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فارس -گوگل با تالش برای ارایه فرصتهای شغلی بیسروصدا به رقابت با شبکه اجتماعی لینکدین پرداخته است ،پرتال استخدام این شرکت به تازگی آنالین شده است Google Hire .بهسادگی
گوگل
و تنها با استفاده از یک حساب کاربری در گوگل قابل استفاده است .کاربران با آپلود رزومه خود در این سایتمیتوانند شانس خود را برای یافتن فرصتهای شغلی آزمایش کنند .این سایت به شرکتها
رقیب لینکدین شد
امکانمیدهد فهرستی از نیازهای شغلی را ارسال کنند و افراد هم با جستجو درمیان این مشاغل کار بعدی خود را پیدا کنند.

اهمیت هوش دیداری در استراتژی
هوش مصنوعی
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روبات پستچی درخیابانهای لندن آزمایش میشود

از زمانی که در سال  ،2012شبکههای عصبی وارد دوران
جدید خود شد ،پژوهش����گرانی که در زمینه هوش مصنوعی
فعالیتمیکردند ،با یک دنیای وسیع و بزرگ و یک زمینه پربار
برای مطالعه و نوآوری مواجه ش����دند .این دوران جدید برای
ش����رکتهای فعال در این حوزه نیز بسیار مناسب بود و آنها
نیزمیتوانستند با فعالیت در این زمینه ،به پیشرفت و اعتالی
خود کمک کنند.
ایتنا -یادگیری عمیق باعث پدیدآمدن شاهکارهای بسیار
زیادی در زمینه بینایی ماشینمیشود .این شاهکارهامیتواند
شامل طبقهبندی موضوعات تصویری در برابر انسان و تولید
صنایع هنری کام ًال جدید باشد .برندها ،به این فناوری به عنوان
یک دارایی تجاری نگاهمیکنند .کالریفای ،یک شرکت پیشرو در
زمینه بینایی کامپیوتر با هوش دیداری مناسب است که اخیرا ً
از این هوش برای تجزیه و تحلیل صدها عکس از تماشاگران در
حین بازی بیسبال استفاده شده است .این تجزیه و تحلیل برای
واکنش تماشاگران به گرفتن توپ انجاممیشد .برای انجام این
کار ،ابتدا نقشههای مربوط به جایگاههای مخصوص تماشاگران،
به دقت بررسی شد تا جایگاههایی که بیشترین احتمال را برای
آمدن توپ و گرفتن آن دارند ،مشخص شود.

شرکت پیک هرمس ،در بریتانیا ،روباتی را آزمایش
میکند که در یکی از محالت لندن بستهها را از مردم
میگیرد و به دفتر میآورد تا از آنجا به دس���ت گیرنده
برس���د .این روبات ش���ش چرخ دارد و ساخت شرکت
استارشیپ تکنولوژی است.
فناوران -پیشتر در آلمان از این روبات در یک دوره
آزمایشی برای رساندن بستههای پستی به یک سری از
محالت حومه شهرهامبورگ استفاده کرده بودند.
پروفسور اندی میاه ،از دانشکده محیط زیست و علوم

تسریع فرایند بهبود مبتالیان به حمله قلبی
با وصله چاپی

محققان دانشگاهمینه سوتا برای بهبود افراد دچار حمله
قلبی ،وصله جدیدی از بافت این عضو را در چاپگر سه بعدی
ساخته اند که به طور کامل توسط بدن جذبمی شود.
مهر -یکی از مشکالت حمله قلبی آن است که هنگام بهبود
این عضو بدن ،بافت اسکار( جای زخم) به عنوان بخشی صدمه
دیده از قلب رشدمی کند .این بافت هیچ گاه به بخش تپنده
قلب تبدیل نمی شود به همین دلیل این عضو بدن بیمار تا
پایان عمر او در معرض خطر قرار دارد .در همین راستا محققان
دانشگاهمینه سوتا وصله جدیدی ساخته اند که سببمی شود
قلب پس از سکته فرایند بهبود بهتری داشته باشد .البته
پیش از این موسس���ه  MITو دانشگاه براون نیز وصلههای
مشابهی ساخته بودند .اما یکی از نکات جالب توجه درباره وصله
جدید ،تولید آن با روش چاپ سه بعدی زیستی (در این روش
ظ میشود) پروتئینهای
قابلیتهای سلول در ساختار چاپ ،حف 
ساختاری قلب ساختهمی شود .به همین دلیل جنس این وصله
شبیه ساختار و بافت قلب است .عالوه بر آن سلولهای زنده
این عضو بدن را نیز در خود دارد .در آزمایشهای کلینیکی
این وصله روی قلب موشهایی کار گذاشته شد که دچار حمله
قلبی شده بودند .پس از چهار هفته محققان متوجه افزایش
قابل توجه ظرفیت عملکردی قلب حیوان شدند .این وصله به
طور خودکار به وسیله بدن جذب شده بود بنابراین نیاز به عمل
جراحی برای برداشتن آن وجود نداشت.

8

زیستی دانشگاه س���الفورد ،میگوید :در حال حاضر در
ش���هرهای بزرگ به دلیل جمعیت زیاد ،حتی راه رفتن
هم سخت است.
او میافزاید :آن زمان ممکن است که ما مجبور باشیم
در خیابان برای روباتها جا خال���ی بدهیم .دنیای آن
شکلی به نظرم خیلی جذاب نباشد.
از این روباتهای ش���رکت استارش���یپ تکنولوژی
هماکنون برای پیک غذا در بخشهایی از لندن استفاده
میش���ود .این روباتها  ۵۵س���انتیمتر ارتفاع و ۷۰

میلیارد دالر

سانتیمتر درازا دارند .وزنش���ان  ۱۸کیلوگرم است و تا
سرعت  6/4کیلومتر بر ساعت میتوانند بروند.
هر روبات میتواند تا  ۱۰کیلوگرم بار با خودش حمل
کند و مش���تریها با کدی که به تلفن هوشمندش���ان
فرستاده میش���ود میتوانند در محفظه بار را باز کنند.
شرکت هرمس ،فعال تصمیم دارد از این روباتها در شعاع
سه کیلومتری دفترش استفاده کند و برای جمع کردن
بستههایی که در محدوده  30دقیقهای از دفتر هستند.
مزیت این روباتها به پهپادهای بارکش این اس���ت
که بستههای سنگینتری را جابهجا میکنند و قوانین
پروازی را هم نقض نمیکنند.
پروفس���ور میاه میگوید :در آس���مان ما هنوز باید
بزرگراههای هوایی را طراحی کنی���م و ببینیم چطور
میتوانیم تکنولوژی الزم ب���رای جلوگیری از تصادف را
توسعه دهیم.
روباتهای زمینی اما زیر نظر مس���تقیم انسانهایی
هس���تند که آنها را میرانند .هر متصدی س���ه روبات
را هدایت میکند .دوربینهای���ی که روی این روباتها
هستند ،کمک میکنند که وضعیت جاده و گذرگاهها را
ببینند و مراقب باشند که روبات در شرایط بد گیر نکند.
شرکت سازنده ادعا میکند که هر متصدی میتواند تا
بر عملکرد  100روبات نظارت کند و اینجاست که این
روباتها مقرون به صرفه میشوند.

روباتهای
زمینی اما زیر
نظر مستقیم
انسانهایی
هستند که آنها
را میرانند.
هر متصدی
سه روبات را
هدایت میکند.
دوربینهایی
که روی این
روباتها
هستند ،کمک
میکنند که
وضعیت جاده
و گذرگاهها را
ببینند و مراقب
باشند که روبات
در شرایط بد
گیر نکند

پرونده

فشار بر فیسبوک پس از انتشار ویدیوی قتل
چند روز پیش یکی از کاربران اوهایویی فیسبوک به نام استیو
استیونس ویدیویی را در این شبکه اجتماعی منتشر کرد که جنجالی
در این فضای مجازی ایجاد کرد .وی در این ویدیو مدعی شد که
 15نفر را به قتل رسانده است .این مرد که به گفته پلیس شخصی
 37ساله است در یکی از قتلهای خود تفنگ را به سمت یک مرد
 74ساله رفته و مستقیماً به سر او شلیک کرده است .این جزییات
بعد از چند ساعت از انتشار در اختیار پلیس قرار گرفت .حال این
اتفاق انتقادهای بسیاری را در پی داشته است و بسیاری کاربران
فیسبوک را مقصر دانستهاند که چرا اجازه میدهد این محتواهای
خشونتآمیز در فضای مجازی منتشر شود.
 -TheVergeاین فرد یک ویدی���وی کوتاه و  57ثانیهای از
قتل آخرش را منتشر کرد و این قتل به مدت دو ساعت در شبکه
فیسبوک در گردش بود و پس از آن به طور وسیع پخش شد.

گفتنی است که وی پس از ارتکاب به این قتل به پخش زنده
فیسبوک آمد و در قالب چندین پست اعالم کرد که قصد دارد
 15نفر را به عنوان بخشی از مراسم «کشتار روز عید پاک» به قتل
برساند .مسووالن فیسبوک پس از باال گرفتن دامنه اعتراضات و
انتقادها اعتراف کردند که در پاک کردن این ویدیو به موقع دست
به کار نشدهاند .آنها بار دیگر قول دادهاند که نظارت بر پستهای
فیسبوک را افزایش دهند و مانع از انتشار چنین ویدیوهایی روی
این شبکه اجتماعی شوند.
اخیرا با افزوده ش���دن امکان پخش مستقیم ویدیویی ،انتشار
فیلمهای خشن روی فیس���بوک افزایش یافته است؛ صحنههای
تجاوز ،خودکشی و اینک نیز ویدیوی قتل .فیسبوک برای حذف
چنین گزارشهایی از الگوریتمها و همچنین از نیروی انس���انی
استفاده میکند.

در اهمیت و مزایای مربوط به افزودن گزینه پخش مس���تقیم
ویدیویی روی فیسبوک کمتر کسی تردید دارد .به عنوان نمونه،
کاربران میتوانند مستقیما از محل اجرای کنسرتها یا تظاهرات
سیاسی گزارش ویدیویی روی صفحه فیسبوک خود منتشر کنند.
اما همین گزینه امکان انتشار ویدیوهای مربوط به تجاوز و قتل را
نیز فراهم میآورد .الگوریتمهای به کار گرفته شده در تشخیص
چنین ویدیوهایی در عین حال نمیتوانند بین ویدیوهای مربوط به
خشونت پلیس علیه رنگینپوستان آمریکا و ویدیوهای قتل و تجاوز
تفاوت قائل شوند .مس���ووالن فیسبوک در عین حال از کاربران
شبکههای اجتماعی خواستهاند که در اطالعرسانی پیرامون انتشار
چنین ویدیوهایی سریعتر اقدام کنند .آنها مدعی شدند که هیچ
یک از کاربران فیسبوک درباره انتشار این ویدیوی قتل به مسووالن
فیسبوک اطالعی ندادهاست.

ش��رکت اپ��ل در تالش
برای طراحی نوعی محصول
پوشیدنی اس��ت که قادر به
کنترل و بررس��یمیزان قند
خون در افراد مبتال به دیابت
است .مزیت این روش عدم نیاز
به سوراخ کردن نوک انگشت
برای خون گرفتن است.
فارس -اج��رای این طرح
س��ابقه طوالنی در شرکت
اپل دارد و به دوران ریاس��ت
استیو جابز در این شرکت باز
یگردد.
م 
اپل بدی��ن منظور گروهی
از مهندس��ان بیوپزشکی را
از شرکتهای مختلف به کار
گرفته تا با همکاری یکدیگر
این محصول را تولید کنند .اپل
به همین منظور در سال 2010
شرکتی به نام  Corرا خریداری
کرد و  Corاز پنج س��ال قبل
به طور ج��دی در تالش برای
یافتن راهی برای کنترلمیزان
قند خون از طریق ابزاری مانند
ساعت اپل بدون نیاز به فرو
کردن سوزن به نوک انگشت
بوده است.
مبتالیان به دیابت مجبورند
حداقل روزی چهار بار از این
روش برای اندازه گیری سطح
قند خون استفاده کنند تا از
وقوع هرگونه خطری جلوگیری
کنند .اما با این روشمی توان
لحظه به لحظه از این موضوع
مطلع ش��د و در صورت لزوم
مراقبتهای پزشکی الزم را
هم انجام داد.
بازار تولید اب��زار آزمایش
س��طح قند خ��ون ب��ازار
پررونقی اس��ت که ارزش آن
از 12میلیارد دالر در س��ال
 2016به ب��ه 17میلیارد دالر
در سال 2021خواهد رسید و
بدیهی است عرضه محصوالت
پیشرفتهای از نوع طرحهای اپل
در این بازار با استقبال مواجه
شود.

همراه با روباتها در محل کار

هر پدیده جدیدی که وارد یک سازمانمیشود ،مزایا
و معایبی را همراه با خود به درون سازمانمیآورد .یکی
از این محصوالت جدید ،فناوری روباتیک سازمانی است.
روباتها موفق ش����دهاند که خود را در بین نیروی کار
سازمانها جای دهند و کارها را با دقت و سرعت بیشتری
انجام دهند.
ایتنا -دن اولدز ،یکی از تحلیلگ����ران اوریونایکس
گفت :به احتمال زیاد ،روبات در ده����ه بعد ،وارد تمام
کسب و کارهامیشود .تصور من این است که به نقطه
عطفی نزدیکمیشویم ،چرا که تمام کسب و کارها به
دنبال آن هستند که روباتها و روباتیک را وارد عملیات
خود کنند .روباتها قادر به انجام تم����ام امور از تولید
تا بردن غذا بر سرمیز رس����توران تا تمیز کردن ،انجام
کارهای روزمره و کش����اورزی و کارهایی از این دست
هستند .زمانی که روباتها در خطوط مونتاژ و در انبارهای
بزرگ کارمیکردند ،کارهایی سخت و طاقتفرسا مانند
جابهجایی درب اتوموبیل و جعبههای سنگین را به راحتی
انجاممیدانند و اکنون با پیش����رفتهایی که در حوزه
فناوری مانند هوش مصنوعی ،بینایی کامپیوتر و قابلیت
تحرک ،اتفاق افتاده است ،روباتهامیتوانند نقشهای
جدیدی را در س����ازمانهای مختلف بپذیرند .به عنوان
یک مثال و صد البته کاربردی ،هم اکنون هتل الوفت در
کوپرتینو کالیفرنیا ،برای ارائه غذاهای مختصر و آیتمهای
کوچک بهمیهمانان در اتاقهایشان از پیشخدمت روبات
استفادهمیکند.

مشاهده مجازی فضا برای عموم مردم

مشاهده زیبایی کیهانی فراتر از تخیالت افراد است و در
واقع فقط فضانوردان قادر به مشاهده فضا به صورت واقعی
هستند و بسیاری از فضانوردان آن را تجربه زندگی در حال
تغییر توصیفمیکنند.
ایسنا -شرکت اسپیس ایکس در تالش است تا این
تجربه را برای افراد عادی نیز ایجاد کند .به همین منظور
ن در دستگاهی فالسک مانند
مجموعهای از هشت دوربی 
یدهد.
طراحی کرده که نمای  360درجهای از فضا ارائ ه م 
در این پروژه  9ماهه دوربینها ماهانه دو تا سه ساعت
تصاویر ویدیویی ارسال خواهند کرد .با اتمام این دوره زمانی
دستگاه به زمین باز میگردد .انتقال تصاویر به زمین نیز از
طریق امواج رادیویی کوچک باند  Xو  Sخواهد بود .برنامه
اندازی واقعیت مجازی فضایی( )SpaceVRدر ماه اوت
راه
توسط موشک اسپیس ایکس اجرا خواهد شد .در واقع
ویدیوهای ضبط شده در معرض تماشای عموم از طریق
هدستهای واقعیت مجازی( )VRقرار خواهند گرفت و
با این روش فرصتی برای افراد مشتاق فضانوردی برای
مشاهده عالم فضا ایجاد خواهد شد.

خالصه آگهی
مناقصه عمومی

سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري مشهد در نظر دارد

تامین سرویس اینترنت با پهنای باند یک STM1
برای یک سال شهرداری مشهد

را از طریق مناقصه عمومی به انجام برساند جهت کسب اطالعات بیشتر
به سایت  ets.mashhad.irمراجعه شود.
سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري مشهد

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگلها  ،مراتع و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

آگهی واگذاری نوبت اول

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در نظر دارد بر اساس دستور العمل ماده «»3
قانون حفاظت و بهره برداری و قانون الحاق یک تبصره به ماده « »2قانون مذکور اقدام به واگذاری
ده ساله مدیریت و بهره برداری پارک جنگلی طبیعت شیرآباد بر اساس کتابچه طرح به شرکتهای
تخصصی و موسسات واگذار نماید.

ردیف

نام طرح

شهرستان

1

پارک طبیعت شیرآباد

رامیان

مساحت

ضریب پایه

(هکتار)
162

مبلغ تضمین
(ریال)

7/48

1/425/000/000

محل دریافت اسناد:اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان -امور قراردادها و یا
سایت اداره کل به آدرس http://Golestan.Frw.Org.ir :
و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir
محل تحویل اسناد:دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان .
محل دریافت اسناد:از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری .96/2/2
آخرین مهلت تکمیل و ارائه اسناد:تا پایان وقت اداری  96/2/12خواهد بود.
مدت اعتبار یشنهادها سه ماه از تاریخ تحویل می باشد.
شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به اداره جنگلکاری و پارکها مراجعه نمایند.
تاریخ انتشار نوبت اول96/1/30:

آگهی ابالغ مالیاتی

در اجرای ماده  208قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله اوراق مالیاتی مودی که آخرین نشانی آن در دسترس واحد مالیاتی نمی باشد به شرح زیر ابالغ می گردد.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

ردیف

نام ونام خانوادگی

نوع شغل

اصل مالیات

عملکرد

نوع اوراق

شماره برگ تشخیص – برگ قطعی
شماره برگ دعوت هیات حل اخالف مالیاتی

تاریخ و ساعت هیئت
حل اختالف مالیاتی

نشانی اداره امور مالیاتی

بازرگانی

27/414/734/744

1393

برگ قطعی (عملکرد)

1396/01/22-32573527

__

اداره کل امور مالیاتی بندر انزلی

بازرگانی

169/699/960

1393

برگ قطعی (عملکرد)

1396/01/22-32573455

__

اداره کل امور مالیاتی بندر انزلی

3

ترخیص تجارت غزل

بازرگانی

19/165/022

1391

برگ قطعی (تکلیفی)

1396/01/22-32573514

__

اداره کل امور مالیاتی بندر انزلی

4

ترخیص تجارت غزل

بازرگانی

896/270/825

1392

برگ قطعی (تکلیفی)

1396/01/22-32573518

__

اداره کل امور مالیاتی بندر انزلی

5

طالیه نور بندر

بازرگانی

45/849/392

1391

برگ قطعی (تکلیفی)

1396/01/22-32573530

__

اداره کل امور مالیاتی بندر انزلی

6

تجارت شقایق بندر

بازرگانی

33/785/929/169

1391

برگ قطعی (عملکرد)

1396/01/22-32573510

__

اداره کل امور مالیاتی بندر انزلی

7

سوگند تجارت موج

بازرگانی

13/620/971/567

1393

برگ دعوت هیأت
(عملکرد)

1395/12/15 - 31951567

– 1396/02/30
11:00

اداره کل امور مالیاتی بندر انزلی

8

سوگند تجارت موج

بازرگانی

24/754/035

1393

برگ دعوت هیأت
(تکلیفی)

1395/12/15 - 31951607

– 1396/02/30
11:00

اداره کل امور مالیاتی بندر انزلی

9

سوگند تجارت موج

بازرگانی

7/800/000

1393

برگ دعوت هیأت
(حقوق)

1395/12/15 - 31951585

– 1396/02/30
11:00

اداره کل امور مالیاتی بندر انزلی

تارا

تجارت

1

بازرگانی
کاسپین

2

تجارت سروش خزر

نام و نام خانوادگی :وحید نجف پور  -حسابرس ارشد مالیاتی  551522شهرستان بندر انزلی-روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

