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اخبار کوتاه

توسط شرکت مخابرات ایران انجام می شود؛

سرمایهگذاری 3هزارمیلیاردتومانیبرایاستفاده

رییس مرکز ملی فضای مجازی اعالم کرد:

تحقق اقتصاد مقاومتی با استفاده از تولیدات بومی

ازتجهیزاتبومیزیرساختشبکهملیاطالعات

مدیر عامل شــرکت مخابرات ایران از سرمایه
گذاری  3هزار میلیارد تومانی برای توسعه شبکه
مخابرات و زیرساخت شــبکه ملی اطالعات با
تجهیزات بومی خبر داد.
سید ابوالحسن فیروز آبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی
در آیین امضای تفاهم نامه بومی سازی تجهیزات پیشرفته
شبکه ملی اطالعات با اشاره به اینکه توسعه شبکه مخابرات
ثابت با تاخیر در حال انجام است ،گفت :این تاخیر را باید جبران
کرد تا بتوانیم با توســعه شبکه ثابت ،شبکه موبایل کشور را
کامل کنیم.وی با اشاره به تالش وزارت ارتباطات برای انجام
سرمایه گذاری در شبکه ثابت کشور ،افزود :در تولیدات داخلی
تجهیزات شبکه ثابت در سطح خوبی از تکنولوژی هستیم و
در آستانه جهش قرار داریم و اگر سهامداران مخابرات به قول

خود عمل کنند شاهد جهش خوبی در این حوزه خواهیم بود.
مجید صدری مدیر عامل شرکت مخابرات ایران نیز در این
مراسم با اشاره به تکالیفی که برای این شرکت در حوزه شبکه
ملی اطالعات دیده شده است ،گفت :یکی از این تکالیف ایجاد
زیرساخت مناسب برای اپراتورها و تمام استفاده کنندگان از
شبکه ملی اطالعات است.
وی به امضای این تفاهم نامه برای توســعه شــبکه مترو
مخابرات بــا تجهیزات داخلی تاکید کرد و افــزود :در حال
حاضر در حدود  75درصد شبکه مخابرات ایران داخلی است و
امیدوارم در آینده نزدیک بقیه این شبکه نیز از تولیدات داخلی
تجهیزشود.
صدری ســرمایه گذاری انجام شــده برای توسعه شبکه
زیرساخت مخابرات را  3هزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت:

با حمایت وزارت ارتباطات و سهامداران شرکت مخابرات ایران
امکان سرمایه گذاری و استفاده از تولید داخلی ایجاد شده البته
در دو سال گذشته نیز در حدود  100میلیون یورو نیز از تولیدات
داخلی در شرکت مخابرات ایران استفاده شده است.
مدیر عامل شــرکت مخابرات ایران که در جمع برخی از
تولید کنندگان تجهیزات مخابراتی صحبت می کرد از تولید
کنندگان این تجهیزات خواست کیفیت تولیدات خود را طوری
افزایش دهند که قابل رقابت با تولیدات خارجی باشد.
وی با تاکید به اینکه این تجهیزات با پایداری شبکه و استفاده
مردم در ارتباط مستقیم است ،افزود :شرکت مخابرات ایران
 2هزار میلیارد تومان نیز در الیه دسترســی سرمایه گذاری
کرده است.
فرامرز رستگار دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران نیز به

فیس بوک مایل

به مقابله با دروغ پراکنی نیست

ای متشــکل از هزاران حســاب کاربری برای
تأثیرگذاری بر انتخابات و دروغ پراکنی بر علیه
نامزدهای مختلف فعال شد .فیسبوک همچنین
 ۶۷۲هزار حساب کاربری متقلب را به علت دروغ
پراکنی در مــورد ویروس کرونا حذف کرده ،اما
اکثر این حســابها تخلفات اندکی داشــتند و
حسابهای دروغ پراکن اصلی یا حذف نشدهاند
یا بعد از حذف دوباره با اسامی دیگری مشغول به
کار شدهاند .بخش عمده این حسابها در آمریکا

کارمند اخراجی فیسبوک ،با انتشــار
یادداشــتی  ۶۶۰۰کلمــهای از تالش
احزاب و دولتهای مختلف برای دروغ
پراکنی در فیسبوک و بی توجهی این
شرکت پرده برداشت.
ســوفی ژنگ متخصص علوم داده که مدتی
قبل از فیسبوک اخراج شد همچنین افشا کرده
که فیسبوک قادر به جلوگیری از انتشــار این
نوع اطالعات دروغ و غلط نیســت .زیرا حجم
تالشهایی که در این زمینه صورت میگیرد بســیار گسترده بوده و ابعاد
منحصر به فردی دارد .از ســوی دیگر مدیران فیسبوک نیز این مشکل را
جدی نگرفته و نسبت به آن بی توجه هستند.
در یادداشت ژنگ به نمونههای متعددی از سوءاستفاده از فیسبوک توسط
دولتهای خارجی برای دروغ پراکنی ،گمراه کردن و فریب کاربران اشــاره
شده است .همچنین بسیاری از احزاب سیاسی در غرب با ایجاد حسابهای
کاربری جعلی در فیسبوک تالش میکنند در مورد رقبای خود دروغ پراکنی
کنند.
در بســیاری از موارد حتی در صورت حذف حسابهای کاربری متقلب به
سرعت حسابهای کاربری جدیدی به جای آنها ایجاد شده و دروغ پراکنی
بر علیه رقبای سیاسی با سرعت و شدت بیشتری از نو آغاز میشود .این کار
در آمریکا ،هندوراس ،جمهوری آذربایجان و غیره رایج است .به عنوان مثال
در جمهوری آذربایجان حزب حاکم از حسابهای کاربری جعلی برای آزار
و دروغ پراکنی بر علیه مخالفان سیاسی استفاده کرده و فیسبوک تنها یک
سال بعد از شکایت و انتشار اخباری در این زمینه حاضر شد در مورد موضوع
بررسیهایی را انجام دهد.
در فوریه سال  ۲۰۲۰و در آستانه برگزاری انتخابات محلی در هند نیز شبکه

و اسپانیا فعال بودهاند.
بر اساس محتوای این یادداشت ،فیسبوک بیش از  ۱۰.۵میلیون صفحه
طرفداری و اظهارنظر مربوط به آنها را از صفحات شــخصیتهای مشهور
سیاسی در برزیل و آمریکا در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره
گذشته این کشورها حذف کرده است.
در این یادداشت تصریح شده فیسبوک برای مقابله با دروغ پراکنی های
مخالفان تداوم ریاســت جمهوری ایوو مورالــس رئیس جمهور چپ گرا و
ضدآمریکایی بولیوی هیچ تالشی نکرده است .این اقدامات در نهایت منجر به
برکناری مورالس و آشوبهای گسترده در بولیوی شد .ژنگ در یادداشت خود
نوشته که به علت این اهمالها و بی توجهیها تصور میکند که دستهایش
در خون غوطهور است.
او در انتهای یادداشت خود نوشته وقتی از مدیران ارشد فیسبوک خواست تا
این مشکالت را جدی بگیرند ،با این پاسخ مواجه شد که تعداد نیروی انسانی
این شرکت محدود است .پافشاری بر روی این موضوع منجر به هشدار به
وی شد که اگر بخواهد این مساله را جدی بگیرد باید فیسبوک را ترک کند.
در نهایت ژنگ این ماه از فیسبوک اخراج شد و به نشانه اعتراض از دریافت
 ۶۴هزار دالر مزایای پایان خدمت نیز خودداری کرد.

روند شناسایی نیازهای شبکه ملی اطالعات اشاره کرد و گفت:
با شناخت ماهیت شبکه ملی اطالعات برای اجرا و عملیات
پروژه ها این شبکه اعالم آمادگی کردیم .وی با اشاره به اینکه
برای بومی سازی شبکه ملی اطالعات جلساتی را با مسوولین
این شــبکه برگزار کردیم ،افزود :اولویت ما بومی ســازی
بخش های تکنولوژی پیشرفته شبکه است و در یک برنامه دو
ساله تا پایان سال  1400برای این کار برنامه ریزی شده است.
آیین امضای تفاهم نامه بومی ســازی تجهیزات پیشرفته

آمازون که بزرگترین فروشگاه آنالین جهان است و توسط
جف بزوس اداره می شود اعالم کرد موقعیتهای جدید شامل
مشاغل تمام وقت و نیمه وقت در آمریکا و کانادا و سمتهای
شغلی در  ۱۰۰مرکز آماده سازی بسته ها و تاسیسات دیگری
است که در سپتامبر گشوده شده اند.
حقوق آمازون برای مشاغل پیشنهادی از حداقل ساعتی  ۱۵دالر شروع
می شود و شامل پاداش حداکثر هزار دالری برای استخدامهای جدید در
شهرهایمنتخباست.
این چهارمین اعالم اســتخدام نیروی کار جدید توسط آمازون در آمریکا
از ابتدای ســال  ۲۰۲۰تاکنون بوده و یکی از فصلهای شلوغ خرید اعالم
شده است.
شرکت یونایتد پارسل سرویس هفته گذشته اعالم کرد انتظار دارد بیش از

شبکه ملی اطالعات با حضور سید ابوالحسن فیروز آبادی ،دبیر
شورای عالی فضای مجازی ،ستار هاشمی معاون فناوری و
نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،مجید صدری مدیر
عامل شرکت مخابرات ایران ،وحید یزدانیان رییس پژوهشگاه
ارتباطات و فناوری اطالعات و فرامرز رستگار ،دبیر سندیکای
صنعت مخابرات ایران در حاشــیه نمایشگاه دستاوردهای
بومیسازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی اطالعات ،برگزار
شد.

امسال 80درصد روستاهای آذربایجانغربی
به اینترنت ُپرسرعت متصل میشود

مدیرکل ارتباطــات و فناوری اطالعات
آذربایجان غربی با بیان اینکه هم اینک
 ۷۷درصد روســتاهای اســتان تحت
پوشش شبکه ملی اطالعات است ،گفت:
تالش میکنیم تا پایان امسال ۸۰،درصد
روســتاهای باالی  ۲۰خانوار استان از
خدمات چهارگانه حوزه ارتباطات از جمله
اینترنت پُرسرعت بهره مند شوند.
قاسم جلیلی نژاد روز سهشنبه در جلسه شورای
مدیران حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات آذربایجانغربی در تکاب افزود :بر
اساس برنامه ششم توسعه کشــور قرار بود تمام روستاهای باالی  ۲۰خانوار
استان تحت پوشش شبکه اینترنت پرسرعت قرارگیرد اما با توجه به شرایط
اقتصادی فعلی و تاثیر تحریمهای ظالمانه بر تامین تجهیزات مورد نیاز ،این
امر تاکنون به طور کامل محقق نشده است .وی بیان کرد :میزان بهرهمندی
روستاهای آذربایجانغربی از اینترنت پرسرعت تا  ۲سال قبل تنها  ۱۵۷روستا
بود که با توجه به پوشش روستایی اپراتورها این میزان اکنون ارتقا یافته است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات آذربایجانغربی با بیان اینکه وضعیت
پوشش اینترنت در روستاهای تکاب نسبت به سایر مناطق استان نامناسب
اســت ،ادامه داد :تکاب تنها شــهر آذربایجانغربی است که مسیر پشتیبان
فیبرنوری ندارد و برای حل این مشکل زیرساختی و ایجاد مسیر دوم فیبرنوری،
برنامه عملیاتی ارائه شده است.
جلیلی نژاد اظهار داشــت :در حال حاضر  ۳۶مدرسه شهری و  ۶۷مدرسه در
مناطق روستایی تکاب به شبکه هوشمند کشور متصل شده و تنها  ۲۱مدرسه
روستایی این شهرستان هوشمندسازی نشده که مشکل ارتباط اینترنتی آنها نیز
بهزودی رفع میشود.
وی اضافه کرد :با اجرای فاز دوم اپراتور «های وب» نیز  ۶۷روستای تکاب

استخدام ۱۰۰هزار کارمند جدید در فروشگاه اینرتنتی آمازون
 ۱۰۰هزار نفر دیگر را استخدام کند تا پاسخگوی افزایش جابجایی مرسوالت
در طول اوج فصل خرید باشد.
آمازون چند روز پیش اعالم کرده بود  ۳۳هزار مشــاغل اداری و فناوری
ایجاد می کند .این شــرکت در مارس و آوریل هم از استخدام  ۱۰۰هزار و
 ۷۵هزار نفر برای مشاغل جدید خبر داده بود.
دیوید کالرک ،نایب رئیس ارشــد فعالیتهای جهانی آمازون اظهار کرد:
آمازون تنها در ماه جاری  ۱۰۰ساختمان جدید افتتاح می کند.
طبق آمار فکت ست ،ارزش سهام آمازون از ابتدای امسال تاکنون  ۷۰درصد
صعود کرده زیرا صدها میلیون نفر در بحبوحه شیوع ویروس در خانه مانده و
ترجیح داده اند به خرید اینترنتی بپردازند.
خرید اینترنتی در زمان قرنطینه به افزایش  ۴۰درصدی فروش آمازون در
ســه ماهه دوم و رسیدن آن به  ۸۸.۹میلیارد دالر کمک کرد و این شرکت

آمریکایی در سه ماهه منتهی به ژوئن درآمد خالص  ۵.۲میلیارد دالر را ثبت
کرد.رشد قیمت سهام آمازون کمک کرد بزوس  ۶۵ساله که در حال حاضر
ثروتمندترین مرد جهان است ،در  ۲۶اوت پس از رشد چشمگیر ارزش سهام

فناوری در آمریکا شاهد عبور ثروت شخصی خود از مرز  ۲۰۰میلیارد دالر
باشد و بر اساس شاخص میلیاردرهای بلومبرگ ،نخستین شخصی بود که
ثروتش از آستانه  ۲۰۰میلیارد دالر عبور کرد .ثروت شخصی وی روز دوشنبه
 ۱۸۴میلیــارد دالر بود که باالتر از ثروت  ۱۲۲میلیارد دالری بیل گیتس،
موسس مایکروسافت و ثروت  ۱۰۱میلیارد دالری مارک زاکربرگ ،موسس
فیس بوک بود.
آمازون از سال  ۲۰۱۰بیش از  ۶۰۰هزار شغل مستقیم در آمریکا ایجاد کرده
و بیش از  ۳۵۰میلیارد دالر در بیش از  ۴۰ایالت سرمایه گذاری کرده است که
این شرکت را به یکی از بزرگترین کارفرمایان بخش خصوصی جهان مبدل
می کند .بر اساس گزارش مارکت واچ ،این شرکت هفته گذشته اعالم کرد تا
پایان سال  ۲۰۲۰هفت هزار شغل دائم در انگلیس ایجاد می کند و مجموع
کارکنانش در این کشور را به بیش از  ۴۰هزار نفر می رسد.

یکی از شرکتهای دانش بنیان موفق شد؛

رفع انسداد چاههای عمیق در کشور

اطالعات رای دهندگان را افشا کرد

محققانیکیازشرکتهایدانشبنیانموفقبهتولیدسامانههای
رباتیک برای محیطهای غیر قابل دسترسی و خطرناک شدند که
به گفته آنها این تجهیزات پیشرفته و رباتیک کارهای عملیاتی
ی بصری ،ابزارهای دقیق،
را انجام میدهند و سامانههای بازرس 
عملیات غیر مستقیم و آنالین را شامل میشوند.
ابوالفضل حسنی ،مدیرعامل این شرکت دانشبنیان ربات رفع انسداد چاههای
عمیق را یکی از تولیدات این شرکت دانشبنیان عنوان کرد و گفت :رباتهایی
که برای باز کردن گرفتگی چاههای عمیق استفاده میشوند ،از چند فناوری
گوناگون بهره میبرند .ربات رفع انسداد چاه این شرکت ،سیستم هیدرولیکی
داخلی دارد که میتواند جدارهگذاری و ترمیم چاه را با کیفیت باالیی انجام دهد.
این فعال فناور ،کاربری آسان و بدون نیاز به متخصص را از ویژگیهای جک
چاه ایرانساخت دانســت و گفت :این ربات میتواند جداره چاهها را تا عمق
 ۵۰۰متر با قطر ۱۰تا ۱۶اینچ ترمیم کند .همچنین روی این ربات دوربینهایی

برای موقعیتیابی و بازرسی بعد از عملیات طراحی شده تا کاربر به راحتی بتواند
روند کار را بررســی کند.وی با بیان اینکه رباتهای تولیدشده ضد واژگونی
هستند ،ادامه داد :یکی از رایجترین مشکالت رباتهای تصویربرداری واژگونی
در شبکه است .ربات ساخته شده در این شرکت دانشبنیان طوری طراحی شده
که مقاوم به واژگونی است .بدنه این ربات به شکلی ساخته شده که در صورت
هر اتفاقی مثل وارونگی ،بتواند به راحتی حرکتش را ادامه بدهد .مدیرعامل این
شرکت دانشبنیان با اشاره به اشتغا لزایی برای دانشآموختگان فناور کشور
گفت :متخصصان علوم فنی مکانیک ،الکترونیک ،کنترل رباتیک و نرمافزار
در این شرکت دانشبنیان طرحهای نوآورانه را دنبال میکنند.بر اساس اعالم
معاونت علمی ریاست جمهوری گفت :با توجه به این که واردات نمونههای
خارجی این تجهیزات ،حتی با صرف هزینههای ارزی سنگین هم دشوار است،
از سویی امکان تعمیر و خدمات پس از فروش به آسانی در دسترس نیست،
تولید داخلی میتواند راهکاری مفید باشد برای رفع نیاز داخلی.

واکسن کرونای چینی تا ۲ماه دیگر آماده استفاده است

آرامکوعنوانارزشمندترینشرکتجهانراپسگرفت

به گفته یکی از کارشناســان ارشد مرکز
کنترل و پیشــگیری بیماری های چین،
واکسن کووید ۱۹توســعه یافته در این
کشور احتماال تا ماه نوامبر یا دسامبر برای
استفاده عموم آماده است.
یکــی از مقامــات مرکــز کنترل و پیشــگیری
بیماری های چین( )CDCاعالم کرد واکسن کووید ۱۹توسعه یافته در این کشور تا ماه نوامبر
( دو ماه دیگر) برای استفاده عموم آماده است.در حال حاضر  ۴واکسن کووید ۱۹بالقوه در چین
در مرحله آزمایش بالینی هستند که حداقل  ۳مورد آنها در یک طرح استفاده اضطراری از ماه
جوالی به کارگران بخش های حساس تزریق شده اند.در همین راستا «گوییژن وو» کارشناس
ارشــد ایمنی زیستی  CDCدر یک مصاحبه تلویزیونی گفت :مرحله سوم آزمایش بالینی
واکسن ها در جریان است و احتماال آنها در نوامبر یا دسامبر برای استفاده عموم مردم آماده
باشند«.وو» همچنین اعالم کرد در ماه آوریل یک واکسن بالقوه کرونا را به خود تزریق کرده
و در ماه های اخیر شاهد هیچ عوارضی نبوده است .البته او اشاره نکرد کدامیک از واکسن های
چینی را تزریق کرده است.در حال حاضر شرکت های سینوفارم و سینوواک تحت طرح استفاده
اضطراری دولت چین مشغول توسعه ۳واکسن هستند .چهارمین واکسن کرونای چینی توسط
شرکت کان سینو بیولوژیکز ساخته شده است.

شرکت نفتی آرامکوی سعودی در پی رشد
ارزش سرمایه بازار این شرکت در بحبوحه
افت سهام شرکتهای فناوری در آمریکا،
عنوان ارزشمندترین شرکت جهان را از
اپل پس گرفت.
با وجود این که قیمت نفت برنت تحت تاثیر نگرانیها
نسبت به تسریع افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا در ماه میالدی جاری  ۱۲درصد سقوط
کرد و به پایین  ۴۰دالر در هر بشکه رسید ،ارزش سهام آرامکو در بازار ریاض  ۱.۱درصد رشد
داشت.در این بین ،ارزش سهام شرکت اپل در سپتامبر حدود  ۱۷درصد افت کرد که تقریبا به
معنای نزولی شدن روند سهام این شرکت است .نزولی شدن به عنوان کاهش  ۲۰درصدی
ارزش سهام از اوج اخیرش تعریف می شود .ارزش بازار اپل از  ۲.۳تریلیون دالر به  ۱.۹تریلیون
دالر کاهش پیدا کرده است.بر اساس گزارش بلومبرگ ،اپل و آرامکو تنها شرکتهایی هستند
که ارزش بازارشان به مرز دو تریلیون دالر صعود کرده است .آرامکو که بزرگترین تولیدکننده
نفت جهان است ،اواسط دسامبر سال گذشته اندکی بعد از عرضه اولیه عمومی سهام خود
در بازار ریاض ،به عنوان ارزشمندترین شرکت جهان دست پیدا کرد .اپل در ژوئیه که ارزش
سهام شرکتهای فناوری در بحبوحه اقدامات محرک مالی و پولی آمریکا برای مقابله با تبعات
اقتصادی شیوع ویروس کرونا رو به صعود گذاشت ،این عنوان را از آرامکو ربوده بود.

چین  ۹فروند ماهواره را با موفقیت از روی
یک کشتی مســتقر در دریای زرد به مدار
زمین پرتاب کرد.
به گزارش پایگاه اینترنتی فاینشیال اکسپرس ،این
دومین باری است که چین از روی یک سکوی دریایی
ماهواره به مدار زمین پرتاب کرده است.رســانههای
رسمی چین اعالم کردند این  ۹ماهواره با راکت «النگ مارچ  »HY۲-۱۱که دهمین عضو
خانواده راکت های «النگ مارچ  »۱۱محسوب می شود ،ساعت  ۹:۲۲دقیقه صبح سه شنبه
به وقت پکن از روی سکوی دریایی  - ۳ Deboیک کشتی خودران که برای این ماموریت
اصالح شده است -به فضا پرتاب شدند .روزنامه چاینا دیلی گزارش داد که راکت النگ مارچ
 HY۲-۱۱حدود  ۱۳دقیقه پس از پرتاب و پس از طی مسافت  ۵۳۵کیلومتر ،این  ۹ماهواره را
که برای رصد زمین با وضوح باال فعالیت می کنند ،در مدار زمین مستقر کرد.سه ماهواره برای
گرفتن فیلم و  ۶ماهواره برای عکسبرداری در مدارهای خورشیدآهنگ اختصاص یافته اند .مدار
خورشیدآهنگ یک نوع مدار قطبی به مرکزیت زمین (یا سیارات دیگر) است که همواره نسبت
به زمین (ســیاره میزبان) در یک ساعت خاص قرار دارد .هر یک از این ماهواره ها که توسط
شــرکت فناوری ماهواره  Changguangدر استان جیلین در چین ساخته شده اند ،حدود
 ۴۲کیلوگرم وزن دارند.

هدست واقعیت مجازی جدید اوکولوس کوئست2

به تازگی اطالعاتی در مورد هدست جدید
اوکولوس کوئست  2منتشر شده که فیس
بوک در حال آماده ســازی آن است .این
هدست سبک تر بوده و از قدرت و نمایشگر
بهتری برخوردار است.
منابع نزدیک به فیس بوک می گویند هدست جدید
اوکولوس کوئست  2پیشرفته ترین و قدرتمندترین
هدســت واقعیت مجازی است که تا به حال توسط
فیس بوک تولید شــده و به جای پالستیک سخت و ناسازگار با صورت در آن از مواد نرم
و منعطف بهره گرفته شده است .بسیاری از کاربران هدست اوکولوس کوئست  1از راحت
نبودن استفاده از این هدست اظهار نارضایتی کرده بودند و حاال مشخص شده که فیس بوک
برای حل این مشکل کامال جدی است .پردازنده این هدست از نوع اسنپ دراگون ایکس
آر  2بوده و توسط شرکت کوالکوم تولید شده است 6 .گیگابایت رم 256 ،گیگابایت حافظه
داخلی نشان دهنده ارتقای سخت افزاری این هدست است که قبال در آن  4گیگابایت رم
و  128گیگابایت حافظه داخلی مورد استفاده قرار گرفته بود .دقت نمایشگر این هدست به
ازای هر چشم به  2Kمی رسد که  50درصد بیشتر از هدست قبلی این شرکت است .نرخ
تازه سازی نمایشگرهای این هدست هم از  72هرتز به  90هرتز ارتقا یافته است .قیمت این
هدست احتماال در حدود  500دالر خواهد بود.

پیش بینی میشود پنجشنبه یک سیارک
از کنار زمین بگذرد که اندازه آن از پل لندن
بزرگتر است.
ممکن است یکی از این روزها ،تماشاگران مشتاق
آسمان شاهد نزدیک شــدن یک سنگ فضایی به
عرض بیش از  ۱۰۰متر به زمین باشند ،اما خوشبختانه
دانشمندان انتظار ندارند که سیاره با ما برخورد کند.
برهمین اساس ،پیش بینی میشود  ۱۷سپتامبر(۲۷
شهریور -پنج شنبه) ســیارک  ۲۰۱۴QJ۳۳از کنار زمین بگذرد؛ این سیارک که یکی از
اشــیای آسمانی نزدیک زمین به حساب میآید با سرعت  ۱۹هزار و  ۳۷۱مایل برساعت
حرکت میکند .کارشناسان تخمین میزنند ،سیارک مذکور از فاصله یک میلیون  ۵۹۲هزار
و  ۸۱۹مایلی زمین گذر کند؛ به طور دقیقتر ،آژانس فضایی ناسا پیش بینی میکند که جرم
آسمانی قطری بین  ۴۸تا  ۱۰۰متر داشته باشد .به گفته محققان ،اندازه این سیارک از پل
لندن بزرگتر است ،با این حال خطری سیاره زمین را تهدید نمیکند.

اشتراک گذاری اطالعات شخصی میلیونها رأی دهنده استفاده کرد .بدین
منظور تنها کافیســت با استفاده از نام کامل یک فرد ،یک تماس جدید در
گوشی ایجاد شود تا ســایر اطالعات شخصی وی نیز در اختیار فرد ایجاد
کننده فهرست مذکور قرار بگیرد.
برای دسترسی به این اطالعات نیازی به استفاده از هیچ روش تأیید داده ای
نیست و همین مساله نگرانی در مورد نقص حریم شخصی میلیونها رأی
دهنده را افزایش داده است .همچنین بررسیهای اپ آنالیست نشان میدهد
اپلیکیشن تبلیغاتی جو بایدن اطالعات بیشتری را نسبت به آنچه در ظاهر
نمایش میدهد از کاربران جمع آوری میکند .از جمله این اطالعات میتوان
به این مساله اشاره کرد که فرد در هر انتخابات به نامزد جمهوری خواهان یا
دموکراتها رأی داده است .فعاالن ستاد انتخاباتی جو بایدن از برطرف کردن
این آسیب پذیری در روز جمعه خبر دادهاند و میگویند یک بسته به روزرسان
برای حل این مشکل عرضه کردهاند.

چین ۹ماهواره را از سکوی دریایی به مدار زمین فرستاد

ســرویس یوتیوب شــرکت آلفابت یک
ســرویس ویدیوی کوتاه جدیــد به نام
 Shortsدر داخل پلتفرم اشــتراک گذاری
ویدیویی خود راه اندازی کرد که مشابه مدل
تیک تاک است.
یوتیوب در یک پست وبالگ اعالم کرد این قابلیت
را ابتدا در چند روز آینده در هند آزمایش خواهد کرد و
سپس آن را در ماههای آینده به کشورهای بیشتری
توســعه خواهد داد .محصول جدید یوتیوب که با  Reelsفیس بوک و تیک تاک رقابت
می کند ،به کاربران امکان می دهد ویدیوهای کوتاهی را ضبط کرده و افکتها و آهنگهای
مورد نظرشان را به آن اضافه کنند .این خبر با اعالم خبر همکاری شرکت اوراکل کورپ
و شرکت چینی بایت دنس برای اداره فعالیتهای آمریکایی تیک تاک همزمان شد .تصمیم
شرکت مادر تیک تاک به منزله شکست مایکروسافت است که به دنبال خرید داراییهای
آمریکایی تیک تاک بود .ورود یوتیوب به فضای سرویس ویدیوی کوتاه با ممنوعیت تیک
تاک در هند مصادف شده که یکی از بزرگترین بازارهای این اپلیکیشن بود.

یک سیارک که بزرگتر از پل لندن است
از کنار زمین میگذرد

اپلیکیشنانتخاباتیجوبایدن

یک آسیب پذیری امنیتی در اپلیکیشن رسمی انتخاباتی جو
بایدن باعث افشــای اطالعات شخصی میلیونها آمریکایی
شده است.
بررسیهایمؤسسهامنیتیاپآنالیستنشانمیدهدکهیکیازقابلیتهای
در نظر گرفته شده برای اپلیکیشن رأی دهی به جو به کاربران امکان میدهد
تا اطالعات فهرست تماس گوشیهای خود را با نرم افزار مذکور همگام کنند
تا مشخص شود آیا دوســتان و اعضای خانواده هر فرد برای رأی دادن در
انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا ثبت نام کردهاند یا خیر.
این اپلیکیشن در مورد هر فرد نام ،سن ،تاریخ تولید و فهرستی از انتخاباتی
که او در آنها شرکت کرده را نمایش میدهد .اطالعات یادشده توسط شرکتی
به نام تارگت اسمارت ارائه شده که دادههای بیش از  ۱۹۱میلیون نفر رأی
دهنــده آمریکایی را در اختیار دارد .قرار اســت حامیان بایدن از این قابلیت
برای شــبکه سازی اســتفاده کنند ،اما از همین امکانات میتوان برای به

دبیر شــورای عالی فضای مجازی گفت :با
استفاده از تولیدات بومی میتوانیم به روزهای
خــوش اقتصاد مقاومتی در حــوزه فناوری
امیدوارباشیم.
«ابوالحســن فیروزآبادی» صبح روز (سه شنبه) در
مراســم امضای تفاهمنامه همکاری میان شرکت
مخابرات ایران و ســندیکای مخابرات در توســعه
شبکه ملی اطالعات که در حاشیه بازدید از نمایشگاه
دستاوردهای بومی شبکه ملی اطالعات برگزار شد ،افزود :ما در مرکز ملی معتقد هستیم که
سیستم ثابت مخابرات دچار تاخیر است و این تاخیر باید به شکل ویژه ای جبران شود تا بتواند
شبکه موبایل کشور را کامل کند.
او افزود :بخش عمده نیازهای ارتباطی کشور از نظر پهنای باند و خدمات باید روی شبکه
ثابت باشد .آمار سرمایه گذاری که در این بخش صورت گرفته است،عدم توازن را نشان
می دهد.
فیروزآبادی اضافه کرد :ســرمایه گذاری در توسعه شبکه ثابت کشور باید در اولویت قرار
بگیرد .وزارت ارتباطات تالش کرد تا بودجه ای برای شبکه مترو کشور تامین کند تا به این
واسطه و توافق سهام دارها بتوان با قدرت کافی وارد صحنه شوند.
فیروزآبادی اشاره کرد :ما مجبور به تهیه تجهیزات از داخل هستیم که باعث خوشحالی
اســت .امروز در سطح خوبی از تولید تکنولوژی هستیم و می توانیم در تمام این حوزه ها
تالش کنیم .با قولهایی که سهامداران شرکت مخابرات داده اند امیدواریم بتوانیم شاهد
جهش تولید باشیم .این روزها ،روزهای خوبی در اقتصاد مقاومتی کشور خواهد بود.

راه اندازی خدمات ویدیویی جدید در یوتیوب

تحت پوشش ترتباط اینترنتی پایدار قرار میگیرد.
سرپرســت فرمانداری تکاب نیز در این جلسه
با اشاره به مشــکالت این شهرستان در بخش
ارتباطات گفت :قطعیهای مکرر و چند ساعته
فیبرنوری و اختالل در ارتباطات اینترنتی در طول
هفته و مشکل ارتباطات مخابراتی در روستاها از
مهمترین مشکالت تکاب بوده و حل آنها نیازمند
نگاه ویژه مدیران استانی این حوزه است.
سیدهادی طباطبایی با تاکید بر ضرورت توسعه
زیرساخت های ارتباطی تکاب افزود :عدم برخورداری بسیاری از روستاهای
تکاب از اینترنت پرســرعت در دوران شــیوع کرونا و نیــاز دانش آموزان به
آموزشهای مجازی در بستر اینترنت از دغدغههای ساکنان روستاها بهشمار
میرود و امیدواریم ادارات کل حوزه ارتباطات استان نسبت به حل این مشکل
اقدام اساسی انجام دهند.
وی ادامه داد :با تمهیداتی که اتخاذ شده برقراری اینترنت پرسرعت در روستای
گردشگری نصرت آباد و مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان از امروز انجام
شده و مشکل ارتباط تلفنی و اینترنتی روستای بابانظر نیز تا یک هفته آینده
حل خواهد شد .وی اظهار داشــت :اجرای طرح برقراری ارتباط اینترنتی در
 ۳۶روستای تکاب از ســوی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ابالغ شده
و اعتبارات آن نیز در مرحله تامین است که جزو برنامه های اصلی در بخش
توسعه زیرساخت های ارتباطی شهرستان است.
جلسه شورای مدیران کل حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات آذربایجانغربی
به منظور بررسی مشکالت مخابراتی و اینترنتی شهرستان تکاب به صورت
حضوری و ویدئو کنفرانسی برگزار شد.
 ۲هزار و  ۱۹۶روســتای باالی  ۲۰خانوار در آذربایجانغربی وجود دارد که
پوشش ارتباطی  ۲هزار و  ۱۳۷روستای این استان تاکنون فراهم شده است.

با وجود یک نقص امنیتی ؛
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رایانهقدرتمندریزربلیدارزانشد

رایانه ریــزر بلید  15که از ســخت افزار
قدرتمندی برای اجرای بازی های رایانه ای
برخوردار است ،با کاهش قیمت  300دالری
 1999دالر قیمت گذاری شده است.
پردازنده نسل دهم  Core i۷اینتل ۱۶ ،گیگابایت رم،
 ۵۱۲گیگابایت حافظه اس اس دی و پردازنده گرافیکی
 ۲۰۷۰ RTXجــی فورس ان ویدیا از جمله امکانات
این لپ تاپ است .ضخامت این لپ تاپ تنها ۱۷میلیمتر
است و باریک بودن از جمله محاسن لپ تاپ یادشده محسوب می شود .وزن این لپ تاپ نیز
اندکی بیش از  ۲کیلوگرم است و لذا برای دانشجویان گزینه ای مناسب محسوب می شود.

محققان ژاپنی مینی قلب ساختند
محققان ژاپنی با اســتفاده از سلول های
بنیادی ،ســاختاری به قطر یک میلی متر و
شبیه قلب توسعه دادند که دارای دهلیز و
بطن بود و می تپید.
به گزارش از «سرویس بی نالمللی سازمان رسانههای
عمومی ژاپن»( ،)NHKگروهی از محققان ژاپنی ادعا
میکنند با استفاده از سلولهای بنیادی یک موش موفق به ساخت یک مینی قلب شدهاند که به
درستی کار میکند.گروهی از محققان دانشگاه پزشکی و دندانپزشکی توکیو به رهبری پروفسور
«ایشینوفومیتوشی» با افزودن پروتئینی به نام مالنین سلولهای بنیادی را کشت کردند .این
سلولهای بنیادی توانایی توسعه انواع مختلف سلولهای بدن را داشتند و ویژگیهای آنها مشابه
سلولهای بنیادی پرتوان القایی بود .پژوهشگران ژاپنی ادعا میکنند از این سلولها پس از دو
هفته ساختاری به قطر یک میلی متر و شبیه قلب به وجود آمد .طبق اطالعات منتشر شده این
قلب دارای دهلیز و بطن است و مانند یک نسخه واقعی میتپد .همچنین مینی ارگان توسعه یافته
ساختاری شبیه قلب نطفه موش دارد.آنها ادعا میکنند این نخستین باری است که یک قلب با
ساختار سه بعدی به طور موفقیتآمیز توسعه یافته است.فومیتوشی و همکارانش تصمیم دارند
درباره توسعه قلب مینیاتوری تحقیق کنند که با سلولهای بنیادی پرتوان القایی ساخته میشود.
به گفته او میتوان از این مینی ارگان برای تحقیق درباره ایمنی داروهای جدید استفاده کرد.

