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آزمایش بازدم برای
کاهش وزن
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کوتاه از جهان علم
قابلیت جدید توئیتر برای پستهای رزرو
خوانده نشده
خبرآنالین-ذخیره برای بعدا خواندن Save for Later /
قابلیت جدید در توئیتر است که خواهان زیــادی دارد و
بارها کاربران از برنامهنویسان ایجاد آن را درخواست
کــرده بودند .ذخیره یک پست به صــورت خصوصی و
خواندن آن در فرصت مقتضی به گفته مدیر محصوالت
توئیتر به درخواست کاربران ایجاد شده است.قابلیت
جدیدجایگزین ویژگی  send via DMمیشود که در پایین
سمتراستاپلیکیشنخودنماییمیکند.البتهفرمنهایی
ممکن است متفاوت باشد اما آرزوی بسیاری از کاربران را
برآورده میسازد.بدین ترتیب توئیتهای بوکمارک شده
در یک فهرست نهایی قابل تنظیم و چینش خواهند شد.

آیاقابلیت شارژ سریع آیفون واقعی نبود؟
ایسنا-یکی از مهمترین ویژگیهای گوشیهای هوشمند
آیفون  ۸بهرهمندی از قابلیت شارژ سریع است .قابلیت
شارژ سریع همواره در گوشیهای اندرویدی مشاهده
میشد و بسیاری از کاربران نیز در سراسر جهان از این
قابلیت استفاده کرده بودند .اپل هم یکی از ویژگیهای
آیفون  ۸را همواره قابلیت شارژ سریع معرفی میکرد اما
اکنون کاربران بسیاری که آیفون  ۸را خریداری کرده اند،
از شارژ بسیار کند این گوشی ناراضی و شاکی هستندو بر
این باورند که آیفون  ۸حتی از حالت عادی سایر گوشیها
نیز دیرتر شارژ می شود.

شبکههای اجتماعی به روایت اعداد
ایسنا -فیسبوک بــا بیش از  ۱.۹میلیارد کــاربــر،
محبوبترین شبکه اجتماعی به شمار میرود و واتساپ
با  ۱.۲میلیارد کاربر در رده بعدی قرار گرفته است۶۰.
میلیارد تعداد پیامهایی است که روزانــه در فیسبوک و
واتـساپ رد و بدل میشود ۱۱.۵.یورو میانگین ارزش
هــر کــاربــر بــرای فیسبوک در ســال اســـت ۹۱.درصــد
خرد هفروشان حداقل از دو شبکه اجتماعی استفاده
میکنند ۳۱.درصد جمعیت انسانهای روی کره زمین
در شبکههای اجتماعی حساب کاربری دارند۲۸۵۰۰.
مترمربع مساحت مزرعه سرورعظیم فیسبوک در ایالت
اورگان است.

مایکروسافت ویندوز  ۱۰را گران میکند
فارس -مایکروسافت تا به حال در زمینه قیمت گذاری
ویندوز ۱۰بسیار منعطف عمل کرده است؛ حتی بارگذاری
رایگان آن را برای مدت ها ممکن کرده بود.از طرفی پس از
پایان مهلت تعیین شده توسط مایکروسافت ،باز هم روش
هایی برای دریافت بدون هزینه ویندوز  10وجود داشت.
اما ظاهرا آن روزها به پایان رسیده است.این شرکت قصد
دارد نسخه تازه ای از ویندوز به نام Windows 10 Pro for
 Workstationsرا عرضه کند که استفاده از آن برای رایانه
های ورک استیشن تابع هزینه های خاص خود است.در
این ویندوز استفاده از ابزار و قابلیت های متنوعی برای
پشتیبانی از سرور پیش بینی شده است که استفاده از آن
ها  70تا  230دالر هزینه در بر خواهد داشت.

آیا پیکسل  2بهترین دوربین جهان را دارد؟
ایتنا -تحقیقات نشان میدهد ،دوربین ســری جدید
همراههای گوگل یعنی پیکسل  ،2بهترین دوربینهای
ساخته شده در تاریخ تلفنهای همراه هوشمند بهحساب
میآیند.دوربین تلفنهای همراه هوشمند گوگل پیکسل
 2و همچنین گوگل پیکسل  XL 2موفق شده اند عنوان
برترین دوربین تلفن همراه هوشمند را کسب کنند.یکی از
ویژگیهای برجسته این دو تلفن همراه را میتوان دوربین
خاص  12مگاپیکسلی آن ها خواند که با داشتن تنها یک
لنز توانسته است عنوان برترین دوربین تلفن هوشمند را
نصیب خود کند.

سریعترین هارددیسک  12ترابایتی
دسکتاپ جهان
سیگیت هارد درایو دسکتاپی جدید معرفی کرده است که
ظرفیت ذخیرهسازی بسیار باال و البته سرعت بسیار زیادی
دارد.به گزارش ، zoomitاین محصول BarraCuda Pro
 HDDنام دارد و ظرفیت ذخیر هسازی آن  ۱۲ترابایت
است.

انتشار خبر خرید اپل توسط گوگل
سه شنبه عصر رسانه های خبری بازار سهام «»Dow Jones
آمریکا اخباری مبنی بر خرید اپل توسط گوگل به قیمت 9
میلیارد دالر منتشر کردند که  2دقیقه بعد از وب سایت
داو جونز حذف شد.به گزارش دیجیاتو،در این خبر آمده
بود که سال  2010مدیر عامل گوگل و استیو جابز مدیر
عامل اپل طی جلسه ای محرمانه ،قرارداد فروش اپل به
گوگل را تدوین کرده اند و این موضوع در وصیت نامه استیو
جابز نیز ذکر شده است .بر اساس خبر مذکور ،قرار بود به
هر یک از سهام داران گوگل به ازای هر سهم 9 ،سهم از اپل
اختصاص یابدو پس از پایان معامله،گوگل به مقر کنونی اپل
در کوپرتینو (اپل پارک) نقل مکان کند.مسلم ًا جعلی بودن
این خبر برای فعاالن بورس در همان نگاه اول مشخص می
شود؛ اما نمودارهای داو جونز نشان می دهند که پس از
انتشار این خبر ،ارزش سهام اپل  2دالر افزایش داشته که
به سرعت به حالت اصلی بازگشته است.

افت احتمالی ارزش سهام اپل درپی فروش
کمتر از انتظار آیفون
یــکــی از کــارشــنــاســان دویچه بانک معتقد اس ــت در
نتیجهفروش کمتر از انتظار آیفونهای جدید اپل ،ارزش
سهام این شرکت با کاهش روبهرو خواهد شد.به گفت ه وی،
انتظار میرود در کوتاه مدت نیز شاهد افت جزئی ارزش
سهام اپل باشیم.باوجود کاهش فعلی ارزش سهام اپل ،این
شرکت امسال افزایش  ۳۳درصدی ارزش سهام را تجربه
کرده است که در میان شرکتهای بزرگ بهترین افزایش
را نشان میدهد.

با نسخه جدید تلگرام از این پس ردیابی می شوید!
نسخه ۴.۴تلگرامباتغییراتجدیدیهمچوناضافهشدن
الیولوکیشن،بازطراحیمدیاپلیروزبانهایجدیدمنتشر
شد.نسخه۴.۴تلگرامبعدازمدتینسبتاطوالنیمنتشرشد
ومانندهمیشه،همراهآنامکاناتجدیدیبهاینپیامرسان
محبوبراهپیداکردند.
الیو لوکیشن(موقعیت مکانی لحظهای) :بااین امکان
جالبازاینپسمیتوانیدموقعیتمکانیخودرابهصورت
زنده با دوستانتان به اشتراک بگذارید؛ به این صورت که
مخاطب شما میتواندلحظهای ،موقعیت مکانی تان را
روینقشهمشاهدهکند؛بهاینترتیبدیگرنیازیبهارسال
دستیتوسطشمانیست.اینویژگیبهویژهبرایزمانهایی
که قصد مالقات یکدیگر را دارید ،کاربردی خواهد بود و

کامالبازطراحیشدهاستواکنونمیتوانیدپلیرزیباتری
راباامکاناتبیشتردراختیارداشتهباشید.
زبــان هــای جدید و پلتفورم ترجمه :از نسخه ۴.۴
میتوانیدتلگرامرادرزبانهایفرانسوی،اندونزیایی،روسی
و اوکراینی نیز در اختیار داشته باشید .نکت ه عجیب ،اضافه
نشدنزبانفارسیباوجودتعدادباالیکاربرانفارسیزبان
تلگراماست.هرچندکهتلگراماعالمکردزبانفارسینیزدر
راه است و به زودی به این پیامرسان اضافه خواهد شد.نکته
جالبدیگریکهدررابطهبازبانبرنامهوجودداردراهاندازی
پلتفورم ترجمه برای تلگرام است .از طریق این بخش از
وب سایت تلگرام ،می توانید با اکانت خود وارد پنل شوید و
ترجم هزبانهایموجوددربرنامهرااصالحکنید .اینموارد
بعد از بررسی و در صورت داشتن شرایط الزم تایید خواهند
شد.همچنین د ر گروههای خصوصی از این پس میتوانید
مشخصکنیدآیااعضایجدیدپیامهایقبلازعضویتشان

میتواند در زودتر پیدا کردن یکدیگر به شما کمک کند.
برای استفاده از این امکان کافی است به بخشLocation
بروید و گزینه « »Share My Location forرا لمس کنید.
باقابلیتالیولوکیشنمیتوانیددرصورترضایتمخاطب
مکاندقیقآنراروینقشهبهصورتزندهبرای 15دقیقه،
یک ساعت یا هشت ساعت ببینید .همچنین قادر هستید
مکانفعلیخودرادرگروهبرایاعضایآنگروهبهاشتراک
بگذاریدواگرسایرافرادنیزمایلباشند،میتوانیدروییک
نقشه مکان تمام افراد گروه را مشاهده کنید .البته متوقف
کردن این قابلیت نیز ساده است و میتوانید هر وقت که
خواستیداشتراکگذاریموقعیتخودراغیرفعالکنید.
پلیرداخلیباطرحجدید:پلیرداخلیجدیددرنسخ ه۴.۴

محققانموفقشدندسازوکاریبرایکمکبهکاهشوزنافرادبیابندکهبراساسآن،زماندقیقچربیسوزیبدنرامیتوانباآزمایشبازدم
تشخیصداد.بهگزارشایرنا،اینحسگرباتحلیلگرمناسب،امکاناندازهگیریزمانآغازچربیسوزیرادربدنمیسرمیسازد.اینحسگربه
ورزشکارانیاافرادخواهانکاهشوزن،امکانمیدهدزمانآغازچربیسوزیبدنشانرااندازهبگیرندتابتوانندرژیمخودرابهینهکنند.
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رامشاهدهکنندیاخیر.همچنینپیامهایادمینبابرچسب
 adminمشخص خواهند شد تا اعضا بتوانند ادمین گروه
را شناسایی کنند.با ارائه آپدیت جدید تلگرام واضافه شدن
ویژگی "موقعیت یابی"،شوخی هایی نیز در فضای مجازی
شکل گرفته است که خواندن برخی از آن ها خالی از لطف
نیست .کاربری در این باره چنین اظهارنظر کرده است
که"پس از این هر جا که برویم  ،زیر نظر همسرمان خواهیم
بود!"شماردیگریازکاربراننیزباتوجهبهاینقابلیتجدید،
بههمهتوصیهکردهاندکهازدانلودنسخهجدیدتلگرامصرف
نظر کنند.کاربر دیگری نیز می گوید":از این به بعد هر وقت
همسرتان از شما خواست لوکیشن خود را در تلگرام فعال
کنید ،بهتر است بگویید اصال نت ندارید!"برخی دیگر از
کاربراننیزراهکارهاییهمچونگذاشتنگوشیدرقابلمه
وپیچیدنفویلآلومینیمیدورآنرابرایفرارازردیابیشدن
توسطهمسرشانتوصیهکردهاند!

اخبارکوتاهداخلی
وزیر ارتباطات:برای کاهش هزینه اینترنت
وحدت نظر وجود دارد
هادی محمدی –وزیر ارتباطات در حاشیه نشست هیئت
دولت در جمع خبرنگاران درباره تغییر تعرفه های اینترنتی
و اصالح بسته های اینترنتی اظهار کرد:موضوع بسته ها و
تعرفه اینترنت ازاولویت های برنامه ماست وبررسی این
موضوع و مبانی کارشناسی آن با اپراتورها و کمیسیون
تنظیم مقررات که مرجع اصلی تعیین تعرفه ها به شمار
می رود ،در جریان بوده و درالیه های کارشناسی بحث
در حال جمع بندی است .وی خاطر نشان کرد  :فکر می
کنم در جلسه بعدی کمیسیون ،باید درباره کلیات تصمیم
گیری کنیم البته اختالف نظر درباره جزئیات زیاد است و
پس از تصویب کلیات در کمیسیون  ،درباره جزئیات بحث
می کنیم اما اصل موضوع این است که روی کاهش هزینه
ها و این که اینترنت ازحالت حجمی خارج شود ،وحدت
نظر وجود دارد .

درنشست روسای پارک های علم وفناوری اعالم شد

سهم  41پارک علم وفناوری از بودجه وزارت علوم تنها 2درصد !

زهرا حاجیان -نشست روسای پارک های
علم و فناوری کشور روز گذشته درحالی با
حضور مسئوالن وزارت علوم  ،معاونت علمی
ریاست جمهوری و سازمان برنامه وبودجه
برگزار شد که عمده گالیه و انتقاد روسای این
مراکز به کمبود بودجه ونبود امکانات کافی
برای فعالیت پارک ها و انجام ماموریت های
آن ها در توسعه علم و فناوری و ایجاد شرکت
های دانــش بنیان معطوف می شد .معاون
نوآوری و تجاری سازی معاونت علمی در این
نشست تصریح کــرد :تمامی کسانی که در
حوزه علم وفناوری فعالیت می کنند ،به این
موضوع اذعان دارند که مدیریت پارک های
علم وفــنــاوری در کــشــور مــا بسیار سخت
وپیچیده است،چرا که این مراکز با حداقل
اعتباراتادارهمیشود،بهطوریکههماکنون
سهم41پارکعلموفناوریکشورازکلبودجه

وزارتعلومتنها 2درصداستواینبههیچوجه
مطلوبنیست.دکترمحمودشیخزینالدینبا
تاکیدبراینکه باوجودمنابعمحدودتالشهای
زیادی در پارکها شده است ،ادامه داد :بازی
بدونتوپدولت،بازیمهمیاستوپارکهای
علم وفــنــاوری یکی از مصادیق بــازیبدون
تــوپ دولتهاست،به طــوری که دربیشتر
پارکها سرمایهگذاری دولت کمتر از بخش
خصوصی است.وی با بیان این که پارکهای
علم و فناوری از بسترهای توسعه منطقهای در
اقتصاددانشبنیان هستند،برضرورتحمایت
ازتوسعهاینمراکزتاکیدوتصریحکرد:احساس
خطر می کنم که در سال های آینده شرکت ها
و پارک های علم و فناوری ما باالی  10تا 20
میلیارد تومان گردش مالی نداشته باشند و
این پیام بدی به ما می دهد و نشان میدهد که
پــارکداری بلد نیستم.بنابراین شرکتهای

دانشبنیان باید سهم جدی از تولید ناخالص
داخلی ( )GDPداشته باشند که الزمه تحقق
این امر آمادگی سرمایهگذاران است .دکتر
احمدی معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم
نیز در این نشست با اشاره به ایجاد  41پارک
فناوریواستقرار  4400شرکتدانشبنیان
در اینپارکها،ازکمبوداعتباراتپارکهای
فناوری انتقاد کرد وافزود  :متاسفانه امسال
اعتبارات پــارک های علم وفناوری کاهش
یافته است و امیدواریم این مسئله در الیحه
بودجه  97اصــاح شود.هم اکنون 4400
شرکتدرپارکهامستقرو 41پارکدرکشور
احــداث شــده است.دکترقرهیاضی رئیس
امور تحقیقات سازمان برنامه و بودجه نیز در
این نشست با بیان این که بر اساس سیاست
بودجه ریزی در سازمان برنامه وبودجه 40
درصدردیفاعتبارات دستگاههایاجراییبر

تولید پانسمانهای نانوپلیمری از جلبک
برای ترمیم سوختگیها

اساسعملکردآنهاخواهدبود،تصریحکرد:
طبیعتا دانشگاه ها وپارک های علم وفناوری
نیز از این قاعده مستثنا نخواهند بود .وی
همچنین از اختصاص  157ردیف اعتباری
به امور تحقیقات و فناوری در کشور اشاره کرد
وافزود:اینردیفهادراختیارنهادهاییچون
معاونتعلمی ،بنیادملینخبگان،ستادهای
فــنــاوری معاونت علمی ،فرهنگستانها،
جهاد دانشگاهی ،پژوهشگاهها و پارکهای
علموفناوری قــرار میگیرد.وی با بیان این
که پارکها باید در چهار حوزه برنامه پژوهش

ایسنا-پژوهشگران کشور با پلیمر استخراجشده از جلبک
دریایی ،نوعی پانسمان برای درمــان زخمهای عمیق و
سوختگیهای درجه 3تولید کردند که در فاز حیوانی نتایج
امیدبخشی داشته است.این پلیمرها از جلبک استخراج
شده است.

و راهــبــری علم و فــنــاوری ،تــجــاریســازی
یافتههای پژوهشی ،توسعه فنآفرینی و
حمایتازمراکزنوآوریوفناوریبرنامهداشته
باشند،اظهارکرد :ساالنه بیش از یک میلیون
نفر از دانشگاهها دانــش آموخته میشوند
و دولت باید  960هزار شغل تامین کند که
اگر دراین زمینه  100درصد موفقیت داشته
باشیم ،سالی  200تا  300هزار نفر از دانش
آموختگان بیکار میمانند که فاجعه است؛
بنابراینرشدوتوسعهشرکتهایدانشبنیان
برایاشتغالزاییدرکشورضروریاست.

پاک سازی آبهای زیرزمینی عسلویه
با میکروب!
ایسنا -رئیس پردیس انرژی و محیط زیست پژوهشگاه
صنعت نفت ،از رفع آلودگی نفتی آ بهــای زیر زمینی
عسلویه با استفاده از میکروبهای بومی منطقه خبر داد و
گفت :با پاک سازی خاک ،دو منطقه نفتی آلوده به ترکیبات
آروماتیک تبدیل به فضای سبز شدند.

تازه های فناوری

سیارکسرگردانامروزازکنارزمینمیگذرد

امکانتامینبرقجهانبامرزعهبادیبهوسعتهند

اسرار موفقیت مدیرتلگرام!

دو محقق آمریکایی با شبیه سازی رایانه ای متوجه شدند مزرعه بادی به مساحت
هندوستاندرشمالدریایآتالنتیکمیتواندبرقموردنیازجهانراتامینکند.به
گزارش مهر،برایناساس،یکمزرعهبادیبهمساحتسهمیلیونکیلومترمربعمی
تواند ساالنه  ۱۸تراوات برق تولید کندکه معادل برق مصرفی جهان است.شبیه
سازیهایرایانهاینشانمیدهدتوربینهایبادیدرشمالدریایآتالنتیکمی
توانندبهازایهرمترمربعچهاربرابربیشترازتوربینهایخشکی،برقتولیدکنند.

پاولدوروفصاحب"تلگرام"درآستانهسیوسومینسالروزتولدخودهفترمزموفقیتش
رابرایجوانانفاشکرد.بهگزارشایسنا،ویگفت:سالهاستهفتعاملمسمومکننده
زندگی را کنار گذاشت ه و به موفقیتهای زیادی رسیدهام.دوروف افزود :خوردن گوشت
حیوانات ،قرص و محصوالت دارویی ،نیکوتین و تمامی اشکال مواد مخدر ،قهوه و چای
سیاهوسبز،هرنوعنوشابهونوشیدنیانرژیزا،فستفود،تلویزیونوبرنامههایوابسته
بهآنراکنارگذاشتهامودرآیندهجزئیاتدقیقآنرابرایعالقهمندانشرحخواهمداد.

...

خواندنی
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ساخت ایمپلنتی که رشد می کند

طراح جدول:مریم احمدی

افقی-1:خودرو – کنایه از موقعیت حساس – روز هفتم ماه
خورشیدی -2خالصی – اسباب منزل – ستاد – گالبی -
ساعی-3نامتركی-صدفنشين-چاهجهنمی–ماربزرگ
– خوب نیست – لهجه ای از زبان کردی -4گروه ورزشی –
برابری–ازاشکالهندسی-صدمترمربع-5بدرود-لحظه
– بدهی  -آب روستايی – سردرگم  -6احتیاج – قافله  -ابله
 -7جوانمردان -ازادات تشبيه – بخشش – گریز  -ریسمانی
که بر زانوی شتر می بندند تا فرار نکند -8عالمت مفعولی
– خدایی – بیمناک – اگر برعکس شود امر به آمدن است-9
مگر–دانهخوشبو-خطایفوتبالی–اولشب-عصارهگوجه
فرنگی-تلخ-10دشنه–پهلوان–ماندگاری–الفت–اسباب
بازی کودکانه  -11کنسولگری – شتربان – بیرون کشیدن
عمودی -1:پادشاه نثر فرانسه  -2ازسرگیری – گردآوری
-3تعجبزنانه–پیامبرنقاش-مقابل-4روش–دزد-همه
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مهر-کارشناس نجوم از عبور خطرناک سیارک سرگردان
 TC4 /2012خبر داد و گفت :این سیارک امروز بیستم
مهرماه در فاصله نزدیکی با زمین قرار می گیرد.جعفری
زاده افزود:این سیارک دارای قطر  ۱۳متر است و از فاصله
پنجاه هزار و  ۳۸۰کیلومتری زمین می گذرد.وی با بیان
این که زمان گذر این سیاره از زمین ساعت  ۵:۴۲به وقت
جهانی( ۹:۱۲صبح به وقت ایران) است ،گفت :عبور این
سیارک برای زمین خیلی خطرناک است زیرا فاصله آن با
زمین خیلی کم خواهد بود.
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 -5پايتخت فراری – از میوه های گرمسیری -6دريا – هر
یک از آالت موسیقی  -سرپرست  -7از جزایر خلیج فارس
 دشنام -بی حس  -8تازه فرنگی – وسیله ای برای پروازانفرادی  -9خودروی روسی  -نخوت  -10سرما – سیاه -
کنیه -11تونل – دفعه  -عدد فوتبالی -12دسته – از انواع
ماشین های ساده در فیزیک  -13بانگ نماز – دهان دره
 -14پيشوند مشارکت – می دهند و رسوا می کنند – هادی
1

2

3

4

5

6

7

8

9

-15چغندرپخته–بیهوشی–چاشنیدوسویه-16دستگاه
قطع و وصل جریان برق در موتور خــودرو  -جنس خشن
 -17بی پرده – طوالنی ترین شب سال  -ریشه  -18دولت
ها–نگارش-پرحرفی-19گنجه-اکسیر-20مدارساليانه
خورشيد به دورزمين به عقيده قدما– واحدی در ارتش-17
سرازیری  -قرار -گل نوميدی  -18تکرار حرف  -تركيب
چندفلز-همه-19باسواد–رها-20پادزهر–اسبتندرو
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

1
2

افقی:- 1محفظهچندكشوییبراینگهداریلوازم-میوه
گرمسیری سرشار از ویتامین  -مؤسسه  - 2اسب چاپار -
شیمیدانانگلیسیوكاشفاكسیژن-بدنام-3سیارهزهره
خسیس-مکروحیله-بیدرنگ- 4ازبزرگترینشعرایدورهرنسانسایتالیا-وزیرنامیلوییسیزدهم-نمایندگی5
بهطوردستهجمعی-مقعر-چندمرتبه-دومیندورقمی6رادار-خریدوفروشومعامله-استخوانیدرگوش-7حرفگزینش-ازتوابعشهرستانکاشان-نهضتمبارزشیعیان
لبنان  -قطعی برای كتاب  - 8برای سفید و جذاب کردن
دندان ها کاربرد دارد  -سدی در استان همدان  -ارگانیک
-9كامیونارتشی-فیلمزندگیكابوهایغرب-ناخوشایند
 کشور هزارخلیج در اسکاندیناوی  - 10ویران كننده -ورزشگاه معروف شهر مونیخ  -خاك سپاری - 11آنچه در
ذهن است اما واقعیت خارجی ندارد  -نامحدود  -صاحب
کتابتاریخمسعودی.
عمودی- 1 :واحدسنجشعدسی-ازبندرسته- 2درآمد
نامشروع با امکانات دولتی -از شهرهای مهم چین - 3
كتابی از ادموند اسپنسر انگلیسی  -دوستی - 4واحدپول
تاجیکستان-ترشوشیرین- 5یکردیفازدانههایبافته
شده-ایرانشناسبریتانیاییونویسندهسفرنامهمازندران
-6وسیلهایبرایبرقراریارتباطتصویریاینترنتی-گشاد
شدن- 7زگیل-بدخلق-كیسهوسایلخیاطی- 8گوشه
ایدردستگاههمایون-ستارگاندرخشان- 9تكهدوزیدر
خیاطی-شهرستانیدرآذربایجانشرقی-10مذکر-برسر

اسکن مجازی چهره مسافران فرودگاه در تونل
مسئوالن فرودگاه دبی قصد دارند برای کنترل امنیتی
مسافران از شیوه ای منحصر به فرد و کمتر آزاردهنده
استفادهکنند.بهگزارش مهر ،درقالباینشیوهمسافران
از درون تونلی که آکواریوم مجازی نام گرفته ،می گذرند.
اینآکواریوممجازیشبیهتونل،به ۸۰دوربینمجهزاست
که می توانند چهره و ویژگی های عنبیه چشم مسافر را
هنگام راه رفتن وی به طور کامل اسکن کنند.

3
4
5
6
7
8

گوشی «اسپینر» هم از راه رسید

9
10

اسپینر خاصی به بازار آمده که از امکانات گوشی های
هوشمند نیز برخوردار است و می توان در کنار بازی کردن
از آن برای برقراری تماس های تلفنی نیز استفاده کرد.به
گزارش مهر ،این گوشی همراه اسپینردارای نمایشگر
 ۱.۴اینچی و حافظه داخلی  ۳۲مگابایتی قابل افزایش
است.این گوشی  20دالری تنها برای انجام امور ساده و
اولیه قابل استفاده است.

11

جدول سخت [شماره ]176
طراح جدول :بیژن گورانی

محققان ایمپلنتی برای کودکان مبتال به نواقصی در
قلب ساخته اند که همراه رشد کودک بزرگ می شود .به
گزارش مهر ،این ایمپلنت لوله مانند که برای بخش های
دیگر بدن نیزقابل استفاده است،شامل دو بخش است؛
هسته تحلیل رونده که از پلیمرهای زیستی ساخته شده
و بدنه ای لوله مانند که طی زمان در عکس العمل به رشد
عضله های طبیعی کودک ،اندازه آن افزایش می یابد.

عروسودامادمیریزند-گیاهتاالبها-11ویتامینمحلولدر
چربی-سرطانخون-سیخونك- 12رخوت-تودهانباشته
شده از چیزی  - 13آسیب جسمی یا روحی  -سیاستمدار
مشهورژاپندرقرنبیستم-14حرفاول-خودرویفرانسوی
 گرو گذاشتن  - 15نام قدیم كربال  -زاییدن  - 16نظریه -دشمنآتش-17نشانهصفتتفضیلی-فروختنجنسبنجل
- 18جناحلشكر-شرحكتاباوستا- 19گلخنی-كامیاب
 - 20صوت اندوه و افسوس  -از آثار ژان راسین  ،نمایشنامه
نویسفرانسوی.
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