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الزامات فرهنگی شبکه ملی اطالعات به تصویب رسید

امشبآسمانشهاببارانمیشود
مهر-امشبآسمانشاهدبارششهابسنگهایجمینید
خواهد ب��ود.در  ۱۳دسامبر ،مصادف با  ۲۳آذر ،می توان
شاهدبارشساالنهشهابسنگهادرآسمانبود.اینبارش
شهابی همزمان با کامل شدن ابر ماه اوج می گیرد .این
سومینابرماهکاملازاکتبر ۲۰۱۶تاکنونبهحسابمیآید.
بهطورمعمول،بارششهابسنگجمینید ۱۰ساعتطول
خواهد کشید .اما با وجود ابرماه کامل در آسمان تنها شهاب
سنگ های بسیار درخشان قابل دیدن خواهند بود .مدیر
انجمننجومآماتوریایراننیزدراینبارهگفت:سهشنبه23
آذر،شاهدبارششهابیسالیانهدوپیکری(جوزایی)خواهیم
بود؛ تعداد باالی ( ZHRتعداد بارش شهاب در ساعت) این
بارش،آنرادرراسبارشهایسال 95قراردادهاست.

مدیرعاملهواوی:سوپرفونمیسازیم
مدیرعامل کسبوکار لوازم الکترونیک مصرفی هواوی در
سومین کنفرانس جهانی اینترنت در چین ،درباره برنامه
هواوی برای توسعه هوش مصنوعی سخنرانی کرد وگفت:
چشمانداز س��رم��ای�هگ��ذاری ه��واوی در 4زمینه اب��زاره��ا،
ارتباطات ،رای��ان��ش اب��ری و چیپستها خواهد ب��ود وبا
توسعه در این  4زمینه ،هواوی قصد دارد روی گوشیهای
 Superphoneمبتنی بر ه��وش مصنوعی فعالیت کند
 Superphone .ساختار مدیریت اط�لاع��ات جدیدی
ارائه خواهددادوتعاملباالییباجهانفیزیکیخواهدداشت
وتعاملبینگوشیوکاربرکامالدوطرفهخواهدبود.

ژن درمانی امیدی تازه برای بیماران
هموفیلی
مهر -تحقیقات بیانگر آن است که دوز واحد ژن درمانی
آزمایشی ،ممکن است به مبتال یان به هموفیلی  Bکمک
کند.هموفیلی  Bاختالل ژنتیکی است که طی آن فرد
فاقد پروتئین موردنیاز ب��رای لخته شدن خون موسوم
به فاکتور  IXاست یا نوع فاکتور  IXکه تولید می کند،
معیوب است.این مشکل می تواند به خونریزی بیش از
اندازه منجر شود.

تحولدرفناوریدیددرشب
فارس -کشف جدید در دانشگاه ملی استرالیا توسط دکتر
محسنرحمانیباعثشده،ازدوربینهایدیددرشببتوان
استفاده های بهتری داشت.مزیت اختراع جدید ،دارا بودن
امکاناستفادهرویعینکهایآفتابیعادیاستکهوزنو
ابعادمناسبیدارند.ایندرحالیاستکهعینکهایفعلی
دیددرشببسیاربزرگوجاگیرهستند.

معاونمحتوایمرکزملیفضایمجازی،ازتصویبالزامات
فرهنگی در سند تبیین شبکه ملی اطالعات در سی و
پنجمین جلسه ش��ورای عالی فضای مجازی خبر داد.به
گزارش  مهر ،امیرخوراکیانگفت:درسندتبیینالزامات
شبکه ملی اطالعات ،تاثیرات فرهنگی و اجتماعی مورد

ارزیابی قرار گرفته و براساس آن ،شبکه ملی اطالعات
توسعه می یابد.وی با اشاره به اهمیت شبکه ملی اطالعات
بهعنوانزیرساختارتباطیکشورگفت:باتوجهبهاهمیت،
اینشبکهبهعنوانزیرساختارتباطیکشوربایدازظرفیت
الزم برای حفظ و توسعه فرهنگ و سبک زندگی اسالمی –

فارس-باشناسایی3آسیبپذیریخطرناکدرهستهاصلی
سیستم عامل لینوکس وصله هایی برای رفع این مشکالت
عرضهشد.

سیستمعاملاپلرویبیشاز 200مدل
خودرو
ایتنا -سیستم عامل کار پلی ( )CarPlayاپل روی بیش از
 ۲۰۰مدلخودرودردسترسخواهدبود.

جایزه 745میلیوندالریدولتاسترالیابرای
دانشگاهها
ایسنا-دانشگاههایاسترالیاباتوجهبهقرارداد 745میلیون
دالری دولت با صنایع مختلف این کشور ،میتوانند با ارائه
طرحهای صنعتی جوایز نقدی و کمکهزینهای دریافت
کنند.بدین شکل دولت استرالیا یک منبع درآمد رقابتی
برای دانشگاهها فراهم کرده است.با آغاز این طرح ،درآمد
دانشگاههایاسترالیاازاینطریقمستقیمبامیزانپیشرفت
وارائهطرحهایصنعتیمفیدوکارآمدمرتبطاست.

گوگلعنوانمحبوبترینموتورجستوجوی
جهانراپسگرفت
ایسنا-گوگلدرماهنوامبر،عنوانمحبوبترینموتورجست
وجویجهانراپسگرفت.گوگلاکنونپربازدیدترینسایت
جهانی در ماه نوامبر است و مردم وقت بیشتری را در آن به
مقایسهحراجهاوخریدهاگذراندهاند.

افزایشحجممغزباورزشهایهوازی
ایسنا-یکپژوهشجدیدنشانمیدهدکهانجامورزشهای
هوازی،حجممغزوعملکردشناختیآنراافزایشمیدهد.
افرادی که 4بار در هفته و به مدت 6ماه ،ورزشهای هوازی
انجام میدهند ،از افزایش بیشتری در حجم مغز نسبت به
ورزشکارانورزشهایکششیبرخوردارهستند.

لباسهایکهنهسوختهواپیمامیشود
مهر-خطهواپیماییژاپنتصمیمداردلباسهایقدیمیرا
بهسوختجتتبدیلکند.

ایرانیبرخوردارباشد.ویبااعالممحورهایاصلیالزامات
فرهنگی شبکه ملی اطالعات اظهار کرد :در این مصوبه
مسئلهفرهنگسازیبرایاستفادهصحیحازفضایمجازی
بااجرایبرنامههایآموزشعمومیوسوادرسانهایبهطور
جدیموردتوجهقرارگرفتهاستکهبرهمیناساس،مقرر
شد شبکه ملی اطالعات نیازمندی های الزم برای تقویت
خطوزبانفارسیرافراهمکند.خوراکیانبابیاناینکهدر
الزامات شبکه ملی اطالعات به محتوای سرگرمی و اوقات
فراغت متناسب با ویژگی های فرهنگی و اجتماعی هر

منطقهنیزپرداختهشده،افزود:بهمنظورمشارکتعمومی
در راستای توسعه خدمات و محتوا و تحقق اصول و الزامات
فرهنگی و اجتماعی ،ظرفیت الزم مورد تاکید قرار گرفته
است و خدمات بومی و محتوای اسالمی – ایرانی نسبت به
زیرساخت ها ،قالب ها و خدمات ارتباطی مشابه خارجی
تقدم دارد.وی با تاکید بر این که محورهای اعالم شده به
عنواناصولکلیدراینمصوبهموردتوجهقرارگرفته،عنوان
کرد:متنکاملونهاییمصوباتپسازطیمراحلاداریبه
اط�لاع نهادهای مربوطه و مجریان طرح خواهد رسید.

عضو سازمان فناوری اطالعات خبر داد:

افت  6پله ای رتبه جهانی نوآوری ایران

عضو سازمان فناوری اطالعات ایران با بیان
این که در کشور ،بیشتر به واردات توجه شده
است و هنوز تولیدکننده فناوری نیستیم،
گفت :ایران در جایگاه جهانی نوآوری  ۶رتبه
افت کرده است.به گزارش مهر ،سلجوقی
در اجالس توسعه دهندگان وب فارسی با
اشاره به لزوم افزایش تولید در حوزه فناوری
با هدف افزایش بهره وری خاطرنشان کرد:
حرکت اولیه به سمت وب  ۳در ایران انجام
شده  ،اما معتقدیم با توجه به این که هنوز به
عصر اطالعات وارد نشده ایم ،این حرکت
به کندی پیش می رود.بسیاری از کشورها
وارد عصر مفاهیم و اطالعات شده اند .این در
حالی است که به دلیل نبود نظام آموزشی و
تفکری در این عرصه با خالء روبه رو هستیم.
وی با اشاره به این که شرکت های فناوری
اطالعات در دنیا  ۱۰شرکت برتر اقتصادی

را رقم زده ان��د ،گفت :ب��رآورده��ا نشان می
دهد  4شرکت فناوری اطالعات در دنیا،
بیش از 4میلیارد نفر از جمعیت دنیا را به
خود مشغول ک��رده اند و به آن ها سرویس
میدهند.پایه اصلی فعالیت این شرکت ها
روی داده های عظیم (بیگ دیتا) است.وی
افزود :پیش بینی ها نشان می دهد از سال
 ۲۰۰۹تا سال  ۲۰۲۰روند رشد اطالعات
 ۴۴برابر شده است .هم اکنون هر  ۱۳ماه
یک بار روند رشد دانش در فضای مجازی2
برابر می شود و جالب تر آن که با توسعه شبکه
های اجتماعی ،شاهد هستیم که در این فضا
هر  ۱۲ساعت یک بار رشد دانش  2برابر شده
است.وی اضافه کرد :این موضوع نشان می
دهد که بهره وری سرمایه در این بخش بیشتر
از نیروی کار است و این به معنای آن است
که در حوزه نیروی انسانی نسبت به سرمایه

گذاری توجه زیادی نداریم و بیشتر به واردات
توجه کرده ایم و تولیدکننده فناوری نیستیم.
این موضوع سبب شده ،رتبه نوآوری ایران در
عرصه جهانی طی چند سال اخیر با افت ۶
پله ای مواجه شود.به گفته سلجوقی ،شبکه
های اجتماعی می تواند فرصتی برای تولید
و تکثیر دانش باشد و چالش اصلی کشور در
عرصه نوآوری و تولید فناوری را کاهش دهد.
رئیس مرکز عملیات فرا نرم پلیس فتا نیز در
این همایش از ارزیابی امنیتی اپلیکیشن
های تولید شده در کشور با هدف جلوگیری از
تهدیدهای این نرم افزارها خبر داد.لطفی با
تاکید بر این که امنیت توسعه وب فارسی باید
در  ۳سطح محتوای اینترنت ،محتوای شبکه
های اجتماعی و نیز کار با ابزارهای ارتباطی
(دیوایس) بررسی شود ،خاطرنشان کرد:
بخشی از تهدیدهایی که می تواند در این فضا

به وجود آید ،مربوط به خطای کار اپلیکیشن
ها ست.وی با بیان این که تولید کنندگان باید
قبل از عرضه اپلیکیشن ها خطای کار آن ها را
اسکن و نسبت به رفع آن اقدام کنند ،گفت:
معاونت فنی پلیس فضای اطالعات (فتا)
درباره ارزیابی امنیتی اپلیکیشن های تولید
شده در کشور اقدام می کند.نداشتن امنیت
در ح��وزه محتوای فضای مجازی موضوع
فیلترینگ را رقم زده و این مسئله چالش
محتوایی بسیاری را با ص��رف هزینه های
بسیار برای کشور ایجاد کرده  ،این در حالی

است که می توان با توسعه وب فارسی ،امنیت
این فضا را تضمین کردتا دیگر به صرف هزینه
های زیاد برای پروژه هایی مانند فیلترینگ
نیاز نباشد.
محمدمهدی باقری پژوهشگر زبان فارسی
نیز در این اجالس سهم زبان فارسی از محیط
وب را در میان دیگر زب��ان ها 1/5 ،درصد
عنوان کرد و گفت :فارسی رتبه دوازدهم را
در میان زبان های دیگر دنیا در وب دارد.در
این میان زبان انگلیسی  ۵۶درصد زبان وب
را به خود اختصاص داده است.

تازه های فناوری
دست روباتیک با قابلیت لمس و شناسایی اجسام

کفش خود را هوشمند انتخاب کنید

کشف ابرباکتری  ۴میلیون ساله در اعماق یک غار

محققان دستیساختندکهبسیارشبیه
دستانساناستونهتنهامیتواندمانند
دستانساننوازشکندبلکهشکلوبافت
چیزیراکهلمسمیکند،نیزشناسایی
میکند .بهگزارش مهر ،ساختچنین
دستروباتیکی،گامیدرجهتگسترش
حوزه روبات های ظریف و نرم است .این فناوری هم اکنون در انبارها
برای جابه جایی موادغذایی یا محصوالت دیگر به کار می رود .عالوه
برآن ،ساخت پروتزهای بهتر نیز از مصارف مهم این روبات است زیرا
می تواند به طور مستقیم با افراد ،یا اشیای ظریف ارتباط برقرار کند.

آدی��داس با سیستم هوشمند ،مناسب ترین
کفش را ب��ه مشتری پیشنهاد م��ی ده��د.
به گ��زارش مهر  ،این شرکت فضای داخلی
فروشگاه را با فناوری های مختلف پر کرده
و مشتریان می توانند با واقعیت مجازی و
سیستم های فناوری پوشیدنی مناسب ترین
کتانیراانتخابکنند .یکی ازجالبترینابزارهاسیستمیبا2حسگروبرنامه
آی پد است که تحلیلی سریع برای مشتری فراهم می کند .هدف این برنامه
کمکبهمشتریبرایخریدبهترینومناسبترینکفشبراساساطالعاتی
استکهطیفرآینددوآزمایشیدرفروشگاهانجاممیشود.

دانشمندان نوعی باکتری مقاوم به آنتی
باکتری ها یافته اند که در عمق  ۳۰۴متری
یکغارزندهماندهاست.اینباکتری نسبت
به  ۷۰درصد آنتی بیوتیک ها مقاوم است و
می تواند آن ها را از کار بیندازد.به گزارش
مهر،این باکتری با نام پائنیباسیلیوس ،
بیماری زا نیست و به انسان آزارنمی رساند .جالب آن که این غار یکی
از بدترین مکان های زمین برای ادامه حیات به شمارمی رود ،زیرا نور
خورشید به آن راه ندارد و  ۱۰هزار سال طول می کشد آب های سطحی
به درون غار راه یابد.

گردش مالی  ۵۰۰میلیاردی بازی های دیجیتال در ایران

عرضهوصلهامنیتیبرای 3آسیبپذیری
خطرناکدرلینوکس

تازهترینگزارشمرکزتحقیقاتبازیهایدیجیتال(دایرک)
زیرمجموعه بنیاد ملی بازیهای رایانهای درباره وضعیت
صنعت گیم ایران در قالب گزارهبرگ بازیهای دیجیتال
منتشر شد.طبق اطالعات درج شده در این بخش ،تا پایان
سال  ۹۴در سراسر کشور  ۱۱۶شرکت بازیساز در حوزه
تولید فعال بودهاند .هزینه مجموع بازیهای تولیدشده
از سوی این شرکتها در سال  ۹۴هم معادل  ۲میلیارد
و  ۱۰۰میلیون تومان برآورد شده است.از نظر ژانربندی
شرکتهای بازیساز به ترتیب بیشترین تولید را در 3ژانر
اکشن ،پازل و ماجرایی داشتهاند.بنابر این گزارش ۱۸
استان حداقل یک شرکت بازیساز فعال دارند و  5قطب
اصلی بازیسازی کشور به ترتیب شهرهای تهران ،شیراز،
ک��رج ،قم و مشهد محسوب میشوند.در بخشی از این

گزارش به سهم  ۷۶درصدی بازیهای ایرانی از مجموع
بازیهایموبایلیعرضهشدهدربازاردیجیتالاشارهشده
است.ازنظرتیراژ،مجموعشمارگانبازیهایغیرموبایلی
توزیعشده در بازار فیزیکی در سال ۹۴پنج میلیون و200
هزار نسخه بوده ،اما همین آمار درباره شمارگان بازیهای
موبایلی عرضه شده در بازار فیزیکی به رقم  ۱۳۴میلیون
و 500هزار نسخه رسیده است5.بازی موبایلی محبوب
گیمرهایایرانیدرسال ۹۴بهترتیبعبارتاستازباقلوا،
موتوری ،آفتابه ،جدل روی سرعت  1.8و جدوالنه.همین
رتبهبندیدرحوزهبازیهایخارجینشانمیدهد ۵بازی
موبایلیخارجیدرسال ۹۴بهترتیبکلشآوکلنز(Clash
،)ofClansکندیکرش(،)CandyCrushSagaسابوی
سورفرس( ،)Subway Surfersترافیک ریسر(Traffic

 )Racerو هیل کالیمب ریسینگ()Hill Climb Racing
بوده است.بر اساس این گزارش ،در ایران  ۲۳میلیون
گیمر داریم که از این تعداد و تنها در سال  ۹ ، ۹۴میلیون
نفر به بازی آنالین اقدام کردهاند ۵۹.درصد گیمرهای
ایرانی هم ترجیح میدهند در فاصله زمانی غروب آفتاب
تا نیمه شب به بازی اقدام کنند.اما مهم ترین بخش این
گزارش آن است که از کل در آمد بازیهای رایانهای در
سال  ۹۴سهم باز یهای ایرانی تنها  ۵درصد و حدود
 ۲۳میلیارد تومان بوده است.در این باره همچنین طی
نشست بررسی مصرف بازیهای دیجیتال در ایران ،با
بیان این که گردش مالی بازیهای دیجیتال در ایران
 ۵۰۰میلیارد تومان اس��ت،اع�لام شد که یک میلیون
دالر بازی دیجیتال به خارج صادر شده است.به گزارش
فارس ،نصیری کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی در این
نشست با بیان این که به طور متوسط از هر خانواده ایرانی

یک نفر بازی دیجیتال انجام می دهد،گفت:درسال 94
بر اساس بررسیها  5میلیون و  900هزار نفر در ایران
کلشآفکلنز بازی کردهاندو  132میلیارد تومان هزینه
برای این بازی و جوانب آن از سوی بازیکنان پرداخت شده
است.اگر رویکرد ما نسبت به بازی کلشآفکلنز صحیح
بود ،این مبلغ باال باید به اقتصاد ایران بازمیگشت.در
ادامه این نشست ،شریفی کارشناس ارشد ارتباطات
خاطرنشان کرد :بر اساس پیمایش ملی انجام گرفته،
 23میلیون کاربرایرانی تجربه حداقل یک بار بازیهای
رسانه ای و دیجیتالی را داشتهاند.بر اساس تحقیقات
انجام شده در آمریکای شمالی در سا لهای  2014و
 ، 2015فروش صنعت سینمای هالیوود  10میلیارد و
 200میلیون دالر و فروش صنعت بازیهای دیجیتال
 22میلیارد دالر بوده که نشان دهنده پیشی گرفتن از
تلویزیون است.

خواندنی

پهپادی با ظاهر و قابلیت پرواز مشابه پرندگان

سمعک هوشمندبا توانایی حذف صداهای محیط

بیشتر پهپادها مانند بالگرد برخاست و فرود میکنند
اما پهپاد جدید "پرنده بیونیکی" از دینامیک پروازی
پرندگان تقلیدمی کند و ب��ا له��ای خ��ود را ب��رای هر
12دقیقه شناور ماندن در هوا دوب��اره به هم میزند.
به گزارش ایسنا  ،این پهپاد سبکوزن 150دالری از
فناوری تقلید حیات برای حرکت نرم ،باال رفتن و بالبال
زدن با تسلط کامل استفاده میکندوبا تلفن هوشمند و
کلیدهای کنترلهای روی نمایشگر به منظور مانور با
سرعت  20کیلومتر در ساعت قابل کنترل است.پرنده
بیونیکی میتواند در فضاهای سرپوشیده و محیطهای

محققانسمعکهوشمندباقابلیتحذفصدایناخواسته
محیطساختند.بهگزارشایسنا،یکیازمهمترینشکایت
های کاربران هنگام استفاده از سمعکهای معمولی،
عدم تشخیص صدای افراد در محیطهای پر از ازدحام و
هنگام مکالمه همزمان چند نفر است.محققان برای حل
مشکلتشخیصوتفکیکصدادرمحیطبرایاولینباراز
فیلترهایدیجیتالصوتیبهمنظورکاهشصدایزمینه
وافزایشصدایمکالمهاستفادهکردند.اینسمعکقادر
است مانند گوش انسان ،مطابق با میل کاربر صداهای
موجوددرمحیطرابراساساولویتتقویتوبهگوشدرونی

باز،پروازکندوهمچنیندارای"تخممرغشارژر"استکه
به کاربر اجازه میدهد پهپاد را در مناطق فاقد دسترسی
به پریز برق شارژ کند.

منتقل کند.محققان پس از آزمایش سمعک هوشمند
دریافتندتواناییتفکیکلغاتباصدایمزاحمزمینه،پس
ازاستفادهازفیلتردیجیتالتا 90درصدافزایشمییابد.

المپی که تودههای سرطانی را از بین میبرد

مریخ قربانی تغییرات آب و هوایی

دانشمندان المپی طراحی کردهاند که با نور حاصل از
فتودینامیک تومورهای سرطانی را درمان میکند .در
اینروشازگروهجدیدیمولکولدردرمانفتودینامیک
استفادهشده،تانورالمپبهطورمستقیمدرعمقبافتنفوذ
کندوتودههایسرطانیراازبینببرد.بهگزارشایسنا،در
این تحقیق قدم اصلی پیشرفت درم��ان فتودینامیک با
نانوذرات آلی زیست تخریب پذیر  NIRبا هدفگیری و
تتودههایسرطانیاست.دراینروش
درمانموثردرباف 
دارودرگردشخونباتزریقوریدییاازطریقپوستوارد

تحقیقات جدید نشان می دهد احتماال مریخ هم مانند
زمین ،با تغییرات آب وهوایی در نتیجه افزایش قابل توجه
گازهایگلخانهایمواجهشدهاست.بهگزارش مهر ،این
تغییرات 3.8میلیاردسالقبلبهایجاددرههایعمیقدر
سیارهسرخمنجرشدهاست.بهاعتقاددانشمندان،چرخه
های تغییر آب و هوایی به طوالنی تر شدن بازه های گرم
سیارهمنجرشده،بهطوریکهگاهیاوقاتطولایندوره
ها به ۱۰میلیون سال می رسیده ،به این ترتیب آب کافی
برایجریانیافتندررودخانههایعمیقتجمیعمیشده

  آفالین مسیریابی کنید
 iGO Navigationاپلیکیشنی
اپلیکیشن
برای مسیریابی است که میتوان به
صورت آفالین از آن استفاده کرد.
این اپلیکیشن برای اندروید و  iOSمنتشر شده است.
به گ��زارش ، zoomitاین اپلیکیشن قابلیتهای
زیادی را در خصوص مسیریابی به کاربرانش ارائه
میکند.
اطالعات نقشه بیش از  ۱۰۰کشور در این برنامه
وجود دارد و قابلیت جالب آن ،تمرکز خاص روی
جاذبههای گردشگری است .با کمک این ویژگی
تمام جاذبههای گردشگری در نقشه وجود دارد و

خودرویی
که در جا می چرخد

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی:

کوتاهازجهانعلم

به سادگی میتوان برای رسیدن به آنها مسیریابی
ک��رد .نکته قابل توجه ،این که اپلیکیشن مذکور
آفالین است .همچنین فضای اشغالی این اپلیکیشن
در حافظه دستگا هتان نیز نصف حافظه مورد نیاز
برنامههای مشابه است.
از دیگر قابلیتهای ای��ن اپلیکیشن م�یت��وان به
پشتیبانی از دستورات صوتی و نمای سه بعدی
شهرها و جاذبههای گردشگری اشاره کرد .آدرس
دانلود:
play.google.com/store/apps/
details?id=com.nng.igo.primong.igoworld
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و توسط سلولهای سرطانی جذب میشود .سپس با
استفادهازنوردرمانکاملمیشود.

است.اکنون دانشمندان باید دریابند آیا گاز دی اکسید
کربنوهیدروژندرمریختولیدشدهاستیاخیر.

آﮔﻬﯽ ﻓﺮاﺧﻮان

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 ﭘﻴﻤﺎنﻫﺎى
ﺷﻬﺮدارى ﻣﻨﻄﻘﻪ۵

 /٩٥٢٧٩٧٧٨آ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻤﺮ�ﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﻪ زاﺋﺮ�ﻦ اﻣﺎم ﻫﺸﺘﻢ)ع( ،راﻧﻨﺪﮔﺎن وﺳﺎﺋﻂ
ﻧﻘﻠﻴﻪ ا�ﺮاﻧ� و ﺧﺎرﺟ� و ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن آنﻫﺎ در ﻃﻮل راهﻫﺎ� اﺳﺘﺎن و اﻓﺰا�ﺶ
ﺿﺮ�ﺐ ا�ﻤﻨ� و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫ� ،ﺗﻌﺪاد  ٤٧ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ� ﺧﺪﻣﺎﺗ�
رﻓﺎﻫ� در ﺣﺎﺷﻴﻪ راهﻫﺎ� اﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎ�� و ﺻﺪور ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟ� آنﻫﺎ در دﺳﺘﻮر �ﺎر اداره
�ﻞ راﻫﺪار� وﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدها� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻟﺬا �ﻠﻴﻪ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪﮔﺬاران
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ� �ﻪ ﺗﻤﺎ�ﻞ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪﮔﺬار� ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮرد� و �ﺎ زﻧﺠﻴﺮها� در ﻧﻘﺎط ﻣﻮردﻧﻈﺮ را
دارﻧﺪ ،ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺎﻋﺎت ادار� ﺑﻪ اداره �ﻞ راﻫﺪار� و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدها� ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ�
واﻗﻊ در اﻧﺘﻬﺎ� ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﺪا�ﻴﺎن اﺳﻼم ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺿﻤﻦ اﺧﺬ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮردﻧﻴﺎز ،ﺷﺮا�ﻂ ﺧﻮد را
ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎ�ﻪﮔﺬار� در ﻧﻘﺎط ﻓﻮقاﻟﺬ�ﺮ ﺑﻪ اداره �ﻞ اﻋﻼم ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.

اداره ﮐﻞ راﻫﺪارى و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎدهاى ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

...

اخبارکوتاهداخلی
سیمکارتهای مجازی ماه آینده در بازار
معاونسازمانتنظیممقرراتازورودسیمکارتاپراتورهای
مجازی طی یکماه آتی به بازار خبر داد.عباسی شاهکوه
در گفتوگو با ایسنا ،درباره فعالیت اپراتورهای مجازی
تلفن همراه و سیمکارتهای جدیداظهار کرد :بر اساس
مصوبات ،اپراتورها موظف بودند حداقل با یک اپراتور
مجازی موبایل ( ) MVNOتا سوم آبان و با یک شرکت
دیگر تا 3آذرقرارداد امضا کنند.اکنون نیز این شرکتها
ق��رارداده��ای مربوطه را امضا و ب��رای بررسی بیشتر به
رگ��والت��وری ارس��ال کردهاند.البته در ای��ن ق��رارداده��ا
مشکالتی وجود دارد که ما آنها را قبول نداریم و بر همین
اساس از آنها ایرادهایی گرفته و خواهان حل این موارد
شد هایم .حال نیز پس از حل این م��وارد ،پروانه مربوط
به MVNOهایمذکورصادرخواهدشد.قیمتسیمکارت
اپراتورهای مجازی نیز مانند اپراتورهای حقیقی موبایل
تعیین شده است و برای این سیمکارتها انواع اعتباری و
دائمی وجود دارد.

تقدیراز 49طرحبرترجشنوارهجوانخوارزمی
زهرایی-برترینهایهجدهمینجشنوارهجوانخوارزمی
معرفی شدند.در این مراسم با حضوروزیر علوم ؛ از  ۴۹طرح
برتر جشنواره جوان خوارزمی شامل  16طرح برگزیده در
بخش دانش پژوهان و فناوران جوان و  33طرح برگزیده
دانش آموزی در4گروه پژوهش های بنیادی ،پژوهش های
کاربردی ،طرح های توسعه ای و نوآوری و ابتکارات و16
گروه تخصصی علمی تقدیر شد.وزیر علوم در این مراسم
از تصویب کلیات کاهش مالیات تحقیقات در کمیسیون
اقتصادی مجلس خبردادو تصریح کرد  :با توجه به ضرورت
حمایتازمراکزپژوهشی،روزیکشنبهکمیسیوناقتصادی
مجلس کلیات طرح کاهش میزان مالیات از تحقیقات را
به تصویب رساند.دبیر جشنواره نیز گفت  :در بخش
دانشپژوهان و فناوران این دوره ۹۰۰ ،تقاضا ارسال
شد که بر اساس رای هیئت داوران ۱۶ ،ط���رح در بخش
دانشپژوهانوفناورانانتخابوتقدیرشدند ۷۴۲۰.طرح
نیز از سوی دانشآموزان و هنرجویان ارسال شد که از این
تعداد ۸۹۴ ،طرح در سطح استانی انتخاب شدند و از
میان آنها  ۶۲طرح به مرحله کشوری راه یافتند.از این
تعداد ۳۳ ،طرح در بخش دانشآموزی انتخاب شد.
شایان ذکر است معاون حقوقی وزارت علوم نیز درباره
کاهش مالیات بر پژوهش با اشاره به تصویب کلیات «الیحه
اص�لاح تبصره م��اده  ۸۶اصالحی قانون مالیات های
مستقیم» گفت :مالیات بر درآمد حاصل از کار پژوهشی ۵
درصد با تصویب مجلس کاهش می یابد.

مذاکره با روس ها برای نهایی سازی
ماهواره سنجش از دور
خبرآنالین -قائم مقام وزیر ارتباطات در امور بین الملل
گفت :مصمم هستیم ماهواره سنجش از دور را با روس ها
نهایی کنیم که در این بین ،مذاکراتی نیز انجام گرفته است.
هفته گذشته معاون وزیر ارتباطات روسیه به تهران آمده بود
که در مجموعه فعالیت هایی در زمینه فیبر نوری ،پهنای
باند ،نرم اف��زار ،سخت اف��زار و جست وجوگر به توافقات
بسیار خوبی دست پیدا کردیم و می توانیم از محل منابع
این اعتبارات برای سرمایه گذاری استفاده کنیم.وی با
بیان این که شرکت های بخش خصوصی می توانند با
شرکت های روسی همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری در
حوزه  ICTداشته باشند ،افزود :عالوه بر آن مصمم هستیم
ماهواره سنجش از دور را با روس ها نهایی کنیم که در این
بین مذاکراتی نیز انجام گرفته است.

 200میلیون دالراعتبار سال آینده به
صندوق نوآوری اختصاص می یابد
پارسا -رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با
اشاره به قول رئیسجمهور برای تأمین بودجه صندوق از
سایر نهادها اعالم کرد:عالوه بر واریز  ۶۰۰میلیارد تومان
بودجه از سوی صندوق توسعه ملی به صندوق نوآوری و
شکوفایی تا پایان سال ؛ برای سال آینده نیز  ۲۰۰میلیون
دالر به صندوق اختصاص مییابد که این میزان برابر
با  ۶۶۰میلیارد تومان است .وی تأکید کرد :همچنین
هنوز به تأمین بودجه صندوق از نیم درصد بودجه دولت
نیز امید داری��م که سالیانه به ص��ورت کمک ب��رای صرف
سرمایهگذاریهای خطرپذیر واریز می شود.

تصویب اولویت های علم وفناوری درشورای
عتف تا یک ماه آینده
حاجیان-دبیر کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاستهای
علم و فناوری شورای عالی عتف ،از تصویب اولویت های
علم وفناوری در شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری
(عتف) تایک ماه آینده خبرداد .فصیحی در گفت و گو
باخراسان افزود :با توجه به این که فهرست اولویتهای
علم و فناوری کشور امسال منقضی خواهد شد،باید
فهرست جدیدی از اولویتهاتعیینشود.براین اساس از
یک سال قبل  11کمیسیون شورای عالی عتف به صورت
تخصصی،مطالعاتی را در زمینه تهیه اولویتهای علم و
فناوری آغاز کردندودر نهایت  850پیشنهاد به عنوان
کاندیدای اولویتهای پنج ساله علم و فناوری ومنطبق بر
برنامه ششم ارائه شد که در مرحله آخر باید کمیسیون های
تخصصی شورا بین آن ها تعداد محدودی را انتخاب کنند.
بررسی اولویت ه��ای پیشنهادی بر اس��اس معیار های
اجتماعی  ،اقتصادی؛ فرهنگی  ،محیط زیست  ،امنیت
جمعی وفردی وسالمت آغاز شده است.
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