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کنترل موبایل های آینده با چشمک زدن 
محققان آلمانی مش��غول س��اخت ن��وآوری 
جدیدی هس��تند که به کارب��ران موبایل اجازه می 
دهد با حرکت س��ر تماس های ورودی را پاس��خ 
دهند. این فناوری در آینده شناسایی می کند کاربر 
چه زمان درحال رانندگی است. به گزارش مهر به 
 نقل از پی آ تک، دانشمندان آلمانی مشغول بررسی 
راه های جدید کنترل موبایل با استفاده از حاالت سر 
و صورت هستند.به عبارت دیگر به زودی کاربران 
موبایل می توانند با حاالتی مانند تکان دادن س��ر، 
لبخند زدن و چشمک زدن با تلفن همراه خود کار 
کنند. محققان در موسسه فرانهوفر آلمان دستگاهی 
به نام EarFS س��اخته اند که امواج ماهیچه ها و 
هرگون��ه تغییری در کانال گ��وش را )که در نتیجه 
 ح��رکات صورت ایجاد می ش��ود( ان��دازه گیری 
م��ی کند. به گفت��ه محققان یک هدف��ون کوچک 
مخص��وص حت��ی کوچکترین ح��رکات صورت 
را ردیاب��ی می کند.برای آنک��ه هدفون مخصوص 
نسبت به حرکات بخش های دیگر بدن )مانند راه 
رفتن( واکنش نشان ندهد، یک حسگر به دستگاه 
 اضافه شده که سیگنال های فضای خارجی را ثبت 
م��ی کند. کاربر با کمک این دس��تگاه م��ی تواند 

تماس های خود را پاسخ دهد یا آنها را رد کند. 

ساخت پالستیک زیستی با لیمو
گروهی از محققان روش جدیدی را برای تولید 
پلی کربنات ها با اس��تفاده از لیمو و گاز دی اکسید 
کربن ابداع کردند. به گزارش ایرنا از ساینس دیلی، 
لیمو قابلیت جایگزینی یکی از مواد اولیه س��ازنده 
 bisphenol-A پلی کربنات تجاری موس��وم به
 BPA را فراهم می کند. با وجود این که BPA ی��ا
تاکنون بارها توسط سازمان های رسمی آمریکا و 
اروپا به عنوان ماده ای بی خطر معرفی ش��ده است، 
در مطالعات مختلفی مشخص شده است که این ماده 
موجب تخریب غشای غدد درون ریز، سم عصبی 
و ماده ای سرطان زا است. پلی کربنات ها در زندگی 
امروزی نقش بس��یار پررنگی دارند. این مواد برای 
ساخت ابزارها و لوازم مختلف، از قاب تلفن همراه 
گرفته تا پنجره های هواپیما، کاربرد دارند. با وجود 
این بس��یاری از متخصصان نگرانی هایی در مورد 
خطرساز بودن مواد به کار رفته در پلی کربنات های 
تجاری دارند. پلیمر جدید که با استفاده از لیمو تولید 
می شود، با محیط زیست سازگار است و باالترین 
میزان مقاومت گرمایی را در بین پلیمرهای زیستی 
موجود در بازار دارد. در واقع پلیمرهای زیستی در 
مقایسه با پلیمرهای سنتی مقاومت گرمایی پایینی 
دارند اما این پلیمر جدید مقاومت گرمایی بس��یار 
باالی��ی را از خود نش��ان داد که موجب ش��گفتی 

محققان شد. 

خبرنامه

ویرایش عکس با  هوش مصنوعی گوگل 
تهیه عکس های زیب��ا و نفس گیر از مناظر 
طبیعی دشواری های خاص خود را دارد و ویرایش 
مطلوب این عکس ها هم کار س��اده ای نیست. به 
گزارش مهر به نقل از نکست وب، گوگل با ارتقای 
فناوری هوش مصنوعی خود برای حل این مشکل 
دست به کار ش��ده تا عکس های طبیعت را بتوان 
ب��ه طور حرفه ای و بدون دخالت انس��ان ویرایش 
کرد.سیستم هوش مصنوعی این شرکت که قابلیت 
خودآموزی نیز دارد .گوگل تعدادی از این عکس ها 
را که بسیار متنوع هستند، در معرض دید عموم قرار 
داده است و از تعدادی عکاس حرفه ای نیز خواسته 
تا به کیفیت آنها نمره بدهند. ح��دود ۴۰ درصد از 
عکس هایی که توس��ط هوش مصنوعی ویرایش 
شده اند کامال حرفه ای یا نیمه حرفه ای درجه بندی 
ش��ده اند.یکی از توانمندی های این سیستم هوش 
مصنوعی این اس��ت که می توان��د در هر بخش از 
تصویر تغییرات و تنظیمات��ی در حد مطلوب و بر 
مبنای ش��رایط عکس اعمال کند و لذا تغییر شدت 
ن��ور یا رنگ ه��ا در هر بخ��ش از عکس به طور 
مستقل از سایر نقاط عکس صورت می گیرد و تنها 
یک دستور کلی برای ارتقای تنظیمات کل عکس 

اعمال نمی شود. 

ساخت قلب انسان با استفاده ازقلب موش 
محققان، تکنیکی را توس��عه دادن��د که امکان 
س��اخت مدل دقیقی از قلب انس��ان را با استفاده از 
قلب م��وش ها در اختیار می گذارد. به گزارش ایرنا 
از ساینس دیلی، در طول سال های گذشته محققان 
توانسته اند با استفاده از تکنیک های خاصی اندام های 
جانوران را به نمونه کوچکی از اندام های انسان تبدیل 
کنند تا امکان آزمایش تاثیر داروهای مختلف بر بدن 
انسان را  ارزیابی کنند.برای مثال محققان کلیه ها، ریه ها 
و کبد را با استفاده از سلول های بنیادی ساخته اند تا 
امور تحقیقاتی و آزمایش داروها را روی آنها انجام 
دهند و البته در نهایت نیز بتوانند اندام های کامل انسان 
را تولی��د کنند. محققان در ای��ن آزمایش به منظور 
تبدیل قلب موش به نمونه کوچکی از قلب انس��ان، 
ابتدا این اندام را از بدن جانور خارج کرده و س��پس 
آن را در قالب فرآیند Flow cannulation-۴ به 
گونه ای تغییر دادند که با حفظ جریان عادی گردش 
خون، امکان عبور، مایعات خاصی را از سرخرگ ، 
س��یاهرگ ها و رگ های عادی قلب فراهم می کند. 
این مایعات به گونه ای طراحی شده اند که سلول های 
قلب موش را از آن خارج می کنند و ساختار پوششی 
قلب را باقی می گذارند. س��پس سلول های انسان به 
این ساختار وارد شده و جایگزین سلول های موش 
می شوند. بدین ترتیب نمونه کوچکی از قلب انسان 

ساخته می شود.

خبرنامه

 طراحی یک تراشه 
برای بازگرداندن بینایی افراد نابینا

در پی سرمایه گذاری 65 میلیون دالری دارپا، محققان دانشگاه رایس یک تراشه طراحی کرده اند که 
با استفاده از چند حسگر می تواند تصویر دنیای خارج را در مغز فرد نابینا بازسازی کند.به گزارش ایسنا 
و به نقل از انگجت، محققان دانش��گاه "رایس")Rice( در راهکاری جدید برای بازگرداندن بینایی افراد 
نابینا، تراشه ای طراحی کرده اند که می تواند اطالعات محیط پیرامونی را به مغز ارسال کند.این تراشه که نام 
جالب "فلت اسکوپ")FlatScope( برای آن انتخاب شده است بر روی مغز قرار می گیرد تا کار نظارت 
و تحریک نورون های مغزی را که می توانند قابلیت ایجاد تشعشع داشته باشند، انجام دهند.بر اساس این 
گزارش، تراش��ه طراحی ش��ده، نه تنها باید جزئیات بیشتری را نسبت به نورون های معمول در مغز ببیند 
بلکه می بایست به سطحی از تاثیرگذاری در مغز برسد که مغز بتواند داده های ورودی آن را پردازش نماید.

این پروژه بخشی از یک برنامه جامع متعلق به "سازمان تحقیقات پیشرفته ارتش آمریکا")دارپا( است که 
قصد دارد یک رابط نورونی با وضوح باال تولید کند.اگر این پروژه ها با موفقیت پیش��رفت کنند می توانند 
برای بازگرداندن دیگر حواس از دس��ت رفته نیز موثر باش��ند و برای مثال ش��نوایی افراد ناشنوا را نیز به 
آنها برگردانند.با توجه به اینکه این تراشه در مرحله تولید نمونه های اولیه است، راه زیادی برای رسیدن 
به این هدف باقی مانده است اما امیدهایی وجود دارد که در آینده نابینایی و ناشنوایی تبدیل به خاطراتی 

در دفترچه های خاطرات شوند.

 تصویب حمایت 
از 117 طرح علمی و فناورانه

تفاهم-گروه فناوری:صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی ریاست جمهوری در 
آخرین جلسه کمیته تخصصی خود حمایت از 117 طرح پژوهشی را تصویب کرد تا این طرح ها به زودی 
وارد مرحله اجرایی شوند.این صندوق در کمیته تخصصی خود با حمایت از 93 طرح پژوهشی، 23 طرح 
پس��ادکترا و 1رس��اله دکترا و در مجموع با 117 طرح موافقت کرد.در میان این طرح های تصویب شده 
سهم استان تهران از کل تعداد طرح های تایید شده 26 درصد و سایر استان ها 7۴ درصد است. همچنین 
2۴درصد از 93 طرح پژوهش��ی به اساتید با مرتبه علمی اس��تاد، 26درصد به دانشیاران و 5۰درصد به 
استادیاران دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی سراسر کشور اختصاص داشته است.همچنین از جمله 
 ،Q2 در سطح ISI 2 مقاله ،Q1 در سطح ISI دستاوردهای این جلسه می توان تعهد به چاپ 7۴مقاله
7۰ مقاله ISI، 8مقاله ISC، 18 مقاله JCR، 9 مقاله علمی پژوهشی، تالیف 6عنوان کتاب، 1نرم افزار، 1 
مورد ارائه طریق، 3 مورد ثبت اختراع، 12 نمونه محصول، 1 ثبت ژن، 3 دانش فنی و ارائه 1 فرموالسیون 
دارو اش��اره کرد.این صندوق دارای 13 کارگروه تخصصی است که طرح های ارائه شده را مورد بررسی 
قرار می دهد و با تصویب آنها، میزان حمایت مادی و معنوی آن طرح، از س��وی این صندوق، مش��خص 
می شود.صندوق در راستای توسعه علم و فناوری در کشور با بررسی طرح ها در کارگروه های مختلف، 
کرسی های پژوهشی ملی و بین المللی و نیز گرنت پژوهشی ) پژوهانه( ملی و بین المللی اعطاء می کند.

وزیر ارتباطات در حاشیه افتتاح پروژه های شرکت مخابرات هشدار داد

ورشکستگی مخابرات و 3 اپراتوردر صورت رفع فیلتر تلگرام صوتی
تفاهم-گ��روه گزارش:محمود واعظی دیروز در 
حاشیه مراسم افتتاح پروژه های شرکت مخابرات ایران 
در آس��تانه راه اندازی فاز سوم شبکه ملی اطالعات 
در جمع خبرنگاران اطالعات ممنوعیت پرداخت مالی 
در ش��بکه های اجتماعی خارجی را تأیید کرد. وزیر 
ارتباط��ات در ادامه تأکید ک��رد: تصمیم بر این بود که 
شبکه های اجتماعی داخلی به وجود بیایند که هرگونه 
تبلیغ، پرداخت و امتیاز را در شبکه های خارجی ممنوع 
کنیم و در مقابل، شبکه های داخلی اگر 3 میلیون عضو 
بگیرند، اجازه تبلیغ خواهند داشت، اگر 5 میلیون عضو 
بگیرند، اجازه پرداخت به آنها داده می شود و اگر بیش 
از آن عضو بگیرند، امتیازات دیگری به آنها داده خواهد 
شد تا شبکه های داخلی اقتصادی شوند.وی تأکید کرد: 
از روز اول و چهار س��ال پیش ای��ن موارد را ممنوع 

کرده ایم. 
برنام��ه ای برای رفع فیلت��ر تماس صوتی تلگرام 
نداریم: وزیر ارتباطات در پاس��خ به این س��وال که آیا 
برنامه ای ب��رای رفع فیلتر تماس صوتی تلگرام وجود 
دارد، گفت: خیر برنام��ه ای نداریم. واعظی با تأکید بر 
اینکه فیلتر تماس صوتی تلگرام برداشته نمی شود، گفت: 
با وجود ش��رکت مخابرات و سه اپراتور موبایل به این 
خوبی اگر می خواهید آنها را ورشکس��ت کنید، تماس 

صوتی تلگرام را باز کنید.
 تصمیم گیری درباره اینترنت نامحدود هفته آینده

وی درباره طرح وزارت ارتباطات برای عرضه اینترنت 
نامحدود ب��ه جای حجمی، گفت: در ای��ن باره ابهامی 
مطرح شد که با نامحدود شدن حجم تقاضا به قدری زیاد 
شود که نیازمند توسعه شبکه انتقال شویم. بنابراین مقرر 

ش��د آقای جهرمی و سرائیان که اصل کاری ها هستند 
برنامه ریزی کنند و منتظریم هفته آینده برنامه ریزی را 

به ما بدهند و براساس آن برنامه ریزی تصمیم بگیریم.
 تعرف��ه تلف��ن و موبای��ل گ��ران نم��ی ش��ود: 
وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر 
موضوع پیشنهاد افزایش تعرفه نرخ های مخابراتی که 
از سوی مخابرات مطرح شده بود، نیز گفت: هیچ گونه 
قصدی برای افزای��ش تعرفه ها در حوزه تلفن ثابت، 
اینترنت و موبایل نداریم و برنامه کاهش تعرفه را نیز 

دردستور کار داریم. 
بسته های اینترنت برای مردم اقتصادی می شود: 
بر اس��اس این گ��زارش، وزیر ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات با اشاره به این که، تحقق شبکه ملی اطالعات 

از اولویت های کشور است، افزود: این طور نیست که 
بگوییم این شبکه در یک سال به اتمام می رسد، بلکه 
ایده ه��ا، ن��وآوری و تولید محتوا در این ش��بکه ادامه 
دارد و ش��بکه ملی اطالعات همیشه در حال تکمیل 
خواهد بود.واعظی با اشاره به اینکه برخی بررسی ها 
نشان می دهد ظرف یک سال گذشته ترافیک محتوای 
داخلی حتی تا 2۰ برابر نیز رش��د داشته است، گفت: 
مخابرات و اپراتورها باید بسته های ارائه خدمات در 
بس��تر شبکه ملی اطالعات را به گونه ای تعریف کنند 
که قیمت آن برای مردم اقتصادی باش��د.وی با تأکید 
 IT بر اینکه نباید به گونه ای باش��د که هزینه خدمات
از س��بد خانوار حذف شود، گفت: بسته های اینترنت 
را بای��د طوری تعریف کنیم که برای مردم اس��تفاده از 

آن اقتصادی شود.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
خطاب به مسئوالن مخابرات و اپراتورهای تلفن همراه 
تصریح کرد: ممکن است این اقدام در کوتاه مدت باعث 
کاهش درآمد برای شما شود اما در صورتی که مردم از 
این خدمات استفاده کنند، به طور قطع با افزایش درآمد 
در دراز مدت همراه خواهید بود.واعظی از مخابرات و 
اپراتورهای موبایل خواست با یک نوآوری و تعریف 
بسته های مختلف اینترنت، مجموعه متنوع از بسته های 
مختلف اینترنت را به صورت تلفیقی از صوت و دیتا 
ب��رای مردم تعریف کنن��د.وی ادام��ه داد: در صورتی 
که قیمت این خدمات گران باش��د، مردم مجبورند از 
ش��بکه های اجتماعی خارجی که س��رویس تماس 

صوتی دارند، استفاده کنند. 
ارائه بسته ترکیبی به جای افزایش تعرفه تلفن 
ثابت: رسول سرائیان ،مدیرعامل شرکت مخابرات نیز 
در این مراس��م،درباره ط��رح وزارت ارتباطات برای 
فروش اینترنت نامحدود که مخالف سیاست مخابرات 
برای س��وق دادن مشترکان نامحدود به حجمی است، 
گف��ت: مدل جدید ف��روش اینترنت نامح��دود کامال 
نامحدود نیست بلکه طبق مصرف، منصفانه خواهد بود.

وی در ادامه اظهار داشت: هنوز پیشنهادی برای تغییر 
تعرفه های تلفن ثابت به رگوالتوری ارائه نشده است.

وی ادامه داد: چهار سرویس در قالب یک بسته شامل 
مکالمه، دیتا، تلویزیون اینترنتی و فضای ذخیره سازی 
بدون مش��خص بودن قیمت هر دقیقه یا هر مگ ارائه 
می شوند.گفتنی است؛در این مراسم نخستین دیتاسنتر 
ابری مخابراتی با همکاری مخابرات و یک ش��رکت 
دانش بنیان در مرکز مخابراتی شهید بهشتی افتتاح شد.

        

 شرکت تولیدی مازیار صنعت
این شرکت طراح و تولید کننده قطعات انتقال نیرو، واقع در کیلومتر 9 اتوبان بابل به 

قائم شهر برای تكمیل کادر خود در تهران و کارخانه از افراد دارای شرایط زیر دعوت به 
همكاری می نماید:

شرح کارهای مورد نیاز

1- مدیر مالی  

 تعداد مورد نیاز:1
 تحصیالت مربوطه:حداقل کارشناس حسابداری

 مقطع تحصیلی:کارشناسی به باال
 جنسیت:آقا

 مهارت:سابقه کار مرتبط در واحدهای تولید و صنعتی
سابقه مرتبط به سال:10 

2- مدیر فروش 

 تعداد مورد نیاز:1
 تحصیالت مربوطه:کارشناس بازرگانی یا صنایع

 مقطع تحصیلی:کارشناسی به باال
 جنسیت:آقا/خانم

 مهارت:آشنا به قطعات صنعت توزیع برق  سابقه کار مرتبط در واحدهای تولیدی و بازرگانی 
سابقه مرتبط به سال:7

3- مدیر بازرگانی

 تعداد مورد نیاز:1
 تحصیالت مربوطه:کارشناس بازرگانی یا صنایع

 مقطع تحصیلی:کارشناسی به باال
 جنسیت:آقا

 مهارت:آشنا به صنعت برق سابقه مرتبط در واحدهای صنعتی
سابقه مرتبط به سال:7 

4- مدیر تولید

 تعداد مورد نیاز:1
 تحصیالت مربوطه:کارشناس ارشد مكانیك یا ساخت

 مقطع تحصیلی:کارشناسی به باال
 جنسیت:آقا

 مهارت:سابقه کار مرتبط در کارخانجات صنعتی
سابقه مرتبط به سال:10

IT 5- کارشناس ارشد

 تعداد مورد نیاز:1
 تحصیالت مربوطه:فارغ التحصیل دانشگاه دولتی

 مقطع تحصیلی:کارشناسی به باال
 جنسیت:ــ

 مهارت:در زمینه سیستم شبكهای
سابقه مرتبط به سال:5

6- کارشناس بازرگانی خرید

 تعداد مورد نیاز:1
 مقطع تحصیلی:کارشناسی به باال

 جنسیت:آقا
مهارت:آشنا به قطعات برق صنعتی جهت کار در دفتر تهران 

7- مسئول دفتر 

 تعداد مورد نیاز:1
IT تحصیالت مربوطه:حداقل کارشناسی 

 مقطع تحصیلی:کارشناسی به باال
 جنسیت:خانم

 مهارت:مرتبط در واحدهای صنعتی و مسلط به کامپیوتر و تایپ و دارای روابط عمومی باال
سابقه مرتبط به سال:5 

عالقمندان  میتوانند رزومه خود را به ایمیل  job@maziyarsanat.ir  و یا  شماره نمابر  
32284884 - 011 ارسال نمایند. )اولویت با افراد ساکن استان مازندران(

شرکت نستله ایران 
این شرکت برای تكمیل تیم فروش تهران و البرز از افراد عالقمند دعوت به همكاری می نماید: 

1- سرپرست فروش سوپر ماركت و فروشگاه های زنجیره ای: 
ش��رایط: آقا – حداقل مدر تحصیلی كارشناس��ی – دارای 2 سال سابقه سرپرستی فروش در حوزه FMCG و مسلط به 

زبان انگلیسی 
2- فروشنده داروخانه:

ش��رایط: خانم و آقا – حداقل مدرك تحصیلی كارشناسی – دارای 2 سال سابقه كار مرتبط توانایی كار با اكسل و سایر 
نرم افزارهای آفیس – آشنایی با زبان انگلیسی 

3- فروشنده سوپر ماركت:
شرایط: آقا – حداقل مدرك تحصیلی ترجیحًا لیسانس – دارای 2 سال سابقه كار فروش مویرگی 

مراجعه به آدرس: تهران ، باالتر از میدان ونك، خیابان خدامی، تقاطع خیابان آفتاب، ساختان شماره 3، طبقه 6 
دارندگان شرایط می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند:

 iran.Careers@ir.nestle.com

شرکت چارگون 
چارگون ارائه کننده راهكارهای نرم افزار مبتنی بر وب در ردیف های شغلی زیر استخدام می نماید:

1- كارشناس تولید نرم افزار :
مس��لط به برنامه نویس��ی ش��ی گرا زبان C#, Web form, Asp.net, TypeScript , TSQL, Javascript, CSS آشنا به Design Pattern های 

مختلف با روحیه كار تیمی باال و تعامل با ذینفعان 
2- كارشناس تولید نرم افزار رابط كاربری :

 knock out آشنا به فریم ورك های رابط كاربری وب مانند C#, MVC, Asp.NET, TypeScript, TSQL مسلط به برنامه نویسی شی گرا زبان
ReACT – آشنا به Design Pattern های مختلف با روحیه كار تیمی باال و تعامل با ذینفعان 

3- كارشناس پشتیبانی فنی نرم افزار:  
Microsoft SQL SERVER Adminidtration  Windows Server Administration Microsoft , Microsoft IIS آشنایی به

4- كارشناس تست نرم افزار به صورت تمام وقت :
آش��نا به مفاهیم نرم افزار وب و سیس��تم های س��ازمانی  توانا به تحلیل داده دارای مهارت دفت تمركز و كیفیت گرا  ترجیحًا دارای سابقه فعالیت 

درزمینه طراحی و تكنیك های تست نرم افزار 
5- مدیر پروژه استقرار نرم افزار :

آشنایی با پروژه های نرم افزاری و متدهای مربوطه به مدیریت پروژه توانایی برنامه ریزی و كنترل پروژه 
6- كارشناس كنترل پروژه :

یك سال سابقه كار مرتبط مسلط به نرم افزارهای office آشنایی با MSP و فرآیندهای كنترل پروژه 
7- كارشناس آموزش و استقرار و نرم افزار :

دارای مهارت های ارتباطی با توانمندی تدریس و برگزاری كالس های آموزشی 
8- كارشناس وصول مطالبات :

آشنایی با فنون مذاكره – روابط عمومی قوی و پیگیری امور 
9- پایان تحصیالن درخواستگر كار آموزی :

رشته های كامپیوتر و IT  استخدام رسمی در صورت تایید
 در صورت عالقمندی به همكاری با یك شركت دانش محور و رشد در حوزه تخصصی خود فرصتهای شغلی زیر در چارگون پذیرای شما هستند.

برای دریافت اطالعات بیشتر و ثبت رزومه كاری خود به آدرس www.chargoon.com/jobs  مراجعه نمایید. 


