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کوتاهازجهانعلم
بازگشت تلفن همراه نوستالژیک!
م���ه���ر-گ���زارش ه��ای��ی
درباره تولید دوباره یکی
ازقدیمی ترین موبایل
های نوکیا منتشر شده
است.نوکیا  ٣٣١٠که
نخستین ب��ار  ١٧سال
قبل تولید شد  ،بسیار
سنگین بود که عالوه بر
باتری قدرتمند طرح ماندگاری نیز داشت .اکنون شرکت
فنالندی تولید کننده نوکیا خود را برای رونمایی از نسخه
مدرن نوکیا ۳۳۱۰در کنگره جهانی موبایل آماده می کند.
نسخه مدرن  63دالری این گوشی به جای آن که یک تلفن
هوشمند تمام و کمال باشد ،تاحدودی به نمونه اصلی
وفادار است.

دانشمندان موش ها را در برابر اعتیاد به
کوکائین مصون کردند
مهر -دانشمندان با دستکاری ژنتیکی یک موش موفق
شدند این جونده را در برابر اعتیاد به ماده مخدر کوکائین
مصون کنند.

با لپتاپ ،سیاره کشف کنید!
ایسنا-محققان مجموعه بزرگی از دادههای جمعآوری
شده توسط رصدخانه ِکک در 2دهه اخیر را در دسترس
عموم ق��رار دادن��د که به اف��راد اج��ازه میدهد با بررسی
آ نها ،سیارات فراخورشیدی را کشف کنند.این پایگاه
داده ح��اوی  61ه��زار سنجش سرعت دوپلر از 1600
ستاره نزدیک است .مردم میتوانند کنسول نرمافزاری
این تیم را دانلود و ستاره دلخواه شان را با بررسی بیشتر
انتخاب کنند.اگر کاربری دریابد که تحلیلهایش تا حد
زیادی به مدلهای سنجش ثبت شده قبلی از ارتعاشات
ستارهای شبیه است ،به احتمال زیاد یک سیاره را کشف
کرده ومیتواند آن را در آدرس oklo.org/systemic-
 console-tutorial-1-hd-4208وارد کند.

سرنوشت نامعلوم طرح های کالن پژوهشی
بیشتر ط��رح ه��ای پژوهشی ملی که سابقه ای چندین
ساله دارند ،به دلیل بی توجهی و نبود برنامه هدفمند در
امر پژوهش و فناوری در کشور ،به حالت تعلیق درآمده
اند و به نوعی چرخ های آن ها از حرکت ایستاده است.به
گزارش مهر ،متاسفانه با گذشت بیش از  ۵سال از تعریف
اولیه ،بسیاری از این طرح های ملی راه به جایی نبرده و به
حالتتعلیقدرآمدهاند.اعتباراتناچیزدولتی،کندبودن
بخش های دولتی ،ریسک باالی سرمایه گذاری در طرح
های پژوهشی ،سطح باالی فناوری و نبود مدل مشخصی
برایتوسعهفناوریبامشارکتبهرهبردارانمختلف،سبب

شده بسیاری از طرح های ملی حوزه علم و فناوری متوقف
شود.قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی با
بیان این که بخش عمده  ۷۰الی  ۸۰طرح کالن ملی که
درقالب شورای عالی عتف مصوب شده بود ،از سال ۹۰
به بعد متوقف شده ،می گوید :این طرح ها ابرپروژه هایی
است که هر کدام می تواند ۱۰تا ۲۰دانشجوی دکترا و
کارشناسی ارشد را از دانشگاه ها و پژوهشگاه ها جذب
کند،اما بیشتر این طرح ها متوقف و ردیف اعتبار آن ها
حذف شده است.معاون پژوهشی وزارت علوم نیز دالیل
تعلیق بسیاری از طرح های پژوهشی را مشکل عدم اعتبار

می داند و می گوید ۴۷ :طرح کالن مصوب شورای عتف
با مشکل عدم اعتبار بودجه و نبود مدیریت صحیح مواجه
بودند.وی می افزاید :پس از بررسی های متعدد ،مشخص
شد  ۳۴طرح کالن ملی دارای دستگاه بهره بردار هستند
و می توان برای آن ها اعتبار تامین کرد اما سازمان مدیریت
در روند اعتبار بودجه برای این طرح ها با مشکل مواجه
شد.بنابراینتصمیمگرفتهشدطرحهایباقابلیتاقتصاد
مقاومتی مشخص و تامین اعتبار شود که در مجموع ،بیش
از ۲۰طرح در این ردیف قرار گرفت.عدم تامین اعتبار الزم
برای اجرای طرح های کالن ملی از مشکالتی است که
معاون وزیر علوم مطرح می کند و معتقد است که محققان
کشور در روند اجرای فنی طرح های کالن ملی مشکلی
ندارند اما اعتبار الزم برای عملیاتی سازی آن ها وجود

ندارد .اما مهدی نژاد معاون پژوهشی سابق وزارت علوم
دالیل مغفول ماندن طرح های پژوهشی را پیش داوری و
ذهنیت غلط برخی افراد عنوان می کند و می گوید :باید
سیاستی در نظر گرفته می شد تا در ابتدا دولت ریسک
فعالیت در پروژه های تحقیقاتی را می پذیرفت و پس از آن
دستگاه ها و بخش خصوصی وارد عرصه می شدند.در این
میان مجریان طرح های پژوهشی نیز به دلیل معلق ماندن
این پروژه ها معترض هستندواظهارات برخی از مجریان
طرح ها گویای این واقعیت است که سرنوشت طرح های
ملی پژوهشی به دلیل عدم همکاری دستگاه های اجرایی
وبهرهبردارنامعلوماستوبهنوعیهستههایعلمیآنها
در حال گسست است و ۸۰درصد طرح های کالن ملی،
اکنون در رکود کامل به سر می برند.

با همکاری دانشمندان روسی و ایرانی انجام شد

کشف مواد فرا زمینی در کویر لوت
گروهی از دانشمندان روس با همکاری
استادان دانشگاه کرمان در کویر لوت ایران
بقایای شهاب سنگی را یافتند که تصور می
شود حاصل تولد منظومه شمسی در 4.5
میلیارد سال قبل بوده است.
در این زمینه پایگاه خبری روسی اسپوتنیک
از کشف  13کیلوگرم م��واد فرازمینی در
کویر ل��وت خبر داد.ب���ه گ��زارش ایرنا  ،این
مواد فرازمینی که توسط محققان روسی از
دانشگاه «فدرال اورال» با همکاری محققان
ای��ران��ی کشف ش��ده اس��ت ،در واق��ع شبیه
شهاب سنگ هستند که براساس گمان اولیه
دانشمندان ،هم سن منظومه شمسی ما و
حدود  4.5میلیارد ساله است.
به گزارش مهر به نقل از دیلی میل ،ویکتور
گروخوسفکی دانشمند روس��ی که بقایای
یک شهاب سنگ متالشی شده در روسیه را
در س��ال ٢٠١٣یافت ،اکنون در کویر لوت

نیز بقایایی از یک شهاب سنگ کشف کرده
اس��ت.ب��ه نظر می رس��د آب و ه��وای خشک
این صحرا به حفظ بقایای شهاب سنگ 4.5
میلیارد ساله کمک کرده است.در هر حال
گروهی متشکل از  4زمین شناس از دانشگاه
دولتی فدرال اورال ،برای یافتن شواهدی
از شهاب سنگ های مشابه سال  ٢٠١٣که
به شهر چالیابینسک روسیه برخورد کرد،
کویر لوت را بررسی کردند .در این تحقیق
گروهی از محققان دانشگاه کرمان نیز با آن
ها همکاری کردند.این گروه نمونه هایی به
وزن  ١٣کیلوگرم کشف کردند که به شهاب
سنگ شباهت داشتند .همچنین تصور می
شود  ٨٠درصد از نمونه ها ،منشاء فرازمینی
داشته باشند .تصور بر ای��ن اس��ت که این
نمونه ها بخشی از یک باران شهاب سنگی
باشند ،زیرا حدود ١٠تکه از  ٧٠نمونه جمع
آوری شده حاوی یک نوع ماده شهاب سنگی

هستند.دانشمندان معتقدند این شهاب
سنگ ها حاصل فرآیند تولد منظومه شمسی
در  4.5میلیارد سال قبل اس��ت .اما برای
تایید آن به آزمایش های بیشتری نیاز است.به
همین دلیل نیمی از مواد کشف شده در ایران
باقی می ماند و بخش دیگر برای آزمایش های
بیشتردر روسیه است.ویکتور گروخوسفکی
از اعضای کمیته شهاب سنگ ها در آکادمی
علوم روسیه گفت :گروهی چهار نفره که
همگی عضو کنسرسیوم آزمایشگاه مواد
فرازمینی روسیه بودند ،در یک سفر اکتشافی
موفقیت آمیز به ای��ران توانستند با حمایت
محققان دانشگاه کرمان تعداد کافی مواد
فرازمینی گ���ردآوری کنند .کارشناسان
معتقدند حدود  80درصد از این نمونه ها
که در کویر لوت کشف شده اس��ت ،منشاء
فرازمینی دارد .گروخوسفکی در خصوص
یافته ه��ای ای��ن گ��روه گفت :در جریان این

فعالیت میدانی حدود  13کیلوگرم نمونه
که گمان می رود شهاب سنگ باشند ،پیدا و
مشخصشدهاستکهبسیاریازاینقطعات،
بقایای یک بارش شهابی هستند ،زیرا حدود
 70قطعه جمع آوری شد که  10تا  12قطعه
آن به یک نوع شهاب سنگ تعلق دارد.وی
اظهار کرد که بررسی نمونه ها به زودی آغاز

می شود اما زمان بر است .محققان در نظر
دارن��د در گام بعدی مشخص کنند قطعات
شهاب سنگی دقیقا چند ساله هستندو بدین
منظورباید زمان تشکیل شدن یک قطعه در
فضا  ،زمان جدا شدن آن از پیکره والد خود
و نیز زمانی را که در زمین گذرانده است ،در
نظر بگیرند.

تازه های فناوری

انگشتر نجات ساخته شد

ساخت اولین ایمپلنت مغناطیسی دارو در جهان

مهر-یک شرکت نوپا در
آمریکا انگشتری ساخته
که کاربر هنگام خطر می
ت���وان���د ب���ه وس��ی��ل��ه آن،
اطرافیان و دوستان خود
را مطلع ک��ن��د.داخ��ل
انگشتر شرکت Nimb
دکمه ای قرار دارد که به
یک اپلیکیشن موبایل متصل است .با فشار این دکمه فرد
می تواند درخواست کمک کند.

محققان اولین ایمپلنت مغناطیسی
دارو را برای بهبود دارورسانی به بدن
ساختند.به گزارش ایرنا  ،این ایمپلنت
 6میلی متر ط��ول دارد و از اسفنج
سیلیکونی حاوی ذرات مغناطیسی
آه��ن کربونیل ساخته ش��ده اس��ت که
درون الیهای از پلیمر قرار دارد .برای استفاده از این اب��زار ،ابتدا
داروه��ای موردنظر به آن تزریق و سپس در بدن بیمار ایمپلنت
میشود .پس از آن پزشکان با عبور دادن آهنربا از روی پوست بیمار،
شکل اسفنج را تغییر میدهند و در نتیجه دارو در بافت اطراف آن
رها میشود.

حفظ حریم خصوصی در برابر پهپادهای
م��زاح��م ،فاکتور جدید امنیتی در بخش
آی تی اس��ت که مدیر سابق سیسکو روی
آن ،س��رم��ای�هگ��ذاری میکند.به گ��زارش
خبرآنالین،وی قصد داردن��رماف��زار کشف
و ردیابی ان��واع پهپاد در اط��راف خانههای
مسکونی را بهعنوان فاکتور جدید دنیای امنیت اطالعات توسعه دهد.
با  Dedroneمیتوان از طریق حسگرهای نصبشده در اطراف خانه و
همچنین هوش مصنوعی و یادگیری ماشین به شناسایی پهپادهای مزاحم
اقدام کرد و با توسعه این استراتژی میتوان بهسوی تجاریسازی نرمافزار
برای شرکتها اقدام کرد.

امیر دبی در اج�لاس جهانی دول��ت ها
اعالم کرد :امارات قصد دارد با همکاری
ه���ای ب��ی��ن ال��م��ل��ل��ی در م��ری��خ شهری
کوچک بسازد .البته شهر مریخی با
ن��ام  Mars۲۱۱۷در آی��ن��ده نزدیک
ساخته نخواهد شد .به برنامه ریزی
برای ساخت این شهر اشاره ای نشد.دولت امارات تصمیم به ساخت
شهری به اندازه شیکاگوی آمریکا با جمعیتی حدود  ۶۰۰هزار نفر
دارد .این درحالی است که سازمان فضایی امارات که در سال ۲۰۱۴
تاسیس شده ،تصمیم دارد در  ۲۰۲۱فضا پیمایی به نام  Hopeبه مدار
مریخ بفرستد.

ژن سیری کشف شد
ایرنا-دانشمندان ژنی را کشف کرده اند که باعث احساس
سیری می شود و به جلوگیری از تمایل به پرخوری کمک
می کند.این ژن سیگنال های میان مغز و روده ها را کنترل
می کند.

عرضه رقیب اسکایپ توسط آمازون
فارس -آمازونبهدنبالیافتنراههاییبرایکمکبهکسب
و کارهای کوچک و افزایش درآمد آن هاست،از همین رو
خدماتی موسوم به  chimeرا عرضه ک��رده تا ارتباطات
مجازی این افراد را تسهیل کند.چایم یک سرویس ارتباطی
یکپارچه است که برگزاری ویدئو کنفرانس را تسهیل
می کند.عرضه این محصول رقابتی مستقیم با اسکایپ
محسوب می شود که برقراری تماس های صوتی و ویدئویی
اینترنتی را ممکن می کند.

رقابت های ابری با کاهش قیمت تشدید
میشود
ایتنا-مایکروسافت ،قیمت سرویس  Azureرا به میزان
قابل توجهی کم کرده و در برخی م��وارد ،قیمت را تا ۶۱
درصد کاهش داده است.

راهکار احتمالی اپل برای افزایش ظرفیت
باتری آیفون 8
اپل از طراحی جدید بورد آیفون  8برای افزایش ظرفیت
باتری این پرچمدار استفاده خواهد کردودر  iPhone 8از
باتری  ۲۷۰۰میلیآمپری دوسلولی  Lشکل استفاده می
شود.

رهایی از شر بوی بد بدن با پیوند باکتری!
ایسنا -یک پیوند میکروبی از یکی از بستگان نزدیک
میتواند به توقف بوی بد بدن کمک کند.محققان در این
پژوهش باکتریهای بد بو را با آن دسته از باکتریهایی که
بوی کمتر و بهتری داشتند،جایگزین کردند.

هدستواقعیتمجازیبرایافراددوربینونزدیکبین

ثبت رکوردجدیدفضایی؛پرتاب 104ماهوارهبایکموشک

کاربران عینکی همیشه برای استفاده از هدست های
واقعیت مجازی با مشکالتی مواجه بوده اند ،اما از این به
بعد با هدست های جدید مشکلی نخواهند داشت.به
گزارش مهر  ،محققان سیستم نمایش واقعیت مجازی
طراحی کرده اند که می تواند خود را با وضعیت چشمان
کاربرانتطبیقدهدواگراینافراددوربینیانزدیکبین
باشند،سیستمنمایشمذکورباشخصیسازیامکانات
خود،بهترینکیفیتنمایشتصاویررابرایافراددوربین
یانزدیکبینبهارمغانمیآورد.دراینهدستازلنزهای

سازمان هوا و فضای هند(ایسرو)روز گذشته در رکوردی
بی سابقه  104ماهواره را با یک موشک در مدار زمین
قرارداد.موشکپیاسالوی-ایکسالبهطول 44متر
و وزن  320تن در ساعت  9و  28دقیقه صبح چهارشنبه
به وقت محلی این ماهواره ها را در مدار زمین در ارتفاع
 505کیلومتر قرار داد.به گزارش ایرنا،ماهواره های
پرتاب شده متعلق به آمریکا،قزاقستان،هلند،سوئیس و
چند کشور عربی است که بیشتر در زمینه عکسبرداری
از زمین استفاده می شود.پیش از این روسیه با پرتاب37

ماهواره رکورد پرتاب بیشترین ماهواره با یک موشک در
جهان را به خود اختصاص داده بود.

خورشید بی لکه می شود
 ۳۷۰سالپیشخورشیدبدونلکهشدوحاالدانشمندان
خبرمیدهندکهاینستارهفروزانباردیگربهاینوضعیت
دچ��ار می شود.به گزارش مهر ،در سال  ۱۶۴۵عمال
خبریازلکههایمعروفخورشیدینبود.طییکدوره
 ۷۰سالهبعدازآن،لکههایخورشیدیبهندرتدرسطح
این ستاره دیده می شد.اکنون و پس از یک دوره فعالیت
مغناطیسی چشمگیردر خورشید که با پیدایش چندین
لکه در ده��ه ه��ای  ۵۰و  ۶۰میالدی همراه بود،حاال
دانشمندان از حرکت این ستاره به سوی دوران عاری از

جلیقه هوشمندی تولید شده که مانند وسیله گرمایشی
همراه شما عمل می کند و شما را در برابر سرما ضد
ضربه می کند.به گ��زارش باشگاه خبرنگاران ؛ این
جلیقه در برابر ورود باد ،باران و برف کامال مقاوم ودارای
باتری است که شارژمی شود و سپس تا  8ساعت تمام
قسمت هایش را گرم نگه می دارد .البته می توانید با یک
پاوربانک نیز این باتری را شارژ کنید .وزن این جلیقه
تنها  220گرم است و در 60ثانیه دمایی در حدود 50
درجه ایجاد می کند.البته اگر به وسیله ولوم کنترلی

ردپای خودرا در اینترنت مشاهده کنید
دوبرنامهنویسیکپالگین(افزونه)برای
آموزش
مرورگرهاطراحیکردهاندکهبهکاربران
اجازه میدهد ردپای خود را در فضای
مجازی مشاهده کنند.این افزون ه با نام "سلفی اطالعات"
()DataSelfieردپایکاربراندرفضایمجازیرابهکمک
فعالیتهای فیس بوکی آن ها ثبت میکند .امکان دانلود
این افزونه برای مرورگر کروم برای همه وجود دارد.برنامه
سلفی اطالعات ،دادههایی را که کاربر آگاهانه و ناآگاهانه
درگشتوگذاروفعالیتهایفیسبوکیبهجامیگذارد،

سلفی اطالعات بیشتر باشد ،تصویری که در نهایت ارائه
میشود واضحتر است .به کمک الگوهای تجزیه و تحلیل
دادهها و هوش مصنوعی ،یک برآورد تدریجی از باورهای
مذهبی و سیاسی کاربر ،ویژگیهای برجست ه شخصیتی
او ،سن ،جنسیت ،الگوی مصرف ،سرگرمیها و عالیقش
ارائه میشود .این شبیه همان بدل مجازی کاربر است که
روی سرورهای فیس بوک زندگی میکند با این تفاوت که
ابزارها و روشهای فیس بوک برای تراشیدن این پیکره به
مراتب دقیقتر و کارآمدتراست.

٢,٩۵,٢۶
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حاجیان -دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان این
که مجلس می تواند نقش ویژه ای در قانون گذاری برای
فعال سازی بخش خصوصی درحوزه فضای مجازی داشته
باشد،برلزوم تشکیل کمیسیون و یا فراکسیون مرتبط با
فضای مجازی تاکید کرد .فیروزآبادی افزود:متاسفانه
فعالیت دانش آم��وزان در فضای مجازی زیاد شده وباید
بتوانیم درتولید محتوا و ایجاد مهارت در ح��وزه فضای
مجازی هدایت گری داشته باشیم زیرا این مهارت ها می
تواند سواد مجازی و نحوه استفاده صحیح و سالم از آن را
ارتقا دهد ونیروی انسانی ماهر کارآفرین ایجاد خواهد
کرد.هدف ما خ��روج از حالت انفعال در فضای مجازی
است زیرایک لشکر آماده به نام آموزش و پرورش داریم و
این لشکر ممکن است درآینده نزدیک توسط شبکه هایی
که ازخارج سرچشمه می گیرند،هدایت شود بنابراین باید
از همین االن نظام بخشی کرد و مدارس نیز بعد از ساعت
درس با برنامه ،پیگیر نظام بخشی اوقات فراغت و آموزشی
دانش آموزان باشند.

ایسنا-مدیرعاملشرکتارتباطاتسیارباتاکیدبرافزایش
دائم ترافیک دنیا در حوزه موبایل ،از ۲۰برابر شدن ترافیک
دیتای  4Gهمراه اول طی  2ماه خبر داد.البته به طور
معمول در روزهای تعطیل استفاده مشترکان از سرویس
مکالمه  ۳تا  ۳۵درصد کاهش و ترافیک دیتای اپراتور اول
حدود  ۱۵درصد رشد دارد.

میزان دما را پایین تر انتخاب کنید ،زمان بیشتری گرم
خواهید بود.

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ ﺳﺎل اول
ﺑﻪ رﯾﺎل
١٧,۴٢٧,۴۵٨,۴١٠

ﺷﻤﺎره ﻣﺰاﯾﺪه
٩۵,۴

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺰاﯾﺪه
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پارسا  -ب��ر اس��اس ب��رآورده��ا،ط��ی  ۵س��ال آی��ن��ده سهم
اینترنت اشیا در بازار ایران حدود  ۴۰میلیارد دالرخواهد
بود .روحانی نژاددبیرفروم تخصصی اینترنت اشیا در
ایران در نشست خبری کنفرانس اینترنت اشیاکه دوم
اسفندبرگزار می شود با اشاره به بی توجهی بسیاری از
دستگاه ها ونهاد ها به اینترنت اشیا گفت:اینترنت اشیا
روند آینده فناوری است اما متاسفانه در کشور ما هنوز
نقشه راه مشخصی برای آن ترسیم نشده است.وی با اشاره
به رونمایی از پیشنویس طرح جامع اینترنت اشیا با تمرکز
برافق پنج سال آتی دراین کنفرانس افزود:از سال  ۹۴طی
مذاکرهبا ۲۰شرکتفعالدرحوزههای مختلف،تالشمی
کنیم زمینه های توسعه این فناوری را فراهم کنیم .

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ-ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎزان ﺛﺎﻣﻦ

جمعآوریمیکندونشانمیدهدچگونههوشمصنوعی
نهفته در این شبکه اجتماعی رفته رفته تکههای پازل
شخصیتکاربررابرپایهرفتارمجازیکنارهممیچیند.به
گزارشایسنا،اینبرنامهبرایپرورشبدلمجازیکاربران
از اب��زار کامنتگذاری و الی��ک زدنه��ای فیس ب��وک و
همچنین لینکهایی که کلیک میشوند ،استفاده
میکند .عالوه بر آن ،اطالعات و این که هر کاربر کدام
مطلب را میبیند ،چه مدت آن را میخواند یا نگاه میکند
هم ضبط میشود.هر قدر مدتزمان استفاده از افزونه

ﻣﻮﺿﻮع

پیش بینی بازار  40میلیارد دالری اینترنت
اشیا در ایران

رشد  ۲۰برابری مصرف  4Gدر 2ماه

جلیقه هوشمندی که مانند بخاری عمل میکند

لکهخبرمیدهند.لکههایخورشیدیبراثرفعالیتهای
شدیدمغناطیسیایجادمیشوند.

مهر -محققان پژوهشگاه رویان با تحقیقات خود نشان
دادن��د که مشکل جوش نخوردن استخوان های بلند به
سلول ه��ای مزانشیمی مربوط است.طی ای��ن پ��روژه7
بیمار مبتال به جو شنخوردگی استخوان بلند هر یک
 ۲۰میلیون سلول مزانشیمی به همراه پالکت در محل
استخوان شکسته دری��اف��ت کردند.بهبود بیماران در
بازههای زمانی یک ۶ ،۳ ،و  ۱۲ماه به وسیله اشعه ایکس
بررسی شد .نتایج نشان میدهد در بازه زمانی  ۱۲ماهه
سلولهای مزانشیمی بر سالمت افراد تحت آزمایش اثر
منفی نداشتند .بر اساس دادههای اشعه ایکس ۴ ،نفراز
بیماران بهبود یافتند.

لزوم تشکیل کمیسیون مرتبط با فضای
مجازی در مجلس

خواندنی

مایعاستفادهشدهاستکهکنترلآنهاازطریقابزارتنظیم
کنندهکهتوسطکاربرمدیریتمیشود،صورتمیگیرد.

درمان مشکل جوشنخوردن
استخوانهای بلند با سلول بنیادی

ایسنا-محققان مؤسسه تحقیقات خاک و آب با قارچهای
ریشه،کودزیستی تولید کردندکه استفاده از آن موجب
بهبود عملکرد مزارع و باغات کشاورزی خواهد شد.هدف
اصلی این مطالعات تولید کود زیستی با منشاء قارچهای
«میکوریز آربوسکوالر» بوده است.این کود موجب جذب
بهتر آب وامالح معدنی در ریشه میشود و کاهش مصرف
کودهای شیمیایی و آب در مزارع را سبب خواهد شد.

شناسایی پهپادهای مزاحم روی پشتبام خانه

ایسنا-دانشگاه استنفورد یکی از برترین دانشگاه ها در
زمینه تربیت کارآفرینان موفق و ایجاد استارتاپهای چند
میلیارد دالری است.یک استارتاپ برای تکشاخ بودن
باید بیش از یک میلیارد دالر ارزش داشته باشد و دانشگاه
استنفورد زمینه ساز ایجاد بیشترین تکشاخها بوده است.
دانشگاه استنفورد  51استارتاپ تکشاخ را به جهان
معرفی کرده است.
یکی از2استارتاپ برتر دنیا یعنی اسنپچت ،به وسیله
دان��ش آموختگان استنفورد راهان���دازی ش��ده اس��ت .از
استارتا پهای موفق دیگراین دانشگاه ،م �یت��وان به
"وات �ساپ" و "ش��ازم" اش��اره کرد.آمریکا با داشتن 144
استارتاپ موفق در رتبه اول ج��دول کشورهای دارای
استارتاپهای موفق قرار دارد و پس از آن ،چین با 47و هند
با  10استارتاپ در رتبههای بعدی قرار دارند.

...

اخبارکوتاهداخلی

تولید کود زیستی از قارچ

امارات در مریخ شهر می سازد

دانشگاه استنفورد مهد استارتاپها

11

در اﺑﻌﺎد و ﻃﺮحﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎﻟﯽ

ﻣﺒﻠﻎ ﮐﻞ ﭘﻴﻤﺎن ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ رﯾﺎل

ﭘﺬﯾﺮشﺳﻔﺎرﺷﺎتازﮐﻠﻴﻪادارات،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎىدوﻟﺘﯽوﺧﺼﻮﺻﯽواﻓﺮادﺣﻘﻴﻘﯽ

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﻮرى

۶٧,٣٢۴,٩٩۴,٨٨٠

ﺟﻬﺖ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺷﻬﺮدار� ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ آدرس  www.ets.mashhad.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻴﺪ.
اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ ﺷﻬﺮدارى ﻣﻨﻄﻘﻪ ٢

 /٩٥٣٤٢٢٥٤آ
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