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 هوشمندسازی گلخانه ها
 با برنامه تلفن همراه

با عرضه یک برنامه جدید تلفن همراه به نام 
اسمارت ترا، می توان کنترل نور، صدا و سیستم 
آبیاری گلخانه ها را هوشمند کرد تا گیاهان حس 
کنند واقع��ا در محیط طبیعی زندگی می کنند. به 
 گزارش مهر به نقل از نیواطلس، نصب گلخانه های 
کوچ��ک شیش��ه ای در بس��یاری از خانه های 
آپارتمانی متداول اس��ت، اما س��رحال و شاداب 
نگهداش��تن گیاهان این گلخانه ها در درازمدت 
کار ساده ای نیست. یک سیستم هوشمند جدید 
به نام اسمارت ترا با استفاده از برنامه تلفن همراه 
خ��ود می تواند حس زندگی در محیط طبیعی را 
برای انواع گیاه��ان به وجود آورد. گلخانه های 
طراحی شده بر مبنای استفاده از این برنامه مجهز 
 به س��قف خاصی هس��تند که در آنه��ا ردیفی از

المپ های نوری به منظور ش��بیه س��ازی باد و 
باران و طلوع و غروب خورش��ید برای گیاهان 
و همین طور لذت بردن افراد تعبیه ش��ده اس��ت. 
ابعاد این گلخانه ۵۳ در ۳۸.۷ در ۲۵ سانتیمتر و 
ظرفیت آن ۳۸ لیتر اس��ت. نصب تعدادی حسگر 
در گلخانه یادش��ده، گردش برنامه ریزی ش��ده 
هوا و آب به طور خودکار در کل سیس��تم را در 
صورت نیاز ممکن می کند و اکوسیستم مطلوبی 

را در کل این محیط ایجاد می کند.
 

 اشتراک گذاری وضعیت باتری
 در نقشه گوگل 

گوگل در ح��ال ایجاد تغییراتی در خدمات 
نقش��ه خود اس��ت تا در زمان به اشتراک گذاری 
موقعیت مکانی، امکان به اش��تراک گذاری میزان 
ش��ارژ باتری نیز وجود داش��ته باشد. به گزارش 
ف��ارس به نق��ل از انگجت، تغییرات یادش��ده به 
خص��وص در زمان��ی ک��ه کاربران ش��ارژ کافی 
ندارن��د یا در اماکن دورافتاده به س��ر می برند به 
مخاطبان آنها کمک می کند تا با دقت بیش��تری 
از وضعیتشان مطلع شوند و در صورت احساس 
خطر به کمکش��ان بش��تابند. این به روزرس��انی 
برنامه ریزی بهتر و دقیق تر مسافرت های درون 
 ش��هری و برون ش��هری را هم ممک��ن می کند. 
 از جمل��ه دیگ��ر تغییرات خدمات نقش��ه گوگل 
می توان به به اشتراک گذاری مسیرهای سفرهای 
انجام ش��ده با وسایل حمل و نقل عمومی، زمان 
دقیق رس��یدن به مقصد، میان بر به ایستگاه های 
محبوب و غیره اش��اره کرد. به روزرسانی سریع 
تر اطالعات خدمات حمل و نقل عمومی هم در 
نسخه به روزشده نقشه های گوگل پیش بینی شده 
 است. قرار است به اشتراک گذاری موقعیت های 

مکانی نیز با جزئیات بیشتری ممکن شود.

خبرنامه

تولید برق با خم کردن انگشت
محققان دانش��گاه بوفال��و و آکادمی علوم 
چی��ن موفق ب��ه ابداع نانوش��ارژری ش��ده اند 
ک��ه تولید ب��رق را از طریق خم کردن انگش��ت 
دس��ت ممکن می کند. به گزارش مهر به نقل از 
نیواطلس، شارژر تازه که تولیدگر نانوی مالشی 
 triboelectric nanogenerator ی��ا 
ن��ام دارد، یک زبانه فلزی کوچک اس��ت که با 
 چسباندن آن به بخش های مختلف بدن می توان

 از آن ب��رق تولید کرد. لذا اگر زبانه یادش��ده به 
انگش��ت چسبانده شود با کج و راست کردن آن 

الکتریسیته تولید می شود. 
ابزار یادش��ده ب��رای تولید ب��رق متکی به 
پدیده ای موس��وم به اثر برق مالشی است. اثر 
برق مالش��ی نوعی الکتریسیته تماسی است که 
 در آن م��اده ای خ��اص در تماس ب��ا ماده ای 
دیگ��ر باردار می ش��ود. ب��رای تولی��د برق از 
حرکات بدن با استفاده از ابزار مذکور از موادی 
همچون ط��ال و پلییدیدیل سیلکس��ان و همین 
طور الیه های نازکی از چند ماده مختلف دیگر 

استفاده شده است. 

 اسکایپ هم گرفتار ضعف امنیتی شد!
ضعف امنیتی و آس��یب پذیری جدیدی در 
اپلیکیش��ن اسکایپ کشف شده که این امکان را 
به هکره��ا می دهد تا به رایانه ش��خص قربانی 
نفوذ کرده و اطالعاتش��ان را به س��رقت ببرند. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از وب سایت زد دی 
نت، مدت هاست که بحث بر سر آسیب پذیری و 
حفره های امنیتی اسپکتر و ملت داون موجود در 
پردازنده های اینتل بس��یار داغ شده است. از آن 
پس اخبار و گزارش های متعددی مبنی بر اینکه 
این ضعف های امنیتی برروی سایر اپلیکیشن ها، 
نرم افزارها و س��خت افزارها هم یافت می شوند، 

در فضای مجازی منتشر شده است. 
ح��اال اخب��ار و گزارش ه��ای جدیدی در 
فضای مجازی منتش��ر ش��ده اس��ت که حاکی 
اس��ت اپلیکیشن پیام رسان اس��کایپ که امکان 
تماس های ویدیویی و تصویری را به کاربرانش 
می ده��د، نی��ز گرفت��ار ی��ک ضع��ف امنیتی و 
آسیب پذیری جدیدی ش��ده است که به هکرها 
اجازه نف��وذ به اطالعات ش��خصی و فایل های 
ذخیره ش��ده ب��رروی رایانه فرد م��ورد نظر را 
می دهد. اس��تفان کانتاک - یک پژوهشگر فعال 
در زمین��ه امنی��ت س��ایبری به کاربران��ی که از 
اسکایپ اس��تفاده می کنند، توصیه کرده است تا 
زمانی که این پیام رس��ان ضعف های امنیتی خود 
را برطرف نکرده، به روزرس��انی جدید اسکایپ 

را دانلود و نصب نکنند.

خبرنامه با توافق وزارت ارتباطات و بانک مرکزی؛

امنیت USSD تضمین شد
 تفاه��م- گروه فن��اوری: وزی��ر ارتباطات، 
در مراس��م افتتاح س��ومین کنفرانس و نمایش��گاه 
اینترنتی اش��یاء در جمع خبرنگاران فعال س��ازی 
بس��تر USSD و اس��تفاده از کدهای دس��توری 
موبایل را پیرو مقررات گذاری و پیوست مقرراتی 
تنظیم ش��ده می��ان رگوالتوری بان��ک مرکزی و 
رگوالتوری وزارت ارتباطات عنوان کرد. جهرمی 
گفت: مطابق با توافق صورت گرفته میان سازمان 
تنظیم مق��ررات و بان��ک مرکزی مقرر ش��د تا با 
مکانیزم امنیتی،  امنیت این روش تراکنشی تضمین 
ش��ود. وی افزود: بر این اساس مطابق تفاهمی که 
اپراتوره��ای تلفن همراه و ش��رکت های پرداخت 
الکترونیک )PSP( داش��تند پیش��نهاد شد تا مدل 
امنیتی ب��رای تراکنش ها با ق��رار دادن یک اپلت 
روی سیم کارت صورت بگیرد تا مالحظات بانک 
مرکزی برای امنیت این روش پرداخت الکترونیک 
محقق شود. هم اکنون این راهکار رگوالتوری در 

دست بررسی و انجام است.
 تحقق اینترنت اشیا در کشور 

مستلزم آزادسازی فضای فرکانسی
وی با اش��اره ب��ه ظرفیت هایی که در کش��ور 
در حوزه اینترنت اش��یا وجود دارد، گفت: س��اخت 
سنس��ورها و محصوالت مرتبط به فناوری اینترنت 
اش��یا در کش��ور که به عرصه صنعتی رسیده نشان 
از ظرفی��ت های خ��وب در این ح��وزه دارد و در 
صورتی که آزادس��ازی فضای فرکانس��ی در زمان 

مناس��ب صورت بپذیرد ش��اهد بهره برداری از این 
فن��اوری در کش��ور خواهیم ب��ود.آذری جهرمی با 
اشاره به اینکه اکوسیس��تم دستیابی به اینترنت اشیا  
بیگ دیتا، هوش مصنوعی و نس��ل پنجم موبایل در 
حال تکمیل اس��ت خاطرنشان کرد: بر اساس پایش 
ص��ورت گرفته بالغ بر ۳۰۰ ش��رکت در کش��ور در 
حوزه اینترنت اش��یا فعال هس��تند که ۸۰ شرکت از 
این تعداد دارای محصول هستند.وی گفت: در زمینه 
اینترنت اشیا هنوز مقررات گذاری الزم انجام نشده 
و درصدد تدوین ضوابط و استانداردهای الزم برای 

این فناوری هستیم.

 ۸۰۰ هزار شغل سنتی 
در انقالب صنعتی چهارم از بین می رود

وزیر ارتباطات، با اش��اره ب��ه پیامدهای انقالب 
صنعتی چهارم در اشتغال و رشد اقتصادی و نیز بهبود 
بهره وری گفت: پیش بینی می شود که  ۴۰۰ تا ۸۰۰ 
هزار ش��غل صنعتی در این فرآین��د از بین برود و ۱۴ 
درصد مش��اغل نیازمند یادگیری ب��رای ورود به کار 
جدید باشند. جهرمی با اشاره به اینکه انقالب صنعتی 
چه��ارم که مبتنی بر فناوری اطالع��ات و ارتباطات، 
هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء است، کاهش اشتغال 
در صنعت و کش��اورزی را به همراه دارد اما در حوزه 

اش��تغال و اقتصاد شاهد رشد بس��یار زیادی خواهیم 
gdp بر ict بود. این موض��وع تأثیر ۲.۵ درص��دی 
  )تولید ناخالص داخل( را به همراه خواهد داشت و رشد

۴ درصدی در این شاخه اتفاق می افتد. وی با تأکید بر 
 ایجاد اشتغال پایدار و فراگیر در این عصر به بهبود بهره وری

 و افزایش خالقیت اش��اره کرد و یادآور شد: یکی از 
ش��یوه های این بهبود، موضوع کارآفرینی است. وی 
با بیان اینکه مطابق با آمارهای جهانی ارائه ش��ده در 
حوزه کارآفرینی که مربوط به س��ال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ 
می ش��ود، مشخص شده اس��ت که کشور ما در زمینه 
مهارت راه اندازی کسب و کار در این حوزه شاخص 
باالیی دارد و از وضعیت خوبی برخوردار اس��ت. این 
 موضوع ناشی از رشد شبکه سازی و توسعه شبکه های 
اجتماعی نیز می تواند باش��د. وزیر ارتباطات، توسعه 
کس��ب و کارهای نوپا بر مبنای طرح تکاپو را نیز از 
دیگر موضوعات در دس��ت اقدام دولت اعالم کرد و 
گفت: هم اکنون در هش��ت اس��تانی که پایلوت طرح 
تکاپو انجام شده است، ۱۲۰ تفاهم نامه تبادل شد که از 
این تعداد ۳۴ مورد به اجرا درآمد و ۷۰ مورد در حال 
پیگیری برای اجراست. ۲۵ مورد نیز تاکنون اجرا نشده 
است. جهرمی یکی از موضوعات فعال سازی اقتصاد 
دیجیتال در کشور را ایجاد شهر هوشمند عنوان و تأکید 
کرد: ش��اخص های توسعه فناوری اطالعات در دنیا 
تغییر کرده اس��ت و امروز به جای ضریب نفوذ تلفن 
ثابت و میزان پهنای باند، تعداد خانه های هوش��مند 

شاخص توسعه است. 

 یک ش��رکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری دانش��گاه 
 صنعتی شریف موفق به تولید محصوالتی شامل رنگ و برچسب های

نانوی��ی ضدامواج برای جلوگیری از ورود امواج مخرب به منازل 
و بناهای تجاری ش��ده است. به گزارش ایرنا، محققان این شرکت 
دان��ش بنیان از ش��رکت های مس��تقر در پارک عل��م و فناوری 
دانش��گاه صنعتی ش��ریف با ثبت ۵ اختراع در زمینه مقاوم سازی 
س��اختمان ها در برابر امواج توانس��ته اند محصوالتی جدید را با 

هدف ارتقای سالمت جامعه به بازار عرضه کنند.
 مدیر تحقیق و توس��عه این ش��رکت گفت: از چند سال قبل 
آلودگی های الکترومغناطیسی در اطراف ما افزایش یافته، کار ما 
این است که افراد و محیط را در برابر این امواج سالم سازی کنیم. 
علی صدیقی افزود: مکانیزم کار این طور است که از پوشش های 
ضد امواج برای وارد نشدن امواج به بدن استفاده کرده ایم و همین 
فناوری در لباس های ما آنها را به یک سپر تبدیل کرده و به این 

ترتیب 99 درصد امواج دفع می ش��ود. وی گفت: در محصوالت 
پوشاک، ما از الیاف فلزی استفاده کرده ایم و فلز نقره که در بعضی 
از این محصوالت به کار رفته خاصیت کشس��انی باالیی دارد که 

باعث راحتی بیشتر پارچه بافته شده خواهد شد.
 وی در م��ورد رن��گ ه��ای ضدام��واج نی��ز گف��ت: رنگ 
نانوی��ی ض��د امواج یک��ی از راهکارهای پیش��گیری از آس��یب 
ام��واج الکترومغناطی��س ب��وده و م��ی  توان از آن روی س��طوح 
س��اختمانی با الیه های نازک تر استفاده کرد و شدت ورود امواج 

الکترومغناطیس خارجی را کاهش داد. 
 وی یادآور شد: ما تلفیقی از خدمت و محصول را ارائه می دهیم؛ 
مثال اگر کس��ی برای جلوگیری از نفوذ امواج به داخل منزل خود 
 مراجعه کند ابتدا کارش��ناس شدت امواج محیطی را اندازه گیری 
کرده و بعد با توجه به منابع امواج و جهت ورود موج راهکارهای 

کاهش شدت امواج را ارائه می دهند.

 موفقیت مخترعین ایرانی
در جلوگیری از نفوذ امواج به منزل با رنگ و برچسب نانویی

خبر

دادنامه 
تاریخ 96/۷/۱۷         کالسه پرونده: ۲۸۰/۲۱۰/96        دادنامه ۴۰9 

مرجع رسیدگی شعبه ۲۱۰ شورای حل اختالف اسالمشهر 
خواهان:  افش��ین محمودی افش��ار آدرس رباط کریم نصیرآباد خ امام ک الغدیر 

شرقی پ ۴۰ 
خوانده: لیال فراهانی آدرس / مجهول مکان 

موضوع: مطالبه خسارت 
گردش��کار: در این پرونده خواهان دادخواستی بطرفیت خوانده تقدیم نموده است 
که دادگاه با بررس��ی مجموع اورا و محتویات پرونده بش��رح آتی مبادرت بصدور 

رای می نماید. 
رای شورا 

در خصوص دادخواس��ت خواهان افشین محمودی افش��ار به طرفیت خوانده لیال 
فراهانی به خواس��ته مطالبه خسارت اتومبیل به مبلغ ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ 
کارشناس��ی ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام هزینه دادرس��ی به مبلغ ۱۵۰۰۰ ریال 
مجموعا ۱/۴۳۱/۵۰۰ ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر 
تادی��ه با عنایت ب��ه اوراق و محتویات پرونده و دادخواس��ت تقدیمی و اظهارات 
خواهان که خوانده با وصف ابالغ قانونی نظر به اینکه مجهول مکان بوده با نش��ر 
آگهی در روزنامه حیات دوش��نبه ۳۰ مرداد ۱۳96 به ش��ماره ۳99۳ در جلسات 
رس��یدگی حاضر نگشته و الیحه ای در مقابل اقامه دعوی خواهان و برائت الذمه 
بودن خویش ارائه ننموده اند بنابراین شورا خواسته خواهان را وارد تشخیص داده 
و مستندا به مواد ۱9۸ و ۵۱۵- ۵۱9- ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده 
را از بابت اصل خواس��ته ب��ه پرداخت مبلغ ۱۲۵۰۰۰ و از بابت هزینه دادرس��ی 
۱۵۰۰۰ ری��ال و ب��ا انضمام هزینه کارشناس��ی مبل��غ ۱۸۰۰/۰۰۰ ریال مجموعا 
۱/۴۳۱/۵۰۰ ری��ال در حق خواهان محکوم و از بابت خس��ارت تاخیر در تادیه 
طبق شاخص بانک مرکزی از زمان سررسید تا زمان پرداخت با احتساب اجرای 
احکام مدنی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی محسوب و طی 
مدت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از مضی آن ظرف 
م��دت ۲۰ روز پ��س از ابالغ قابل تجدید نظر خواه��ی در محاکم عمومی محترم 

اسالمشهر می باشد. 
قاضی شعبه 21۰ شورای حل اختالف اسالمشهر 
م الف ۸5۰6 

شرایط عمومي براي ثبت نام :
۱.تابعیت کشور جمهوري اسالمي ایران.

۲.اعتقاد به دین مبین اس��الم یا یکي از ادیان ش��ناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي 
ایران.

۳.التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران.
۴.برخورداري از روابط عمومي قوي و آراستگي ظاهر.

۵.عدم اشتغال)رسمي یا پیماني( و عدم تعهد خدمت به سازمانها، دستگاهها و یا سایر موسسات 
دولتي و غیر دولتي

6.دارا بودن شرایط عمومي استخدام و برخورداري کامل از سالمتي جسمي و روحي و توانایي 
الزم بر اساس تأیید پزشک معتمد بانک.

۷.دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم غیرپزشکي آقایان.
۸.عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان.

9.عدم محکومیت به فساد اخالقي، نداشتن سابقه محکومیت و سو پیشینه کیفري با تایید مراجع 
ذیصالح، که موجب محرومیت از حقوق اجتماعي شده باشد.

. ICDL ۱۰.آشنایي کامل به مهارت هاي هفتگانه
۱۱.آشنایي به زبان انگلیسي در حد نیاز .

۱۲.بومي و ساکن شهر مورد تقاضا
*بدیهي است به درخواستهاي فاقد هر یک از شرایط تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرایط اختصاصي براي ثبت نام :
۱.دانش آموختگان مقطع کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاههاي معتبر کشور در رشته هاي: 

* علوم بانکي،
*حسابداري )کلیه گرایشها(،

* علوم اقتصادي )گرایش��هاي نظ��ري- بازرگاني- پول و بانک- توس��عه و برنامه ریزي 
اقتصادي(،

* مدیریت )گرایشهاي بانکداري- بازرگاني- مالي- صنعتي(،
*حقوق

۲.جنسیت : مرد
۳.شهرهاي مورد تقاضا: المرد . بندرعباس

۴.حداقل معدل ۱۷ براي لیسانس و حداقل معدل ۱۵براي فوق لیسانس
۵.حداکثر سن در خصوص کارشناسي ۲۷ سال - فوق لیسانس ۳۰سال خدمت نظام وظیفه 

به حداکثر سن اضافه مي شود.
مدارک مورد نیاز براي ثبت نام :

۱۳.فایل اسکن شده عکس پرسنلي ۳ * ۴ )عکس پرسنلي باید تمام رخ و واضح باشد(
۱۴.فایل اسکن شده کارت ملي

۱۵.فایل اسکن شده صفحه اول شناسنامه و صفحه دوم در صورت داشتن توضیحات
۱6.فایل اس��کن شده آخرین مدرک تحصیلي و ارسال فایل اسکن شده مدرک لیسانس یا 

فوق لیسانس الزامي است
۱۷.فایل اسکن شده کارت نظام وظیفه هوشمند ) براي آقایان (

 Jpg ,gif ,bmp ۱ باشد و فقط در قالب هاي MB حداکثر حجم فایلهاي ارسالي مي تواند
png ,jpeg ,pdf, ذخیره شده باشد

عالقمندان جهت تکمیل فرم ثبت نام به آدرس اینترنتي www.sbank.ir مراجعه نمایند.

بانک سرمایه 
این بانک جهت تکمیل نیروي بانکداري در شهرهاي  المرد و بندرعباس دعوت به همکاري مي نماید.

شرکت فپكو 
این شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاري مي نماید: 

استان محل خدمتتخصص و تواناييشغل مورد نظرر

 فارس با حقوق و مزايای مکفی کارشناس امنیت اطالعات 1

 برنامه نويس 2
Html, CSS, jQuery, JavaScript, Bootstrap back- مس��لط به تکنولوژی های :front-end در زمینه 
end: مس��لط به تکنولوژی های : ASP.NET MVC, C#, EF CodeFirst, Subversion نرم افزارهای تلفن 

androi يا iOS يا  برنامه نويسی و طراحی تحت xamarin همراه: مسلط به تکنولوژی
 فارس

 توضیحات:
- ویژه عالقمندان به  مشارکت گروهی در یک پروژه ی برنامه نویسی حرفه ای )دارای روحیه و توانمندی کار گروهی(

- برای دسترسی به سایت ما واژه ی )فپکو( را گوگل کنید.
- زمان مصاحبه و ارزیابی بر اساس اولویت ثبت نام به اطالع متقاضیان خواهد رسید

دارندگان شرایط می توانند حداکثر تا تاریخ ۱۳96/۱۱/۳۰ با مراجعه به لینک نسبت به تکمیل فرم الکترونیکی استخدام اقدام نمایند.
http://www.fepcopars.ir/textpro.aspx?id=9#

fepcoit@gmail.com 
 /http://fepcopars.com آدرس

موسسه پارسه 
این موسس��ه جهت تکمیل کادر خود در استان تهران 

از افراد دارای شرایط زیر دعوت به همکاري مي نماید.
*  کارشناس کامپیوتر 

 آشنا به کامپیوتر و شبکه، خالق، پویا، با انگیزه، تمام 
وقت، با بیمه

  خانم - در تهران
متقاضیان میتوانند با ش��ماره تلفن  زیر تماس حاصل 

نمایند.
تلفن ۰21۸۸۰43۰49 

    

    


