دانش و فناوری

سه شنبه  2آذر 22 . 1395صفر  . 1438شماره19407

محققاندستگاهتنفسسنجسیلیکونیساختندکهباآزمایشتنفسانسانازبروزمشکالتجدیجلوگیریمیکند.بهگزارشایسنا،
دستگاه Mintموردتایید  FDAبودهومیتواندازطریقبلوتوثبااپلیکیشنهمراههمگامسازیشود Mint.بویبددرتنفسراتشخیصوبرای
مراجعهبهدندانپزشکبهکاربرهشدارمیدهد.دستگاهاندازهگیریهایبهدستآمدهرابهدرجهسالمتدهانتبدیلمیکند.

...

کوتاه از جهان علم
ساخت اپلیکیشن برای پیشگیری از مرگ با
عکس سلفی
مهر-محققان اپلیکیشنی برای جلوگیری از وقوع حوادث
دلخراش و حتی مرگ ناشی از گرفتن تصاویر سلفی ارائه
می کنند.محققان با بررسی موقعیت های خطرناکی که
افراد حین سلفی گرفتن در آنجا حاضر می شوند ،ساخت
اپلیکیشنی را آغاز کرده اند که به طور خودکار به افراد
درخصوص قرار گرفتن در چنین موقعیت های خطرناکی
هشدار می دهد.این اپلیکیشن که روی تلفن همراه نصب
می شود ،با سنجش زوایای مختلف سطوح شیبدار و سایر
فاکتورهای مرتبط با در معرض خطر قرار گرفتن سالمت
افراد حاضر در عکس هشدار الزم را منتشر می کند.

پنیر طول عمر را افزایش می دهد
مهر -آزمایش روی موش ها نشان می دهد پنیر موجب
افزایش طول عمر آن ها شد و احتماال این خاصیت را نیز
برای انسان ها به همراه دارد.وجود پلی آمینی موسوم به
اسپرمیدین در پنیر قادر به افزایش سالمت قلب و حتی
افزایش طول عمر است.اسپرمیدین ،ترکیب یافت شده
در بسیاری از م��واد طبیعی نظیر برخی پنیرها ،قارچ،
محصوالت سویا ،حبوبات ،ذرت و غالت ،منجر به عملکرد
بهتر قلب شد و طول عمر موش ها را افزایش داد.

تاثیر ویتامین  Dبر بازماندگان سرطان سینه
مهر-مطالعهجدیدنشانمیدهدمیزانویتامینDبرشانس
زنده ماندن بیشتر مبتالیان به سرطان سینه تاثیر دارد.

کشف تاثیر سلول بنیادی در بروز بیماری
قلبی و عروقی
مهر -محققان ایتالیایی در تحقیقات خ��ود نشان
دادندکاهش سلول ه��ای بنیادی  +CD۳۴می تواند
نشانه بروزبیماری های قلبی عروقی در دیابت نوع 2باشد.
کاهش سطح پایه سلول های بنیادی  +CD۳۴موجود در
گردش خون می تواند عوارض ناخواسته قلبی عروقی در
مبتال یان به دیابت نوع 2را پیش بینی کند.

تداوم نبرد گوگل با اتحادیه اروپا بر سر
انحصارطلبی تجاری
فارس -با وجود پاسخ مفصل گوگل به ادعاهای اتحادیه
اروپا در مورد انحصارطلبی تجاری این شرکت به نظر می
رسد پاسخ های ارائه شده برای اروپاییان راضی کننده
نبوده است.کمیسیون اروپایی وابسته به اتحادیه اروپا
معتقد است گوگل از طریق کنترل اندروید خود درصدد
تسلط بر بازارهایی همچون جست وج��وی اینترنتی،
برنامه های موبایلی و تمامی گوشی ها و تبلت های ممکن
است و تالش می کند دسترسی دیگر شرکت های رقیب
را به کاربران اندروید محدود کند و میلیون ها کاربر این
سیستم عامل را به استفاده از محصوالت خود عالقه مند
کند.نصب پیش ف��رض برنامه ه��ای گوگل روی بیشتر
گوشی های اندرویدی از جمله موارد مورد اعتراض این
کمیسیون است.

کشف باگ امنیتی جدید در صفحه قفل آیفون
روش جدیدی برای سرقت اطالعات از صفحه قفل آیفون با
استفادهاز سیری شناساییشدهکهبااستفادهازآن،هکرها
میتواننداطالعاتمهموحساسکاربرانرابهسرقتببرند.
این باگ روی تمامی آیفونها با سیستم عامل آیاواس  ۸و
باالتر وجود دارد .به گزارش ، zoomitاگر نگران دسترسی
دیگرانبهاطالعاتخودهستید،بارفتنبهتنظیماتگوشی
ومراجعهبهبخش،TouchID&Passcodeدسترسیسیری
بهصفحهقفلگوشیراغیرفعالکنید.

تزریق خون اصالح شده ژنتیکی به انسان
ایسنا-دانشمندان چینی با ویرایش ژنتیکی سلولهای
یک مرد برای نخستین بار ،رویای بازنویسی دی.ان.ای
به منظور حذف بیمار یهای مرگبار را یک گام دیگر به
واقعیت نزدیک کردند.تکنیک مورد استفاده  ،کریسپر نام
دارد که مانند قیچیهای مولکولی کوچک برای بریدن کد
ژنتیکی و جایگزین کردن آن با دستورالعملهای جدیدی
به منظور ساخت سلولهای جدید عمل میکند.محققان
سلولهای ایمنی بیمار را از خونش استخراج و ژنهای
ح��اوی دستورالعمل ب��رای ساخت پروتئین  1-PDرا
غیرفعال کردند .این پروتئین مانند آنتن عمل و با قرار
گرفتن در سطح سلو لهای ایمنی ،از سلو لهای سالم
مراقبت میکند تا سیستم ایمنی به آنها حمله نکند.

درمان بیماری های العالج با روش جدیدی
برای اصالح دی.ان.ای
ایرنا -محققان روش جدیدی برای اصالح دی.ان.ای
ابداع کرده اند که می تواند «ژن های شکسته شده» را در
مغز ترمیم کند ،بیماری هایی را که پیش از این قابل درمان
نبودند ،درم��ان کند و حتی طول عمر انسان را افزایش
دهد.محققان از این موفقیت برای بازیابی بینایی موش
ها استفاده کردند.روش جدید به آن ها اجازه می دهد
درمان های جدیدی برای طیفی از بیماری های مرتبط با
روند پیری ابداع کنند.

دریافت هزینه کالن توسط اپل برای تعمیر
آیفونهای  6معیوب
فارس-اپل سرانجام برای تعمیر آیفون های  6پالس که
داراینقصدرقابلیتلمسیخودهستندواردعملشد،اما
این شرکت برای این کار  149دالر هزینه دریافت میکند.

مایکروسافتیکیازاعضایبنیادلینوکسشد
ایتنا  -مایکروسافت که بزر گترین شرکت نر مافزاری
جهان محسوب میشود ،اع�لام کرد به بنیاد لینوکس
پیوسته است و به عنوان یکی از اعضای این بنیاد ،با آن ها
همکاری میکند.
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دستگاهی که مشکالت دهان و دندان را
تشخیص میدهد

آشفته بازاری به نام تعمیرات موبایل

30میلیون گوشی بدون گارانتی دست مردم
حدود ۳۰میلیونگوشیهوشمندبدونگارانتیدردست
خریداران تلفن همراه است و تعمیر این گوشیها در زمان
بروز مشکل موضوعی است که در موارد متعدد مشکالتی
را برای مردم به همراه داشته است.به گزارش ایسنا ،عالوه
برگوشیهاییکهممکناستگارانتیآنهامعتبرنباشد،
گوشیهای مختلفی نیز هستند که مدت گارانتی آنها به
پایان رسیده ،اگر به این فهرست گوشیهای فاقد گارانتی
راهماضافهکنیممشخصمیشودچندینمیلیونگوشی
در کشور وجود دارد که هنگام خرابی و بروز مشکل پیدا
کردن تعمیرکاری مناسب برای آنها میتواند تبدیل به
یک معضل شود.به گفته کارشناسان اتحادیه تجهیزات
مخابراتی بر اساس تحقیقات صورت گرفته اگر حتی بحث

قاچاق گوشیهای موبایل برطرف شود حداقل ظرف ۲
تا  ۳سال آینده در بازار گوشیهایی وجود دارد که نیاز به
خدمات دارند .حال آنکه با توجه به آشفته بازار موجود الزم
است ساماندهی خاصی در این خصوص صورت بگیرد
تا تعمیرکاران خیابانی که فاقد تخصص و تجهیزات الزم
هستند ،برای شهروندان ایجاد مشکل نکنند.مراجعه
به تعمیرگاه های غیرمجاز در موارد مختلف برای مردم
مشکالت متعدد ایجاد میکند به عنوان مثال ممکن است
در م��واردی قطعات غیراصلی برای تعمیر گوشی مورد
استفاده قرار گیرد و برای آنها هزینه قطعه اصلی دریافت
شود .گاهی نیز ممکن است هزینههای چندبرابری از
مشتری دریافت و حتی دستگاهها ب��دون تست کنترل

کیفیت تحویل مشتری داده شده و پس از مدتی بسیار
کوتاه دوباره دچار مشکل شود.از سوی دیگر در مواردی
هزینه تعویض قطعاتی مانند السیدی با قیمتهایی
بالغ بر  ۵۰۰هزار تومان انجام میشود اما تعمیرکاران
برای این قطعات هیچ گارانتی ارائه نکرده و این احتمال
وجود دارد که فرد پس از مدتی بار دیگر با هزینه باال مجبور
به تعمیرات مجدد شود .حتی گاهی بهتر آن است که اصال
برای تعمیر یک گوشی هزینهای صرف نشود چرا که عمر
مفید گوشیهای هوشمند زمانی بین 2.5تا 5سال است
و پس از این مدت شاید تعمیر گوشی نیز فایدهای نداشته
باشد.کریمی ،رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی از لزوم
طبقهبندی تعمیرکاران تلفن همراه خبر دادو این موضوع
راازبرنامههایآتیایناتحادیهدانست.ویهمچنیناظهار
کرد:درخصوصگوشیهایدارایگارانتیبهطورطبیعی
در مدت زمان گارانتی ،فرد نباید هزینهای جهت تعمیر
گوشیخودپرداختکند.البتهشرایطینیزوجودداردوبه

ب افتاده یا ضربه خورده
عنوان مثال اگر دستگاهی داخل آ 
باشد ،گارانتی آن ابطال میشود.گاهی نیز ممکن است
مدت زمان گارانتی به پایان رسیده یا گوشی فاقد گارانتی
باشد که در این موارد الزم است میان سرویس دهنده و
سرویس گیرنده توافقات الزم پیش از انجام کار صورت
بگیرد .پیش از انتخاب تعمیرگاهی برای تلفن همراه خود
،مواردی مانند داشتن مجوز معتبر یا امکانات و تجهیزات
مناسب را بررسی کنید ،چرا که به عنوان مثال برای تعمیر
گوشیهایهوشمندالزماستفرددستبندخاصیداشته
باشدتاآیسیگوشیباردارنشوددرغیراینصورتممکن
است مشکالت متعددی برای گوشی پیش آی��د.در حال
حاضردرکشور ۵۰میلیونگوشیهوشمنددردستمردم
است که هنگام تعمیر آنها الزم است افراد مجموعهای
معتبرراپیداکنند.درشرایطموجود،همچنانمانندخرید
موبایل در زمینه تعمیر نیز بازاری آشفته و نابسامان وجود
دارد که نگرانیهای متعدد برای مردم ایجادمیکند.

بودجه  14هزار میلیاردی پژوهش؛دریغ از تخصیص یک ریال
زه��را حاجیان  -وزی��ر علوم ب��ا انتقاد از ع��دم تحقق
اعتبارات پژوهشی کشور درسال جاری گفت :درحالی
که درقانون بودجه سال  95بالغ بر14هزار میلیارد
تومان بودجه برای بخش پژوهش اختصاص داده شده
بود ؛متاسفانه تاکنون این اعتبار تخصیص پیدا نکرده
است .دکتر فرهادی درجمع هیئت رئیسه دانشگاه
کردستان اف��زود :در سال ج��اری اعتباری بالغ بر 14
هزار میلیارد تومان برای بخش تحقیقات و پژوهش و
تامین تجهیزات آزمایشگاهی برای دانشگاههای کشور
درقانون بودجه اختصاص یافت اما تاکنون این مبلغ
تخصیص پیدا نکرده است.اظهارات وزیر علوم درحالی
مطرح می شودکه اوایل سال جاری مسئوالن حوزه علم
وفناوری از افزایش  100درصدی اعتبارات پژوهشی
خبردادندواعالم کردندکه با تخصیص این اعتبارات سهم
پژوهش ازتولیدناخالص داخلی پس ازسال ها ازمرز یک
درصدعبورخواهد کرد .اما در حالی که کمتر از  4ماه به
پایان سال  95مانده،مسئوالن حوزه پژوهش وفناوری
از عدم تخصیص این اعتبارات و عدم اجرای طرح های

پژوهشی خبر می دهند و این بدان معناست که سهم
اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص داخلی همچنان
در عدد نیم درصد درجا می زند .دکتربختیاری مدیرکل
دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت
علوم درگفت وگو با خراسان با بیان این که کمبودبودجه
همواره یکی از مشکالت بخش پژوهش کشوربه شمار می
رود،تصریح کرد  :متاسفانه هیچگاه وعده هایی که برای
تخصیص اعتبارات پژوهش مطرح می شود ،محقق نمی
شود به طوری که در سال جاری وعده اختصاص  14هزار
میلیارد تومان به بخش پژوهش از سوی دولت وسازمان
مدیریت مطرح شد و از اردیبهشت نیز تالش های بسیاری
شد تا این اعتبار به بخش پژوهش تزریق شود در حالی
که متاسفانه بنا به دالیل مختلف از جمله مشکالت مالی
دول��ت و یا عدم توزیع مناسب ،این اعتبارات به بخش
پژوهش تزریق نشده است .وی در ادامه تصریح کرد :عدم
تخصیص اعتبارات پژوهشی ساالنه تبعات متعددی
را متوجه بخش پژوهشی کشور می کند،به طوری که
ع��دم تامین نیاز ه��ای روز پژوهشی کشور ،مشکالت

ناشی از فرسودگی تجهیزات آزمایشگاهی ،افت منابع
علمی ،توقف طرح های پژوهشی دانشگاه ها ومراکز
پژوهشی و...تنها بخشی از تبعاتی است که به دلیل عدم
تخصیص اعتبارات پژوهشی گریبانگیر جامعه علمی
کشور خواهد شد ومتاسفانه تاکنون با وجود رایزنی های

بسیاری که برای تامین این اعتبارات انجام شده و با وجود
وعده های متعددی که سازمان مدیریت برای تامین این
بودجه مطرح کرده،هیچ گشایشی صورت نگرفته وریالی
از این اعتبار به دست پژوهشگران و مراکز دانشگاهی
وپژوهشی نرسیده است .

تشخیص بیماری های کلیوی با نمونه گیری از بزاق

شکار یک کهکشان پشمین توسط هابل

المپ هوشمند مجهز به اینترنت وای فای

محققان به روشی دست یافتند که با
نمونه بزاق ،برخی بیماری های کلیوی
درمراحلاولیهتشخیصدادهمیشود.
به گ��زارش ایرنا ،این دستگاه کوچک
و ارزان نوار  SUNنام دارد و در ماالوی
آفریقا آزمایش شده و نتایج با آزمایش
های استاندارد همخوانی داشته است.
محققان این نواررا بهترین گزینه تشخیص اولیه در مناطق دور افتاده
و کم درآمد می دانند .در حال حاضر تشخیص بیماری های کلیه با
آزمایش و کشت ادرار و آزمایش خون صورت می گیرد که هزینه و
زمان زیادی می گیرد.

تلسکوپ فضایی هابل در شکار جدید خود
تصویری خ��ارقال��ع��اده از کهکشان NGC
 ۳۵۲۱را ثبت کرده ؛کهکشانی که در رده
کهکشانهای مشهور به «مارپیچیهای
پشمین»قراردارد.بهگزارشخبرآنالين،این
کهکشاننمایینرموکرکیداردوازهمینرو
در رده ای از کهکشان ها به نام مارپیچی های
پشمینقرارمیگيردکه بازوهایمارپیچی مشخصیندارند .ستارهها و گاز
نزدیک به لب ه قابل مشاهد ه کهکشانهای مارپیچی با چنان سرعت زیادی
دورمرکزگردشمیکنندکهگرانشزیادماد ه تاریکبایدوجودداشتهباشد
تاکهکشانازهمنپاشد.

المپهوشمندیتولیدشدهکهبااستفادهاز
انرژیخورشیدیبهصورتابزارچندمنظوره
براییکشهرهوشمندتعریفشدهاست.به
گزارشخبرآنالین،اینالمپهوشمندمنبع
ان��رژی خود را از نور خورشید می گیرد (5
کیلووات)وضمنعرضهاینترنتپرسرعتدر
مکانهای عمومی ،اجازه شارژ خودروهای
برقیرابهکاربرانمیدهد.ذخیرهانرژیبهاندازه 50کیلوواتاجازهشارژ
 2خودرویبرقیرابهصورتهمزمانمیدهد.المپهوشمندکارگذاشته
شده نیز بر اساس میزان نور محیط تنظیم میشود.اولین المپ هوشمند
شرکتتوتماواسط 2017راهیبازارخواهدشد.

آفتزدایی محصوالت کشاورزی با دستگاه پالسمای محققان ایرانی
پژوهشگران کشورمان با استفاده از پالسما دستگاهی
برای آفتزدایی محصوالت کشاورزی در زمان انبارداری
تولید کردند که بدون نفوذ پالسما به داخل مواد غذایی،
محصوالت کشاورزی را در مدت  6ماه سالم نگهداری
میکند.دکترنیکمرام ،مجری ط��رح در گفتوگو با
ایسنا ،با اشاره به مشکالت انبارداری بذرهایی چون گندم
و برنج ،گفت :در مدت زمان نگهداری ،این بذرها توسط
آفات موجود در انبار تخریب میشوند.وی مهم ترین آفات
انباری این بذرها را «شپشک برنج»« ،تریبولیوم» و انواع

خواندنی

برجی با قابلیت پخش دانه گیاهان
برج تنوع زیستی  M۶B۲درساحل جنوبی رودخانه سن
از همه جای شهر قابل مشاهده است .این برج با نمایی
درخشان از جنس تیتانیم کمک می کند این منطقه از
پاریسسبزترازبقیهشود.بهگزارش مهر ،نمایخارجیاین
ساختمان ۵۰متریراتوریفوالدضدآبدربرگرفتهکهبه
عنوانداربستعملمیکند.باوزشهرنسیمدراطرافاین
برج ،دانه های گیاهان روییده بر ساختمان در سراسر شهر
پراکنده می شوند.پشت تور فوالدی ،پنل های تیتانیمی
قراردارندکهنورخورشیدراباهالهایدرخشانمنعکسمی

کنند .این فلز در نور دهی مختلف ،طیف رنگی مختلفی از
زردگرفتهتاسبزتیرهرابرساختمانهایاطرافمیپراکند.

پهپادی که در جیب جا میگیرد
پهپادیساختهشدهکهبهسادگیدرجیبجامیشود.به
گزارش، zoomitپهپادبسیارکوچک AirSelfieنهتنهابه
دوربینتصویربرداریمجهزاست،بلکهراحتدرجیبجا
میشود.ایرسلفیبه 4پروانه(ملخ)مجهزاست کهداخل
گارد محافظ قرار دارند و آنقدر کوچک است که میتوان
بهسادگی آن را داخل یک کیس گوشی هوشمند قرار
داد .این پهپاد جذاب از دوربین  ۵مگاپیکسلی نیز بهره
میبردکهامکانعکاسیوفیلمبرداریازفاصل ه ۲۰متری
را فراهم میکند.ایرسلفی میتواند شبکه وایفای 2.4
گیگاهرتزی خودش را ایجاد کند تا گوشیهای موردنظر

بتوانند به آن متصل شوند .کاربران با اپلیکیشن موبایل
که برای پلتفورمهای اندروید و آیاواس طراحی شده،
میتوانندکنترلاینپهپادرابهدستبگیرند.

پرتاب  ۴هزار ماهواره به فضا برای ارائه اینترنت
شرکت اسپیس ایکس قصد دارد ب��رای ارائ��ه خدمات
اینترنت ماهواره ای فوق سریع بیش از  ۴هزار ماهواره به
فضاپرتابکند.بهگزارش مهر ،ماهوارههایجدید۳۸۶
کیلوگرموزندارندوبهاندازهخودرویمینیکوپرهستند.

ارتفاعاینماهوارههاازسطحزمیندرزمانچرخشبهدور
آنازهزارو ۱۵۰تاهزارو ۲۷۵کیلومتردرنوسانخواهد
بود.هریکازاینماهوارههامیتوانندمنطقهایبهپهنای
 ۲هزارو ۱۲۰کیلومترراپوششدهند.

ماهواره دانشگاه علم و صنعت آماده پرتاب
مهر-رئیس دانشگاه علم و صنعت گفت :طراحی و ساخت
ماهواره تدبیر در دانشگاه علم و صنعت به پایان رسیده و
این ماهواره با توجه به نوع موشک و پرتابگری که برای آن
در نظر می گیرند ،در نوبت پرتاب قرار دارد.برخورداری
با اشاره به برنامه های دانشگاه علم و صنعت برای ارتقای
دانش فنی ساخت ماهواره تاکید کرد :قرارداد جدیدی
برای ساخت ماهواره هایی با ظرفیت فنی باالتر در این
دانشگاه منعقد شده ،چرا که ساخت ماهواره هایی با این
ظرفیت دیگر امری عادی محسوب می شود و به همین
دلیل روی توسعه فناوری های متعلق به ماهواره تمرکز
کرده ای��م.وی با اشاره به این که فناوری های زیادی در
ساخت م��اه��واره به ک��ار گرفته می ش��ود ،افزود:هیئت
خارجی از کره جنوبی که پیش از این بازدیدی از دانشگاه
علم و صنعت داشت،از پیشرفت های ما در تجهیزات جانبی
ماهواره متعجب شد.حدود  ۸۰محقق در پژوهشکده
م��اه��واره دانشگاه علم و صنعت در ح��ال فعالیت روی
پروژه های ماهواره ای هستند که سفارش کار آن داده
شده است.

ساماندهی پیامک های تبلیغاتی بهداشتی

تازه های فناوری

الروها ذکر کرد و اف��زود :برای رفع این مشکل اقدام به
طراحی و ساخت دستگاهی برای از بین بردن این آفات
کردیم.با این دستگاه میتوان فرایند نگهداری از بذرها را
به گونهایطراحیکردکه بذرهاازداخل ایندستگاه عبور
کنند و پس از ضدعفونی وارد انبار شوند.وی با تاکید برآن
که این روش هیچ اثری روی ماده غذایی ندارد ،به عملکرد
این دستگاه اشاره کرد و توضیح داد :پالسما حالت چهارم
م��اده و به گاز یونیز ه شده معروف است که با اختالف
پتانسیل باال میان الکترودها ،گاز یونیزه ایجاد میشود.

...

اخبار کوتاه داخلی

انرژی یونها و گونههای فعال پالسما موجب از بین رفتن
تمام آفات خواهد شد ،پالسمای تولیدشده داخل مواد
غذایی نفوذ نخواهد کرد؛ چراکه در این روش از پرتوهای
یونساز مانند پرتوی گاما و یا اشعه ایکس استفاده نشده ؛
از این رو هیچ اثری روی مواد غذایی برجای نمیگذارد.
دربذرهایی که با این روش آفتکشی شدهاند ،پس از 6
ماه ،اثری از رشد آفات مشاهده نشد؛ چراکه تمام آفات این
مواد غذایی با استفاده از پالسما از بین رفته ؛ به گونهای
که نه الروی وجود دارد که تکثیر شود و نه حشرهای در آن

مشاهده میشود که مجددا تولیدمثل کند.وی با تاکید
بر این که در حال حاضر برای از بین بردن آفات انباری از
سموم شیمیایی استفاده میشود ،اظهار کرد :سمومی
که برای این منظور به کار برده میشود ،موادشیمیایی
سمی و سرطانزا ست ،ضمن آن که میتواند به داخل
م��واد غذایی نیز نفوذ کند.در ای��ن پژوهش توانستیم
دستگاه پیوسته پالسما را در فاز نیمه صنعتی طراحی
کنیم و در حال ثبت این دستگاه در اداره اختراعات آمریکا
به منظور تجاریسازی آن هستیم.ظرفیت این دستگاه 3
تن در روز است .دستگاه نیمهصنعتی تولید شده دارای 3
راکتور است و برای افزایش توان ظرفیت آن میتوان تعداد
راکتورها را افزایش داد.

آﮔﻬﯽ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎره ٩۵,۴
ﻣﻮﺿﻮع:ارزﯾﺎﺑﯽﮐﻴﻔﯽﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮانآﻣﺎدهﻫﻤﮑﺎرىﺟﻬﺖاﻧﺠﺎمﻋﻤﻠﻴﺎتدرﺣﻮزهITﺷﺮﮐﺖﺗﻮزﯾﻊﻧﻴﺮوىﺑﺮقﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻣﺸﻬﺪ
ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻮز�ﻊ ﻧﻴﺮو� ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ در ﻧﻈﺮ دارد اﻧﺠﺎم ﻣﻮارد ﻓﻮق اﻟﺬ�ﺮ را ﭘﺲ از ارز�ﺎﺑ� ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن از ﻃﺮ�ﻖ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ �� �ﺎ ﭼﻨﺪ ﺷﺮ�ﺖ از واﺟﺪ�ﻦ ﺷﺮا�ﻂ �ﻪ اﻣﺘﻴﺎز ﻻزم درا�ﻦ ﻓﺮاﺧﻮان را �ﺴﺐ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ واﮔﺬار�ﻨﺪ.
ﻟﺬا از ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن دﻋﻮت ﻣ� ﮔﺮدد ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد از روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ٩۵,٠٩,٠٢ﺑﻪ آدرس ذ�ﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﻮده و اﺳﻨﺎد ﺗ�ﻤﻴﻞ ﺷﺪه را ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز ﺷﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ٩۵,٠٩,١٣ﺗﺤﻮ�ﻞ ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ.
 -١ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ  /دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار:ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻮز�ﻊ ﻧﻴﺮو� ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ
 -٢ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :
اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت  ITﺷﺮ�ﺖ در ﺳﻪ ﺣﻮزه :
 ﻧﺮم اﻓﺰار  /ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ� ﻣﺪ�ﺮ�ﺘ� ﺳﺨﺖ اﻓﺰارﺷﺒ�ﻪﺗﺒﺼﺮه :١ﺷﺮح ﺗﻔﻀﻴﻠ� ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ در اﺳﻨﺎد درج ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه � :٢ﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺠﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪ� ﻧﻮاﺣ� ﻋﻤﻠﻴﺎﺗ� ﺧﻮد ﻫﺮ �� از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻟﺬا ﺷﺮ�ﺘﻬﺎ� داراى ﺻﻼﺣﻴﺖ در ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻓﻮق ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺗ�ﻤﻴﻞ ﻣﺪار� ارز�ﺎﺑ� و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
 -٣ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻨﺎد  ٥٠٠٫٠٠٠ :ر�ﺎل ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ �ﻪ ﺑﺎ�ﺴﺘ� ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﭙﻬﺮ ﺷﻤﺎره  ٠١٠١٩٩٩٩٠٣٠٠٨ﻧﺰد
ﺑﺎﻧ� ﺻﺎدرات ا�ﺮان ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺪا�ﺖ ﺑﻨﺎم ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻮز�ﻊ ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ وار�ﺰ ﮔﺮدد.
 -۴ﻣﺤﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد :
اﻟﻒ ( ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻠﻮارﺧﻴﺎم ،ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎم ﺟﻨﻮﺑ�  ،٣١ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻮز�ﻊ ﻧﻴﺮو� ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ  -اﻣﻮرﺗﺪار�ﺎت -اداره
ﺧﺮ�ﺪ ﺧﺪﻣﺎت  -ﺗﻠﻔﻦ ٣٧٦٦٢٨٢٩ :
ب (ﺳﺎ�ﺖ ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻮز�ﻊ ﻧﻴﺮو� ﺑﺮق ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ آدرس www.meedc.ir
ج ( ﺳﺎ�ﺖ ﺗﻮاﻧﻴﺮ ﺑﻪ آدرس www.tavanir.org.ir
د( ﺳﺎ�ﺖ ﭘﺎ�ﮕﺎه ﻣﻠ� ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪ آدرس www.iets.mporg.ir
�( ﺳﺎ�ﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔ� �ﺎرﻓﺮﻣﺎﺋ� ﺷﺮ�ﺘﻬﺎ� ﺗﻮز�ﻊ www.edcr.ir
ﺷﺮ�ﺘﻬﺎ�� �ﻪ اﺳﻨﺎد ارز�ﺎﺑ� را از ﻃﺮ�ﻖ ﺳﺎ�ﺖ در�ﺎﻓﺖ ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ اﻋﻼﻣﻴﻪ وار�ﺰ� ٥٠٠٫٠٠٠ر�ﺎل ﺑﺎﺑﺖ در�ﺎﻓﺖ
اﺳﻨﺎد ارز�ﺎﺑ� را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎ�ﺮ ﻣﺪار� اراﺋﻪ ﻓﺮﻣﺎ�ﻨﺪ.
 -۵ﻣﺤﻞ وﻧﺤﻮه ﺗﺤﻮﯾﻞ اﺳﻨﺎد :
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻠﻴﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮداﻇﻬﺎرى ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﻣﻤﻬﻮر ﮐﺮدن ﺗﻤﺎم
ﺻﻔﺤﺎت آن  ،اﺳﻨﺎد ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮاﺧﻮان را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻک و ﻣﻬﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ آدرس ذﯾﻞ ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻠﻮارﺧﻴﺎم ،ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎم ﺟﻨﻮﺑ�  ،٣١ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻮز�ﻊ ﻧﻴﺮو� ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ  -اداره دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ارز�ﺎﺑ� ﻓﺎﻗﺪ اﻣﻀﺎء ،ﻣﺨﺪوش و ﻣﺸﺮوط و ﻧﺎﻗﺺ و اﺳﻨﺎد� �ﻪ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﻣﻘﺮر واﺻﻞ ﺷﻮد و اﺳﻨﺎد ﺷﺮ�ﺘﻬﺎ�
ﻓﺎﻗﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎ� �ﺎر� ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺛﺮ داده ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﻴﺮوى ﺑﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٢٦١١٨٩آ

زهرایی_ معاون مرکز فناوری اطالعات ورسانه های
دیجیتال وزارت ارشاد ازبرنامه ریزی برای ساماندهی
پیامک ه��ای تبلیغاتی بهداشتی خبر داد وگفت:این
موضوع در دستور کار کارگروه پیامکی مرکز رسانه های
دیجیتال است.شیرکونددرگفت وگو باخراسان افزود:با
توجه به نامناسب بودن نحوه ارسال برخی پیامک هایی
که باهدف تبلیغ کاالهای بهداشتی برای کاربران ارسال
می شود؛ساماندهی این موضوع دردستورکارقرار گرفته
است.این کارگروه به دنبال آن است که چنانچه اقدام به
تبلیغ یک کاالی پزشکی می شود،این کاال برای سنین
مناسب ارسال شود .
البته در حال حاضر وجود خالء های قانونی ،مبنی بر
مشخص نبودن سن دارندگان باعث شده هر نوع تبلیغی
برای هرسنی ارسال شود،براین اساس یکی از برنامه های
کار گروه رفع این خالء قانونی و ساماندهی وضعیت ارسال
پیامک های تبلیغاتی اس��ت.وی با اش��اره به راه اندازی
سامانه  10001314گفت:این سامانه به منظور رصد
پیامک های تبلیغاتی ارسالی و رصد نظرات و شکایات
مردمی راه اندازی شده و مواردی که از این طریق ثبت
شده باشد،پیگیری می شود.

نخستین مدرسه سلولهای بنیادی درکشور
راهاندازی میشود
پارسا -دبیر ستاد توسعه فناوری سلو لهای بنیادی
معاونت علمی ریاست جمهوری از تجهیز  10پژوهش
سرای دانشآموزی درکشور خبرداد و گفت :درتالشیم
نخستین مدرسه سلولهای بنیادی را در کشور راهاندازی
کنیم.حمیدیه افزود :با مسئوالن آموزش و پرورش منطقه
 6ب��رای تجهیز پژوهش س��رای سلو لهای بنیادی به
تفاهم رسیدهایم و تجهیز  10پژوهش سرا در دستورکار
ستاد است.

ساخت روبات با توان یادگیری باال
مهر -محققان موفق به طراحی روباتی با توانمندی بی
سابقه هوش مصنوعی شده اند که از قابلیت فوق العاده
ای برای یادگیری برخوردار است.پرهام اعرابی استاد
ایرانی دانشگاه تورنتو موفق به ابداع الگوریتمی شده که
یادگیری از طریق درک دستورات و فرامین انسان را برای
روبات ها ممکن می کند.

پایش هوشمند کیفیت آب و هیدروگرافی
آب دریاچهها و بنادر
ایسنا-محققان یک شرکت دانشبنیان فعال در حوزه دریا
موفق به ساخت شناورهای هوشمند پایش برای نخستین
بار در کشور شدند که امکان مانیتورینگ کیفیت آب و پایش
آلودگی در دریاچهها و هیدروگرافی را به صورت هوشمند
و از راه دور فراهم میکند.

...

آیامیدانید؟
 ۲۰درصد شارژ بیشتر باتری با حذف
اپلیکیشن فیس بوک
موضوع شارژدهی باتری گوشیهای هوشمند اهمیت
زیادی دارد .از همین رو حذف برخی اپلیکیشنها ،ارزش
عمر باتری بیشتر را دارد .به گزارش ، zoomitچند سالی
است بسیاری از کارشناسان اعالم میکنند اپلیکیشن
فیسبوک یکی از گزینههایی است که شارژدهی باتری
را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد .سال گذشته
فیسبوک نیز با تایید این ادعا اعالم کرد نسخ ه آپدیت شد ه
این اپلیکیشن دیگر از مشکل مورد نظر رنج نمیبرد.اما به
نظر میرسد همچنان کاربران دستگاههای اندرویدی با
مشکل گذشته درگیرند و دلیل این معضل نصب اپلیکیشن
فیسبوک است Tech World Zone.آزمایش جالبی را
از نصب اپلیکیشن فیسبوک روی گوشی نکسوس  6پی
انجام دادکه نشان دادبا حذف اپلیکیشن فیسبوک ،میزان
شارژدهی باتری در هر روز  ۲۰درصد بیشتر شده است.
بعد از حذف این اپلیکیشن ،عالوه بر بهبود مشکل باتری،
عملکرد گوشی اندرویدی نیز بهتر از قبل میشود .در حالی
کهبخشباتریاندرویدنمیتوانداطالعاتدقیقیازمیزان
انرژی مصرفشده توسط اپلیکیشن فیسبوک نشان دهد؛
اما حتی اگر گوشی مورد نظر به اینترنت وصل نباشد،
همچنان اپلیکیشن فیسبوک در حال کار است.درواقع
وقتی گوشی آفالین است فیس بوک در پسزمینه گوشی
فعالیت میکند و به همین خاطر با آنالین شدن ،خیلی
سریع نوتیفیکیشن ها را باال می آورد و سریع اجرا میشود.
اگرتمایلداریدهمیشهبهحسابفیسبوکخوددسترسی
داشته باشید و از طرف دیگر میزان شارژدهی باتری اهمیت
دارد؛ بهتر است اپلیکیشن فیسبوک را حذف و همیشه با
استفاده از مرورگر گوشی ،سایت فیسبوک را باز کنید.
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