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محققان مدعی شدهاند 97درصد بدن انسان از غبار و ذرات ستارهای تشکیل شده است .به گزارش ایسنا  ،دانشمندان با سنجش توزیع عناصر
حیات در  150هزار ستاره کهکشان راه شیری ،دریافتند  97درصد بدن انسان حاوی عناصر ستارهای است6.عنصر رایج حیات روی زمین
شاملکربن،هیدروژن،نیتروژن،اکسیژن،سولفوروفسفراستوبهگفتهمحققان،منشابسیاریازآنهادرستارگاناستکهبهزمینرسیدهاند.

 97درصد بدن انسان
از غبار ستارهای ساخته شده است

قیمتهای چندصدمیلیونی اپراتورها برای سیمکارتهای ُرند

...
اخبار

هیچ یک از شبکه های اجتماعی خارجی به
قوانین ایران احترام نمی گذارند
حاجیان  -دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان این که
هیچ یک از شبکه های اجتماعی به قوانین ایران احترام
نمی گذارند ،گفت  :پذیرفته ایم که همه در این فضا فعالیت
کنندوتنهادرمواردیکهجزومصادیقمجرمانهاست ،اقدام
صورت می گیرد .دکتر فیروزآبادی در گفت و گو با خراسان
در پاسخ به اظهارات معاون دادستان کشور مبنی بر عدم
رعایت قوانین کشور از سوی تلگرام ،اف��زود  :شبکه های
اجتماعی خارجی به قوانین ای��ران احترام نمی گذارند
وما نیز پذیرفته ایم که فضا به صورت فعلی باشد و همه
بتوانند در ای��ن فضا فعالیت کنند وتنها درمواردی که
جزو مصادیق مجرمانه است ،اقدام صورت می گیرد.وی
همچنین در واکنش به بخش دیگری از اظهارات در مورد
بررسی موضوعات دست چندم در ش��ورای عالی فضای
مجازی و بی توجهی به معضالت این حوزه گفت:ما فکر می
کنیم موضوعاتدستاولرابررسیمیکنیمکهازجمله آن
ها موضوع شبکه ملی اطالعات است که جزو مباحث مهم و
ازنیازهایمهمکشورمحسوبمیشود ،حالاگرمیگویند
این مسئله از مباحث دست چندم است مشکل از مانیست .

بیش از ۹۰درصد آیفونها همچنان قاچاق
است
رئ��ی��س ات��ح��ادی��ه تجهیزات مخابراتی گفت  :از میان
شرکتهایی که برای واردات رسمی آیفون مجوز گرفتهاند
،تنها ۸تا ۹شرکت موفق به واردات شدهاند و همچنان بیش
از ۹۰درصد این بازار در اختیار کاالی قاچاق است.کریمی
در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :متاسفانه با وجود این که
شرکتهایمجوزگرفتهبرایوارداترسمیاینبرنددست
به کار شدهاند اما حجم کاالی قاچاق در این بازار هنوز بسیار
باالست و تنها  ۷تا  ۸درصد در اختیار واردات این شرکتها
قراردارد.ویبابیاناینکهبرایانجاموارداترسمیهزینه
نهاییحدود ۱۰تا ۱۲درصدبیشازنمونههایقاچاقتمام
میشود ،گفت :مشتری نیز اغلب ترجیح میدهد کاالیی
با قیمت پایینتر و گارانتی غیررسمی را خریداری کند.
برهمین اساس رقابت شرکتهای واردکننده رسمی با
واردکنندگان قاچاق دشوار و کار برای این گروه سختتر
میشود .اکنون قیمت آیفونی که از مبادی رسمی وارد و با
فاکتوررسمیوگارانتیمناسبارائهشود 3،میلیونو۴۰۰
هزار تومان می شود اما همین کاال را میتوان در بازار قاچاق
با قیمت 3میلیون و ۱۰۰هزار تومان نیز تهیه کرد.

تولید7750مقاله ایرانی در حوزه نانو طی
9ماه
پارسا  -دبیر ستاد توسعه فناوری نانو گفت :از ابتدای سال
تاکنون7 ،هزارو 750مقاله در حوزه نانو توسط محققان
ایرانی تولید شده است که پیش بینی می شود تاپایان سال
تعداد آن ها به  8هزار مقاله هم برسد .دکتر سرکار درگفت
وگوباخراسانبااشارهبهاینکهایرانهمچنانرتبه6جهان
رادرحوزه تولیدعلم نانو دراختیاردارد ،افزود :به جایگاهی
رسیده ایم که رقابت سختی را پیش روداریم و باید با کشور
هایقدردنیارقابتکنیم،بهعنوانمثالبرایصعودبهرتبه
پنجم جهانی باید آلمان را پشت سربگذاریم و این ممکن
نخواهد بود مگر آن که حمایت ها افزایش یابد.

...

کوتاه از جهان علم
شکست ساعتهای هوشمند در سال۲۰۱۶
ایتنا -منتقدان معتقدندسال 2016ب��رای ساعتهای
هوشمند سال مناسبی نبود و این رده از فناوریهای همراه
هیچ پیشرفتی را در طول این سال تجربه نکردند.

اپ استوررکورد فروش را جا به جا کرد
ایتنا -اپل اع�لام کردکه در شب سال نو ،اپ استور این
شرکترکوردفروشخودراشکست.کاربران ۲۴۰میلیون
دالر در این روز در اپاستور اپل صرف کردهاند.

دانلود ۵۰گیگ فیلم در ۸۰ثانیه
خبرآنالین -اینتلاولینمودمنسلپنجم 5Gراباسرعت5
گیگابیتبرثانیهباموفقیتآزمایشکرد.اینسرعتمعادل
دانلود 50گیگ فیلم در 80ثانیه است.

ف��روش سیمکارتهای رن��د با قیمت باالتر
ازحد مرسوم،روندی است که از سالها قبل
دربازار متداول بوده،اما به تازگی مدتی است
خ��ود اپراتورهای تلفن همراه نیز مستقیم
ب��ه ای��ن ع��رص��ه ورود ک��ردهان��د.ب��ه گ��زارش
ایسنا،سیمکارتها یا به طورکلی خطوط
ارتباطی با شمارههای رند که راحتتر در
خاطرمیمانند همواره از بهایی باالتر از حد
معمول برخوردار بود ه و با قیمتی باالتر از نرخ
رایج به فروش میرسند.در این میان قیمت
این شمارهها گاهی به چند صد میلیون تومان
نیز میرسد .اما این که تعیین قیمت برای این
خطوط از چه قاعده و قانونی پیروی میکند
موضوعی است که شاید پاسخ چندان روشنی
برای آن وجود نداشته باشد؛هرچند در این
زمینه از سوی رگوالتوری مصوباتی نیز ابالغ
شدهوفعاالنبازارموبایلنیزبرایننکتهتاکید
دارندکه این تعرفهگذاری براساس تجربیات
و وضعیت ب��ازار انجام میگیرد .نکته
دیگر آن که در گذشته قیمت
سیمکارتهایرنددر
بازار آزاد و اغلب به
شکلتوافقیتعیین
م���یش���د،ام���ا
اک��������ن��������ون
م��دت��ی اس��ت
اپ����رات����وره����ای
ت��ل��ف��ن ه��م��راه،
خود با راه اندازی
سامانههاییوارداینعرصه

شدهاندومستقیمبهواگذاریسیمکارتهای
رن��د میپردازند.همراه اول ب��ا راه ان��دازی
سامانهای برای واگذاری سیمکارتهای رند
شرایطی ایجاد کرد تا به گفته مسئوالن این
شرکت جلوی این قیمت های نجومی گرفته
شود.بدین ترتیب در سامانه مربوطه هر روز
تعدادیشمارهبهحراجگذاشتهمیشدوبنابر
اعالم مدیران همراه اول ،با توجه به ذخیرهای
ک��ه ش��رک��ت ارت��ب��اط��ات س��ی��ار در خصوص
شمارههای رند دارد ،این امکان وجود دارد تا
زمانیکهدربازارنیازاستازطریقاینسامانه
شمارههایجدیدواگذارشود.دربارهقیمتنیز
برایفروشاینسیمکارتهاقیمتپایهدرنظر
گرفتهشدهوپسازآنپیشنهادهایخریداران
است که تعیین کننده رقم نهایی خواهد بود.
درآندورهدرسامانهایجادشدهبرایشمارهای

م��������ان��������ن��������د  ۰۹۱۲۸۹۰۰۹۱۲ت��������ا
م��رز  ۹م��ی��ل��ی��ون و  ۹۰۰ه������زار ت��وم��ان هم
پیشنهاد داده ش��ده ب��ود وب���رای شمارهای
مانند ۰۹۱۲۸۹۰۰۰۹۰بالغبر ۱۲میلیون
و ۹۹۰هزار تومان و برای خط ۸۹۰۰۰۸۹
 ۰۹۱۲معادل  ۱۴میلیونو  ۱۱۰هزارتومان
پیشنهادخریدارائهشدهبود.
برایخریدسیمکارتهایاعتباریهمگاهی
رقمهای میلیونی از سوی خریداران اعالم
میشود .هرچند که به گفته اپراتور هم اکنون
برای قیمت پایه سیمکارتهای اعتباری رقمی
بالغبر  ۱۰۰هزارتومانوبرایسیمکارتهای
دائمیارقامیبیشاز  ۵۰۰هزارتوماندرنظر
گرفتهشدهاست.

ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

حق پرست-به نظر می رسدتصاحب خط تلفنهای همراه با شمار ه ُرند ،به مسابقهای تجملگرایانه تبدیل شده است.این خطها مشتریهای
خاصی دارند که حاضرند پولهای چند صد میلیونی برای تصاحب آن ها بپردازند .کارشناسان بازار سیمکارت معتقدند خط هاي رند که
دارای شمارههاي مرتب و خوش آهنگ هستند ،فاقد پایه ثابت قیمتی در بازار است و بهای آن ها تنها براساس سلیقه فروشندگان مشخص
ميشود  .سیمکارتهاي شماره رند با حداقل قیمت یک میلیون تومان در بازار عرضه ميشود و بهای آن بسته به نوع شماره رند ممکن است
در نهایت صدها میلیون تومان تعیین شود رویه واگذاری سیمکارتهای خاص نشان داده که ارزش آن ها در بازار آزاد گاهی به چند  10یا چند
 100برابرقیمتپیشنهادیدرمزایدهنیز میرسد.بر اساس گفتههای فروشندگان سیمکارتهای ُرند ،عالقه مندان این سیمکارتهاخریدار
خطهای ُرندی هستند که  200تا ۳۰۰میلیون قیمت دارند .به گفته جامعه شناسان،در ایران و دیگر کشورها  ،افرادی مشاهده می شوند که
برای باال بردن سطح شخصیت و منزلت ،خودشان را به آب و آتش می زنند و ازانجام هیچ کاری دریغ نمی کنند .در واقع متاسفانه امروزه خط رند
برای برخی به نوعی یکی ازمالک های باکالس بودن هم محسوب می شود .این در حالی است که هیچ تفاوت فنی در کدهای ارتباطی وجود
ندارد.به بیان دیگر باید گفت که همراه اول و ایرانسل تنها دارای یک شبکه هستند و تمامی مشترکان دائمی و اعتباری از همان شبکه و به شکل
یکپارچه استفاده میکنندو این که گفته میشود خطوط با کد پایینتر و قیمتهای باالتر کیفیت بیشتری در برقراری ارتباط دارند ،حرفی بی
پایه و اساس است.

تمرین بدن سازی با واقعیت مجازی

کشف برج های  ۴۸۷متری در سیاره پلوتو

اندروید رکورددار آسیبپذیری سیستمعاملها

دستگاهی ط��راح��ی ش���ده ک��ه اف���راد
میتوانند با واقعیت مجازی با آن به
تمرین بپردازند.به گزارش ایسنا  ،کاربر
ب��رای استفاده از ای��ن دستگاه باید در
حالت خوابیده روی شکم ق��رار گیرد
و پاها و دستان خود را در قسمتهای
مشخصشده قرار دهد و سپس هدست
واقعیت مجازی را روی چشمان خود بگذارد.در هربازی با توجه به
مقتضیاتآنوضعیتقرارگیریاجزایدستگاهمتفاوتمیشود.

عکس های جدید از پلوتو نشان دهنده وجود
برجهاییخیبهطول ۴۸۷متردرسطحاین
سیاره است.به گزارش مهر ،این ستون ها که
جوان هستند بر اثر فرسایش به وجود آمده
اند.اتمسفر سرد ،نازک و تیره پلوتو همراه
با یخی که از گاز متان و نیتروژن به وجود
آمده ،سبب می شود این ساختارهای یخی
به اندازه بی سابقه ای مرتفع شوند.این نخستین بار است که چنین برج
هایی در خارج از کره زمین دیده می شود.

در سال  2016اندروید برای هکرها بازتر
از آی او اس اپل بود.بیش از  523اشتباه
برنامهنویسیدراندرویدسالگذشتهکشف
شد که در مقایسه با 161اشتباه نرمافزاری
در آی او اس ،آسیبپذیری بیشتری را در
برگرفت.به گ��زارش خبرآنالین،طبق آمار
 ،CVE Detailsاز حفره های پرخطر سال
، 2016بیشاز 523آسیبپذیریمربوطبهاندروید 319،آسیبپذیری
مربوطبهلینوکسو 215آسیبپذیریمربوطبهمکاواسبود.

خواندنی

باتری کاغذی که با باکتری کار میکند
محققان باتری کاغذی طراحی کردهاند که می تواند با
باکتری لوازم برقی کوچک را چند روز روشن نگه دارد.
اینباتریمیتواندنمایشگرهایگلوکزیراروشنکند،
پاتوژنها را تشخیص دهد و لوازم برقی کوچک را روزها
بدون نیاز به انرژی خارجی روشن نگه دارد .به گزارش
، zoomitدراینباتریازیککاغذ کروماتوگرافی،نیترات
نقره و یک الیه موم استفاده شده که کاتد را تشکیل می
دهند.درطرفدیگرکاغذ،مخزنیازپلیمررساناساخته
شده که آند مورد نیاز را تشکیل میدهد.برای این که از

در مرکز کهکشان مارپیچی ان.جی.سی ۵۰۳۳چه
میگذرد؟ این کهکشان در گروه کهکشانهای سیفرت
قرار میگیرد چرا که در هسته آن ،فعالیت خیلی زیادی
مشاهده میشود.به گ��زارش خبرآنالین ،ستارگان
پرنور ،غبار تاریک و گاز میانستارهای با سرعت خیلی
زیاد دور مرکز کهکشانی گردش میکنند که به نظر
میرسد اندکی نسبت به سیاهچاله ابرپرجرم مرکزی
انحراف دارد .این انحراف نسبت به سیاهچاله مرکزی
به دلیل ادغام  5033 NGCبا یک کهکشان دیگراست

انرژیباتریاستفادهکنید،کاغذراازوسطتاوباچکاندن
چندقطرهازمایعغنیشدهبا باکتری،انرژیموردنیازتان
رادریافتمیکنید.

نانوبرچسب جایگزین آمپول در راه است!

یاهو تغییر نام می دهد

محققاناسترالیایینانوبرچسبیساختهاندکهجایآمپول
را در فرآیند واکسیناسیون خواهد گرفت .این برچسب
بدوندرد،ترکیباتدارویییاواکسنراواردبدنمیکند.
بهگزارش مهر ،باچشمغیرمسلحنمیتوانمیکروسوزنها
رارویسطحنانوبرچسبمشاهدهکردبااینحالآنهابه
حدی بلند هستند که میتوانند درون پوست نفوذ کنند.
این میکروسوزنها درون بخش مرده سلولهای پوستی
نفوذ میکنند.بعد از عبور از این الیه مرده ،میکروسوزن به
بخش زنده پوست میرسد که در آن سلولهای سیستم

یاهواعالمکردنامشرابهآلتابا()AltabaIncتغییرمیدهد
ومدیرعاملاینشرکتپسازنهاییکردنقراردادباشرکت
وریزونازهیئتمدیرهکنارهگیریخواهدکرد.بهگزارش
ایسنا،یاهو ق��راردادی با وریزون برای فروش کسب و کار
اینترنتخودشاملتبلیغاتدیجیتالی،ایمیلوداراییهای
ایمنی بدن قرار دارد .روی این برچسب میکروسوزنها
ابعادی  60تا  100میکرون دارند و بیش از  20هزارعدد
از آن ها در فضای یک سانتی متر مربعی قرار گرفتهاند.

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ
ﺳﺎل اول ﺑﻪ ر�ﺎل
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اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ ﺷﻬﺮدارى ﻣﻨﻄﻘﻪ ٢

ﺷﻬﺮدار� ﻣﻨﻄﻘﻪ  ٦درﻧﻈﺮ دارد
ﭘﻴﻤﺎن اﺟﺮا� �ﺎﻧﺎل آب ﻫﺎ�
ﺳﻄﺤ� ﺷﻬﺮ� ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎ�� و ﺷﻬﺮ�
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ
ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ ﺟﻬﺖ
�ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ
 www.ets.mashhad.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮدارى ﻣﻨﻄﻘﻪ ٢

 /٩٥٣٠٦٦٩٧آ

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
اﺣﺪاث ﺑﻮﺳﺘﺎن وﻓﺎ

 /٩٥٣٠٧١٢٥آ

 /٩٥٣٠٦٧٠٣آ

ﻣﻮﺿﻮع  :اﺟﺮاى ﮐﺎﻧﺎل آﺑﻬﺎى ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺤﺪوده ﺑﻠﻮار آزادى ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﻴﺪان آزادى
ﺗﺎ اﺑﺘﺪاى ﻣﻌﻠﻢ و ﺧﻴﺎﺑﺎن آزادى  -٣١ﺑﻠﻮار ﻓﺮدوﺳﯽ ﺗﺎ ﻣﺴﻴﻞ اﻗﺒﺎل ﻏﺮﺑﯽ
ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺷﻬﺮدار� ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ آدرس:
 http:\\ ets.mashhad.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺷﻬﺮدارى ﻣﺸﻬﺪ

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﻤﺎره
) ( ٩۵,١١

اﻣﻮر ﻗﺮارداد ﻫﺎى ﺷﻬﺮدارى ﻣﻨﻄﻘﻪ ۶

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ١۵٢١

ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
٢٫٩5٫٢4

ﻣﻮﺿﻮع

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ
ﺳﺎل اول ﺑﻪ ر�ﺎل

ﻧﮕﻬﺪار� ﻓﻀﺎ� ﺳﺒﺰ ﭘﻴﻤﺎن
١٧٫١٧٣٫٧٧6٫٢46
ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ب ﻧﺎﺣﻴﻪ ١

ﻣﺒﻠﻎ �ﻞ ﭘﻴﻤﺎن ﺳﻪ
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ر�ﺎل
66٫٣44٫٩٨١٫٠4٢

ﺟﻬﺖ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺷﻬﺮدار� ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ آدرس:
 http://ets.mashhad.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻴﺪ.

اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ ﺷﻬﺮدارى ﻣﻨﻄﻘﻪ ٢

 /٩٥٣٠٦٦٨١آ

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ-ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎزان ﺛﺎﻣﻦ
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد)ر�ﺎل(
١٤٫٤٦٧٫٢٣٠٫٧٠٨

ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ www.ets.mashhad.ir
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻴﺪ.

واﺣﺪ اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺷﻬﺮدارى ﻣﻨﻄﻘﻪ ٩

 /٩٥٣٠٦٧١٣آ

ﺷﻤﺎره ﻣﺰا�ﺪه
٩5/٢

با اشاره به حل مش��کل "کلشآوکلنز"اعالم شد

جلسهوزیرارتباطاتبادادستان
برای رفع مشکلبازیهایآنالین
وزی��ر ارتباطات درب��اره آخرین وضعیت ب��ازی پرطرفدار
"کلشآوکلنز" اظهار کرد :تا جایی که اطالع داریم مشکل
این بازی رفع شده و اکنون در دسترس کاربران است.
به گ��زارش ایسنا ،واعظی اف���زود :از دادس��ت��ان محترم
خواهش کردهایم در این باره جلسهای تشکیل دهد که
این موضوع مورد قبول ایشان قرار گرفته و این جلسه ظرف
این هفته یا هفته آینده برای بررسی موضوع باز یهای
آنالین تشکیل و درب��اره آن بحث میشود.وی همچنین
از پیگیری یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی در
این خصوص خبر داد و گفت :این عضو در جلسات شورای
عالی خواستارشد که با توجه به مشکالت ایجادشده برای
مردم و اعتراضاتی که در این زمینه انجام گرفته ،موضوع
بار دیگر بررسی شود.

خیز اماراتی ها برای جذب نخبگان فضایی
ایران با حقوق  15هزار دالری
در شرایطی که فعالیتهای فضایی ای��ران در  ۴س��ال
اخیر تعلیق را تجربه ک��رده و برنامهای نیز ب��رای جذب
دان��ش آموختگان دی��ده نمیشود ،ام���ارات در پوشش
برنامه گردشگری فضایی بسیاری از متخصصان ایرانی
را با حقوقهای  ۱۰تا  ۱۵هزار دالری جذب میکند.به
گزارش فارس،سال  93ساختار سازمانی فعالیتهای
فضایی در کشور ب��ه چندین بخش تقسیم ش��د ک��ه در
نتیجه این تغییرات سازمان فضایی به زیرمجموعه وزارت
ارتباطات انتقال یافت.در اثر این تغییرات ساختاری،
فعالیتهای بخش فضایی کشور به دالیل نامعلومی تعلیق
شد که کاستی در بودجههای جاری ،اجرایی و عملیاتی
نیز تاثیر مضاعفی بر این وقفه داشت.هم اکنون  6ماهواره
تحقیقاتی با وجودتکمیل مراحل ،بر زمین مانده و پرتاب
نمیشود.
در شرایط سکون فعالیتهای فضایی در ایران ،امارات
برنامه گردشگری فضایی را تا سال  2025در دستور
کار دارد و با توجه به نبود نیروی انسانی متخصص در
این کشور ،چشم به جذب نخبگان فضایی ایران دوخته
وبسیاری از متخصصان فضایی به دع��وت ام��ارات و با
حقو قهای  10ت��ا  15ه��زار دالری راه��ی پ��روژ هه��ای
گردشگری فضایی شدهاند.بنابراین نه تنها هم اکنون از
 4هزار دانش آموخته ساالنه رشتههای فضایی در ایران
استفاده کارآمدی نمیشود؛بلکه در سالهای اخیر آمار
جذب دانش آموختگان رشتههای فضایی نیز بسیار کاهش
یافته است.تاجایی که از  20نفر بورسیه که از پژوهشگاه
فضایی به چین اعزام شده بودند ،برخی از همانجا بورسیه
خود را تسویه کرده و به امارات یا دیگر کشورها رفتهاند.

ماکارونی ضد سرطان روده بزرگ تولید شد

شیرجه در مرکز کهکشان مارپیچی

ﻧﮕﻬﺪار� ﻓﻀﺎ� ﺳﺒﺰ
٢٫٩5٫٢5
ﭘﻴﻤﺎن ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ج ﻧﺎﺣﻴﻪ ١
ﺟﻬﺖ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺷﻬﺮدار� ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ آدرس:
 http://ets.mashhad.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻴﺪ.

ﺷﻤﺎره ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
٩٫٩5٫٢٢

ارقامی در حد  ۱۰۰میلیون تومان ،برای
س��ی �مک��ارته��ای ط�لای��ی ک��ه ش��م��ارهه��ای
رن��د دارن��د قیمتی ح��دود 3میلیون تومان،
سیمکارتهای نقرهای رقمی ح��دود یک تا
2میلیون تومان و برای سیمکارتهای برنزی
ارقامیبیشاز  ۱۰۰هزارتومانازسویاپراتور
پیشنهادشدهاست.همچنینپیششمار هاین
سیمکارتهااز  ۰۹۳۵تا  ۰۹۰۲و  ۰۹۰۳که
پیش شمارههای جدید ایرانسل به شمار
میروند ،متفاوت اس��ت .دائمی یا اعتباری
بودن شمارهها نیز به درخواست خریدار بوده،
ام��ا ب��رای خرید سیمکارتهای دائمی فرد
به پ��رداخ��ت  ۱۰۰ه��زار تومان بیش از مبلغ
سیمکارتاعتباریملزمخواهدبود.

فراخبر

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮدارى ﻣﻨﻄﻘﻪ ٢
ﻣﻮﺿﻮع

ایرانسلنیزسامانهایدراینبخشراهاندازی
کرده است و حتی مشترکان خود را از طریق
ارس��ال پیامک از فعالیت ای��ن سامانه آگاه
میکند.
س��ام��ان��ه ای��ران��س��ل ه��م م��ان��ن��د ه��م��راه اول
سیمکارتهایرندرابهشکلمزایدهایواگذار
کرده است و برای هر یک از این خطوط قیمت
خاص خود را پیشنهاد میدهدتا خریداران
ب��ه رق��اب��ت ب��ا یکدیگر ب��پ��ردازن��د و باالترین
رق��م را پیشنهاد دهند .همچنین بر اساس
میزان رند بودن ،این شمارهها به چند گروه
پالتینیم،طالیی،نقرهایوبرنزیطبقهبندی
میشوند.بر این اساس برای سیمکارتهای
پالتینیمکهدارایشمارهایبسیاررندهستند

...

اخبارکوتاهداخلی

تازه های فناوری

ﻣﺒﻠﻎ �ﻞ ﭘﻴﻤﺎن ﺳﻪ
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ر�ﺎل

11

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺰا�ﺪه
اﺟﺎره ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ �� ﺑﺎب ﻣﻐﺎزه

ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه و �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ آدرس ﻣﺸﻬﺪ اﺑﺘﺪا� ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻧﻮاب ﺻﻔﻮ�-ﺷﻬﺮدار� ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺛﺎﻣﻦ-اداره اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ� ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎ�ﻴﺪ .
ﺗﻠﻔﻦ ٣٣٦٨٧٠٠٦-٨

اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ ى ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎزان ﺛﺎﻣﻦ

 /٩٥٣٠٦٦٣٠آ

مهر -محققان کشور ماکارونی پری بیوتیک با خواص
پیشگیریازسرطانرودهبزرگتولیدکردند.امینیمحقق
طرح درباره فرق پروبیوتیک و پری بیوتیک خاطرنشان
کرد :پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند
که در جدار روده بزرگ رشد می کنند؛ پری بیوتیک غذای
این پروبیوتیک هاست.

امکان رصد  ۳سیاره شامگاهی در آسمان
که چند میلیارد سال پیش رخ داده است .این کهکشان
 ۱۰۰هزار سال نوری قطر دارد و نوری که از آن میبینیم
مربوط به  ۴۰میلیون سال پیش است.

رسانهایبهمبلغ 4.83میلیارددالردارد 5.مدیریاهوپس
ازنهاییشدنقرارداداستعفاخواهندکرد.دیگرمدیراندر
آلتابا فعالیت می کنند که یک شرکت هولدینگ با دارایی
هاییشامل ۱۵درصدسهمدرشرکتتجارتالکترونیکی
چینی علی بابا و  35.5درصد سهم در یاهوی ژاپن است.

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اى ﻧﻮﺑﺖ دوم
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ
ﻃﺮح ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺪا

ﺗﺄﻣﻴﻦ  ٢٨دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ
 Heavy Duty Outdoorﻋﺮﺻﻪ ﻣﻴﺪان
ﺟﻬﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ
https://shohada-sq.mashhad.ir
رﺟﻮع ﺷﻮد .ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ� ﺗﻤﺎس:
٠۵١ – ٣٢٢٣۶٨١۶ – ٣٢٢٣٠١٧۵

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮح ﻣﻴﺪان ﺷﻬﺪا

 /٩٥٣٠٦٧١٩آ

مهر -مدیر انجمن نجوم اه��واز گفت :در این چند شب
تقریبا  ۴۰دقیقه بعد از غروب خورشید می توان  ۳سیاره
زهره ،مریخ و نپتون را در آسمان رصد کرد.در همین زمان
می توان دنباله دار  P۴۵را مشاهده کردکه در نزدیکی افق
غربی قرار دارد که در آسمان صاف و بدون غبار با دوربین
دوچشمی قابل مشاهده است.

ساخت پمپهای صنعتی با همکاری آلمان
ایسنا -پژوهشگران کشور با ساخت ان��واع پمپهای
مورد نیاز صنایع نفت ،گاز و آب ،کشور را از واردات این
دستگا هها بی نیاز کردند.این پمپها ب��رای مصارف
شهری ،کشاورزی و صنعتی کاربرد دارد.

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﻤﺎره
) ( ٩۵,١٠

ﺷﻬﺮدار� ﻣﻨﻄﻘﻪ  ٦درﻧﻈﺮ
دارد ﭘﻴﻤﺎن اﺟﺮاى ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻟﮑﻪ ﮔﻴﺮى و روﮐﺶ آﺳﻔﺎﻟﺖ
ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺶ را از ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ واﮔﺬار
ﻧﻤﺎ�ﺪ ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ www.ets.mashhad.ir
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد
اﻣﻮر ﻗﺮارداد ﻫﺎى ﺷﻬﺮدارى ﻣﻨﻄﻘﻪ ۶

 /٩٥٣٠٧١٢٤آ

ﺗﻤﺪﯾﺪ آﮔﻬﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ

ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧ� و ﺧﺪﻣﺎت ا�ﻤﻨ� ﺷﻬﺮدار� ﻣﺸﻬﺪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﭘﺲ از
ﺷﻨﺎﺳﺎ�� ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ)ﺣﻘﻴﻘ� و ﺣﻘﻮﻗ�( و ارز�ﺎﺑ� آﻧﺎن ،از ﻃﺮ�ﻖ اﺳﺘﻌﻼم
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬار� ﻃﺮح ﻫﺎ� ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ� ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮح ذ�ﻞ اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﺪ .ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻣﺤﺘﺮم
ﺑﺎ�ﺪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮ�ﺖ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ  www.12�.mashhad.irﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ
ﻓﺮمﻫﺎ� ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام و ﭘﺲ از ﺗ�ﻤﻴﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺴﺘﻨﺪات درﺧﻮاﺳﺘ� ﺣﺪا�ﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﻮرخ  ٩٥٫١١٫١ﺑﻪ
واﺣﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎ� ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻮ�ﻞ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ.
ﺿﻤﻨ ًﺎ ﻫﺰ�ﻨﻪ درج آﮔﻬ� ﻫﺎ از ﺑﺮﻧﺪه در�ﺎﻓﺖ ﻣ� ﮔﺮدد .ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ٣٧١٢٤٥٩٠
ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎ�ﻴﺪ.
.١اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧ�
.٢اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎز� ﻋﻠﺖ �ﺎﺑ� و ﺑﺮرﺳ� ﺻﺤﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت در آﺗﺶ ﺳﻮز� ﻫﺎ
.٣اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎز� و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ� ﺻﺤﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار ﺧﻮدروﻫﺎ ،دﺳﺘﺮﺳ� ﻫﺎ ،ﺗﻬﻴﻪ آب و ..
.٤ﺷﻨﺎﺳﺎ�� ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ آﺳﻴﺐ ﻫﺎ� روﺣ� ،ﺟﺴﻤ� ،ﺑﻴﻤﺎر� ﻫﺎ و ﻋﻮارض ﻓﻴﺰ�ﻮﻟﻮژ�� ﺷﻐﻠ�
آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﺎن و اراﺋﻪ راﻫ�ﺎرﻫﺎ� �ﺎﻫﺶ آن ﻫﺎ
.٥ﺗﺪو�ﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ آﻣﺎر� در ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧ�

ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻬﺮدارى ﻣﺸﻬﺪ
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