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تلسکوپفضاییهابلجزئیاتخیرهکنندهایازبخشکوچکیازبقایایروبهگسترشیکستارهعظیمراکه 8هزارسالقبلمنفجرشده،منتشر
کرد.بهگزارشایسنا،اینتکهستارهبانام"سحابیویل"،یکیازمعروفترینبقایایابرنواختراستکه 1470سالنوریاززمینفاصلهداردو 6برابر
ماهاست.اینسحابیپردهگازعظیمیحاصلازانفجارستارهایدرقالبابرنواختراست.

...

کوتاهازجهانعلم
دانشمندان به دنبال ایجاد یک دولت در فضا!
ایسنا -دانشمندان قصد دارند یک دولت صلحطلب جدید
در فضا ایجاد کنند.این کشور که "آسگاردیا" نامیده خواهد
شد ،قرار است به طور واقعی یک منطقه ممنوعه باشد که
تحتمناقشههیچدولتینیست.ایندولتجدیدقراراست
نخستینماهوارهخودراسالآیندهارسالکندوامیدواراست
کهسازمانمللاینکشوررابهرسمیتبشناسد.

 ۵۰۰روزحضورمرموزهواپیمایفضایی
آمریکادرمدارزمین
مهر-هواپیمایفضاییمرموزآمریکادرحالیازمرز ۵۰۰روز
حضوردرفضاعبورکردکهکسیدربارهمأموریتاینسیستم
فضاییچیزینمیداند!اینهواپیمایبدونسرنشین ۵تن
وزن داردو انرژی مورد نیازش را از سلول های خورشیدی و
باتریهایلیتیومیونیبهدستمیآورد.

اعالممرگرسمینوت ۷توسطسامسونگبا
ضرر ۱۷میلیارددالری
خبرآنالین -برای عاشقان محصوالت سامسونگ ،شنیدن
خبر مرگ نوت 7بهقدری سنگین است که ضرر 17میلیارد
دالری ب��رای سهامداران!سامسونگ در بیانیه رسمی از
تمام دارندگان نوت  7ضمن عذرخواهی درخواست کرد
گوشیهایخودرابرایهمیشهخاموشکنند.

هک ۶هزارفروشگاهاینترنتی
خبرآنالین 6-هزارفروشگاهآنالینازطریقکدمخصوصکه
به ضبط جزئیات کارت اعتباری هنگام خرید دست میزند،
موردحملههکرهاقرارگرفتهاند.سالگذشتهمحققانروش
هک اسکیمینگ آنالین را کشف کردندکه با تزریق کد جاوا
اسکریپترویسایتهایخریدوفروشانجاممیشود.

شکار یک سحابی خیرهکننده
توسط تلسکوپ هابل

هشدارپلیسفتادربارهنصبتجهیزاتمخابراتیغیرمجاز

بازگشتحسالمسهیکمعلولباکاشتمغزی
ایسنا-دانشمندان به یک معلول کمک کردند حس المسه
را در بازوی روباتیک خود تجربه کند.محققان الکترودهای
کوچکترازدانهماسهرادرقشرحسیمغزویکاشتند.

کاهش۵۰درصدیقراردادهایدولتبامحققانجهاددانشگاهی

شنودهای غیرقانونی  ،قاچاق پهنای باند و قاچاق صوت
انجام می دهندو فردی که اجازه نصب این تجهیزات را
داده ،مسئول خواهد بود .وی با تاکید بر این که مسئولیت
اجازه نصب تجهیزات غیرمجاز که به اقدامات مجرمانه
منجر می شود با مالک آن مکان است ،گفت :این امر
باعث تشکیل پرونده جرم به عنوان فعالیت غیرقانونی
برای مالکان می شود.افرادی که برای نصب تجهیزات
مخابراتی و یا شبکه های درون شهری به منازل مراجعه
می کنند،باید دارای مجوز از کانال رسمی و کارت
شناسایی باشند.

رئیس جهاددانشگاهی گفت :ب��رای تحقق اقتصاد
دانش بنیان ،الزم است از دستاوردهای محققان کشور
استفاده شود ولی با کاهش حجم قراردادهای محققان
جهاددانشگاهی شاهد ضربه به این اقتصاد هستیم.
طیبی در گفت وگو با مهر درباره حجم قراردادهای
دول���ت ب��ا محققان جهاددانشگاهی گ��ف��ت :حجم
قراردادهای سال  ۹۴نسبت به سال  ۹۳کاهش پیدا
کرده و این کاهش برابر با  ۵۰درصد است.به عنوان
مثال ،حجم قراردادهای دستگاه های «یو پی اس» که
توسط یکی از واحدهای جهاد ساخته می شود،به نصف

رسیدهاست.ویبابیاناینکهبرخیپروژههایجهادبه
دلیلنداشتنمتقاضیداخلیازسویدولتراکدشده،
گفت :یکی از دالیلی که می تواند به این رکود منجر شده
باشد ،برخی خریدهای خارجی است.تا زمانی که رکود
در کشور حاکم است ،دولت و سرمایه گذار تصمیمی
برای سرمایه گذاری روی طرح های جهاددانشگاهی
ندارند.طیبی با بیان این که ضروری است طرح های
تحقیقاتی محققان از سوی دولت حمایت شود ،عنوان
کرد :بدین وسیله محققان می توانند به تحقیقات خود
ادامه دهند تا به پیشرفت هایی نائل شوند.

سازمان تنظیم مقررات هشدار داد

امکانارسالپیامکهایتبلیغاتیشخصیمسدودمیشود

ک تبلیغاتی از شمارههای شخصی
افزایش نارضایتی مشترکان ازدریافت پیام 
سازمان تنظیم مقررات اعالم کرد :قابلیت
ارسال پیامک تمامی سیمکارتهایی که به
صورت شخصی برای دیگر مشترکان پیامک
ان��ب��وه تبلیغاتی ارس���ال میکنند ،مسدود
م �یش��ود.گ��زارش ها حاکی از آن اس��ت که
دردس��ر مشترکان موبایل ب��رای لغو پیامک
های تبلیغاتی همچنان ادامه داردوب��ا وجود
راه اندازی سامانه  ،۸۰۰مشترکان همچنان
مشکل دریافت پیامک های تبلیغاتی و ارزش
افزودهدارند.یکیازمشکالتفعلیمشترکان
موبایل،مربوطبهدریافتپیامکهایتبلیغاتی
از طریق ارس��ال کننده های شخصی است.
به گ��زارش مهر ،اکنون ب��رای مقابله با این
معضل،سازمانتنظیممقرراتاعالمکردهکه

قابلیت ارسال پیامک تمامی سیمکارتهایی
که به صورت شخصی برای دیگر مشترکان
پیامکانبوهتبلیغاتیارسالمیکنند،مسدود
میشود.فالح جوشقانی معاون نظارت و
اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات گفت:
با راهان��دازی سامانه غیر فعالسازی دریافت
پیامکهای تبلیغاتی (سامانه  ،)۸۰۰برخی
پیامکهای تبلیغاتی از طریق شمارههای
شخصی برای مشترکان ارسال میشود که
باعث نارضایتی مردم شده است.وی افزود:
براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی،
خ��دم��ات پیامک ان��ب��وه ،خدماتی اس��ت که
پیامکهاازطریقفرستندهمشخصوازطریق
شبکههای ارتباطی بدون درخواست قبلی

کاربران دریافت میشود و جنبه تبلیغاتی
و اطالعرسانی دارد.وی ادام��ه داد :ارسال
پیامک تبلیغاتی از شمارههای شخصی از
مصادیق پیامک انبوه اس��ت و طبق مصوبه
شورای عالی فضای مجازی ،ارائهکنندگان
خدماتارتباطیبایدامکانفعالسازییاغیر
فعالکردن دریافت پیامکهای انبوه از این
طریق را برای کاربران فراهم کنند.بر همین
اساسرگوالتوریاپراتورهاراملزمکردهاستتا
زمانایجاداینامکانبرایکاربران،درصورتی
کهمشترکانازطریقسیمکارتشخصیخود
به ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی اقدام کنند،
امکان ارسال پیامک آن ها مسدود شود.فالح
جوشقانی درب��اره رفع مسدودسازی ارسال

پیامک سیمکارت های شخصی گفت :پس
از ایجاد امکان فعالسازی و غیر فعالسازی
دریافت پیامک انبوه ب��رای کاربران و تایید
رگوالتوری ،پس از اطالعرسانی ،امکان باز
کردن قابلیت ارس��ال پیامک انبوه برای این
دسته از سیمکارت ه��ای مشترکان فراهم
م�یش��ود.ش��ای��ان ذک��ر اس��ت اواس���ط م��رداد
امسال،معاونوزیرارتباطاتباتاکیدبرپیگیری
درخواستلغوپیامکهایتبلیغاتیناخواسته
از سوی مشترکان موبایل گفت :با کسانی که
از شماره شخصی خود به ارسال پیامک های
تبلیغاتی اقدام می کنند ،برخورد می شود.
وی مشکل فعلی مشترکان موبایل در دریافت

پیامکهایتبلیغاتیرامربوطبهارسالکننده
شخصی عنوان کرد و گفت :برخی از طریق
تلفن ه��ای شخصی به ارس��ال پیامک های
تبلیغاتی به صورت انبوه اقدام می کنند.وی با
تاکیدبراینکهدرصورتدرخواستلغوپیامک
تبلیغاتی،ازنظرفنیامکانارسالاینپیامک
های تبلیغاتی در شبکه اپراتورهای موبایل
وجود ندارد ،اضافه کرد :با ارسال کنندگان
شخصی پیامک های تبلیغاتی برخورد می
ش���ود.وی از مشترکان موبایل خواست در
صورت مشاهده این موارد ،موضوع را از طریق
شکایتبهسامانه۱۹۵اطالعدهندتابالفاصله
با ارس��ال کننده پیامک برخورد قاطع شود.

تازه های فناوری

کاهشضریبهوشیمسافرانمریخ
ایرنا -پرواز به مریخ باعث کاهش ضریب هوشی فضانوردان
خواهد شد.آزمایش روی موش ها نشان داد که یک سال
پرواز به مریخ موجب می شود مغز دائم با پرتوهای فضایی
بمبارانشود.

رئیس جهاد دانشگاهی با انتقاد از خریدهای خارجی هشدار داد:

مسئولیت انجام اقدامات مجرمانه با مالک مکان است
رئیس مرکز تشخیص پلیس فتا درباره نصب تجهیزات
مخابراتی غیرمجاز در واحدهای مسکونی به هموطنان
هشدار داد.سرهنگ نیک نفس در گفت وگوبا خبرگزاری
صداوسیما با اشاره به مراجعه شرکت ها به منازل برای
نصب تجهیزات مخابراتی و دکل های ارتباطی موبایل یا
شبکه های درون شهری افزود :در ماه های اخیر پرونده
هایی مبنی بر مراجعه افراد غیرمجاز به منازل تشکیل
ش��ده که ای��ن اف��راد اق��دام به نصب تجهیزات ارتباطی
غیرمجاز در قالب قرارداد و یا توافقی در پشت بام منازل
کردند.این افراد با سوء استفاده از فضای در اختیارشان
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گجتی که سکوت به ارمغان می آورد

خانه ای که دائم تغییر شکل می دهد!

محققاندستگاههوشمندیساختهاندکهباتقلیدامواجصوتیمحیط،ازورودصدای
اضافیبهاتاق خوابجلوگیریمیکند.بهگزارشایسنا،اینگجتبا2بخشمجزابا
تقلیدصداهایمزاحمخارجازخانهمانندیکدیوارصوتیازورودصدایاضافیبهاتاق
جلوگیریمیکند ودرستمشابهیکپتوجلویورودصداهایناهنجاربهمنطقهآرامش
کاربررامیگیرد.کاربرانمیتوانندبرایکنترلدستگاهکمکخوابNightingale
ازسیستمعامل،iOSاندرویدیامرورگراینترنتاستفادهکنند.

یک طراح برجسته از طرح عجیبی برای اقامت کوتاه رونمایی کرده که می توان
آن را باتوجه به اوضاع جوی یا سلیقه ساکنان به هر شکلی درآورد.به گزارش مهر،
ساکنان می توانند به سلیقه خود بخش های مختلف این خانه را تغییر دهند.
بخش های مختلف این خانه با صفحات چوبی شکل گرفته که می توان آن ها را با
موتورهای برقی یا به طور دستی جابه جا کرد.بدین ترتیب نوری که به بخش های
مختلف خانه می رسد ،قابل مدیریت است.

...

اخبار کوتاه داخلی
متخصصانایرانیرادارهواشناسیتولیدکردند
ایرنا  -رئیس سازمان هواشناسی کل کشور گفت :برای
نخستین ب��ار متخصصان ایرانی راداره���ای هواشناسی
تولید کردندوبا توجه به مذاکرات بین سازمان هواشناسی و
پژوهشگاهفضایی،نسخهآزمایشیاینرادارهاتابستانسال
 96بهرهبرداریمیشود.

رتبه ۹۲ایرانبین ۱۳۹کشورازنظرآمادگی
شبکهای
مهر-طبقرتبهبندیجهانیشاخصآمادگیشبکهای،ایران
بااخذرتبه ۹۰دراستفادهکاربرانازفناوریاطالعاتورتبه
 ۹۳استفاده دولت از این فناوری ،درمجموع در میان ۱۳۹
کشور  ،در جایگاه  ۹۲قراردارد.در این رده بندی رتبه ایران
درزیرشاخصمحیط،۸۲ازنظرآمادگیزیرساختیومهارت
ها،۸۳ازنظراستفادهکاربران ۹۹وازنظرتاثیرگذاری۱۰۲
اعالمشدهاست.قابلقبولترینجایگاهایراندراینجدول،
دربخشاستطاعتدرپرداختهزینههایفناوریاطالعات
و ارتباطات است.ایران در میان  ۱۳۹کشور رتبه  ۳۷را در
میزاناستطاعتدرپرداختهزینههادارد.پایینترین رتبه
ایراندراینمحورها،متعلقبهارزیابیانجامشدهازاستفاده
کسب و کارها از فناوری اطالعات و ارتباطات است .در رده
بندی شاخص  ،NRIسنگاپور ،فنالند ،سوئد ،نروژ و آمریکا،
رتبههاییکتا ۵رابهخوداختصاصدادهاند.

امکانتغییرمکانخطتلفنثابتباحفظشماره
فارس-پس از فراهم شدن امکان تغییر اپراتور با حفظ
شمارهموبایل،کمیسیونتنظیممقرراتارتباطات،شرایط
ترابردپذیری برای تلفن ثابت را به تصویب رساند.در این
مصوبه ،سقف هزینه اتصال یک خط تلفن ثابت ترابردپذیر
آبونمانی2میلیون ریال تعیین می شود.به این ترتیب سقف
تعرفه هر دقیقه مکالمه از شماره ثابت ترابردپذیر به خطوط
همراه  625ریال ،سقف تعرفه هر دقیقه مکالمه از خطوط
همراه به شماره ثابت ترابردپذیر از سیمکارتهای دائمی
 625ریال و از سیمکارتهای اعتباری  937ریال است.
سقفتعرفههردقیقهمکالمهازیابهشمارهثابتترابردپذیر،به
یاازکلیهخطوطتلفنثابت 100ریالاست.آبونمانماهیانه
هرخطتلفنثابتترابردپذیرنیزمانندقبلاست.

ماهواره دانشگاه امیر کبیر تا پایان سال
آماده پرتاب است
خبرگزاری صدا و سیما-رئیس دانشگاه امیر کبیر گفت:
ماهواره  AUT SATمراحل نهایی ساخت را می گذراند و تا
پایانامسالآمادهپرتابمیشود.
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