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مهر -محققانمتوجهشدهاندآبدردودمایمختلفبهصورتدوفازمجزاوجوددارد.اینکشفبهایجادروشهایبهتربرایتصفیهآبمنجر
میشود.پروفسورشیمیفیزیکدردانشگاهاستکهلمدربارهاینکشفمیگوید:ویژگیجدیدیکهکشفکردیم،نشانمیدهدآبدردودمای
مختلف،بهشکلدومایعمجزاوجودداردکهدرآنهافرایندایجادکریستالسازیکنداست.

کشف
دو فاز جدید آب

...

اخبارکوتاهداخلی
نجاتکودک ۶ماههباعملپیچیدهاصالح
کاملتترالوژیقلب
مهر-متخصصانجراحیقلبدردانشگاهعلومپزشکیشهید
بهشتیموفقشدندباتکنیکهاینویندریکجراحیپیچیده
اصالحکاملتترالوژیفالوتقلبرابرروییککودک ۶ماهه
باموفقیتبهانجامبرسانند.بیماریتترالوژیفالوتشایعترین
بیماریقلبیمادرزادیاستکهباعثکبودیپوست(سیانوز)
میشودودرواقعناشیازافتاکسیژنخوناست.عدمتوجه
به رفع این عارضه موجب نارسایی های مختلف و نهایتا مرگ
بیمارمیشودکهباتشخیصبهموقعوجراحی،بیمارزندگی
طبیعیخودراادامهمیدهد.اینجراحیبهسرپرستیدکتر
رامین بقایی و سایر تیم های تخصصی اتاق عمل و بیهوشی
سوم تیرماه  ۹۶در مرکز درمانی شهید مدرس انجام شده
است .رئیس بخش جراحی قلب مرکز درمانی شهید مدرس
گفت :این عمل بر روی کودک  ۶ماهه اهــوازی  ۵ساعت به
طولانجامید.نتایجاینعملجراحیموفقیتآمیزبودوبارفع
مشکالتبیماردرحینجراحی،ویهماکنوندربخشICU
بستریاستووضعیترضایتبخشیدارد.

برگزاریدورههایمشترکبادانشگاههای
فرانسه
ایسنا-رییسدانشگاهتهرانازبرگزاریدورههایمشترک
با دانشگاههای فرانسه در آینده نزدیک خبر داد و گفت :این
اولینباراستکهمیتوانیمبادانشگاههایسطحیککشور
فرانسهدورههایمشترکآموزشیوپژوهشیبرگزارکنیم.
دکترمحمودنیلیاحمدآبادیباتاکیدبراینکهدرآیندهنزدیک
جلساتمشترکیبادانشگاههایسطحیکفرانسهبهمنظور
توسعه ارتباطات علمی و آموزشی خواهیم داشت ،گفت:
در سفری که به فرانسه داشتیم دیدگاههای خوبی در حوزه
گسترش ارتباطات علمی و آموزشی با دانشگاههای درجه
یک این کشور انجام شد به طوری که براساس تفاهم صورت
گرفته دورههــای مشترکی را در مقطع کارشناسی ارشد و
دکترابادانشگاههایسطحیکفرانسهبرگزارخواهیمکردو
هردانشجومیتواندمقداریازسنواتتحصیلیرادرایرانو
مقداریرانیزدرفرانسهبگذراندودرنهایتمدرکمشترک
دریافتکند.

 GPSایرانیساختهمیشود
مهر-معاونسازمانفضاییایرانازبرنامهریزیبرایتامین
«منظومه ماهواره ناوبری مختص ایران» مشابه( GPSسامانه
موقعیتیاب جهانی) خبر داد و گفت :طرح این پروژه بلند
مدت است و امسال باید راهبرد آن به صورت دقیق تدوین و
زیر پروژه های آن تعریف و اجرا شود.سرادقی افزود :بخش
بزرگیازبرنامههایترویج،درهفتهفضا(مهرماه)صورتمی
گیرد البته در سال جاری ،مسابقه تاسواره ( )cube satکه در
دنیا به شدت در حال رشد است ،را در تمامی سطوح دانش
آموزیتادانشگاهیبهتازگیشروعکردیموبهگردآوریایده
ها در زمینه استفاده از ماهواره های مکعبی ( )cube satدر
فضامیپردازیم.

با صدور اطالعیه ای اعالم شد؛

توضیح شورای عتف درباره طرح های کالن مختومه
دبیرخانه شورای عتف توضیحاتی در خصوص مختومه
اعالم شدن طرح های کالن ملی ارائه کرد.به گزارش
مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی علوم ،تحقیقات و
فناوری ،دبیرخانه شورای عتف در پاسخ به انتقاد یکی از

استادان دانشگاه در دیدار جمعی از استادان ،نخبگان
و پژوهشگران دانشگا هها با رهبر معظم انقالب ،مبنی
بر مختومه اعــام شــدن طر حهای کــان ملی مصوب
توضیحاتی ارائه کرد که در بخشی از این توضیحات آمده

است« :با شروع دولت یازدهم ،شکایتهای متعددی از
سوی دستگاههای اجرایی بهرهبردار ،مجریان طرحها
وصاحبنظران ذیربط در خصوص نحوه انتخاب ،اجرا و
تخصیص اعتبار طرحهای کالن ملی مصوب شورای عالی
علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف) مطرح شد .دبیرخانه
شورای عالی عتف به منظور جلوگیری از ایجاد حاشیه
بــرای طر حهای کالن ملی و با هدف برخورد علمی با
چالشهای مطرح شده ،اقداماتی را برنامهریزی و اجرا

معاون وزیر ارتباطات:

معاون شرکت مخابرات:

سرعتاینترنتبه ۵مگابیترسید

اینترنتنامحدودمشترکانبایدفسخشود

معاونشرکتمخابراتایراننحوهحلمشکلنارضایتیبرخیمشترکانازکیفیت
اینترنتراتغییرقراردادسرویسبامخابراتعنوانکردوگفت:سرویساینترنت
نامحدودمشترکانبایدفسخ شودوتغییرکند.داوودزارعیاندرگفتوگوبا مهر،
درخصوصمسئلهعدمکیفیتسرویساینترنتنامحدودبرخیمشترکانشرکت
مخابراتایران،تنهاراهحلاینمشکلراتغییرمدلقرارداددریافتاینسرویس
عنوان کرد .وی با بیان اینکه بیشترین گزارشهای واصله از نارضایتی مشترکان
اینترنت مخابرات مربوط به استان تهران است ،گفت :این نارضایتی مربوط به
مشترکان اینترنت نامحدود مخابرات است که قراردادهای قدیمی با مخابرات
دارند و سرعت اینترنت دریافتی شان  ۱۲۸کیلوبیت ۲۵۶ ،و  ۵۱۲کیلوبیت
است.معاونشرکتمخابراتایرانافزود:درصورتیکهاینقراردادهایقدیمی
تغییر کند ،کیفیت سرویس دریافتی مشترکان باال می رود .هم اکنون در سایر
استانها،اغلبمشترکاندارایقراردادسرویسجدیدبامخابراتهستندوتنها
درتهرانبااینعدمرضایتازسویکاربرانمواجههستیم.زارعیانبابیاناینکههم
اکنون ۴۳هزارمشترکمخابراتدرتهرانازاینترنتباحجمنامحدودوباسرعت
 ۱۲۸کیلوبیت بر ثانیه استفاده می کنند ،ادامه داد :در همین حال  ۲۹۴هزار
مشترکدارایموافقتنامهدریافتاینترنت ۲۵۶کیلوبیتیازمخابراتهستند.

کرد.
جلسات این کارگروه با حضور نمایندگان دبیرخانه
شـــورای عــالــی ،ســازمــان بــرنــامــه و بــودجــه (معاونت
برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری وقت)
و دستگاه سفارشدهنده (یا بهرهبردار) برای هر طرح
تشکیل شد .بر اســاس نتیجه این ارزیابی و به منظور
جلوگیری از هدررفت سرمایههای کشور ۱۳ ،طرح کالن
ملی فاقد اولویت شناخته شد».

این درحالی است که هم اکنون مخابرات امکان واگذاری اینترنت با سرعت  ۲تا
 ۱۶مگابیت برثانیه را دارد.وی با ارائه پیشنهاد تغییر قرارداد این مشترکان برای
دریافت اینترنت با سرعت باالتر ،گفت :مشترکان مخابرات باید اینترنت حجمی
اماباسرعتمناسبانتخابکنندتامشکلنارضایتیازکیفیتاینسرویسحل
شود .معاون شرکت مخابرات ایران ادامه داد :طبق بررسی های انجام شده۹۰،
درصدمشترکانناراضیاینترنتمخابرات،دارایقراردادهاییازگذشتههستند
که طبق آن اینترنت نامحدود با سرعت پایین دریافت کرده اند .وی با بیان اینکه
اینترنت با سرعت ۲۵۶،۱۲۸و حتی ۵۱۲کیلوبیت منقضی شده است ،گفت:
سرویساینترنتنامحدودمخابراتدرآنزمانبرایاینسرعتبودهوهماکنون
مشترکانبامراجعهبهمخابراتمیتوانندقراردادهایقدیمیاینترنتنامحدود
رافسخکنندتامشکلشانرفعشود.

متوسطسرعتاینترنتدرکشوربه ۵مگابیتبرثانیهرسیدهاستوتاچهار
سالدیگرکاربرانایرانیبهاینترنت۲۰مگابیتیدسترسیخواهندداشت.
معاون وزیر ارتباطات با بیان این مطلب به مهر گفت :با تکمیل شبکه ملی
اطالعاتسرعتدسترسیکاربرانتاسال ۱۴۰۰به ۲۰مگابیتبرثانیه
می رسد .قنبری افزود :هم اکنون متوسط سرعت دسترسی به اینترنت
در داخل کشور ۵مگابیت بر ثانیه است  ،این در حالی است که تا قبل از راه
اندازی نسل سوم و چهارم تلفن همراه متوسط سرعت اینترنت به ۵۱۲
کیلوبیتبرثانیههمنمیرسید.ویگفت:درهمینحالبهصورتموازی
اجرایطرحشبکهدسترسیفیبرنوریمنازلراپیشخواهیمبردکهدراین
پروژه امکان تحقق سرعت ۱۰۰مگابیت را روی شبکه فیبر نوری خواهیم
داشت.قنبریاولویتبعدازشبکهملیاطالعاتراتحققدولتالکترونیک،
توسعه شبکه زیرساخت ارتباطی ،توسعه شبکه فیبر نوری و نیز توسعه
محتوای بومی بر مبنای راه اندازی موتور جستجوی بومی عنوان و تاکید
کرد:درکناراینبرنامههاایجادوراهاندازیپارکوکریدورفناوریاطالعات
و ارتباطات ،مدیریت منابع کمیاب ملی و آزادســازی فرکانس ،یکپارچه
سازیآدرسوکدپستیایرانیانونیزطراحیوساختماهوارهبومیپروژه
هایدارایاهمیتیاستکهتاپایانبرنامهششمتوسعهبایداجراییشود.

تازه های فناوری

...

کوتاهازجهانعلم
ناکامیترامپدرکاستنازبودجههایعلمی
آمریکا
مهر -با تصویب مجلس نمایندگان ،بودجه بنیاد ملی علوم
آمریکااندکیکاهشمییابدودرعینحالبودجهناسابرای
سال  ۲۰۱۸با افزایش محسوس همراه می شود .کمیته
فرعی هزینهکرد مجلس نمایندگان آمریکا بسیاری از موارد
کاهشیدربودجهراکهازسویدونالدترامپمطرحشدهبود
ملغی کرده است .به نوشته نیچر ،بر اساس آنچه که تصویب
شده،بنیادملیعلومآمریکا 7.3میلیارددالربودجهدریافت
میکند که در قیاس با سال  ۲۰۱۷کاهش محسوس 1.8
درصدیدارد.

ناساابررنگیساخت
مــهــر -نــاســا پــس از  ۱۲بـــار تـــاش نــامــوفــق ،موشک
 Malemute Terrier-Improveddرا به فضا فرستاد.
این موشک ابرهای مصنوعی خارقالعادهای به رنگهای
آبی ،سبز و قرمز میسازد که از آسمان شهرهای نیویورک
تا کارولینای شمالی قابل مشاهده اســت .موشک پس
از پرتاب به ارتفاع  ۱۱۸مایلی سطح زمین رسید .در این
ماموریتسیلندرهایگازفشرده(درابعادیکقوطینوشابه)
که هرکدام حاوی بخارهای تبدیلشونده به ابر بودند به
ارتفاع ۱۰۰مایلی سطح زمین فرستاده شدند .همزمان با
فعلوانفعالبخارهاباعناصرموجوددرجو،ابرهایرنگی در
آسمانشکلمیگیرندودانشمندانمیتوانندمسیرحرکت
ذراترا درفضاردیابیکنند.

فیلترکامنتهایتوهینآمیزاینستاگرام

چراغ خواب سازگار با شبکه های اجتماعی و ایمیل

این موبایل بدون باتری کار میکند

تشخیصاحساساتدرحینکاربارایانهتوسطهوشمصنوعی

چراغ خواب()Aumi Miniروانه بازار
شده که با فناوری بلوتوث سازگار است
و کاربران را از دریافت پاسخ ایمیل یا
جواب در شبکههای اجتماعی مطلع
میکند .این چراغ خواب که انرژی خود
را از پورت یواسبی تامین میکند ،قابل
اتصال به شبکههای وای فای نیز هست
و عالوه بر اطالعرسانی درباره دریافت ایمیل یا پاسخ در شبکههای
اجتماعی مانند توییتر برای امور دیگری مانند هشدار درباره از کار
افتادنشبکههایوای–فایومدیریتلوازمخانگیهوشمندنیزقابل
استفاده است .همراه با آن یک برنامه موبایلی نیز عرضه میشود که با
استفاده از آن میتوان شدت نور چراغ خواب ،خودکار یا دستیبودن
آن ،نور ساطع شده از چراغ خواب ،تایمر و  ...را تنظیم کرد.

محققان موبایلی ساختهاندکه انرژی مورد
نــیــاز خــود را از فــضــای اطــرافــش دریــافــت
میکند؛ بنابراین بدون باتری کار میکند.
نمونه اولیه این دستگاه با توجه به تکنیک
فناوری انعکاس امواج رادیویی کار می کند
که بر اساس آن دستگاه میتواند از امواج
رادیویی برای برقراری ارتباط استفاده کند.
با توجه به میزان انرژی باالی تلفن هوشمند ،این دستگاه برای برقراری
ارتباط از قابلیتهای آنالوگ به جای دیجیتال استفاده میکند .جالب
آنکه این فناوری مربوط به زمان جنگ سرد میان آمریکا و روسیه است .این
دستگاهباالهامازباگهایصوتیکارمیکندکهدرزمانجنگ سردتوسط
جاسوسان روس برای ارسال اطالعات استفاده میشد و فقط به وسیله
امواج رادیویی با فرکانسی مشخص تولید میشود.

شرکت  Salesforceاز سه ابزار روباتیک
خود رونمایی کرد که از این طریق بررسی
کارآییخدماتوکاالهاراحتترمیشودو
بهراحتیوازراهدور میتوانفهمیدزمانی
که یک مشتری در پشت رایانه در حال
استفادهازآنهاستاحساسرضایتدارد
یابهعلتمشکالتاحتمالیعصبانیشده
است .فناوری هوش مصنوعی  Salesforceکه اینشتین نام دارد قابل
اضافه شدن به ابزار تحلیل بازار نیز هست و انعطاف پذیری باالیی دارد و
میتواند تمام متون تایپشده توسط مشتریان را در قالب مثبت ،منفی
یا خنثی طبقهبندی کند و لذا از این طریق میتوان به سادگی ایمیلها و
پیامهای مشتریان درباره یک شرکت را طبقهبندی کرد تا در آینده برای
افزایشکیفیتارائهخدماتوعرضهمحصوالتاقدامکند.

مهر -اینستاگرام قابلیت جدیدی را بــرای فیلترکردن
کامنتهای توهینآمیز زیر عکسها و ویدئوهای زنده خود
ایجادکردهاست.برایناساس کاربرانمیتوانندکامنتهای
توهینآمیزوبیربطرااززیرپستهایخودپاککنند.

کشفسازوکارجدیدبرایرشدموبا
سلولهایبنیادی
 Tتنظیمی
مهر -محققان کشف کردهاند که سلولهای 
بهطورمستقیم سلولهای بنیادی موجود در پوست را برای
افزایش رشد طبیعی مو تحریک میکنند .محققان نشان
داده اند که نقص در Tregهــا میتواند مسئول ریزش موی
سکهای باشدکهیکاختاللاتوایمناستکهمنجربهازدست
رفتن مو میشود و در اشکال مختلف طاسی نقش دارد .از
آنجاییکههمینسلولهایبنیادیمسئولکمکبهبهبود
پوست بعد از آسیب هستند ،در نتیجه این احتمال نیز وجود
داردکهTregهانقشکلیدیدرترمیمزخمهاداشتهباشند.
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