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پهپادها
مأمور انتقال خون شدند!

دانشمندانبهدنبالاستفادهازپهپادهابرایتحویل ازراهدورنمونه هایخونبیمارانبهآزمایشگاه هاهستند.درابتداایننگرانیوجودداشتکه
شتابواردهحیناوج گیریولرزیدنپهپاددراثرفرودسختممکناستبرنمونه هایخونیاثرگذاشتهباشد؛امامشخصشدنتایجبراینمونه های
بهپروازدرآمدهوپروازنکردهیکسانبود.بهگزارشایسنا،پهپادمی تواندظرف 40دقیقه 100کیلومترراطیکندودرترافیکبهدامنمی افتد.

اخبار

اپراتورها به ساماندهی بستههای
اینترنتی ملزم شدند
معاونسازمانتنظیممقرراتازالزاماپراتورهایتلفنهمراه
بهاصالحسازوکاروفرآیندهایخریدواستفادهازبسته های
اینترنتی تلفن همراه برای مشترکان خبر داد .به گزارش
خبرگزاری صدا وسیما  ،داداش زاده گفت :برای جلوگیری
از متضرر شدن مشترکان ،اپراتورها ملزم شدند اقدامات
اصالحی را در فرآیند ارائه بسته های اینترنتی به مشترکان
ایجادکنند.برایناساستمدیدخودکاربسته هایاینترنتی
مشترکان ایرانسل فعال شده است و مشترکان برای اطالع
از فهرست بسته های با قابلیت تمدید خودکار ،باید کد
دستوری  *555*5*9#را شماره گیری کنند و برای
لغو قابلیت تمدید خودکار نیز پس از واردک��ردن این کد
دستوری،گزینهلغوبستهراانتخابکنند.ایرانسلبهمنظور
جلوگیری از اعمال نرخ آزاد اینترنت و افزایش هزینه های
مشترکان ،قابلیتی با عنوان طرح سفید در ارائه بسته های
اینترنتی ایجاد کرده است که براساس آن ،مشترکانی که
تقاضای استفاده از این طرح را دارن��د ،باید قبل از فعال
سازی بسته اینترنتی ،کد دستوری *555*3*2*3#
را شماره گیری کنند تا پس از پایان یافتن اعتبار حجمی یا
زمانی بسته ،سرویس اینترنت مشترک قطع شود .اپراتور
همراه اول هم گزینه جدیدی به نام رزرو بسته ایجاد کرده که
براساس آن در صورتی که مشترکی بسته فعال داشته باشد
و به فعال سازی بسته دیگراقدام کند ،بسته جدید برای وی
رزرو می شود .مشترکان همراه اول برای اطالع از وضعیت
بسته های قیمتی می توانند کد دستوری *111*350#
را شماره گیری کنند.

معرفی 34برگزیده جشنواره
فیلم وعكس فناوری
حاجیان  34 -بر گزیده سومین جشنواره فیلم و عکس
فناوری و صنعتی در مراسمی معرفی شدند  .معاون علمی
ریاست جمهوری در این مراسم با اعالم این که با استفاده
از ظرفیت های باالی هنر صنعت سینما ،فرهنگ سازی
اقتصاد دانش بنیان محقق خواهد شد،گفت :نقش
فرهنگ در اقتصاد دانش بنیان بسیاراثرگذارو جدی است.
دکترطیبیرئیسجهاددانشگاهینیزدراینمراسمبابیان
این که در حوزه تولید محصوالت فناورانه و صدور کاالها و
خدمات دچار مشکالتی هستیم ،اظهار کرد :داشتن اراده
ملی برای شکل گیری اقتصاد دانش بنیان ،با اراده و هنر
هنرمند  ،افزایش آگاهی و درک مردم و توجه دادن جامعه
به این که برای حرکت روبه جلو راهی جز روی آوردن به علم
و فناوری نداریم ،امکان پذیراست.

دستور قضایی برای توقف مسابقات و جوایز اپراتورهای تلفن همراه
ی��ک م��رج��ع ق��ض��ای��ی ب���رای روش���ن ش��دن
شبهات شرعی و قانونی مسابقات و جوایز
اپ��رات��وره��ای م��وب��ای��ل ،دس��ت��ور توقف این
سرویسها را ص��ادر ک��رد .در پیگیری این
خبر تایید شد که همراه اول سرویسهای
ج��ای��ز های را فعال متوقف ک��رده اس��ت؛ اما
مسابقات ای��ران��س��ل ت��ا چ��ن��دی پیش و با

قرعهکشی ی��ک خ���ودروی ل��وک��س ادام��ه
داشت.سوهانیان مدیرکل خدمات ارزش
اف��زوده همراه اول در گفتوگو با فارس
اظ��ه��ار ک��رد  :از س��وی ن��ه��اده��ای نظارتی
اخ��ط��اری قضایی ب��رای ت��وق��ف ب��رگ��زاری
مسابقات و ارائ��ه جوایز ب��رای همراه اول
ارسال شده است.

دلیل صدور این دستور ،حل شبهات شرعی
برگزاری مسابقات و اعطای جوایز اعالم
شده است.وی ادامه داد :دستور توقف ارائه
جوایز در حالی صادر شده که در سالهای
قبل ،مجوزهای الزم ب��رای برگزاری این
مسابقات از مراجع قانونی اخذ شده بود و
مرکز رسانههای دیجیتال نیز احکام شرعی

این مسابقات را طی استفتائاتی جویا شده
است که درنهایت با در نظر گرفتن عدم ایراد
قانونی و شرعی مجوز برگزاری مسابقات و
اعطای جایزه به اپراتورها داده شده بود.
سوهانیان تصریح کرد :در نتیجه دستور
قضایی ب��رای توقف مسابقات و جوایز،
شرکتهای ارائ�هده��ن��ده خدمات ارزش
اف��زوده موبایلی ( )VASمتحمل خسارت
شد هاند؛ زیرا برخی شرکتها سرویسها
و مسابقاتی را طراحی کردند که به محض

شروع نخستین اقدامات برای اطالعرسانی
و تبلیغ ،دستور منع ب��رگ��زاری مسابقات
ص��ادر شد و تعهدات اعطای جوایز برای
شرکت باقی مانده اس��ت که باید جوایز
متعهد شده را حتی بدون کسب درآمد از
سرویس بپردازند.
مدیرکل خ��دم��ات ارزش اف���زوده همراه
اول یادآور شد 130:شرکت ارائهدهنده
خدمات ارزش افزوده موبایلی با این اپراتور
همکاری دارند.

وزارت ارتباطات اعالم کرد:

اینترنت بیکیفیتمخابرات،درصدرشکایاتمردمی
فاطمی-رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت
ارتباطات از دریافت  ۸۵۰هزار شکایت
مردمی درسامانه پاسخ گویی به شکایات
ای��ن وزارت��خ��ان��ه خبر داد ک��ه م��رب��وط به
مشکالت اینترنت و موبایل بوده است.
فرنقی زاد اظهار کرد :در  ۱۵ماهه اخیر،
میزان شکایات مردمی به سامانه ۱۹۵
حدود  ۸۵۰هزار مورد بوده است که اغلب
آن ها به کیفیت سرویس های ارتباطی
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مربوط می شود.
وی با بیان این که تا پایان سال  ۹۳بیش از
 ۶۳۰هزار شکایت در سامانه پاسخ گویی
به شکایات  ۱۹۵به ثبت رسیده است،
گفت :در  ۳ماهه اول امسال نیز  ۲۲۰هزار
تماس در این مرکز ثبت شده که مربوط به
مطالبات م��ردم از وضعیت دسترسی به
اینترنت و موبایل است.از میان شکایات
دریافتی سامانه  ،۱۹۵بیش از 45.5

مهمترین نکات
▪ ▪میزان شکایات مردمی به سامانه  ۱۹۵حدود  ۸۵۰هزار مورد بوده است که اغلب آن
ها به کیفیت سرویس های ارتباطی مربوط می شود.
▪ ▪ 45.5درصد شکایات از سوی مشترکان مربوط به کیفیت نامناسب اینترنت و عدم
ارائه سرویس مطابق با قرارداد شرکت مخابرات ایران بوده است.
▪ ▪در ارزیابی سازمان تنظیم مقررات نیز آخرین رتبه ارائه خدمات  ADSLمربوط به
مخابرات است.

درصد شکایات از سوی مشترکان مربوط
به کیفیت نامناسب اینترنت و عدم ارائه
سرویس مطابق با قرارداد شرکت مخابرات
ایران بوده است .این مشترکان از وضعیت
حجم اینترنتی که از مخابرات دریافت
کرده اند و نیز سرعت آن شکایت داشته
اند.وی در گفت وگو با مهر با تاکید براین
که در ارزیابی سازمان تنظیم مقررات نیز
آخرین رتبه ارائه خدمات  ADSLمربوط
به مخابرات اس��ت ،گفت :در ای��ن تعداد
شکایات از مخابرات ،بخشی نیز مربوط به
اختالالت تلفن همراه و سرویس نامطلوب
اپراتور اول بوده است.
فرنقی زاد با بیان این که حدود  ۵۵درصد
ش��ک��ای��ات نیز م��رب��وط ب��ه س��روی��س های
ارتباطی و رادیویی دیگر اپراتورها ست،
ادامه داد :حدود  ۲۵درصد این شکایات
مربوط به کیفیت نامناسب سرویس های
اینترنتی شرکت ه��ای  PAPو اختالل
اینترنت است.همچنین بیش از  ۲۵درصد

اخبارکوتاه داخلی
ایراندررتبههشتمجهاندرمسابقات
دانشجوییریاضی
مهر-در بیست و دومین دوره مسابقات جهانی ریاضی
دانشجوییدربلغارستان،تیمدانشگاهشریفباکسب3نشان
طالو3نشاننقرهرتبههشتمجهانراکسبکرد.پویاهنریار،
محمد امین نجات بخش اصفهانی و تینا ترکمان موفق به
کسب نشان طالوحسن قره داغی ،سید محمدحسین سید
صالحیوامیرحسیناخالصینیز3نشاننقرهکسبکردند.

 ۲۰مردادآخرینمهلتشرکتهایفناوری
اطالعاتبرایدریافتتسهیالت
مهر۲۰-مردادآخرینمهلتشرکتهایفناوریاطالعات
برای ثبت نام دریافت تسهیالت است.متقاضیان به سایت
 www.ees.ict.gov.ir/web/loan/۱۱مراجعهکنند.

کوتاه از جهان علم
بازیابیحرکتارادیمعلوالنباتحریکنخاع
ایسنا-دانشمندان با استفاده از تحریک نخاع ،موجب
شدند5مردمبتالبهمعلولیتحرکتی،تواناییحرکت دادن
پاهایشانرابهصورتاختیاریبهدستآورند.
شکایات نیز مربوط به عدم پوشش دهی
مناسب شبکه اپراتورهای ایرانسل و رایتل
بوده است که مشترکان از وضعیت سرویس
دهی این اپراتورها گالیه داشته اند.
طبق آمارهای وزارت ارتباطات ،روزانه
هزار تا  ۱۲۰۰مورد تماس تلفنی با سامانه
 ۱۹۵اعالم می شود که اغلب این موارد با

اطالع رسانی به مخاطب برطرف می شود
و  ۳۰۰تا  ۴۰۰مورد شکایت به ثبت می
رسد .مشتركان می توانند با مراجعه به
سایت  www.۱۹۵.irیا تماس با تلفن
گویای  ۱۹۵یا از طریق شماره پیامک
 ،۶۰۰۱۹۵شكایت و ان��ت��ق��اد خ��ود را
گزارش دهند.

تازه های فناوری
طوالنی ترین سرسره تونلی جهان

تصویربرداری از سلولهای مغز با تمامی جزئیات

بلندترین و طوالنی ترین سرسره تونلی جهان در اطراف یک برج در لندن در حال
ساخت است.افراد می توانند با سرعت  6متر بر ثانیه از باالترین نقطه این سرسره
تونلی در  40ثانیه خود را به سطح زمین برسانند.
به گزارش ایسنا ،این سرسره تونلی که  178متر طول دارد ،از ارتفاع  80متری از
سطح زمین آغاز و قبل از رسیدن به شیب پایانی که به سطح زمین ختم می شود5 ،
بار اطراف برج را دور می زند.

دانشمندان ابزار تصویربرداری ارائه کرده اند که تصاویر را در وضوح نانو ضبط و امکان
دیدن تمامی اجسام سلولی و بسیاری از اجزای زیرسلولی را مهیا می کند .محققان
با ابزار مزبور از نئوکورتکس مغز با وضوحی تصویربرداری کردند که وزیکول ها
(ریزکیسه های) سیناپتیکی منفرد را مرئی می ساخت.قطر این کیسه ها کمتر از40
نانومتر است .تصویربرداری در حد نانو بدین معناست که در هر میکرومتر مربع از بافت
می توان جزئیاتی دید که تاکنون قابل مشاهده نبوده است.

هزارانکرم درراهفضا
ایسنا-دانشمندانهزارانکرممیکروسکوپیرابرایدرک
بهترروندکاهشعضالتفضانورداندرسفرهایفضاییبه
ایستگاهبین المللیمیفرستند.فضانوردانپساز180روز،
باکاهش 40درصدیتودهعضالنیمواجهمی شوند.

تولیدنخستینلیزرتمامسفیدجهان
ایسنا-دانشمندانلیزرسفیدیتولیدکرده اندکههمزمان
دررنگ هایقرمز،سبزوآبیشلیکمی شودوامکانانتقال
سیگنال هادرنواحیچندگانهطیفنوریرافراهممیکند.

سوءاستفادههکرهاازویندوز10
ایرنا-محققاندربارهنامههایجعلیباعنواننسخهقانونی
ویندوز 10هشداردادند.مایکروسافتدراینبارهاعالمکرد:
سازوکار آپدیت مایکروسافت بدین گونه است که به صاحب
ویندوز داخل خود صفحه برنامه اطالع می دهد و از طریق
ایمیلاینروالانجامنمیگیرد.
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