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اجرای طرح رجیســتری تلفن همراه در سه سال 
گذشــته موجب کاهش بیش از ۶ میلیارد دالری 
قاچاق کاال به کشور شده که در ادامه این طرح قرار 
است با توسعه طرح رجیستری به سایر تجهیزات 
سیم کارت خور از قاچاق ساالنه ۳۰۰ میلیون دالر 

کاالی دیگر به کشور نیز جلوگیری شود.
اجرای طرح رجیستری تلفن همراه طی ۳ سال گذشته موجب 
کاهش بیش از ۶ میلیارد دالری قاچاق کاال به کشور شده است؛ 
بنابر اعام گمرک جمهوری اســامی، ارزش واردات رسمی 
تلفن همراه در سال گذشــته بالغ بر ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون 
دالر بوده که این میزان نسبت به سال ۹۵ )قبل از اجرای طرح 
رجیستری موبایل(، تقریبا ۸ برابر شده است. فعاالن بازار تلفن 
همراه معتقدند اجرای طرح رجیستری و ایجاد محدودیت در 
دریافت خدمات اپراتوری برای گوشی های قاچاق که از طریق 
شناسه کاال یا همان IMEI گوشی تلفن همراه امکان پذیر 

شد، عامل اصلی کاهش قاچاق این کاال است.  

دولت دوازدهم همچنین در روزهای پایانی خود در تاش است 
با توسعه طرح رجیستری به سایر تجهیزات سیم کارت خور از 
قاچاق ساالنه ۳۰۰ میلیون دالر  دیگر به کشور نیز جلوگیری 
کند. بنابر اظهارات حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز، دســتگاه های ذی صاح در  ۱۱ خردادماه 
جلسه ای برای پیگیری رجیستری موبایل واره ها برگزار کردند؛ 
با توجه به نتایج آن جلسه، قرار شد که فاز دوم طرح رجیستری 
که شــامل تمامی دستگاه های دارای سیمکارت است، هرچه 
سریع تر عملیاتی شود. به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، تبلت ها و دیگر تجهیزاتی که پیش از اجرای فاز دوم 
طرح رجیستری خریداری شدند، دچار مشکات مربوط به عدم 
رجیستری نمی شوند، اما الزم است که این دستگاه ها، یکبار به 

همراه سیمکارت، روشن شده و استفاده شوند.
موبایل واره ها شــامل کلیه تبلت ها، ســاعت های هوشمند، 
بارکدخوان ها و مبدل ارتباطات ثابت به ســیار وارداتی و تولید 
داخل هستند که می بایســت پس از اعام زمان بندی وزارت 

ارتباطات در سامانه همتا ثبت شوند. با توجه به مصوبه مجلس 
شورای اســامی، این طرح می بایست در اسرع وقت اجرایی 
شده و زمان بندی اجرای آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری 

اطاعات اعام شود.
بنابر آمار ارائه شــده سامانه همتا، می توان گفت که با اجرای 
طرح رجیستری تجهیزات دارای سیمکارت، قاچاق ۳۰۰ میلیون 
دالری موبایل واره ها پاکسازی می شود و عایدی دولت از محل 

دریافت عوارض گمرکی ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش می یابد.
دولت مطابق قانون موظف به تکمیل طرح رجیســتری و 
مشمولیت تمامی دستگاه های دارای سیم کارت در سال ۱۴۰۰ 
است. بر همین اساس، طبق بند ح تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ 
و همچنین بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات موظف 
است کلیه تبلت ها و ساعت های هوشمند بارکدخوان و مبدل 
ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند 

مدیریت تجهیزات سامانه ای)همتا( ثبت کند.

با تکمیل طرح رجیستری؛

 سکوی پردازش زبان فارسی عامیانه پاکسازی بازار ۳۰۰ میلیون دالری تجهیزات »سیم کارت خور« از کاالی قاچاق
بهره برداری شد

ســکوی پردازش زبان فارســی عامیانه 
)محاوره ای(، به عنوان یکی از دستاوردهای 
مهم پژوهشی، توسعه ای و کاربردی سامانه 
ذکاوت )ذائقه ســنجی کاربــران و تحلیل 

ترافیک( مورد بهره  برداری قرار گرفت.
از آن جایی که متن های منتشرشــده در پیام رسان/ 
شبکه های اجتماعی به صورت عامیانه بوده و پردازش 
زبان فارسی یکی از ارکان پایه ای تحلیل محتوای متنی 

محسوب می شود، لذا بر اساس دانش موجود در پژوهشگاه ICT، سکوی پردازش زبان فارسی 
عامیانه )محاوره ای( توسط پروژه » طراحی و ایجاد بستر تحلیل ترافیک و ذائقه سنجی کاربران 

فضای مجازی« توسعه داده شد و طی پروژه توسعه ذکاوت در فاز اول عملیاتی شده است.
لیا ربیعی مجری این پروژه و مدیر گروه توسعه سرویس و مدیریت منابع هوش مصنوعی 
 ،)NER( گفت: این سکو شامل ابزارهای تشخیص موجودیت های نامدار ICT پژوهشگاه
نرمال ساز فارســی)Normalizer(، برچسب زن ادات سخن)POSTagger( و چانکر 
)chunker( است که به صورت API قابلیت ارائه خدمات را خواهد داشت. پیکره ای شامل 
۵۰۰ هزار توکن فارسی از متون عامیانه شبکه های اجتماعی جهت توسعه ابزارهای برچسب زن 

ادات سخن و چانکر، توسط تیم زبان شناسی برچسب گذاری شده است.
پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطاعات در آزمایشگاه های مرکز توسعه و نوآوری هوش 

مصنوعی جهت ارائه خدمت به دانشجویان و محققان این حوزه اعام آمادگی می کند.

 ثبت نام برای حضور استارت آپها
 در الکامپ ۱۴۰۰ آغاز شد

ثبت نام برای حضور استارت آپ های متقاضی 
کانتر در بخش الکام استارز نمایشگاه الکامپ 

۱۴۰۰ آغاز شد.
سازمان نظام صنفی رایانه ای در اطاعیه ای اعام کرد 
که متقاضیان استارت آپی که تمایل دارند در بیست و 
ششمین نمایشگاه الکامپ بخش الکام استارز، در قالب 
یک کانتر حضور داشته باشــند، باید از ۲۵ خردادماه با 
مراجعه به سایت رسمی الکامپ ثبت نام کنند.عاقمندان 

با ورود به سامانه ثبت نام، پس از ثبت نام و تأیید مدارک، باید در قسمت متراژ مورد نیاز غرفه 
داخل سالن بدون تجهیزات، عدد ۱۲ را ثبت کرده و سپس در صفحه بعدی در قسمت کانترها، 
کانتر مورد نیاز خود را انتخاب کنند.  نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۰ از ۱۸ تا ۲۱ تیرماه در محل دائمی 

نمایشگاه های تهران برگزار می شود.

آلمان اپراتورهای تلگرام را جریمه می کند  
مقامات آلمانی اقداماتی علیه تلگرام آغاز کرده 
که در نتیجه آن ممکن است اپراتورهای این 
پیام رســان برای عدم همخوانی با قوانین 
مربوط به نظارت شــبکه های اجتماعی بر 

فعالیت های کاربرانش جریمه شوند.
مجله آلمانی اشپیگل در گزارشی اعام کرد مقامات این 
کشور معتقدند میزان استفاده از اپ تلگرام به حدی رسیده 
که بتوان در خصوص همکاری با مقامات آلمانی با آن 

مانند فیس بوک، توئیتر و تیک تاک برخورد کرد. در همین راستا رابئا بونیگایوسن، سخنگوی 
وزارت دادگستری آلمان نیز تأیید کرد نامه ای درباره فراهم نکردن کانالی برای ارجاع شکایات 

و تعیین نماینده در این کشور، به اپراتورهای تلگرام در امارات متحده عربی ارسال شده است.
بونیگائوسن در این باره می گوید: این شرکت اکنون فرصت دارد در این باره پاسخگو باشد.

طبق گزارش مذکور، چنانچه تلگرام با الزامات همخوانی نکند، ممکن است با جریمه ای تا 
سقف ۵.۵ میلیون یورو روبرو شود.

 زمان بازنشستگی ویندوز ۱۰ مایکروسافت 
مشخص شد 

مایکروسافت فاش کرد پشتیبانی از سیستم 
عامل فعلی ویندوز را در ۱۴ اکتبر سال ۲۰۲۵ 

خاتمه خواهد داد. 
این تصمیم به معنای آن است که مایکروسافت انتظار 
دارد مهاجرت به نســخه بعدی ویندوز که در ۲۴ ژوئن 

رونمایی خواهد شد، حدود چهار سال زمان ببرد.
این شــرکت بی سروصدا این خبر را در به روزرسانی 
صفحه پشتیبانی ویندوز اعام کرد. پیش از این زمان 

پایان پشــتیبانی از بعضی از نســخه های ویندوز ۱۰ در این صفحه اعام شده بود. در این 
صفحه تاکید شده که مایکروسافت پشتیبانی از نسخه های ویندوز ۱۰ هوم و ویندوز ۱۰ پرو 
را در ۲۹ ژوییه سال ۲۰۱۵ آغاز کرد و تاریخ بازنشستگی این سیستم عامل اعام شده است. 
زمان اعام شده عمر ویندوز ۱۰ را بیش از ۱۰ سال نشان می دهد که مشابه نسخه های قبلی 
سیستم عامل ویندوز است. بر اساس گزارش انگجت، انتظار می رود ویندوز ۱۱ مایکروسافت 
بازطراحی شــده و شامل فروشگاه ویندوز بهسازی شده باشد. مایکروسافت اخیرا ویندوز ۱۰ 
ایکس که در ابتدا قرار بود برای دستگاههای دارای دو صفحه نمایش عرضه شود را لغو کرد. 
گفته می شود قرار است بعضی از قابلیتهایی که برای این نسخه برنامه ریزی شده بود در نسخه 
استاندارد ویندوز عرضه شود. شاید این اقدام پشتیبانی از دستگاههای دارای دو صفحه نمایش 

را برای تولیدکنندگان و طراحان بدون نیاز به کار با یک نسخه جداگانه ویندوز راحت تر کند.

 ماهواره چینی سیارک های نزدیک زمین را 
ردیابی می کند

چین ســه ماهواره به مدار زمین ارســال کرده که یکی از آنها در حقیقت 
تلسکوپی برای ردیابی سیارک های نزدیک زمین است. 

چین روز ۱۰ ژوئن ۴ ماهواره به مدار زمین ارسال کرده که یکی از آنها سیارک های نزدیک 
 Taiyuan ۲ از مرکز پرتاب ماهوارهD زمین را ردیابی می کند.یک موشــک النگ مارچ
 Yangwang۱ در شمال چین این ماهواره ها را به فضا برده است.همراه موشک ماهواره
متعلق به شرکت چینی اوریجین اسپیس نیز وجود داشت.به گفته شرکت، این ماهواره کوچک 
نخستین تلسکوپ اپتیکال فضایی چین به شمار می رود. میدان دید ماهواره بسیار وسیع است و 
همچنین این ابزار نورهای قابل مشاهده و امواج فرابنفش را برای ردیابی سیارک های نزدیک 

زمین استفاده می کند.
اوریجین اسپیس تصمیم دارد با کمک ماهواره مذکور نقشه ای از منابع احتمالی زمین تهیه 
کند. ســه ماهواره دیگر که همراه موشــک به مدار زمین رفتند عبارتند از پکن ۳، هیسا ۲ و 
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 گوگل تغییر بزرگی در خدمات آنالین خود داد و مجموعه ابزارهای 
بهره وری ورک اســپس را به روی همه کاربرانی که حســاب 

کاربری گوگل دارند، گشود. 
این اقدام گوگل به معنای آن است که کاربران برای استفاده از قابلیتهای بیشتر 
در سرویسهای گوگل درایو، میت، داکس، شیتس و سرویسهای دیگر نیازی به 
داشتن پروفایل سازمانی ندارند. طبق بیانیه مطبوعاتی گوگل، اکنون بیش از سه 

میلیارد کاربر فعلی گوگل به ورک اسپیس به طور کامل دسترسی دارند.
کاربران باید گوگل چت را در جی میل فعال کنند تا دسترسی به خدمات یکپارچه 
گوگل را تجربه کنند. البته کاربران ممکن است تغییر بزرگی را احساس نکنند زیرا 
اکانتهای رایگان پیش از این به سرویسهایی مانند گوگل درایو و داکس دسترسی 
داشتند. اما ورک اسپیس قابلیتهایی نظیر پیشنهادهای هوشمند در ایمیلها یا اسناد 
را فراهم می کند و امکان منشــن کردن افراد با اســتفاده از عامت @ برای 

افزودن آنها به وظایف و ارائه کردن اسناد، صفحات یا اسایدها به شکل مستقیم 
در تماسهای گوگل میت وجود دارد.

در حالی که اکثر این قابلیتها اکنون رایگان شده است، گوگل نسخه پولی به نام 
Workspace Individual معرفی کرد که صاحبان شرکتهای کوچک را 
هدف گرفته و قابلیتهای پولی شامل خدمات رزرو هوشمند، دیدارهای ویدیویی 

حرفه ای، بازاریابی ایمیلی شخصی سازی شده و موارد دیگر را فراهم می کند.
گوگل نه تنها ورک اسپیس را به روی همه می گشاید بلکه بعضی قابلیتهای 
جدید را هم معرفی می کند. گوگل چت برای کار قدرتمندتر شده و بیشتر شبیه 
Slack می شود. با این حال ابزارهای همکاری بیشتری نسبت به این اپلیکیشن 
پیام رسانی فراهم می کند. گوگل همچنین اعام کرد اسپیس با فایلها و وظایف 
یکپارچه می شــود تا همه اطاعات مربوط، مکالمات و فایلها برای یک پروژه 
سازماندهی شــود. این یکپارچگی مطالب برای موضوعات می تواند در سطح 

سازماندهی مدیریت شود.بعضی تصاویری که گوگل فراهم کرده است، نشان 
می دهد اســپیس به کاربران اجازه می دهد ستونی در سمت چپ برای چت 
با همکارانشــان داشته باشند و دو سوم دیگر صفحه اسنادی که کاربر در حال 

ویرایش آنهاست را نمایش می دهد. در باالی ستون چت، کاربر گزینه ای برای 
نگاه کردن به مکالمه یا سوئیچ به فایلها یا وظایف دارد. همچنین کاربر می تواند 
از طریق یک منوی کشویی در باالی صفحه گروه متفاوتی را انتخاب کند که 
چت جدید و فایلها و وظایف همراه آن را باز می کند. تماســهای ویدیویی هم 
ارتقا پیدا کرده و گوگل قابلیتهای بیشــتری را که در سرویسهایی مانند زوم و 
تیمز مایکروسافت وجود داشت را به تماسهای ویدیویی خود افزود. گوگل میت 
از سپتامبر دارای گزینه کامپنیون می شود که به کاربران امکان می دهد از طریق 
ویدیوکنفرانس، در دیدارهای محل کار شرکت کنند. هدف از این کار فراهم سازی 
شرایط برابر کارمندان دورکار با همکارانشان است که حضور فیزیکی در محل کار 
دارند. همچنین گوگل برای تقویت امنیت دیجیتالی، امکان رمزنگاری را فراهم می 
کند تا کاربران با کلیدهای رمزنگاری که در اختیار دارند، از داده های خود حفاظت 

کنند و اطاعاتشان برای گوگل و سایرین غیرقابل رمزگشایی باشد.

مدیرعامل شرکت ملی پست از راه اندازی سومین 
مرکز هوشمند تجزیه ومبادالت پست کشور در 

استان خراسان رضوی خبر داد. 
رمضانعلی سبحانی فر مدیرعامل شرکت ملی پست درحاشیه 
آیین افتتاح اولین پارک تولید محتوای دیجیتال با حضور آذری 
جهرمی برگزار شد از راه اندازی مرکز هوشمند تجزیه ومبادالت 

پست خراسان رضوی تا پایان تیرماه سالجاری خبر داد.

معــاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه تاکنــون تعداد ۲ مرکز 
هوشمند در تهران واصفهان راه اندازی شده است گفت: مرکز 
هوشمند تجزیه ومبادالت خراسان رضوی تا پایان تیر افتتاح و 

مکانیزاسیون سه مرکز دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.
مدیرعامل شرکت ملی پست با بیان اینکه مبادالت اینترنتی 
بخش زیادی از فعالیت پســت کشور را شامل می شود افزود: 
هم اکنون ۴۰ درصد از مرسوالت پستی مربوط به خرید های 

اینترنتی است.ســبحانی فر افزود: در شرایط کنونی خرید های 
اینترنتی بخش قابل توجهی از ترافیک پستی کشور را به لحاظ 
حجمی تشکیل می دهد و بر این اساس ظرفیت ناوگان درون 
شــهری پست به میزان ۱۰۰ درصد و ناوگان برون شهری به 

میزان ۳۰ درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: در این راســتا تعداد۴۰۰ دستگاه وانت و تعداد 
۴۰ دستگاه کامیون خریداری و همچنین از خطوط ریلی نیز برای 

ارسال امانات بهره برده ایم.
رئیس هیئــت مدیره شــرکت ملی پســت با اشــاره به 
هوشمندســازی خدمات و فرآیند های پستی اذعان داشت: با 
تحقق هوشمندسازی، افراد می توانند تحویل بسته های پستی 
توسط موزعان را از طریق اپلیکیشن نصب شده روی موبایل 

خود به طور مرتب رصد کنند.
وی گفت: »با کاهش مدت زمان ارسال بسته های پستی از 

طریق اصاح فرآیند های توزیع بین استانی، که قبا در تهران 
متمرکز بود، کیفیت خدمات پســت افزایش و زمان تحویل 
مرسوالت کاهش یافته که این امر رضایت مشتریان را در پی 

داشته است.
پارک ارتباطات و فناوری اطاعات امروز با حضور محمدجواد 
آذری جهرمــی وزیر ارتباطات و اطاعــات در طبقه چهارم 

ساختمان پست مرکزی استان خراسان رضوی افتتاح شد.

خدمات ورک اسپیس گوگل برای همه قابل دسترس شد

راه اندازی مرکز هوشمند تجزیه و مبادالت پست خراسان رضوی 

اخبار کوتاه 

به تازگی خبری منتشــر شــده که طبق 
آن، تنها گوشی گلکســی اس ۲۲ الترا از 
خانواده پرچمداران بعدی سامسونگ قرار 
است بخش پشتی شیشه ای داشته باشد 
و دو عضو دیگر این خانواده، بخش پشتی 

پالستیکی خواهند داشت.
بر اساس خبر هایی که به تازگی از سایت های کره ای به گوش می رسد، شرکت سامسونگ تنها 
برای گلکسی اس ۲۲ الترا از پوشش شیشه ای برای پشت دستگاه استفاده خواهد کرد و مدل های 
دیگر خانواده گلکسی اس ۲۲ با پوشش پاستیکی در بخش پشتی روانه ی بازار خواهند شد. بر 
اساس این اخبار، پیش بینی می شود که سامسونگ از یک طراحی جدید برای تولید پوشش های 

پاستیکی استفاده می کند که شباهت زیادی با مدل شیشه ای خواهد داشت.
جدا از این موضوع، به تازگی در اخباری دیگر، اندازه نمایشگر همه مدل های گلکسی اس ۲۲ 
لو رفته بود که نشان می داد مدل معمولی و مدل پاس، نمایشگرهای کوچکتری نسبت به نسل 
قبلی خود خواهند داشت. گلکسی اس ۲۲ الترا دارای نمایشگر ۶.۸۱ اینچی خواهد بود و تنها مدل 
از این سری هم هست که از نمایشگر LTPO OLED استفاده می کند. به طور خاصه، 
نمایشگرهای LPTO می توانند نرخ تجدید متغیر مثا از ۱ تا ۱۲۰ هرتز داشته باشند که در 

مصرف باتری صرفه جویی زیادی می کنند.

بررسی های مؤسسه تحقیقاتی آی دی سی 
نشــان می دهد با توجه به شیوع ویروس 
کرونا و نیاز به انتقال اطالعات، ارزش بازار 
حافظه های اس اس دی تا سال ۲۰۲۵ به 

۵۱.۵ میلیارد دالر افزایش می یابد.
مؤسســه آی دی سی رشد ســاالنه میزان عرضه 
حافظه های اس اس دی را ۷.۸ درصد پیش بینی کرده است. بر اساس برآوردهای این مؤسسه 

رشد درآمد ناشی از عرضه حافظه های مذکور ساالنه ۹.۲ درصد خواهد بود.
آی دی سی پیش بینی کرده که ظرفیت عرضه و انتقال حافظه های اس اس دی نیز در سطح 

جهان تا سال ۲۰۲۵ در حدود ۳۳ درصد رشد خواهد کرد.
کارشناسان این مؤسسه می گویند شیوع ویروس کرونا نیاز جهانی برای انتقال دیجیتال اطاعات 

را افزایش داده و همین مساله موجب رونق بازار حافظه های اس اس دی شده است.
از ســوی دیگر افزایش دورکاری و خانه نشینی به علت شیوع ویروس کرونا موجب افزایش 
اســتفاده از رایانه های شخصی و لپ تاپ و غیره شده و این مساله عامل دیگری است که بر 

محبوبیت حافظه های اس اس دی افزوده است.
در عین حال قیمت این حافظه ها هنوز به اندازه کافی کاهش نیافته و امید می رود دستاوردهای 

فناورانه موجب حل این معضل نیز بشود.

شیائومی که نمی خواهد بازار داغ گوشی های 
تاشو را به هیچ وجه از دست بدهد، بار دیگر 
دست به کار شده و گوشی تاشوی جدیدش 
را برای سه ماهه پایانی ۲۰۲۱ آماده می کند.

اگر یادتان باشد، شیائومی اولین گوشی هوشمند تاشو 
خــود را در ماه مارس به بازار عرضه کرده بود. اما حاال 
اخبار و شــایعات منتشر شده ادعا می کنند که این شرکت در حال روی نسخه جدیدی از همان 
گوشی تاشو است تا آن را به بازارهای دیگر هم عرضه کند. به گفته یکی از منابع، دستگاه جدید 
درست مثل مدل قبلی به همراه پردازنده اسنپدراگون ۸۸۸، باتری ۵۰۰۰ میلی آمپری و دوربین 
۱۰۸ مگاپیکسلی همراه خواهد بود اما گویا طراحی لوال در آن بهبود یافته و حاال مکانیزم بهتری 
خواهد داشت.کل اجزای داخلی این گوشی هوشمند تاشو جدید، گویا همانند شیائومی می میکس 
فولد خواهد بود که قبًا آزمایش خودرا پس داده است. این گوشی تاشو دارای یک لوال داخلی و 
دارای دو نمایشگر است که یک نمایشگر بزرگ درقسمت داخلی این گوشی قرار گرفته و دیگری 
در بخش بیرونی. نمایشگر داخلی که پنل ساخت سامسونگ خواهد داشت نیز قرار است نرخ تجدید 
۱۲۰ هرتزی داشته باشد اما نمایشگر بیرونی توسط Visionox ساخته خواهد شد و نرخ تجدید 
۹۰ هرتزی خواهد داشت.در مجموع و تا به این لحظه، اطاعات زیادی در مورد گوشی هوشمند 

جدید تاشوی شیاسومی به بیرون درز نکرده است. 

ارزش بازار حافظه های اس اس دی به ۵۱.۵ میلیارد دالر می رسدقاب مگ سیف اپل در سه رنگ جدید عرضه شد بهره گلکسی اس 22 و اس 22 پالس از بخش پشتی پالستیکیگوشی جدید شیائومی با اسنپدراگون 888 می آید

اپل لحظاتی پیش، سه رنگ جدید تابستانی 
را به خط تولید قاب های مگ ســیف خود 

اضافه کرد.
اپل تا به حال هنگام تعویض فصل ها، لوازم جانبی 
خود با رنگ بندی جدید را عرضه کرده است. امسال و 
فصل تابستان نیز از این قضیه مستثنی نبوده و شاهد 
اضافه شدن سه رنگ جدید به خط تولید قاب های مگ سیف هستیم که تم تابستان را با خود به 

همراه دارند. این قاب ها برای خانواده آیفون ۱۲ شامل مدل های زیر عرضه خواهد شد:
مطمئنا می دانید که خانواده آیفون ۱۳ نیز دست کم سه ماه دیگر به دنیای تکنولوژی معرفی 
شده و روانه بازار خواهد شد. پس اگر آنچنان عجله ای نداشته و از طرف دیگر قصد خرید این 
گوشی های هوشمند را نیز دارید، پیشنهاد می کنیم تا دست نگه داشته و هزینه اضافه ای برای 
خرید این قاب ها انجام ندهید. از آن جایی که هنوز مشخص نیست که محصوالت جدید از نظر 
سایز و ابعاد با آیفون های نسل قبل تفاوتی از لحاظ سایز و ابعاد داشته باشند یا خیر، لذا صبر کردن 

برای مطمئن شدن از این موضوع به نظر منطقی می رسد.
قاب های مگ سیف با رنگ بندی جدید و تم تابستانی از هم اینک از طریق وب سایت اپل و 
نرم افزار اپل استور قابل سفارش هستند. در آینده نزدیک، این قاب ها در اپل استورها برای خرید 

حضوری نیز در دسترس قرار خواهند گرفت.

نتایج مرحله دوم آزمایش بالینی یک 
واکسن آلزایمر حاکی از واکنش آنتی 
بادی قدرتمند در بدن بیمار و تاثیر قابل 
توجه آن بر فرایند تخریب عصبی بود.

 AXON یک شرکت فناوری زیستی به نام
حوزه  در  کــه   NEUROSCIENCE
درمان و جلوگیــری از ابتاء به آلزایمر فعالیت 
می کند به تازگی تحقیقی درباره نتایج فاز دوم 
ارزیابی واکسن AADvac۱ برای مقابله با این 

بیماری را منتشر کرده است.
مرحلــه دوم آزمایش بالینی واکســن AADvac۱ در ۲۴ ماه و از طریق 
گروه های پاسیبو و کنترل انجام شد. در این فرایند ایمنی و کارآمدی واکسن در 

بیمارانی با نوع معتدل آلزایمر بررسی شد.
اهداف این تحقیق بررســی ایمنی و قابلیت ایمنی زایی واکسن مذکور بود. 

۱۹۶ شرکت کننده در ۸ کشور اروپایی در این تحقیق شرکت کردند.
آزمایش بالینی نشان داد این واکسن ایمن است. هنگام استفاده از این واکسن 
برای افراد واکنش آنتی بادی »تاو« در بدن آنها ایجاد شــد که این نوع آنتی 
بادی به خصوص در درمان سالمندان اهمیت دارد. تاو نوعی پروتئین و عامت 
بیماری آلزایمر است که تجمع و گسترش اشکال سمی آن در مغز اتفاق می افتد. 

کارشناسان معتقدند این پروتئین عامل مرگ 
سلول های عصبی است که درنهایت زوال عقل 

را در پی دارد.
واکســن AADvac۱ تجمیــع یکــی از 
نشانگرهای زیســتی تخریب اعصاب به نام 
NfL را در خــون افراد تــا ۵۸ درصد کاهش 
داد. این روند با کاهش قابل توجه نشانگرهای 
زیستی آلزایمر در مایع نخاعی مغزی بیماری 
آلزایمر )CFS( پشتیبانی شد که برجسته ترین 
phospho- نشانگر زیســتی بیماری به نام

tau T۲۱۷ را شامل می شود.
بــا این وجود پژوهــش مذکور هیــچ مزایای قابل توجهــی در خصوص 
 آزمایش قابلیت فکر کردن، اســتدالل و حافظــه در بیماران مبتا به آلزایمر

 نداشت.
درهر حال تأثیرات واکسن AADvac۱ بر نشانگرهای زیستی مایع از قابلیت 

آن برای درمان واحتماال جلوگیری از آسیب شناسی تاو پشتیبانی می کند.
این واکسن احتماالً می تواند از پیشرفت آسیب شناسی تاو در بیماری آلزایمر 
جلوگیری کند. مزایای کلینیکی این واکسن شامل جلوگیری از آغاز بیماری 

است. 

شــرکت اپل روی مدلهای جدید اپل واچ و قابلیتهای 
سالمتی، صفحه نمایش چند تایی، ارتقای سرعت، مدل 
ورزشی مقاوم و حسگرهای سنجش حرارت بدن و قند 

خون کار می کند. 
منابع آگاه اظهار کردند این شرکت فناوری آمریکایی سرگرم برنامه 
ریزی برای عرضه مدلهای جدید این خط محصول است که احتمال 
اپل واچ سری ۷ نام خواهند گرفت و پردازنده سریعتر، اتصال بی سیم 
بهبود یافته و صفحه نمایش به روزشده خواهند داشت. اپل قصد دارد 
سال آینده اپل واچ اصلی را به روز کرده و به همراه جانشین مدل پایینتر 
اپل واچ اس ئی و مدل جدیدی ویژه ورزشــکاران رشته های سخت 

عرضه کند.اپل پیش از این قصد داشت حسگر حرارت سنج را در مدل امسال ساعت هوشمند خود 
عرضه کند اما اکنون این قابلیت احتماال در مدل سال ۲۰۲۲ عرضه خواهد شد. حسگر سنجش قند 
خون که به کنترل سطح قند خون افراد دیابتی کمک می کند، بعید است تا چند سال دیگر برای عرضه 
آماده شود.مدل امسال اپل واچ صفحه نمایش با لبه های باریکتر و تکنیک لمینیشن که صفحه نمایش 
را به پوشش مقابل نزدیکتر می کند را امتحان کرده است. در مجموع ساعت جدید اپل احتماال اندکی 
ضخیمتر خواهد بود اما نه به اندازه ای که توجه کاربر را جلب کند.این مدل شامل قابلیت اولترا واید باند 
به روزشده خواهد بود که فناوری مشابه در محصول ایرتگ اپل است. این شرکت در کنفرانس طراحان 
خود که اوایل ژوئن برگزار شد، نرم افزار واچ او اس ۸ را نمایش داد که اجازه می دهد دستگاه قفل در 

و اتاقهای هتل را باز کند.
مدل ورزشی مقاوم ساعت اپل برای عرضه در سال ۲۰۲۱ در دست ساخت بود اما احتماال در سال 

۲۰۲۲ عرضه می شــود. مدل جدید به اپل اجازه می دهد با مدلهای 
مقاومی که از شرکتهایی مانند گارمین و کاسیو کامپیوتر عرضه می 
شود، رقابت کند. شرکت لوکس شیر پرسیژن اینداستری مونتاژ کننده 
اصلی ساعت اپل است. شرکت فاکســکان هم برخی سفارشات را 
دریافت خواهد کرد و همچنین تولید اپل واپ اس ئی را با شــرکت 
کومپال الکترونیکس تایوان تقسیم می کند.سنجش حرارت بدن شیوه 
مهمی برای شناســایی کووید ۱۹ است و باعث افزایش تقاضا برای 
دســتگاههایی شد که چنین قابلیتی دارند. بعضی از شرکتها حرارت 
سنجهای دیجیتالی عرضه کرده اند که به پورت شارژ تلفن هوشمند 
وصل می شوند. افزودن قابلیت حرارت سنج به اپل واچ، محصول اپل 

را هم ردیف تلفنهای هوشمند و دستبندهای فیتنس نظیر محصوالت فیت بیت آلفابت قرار می دهد.
کنترل قند خون مدتهاست که در اپل در دست توسعه قرار دارد و قابلیتی بدون رقیب خواهد بود. اپل و 
شرکتهای دیگر در حال حاضر به اپلیکیشنهایی متکی هستند که به کاربران اجازه می دهند قند خونشان 
را به صورت دستی اندازه بگیرند. شرکتهای سازنده دستگاه پزشکی مانند دکس کام اطاعات کنترل 
قند خون را با اپل واچ به اشتراک می گذارند. کاربران معموال به انگشتشان نیشتر می زنند تا یک قطره 
خون برای اندازه گیری دقیق قند خون بگیرند اما اپل به دنبال راهکاری است که قند خون را از زیر 
پوست اندازه بگیرد.بر اساس گزارش بلومبرگ، اپل واچ از سال ۲۰۱۵ که برای نخستین بار عرضه شد، 
به یکی از محصوالت مهم اپل تبدیل شده است و به همراه آیفون و آی پد اکوسیستم سخت افزاری 
اپل را کامل کرده و کمک کرده دستگاههای پوشیدنی، خانگی و لوازم جانبی این شرکت بیش از ۳۰ 

میلیارد دالر درآمد در سال مالی گذشته تولید کنند.

یک شــرکت فعال نانویی، قلم رسانا 
حاوی نانوذرات برای مصارف آموزشی 
و کاردســتی ساخته است که قابلیت 
استفاده در حوزه های مختلف از جمله 

الکترونیک چاپی را دارد. 
 جوهر رســانا جوهری اســت که استفاده از 
آن روی زیــر الیه هــای متفــاوت، خطوط و 
طرح های رسانا به وجود می آورد. این جوهرها 
در فناوری های نوین و در فرایند تولید مدارهای 
چاپی بــه کار می روند و این امــکان را فراهم 

می کنند که به جای روش های متداول و پیچیده تولید بردها، مدار آن ها را ترسیم 
کرد. امروزه جوهرهای بر پایه نانوذرات مهم ترین محصوالت تجاری این حوزه 
هستند و در سرتاسر جهان توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. نانوذرات فلزی 
در مقایسه با دیگر ذرات دارای خواص منحصربه فردی از قبیل رسانایی الکتریکی 
باال هستند که این ویژگی آن ها را در فناوری چاپ قطعات الکترونی بسیار مورد 
توجه قرار می دهد. در این راستا این شرکت نانویی با بهره گیری از فناوری نانو 
موفق به تولید قلم رسانا شده  که در آن از نانوذرات با غلظت باال استفاده شده 
است. ساخت و تولید این قلم می تواند مقدمه ای برای حرکت در مسیر فناوری 
نوین الکترونیک چاپی و در ادامه گامی برای تولید جوهرهای قابل  استفاده در 

چاپگرها باشد.این قلم رسانا قابلیت کاربرد روی 
کاغذ و مقوا و اســتفاده در مصارف آموزشــی، 
طراحی مدارهای الکترونــی، آموزش در حوزه 
الکترونیک، سلول های خورشیدی و کاردستی را 
دارد. از مزیت های این قلم می توان به عدم ایجاد 
سطوح برجسته )ایجاد خط های صاف و بدون 
برجستگی و غیر قابل لمس با دست( اشاره کرد. 
در فرموالســیون این قلم رسانا از آب به عنوان 
حال استفاده شده تا اثرات زیست محیطی را 
به حداقل برساند. این محصول از نظر عملکرد 
کاما قابل رقابت با نمونه های خارجی است و در عین حال قیمت کمتری نیز 

دارد، در تولید این محصول از نانوذراتی در ابعاد ۵۰ نانومتر استفاده شده است.
این شرکت در سال ۱۳۹۳ با هدف فعالیت در حوزه فناوری نانو تاسیس شد. این 
شرکت با بهره گیری از توانمندی علمی و فنی کادر علمی و همچنین همکاری 
با پژوهشگران توانمند دانشگاهی گروه هایی از نانو ذرات و نانوکامپوزیت ها، نقاط 
کوانتومی و خوشه های فلزی را با کیفیت عالی تولید و به بازار عرضه کرده است. 
نخستین محصول شرکت، کلوئید نانو نقره است. روش سنتز کلوئید نانو نقره 
این شــرکت به گونه ای است که اجازه تولید کلوئید نانو نقره را در غلظت های 

متنوع  می دهد.

معاون راهبری مرکز ملی 
فضای مجازی با تشریح 
این مرکز  سیاست های 
در مواجهه با ارزدیجیتال 
گفت: استفاده از رمزارزها 
با منشأ خارجی را ترویج 

نمی کنیم.
ابوالفضل روحانی اظهار داشت: 

رمزارزها به طور کلی و با مدیریت شــرایطی می توانند 
ابزاری برای دور زدن تحریم در برخی از معامات باشند 
اما باید رویکرد ویژه ای برای برخورد با این موضوع برای 
آن تعریف شــود. وی گفت: مرکز ملی فضای مجازی 
اســتفاده از رمزارزها با منشأ خارجی نظیر بیت کوین را 
ترویج نمی کند زیرا نه تنها متولی آن  مشخص نبوده بلکه 

سرمایه گذاران آن نیز مشخص نیستند.
روحانی ادامه داد: نوسانات عجیب قیمت بیت کوین و 
تاطم قیمتی آن در بازارهای جهانی جای پرسش دارد. 
بر این اساس سیاست مرکز ملی فضای مجازی این است 

که تشویقی در این حوزه نداشته 
باشیم اما در جمهوری اسامی 
به ویژه بانک مرکزی، با توجه 
به این که رمزارزها می تواند ابزار 
مناسبی برای دور زدن تحریم ها 
برای برخی از معامات باشــد 
باید رویکــرد ویژه ای برای آن 

تعریف شود.
معاون راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره 
به موضوع باکچین و رمزارزها گفت: پژوهشگاه فضای 
مجازی نسبت به آسیب پذیری و ریشه استفاده از رمزارزها 
اقدام کرده اما از آن جا که هنوز بحث رمز ارزها در میان 
همه مردم، ساری و جاری نشده و موضوعی فراگیر نیست 
و در سطح نخبگان و افراد خاص باقی مانده، باید با توجه 
به شرایط و برنامه ریزی انجام شده با هدف آگاه سازی 
این موضوع، نسبت به شــفاف سازی موضوع رمزارزها 
اقدام و رویکرد جمهوری اسامی را نسبت به این موضوع 

تبیین کرد.

مرحله دوم آزمایش بالینی واکسن آلزایمر موفقیت آمیز بود

سنجش حرارت و قند خون با نسل جدید اپل واچ

قلم رسانای حاوی نانوذرات ساخته شد

 سیاست مرکز ملی فضای جمازی 
درباره ارز دیجیتال 


