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آغازحمایت بالعوض میلیاردی از پیام رسانهای ایرانی

کوتاهازجهانعلم
ناسا وجود موجودات فضایی را تایید کرد
باشگاه خبرنگاران -به تازگی ناسابا افشای گزارشی
محرمانه تلویحا وجود موجودات فضایی در سیارات دور را
تایید کرده است .یکی از محققان ارشد ناسا نیز اعالم کرده
که در آینده با موجودات فضایی دیدار خواهیم کرد .این در
حالی است که پیشتر نیز دانشمندان روسی اعالم کرده
بودند  2031سال مالقات با فرازمینی ها خواهد بود.

تشعشع مرموز مواد رادیواکتیو در اروپا
باشگاه خبرنگاران -ماده رادیواکتیو ید  131به طور
مرموزی در سراسر اروپا در حال انتشار است.به تازگی
تشعشعات مرموزی از مواد رادیواکتیو در اروپا یافت شده
است که دلیل اصلی آن هنوز مشخص نیست« .ید »131
یک ماده رادیواکتیو ساخت بشر است که نشانه هایی از
انتشار آن در سراسر اروپ��ا دیده شده است.اوایل ژانویه
این ماده در شمال نروژ یافت و سپس به تدریج به سراسر
اروپا منتقل شد .با این حال،با وجود یافتن چنین ماده ای
درژانویه ،مقامات اروپایی این موضوع را تا همین روزهای
اخیربه طور علنی اعالم نکرده بودند.با توجه به این نکته
که ید  131طول عمر کوتاهی دارد ،یافتن مقادیر زیادی از
اینمادهنشاندهندهایناستکهتولیدآنبهتازگیصورت
گرفته است.هنوز مشخص نیست منبع اصلی انتشار این
ماده از کجا بوده است .آمریکا هواپیماهای خاصی برای
جداسازی این مواد به آسمان اروپا فرستاده؛ اما تاکنون
نتیجه ای دربر نداشته است.برخی ادعا می کنند انتشار
ید  131ناشی از انجام یک آزمایش هسته ای مخفیانه از
سوی روسیه است.با این حال ،انتشار این ماده رادیواکتیو
دراروپا هیچ تهدید قطعی برای جان ساکنان این قاره در
پی ندارد.

جلوگیری ازپیشرفت اماس با سلولهای
بنیادی
ایرنا  -محققان شیوه جدیدی برای درمان ام اس شناسایی
کردهاند که در آن به منظور ممانعت از پیشرفت بیماری،
با سلول ه��ای بنیادی سیستم ایمنی ب��دن بازنشانی
میشود .این روش درمانی در  73درصد مبتالیان به ام
اس عودکننده به مدت 5سال مانع بروز مجدد عالیم این
بیماری شده است .همچنین در  33درصد مبتالیان به
اماس پیشرونده ،مانع وخیم تر شدن عالیم بیماری شده
است.

معاونت علمی ریاست جمهوری از پیام رسانهای داخلی
بخش خصوصی که توانستهاند با ایجاد سامانه و بستر
مناسب در جذب مخاطبان و کاربران ایرانی موفق عمل
کنند ،حمایت ویژه میلیاردی میکند.به گزارش مهر ،

واعظی دستور پیگیری داد

مهر -تحقیقات جدید نشان می دهددر مغز معتادان به
کوکائین ذخایر عجیبی از آهن ایجاد می شود .محققان
متوجه شدند در منطقه ساختار زیرقشری مغز معتادان
ذخایر آهن قرار دارد .حجم ذخایرآهن در مغز این افراد به
مدت زمان اعتیاد آن ها بستگی دارد.به طور معمول وجود
آهن بیشتر در مغز به معنای کاهش این ماده معدنی در
نقاط دیگر بدن است .به عنوان مثال کمبود آهن به کاهش
اکسیژن در بدن منجر می شود.

مهر-شرکت مخابراتی وریزن آمریکا با پرداخت 4.48
میلیارد دالر مالک یاهو می شود و انتظار می رود این توافق
در سه ماهه دوم  ۲۰۱۷یعنی کمتر از 4ماه دیگر نهایی
شود.

سامسونگ ،نوت  ۷بازسازیشده را
میفروشد
خبرآنالین  -سامسونگ تصمیم به فروش نوت ۷اس (نوت
 ۷بازسازیشده) در بازارهای محدود گرفته است.باهدف
کاهش ضررهای ناشی از پروژه شکستخورده نوت ،۷
سامسونگ قصد دارد با تعویض باتری فبلت  ۲۰۱۶خود
گوشی بازسازیشده نوت  ۷اس را راهی بازارهای هند،
ویتنام و سایر بازارهای نوظهور کند.

اینترنت  100مگابیتی ماهوارهای در نقاط
دورافتاده آسیا
فارس-شرکت  Kacific Broadband Satellitesقصد
دارد سرویس های اینترنتی ماهواره ای با سرعت 100
مگابیت در ثانیه را در نواحی دورافتاده جنوب شرق آسیا
ارائه کند.این ماهواره با ارسال پرتوهای داده به نواحی
روستایی و دوراف��ت��اده در بیش از  20کشور استفاده از
خدمات اینترنت ارزان قیمت را در این مناطق تا سال
 2019ممکن می کند.

داش��ت:در یک ماه گذشته  ۳۰تا  ۴۰مورد از
ایننوعشکایتدریافتکردیمکهمدعیبودند
سرویسخدماتارزشافزودهایفعالنکرده
اند اما در قبوض شان مبلغی بابت این موضوع
دیده می شود.غیر از یکی دو مورد که در این
زمینه حق با مشترک بود ،سایر مشترکان از
خدمات مبتنی بر محتوا استفاده کرده بودند.
دراین 2مورد نیز به اپراتور اطالع داده شد و با
تولیدکنندهمحتوانیزبرخوردومقررشدمبلغ
بهمشترکانبازگرداندهشودامادرسایرموارد،
مشترکازاینسرویساستفادهکردهبود.وی
با تاکید براین که خدمات مبتنی بر محتوا تنها
مربوطبهفعالسازیخدماتپیامکینیست،
گفت:بسیاریازمشترکاننمیداننداستعالم
برخیخدماتنیزشاملاینسرویسمیشودو
رایگاننیست.برایناساساپراتورهاراموظف
به شفاف سازی و اطالع رسانی در این زمینه
کرده ایم.موضوع استعالم پیامکی خدمات
مختلفدستگاههاازموضوعاتیاستکهمردم
اطالعیازقیمتآنندارندوفکرمیکنندفقط
هزینهیکپیامکرابایدبپردازند،ایندرحالی
استکهبرایمثالاستعالمتخلفاتراهنمایی
و رانندگی ،استعالم از ثبت احوال ،استعالم
کدرهگیری مرسوالت پستی و م��واردی از
این قبیل با وجودی که سرویس پیامکی فعال
نشدهاست،اماهزینهایچندصدتومانیبرای

اپراتور،هیچپیامکمحتواییفعالنمیشود.از
اینپساپراتورهایموبایلدرقراردادپیامکیبا
دستگاههایخدماتینیزبایدبرضرورتاطالع
رسانیدرموردهزینهپیامکتاکیدکنند.شایان
ذکراستخدماتمبتنیبرمحتواشاملانواع
سرویس های ارائ��ه شده توسط اپراتورهای
کشور (و نه تنها همراه اول) است ،اما با توجه
به این که بیشترین حجم قبضهای موبایل
مربوطبهمشترکاندائمیهمراهاولمیشود،
مشترک به طور مستند با هزینه پرداخت شده
در این بخش مواجه میشود در حالی که در
سیمکارتهای اعتباری ممکن است فرد به
طور دقیق متوجه دلیل اتمام زودهنگام شارژ
خود نشود.به عبارت دیگر خدمات محتوایی
همان خدمات ارزش افزوده هستند که تنها از
سویخودمشترکمیتوانندفعالشوند.براین

اساسمشترکانتمامیاپراتورهایتلفنهمراه
میتوانندباشمارهگیری*800#سرویسهای
فعالخودرامشاهدهودرصورتعدمتمایلبه
دریافت ،نسبت به حذف آن ها اق��دام کنند.
همچنین بنا بر اعالم اپراتور ،مشترکان همراه
اول میتوانند جهت اطمینان از فعال شدن
سرویستوسطخودآنهابامرکزتماسهمراه
اولیعنی ۹۹۹۰تماسبگیرندواززماندقیق
و نحوه فعال سازی سرویس مورد نظر مطلع
شوند.در برخی موارد نیز ممکن است فرد با
شمارهگیری *800#سرویس فعالی را روی
خط خود مشاهده نکند اما استفاده از برخی
خدماتپیامکیماننداستعالمپیامکیخالفی
خودرو و خدمات پستی و مواردی از این دست
مشمول هزینههایی میشود که این هزینهها
همدرقالبخدماتمحتواییمحاسبهمیشود.

وجود پارک ژوراسیک واقعی در چین!

دانشمندان موشها را مانندکرم شبتاب روشن کردند

یافته های یک تحقیق نشان می دهد
ایالت ژجیانگ در چین  ۶۵تا ۱۴۵
میلیون س��ال قبل ،ب��ه احتمال قوی
ی��ک پ���ارک ژوراس��ی��ک واق��ع��ی ب���وده و
تعداد زی��ادی دایناسور در این منطقه
زندگی می ک��رده اند.به گزارش مهر
دانشمندان چینی بقایای فسیلی چند دایناسور را یافته اند .عالوه
بر آن 8حیوان ماقبل تاریخی جدید نیز در ای��ن ایالت کشف شده
اند .این تحقیق در محلی به وسعت ۱۱هزار کیلومتر مربع انجام شد و
دانشمندان میان فسیل های یافت شده ۸ ،گونه جدید کشف کردند.

دانشمندان با روش��ی جدید موفق شدند
کاری کنند موشها نیز مانند کرمهای شب
تاب بدرخشند.به گزارش ایسنا  ،آن ها برای
انجام این کار از ترکیبات مشابه پروتئین
مسئول روش��ن ک��ردن ک��رمه��ای شبتاب
استفاده کردند.محققان ترکیباتی حامل
دستورالعملهای الزم برای مونتاژ پروتئینهای مسئول روشن شدن کرم
شب تاب را تصفیه و به سلولهای یک موش بیهوش وارد کردند.این روش
در صورت موفقیت در انسانها میتواند برای واکسیناسیون یا ایمونوتراپی
سرطان مورد استفاده قرار گیرد.

طرح خیره کننده ای برای خودروها ارائه
ش��ده ک��ه ف��ض��ای داخ���ل آن مشابه خانه
و امکانات راح��ت آن اس��ت.ب��ه گ��زارش
مهر Oasis،یک خ��ودروی برقی است که
قابلیت حرکت خودکار یا توسط راننده
را دارد.ش��ی��ش��ه جلوی خ��ودرو نمایشگر
مجازی است که می توان از فناوری لیزری هولوگرافیکی در آن استفاده
ک��رد.ح��ذف ف��رم��ان در خ���ودرو تنها ابتکاربرای تبدیل ای��ن سیستم
حرکتی به فضایی راحت همچون خانه نیست .داشبورد آن نیزهمچون
میز پذیرایی اس��ت که می ت��وان نوشیدنی و غ��ذا را روی آن س��رو کرد.

خواندنی

اولین عکس واقعی از یک سیاهچاله

تولید قطعات ماهواره با چاپگر سهبعدی

برای نخستینبار در تاریخ کیهانشناسی ،چشم انسان
بهتصویریواقعیازیکسیاهچال هخواهدافتادکهتوسط
مجموعهای از تلسکوپها گرفته میشود.به گزارش
خبرآنالین،ازآنجاکهسیاهچاله،تاریکتریننقطهکائنات
محسوبمیشود،دیدنآنباابزارهایمبتنیبرنورممکن
نبوده است.اکنون دانشگاه  MITبا ساخت تلسکوپ
 Event Horizon Telescopeامکان دیدهشدن یک
سیاهچالهرافراهمکردهاست.تلسکوپEHTیکمجموعه
رادیوتلسکوپازسراسردنیاستکهبههمپیوستهاند.حجم

بوئینگ ک��ه پیش از ای��ن نیز م��اه��وار هه��ای عظیم با
هزینههای چندصد میلیون دالری تولید کرده ،قصد
دارد با چاپگرهای سهبعدی ماهوارههای ارزانت��ری
تولید کند.به گزارش ایسنا  ،مقامات و روسای بوئینگ
قصد دارند سرعت تولید ماهوار هها را افزایش دهند
و به همین دلیل از چاپگرهای سهبعدی ب��رای تولید
ماهوارههای چندقطعهای (ماژوالر) استفاده می کنند.
با این روش هزینه تولید برخی ماهوارهها به حدود 500
هزار دالر رسیده اس��ت.در حال حاضر یک هواپیمای

هاردهایی که برای ذخیره اطالعات هر تلسکوپ تعبیه
شده،معادل حجم ذخیرهسازی  10هزار لپتاپ است.

سنگهای ترووانت یکی از عجایب کره زمین دررومانی
هستند.به گزارش باشگاه خبرنگاران ،ترووانتها
صخره هایی غیر عادی اند که رشد می کنند  ،آن ها یک
هستهمرکزیسختدارندکهشنهاوماسهمانندپوستی
اطراف آن را احاطه کرده اند.هنگام ریزش باران های
حاویکربناتکلسیم،موادمعدنیموجوددربارانبامواد
شیمیاییدرونصخرههاترکیبمیشوندوباتولیدفشار،
صخرههابامحوریتنقطهمرکزیخودبهاطرافرشدمی
کنند.رسوباینصخرهها ۴تا ۵سانتیمتردرهزارسال

محققان دستگاهی به نام  FlexDexاب��داع کردندکه
حرکات مچ دست جراحان را تقلید میکند.به گزارش
ایسنا FlexDex ،حرکاتدستجراحرابهدقتتقلیدمی
کندوآنرابهپنجهانعطافپذیرمیفرستدوخطرتهاجمی
بودنعملرابهحداقلمیرساند FlexDex.دارایدسته
ژیروسکوپیاستکهدقیقاباالیمچجراحقرارمیگیردوبه
سادگی میچرخد ،پیچ میخورد و در3جهت حرکت
میکند.این حرکات از طریق یک کابل از پایین دستگاه
به یک محور فلزی در قسمت نوک آن و در جایی که یک

آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ

اﻣﻮر ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ ى ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎزان ﺛﺎﻣﻦ

 /٩٥٣٤٧٩٩٥آ

ﺳﺮرﺳﻴﺪ و ﺗﻘﻮﯾﻢ روﻣﻴﺰى ٩۶
)ﻋﻤﻮﻣﯽ ،اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ(
در اﺑﻌﺎد و ﻃﺮحﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎﻟﯽ

ﭘﺬﯾﺮشﺳﻔﺎرﺷﺎتازﮐﻠﻴﻪادارات،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ،ﻧﻬﺎدﻫﺎ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎىدوﻟﺘﯽوﺧﺼﻮﺻﯽواﻓﺮادﺣﻘﻴﻘﯽ

ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﻮرى

ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ٣٧٠٠٩٧٠۴-٣٧٠٠٩٧٢٠ :ﻫﻤﺮاه٠٩٣٠٣٠١٧٣٠٢ :
ﻧﺸﺎﻧﯽ :ﻧﺒﺶ ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺎدﻗﯽ  -١٨ﺷﻬﺮ ﭼﺎپ ﺧﺮاﺳﺎن

 /٩٥٣١٤٩٤١م

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮآورد) ٢٫٦٦٨٫٨٠٠٫٠٠٠ :دو ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﺷﺸﺼﺪ و ﺷﺼﺖ و ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻫﺸﺘﺼﺪ
ﻫﺰار (ر�ﺎل
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮ�ﺖ در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �� )١٣٣٫٤٤٠٫٠٠٠ :ﺼﺪ و ﺳ� و ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﭼﻬﻞ ﻫﺰار (
ر�ﺎل ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وار�ﺰ ﻓﻴﺶ ﻧﻘﺪ� و �ﺎ اراﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ�� ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﮔﺮدد.
ﻣﺤﻞ ،زﻣﺎن و ﻣﻬﻠﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد  :ﺗﻤﺎﻣ� اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗ� واﺟﺪ ﺷﺮا�ﻂ �ﻪ دارا� ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎ�ﻴﺪ
ﺻﻼﺣﻴﺖ از وزارت ﺗﻌﺎون و �ﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋ� �ﺸﻮر در رﺷﺘﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و �ﺎ ﮔﻮاﻫ� ﺻﻼﺣﻴﺖ در رﺷﺘﻪ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ از ﺳﺎ�ﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ذ� ﺻﻼح ﻣ� ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﺑﺎ�ﺴﺘ� ﺟﻬﺖ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد از ﺗﺎر�ﺦ ١٣٩٥/١٢/٠٥
ﺗﺎ  ١٣٩٥/١٢/١٩ﺑﻪ ﺗﺎرﻧﻤﺎ�  ، www.ets.mashhad.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﺗﺎﻣﻴﻦ �ﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺎ�ﻴﺪ از ﺳﻮ� دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰار  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ در�ﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﻣﺤﻞ  /زﻣﺎن ﺗﺤﻮ�ﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات  :آﺧﺮ�ﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ ﺑﻪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺳﺎﻋﺖ١٤:١٥
روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  ١٣٩٥/١٢/٢٤ﻣ�ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺤﻞ /زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺎ�� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات  :ﺳﺎﻋﺖ  ١٠:٠٠روز ﭼﻬﺎر ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ  - ١٣٩٥/١٢/٢٥اﻧﺘﻬﺎ�
ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻓﺪاﺋﻴﺎن اﺳﻼم – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﻴ� ﺷﻬﺮدار� ﻣﺸﻬﺪ – ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤ�ﻒ –
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺷﻬﺮدار� ﻣﺸﻬﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻪ ﺳﺎ�ﺖ  www.traffic.mashad.irﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻴﺪ
 .ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس٠٥١-٣٣٤٤٨٤٧٢:

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﻴﮏ ﺷﻬﺮدارى ﻣﺸﻬﺪ

حاجیان  -رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در
دانشگاههابا انتقاد از کمیتگرایی درح��وزه تولید علم
در دانشگاه ه��ای کشور گفت :کمیت گرایی در حوزه
تولید علم درکشور در برابر کیفیت گرایی مصیبت ایجاد
ک��رده است و سرقت علمی که ام��روز در جامعه شاهد آن
هستیم از دل همین کمیتگرایی ایجاد شده است.حجت
االسالم والمسلمین محمدیان در اختتامیه شانزدهمین
جشنواره پایان نامه سال دانشجویی افزود:یکی از تاکیدات
رهبرمعظم انقالب،تحصیل و کسب علوم نافع برای کشور
است و طبق گزارش های ارائه شده به ایشان تنها کمتر از
 10درصد پایان نامه های دکتری در کشور ما مفید است و
به درد جامعه می خورد .وی با بیان این که بسیاری از پایان
نامه ها در کشور ما پس از نوشتن بایگانی می شود،تصریح
کرد:همچنین طیجلساتیکهبااستادانداشتهایم،بیشتر
استادانایندغدغهرادارندکهاستادانراهنماپایاننامهها
را نمی خوانند .وقتی استادی  20پایان نامه دانشجویی را
دریکدانشگاه وحدود 15پایاننامهدیگررادردانشگاهی
دیگرراهنماییکندودرجلسهدفاعیهمشخصشودکهحتی
آنهارانخواندهاست،درچنینشرایطیبایدبرایعلمکشور
گریست.ویبابیاناینکهتمرکزدانشگاههاعمدتارویتعداد
مقاالتاست وبهکیفیتکمترتوجهمیشود،اظهارداشت:
سرقت علمی از دل کمیت گرایی بیرون می آید  ،استادانی
که هیچ نقشی در تدوین مقاالت ندارند ،گاهی اسم شان در
مقاالتثبتمیشودکهاینامراخالقینیستوموجب می
شودشاهداینموضوعباشیمکهیکمسئولبهطورمیانگین
روزانه  3مقاله ثبت می کند.وی خاطرنشان کرد :قوانین
وزارتعلومدرزمینهمقالهوپایاننامههایدانشجویینیازمند
بازنگری است.وی همچنین اظهار داشت :از وزارت نفت به
شدت گالیه داریم چرا که از جهاد دانشگاهی با این ظرفیت
و پتانسیل در پ��روژه های وزارت نفت استفاده نمی کند.

سود100هزارتومانیقاچاقچیان درهرگوشی
فارس-قرارنیسترجیستریهزین هبروارداتاضافهکند یا
قیمتگوشیراافزایشدهددرنتیجهبهضررمردمنیستاما
عد همحدودیکه 70درصدبازارگوشیراازقاچاقتامینمی
کنندورویهرگوشیحدود 100هزارتومانسوددارند ،از
تجارتکنارگذاشتهخواهندشد.

افتتاحفازاولدولتالکترونیکشامل
خدمات ۱۰سازمانتاپایانسال
وزیر ارتباطات از افتتاح فاز اول دولت الکترونیک شامل
خدمات ۱۰نهاد پرکاربرد با حضور رئیس جمهور خبر دادو
در حاشیه جلسه هیئت دولت اعالم کرد که فاز اول دولت
الکترونیکمشتملبرخدمات ۱۰نهاد پرکاربردبرایمردم،
تاپایانسالافتتاحمیشود.

ضریبنفوذموبایلدرکشورازمرز۱۰۰
درصدگذشت

گیره دوطرفه دستورالعملها را به دست روباتیک منتقل
میکند،امتدادمییابدوترجمهمیشود.

ایسنا-طبقآخرینآمارها،ضریبنفوذتلفنهمراهدرایران
در حالی به  ۱۰۱.۱۶درصد میرسد که همچنان نیمی از
سیمکارتها در حالت غیرفعال و خاموش به سر میبرند.تا
پایان آذرامسال در ایران بیش از  ۱۵۱میلیون و  ۶۸۲هزار
سیمکارتواگذارشدهکهازمیاناینتعدادتنها ۸۰میلیون
و ۶۱۳هزارو ۸۴شمارهدرحالتفعالقراردارند.

) آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه(
) ﻣﺰاﯾﺪه ﺷﻤﺎره  ) (٩۵-٣٧-۴١ﺗﺠﺪﯾﺪ(

ﻣﻮﺿﻮعﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:ﺧﺪﻣﺎتﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽﺑﻪﭘﺮﺳﻨﻞﺳﺎزﻣﺎنﺗﻮﺳﻂﺧﻮدروﻫﺎىﺳﻮارى

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
ﺗﻠﻔﻦ٣٣٦٨٧٠٠٦-٨ :

ایسنا-وزیربهداشتباتاکیدبراینکهمهاجرتوپدیدهفرار
مغزها در کشور به مسئلهای بغرنج تبدیل شده است ،گفت:
ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه با چالش فرار
مغزهامواجههستندکهمتاسفانهاینمسئلهمیلیاردهادالربه
کشورهاضربهزدهاستوبایدمسئوالنزمینههایحمایتاز
پیشقراوالنعرصهعلموفرهنگرافراهمکنند.ویدرپیامی
به بیستوپنجمین جشنواره دانشجوی نمونه خاطرنشان
کرد :پدیده فرار مغزها میلیاردها دالر به کشورهای در حال
توسعه آسیب زده هرچند در چند سال اخیر سیاستهای
دولت به سمت حمایت مضاعف از نخبگان و دانشمندان
کشور بوده و در کنار آن تالش بسیاری برای بازگرداندن
سرمایههایانسانیبهکشورصورتگرفتهاستاماگویااین
تالشهاکافینیست.

تعیینبودجهپژوهشیدانشگاههابهمیزان
3درصددربرنامهششم

بوئینگ 737در 11روز ساخته میشود ومحققان قصد
دارند در تولید ماهواره نیز به این سرعت برسند.

سنگهای عجیبی که رشد میکنند!

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺰا�ﺪه
واﮔﺬار�  ١٧واﺣﺪ ﻣﺴ�ﻮﻧ� و  4واﺣﺪ ﺗﺠﺎر�

وزیربهداشت:فرارمغزهادرکشورمسئلهای
بغرنجشدهاست

فارس-مدیرکل توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت
گفت :در برنامه توسعه ششم کشور ب��ودج��ه پژوهشی
نشدهاست.
دانشگاهها3درصدتعیی 

جراحی با "پنجه انعطافپذیر"

است .این سنگ ها 6میلیون سال پیش بر اثر زمین لرزه
های شدید از الیه های زیرین زمین به سطح آمده اند.

...

اخبارکوتاهداخلی

انتقادازکمیتگراییدرتولیدعلمدرکشور

پذیرایی به سبک منزل در خودرو!

آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ-ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺮان و ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎزان ﺛﺎﻣﻦ
ﺷﻤﺎره ﻣﺰا�ﺪه
٩5٫4

مشترک در پی دارد.وی با اشاره به ایراد وارده
بهاپراتورهاگفت:اینایرادوارداستکهچرااز
سوی اپراتورها ،شفاف سازی برای مشترکان
صورت نگرفته است و در این زمینه تذکر داده
ایم تا از این پس اط�لاع رسانی بیشتری در
این زمینه صورت گیرد.قرار است از این پس
خدمات پیامکی برای کاربران شفاف سازی
شودتامشترکبداندچهسرویسهایخدمات
ارزشافزودهایرافعالوازچهخدماتمبتنی
بر استعالم ،استفاده کرده است.وی با اشاره
به آن که این موضوع تنها مربوط به اپراتور
همراه اول نیست ،اف��زود :از آنجا که نزدیک
به نیمی از مشترکان همراه اول دارای سیم
کارتدائمیهستند،اینعنواندرقبوضاین
مشترکاندیدهشدهاستامادرسایراپراتورها
نیز این مبلغ از مشترکانی که از سرویس های
پیامکی استفاده می کنند ،کسر می شود.
معاون رگوالتوری با بیان این که از 2ماه پیش
به اپراتورها الزام کردیم که هیچ توزیع کننده
محتوایی ( ) CPحق ندارد سرویس خدمات
ارزش افزوده موبایل را فعال کند ،ادامه داد:
اپراتورهای موبایل خودشان موظف به فعال
کردناینخدماتهستندوباایجاداینسامانه
متمرکز نیز ،فعال س��ازی و غیرفعال سازی
پیامکهایارزشافزودهتوسطاپراتورکنترل
ومدیریتخواهدشدودیگربدونهماهنگیبا

تازه های فناوری

مغز معتادان آهن ذخیره می کند

وریزن با پرداخت  4.48میلیارد دالر مالک
یاهومی شود

کرمیمشاورمعاونتعلمیگفت:باعنایتبهفعالیتهای
قابلتوجه تعدادی از شرکتها و مجموعههای داخلی در
ایجاد پیام رسان بومی ،این حمایتهای بالعوض در نظر
گرفتهشدهاست.ویاینحمایتهارادر 3بخشعنوانکرد

وافزود :بهپیامرسانهایداخلیکهتعدادکاربرانفعالآنان
بهیکمیلیوننفربرسد،یکمیلیاردتومانکمکبالعوض
تعلق خواهد گرفت.وی گروه دومی را که از این حمایتها
برخوردارهستند،پیامرسانهایداخلیعنوانکردکهتعداد
استفادهکنندگانآنانازیکبه 2میلیوننفرافزایشمییابد
و گفت :این گروه یک میلیارد تومان دیگر کمک بالعوض
میگیرندودیگر گروه مورد حمایت این طرح آن دسته از

پیامرسانهای داخلی هستندکه تعداد استفادهکنندگان
فعال آن ها از  ۲به  ۵میلیون نفر افزایش یابد؛ به این دسته
نیز یک میلیارد تومان دیگر کمک بالعوض تعلق خواهد
گرفت.ویافزود:ستادتوسعهفناوریاطالعاتوارتباطات
معاونت علمی موضوعاتی از قبیل طراحیها ،پیادهسازی
و زیرساختهای فنی را جهت احراز به عنوان پیامرسان
داخلی بخش خصوصی و بومی بررسی و ارزیابی می کند.

کسرمبلغ«خدماتمحتوایی» درقبضها؛دردسرتازهمشترکان

در پی اعتراض برخی مشترکان تلفن همراه
مبنی بر درج عنوان جدیدی در قبوض موبایل
همراه اول به نام «خدمات مبتنی بر محتوا» با
وجودعدم استفاده مشترکان ،وزیر ارتباطات
دستور پیگیری صادر کرد.واعظی در صفحه
شخصی خ��ود در اینستاگرام ،ن��وش��ت :در
تماس های تعدادی از مشترکان همراه اول،
اعتراضاتی در خصوص محاسبه مبلغی به
عنوان خدمات محتوایی مطرح شده است.به
سازمان تنظیم مقررات اعالم کردم موضوع
را بررسی و در صورت تخلف قاطعانه برخورد
و مبالغ به مردم بازگردانده شود.به گفته وزیر
ارتباطات ،مردم می توانند از سامانه ۱۹۵
هرگونه تخلف را گ��زارش دهند و یا س��وال و
ابهامیدراینحوزهرابااینسامانهمطرحکنند
واگرهمراهاولویاهراپراتوردیگریمبلغیغیر
ازآنچهمردمبهاختیارانتخابکردهاند،دریافت
کنند حتما برخورد می شود.معاون سازمان
تنظیممقرراتدراینرابطهازپیگیریاعتراض
مشترکانموبایلبهدرجمبلغ«خدماتمبتنی
بر محتوا» در قبوض خبر داد و گفت :در این
زمینه ۳۰شکایتبررسیشد.فالحجوشقانی
در گفت وگو با مهر ،تاکید کرد :بعضا سرویس
هایی از سوی مشترکان مورد استفاده قرار
می گیرد که فکر می کنند ،رایگان است اما
برای مشترک هزینه در پی دارد.وی اظهار
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اداره �ﻞ راه آﻫﻦ ﺧﺮاﺳﺎن درﻧﻈﺮ دارد اﺣﺪاث ﻏﺮﻓﻪ اﻏﺬ�ﻪ ،ﻓﺴﺖ ﻓﻮد� ،ﻨﺘﺎ�� در داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ� ﻣﺸﻬﺪ) ﻣﺤﻞ
ﻗﺪ�ﻢ ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﺎوﻧ� �ﺎر�ﻨﺎن راه آﻫﻦ( را از ﻃﺮ�ﻖ ﺑﺮﮔﺰار� ﻣﺰا�ﺪه ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿ� واﺟﺪﺷﺮا�ﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﺪ:
 -١ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺰاﯾﺪه ﮔﺰار :اداره �ﻞ راه آﻫﻦ ﺧﺮاﺳﺎن
-٢ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺰاﯾﺪه :اﺣﺪاث ﻏﺮﻓﻪ اﻏﺬ�ﻪ ،ﻓﺴﺖ ﻓﻮد� ،ﻨﺘﺎ�� در داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮ� ﻣﺸﻬﺪ ) ﻣﺤﻞ ﻗﺪ�ﻢ
ﺷﺮ�ﺖ ﺗﻌﺎوﻧ� �ﺎر�ﻨﺎن راه آﻫﻦ(
 -٣ﻣﻬﻠﺖ ﺧﺮﯾﺪ اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ١٤روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ٩۵/١٢/١١
 -۴ﻗﻴﻤﺖ اﺳﻨﺎد و ﻧﺤﻮه وارﯾﺰ وﺟﻪ :ﻣﺒﻠﻎ ) ٥٠٠/٠٠٠ﭘﺎﻧﺼﺪﻫﺰار( ر�ﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب  ٢١٧٦٤٠١٧٠٠٠٠٩ﺗﻤﺮ�ﺰ
وﺟﻮه درآﻣﺪ راه آﻫﻦ ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﺰد ﺑﺎﻧ� ﻣﻠ� ا�ﺮان ) ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻫﺎﺷﻤ� ﻧﮋاد ﻣﺸﻬﺪ� /ﺪ  (٨٥١١وار�ﺰ ﮔﺮدد.
 -٥ﺧﺮ�ﺪ از ﺳﺎ�ﺖ  http:/iets.mporg.irرا�ﮕﺎن ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
 -۶ﻣﺤﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﺣﻀﻮرى اﺳﻨﺎد ﻣﺰاﯾﺪه :ﻣﺸﻬﺪ -ﻣﻴﺪان راه آﻫﻦ -اداره �ﻞ راه آﻫﻦ ﺧﺮاﺳﺎن -ﺣﻮزه ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ -اﻣﻮر
ﻗﺮاردادﻫﺎ و ﺧﺮ�ﺪﻫﺎ
-٧ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﺤﻞ اراﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد :ﺗﺎ ﭘﺎ�ﺎن وﻗﺖ ادار� روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  -٩۵/١٢/٢٢ﭼﻬﺎرراه راه آﻫﻦ -ﺣﻮزه ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ و ﻣﻨﺎﺑﻊ -دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ اداره �ﻞ راه آﻫﻦ ﺧﺮاﺳﺎن
 -٨ﻣﻴﺰان ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر :ﻣﺒﻠﻎ ��) ١٠٦/٩٢٠/٠٠٠ﺼﺪو ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻧﻬﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ
ﻫﺰار( ر�ﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧ�� �ﺎ وار�ﺰ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﻴﺒﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ٢١٧٦٤٠١٨٠٠٠٠١
ﺗﺬﮐﺮ :ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺰاﯾﺪه ﮔﺰار ﺳﭙﺮده ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺟﺎع ﮐﺎر ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻤﺪﯾﺪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 -٩اﺟﺎره ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ :ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ�ﻪ �ﺎرﺷﻨﺎﺳ� درج ﺷﺪه در اﺳﻨﺎد ﻣﺰا�ﺪه
 -١٠ﻫﺰ�ﻨﻪ دو ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬ� روزﻧﺎﻣﻪ و �ﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤ� دادﮔﺴﺘﺮ� ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰا�ﺪه اﺳﺖ.
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