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اخبار کوتاه داخلی
سبحانیفر:کارگروه فیلترینگ مسدود
شدن تلگرام صوتی را بررسی کند
ایسنا -یک عضو کــارگــروه تعیین مصادیق مجرمانه
(کــارگــروه فیلترینگ)درخواست کــرد بــررســی مسئله
تلگرام صوتی در دســتــورکــارکــارگــروه تعیین مصادیق
مجرمانه قــرار گیرد.سبحانی فر دربـــاره ایــن که دالیل
مــحــدود ش ــدن تــلــگــرام صــوتــی چــیــســت ،گــفــت :اطــاع
دقیقی ن ــدارم امــا بــه نظر مـیرســد دادســتــانــی میتواند
بــررســی ایــن مــوضــوع را در دســتــور کــار خــود قــرار دهــد.

پیامرسانهای خارجی برای دولتیها
ممنوع!
ایسنا -ممنوعیت استفاده نهادها و موسسات دولتی و
عمومی غیردولتی از پیامرسانهای اجتماعی برخط
خارجی برای مکاتبات و خدمات اداری وممنوعیت کنترل
ارتباطاتکاربرانپیامرسانهایاجتماعیتوسطاشخاص
حقیقی و حقوقی از مصوبات آخرین جلسه شورای عالی
فضایمجازیاست.طبقمصوبهاینجلسه،هرگونهکنترل
ارتباطات کاربران پیامرسانهای اجتماعی برخط (آنالین)
توسط هر شخص حقیقی و حقوقی به جز موارد مصرح در
قوانین مربوط ،ممنوع است .همچنین مسئولیت اقدامات
کاربراندرشبکههایاجتماعیبرخطبرعهدهخودکاربران
بوده و ارائهدهنده خدمت پیامرسان اجتماعی بر خط،
موظف به همکاری با مقامات مجاز ،در چارچوب قوانین و
مقررات است.بر اساس مصوبه دیگری در جلسه شورای
عالی فضای مجازی استفاده نهادها و موسسات دولتی
و عمومی غیردولتی از پیامرسانهای اجتماعی برخط
خارجی برای مکاتبات و خدمات اداری ممنوع اعالم شد.

وزیر علوم:صندوق تحقیقاتی مشترک بین
ایران وایتالیا ایجاد می شود
پارسا  -وزیرعلوم از توافق ایران و ایتالیا برای ایجاد صندوق
تحقیقاتی مشترک خبر داد وگفت  :اعتبار مشخصی برای
این صندوق از سوی دو کشور در نظر گرفته شده است که
در زمینه تحقیقاتی از جمله محیط زیست ،مدیریت آب،
هوافضا،تحقیقاتهستهایوتحقیقاتبنیادی هزینه خواهد
شد.فرهادی در حاشیه مراسم افتتاح نشست دو روزه
همکاری های علمی و پژوهشی ایران و ایتالیاکه با حضور
وزرای علوم ایتالیا و ایران و بیش از  270محقق وفناور از
ایران وایتالیا در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد،تاکید
کرد:درحالحاضرکشوردرحوزهارتباطدانشگاهوصنعت،
تجاریسازی محصوالت و ایجاد اشتغال بر مبنای دانش با
چالش هایی مواجه است که باید با همکاری های مشترک
وتقویت بنیان های علمی کشور این چالش ها را برطرف
کنیم .وزیر پژوهش ایتالیا نیز در این مراسم از امضای 112
توافقنامه بین دانشگاههای ایران و ایتالیا خبر داد و گفت
 :هدف ما از این کار ایجاد تبادالت بینالمللی و تقویت
سیستمهای آکادمیک در حوزه نسلهای جدید فناوری
استوطیآن امیدواریمرویمسائلیمانندرشداقتصادی،
حمایتازمحیطزیستومشکالتاجتماعیکارکنیم.

شناسنامه ژنتیکی ایرانی ها تهیه می شود
مهر-محققان کشور تالش می کنند در قالب طرح کالن
ملی ،شناسنامه ملی افراد را از طریق توالی یابی ژنی تهیه
کنند.

واکنش وزارت ارتباطات به عدم رعایت
اخالق حرفه ای دررسانه ملی
ایرنا -وزارت ارتباطات به عدم رعایت اخالق حرفه ای در
رسانه ملی واکنش نشان داد و اعالم کرد :مونتاژ سخنان
وزیر ارتباطات از سوی صدا و سیما نشان دهنده رعایت
نشدن اصول اولیه اخالق حرفه ای در رسانه ملی است.
روابط عمومی وزارت ارتباطات با صدور اطالعیه ای اعالم
کرد :متاسفانه بخش خبری  20:30در گزارش روز سه
شنبه  29فروردین با تقطیع و پخش گزینشی سخنان وزیر
ارتباطات سعی در القای این موضوع کرده که قطع تماس
صوتی تلگرام به جهت حفظ منافع اپراتورها بوده است  .

کاهش بودجه بهروزرسانی آزمایشگاهها
در سال 96
زهرایی-مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و
فناوریوزارتعلومازکاهشبودجهبهروزرسانیآزمایشگاه
هــای دانشگاهی درســال  96خبر داد .دکتر بختیاری
دردومــیــن همایش تخصصی رؤسای آزمایشگاههای
دانشگاهها و مراکز پژوهشی که با پیام وزیر علوم گشایش
یافت،با انتقاد از کاهش بودجه بهروزرسانی آزمایشگاهها
در سال  96گفت :دولت در قانون بودجه 96مبلغ 300
میلیون یورو به وزارت علوم و  100میلیون یورو به وزارت
بهداشتبرایتقویتوبهروزرسانی آزمایشگاههااختصاص
دادهبودکهمتاسفانه درآخرینلحظههاوپسازابالغقانون
بودجه ؛شــورای نگهبان تغییراتی در این بودجه اعمال
کرد به طوری که یوروی آن به دالر تبدیل وهمچنین مقرر
شد این اعتبار به صورت تسهیالت در اختیارآزمایشگاه
های دانشگاهی قرار گیرد .وی با بیان این که بسیاری از
دستگاههای آزمایشگاهی به دلیل نبود نیروی متخصص
راهاندازی نشدهاند،گفت :همچنین بسیاری از تجهیزات
آزمایشگاهیبهدلیلعدماستفادهدچارفرسودگیشدهاند
و این در حالی است که با مشقت زیاد بودجه تهیه و اقدام به
خرید تجهیزات آزمایشگاهی شده است و این وضعیت در
هیچ کشوری حاکم نیست.متاسفانه وضعیت بهرهبرداری
از تجهیزات آزمایشگاهی بخش دولتی به هیچ وجه مطلوب
نیست،درحالیکهبسیاریازامکاناتآزمایشگاهیموجود
در بخشهای دولتی  2تا  3شیفت میتوانند ارائه خدمت
دهند.در سال های اخیر بسیاری از دانشگاهها و مراکز
تحقیقاتی با بودجههای اندک در زمینه تعمیر و نگهداری
تجهیزات آزمایشگاهی اقدام کردهاند و با این اقدام 50
درصد نیاز دانشگاهها به تجهیزات آزمایشگاهی رفع شده
است.وی تصریح کرد  :کشوری مانند کرهجنوبی که از نظر
علمی از ایران عقبتر بوده است ،در حال حاضر  4درصد
تولید ناخالص داخلی خود را به تحقیقات اختصاص می
دهد،درحالیکهدرایرانتاسالگذشتهاینسهم 47صدم
درصد بود و در سال  95از این مقدار هم کمتر شد .
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واعظی شایعه دخالت آمریکا در جلوگیری از پرتاب ماهواره های ایرانی را رد کرد
وزیر ارتباطات شایعه دخالت آمریکا برای جلوگیری از
پرتابماهوارههایایرانراردکرد.ویانتشارخبریمبنی
بر تالش آمریکا برای جلوگیری از پرتاب ماهواره ایرانی
'شریف ست' را بی اساس خواند.واعظی در گفت و گوبا
ایرناادامهداد:آمریکاهیچدخالتیدرپرتابشدنیانشدن
ماهواره های ایرانی نمی تواند داشته باشد و ارتباطی هم
به آن ها نــدارد.وی خاطرنشان کرد:ماهواره های ایرانی

هر زمان که شرایط برای پرتاب شان فراهم باشد،بدون
کوچک ترین مانعی پرتاب می شوند.خبرگزاری فارس
روز گذشته به نقل ازرضا روستا آزاد رئیس سابق دانشگاه
صنعتی شریف مدعی شده بود که دخالت آمریکا مانع
پرتاب ماهواره 'شریف ست' شده است .وی در این باره
گفت:وقتیجلویرونماییوپرتابشریفستگرفتهشد،با
ریاست جمهوری مکاتبه کردم اما آخر حرفشان این بود که

این کارها به شما ربطی ندارد که ظاهرا بحث برجام مطرح
بودهاست.ویتاکیدکرد:قولدادهبودندسالی 3ماهواره
پرتابکننددرحالیکهحتییکماهوارههمپرتابنکردند.
به گزارش مهر،این در حالی است که دانشگاه صنعتی
شریف دراطالعیه ای «اعالم تغییر برنامه پرتاب ماهواره
شریف ست» توسط رئیس دانشگاه صنعتی شریف را
تکذیب کــرد.در این باره بهرامی رئیس سازمان فضایی

ایران چندی پیش گفته بود ،پرتاب ماهواره ها کاری زمان
براست و به شرایط نیز بستگی دارد و ممکن است از نظر ما
همهشرایطبرایپرتابآنهافراهمباشداماپرتابگرداخلی
زمانموردانتظاربرایپرتابرانداشتهباشدبنابراینتعیین
زمان برای این کارچندان ساده نیست .وی سال گذشته از
پرتاب ماهواره دانشگاهی شریف ست (دوستی) با پرتابگر
داخلیخبردادهوگفتهبود:ماهوارهشریفستیکماهواره
سنجشیاستکهآمادهپرتاباستودرحالبازنگریفنی
است که با همکاری پرتابگر داخلی از وزارت دفاع تا پایان
سالبهفضاپرتابمیشود.

گمرک ایران تشریح کرد

نحوهتشخیصگوشیهایقاچاقدربازار

گمرک ایــران نحوه تشخیص گوشیهای
قاچاق از غیرقاچاق را اعالم کرد.به گزارش
ایسنا،خریدارانگوشیهایهمراهمیتوانند
از طریق استعالم سریال گوشیها از واردات
رسمی دستگاه خود مطمئن شوند.بر این
اساس ،استعالم شماره سریال گوشیهای
همراه بــرای تشخیص گوشیهای قاچاق
از غیر قاچاق تنها از طریق سامانه پیامکی
 ۳۰۰۰۸۸۸۷یا لینک مخصوص استعالم
شــمــاره ســریــال گــوشـیهــای تلفن همراه
وارداتــی که در سایت رسمی گمرک ایران
به نشانی  www.irica.irقرار داده شده،
امکانپذیر است.نحوه استعالم به این صورت
است که کد شماره شناسه  ۱۵رقمی گوشی
همراه به شماره پیامک یا لینک مخصوص

استعالم ارســال و پیامکی که در رابطه با
ثبت یا عــدم ثبت شناسه استعالم شــده ،از
پنجره واحد تجاری گمرک ارسال میشود
و پس از آن ،امکان استعالم شماره سریال
گوشیهای همراهی که از ابتدای سالجاری
به صــورت رسمی وارد کشور شــده است،
فراهم میشود.هماکنون از طریق سامانه،
امکان استعالم شماره سریال گوشیهای
همراه وجود دارد و به این ترتیب ارائه شناسه
بینالمللی گــوش ـیهــای هــمــراه توسط
واردکنندگان در گمرک الزامی شده است
و تمامی دستگاههای موبایل دارای قابلیت
اتصال به شبکه مخابراتی  ،GSMدارای این
کد  ۱۵رقمی مختص به خود هستند که در
این کد ،اطالعات مربوط به مدل گوشی،

شرکت سازنده ،کشور سازنده و ...وجود
دارد و گوشیهای همراه توسط این کد در
شبکههایمخابراتیثبتمیشوند.همچنین
روی بستهبندی دستگاه تلفن همراه یا عموم ًا
زیر باتری تلفن همراه ،این کد قابل مشاهده
است یا با شمارهگیری  *#۰۶#تلفن همراه
کد  ۱۵رقمی شناسه گوشی همراه ()IMEI
نمایش داده میشود.سامانه ثبت و دریافت
شماره سریال گوشیهای همراه وارداتی از
دستاوردهای سامانه جامع گمرکی و پنجره
واحد تجارت فرامرزی در گمرک است.
رئیس اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی،
ارتباطی و لوازم جانبی تهران نیز در این باره
گفت:گوشیهایهمراهیکهازطریقمبادی
رسمی وارد کشور می شوند ،دارای خدمات

ایسنا-ناسافضاپیمای"سیگنوس"راباموفقیتبهفضاپرتاب
کرد.در این ماموریت محموله ای با وزن بیش از 7600پوند
شامل ابزار تحقیقاتی ،سخت افزار و دیگر موارد مورد نیاز
به ایستگاه فضایی بینالمللی برده شد.ناسا برای اولین بار
امکانمشاهدهزندهپرتاباینموشکرابهصورتسهبعدی
فراهمکردوکاربرانمیتوانستندبهصورتزندهوسهبعدی
شاهداینپرتابباشند.

ایرنا-محققاندستگاهیابداعکردهاندکهباتشخیصامواج
مغزیانسانهاافکارآنهارامیخواند.

گوگلبیسروصدارقیبلینکدینشد

پسازفروش(گارانتی)بودهوچنانچهمشکلی
بــرای خریدارپیش آیــد به راحتی می تواند
پیگیریواحقاقحقکند.کریمیخراسانیبه
شهروندانتوصیهکردبرایخریدگوشیهمراه
تنها به فروشگاه هایی مراجعه کنند که دارای
پروانه کسب از این اتحادیه بوده و می توان به
آن ها اعتماد کرد.وی فایده خرید از فروشگاه
های دارای پروانه کسب را رسیدگی سریع به

شکایتهادرصورتبروزهرگونهاشکالهنگام
خرید و یا پس از خرید عنوان کرد و ادامه داد:
شهروندان درصورتی که پس از خرید گوشی
با مشکلی مواجه شوند و فروشنده به مشکل
آن ها رسیدگی نکند ،می توانند شکایت خود
رادرکمیسیونرسیدگیبهشکایاتمستقردر
اتحادیه مطرح کنند و مطمئن باشند در اسرع
وقترسیدگیواحقاقحقخواهدشد.

مشاهده مجازی فضا برای عموم مردم

بالونهایی که برخورد شهاب سنگ را پیشبینی میکنند

بر فراز سطح "آبرنگی" زحل

شــرکــت اســپــیــس ایــکــس تـــاش می
کند تجربه مشاهده زیبایی کیهانی
را بــرای اف ــراد عــادی نیز فراهم کند.
بــه همین مــنــظــور مــجــمــوع ـهای از8
دوربین در دستگاهی فالسک مانند
طراحی کــرده که نمای  360درجه
از فــضــا ارائــــه مــیدهــد .بــه گـــزارش
ایسنا  ،در این پــروژه  9ماهه دوربینها ماهانه 2تا 3ساعت تصاویر
ویدئویی ارســال خواهند کــرد .با اتمام این دوره زمانی دستگاه به
زمین باز میگردد .ویدئوهای ضبط شده در معرض تماشای عموم
از طریق هدستهای واقعیت مــجــازی() VRقــرار خواهند گرفت.

محققان موفق به توسعه بالونهای پیشرفته
ایشدندکهمیتوانندماراازبرخورداحتمالی
شهاب سنگها آگاه کنند.به گزارش ایسنا ،
محققان این سیستم رادیکالی را برای گوش
دادنبهجوزمیندرراستاییافتننشانههایی
ازآزمایشهایموشکی،فورانهایآتشفشانی
و حتی گسیختگیهای زلزله به کار گرفتند.
سیگنالهای مــادون صوت صداهایی با فرکانس پایین هستند که توسط
انسانهاشنیدهنمیشوند.اینصداهاحتیباحرکتدرمسیرهایطوالنیباز
همنیرویخودراحفظمیکنند.ازاینسیگنالهامیتوانبرایتعییناندازهو
محلحوادثیمانندبرخوردشهابسنگوفورانهایآتشفشانیاستفادهکرد.

ناسا تصویر جدیدی از زحل منتشر کرده
که به وسیله فضاپیمای کاسینی گرفته
شده است.به گزارش ایسنا  ،در این تصویر
که از الیههای باالیی سیاره گرفته شده ،از
طولموجهای مادون قرمز استفاده شده
است.وجود بادهای با سرعت باال در جو
زحل سبب شده است که سطح سیاره با
گ مانند
وجود اینکه جامد نیست در مسیر باد کشیده شود و شکل آبرن 
به خود بگیرد.سیاره زحل در منظومه شمسی سریعترین بادها را دارد
که در برخی موارد سرعت آن ها به 1800کیلومتر بر ساعت میرسد.
این عکس دوم دسامبر  2016گرفته شده است.

خواندنی

سحابی خوشرنگ یک ابرنواختر

گل خورشیدی که شب ها بسته و روزها باز می شود

ناسا تصویری از سحابی با رنگهای بسیار زیبا منتشر
کــرده که در فاصله  35هــزار ســال نــوری زمین قرار
دارد.بــه گــزارش ایسنا  ،این سحابی از اشعه ایکس
چاندرا(با رنگ آبی) و اشعه مادون قرمز پالومار (قرمز
و سبز) تشکیل شــده که بقایای ابرنواختر W49B
است.دمای بسیار بــاالی این سحابی که حــدود 15
میلیون درجه سانتیگراد است اتمهای آهن و نیکل
موجود در آن محدوده را برانگیخته و رنگهای مختلف
سحابی را ایجاد کرده اســت.در اطــراف این سحابی
و در قسمتهایی که اشعه مادو نقرمز وجــود دارد

محققان پنل خورشیدی هوشمندی شبیه گل ساخته
اند که با توجه به حرکت خورشید در آسمان می چرخد
تا بیشترین میزان انرژی را جذب کند.به گزارش مهر
 ،این پنل خورشیدی طوری ساخته شده که گلبرگ
های آن ،روزها باز و با غروب خورشید بسته می شود
و در مقایسه با پنل های خورشیدی دیگر  ۴۰درصد
در مصرف انرژی صرفه جویی می کند.این پنل همراه
خورشید در آسمان حرکت می کند .عــاوه بر آن به
طور خودکار خنک سازی وپاک سازی پنل ها را انجام
می دهدو قابلیت تامین انرژی برق مورد نیاز خانه را

فارس-گوگل با تالش برای ارائــه فرصتهای شغلی بی
سروصدا به رقابت با شبکه اجتماعی مشهور لینکدین
پرداخته ،پرتال استخدام این شرکت به تازگی آنالین شده،
اما هنوز عملیاتی نشده است Google Hire .به سادگی و
تنهابااستفادهازحسابکاربریدرگوگلقابلاستفادهاست.
کاربرانباآپلودرزومهخوددراینسایتمیتوانندشانسخود
رابراییافتنفرصتهایشغلیآزمایشکنند.اینسایتبه
شرکتها امکان میدهدفهرستی از نیازهای شغلی خود را
ارسال کنند و افراد هم میتوانند با جست وجو در میان این
مشاغلکاربعدیخودراپیداکنند.

جذابترینبرنامههایاپلرایگانشد
فارس-اپل تعدادی از برنامههای محبوب و جذاب خود را
رایگانکرد.یکیازاینبرنامههابهنام iWorkرقیبیجدی
برای آفیس مایکروسافت محسوب میشود.این خدمات به
افرادی ارائه می شود که در چند سال اخیر گوشی آیفون،
تبلتآیپدیارایانههایمکخریداریکردهباشند.ازجمله
برنامههایاپلکهازاینبهبعدبهرایگاندردسترسهستند
می تــوان به  Keynote، Numbers، Pages، iMovieو
GarageBandاشارهکرد.

اطالعاتجدیدازآیفون8
طبق گــــزارش جــدیــدی کــه دیــروزمــنــتــشــر شــد ،آیــفــون
 8اپل دارایفریمفوالدیضدزنگ،دوربینعمودیiSight
وصفحهنمایشمسطحخواهدبود.

گلکسیاس 8یکمیلیوندستگاه
پیشفروششد
پـــیـــش خ ــری ــد گ ــل ــک ــس ــی اس  ۸و گـــلـــکـــســـی اس
 ۸پــاس ســامــســونــگ در کــــره جــنــوبــی از مــــرز یک
میلیون دستگاه عبور کــرده اســت .به گــزارش zoomit
،سامسونگ روزانـــه بیش از  ۵۰هــزار دستگاه گلکسی
اس  ۸درک ــره جنوبی به فــروش میرساند.سامسونگ
هــدف فــروش  ۶۰میلیون دستگاه را بــرای گلکسی اس
 ۸در نظر گرفته که باالتر از  ۵۲میلیون گلکسی اس ۷
فروختهشده است.نکته جالب در این میان آن است که
باتری گوشی هوشمند گلکسی اس  8سامسونگ حتی
پس از تخریب با ابـــزارآالت برنده ،ایمن باقی میماند.

جلوگیری از تولید مثل موشها با ماده جدید
دارد و حتی می توان با ذخیره آن خودروی الکتریکی
را شارژ کرد.

عرضهدوربینعکاسیحرفهایباقابلیتسلفیگرفتن

پهپادهایبینیازازاینترنتکشاورزیراسادهمیکنند

گوشی های هوشمند به دوربین های تهیه عکس های
سلفی مجهز هستند ،امــا حــاال ایــن قابلیت به دوربین
هــای عکاسی حــرفــه ای هــم ســرایــت کـــرده اســت.بــه
گزارش مهر ،پاناسونیک با عرضه دوربــیــن Lumix
 ZS۷۰اولین گام را در این زمینه برداشته استLumix .
 ZS۷۰بهحسگر 20.3مگاپیکسلیبرایعکاسیمجهز
اســت.روی این دوربین نمایشگر لمسی  ۳اینچی برای
قاببندیمناسبعکسهایسلفیهمنصبشدهاست.
دوربینمذکورقادربهتهیهعکسهای ۴Kبادقت ۳۰فریم

محصول تازه ای به نام  Fieldscannerعرضه شده که
بهره وری در این زمینه را به حداکثر می رساند.کاربران
این پهپادها می توانند برای اولین بار بدون نیاز به اتصال
به اینترنت تصاویر هوایی پهپادهای در حال پرواز را با
آیفون و آی پد مشاهده کنند و از طریق لینک ارتباطی بی
سیم محلی پهپادها را هدایت کنند و با آن ها در ارتباط
باشند .به گزارش مهر،مشاهده آنی تصاویر زمین های
کشاورزی از باال به کشاورزان برای اصالح روش کاشت،
داشت و برداشت کمک خواهد کرد .برای این کار باید

در ثانیه است و حین تصویربرداری می توان از فریم های
تهیه شده ،عکس هایی با دقت  ۸مگاپیکسل تهیه کرد.

سیگنوسباموفقیتبهفضاپرتابشد

دستگاهیکهافکارانسانرامیخواند

تازه های فناوری

نشانههایی از اتمهای هیدروژن مشاهده شده است.
این سحابی دارای پرتوهای گاما نیزاست.

...

کوتاهازجهانعلم

تنها یک برنامه روی گوشی یا تبلت نصب شود تا مشاهده
تصاویر با کیفیت از زمین کشاورزی ممکن شود.

ایسنا-محققان موفق به تولیدماده ای برای جلوگیری از
تولید مثل موش ها شدند.این ماده سازگاربا محیط زیست
است و هیچ ضرری برای انسان ،حیوانات خانگی و دیگر
حیوانات نــدارد.ایــن مــاده با تحریک یائسگی زودرس در
موشهای ماده و ایجاد اختالل در تولید اسپرم در موش
هــای نــر ،درچــنــد هفته سبب نــابــاروری آن هــا میشود.

باگوگلارثتصاویرسهبعدیببینید
گوگل خدمات گوگل ارث خود را ارتقا داده تا کاربران وب و
گوشی های اندرویدی به امکانات جدید و هیجان انگیزی
دسترسی یابند.به گزارش مهر  ،نسخه جدید گوگل ارث به
ابزار Voyagerمجهزشدهکهباآنمیتواندرنقاطمختلف
کره زمین جهانگردی و اطالعات دقیقی را نیز به صورت
تعاملی درباره هر نقطه از جهان دریافت کرد.هم اکنون از
طریق  Voyagerمی توان به  ۵۰تور جهانگردی مختلف
دسترسییافت.

وجود 4میلیارد صفحه وب فارسی
حاجیان  -رئیس سازمان فناوری اطالعات ایــران
با اشــاره به افزایش صفحات وب فارسی در اینترنت
گفت  :تعداد صفحات وب فارسی در اینترنت از حدود
 1.1میلیارد صفحه در سال های گذشته اکنون به 4
میلیارد صفحه رسیده است .جهانگرد همچنین از آغاز
طراحینسخهوبدولتهمراهخبرداد.ویدرافتتاحیه
سومین همایش بین المللی وب پژوهی افزود  :نسخه
وب دولت همراه ؛ طراحی و کار خود را آغاز کرده است
و در حال بازنگری آن هستیم .وی در ادامه با اشاره به

راه اندازی پورتال های اصلی .govو.irگفت  :هر کاربر
با عنوان خدمت می تواند وارد صفحه خدمت مورد نظر
خود شود و هر نوع اطالعات را مشاهده و دریافت کند.
مجموعه کارهای دولت برای اولین بار احصا شده است
به طوری که بیش از  1400خدمت در نظام اداری ما
انجام می شود که در دیگر کشورها نیز تقریبا این تعداد
اســت.وی تعداد دستگاه های اصلی کشور را حدود
 100دستگاه اعالم کرد و گفت :وب سایت و پورتال
فعال  83دستگاه ارزیابی شده است.

هشدار درباره میلیون ها زبال ه فضایی
افزایشتعدادزبالههایفضاییدرمدارزمینخطراتزیادی
برایماهوارههایفعالوایستگاهفضاییبینالمللیدارد.
به گزارش ایسنا،اگر این زبالهها در ارتفاعات پایینتررها
شوند،درجوزمینمیسوزندوازبینمیروندامازبالههای
موجود در مــدار تا مدتها باقی میمانند .ناسا در سال
 ،۲۰۱۱گزارش کرد که میزان این زبالههای فضایی به
مرز بحران رسیده است.برآورد میشود که تعداد این اشیا
ده ها میلیون باشد و از این تعداد بیش از  500هزارمورد
هنگامچرخشبرمدارزمینرهگیریمیشوند.باتوجهبه
سرعت این زبالهها که حدود  28هزار کیلومتر در ساعت
است ،امکان آسیب رساندن به ماهوارهها و سفینههای
فضایی حتی توسط قطعات نسبت ًا کوچک وجــود دارد.
ناسا هشدار داده بیش از  ۲۰هــزار قطعه بــزرگ تر از

توپ تنیس و بیش از نیم میلیون قطعه بزرگ تر از تیله در
مدار زمین پراکندهاند که بیش از همه ایستگاه فضایی
بینالمللی ،شاتلها و سفینههای سرنشیندار را تهدید
میکنند .سازمان های فضایی آمریکا و روسیه بیش از
 ۲۳۳هزار قطعه بزرگ تر از  10سانتیمتر را در فضا زیر
نظر دارند ،اما گفته میشود نیم میلیارد ذره کوچک تر از
 10سانتیمتروتریلیونهاذرهکوچکتردرفضایاطراف
زمین در گردشند .ایستگاه فضایی بینالمللی در سال
 ،۲۰۱۴پنج بار مجبور شد برای جلوگیری از برخورد با
زبالههای فضایی به مانورهای تغییرمسیر متوسل شود.
گاهی سرعت این زبالهها تا  2برابر سرعت معمول یعنی
 56هزار کیلومتر در ساعت میرسد که به معنی قدرت
بسیارباالیاینزبالهها(برابرباانفجاریکنارنجک)است.
CMYK

