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تناقض گویی مسئوالن درباره توقف پروژه های فضایی

اخبارکوتاهداخلی
نخستینآیفونهای 7قانونیواردبازارکشور
شد
فارس-رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی از ورود
نخستینمحمولهآیفونهایرسمیوقانونیبهبازارخبرداد
و گفت :تاکنون  3واردکننده مجاز گوشیهای اپل کاالی
خود را از گمرک ترخیص کردهاند.کریمی افزود :تا پایان
هفته جاری احتماال واردات قانونی  6شرکت به بازار انجام
میشود 16.شرکت مجوز رسمی واردات گوشی اپل را
دارند.اینشرکتهادارایخدماتپسازفروشمجازوتایید
شدهازسویاتحادیهوسازمانحمایتبرایگوشیهایاپل
هستند.

کاهش ۵۰درصدیتعرفهارتباطاتباعراق
مهر-وزیر ارتباطات از توافق با همتای عراقی خود برای
کاهش  ۵۰درصدی نرخ ارتباطات در ایام اربعین خبر داد
و گفت :مسیرهای صوتی از  ۶نقطه به عراق متصل شده تا
ارتباطات 2کشورمستقیمباشد.

برخوردجدیبامحققاندارایتقلبعلمی
درنشریاتخارجی
مهر-معاونپژوهشیوزارتعلومبااشارهبهتخلفاتعلمی
برخی محققان ایرانی گفت :به دانشگاه ها اعالم کردهایم
این موضوع را پیگیری کنند واگر مواردی مشاهده کردند
با آن برخورد کنند.احمدی درباره اخبار برخی پایگاه های
علمی مبنی بر تخلف محققان ایرانی در تحقیقات و مقاالت
شانگفت:مواردیکهاعالمشده،بهطورعمدهدرحوزههای
پزشکیاست.درهرحالوزارتعلومبربرخوردقانونیبااین
تخلفات تاکید دارد و با هرگونه تخلف در هر قالب که صورت
گیرد،بایدبرخوردقانونیشود.
قائممقاممعاونتتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشتازکشف
شبکهخریدوفروشمقالهداخلیوخارجیدرارتباطباتخلف
چند محقق ایرانی خبر داد و گفت :امروز جلسه اضطراری
کمیتهاخالقبرگزارمیشود.دکترآخوندزادهدرگفتوگو
با مهر افزود:گزارشیدرمجلهاشپرینگرنیچربهچاپرسیده
که از میان  ۵۸۰مقاله رد شده که دچار مشکل تقلب علمی
هستند ۵۸ ،مقاله ایرانی هستند.این مقاله ها را بررسی
کردیموتیممتخصصیآنهارارصدکردهومتوجهشدیماین
 ۵۸مقاله همگی از طریق یک شرکت نشر غیر قانونی که در
زمینهخریدوفروشمقالهوپایاننامهفعالیتمیکند،دراین
انتشاراتخارجیبهچاپرسیدهاست.

دانشگاههابهآزمایشگاهبازیسازیمجهز
میشوند
ایسنا-بنیاد ملی بازیهای رایانهای در نظر دارد در سال
جاری3 ،دانشگاه را به آزمایشگاه بازیسازی مجهز کند.
دانشگاههایی که به مشاوره نیاز دارند ،میتوانند با پر کردن
فرممربوط،با  univ@ircg.irدرتماسباشند.

ساختدستگاهدفعحشراتموذی
ایسنا-یک مخترع ایرانی با ساخت دستگاه دفع حشرات
موذیموفقبهکسبنشانطالیمسابقاتجهانیاختراعات
نورنبرگ آلمان شد.شهرام غفاری گفت :این دستگاه روی
حیوانات و موجودات موذی اثر می گذارد و باعث دور شدن و
فراراینموجوداتبهمحدودهخارجازتاثیرامواجمیشود.

عرضهدستاوردهای فناورانه
70شرکتدانشبنیانحوزهدریا
حاجیان  -دومین جشنواره و نمایشگاه دستاوردهای
فناورانه دریایی و مسابقات شناورهای هوشمند  ،با حضور
معاونتوسعهوفناوریمعاونتعلمیریاستجمهوریودبیر
ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت
علمی آغاز به کار کرد .در این جشنواره 150 ،برگزیده در
بخش های مختلف شامل شرکت های دانش بنیان  ،ایده
بازار و شناور های هوشمند تقدیر شدند .دکتر سیف دبیر
ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی درحاشیه
جشنواره در گفت وگو با خراسان از عرضه دستاوردهای
بیش از  70شرکت دانش بنیان در این نمایشگاه خبر داد
وافزود:همچنین 44طرحفناورانهجدیددرایننمایشگاهاز
سویشرکتهایدانشبنیانعرضهشدهاست .ویبااشاره
به وجود مشکالت مختلف از حیث کاربردی سازی فناوری
هایاینحوزه دربخشصنعتگفت:بهمنظورتوسعهفناوری
دریایی این مشکالتبایدهرچهسریعتررفعشود.

تصویبواگذاریطرحرصدخانهملیبه
شورای «عتف»
پارسا -معاون پژوهش و فناوری وزی��ر علوم از تصویب
واگذاری طرح کالن رصدخانه ملی به شورای عتف خبر
داد .دکتر احمدی در توضیح واگذاری برخی پروژههای
کالن مصوب معاونت علمی ریاست جمهوری به شورای
عالی علوم ،تحقیقات و فناوری،افزود:پیشنهاد واگذاری
ط��رح رصدخانه ملی درای���ن ش��ورا ارائ���ه شدکه پ��س از
بررسیهااین طرح به تصویب این شورا درآمد.خوشبختانه
این طرح یکی از طرحهای خوش شانس بوده که دارای
ردیف و اعتبارات مستقلی شده و معاونت علمی از حامیان
آن معرفی شده است.
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 2مقام مسئول در حوزه هوا فضای کشور طی
برنامه گفت وگوی ویژه خبری یکشنبه شب
شبکه دو سیما ،به بیان اظهارات ضد ونقیض
درباره توقف پروژه های فضایی کشور به دلیل
نبودبودجه پرداختند .رئیس سازمان فضایی
ایران با اشاره به این که اعتبار طرح های آماده
خود را دریافت کرده ایم ،گفت :تاکنون به
مشکل اعتباری و کمبود بودجه برنخوردیم
و تقریب ًا همه بودجه ه��ای پیش بینی شده
ما محقق می شود.به گ��زارش خبرگزاری
صداوسیما،بهرامیبا اشاره به این که مدت
ساخت ماهواره ها بر اساس نوع آن ها متفاوت
است ،افزود :این که خبری اعالم نمی شود
دلیل بر کم کاری نیست بلکه روی طرح های
جدیدی کار می کنیم که زمان بر است.وی

ادامه داد :ساخت ماهواره مخابراتی "ناهید
یک " در حال پایان است و ساخت ماهواره "
شریف ست " به پایان رسیده و قرارداد پرتاب
آن را بستیم و همه چیز آم��اده است.امسال
3م��اه��واره آم��اده می شود که یکی از آن ها
پرتاب خواهد شد.ساخت ماهواره دانشگاه
امیرکبیر امسال به پایان می رسد و قرارداد
ساختماهواره"ظفر"دانشگاهعلموصنعترا
هم باید بازنگری کنیم.ماهواره های دانشگاه
های شریف ،امیرکبیر و علم و صنعت زمان
بر هستند و حداقل  2تا  3س��ال ط��ول می
کشد تا پرتاب شوند.بهرامی با اشاره به این
که هزینه های ساخت این ماهواره ها چند
ده میلیارد تومان است ،افزود :زیر ساخت ها
فراهم شده است و آزمایشگاه های مختلفی

داریم.هنوز نتوانستیم طرح ها را با همان
سرعتی که می خواهیم جلو ببریم.در ادامه
رئیس پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم در
ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به برخی
طرح های متوقف شده هوافضا از جمله طرح
پرتاب انسان به فضا ،گفت :تاکنون  8پرتاب
در زمینه پرتاب موجود زن��ده به فضا انجام
شده است که از سلول زنده آغاز شد و آخرین
پرتاب هم پرتاب 2میمون بود که با موفقیت
به زمین برگشتندُ .امی افزود :پس از آن طرح
ای وان بود که قرار بود برای پرتاب زیرمداری
انسان آماده شود.بر اساس مطالب فصل 5
سند جامع توسعه هوافضای کشور ،باید تا
سال  1404انسان از خاک کشورمان به فضا
پرتاب شود که این طرح اکنون متوقف است.

وی با بیان این که قرار است حداقل  7پرتاب
زیرمداری داشته باشیم ،گفت :به طرح های
دیگری هم در این سند اشاره شده از جمله
پرتاب برخی ماهواره ها که تا سال 1404
بایدبهمدار 36هزارکیلومترپرتابشود.ویبا
بیاناینکهطرحهاییکهدرسنداشارهشدهاز
جمله طرح های هوا فضا متوقف است ،گفت:
طرحهایقبلیپژوهشگاههوافضابادانشگاه
های شریف و امیر کبیر درباره بخش هایی از
پرتاب موجود زنده ،متوقف استُ .امی با بیان
این که توقف پژوهش ،خسارت های معنوی
زیانباری برای کشور خواهد داشت،افزود:
در آغاز فعالیت در پژوهشگاه هوافضا بودجه
اندکیداشتیمکهبرایبودجهجاریهمکافی
نبود و با تالش ها ،بودجه جاری ما در سال95
برقرار شد ا ّما فع ً
ال بودجه پژوهش نداریم ولی
سازمان مدیریت قول هایی داده است .وی
تاکیدکرد:درموقعتصویبسندجامعتوسعه

هوا فضا باید کارشناسان اقتصادی بررسی
می کردندآیا اعتبارات طرح های مندرج در
اینسندقابلتأمیناستیاخیر؟ایننقصبود
بههمیندلیلدولتهانمیتواننداعتباراترا
برای اجرای اهداف سند تأمین کنند.با توجه
بهوضعیتفعلیاهدافمندرجدرسندتوسعه
هوافضادرافقسال 1404محققنمیشود.
در مقابل رئیس سازمان فضایی ایران گفت:
برخی طرح های بزرگ به حجم زیاد پول و
تخصص نیاز دارد .مشکل در این زمینه تنها
پول نیست بلکه باید زیرساخت ها هم فراهم
باشد.ویتاکیدکرد:کاریدرسازمانفضایی
تعطیل نشده است.معاون وزیر ارتباطات با
بیان این که امیدواریم طرح پرتاب انسان به
فضا هم شکل بگیرد ،اضافه کرد :برنامه ای
در حال تدوین داریم تا آن را به شورای عالی
فضایی ارائه و در این صورت شاید برنامه ای
برای کاوش های فضایی تدوین کنیم.

رئیس مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها هشدار داد:

بارورسازی ابرها در آستانه توقف؛از بودجه خبری نیست
زهراحاجیان -رئیس مرکز ملی تحقیقات و
مطالعاتباروریابرها ازعدمتامیناعتبارپروژه
بارورسازی ابرها خبر داد و گفت  :در صورت
عدمتامیناعتبارموردنیازباتوجهبههزینههای
سنگینیکههرپروازدارد،شاید ادامهاینپروژه
امکان پذیر نباشد و به ناچار آن را متوقف کنیم
 .دکتر جوادیان زاده در گفت و گو با خراسان
افزود  :متاسفانه سال گذشته نیز با توجه به
این که حدود  3میلیارد تومان اعتبار برای
این طرح نیاز داشتیم ،تنها 15درصد اعتبار
تخصیص پیداکرد که این موضوع ،باعث شد
آمادهسازیهواپیماهاتااسفندباتاخیرمواجه
شود ودر نهایت سال گذشته هیچ عملیاتی را
انجامندادیم اما درسالجاریهمهتالشخود
رابهکارگرفته ایمکهدرصورتتامیناعتباراین
پروژهرادرمناطقمختلفعملیاتیکنیم .ویبا
بیان این که اجرای این پروژه در سال جاری
نیازمند تخصیص  10میلیاردتومان اعتبار
است ،ادامهداد:متاسفانه تاکنونریالیازاین
اعتبار تخصیص داده نشده است .وزیرنیرو در
حال پیگیری موضوع تامین اعتبار پروژه است
وقول هایی نیز به ما داده شده که امیدواریم به

11

نتیجهبرسدوتااردیبهشت 96بتوانیمطرحرا
اجرایی کنیم.تا این زمان هم از دیگر منابع و
بخشیازمنابعموجودسالقبل استفادهکرده
ایم تابتوانیمهواپیماهاراتجهیزوآمادهکنیم .
برایناساسهماکنونهواپیماتجهیزشدهودر
حال انجام کارهای مقدماتی هستیم  ،اما با
توجهبهوضعیتبودجهای موجود،بهطورقطع
تایکمرحلهایمیتوانیمکارراپیشببریم.وی
بابیاناینکه هزینههرنوبتپروازهواپیمابرای
بارورسازی120میلیونتوماناست ،تصریح
کرد   :البته با توجه به گرانی سوخت ؛ بخش
زی��ادی از هزینه هایمان برای تامین سوخت
صرف می ش��ود ،همچنین هزینه های بیمه
ومواد بارورسازی و...نیز وجود دارد که بدون
تامین اعتبار مورد نیاز نمی توانیم این هزینه
ها را بپردازیم  .وی درباره دیگر مشکالت این
طرحنیزگفت:تنها2فروندهواپیمابرایبارور
سازی ابرها در کشور وجود دارد در حالی که با
توجه به گستردگی جغرافیایی کشور و مدت
زمان محدود ،فصل عملیات بارورسازی که از
آبانتااردیبهشتاست؛ امکانپوششهمزمان
اینپروژهدرکلکشوروجودندارد.البتهبرنامه

هایی برای توسعه ناوگان در کشور داریم که
بااستفاده از پهپاد در کنار استفاده ازهواپیما
اجرایاینطرحراتوسعهبدهیم.
وی با توجه به اولویت های اج��رای عملیات
ب���ارورس���ازی اب��ره��ا درم��ن��اط��ق جغرافیایی
کشورتصریح کرد  :کل کشور ب��رای اجرای
عملیات بارور سازی ابرها به  2منطقه فالت
مرکزی شامل استان های ف��ارس ،کرمان و
یزد و منطقه شمال غرب کشور شامل استان
های آذربایجان غربی  ،شرقی و کرمانشاه
تقسیم شده که ترجیح ما برای آغاز عملیات ؛
فالتمرکزیبه دلیل خشکسالیوآذربایجان
شرقی و غربی به دلیل وجود دریاچه ارومیه
است اما اجرای این عملیات نیازمند استقرار
سامانهجویمناسباستکهبهگفتهسازمان
هواشناسی سامانه مناسبی در استان های
آذربایجانشرقیوغربیوجودداردکهدرحال
بررسی آن هستیم و در صورت تایید ،کار را از
آنجا آغاز می کنیم .جوادیان زاده اظهار کرد
 :اکنون برای تهران برنامه ای نداریم چون
هم اعتبارتامین نشده و هم ناوگان عملیاتی
محدوداست.

خبر مرتبط

بارورسازی ابرهادر خراسان رضوی در مرحله امکان سنجی
پارسا  -رئیس مرکز ملی تحقیقات و مطالعات بارورسازی ابرها اعالم کرد  :در صورت انجام
مطالعات امکانسنجی؛اجرایپروژه بارورسازیابرها درخراسانرضویکلیدمیخورد.
ویدرگفتوگوباخراسانافزود:متاسفانههنوزنتوانستهایمکارامکانسنجیرا برایتعیین
زمان ومکان مناسب اجرای پروژه بارورسازی ابرها در خراسان رضوی به انجام برسانیم البته
همکارانمادرخراسانرضویدرحالپیگیریموضوعهستندتااینمطالعاتنهاییشود وما
بتوانیم بارورسازی ابرهارادرمنطقه خراسانرضویاجراکنیم.

خودرویتان را با گوشی ردیابی کنید

تولد ستارهها در یک سحابی

اگ��راغ��ل��ب نمی ت��وان��ی��د محل پ��ارک
خ���ودروی خ��ود را بیابید و باید برای
ای��ن ک��ار زم��ان ص��رف کنید ،ی��ک اب��زار
هوشمند ساده می تواند به شما کمک
کند.به گزارش مهر  ،ب��رای حل این
مشکل ،کافی است وسیله ای به نام
 TrackRرا خریداری کنید .این وسیله که به اندازه کف دست است
همراه یک برنامه موبایلی عرضه می شود.پس از نصب برنامهTrackR
روی گوشی ،آن را به ابزارش متصل می کنید و سپس این ابزار را به
بدنه خودروی خود می چسبانید تا بتوانید موقعیت آن را از طریق
گوشی ردگیری کنید.

در فاصله  ۲۰ه��زار سال ن��وری از زمین و
در یکی از ب��ازوه��ای مارپیچی را هشیری
به نام کارینا ،سحابی  NGC 3603قرار
گرفته است .ستارهشناسان این سحابی را
به عنوان یکی از بزرگ ترین زایشگاههای
ستارهای راهشیری میشناسند.خوشه باز
ستارهای مرکز این سحابی ،دارای هزاران ستاره بزرگ تر از خورشید
است.ستارههایی که طی یک تا  2میلیون سال گذشته به یکباره با هم
متولد شدهاند .دور این خوشه ابرهایی از گازهای درخشند ه میانستارهای
و گازهایی که نور ستارگان پشتی را سد کردهاند،وجود دارد.این عکس را
تلسکوپ هابل گرفته است و  ۱۷سال نوری قطر دارد.

محققان با استفاده از ضایعات آهن و مواد
شیمیایی خانگی و روش��ی آس��ان ،موفق
به ساخت باتری با عملکرد ب��اال شدند.
به گ��زارش ایرنا  ،این باتری از یک قطعه
فوالدی ،آلیاژ برنج و یک محفظه شیشه ای
ساخته شده که در آن ،محلول آب نمک و
ضدیخ و هیدروکسیدپتاسیم به عنوان الکترولیت قرار دارد.در این باتری
از ولتاژ ضعیف الکتریسیته برای شبیه سازی عملکرد باتری استفاده
می شود؛زمانی که این باتری با استفاده از سیم به دستگاه تولید جریان
مانند پانل های خورشیدی متصل می شود ،دقیقا عملکردی شبیه باتری
ماشین دارد و می تواند جریان الکتریسیته تولید کند.

با ب��ارش ب��اران پاییزی ،چندین رایحه
آیا می دانید؟
مختلفدرفضاپخشمیشودکهبرایما
خوشایند و مطبوع است اما راز عطر باران
در چه عواملی نهفته شده است.منابع اصلی این عطر
عبارتاستاز :یکالکلبهنامژئوسمینکهتوسطباکتری
های موجود در خاک تولید می شود و به نام بوی خاک
معروف است .یک روغن زرد که گیاهان آن را منتشر می
کنند و در نهایت ازن که توسط رعد و برق به وجود می آید.

کوچک  ،رایحه از آب خارج می شود و یک نسیم ضعیف
کافی است عطر آن را در هوا بپراکند همانگونه که عطر
ادکلندرهواپراکندهمیشود.قبلازهرچیز3عاملخاک
 ،رطوبت آن و شدت بارندگی ،تعیین می کنند شدت بوی
بارانچقدرباشد.پژوهشگرانگزارشدادندهرچهخاک،
خشک تر باشد به همان اندازه بوی باران بیشتر رها می
شود .دلیل آن ساده است :زمین خشک  ،ذرات بیشتری را
حل می کند.زمین هایی مانند زمین های جنگل منبع
خوبی برای عطر شدید باران هستند .هر چه حفره های
بیشتری در زمین باشد به همان ان��دازه حباب های هوا

بیشتر تولید می شود.همچنین محققان دریافتندبوی
شدیدی از یک باران سبک منتشر می شود  ،اما برعکس
هنگام بارندگی های شدید به دلیل پوشیده شدن الیه
ضخیمیازآبرویخاک،رایحهکمتریدرفضاپخشمی
شود.درنهایتاینکهبارانهمراهرایحهباشددردرجهاول
بهوزشبادبستگیداردکهعطربادرادرفضابگستراند.در
مرحله بعد نیز باید رطوبت هوا قبل از بارش باران به اندازه
کافی باشد؛یک الیه نازک از رطوبت باید روی سطح زمین
باشد تا حباب های رایحه پخش شوند و عابران بتوانندعطر
باران را حس کنند.

خواندنی

انقالب هوانوردی با بال های منعطف

دستبندی که احساسات را تشخیص میدهد

محققانناساازموادکامپوزیتیبرایساختبالفوقسبک
استفاده کردهاند که به طور فعال برای کاهش مصرف
سوخت و ارتقای راندمان پرواز ،تغییر شکل میدهد.به
گزارشایسنا،اینبالهامیتوانندبهرهوریایرودینامیکی
را در خودروهای پ��روازی آینده به وسیله کاهش کشش
ناشی از سطوح کنترل سخت ارتقا بدهند.این بال تغییر
شکلدهندهازواحدهایسازندهموادکامپوزیتیپیشرفته
فیبرکربنساختهشدهاست.ایناجزایسازنده،روییک
شبکهیاترکیبیازسازههایتکرارشوندهمونتاژمیشوند.
شکلترکیبایناجزامیتواندمیزانخمشآنهاراتعیین

یک شرکت اوکراینی برای اولینبار دستبند هوشمندی
ساخته که عالوه بر قابلیت تشخیص فشار خون و ضربان
قلب ،میتواند ان��واع احساسات مانند استرس ،خشم،
خوشحالیوغمراشناساییکند.بهگزارشایسنا،دستبند
جدید دارای  3حسگر بسیار دقیق اس��ت که 2حسگر
سیگنال  R-peakرا بررسی می کنند و حسگر سوم سایر
فعالیتهایبدنراتشخیصمیدهد.اینگجتهوشمند
پساز 10ثانیهاسکنسیگنالهایبدن،وضعیتجسمی
وروانیکاربرراتشخیصواطالعاتخروجیراروینمودار
بهصورتاشکالگرافیکیزیبادراختیارکاربرقرارمیدهد.

کند.این بال همچنین شامل فعالکنندهها و رایانههایی
استکهآنراتغییرمیدهندوخممیکنندتادرزمانپرواز
بهشکلمطلوبدستیابد.

ایسنا-قدرت نورآبی منتشر شده از گوشی هوشمند ،تبلت
و یا صفحه لپتاپ بر کسی پوشیده نیست .این نور موجب
شده صفحه دستگاههای خود را حتی در روزهای ابری به
خوبی مشاهده کنیم ،اما آیا نگاه کردن به صفحه روشن
این دستگاهها هنگام شب موجب آسیب دیدن بدن ،مغز
و یا چشم ما میشود؟بدن ما دارای چرخه طبیعی است
که موجب میشود هنگام شب استراحت کنیم تا در روز
هوشیاری کافی داشته باشیم ،اما اگر هنگام خواب به
این صفحات روشن خیره شویم مغز گیج و تصوری از نور
صبحگاهیایجادوتولیدمالتونینمتوقفودرنتیجهخواب
مختل می شود و دیگر خواب آرامشبخش نخواهیم داشت.
اختالل در خواب هم باعث بروز مشکالت سالمتی در بدن
خواهد شد.توصیه میشود برای پیشگیری از اختالل
در تولید مالتونین ،اواخر شب از دستگاههای دارای نور
مصنوعی استفاده نشود.

ایتنا  -اپل برای ترغیب مردم به خرید آیفون  ،7اینبار
آیفون اس.ای را بهروز نخواهد کرد.بسیاری از خریداران
معتقدند مدلهای  ۴.۷و  ۵.۵اینچی آیفون برای استفاده
روزان��ه مناسب نیست ،چون سنگین و ب��زرگ است.اما
حاال خبر رسیده که قرار نیست در آینده نزدیک مدل به
روزشده گوشی آیفون اس.ای در دسترس عالقه مندان
قرار گیرد .کارشناسان معتقدند دلیل عدم تمایل اپل به
عرضه مدلی جدید از آیفون اس.ای،ترغیب مردم به خرید
آیفون  ۷و  ۷پالس و مهاجرت به این گوشی جدید است که
برخالف برآوردهای اپل با استقبال فوقالعادهای مواجه
نشده است.

ساخت باتری با ضایعات آهن و مواد شیمیایی خانگی

بهگزارشایرنا،محققانانستیتوتکنولوژیماساچوستبا
عکاسیآهستهبررسیکردندهنگامبرخوردقطراتباران
به زمین چه اتفاقی می افتد .پژوهشگران در این آزمایش
قطرات آب را با سرعت های متفاوت روی  28نوع خاک
چکاندند و نتیجه این بود که برخورد آب با خاک  ،حباب
هایی را در حوضچه های قطره های آب تولید می کرد .در
برخی حباب ها  ،ذرات کوچکی از خاک جمع شده بود که
این ذرات حاوی عطر خاک هستند.با ترکیدن حباب های

تاثیر نور گوشی هوشمند بر بدن انسان

ترفند اپل برای فروش بیشتر آیفون ۷

تازه های فناوری

راز عطر باران پاییزی

...

کوتاهازجهانعلم

تجهیز بزرگراه های آمریکا به ایستگاههای
شارژ خودروهای برقی
فارس 25-هزار مایل جاده و بزرگراه در  35ایالت آمریکا
به ایستگاه های شارژ خودروهای برقی مجهز می شود .این
ایستگاه های شارژ 80 ،کیلومتریا کمتر با یکدیگر فاصله
خواهند داش��ت .در جوالی گذشته  4.5میلیارد تومان
بودجهبهساختایستگاههایشارژسریعخودروهایبرقی
اختصاص داده شد.این ایستگاه ها به گونه ای طراحی
شده اند که ش��ارژ  80درص��د از باتری های خودروهای
برقی جدید و پیشرفته  Nissan Leafدر آن ها در  30دقیقه
انجام می گیرد.

اندروید  90درصد بازار سیستم عاملهای
همراه را تسخیر کرد
فارس-یافتههایموسسهتحقیقاتیStrategyAnalytics
نشان می دهد که اندروید  87.5درصد از بازار سیستم
عامل های همراه را تسخیر کرده است.تعداد گوشی های
اندرویدی عرضه شده در سه ماهه سوم  2016بیش از
 328.6میلیون واحد بوده که نسبت به مدت مشابه در
سال  2015برابر با  10.3درصد افزایش نشان می دهد.
اپل در مقایسه  45.5میلیون واحد آیفون روانه بازار کرده
که نسبت به رقم  48میلیون واحدی سال  2015برابر با
 5.2درصد کاهش نشان می دهد.

برنامه گپ گروهی مایکروسافت برای
صاحبان مشاغل
مهر-مایکروسافت از تازه ترین برنامه خود برای استفاده
صاحبان مشاغل رونمایی کرد .این برنامه با نام Teams
شباهت زیادی به برنامه  Slackدارد که برای گپ گروهی
قابل استفاده است.با استفاده ازاین برنامه میزان بهره وری
در شرکت های تجاری و محیط های کاری افزایش می یابد.
کار مشترک روی اسناد و دیگر فایل ها داخل محیط برنامه
 Teamsاز جمله مزایای آن است.
کاربران می توانند اعضایی را به گروه های بحث خود در
 Teamsبیفزایند یا اعضا را حذف کنند .عالقه مندان می
توانند نسخه سازگار با اندروید برنامه را از فروشگاه گوگل
پلی بارگذاری و نصب کنند.

تغییرات در موتور جست وجوی گوگل با
استراتژی  جدید
گوگل راهکار جدیدی را با نام ،mobile-first indexing
برای ایندکس کردن وبسایتها در موتور جست وجوی
خود پیش گرفته است .به گزارش ، zoomitاین موضوع
میتواند ب��رای و بمسترها ،بسته به ن��وع پیکر هبندی
وبسایتی که در اختیار دارند ،جالب باشد.

امکان ارسال و دریافت پیام های "الو "از
طریق رایانه

اطالعاتخروجیازدستبندهوشمندمطابقباسلیقهکاربر
قابلنمایشاستوکاربرانمیتوانندباتوجهبهایناطالعات
از وضعیت سالمتی و وضعیت روان��ی خ��ود آگ��اه شوند.

میتوانید با استفاده از  ،Pushbulletدر رایانههای
شخصی پیا مهای پلتفورم پیا مرسان  Alloرا ارس��ال و
دریافت کنید.به گزارش ، zoomitبه منظور راهان��دازی
این سرویس Pushbullet ،را از فروشگاه پلیاستور دانلود
و سپس در آن الگین کنید .حال گزینهNotification 
 mirroringرا فعال و سپس نسخه پیسی Pushbullet
را روی رایانه شخصیتان دانلود کنید و در این نرمافزار
با همان اکانتی که در نسخه موبایلی الگین کرده بودید،
وارد شوید.

بازگشت بینایی با کاشت پروتز در چشم

احساس بارش باران با صندلی واقعیت مجازی

سیستم دفاع ضدپهپادی وارد بازار می شود

محققان دانشگاه UCLAبه ریاست دکتر نادر پوراتیان با
کاشت پروتز در چشم یک نابینا و تحریک قشر بصری ،با
موفقیت توانستند بینایی را به او بازگردانند.به گزارش
ایسنا  ،پس از کاشت پروتز    Second Sightدر چشم
این بیمار  30ساله ،وی قادر به درک و دریافت فس ِفن یا
نقاط نور تکی بوده و دچار عوارض جانبی به دلیل انجام
این عمل نشده است.فُس ِفن ( )phospheneپدیدهای
است که در آن احساس دیدن یک نور یا نمایان شدن
لکههایی در میدان بینایی حتی در زمان بسته بودن
چشم در انسان به وجود میآید .این تراشه وارد مجاری

آزمایشگاه تحقیقاتی دیزنی اپلیکیشن  360درجه
واقعیت مجازی را با استفاده از یک صندلی منحصربه
فرد ساخته که حس مجازی را برای کل بدن فراهم می
کند و به کاربران اجازه میدهد آثار حسی خاصی مانند
بارش باران یا ضربان قلب را تجربه کنند.به گزارش ایسنا
 ،دستاورد دیزنی ،چارچوبی است که به کاربران اجازه
میدهد از میان طیف گستردهای از احساسات معنیدار
بهانتخاببپردازندتاصحنههایبصریراتکمیلوازآنها
دردستگاههایبازخوردیلمسیمختلفاستفادهکنند.
اپلیکیشنVR360HDباهدستمصرفیوصندلیلمسی

ایرنا -شرکت مخابرات دویچه تلکام آلمان سیستم دفاع
ضدپهپادی را به ب��ازار عرضه می کند.این فناوری در
اختیار نهادهای دولتی و شرکتها قرار می گیرد تا امنیت
فرودگاهها ،استادیومهای ورزشی و برنامهها و مناسبت
های عمومی افزایش یابد.کارشناسان نگرانند در آینده
اقدامات تروریستی با استفاده از پهپادها انجام شود .در
آلمان بیش از  400هزار پهپاد فعالیت میکنند که بیشتر
آنهاصاحبانشخصیدارند.افزایشاستفادهازپهپادهای
تجاریوتفریحیونزدیکشدنآنهابهمناطقپروازممنوع
و هواپیماها ،باعث شده مقامات برای استانداردسازی
ومانیتورینگ پهپادها فکری اساسی کنند.

چشم می شود و سیگنالهای بی سیم را مستقیم به مغز
میفرستدوامکان تحریک قشر بصری را فراهم می کند و
از این طریق بینایی را به افراد نابینا باز میگرداند.

آزمایشگاهدیزنیساختهوآزمایششدهاست.اینصندلی
شاملشبکهایاز 6فعالکنندهارتعاشی-لمسیدرپشت
آنو 2لرزانندهداخلصندلیوپشتآناست.
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