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اخبارکوتاهداخلی
کاهش اعتبارات پژوهشی در دستگاه های
اجرایی ممنوع شد
مهر -پژوهش و فناوری در بودجه سال  ۹۶دستگاه ها
و سازمان های دولتی ،ردی��ف های متعددی را به خود
اختصاص داده و دولت در این الیحه ،کاهش اعتبارات
برنامه ه��ای پژوهشی توسط ای��ن دستگاه ها را ممنوع
کرده است .در الیحه بودجه سال  ، ۹۶به دستگاه ها و
سازمان های تابعه آن ها ،برای برنامه های پژوهشی بودجه
اختصاص یافته است .براین اساس دولت در بند ب تبصره
 ۱۳الیحه بودجه ،کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی
توسط دستگاه های اجرایی را ممنوع اعالم کرده است.
در بخش طرح های کالن ملی موضوع پژوهش و فناوری به
وزارت علوم  ۹۰ ،میلیارد ریال اختصاص می یابد و تقویت
و توسعه فعالیت های پژوهشی و به روزآوری تجهیزات
پژوهشی  ۵۲۵میلیارد ری��ال بودجه خواهد داش��ت.در
همین حال ،در راستای تحقق اه��داف قانون حمایت از
شرکت های دانش بنیان ،مقرر شد از محل صندوق توسعه
ملی ۲۰۰ ،میلیون دالر به این شرکت ها اختصاص یابد.
در تبصره  ۴بند د این ماده واحده ،به صندوق توسعه ملی
اجازه داده شده ۴۰۰ ،میلیون دالر تسهیالت ارزی در
جهت خرید تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دانشگاه
ها و موسسات وابسته به وزارت علوم ( ۳۰۰میلیون دالر)
و وزارت بهداشت ( ۱۰۰میلیون دالر) براساس تعهدات
مورد توافق این وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بودجه اعطا
کند.دولت باید اعتبارات مورد نیاز سیاست های کلی علم
و فناوری ابالغی رهبرانقالب و نیز سیاست های توسعه
اقتصاد دانش بنیان را از محل جابه جایی اعتبارات مصوب
قانون بودجه  ۹۶هر دستگاه تامین کند و به دستگاه های
اجرایی ذی ربط اختصاص دهد.

پیامک سال آینده یک تومان گران خواهد
ماند
تسنیم -در الیحه بودجه سال آینده نیز مصوبه 2سال
گذشته مجلس دیده شده و افزایش یک تومانی قیمت هر
پیامک لحاظ شده که در مجموع عایدی  ۴۰۰میلیارد
تومانی برای دولت خواهد داشت 2.سال پیش با تصویب
نمایندگان مجلس در بودجه سال  ۹۴مقرر شداپراتورها
ع�لاوه بر قیمت هر پیامک ،مبلغ  ۱۰ری��ال از استفاده
کنندگان این خدمات هزینه بیشتر دریافت کنند.درآمد
ناشی از این افزایش به سازمان هالل احمر ،کمیته امداد
امامخمینی(ره)وسازمانبهزیستیتخصیصمییابد.بند
مذکور همچنان در الیحه بودجه سال آینده دیده می شود
و دولت رقم  ۴۰۰میلیارد تومان را از محل درآمد حاصل از
افزایش  ۱۰ریال به قیمت هر پیامک برای خود در الیحه
بودجه سال آینده پیش بینی کرده است.

ناسا لبخند خورشید
را ثبت کرد

هشداروزارتارتباطات
دربارهکالهبرداریپیامکی

سخنگوی وزارت ارتباطات با انتقاد از نحوه اطالع
رسانی یکی از خبرگزاری ها درباره کالهبرداری پیامکی
گفت :کالهبرداری انجام گرفته هیچ ارتباطی با وزارت
ارتباطات ن��دارد و موضوع از طریق مراجع قانونی در
حال پیگیری است.فرتقی زاد در گفت و گو با ایرنا افزود:
کالهبرداری پیامکی در روزهای اخیر برای تعدادی از

مشترکان تلفن همراه اتفاق افتاده ،به طوری که فردی
به نام « شبیری » ب��رای واری��ز پول شماره حساب داده
و از م��ردم درخ��واس��ت ک��رده ،پولی به آن شماره واری��ز
کنند.بررسی ها نشان داد این شماره توسط شخص
کالهبرداری به یک شماره موبایل کم استفاده در دفتر
وزارتی وزارت ارتباطات انتقال داده شده (دایورت شده)

است.به محض اطالع از این کالهبرداری موضوع به
مقام های قضایی ارجاع داده شد تا پیگیری های الزم را
انجام دهند .همچنین به افرادی که پول به حساب اعالم
شده واریز کرده اند ،اطالع داده شد پیامک ذکر شده به
قصد کالهبرداری بوده است و از طریق قوه قضاییه برای
استرداد پول ها تالش خواهد شد.

واعظی:کانالهای خبری پرکاربر به اخذ مجوز ملزم شدند
دارندگان کانال های خبری احراز هویت میشوند

کانا لهای مختلف با تعداد اعضای قابل
توجه هستند ،باید احراز هویت شوند.این
موضوع به این دلیل است که فعالیتهای
خبری و اطالعرسانی در این کانالها باید
م��ورد استناد باشد تا م��ردم بتوانند به آن
ها اعتماد کنند.وی با بیان این که فعاالن
شبکههای اجتماعی باید از ی��ک مرجع
مشخص مجوز فعالیت بگیرند،تصریح کرد:
مقرر شده در آییننامه وزارت ارشاد ساز و
کاری برای ساماندهی تمامی محتواهای
منتشر ش��ده در شبکههای اجتماعی که
دارای اعضای قابل توجهی هستند،تدوین
ش���ود.وی ب��ا تاکید ب��رای��ن که ساماندهی
انتشار محتوا در شبکههای اجتماعی تنها
م��رب��وط ب��ه ک��ان��ا له��ای تلگرام نمیشود،
گفت :آنچه در شورای عالی فضای مجازی
مورد بحث قرار گرفت ،پیشنهاد ساماندهی
کانا لهای با بیش از  ۵هزارعضو بود،اما
مصوبهای برای این تعداد دیده نشده و قرار

شد در خصوص این رقم و جزئیات دیگراز
طرح احراز هویت و ساماندهی شبکههای
اجتماعی و کانالهای تلگرام ؛ کمیتهای که
وزارت ارشاد تشکیل می دهد،تصمیمگیری
کند.
وی ه��م��چ��ن��ی��ن در خ���ص���وص آخ���ری���ن
وض��ع��ی��ت ه��م��ک��اری م��وت��ور جست وج��وی
روسی یاندکس در ایران تاکید کرد :هیئت
مخابراتی روس��ی ک��ه ب��ه ت��ازگ��ی ب��ه تهران
آم���ده ،در خصوص همکاری ب��ا ای���ران در
حوز ههای مختلف ارتباطی از جمله موتور
یاندکس م��ذاک��ره ک��رده،ام��ا هنوز تصمیم
قطعی دراین زمینه اتخاذ نشده است.وی
درادامه در پاسخ به سوال دیگری درباره عدم
اعمال کاهش تعرفه اینترنت از سوی برخی
شرکتهای اینترنتی عنوان کرد:سازمان
تنظیم مقررات برای قیمت اینترنت رقمی را
به عنوان سقف تعیین میکند و هیچ اپراتوری
مجاز نیست خدمات را با قیمتی بیش از

...

کوتاهازجهانعلم
پیشبینیصرفهزینه 50میلیارددالریبرای
تبلیغاتدرشبکههایاجتماعی
مهر-میزان سرمایه ای که ب��رای تبلیغات در شبکه های
اجتماعیصرفمیشود،تاسال ۲۰۲۰به ۵۰میلیارددالر
میرسد .رشدسریعبسترشبکههایاجتماعیدردستگاه
هایموبایلهمزمانباگسترشاستفادهازاینترنتبهتغییر
در نحوه خبررسانی و تبلیغات منجر شده است .درهمین
راستا موسسه «زنیت اوپتی مدیا» در فرانسه پیش بینی می
کند هزینه های تبلیغات در شبکه های اجتماعی تا۲۰۱۹
به ۲۰درصد هزینه های تبلیغات در فضای اینترنت و حدود
۵۰میلیارددالرمیرسد.همچنینپیشبینیمیشودشبکه
هایاجتماعیتا ۲۰۲۰بتوانندسهمروزنامههادربازاررابه
خوداختصاصدهند.

با اشاره به مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی برای ساماندهی شبکه های اجتماعی

زه��را حاجیان  -وزی��ر ارتباطات با اش��اره
ب��ه جزئیات مصوبه ج��دی��د ش���ورای عالی
فضای مجازی برای ساماندهی شبکههای
اجتماعی و محتوای کانا لهای تلگرام ،از
احراز هویت دارندگان شبکه های اجتماعی
وک��ان��ال ه��ای مختلف خبر دادو گفت  :بر
اساس مصوبه جدید کسانی که در شبکههای
اجتماعی دارای کانال های مختلف با تعداد
اع��ض��ای ق��اب��ل ت��وج��ه هستندو ب��ه عبارتی
دارن��دگ��ان ک��ان��اله��ای خبری پرکاربر در
شبکههای اجتماعی ،باید اح��راز هویت
شوندبراین اساس وزارت ارشاد مسئول شد
با تشکیل کمیتهای طی یک ماه آینده آیین
نامه ساماندهی این شبکهها را تدوین کند.
دک��ت��ر واع��ظ��ی در حاشیه همایش ملی
ف��ن��اوری اط�لاع��ات و ارت��ب��اط��ات روستایی
افزود :در آخرین جلسه شورای عالی فضای
مجازی پیشنهادی مطرح شد مبنی بر این
که کسانی که در شبکه های اجتماعی دارای
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آن ارائ��ه کند .البته رقابت بین اپراتورها
و ش��رک �ته��ای  FCPم��وج��ب م �یش��ود که
شرکتها تعرفههای متنوعی را ارائه کنند
اما اگر در م��وردی سقف تعرفه م��ورد توجه
قرار نگرفت،مشترکان میتوانند موضوع را
با سامانه  ۱۹۵مطرح و از آن طریق پیگیری
کنند.
وی همچنین در پاسخ به ای��ن که شنیده
شده ،کاندیداهای ریاست جمهوری برای
تبلیغات ریاست جمهوری باید از شبکههای
اجتماعی داخلی استفاده کنند ،گفت:
هنوز آییننامهای در این باره تدوین نشده
 ،ول��ی س��ال گذشته ش��ورای عالی فضای
م��ج��ازی چارچوبی کلی در ای��ن خصوص

تعیین کرده است.وی همچنین در دومین
همایش ملی خدمات عمومی الزامی  ICTدر
مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته کشور
از در نظر گرفتن ب��ودج��ه  ۳۵۰میلیارد
تومانی برای ارتباط رسانی به روستاهای
کشور در سال  ۹۶خبر دادو گفت  :اکنون
شرایط به گونهای است که تمام روستاهای
باالی  ۲۰خانوار به تلفن دسترسی دارند و
تالش می شود در یک سال آینده دسترسی
به اینترنت نیز در این روستاها صورت بگیرد
براین اساس تاکنون  ۲۴تا  ۲۵هزار روستا
در سراسر کشور به اینترنت متصل شد ه است
وتالش داریم تا پایان دولت تمام روستاهای
باالی  ۱۵خانوار را به اینترنت متصل کنیم.

تازه های فناوری
میراث ادیسون  60هزار دالر به فروش رسید!

گوشی متفاوت کداک با دوربین ویژه

کشف ماهی دارای شش در آمازون

کلیدهای در آزمایشگاه توماس ادیسون
در نیوجرسی آمریکا که گرامافون در
آن��ج��ا اخ��ت��راع ش��د ،ب��ه ه��م��راه برخی
الم �په��ای تکمیل ش��ده ت��وس��ط این
دانشمند به قیمت بیش از  60هزار دالر
در یک حراجی به فروش رفت.به گزارش
ایسنا،کلیدها به قیمت  10هزار و  625دالر فروخته شدند.قیمت
مجموعهای از 5المپ ابداع شده توسط توماس ادیسون  30هزار
دالر تعیین شد.ادیسون پیش از مهاجرت به نیویورک در سال،1882
حدود  400اختراع از جمله المپ رشتهای را به ثبت رساند.

گوشیهوشمند 531دالریازسویشرکت
کداک با نام مدل اکترا عرضه شد.به گزارش
خبرآنالین،کاری که این شرکت کرده ،عرضه
اولین گوشی هوشمند با دوربین ویژه است
که ویژه کاربرانی است که میخواهند تجربه
متفاوتی با دوربین گوشی داشته باشند.
حسگر  21مگاپیکسلی مجهز به فناوری تشخیص فاز خودکار فوکوس
فلش دوآل ال ای دی ،کیفیت باال در نور کم و شب ،ویدئوی  ،4Kتنظیم
دستی دوربین با اپ مخصوص و دوربین سلفی  13مگاپیکسلی با ، PDAF
از ویژگیهای دوربین کداک اکترا ست.

گونه جدیدی از ماهی های غول پیکر که
اکسیژن تنفس م��ی کنند ،کشف شده
اس��ت.ب��ه گزارش مهر ،ماهی ه��ای غول
پیکر خ��ان��واده آراپایما در آب ه��ای روان
زندگی می کنند و می توانند به وسیله
شش تنفس کنند .این گونه جدید نیز در
مناطق دورافتاده رودخانه آمازون زندگی
می کندونوع بالغ آن که بیش از 3متر طول و  200کیلوگرم وزن دارد،
در آب هایی زندگی می کند که اکسیژن کمی دارد .به همین دلیل برای
تنفس به سطح آب می آید.

جاسوسی 48سازماندولتیازکاربران
اینترنتدرانگلیسقانونیشد
فارس-مجلس انگلیس قانون جنجالی Investigatory
 Powers Billرا به تصویب رسانده که کنترل های نظارتی
بی سابقه ای بر کاربران اینترنت در این کشور اعمال می
کندوبه48سازماندولتیواطالعاتیدرانگلیسامکانمی
دهد عملکرد کاربران را در زمان استفاده از وب به طور دقیق
بررسی و از آن ها جاسوسی کنند.طبق این قانون شرکت
هایاینترنتیومخابراتیبایددادههایکاربرانرابرای12
ماهذخیرهکنندودراختیاردولتقراردهند.

 ۹۹درصدشارژرهایقالبیآیفونجان
کاربرانرابهخطرمیاندازند
مهر-نتایجیکبررسینشانمیدهد ۹۹درصدشارژرهای
متفرقهوقالبیکهبرایشارژتولیداتمختلفاپلعرضهمی
شود،خطرناکاستوامنیتکاربرانرابهخطرمیاندازند.
در این بررسی  ۴۰۰شارژر متفرقه اپل که آنالین خریداری
شدهبود،آزمایششدکهتنها 3موردتوانستندآزمایشهای
ایمنیانجامشدهراباموفقیتپشتسربگذارند.

ردشایعهپایانجهاندرسال2017
ایسنا -شایع ه ای منتشر شده مبنی براحتمال پایان یافتن
جهان در دسامبر ، 2017که به ادعای شایعه پردازان ،در
اثر برخورد سیاره خیالی ایکس یا نیبیرو با زمین رخ خواهد
داد.ای��ن ادعا هیچ مدرک علمی نداشته و دانشمندان
سیارهای و ستارهشناسان این مسئله را کامال رد کردهاند.
اکنون نیز سایتهای اسنوپس و ناسا به طور رسمی این
شایعه را رد کرده و گفتهاند که بشریت به این زودیها از
بین نخواهد رفت.

ایران از واردات کیسه خون بی نیاز شد
ایرنا-مدیرعاملسازمانانتقالخونگفت:باسرمایهگذاری
 20میلیون دالری یک شرکت معتبر اروپایی در ایران برای
اولینبارتولیدکیسههایخوندرکشورشروعشدهاستوبا
ایندستاورد،ایرانازوارداتکیسهخونبینیازشد.

هشدار به اپراتورهای مجازی موبایل
ایسنا -معاون سازمان تنظیم مقررات گفت :موفقیت
اپراتورهای مجازی در گروی ارائه خدمات نوین از سوی آن
هاست و آن ها بدون نوآوری به طور قطع محکوم به شکست
خواهند بود.اپراتور مجازی شبکه تلفن همراه یک نوع
اپراتورتلفنیاستکهخودعمالدارایامکاناتفیزیکیالیه
دسترسی برای ارسال مکالمات و دادهها نیست وبا بستن
قرارداد با یک اپراتور دیگر که دارای امکانات فیزیکی برای
ارسال مکالمات و دادهها ست ،این خدمات را به صورت
عمده خریداری میکند ،سپس با نشان تجاری و برند خود
به فروش خدمات تلفن همراه ،در بازار خردهفروشی اقدام
میکند.در ایران تاکنون  ۲۴شرکت برای فعالیت در این
حوزه موفق به دریافت موافقت اصولی شدهاند.

راه اندازی آزمایشی اینترنت  ۱۰۰مگابیتی
فیبر نوری در تهران
اینترنت  ۱۰۰مگابیت بر ثانیهای بر بستر فیبر نوری
( )FTTHب��ا ح��ض��ور م��دی��رع��ام��ل م��خ��اب��رات در یکی از
مجتمعهای تهران آزمایش و افتتاح شد.به گفته معاون
مخابرات  ،در این سرویس از فناوری  FTTHبر بستر فیبر
نوری استفاده شده است که امکان دسترسی کاربران به
اینترنت پرسرعت را از طریق فیبر نوری فراهم میکند.

پژوهشگران ایرانی نرم افزار امنیتی
کسپراسکای را بومی کردند
خبرگزاری صدا وسیما-پژوهشگران امنیت شبکه برای
نخستینبار نسخههای فارسی و انگلیسی راهکارهای
امنیت خانگی کسپراسکای  2017را بهطور هم زمان در
ایران عرضه کردند.کاربران می توانند این نسخه رایگان را
از نشانی  www. Irkaspersky.comدریافت کنند.

تشخیص اختالل بویایی در کمتر از یک دقیقه
ایسنا-محققان دانشگاه امیرکبیر بر اساس  24نوع بوی
آشنا در فرهنگ کشور ،تست ارزیابی حس بویایی ویژه ایران
را ارائه کردند که از طریق آن ،میتوان در کمتر از یک دقیقه
وضعیت اختالل بویایی افراد را تشخیص داد.

امضای سند همکاری بین ایران و کره برای
انتقال فناوری تولید واکسن طیور
پارسا_ موسسه واکسن و س��رم س���ازی رازی و شرکت
 KBNPکر هجنوبی ب��ه منظور انتقال ف��ن��اوری تولید
واکسن هایجدیدطیوربهکشورتفاهمنامهامضاکردند .بر
اس��اس ای��ن تفاهم نامه خط تولید واکسن ه��ای جدید
طیورراهاندازی میشود .به گفته رئیس موسسه رازی ،در
مرحلهنخست فناوریتولیدواکسننیوکاسل نوترکیب ودر
گام بعدی واکسن دوگانه نیوکاسل آنفلوآنزا ابتدا به صورت
نیمه صنعتی در موسسه رازی تولید می شود و سپس برای
تولید انبوه در اختیاربخش خصوصی قرار می گیرد.

خواندنی

امکان تماشای تغییرات  ۳۲ساله زمین در اینترنت
کاربران گوگل ارث با قابلیت به روزشده تایم لپس ،می
توانندتحوالتزمیندر 32سالاخیررامشاهدهکنندکه
شامل نمایش ویدئوهای 10ثانیه ای از تغییرات زمین
است که حاصل کنار هم قرار دادن عکس های فضایی
از سال  ۱۹۸۴تا  ۲۰۱۶است که حجم وسیع تخریب
محیط زیست توسط انسان ها را به نمایش می گذارد .
ب��ه گ��زارش م��ه��ر ،در ه��ر ی��ک از ای��ن وی��دئ��وه��ا از ۳۳
تصویر استفاده شده که هر یک حاوی  3.95تریلیون
پیکسل اس���ت .ای��ن ت��ص��اوی��ر از ترکیب  ۵میلیون
تصویر م��اه��واره ای به دس��ت آم��ده که ب��رای تماشای

آن ها که ای��ران را هم در برمی گیرد ،می توانید به
 earthengine.google.com/timelapseمراجعه
کنید.

صورت فلکی شکارچی
ستار ههای آشنای ص��ورت فلکی شکارچی و دیگر
صورفلکی آسمان ،اکنون دارای نا مهایی رسمی
هستند .انجمن بینالمللی نجوم،نا مهایی را که به
طور معمول برای  ۲۲۷ستاره استفاده میشود ،تایید
کرد.به گزارش خبرآنالین،این عکس صورت فلکی
شکارچی را با برچسب نام تمام ستارههای مشهورش
نشان میدهد .این عکس میدان دی��دی ح��دود ۳۰
درجه را پوشش میدهد.در سمت راست مرکز عکس
میتوانید سحابی بزرگ شکارچی را ببینید .همچنین
در این عکس میتوانید سحابیهای مشهوری مثل

سحابی سر اسب و سحابی سر جادوگر را مشاهده
کنید .سحابی شکارچی و ستارههای پرنور این صورت
فلکی را به راحتی میتوان با چشم غیر مسلح دید.

قدیمیتریندوربیننیکون ۴۰۶هزاردالرفروختهشد
قدیمیترین دوربین نیکون ،با قیمت  ۴۰۶هزار دالر
به گرانترین محصول این شرکت تبدیل شده است.به
نظر میرسد یکی از مجموعهداران ،واقعا به این بخش
از تاریخ نیکون نیاز داشته است.قدیمیترین دوربین
موجود از نیکون در دنیا یکی از 2دوربینی است که
آوریل  ۱۹۴۸ساخته شده و سومین دوربین تولیدشده
توسط نیکون است .این دوربین با لنز Nikkor-H
 2/5cmبا شماره  ۷۰۸۱۱همراه بود که یازدهمین
لنزساختهشدهتوسطنیکوناستوهمچناندربهترین

تبلتیکهجایکاغذرامیگیرد
شرکت  remarkableتبلتی به نام  E Inkتولید کرده
و مدعی است می توان از آن برای خواندن ،نوشتن
و یادداشت ب��رداری راحت استفاده کرد و بنابراین با
استفاده از این تبلت دیگر به استفاده از کاغذ نیازی
نیست.ضخامت ان��دک و عملکردی مشابه نگارش
روی کاغذ از جمله مزایای این تبلت است .کاربران با
قلمنوریاینتبلتمیتوانندمطالبرابههمانسبک
نگارشرویکاغذیادداشتوذخیرهکنند.درنمایشگر
این تبلت برای جلوگیری از خستگی چشم از فناوری
 refreshrateاستفادهشدهاستکهتصویررویصفحه
رادرهرثانیهبهروزرسانییاتازهمیکند.

شرایط اصلی خود قرار دارد.این دوربین هنوز از شاتر
اصلی خود بهره می برد.

 /٩٥٢٧٢٠٣٣م

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺷﻤﺎره ۵,٩۵,١٠

ﺷﻬﺮدار� ﻣﻨﻄﻘﻪ  ٥ﻣﺸﻬﺪ
در ﻧﻈﺮ دارد اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
�ﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ و
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮ� از ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ� ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز
را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ.
ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ
 www.ets.mashhad.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﻴﻤﺎن ﻫﺎى
ﺷﻬﺮدارى ﻣﻨﻄﻘﻪ ۵
 /٩٥٢٧٢١١٣آ
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