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گوشی اندرویدی
با ظاهری شبیه ماشین حساب

...

کوتاهازجهانعلم
نابودی ۲۸۰میلیوندالرپولمجازیبااشتباه
برنامهنویسی
مهر-یکاشتباهبرنامهنویسیهنگامرفعیکحفرهامنیتی
سبب شده است حدود  ۲۸۰میلیون دالر پول مجازی از
بینبرود.

کشفجدیدیکه ۸برابرهمجوشیهستهای
انرژیتولیدمیکند
دیجیاتو -محققانفرایندزیراتمیجدیدیراکشفکردهاند
کهانرژیآزادشدهآنهشتبرابرهمجوشیهستهایاست.
منبع این انرژی از هم جوشی ذرات زیر اتمی به نام کوارک
سرچشمهمیگیرد.

آیفونایکسدرهوایسردازکارمیافتد!
خبرآنالین -باگ بــزرگ دیگری در گوشی جدید آیفون
ایکس پیدا شد .این گوشی در هوای نزدیک صفر درجه کار
نمیکند .اپل میگوید به زودی با آپدیت نرمافزاری مشکل
راحلمیکند.

دراینستاگرامعالوهبرافراد،هشتگهاراهم
دنبالکنید
دیجیاتو-اینستاگراممشغولآزمایشقابلیتیاستکهبتوان
هشتگهارامانندحسابهایکاربریدرآندنبالکرد.مثال
اگر به گربه ها عالقه مند هستید ،می توانید هشتگ #catرا
دنبال کنید تا آخرین تصاویر بارگذاری شده با این هشتگ
رویتایمالینتانبهنمایشدرآید.

آیفون  Xقانونی عرضه شد؛قیمت هنوز بیشتر ازنرخ واقعی
با وجود کاهش قیمت چند میلیونی آیفون Xدر نخستین
محمولهقانونینسبتبهقیمتهایاولیهچنددهمیلیونی
اینمحصول،خریدارانزیادعجلهنکنندزیراقیمتفروش
فعلی 1.5میلیون تومان بیشتر از قیمت تمام شده است و
جای کاهش قیمت وجود دارد.به گزارش فارس ،واردات
قانونی جدیدترین گوشی اپل با نام آیفون  10یا آیفون
 Xطی دو روز گذشته انجام و این گوشی وارد بازار شده
که نخستین محموله واردات قانونی این محصول است.
اگرچهبیشاز 20شرکتمجوزرسمیوارداتگوشیاپل
را دارند اما تنها چند شرکت به طور جدی در واردات این
محصول فعال هستند.اولین نمونههای رسیده به بازار
با تفاوت قیمت فاحش نسبت به نرخ های جهانی ،تا 24

درماندیابتنوع 2بارژیم 2ماهه!
ایسنا -رژیمهای غذایی که کالری آن ها بسیار پایین است،
میتوانددیابتنوعدورادرمانکند.درصورتیکهفردمبتال
به مدت دو ماه در روز بین 600تا 800کالری دریافت کند،
میتواندکاملدرمانشود.

توئیتربرایهمهکاربران ۲۸۰کاراکتریشد

سیمکارتهای یک میلیارد تومانی!

میلیون تومان نیز قیمتگذاری شد اما عرضه آیفون  Xبا
اجرای رجیستری در ایران همزمان واعمال محدودیت
دررجیستری از گوشی آیفون  Xآغاز شد.آیفون  Xنسخه
 64گیگابایتی توسط اپل حدود هزار دالر قیمت گذاری
شده که با توجه به حذف ارز مبادلهای و تبدیل به نرخ آزاد
دالر ،اصل قیمت گوشی چهار میلیون تومان است که در
بدترین حالت که 20درصد هزینه های گمرکی ،مالیات
و مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه خواهد شد ،قیمت
در حدود چهار میلیون و  800هزار تومان تا پنج میلیون
تومان خواهد بود.درحالیکهاکنونقیمتاینمحصول
در عرضه از نخستین محموله قانونی 6.5،میلیون تومان
استکه1.5میلیونتومانازقیمتتمامشدهبیشتراست.

یک فعال صنفی بازار سیم کارتهابا بیان این که برای
برخی سیم کارت ها با شماره های خاص اصال قیمتی
نمیتوان تعیین کــرد،از آخرین قیمت سیم کارتهای
معمولی خبر داد .اظــهــری بــه ایسنا گــفــت :حــوزه
سیمکارتهایدایمیومعمولی باپیششماره ۰۹۱۲با
کد یک ،از سه میلیون و ۶۰۰هزار تومان شروع می شود و
تاپنجمیلیونو ۲۰۰هزارتوماننیزقیمتدارد.درهمین
رده شماره کدهای  ۱۷۷سه میلیون و  ۸۰۰هزار تومان،
 ۱۳۰چهار میلیون و ۳۰۰هزار تومان ۱۱۴،پنج میلیون
و ۶۰۰هزار تومان و ۱۱۵پنج میلیون و ۴۰۰هزار تومان
است .البته شمارههای استثنایی ورند بعضی خطوط
حتیباقیمتهای ۵۰۰میلیونویکمیلیاردتومانهمبه

فروشرسیدهاست!ویادامهداد:سیمکارتهایباپیش
شماره ۰۹۱۲وکددونیزحداقلیکمیلیونو ۷۰۰هزار
تومانقیمتدارد.خطسهنیزحداقلیکمیلیونو۲۰۰
هزارتومانوخطچهارهمحداقل ۸۰۰هزارتومانقیمت
دارد .کد پنج از  ۷۰۰هزار تومان ،کد شش از  ۶۰۰هزار
تومان ،خط کد هفت از  ۵۰۰هزار تومان و خطوط هشت
و نه از ۳۰۰تا 350هزار تومان و بیشتر قیمت خورده اند.
اظهری دربــاره سیمکارتهای دایمی جدیدتر با پیش
شماره ۰۹۱۲با کد ۰۰نیز اظهار کرد :این سیمکارتها
به قیمت دولتی  ۱۶۰هزار تومان قیمتگذاری شدهاند
امابهدلیلتوزیعدولتیمحدود،قیمتآنهابه ۴۰۰هزار
توماننیزمیرسد.

ثبت شکایت از پیامک های تلفن ثابت و سرشماره های تبلیغاتی ممکن شد
معاون نظارت و اعمال مقررات رگــوالتــوری ،از ایجاد
امکان ثبت شکایت از ارســال پیامکهای تبلیغاتی با
تلفن ثابت و سرشمارههای تبلیغاتی در سامانه ۱۹۵
خبر داد .این امکان پیشتر برای پیامکهای ارسالی با
شمارههای تلفن همراه شخصی فراهم شده بودکه بر
اساس آن ،مشترکان میتوانند متن شماره پیامک مزاحم
را به شماره  ۱۹۵پیامک کنند تا سامانه ،مزاحم بودن
پیامک را بررسی کند و در صورت اثبات مزاحمت ،شماره
ارسالکننده پیامک مسدود میشود .به گزارش مهر ،
مجید حقی با اشاره به فراهم شدن این امکان برای دیگر
پیامک ها ی مزاحم نیز گفت :با توسعه امکانات سامانه
پیامکی  ، ۱۹۵مشترکانی که از شمارههای تلفن ثابت
یا سرشمارههای تبلیغاتی ،پیامک ناخواسته دریافت
میکنند ،میتوانند شمارهای را که از طریق آن پیامک
تبلیغاتیدریافتکردهاندبهسامانه ۱۹۵ارسالکنند.وی

با اشاره به این که هم اکنون پیامکهای انبوه ،از سه طریق
شمارههای تلفن ثابت ،شماره های شخصی تلفن همراه و
سرشمارههای تبلیغاتی ارسال میشود ،افزود :مشترکان
میتوانند شماره ارسال کننده پیامک را برای شمارههای
تلفن ثابت به همراه کد مانند ******** ۰۲۱و
******** ۰۲۶و بــرای سرشمارههای تبلیغاتی
به شکل *** ۳۰۰۰*** ، ۲۰۰۰*** ، ۱۰۰۰و
*** ۵۰۰۰به سامانه  ۱۹۵ارسال کنند.وی با تاکید
بر این که پیش از این امکان ثبت شکایت از پیامکهای
ارسالی با شمارههای تلفن همراه شخصی فراهم شده
است ،تصریح کرد :مشترکانی که از دریافت پیامک انبوه
تبلیغاتی از شمارههای شخصی شکایت دارند میتوانند
شمارهتلفنیراکهپیامکتبلیغاتیازطریقآنارسالشده
است،بهصورت********* ۰۹بهشماره ۱۹۵ارسال
کنند.معاون نظارت و اعمال مقررات رگوالتوری تاکید

اینستاگرامازدسترسکاربرانخارجشد
مهر -از روزپنج شنبه صدها نفر از کاربران اینستاگرام از
در دسترس نبودن این اپلیکیشن خبر دادند .بیش از ٥٠
درصد مشکالت گزارش شده مربوط به بخش newsfeed
اپلیکیشن ٢٦،درصدمربوطبهمشکالتورودبهاینستاگرام
و ٢١درصدمربوطبهاختالالتاپلیکیشندربستروببود.

شرکتفیوچرمدلگوشیاندرویدیکوچک 95دالریدرابعادکارتاعتباریعرضهکردهاستکه NichePhone-Sنامداردوتنهابرای
برقراریتماستلفنی،ارسالپیامکوپخشموسیقیقابلاستفادهاست.بهگزارشفارس،اینگوشیکهازنظرظاهریشبیهماشینحساب
است،دوربینعکاسیوفیلمبرداری نداردوبرایاتصالبهاینترنتهمقابلاستفادهنیست.

...

اخبارکوتاهداخلی
جهرمی:پیگیررفعفیلترتوئیترهستم
ایسنا-وزیر ارتباطات گفت :پیگیر رفع فیلتر توئیتر هستم.
جهرمی در خصوص رفع فیلتر توئیتر و امکان دسترسی آزاد
کاربران به این شبکه اظهار کرد:رفع فیلتر توئیتر در حال
بررسیاست.

مردمکدامگوشیهارابیشترمیخرند؟
یک فعال صنفی بازار گوشیهای موبایل ،از گرایش مردم به
خرید گوشیهای با رده قیمتی متوسط و متوسط رو به باال با
حداقل آپشن ها و کیفیت الزم خبر داد و بازار این حوزه را در
قبضهدومدلگوشیخاصتوصیفکرد.افشارفروتنبابیان
اینکهعمدهبازارموبایلتهراندردستدوبرندسامسونگو
آیفوناست،اظهارکرد:برندهایدیگریهمچون،LGهواوی
و HTCهمدربازاروجوددارندکه تقاضایخودرادارند.

نگرانیازکاهشبودجههوافضایکشور
ایسنا-موضوع نگرانی از کاهش بودجه بخش هوا فضای
کشور در ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور بحث و
بررسی شد.دبیر شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع
علمی ،کمبود اعتبارات را از جمله موانع اجرایی شدن سند
هوافضابیانکردوگفت:دراینزمینهسازمانمدیریتقول
مساعدبرایرفعمشکلدادهاست.

حمایتازتشکیلصندوقهایسرمایهگذاری
فناوریدروزارتخانهها
کرد :مانند روال گذشته ،مشترکان برای دریافت نکردن
پیامک انبوه ارسالی از سرشمارههای تبلیغاتی میتوانند

با شمارهگیری کد * ۸۰۰#نیز دریافت پیامک تبلیغاتی یا
ارزش افزوده را غیرفعال کنند.

تازه های فناوری
تشخیص سریع سرطان پوست با یک دستگاه ساده

این دستگاه هوای داخل خودرو را تصفیه میکند

نخ دندان سه بعدی هم از راه رسید

محققاندستگاهیساختندکهسرطان
پوست رادر کم ترین زمــان تشخیص
میدهد.بهگزارشایرنا sKan،براساس
اینواقعیتکارمیکندکهسوختوساز
سلولهایسرطانیبیشترازسلولهای
سالم اســت و گــرمــای بیشتری تولید
میکند .محققان ابتدا دمای ناحیه مشکوک به سرطان را با کیسه یخ
کاهش میدهند وپس از برداشتن کیسه یخ ،اگر سرعت گرم شدن
پوستغیرطبیعیباشد،سرطانتشخیصدادهمیشود.

با وسیله جدیدی که میتواند هوای داخل
ماشین را از دود حاصل از ترافیک وسایل
نقلیه پاک سازی کند،از این پس راننده و
دیگر سرنشینان خودرو میتوانند هوایی
با حداقل آلودگی راداخــل ماشین تنفس
کنند.به گزارش ایسنا،وسیله جدید برای
پاک سازی مقدار زیادی از  NO2و آالیندههای بسیار ریزموثر است وبا
استفاده از آن میزان  NO2داخل ماشین پس از  ۱۰دقیقه تا  ۹۵درصد و
میزان ذرات معلق ظرف سه دقیقه تا  ۸۶درصد کاهش می یابد.

با نخ دنــدان سرتاسری سه بعدی می
توان دندان ها را با دقت کافی تمیز کرد
.سازنده این نخ دندان آن را اختصاصی
بـــرای هــر فــرد طــراحــی مــی کندوفرد
برای تهیه آن باید عکس دهان و دندان
هایش را بــرای شرکت ارســال کند .به
گزارش مهر  ،این نخ دندان متشکل از نخ هایی است که بر مبنای محل
فاصله گذاری دندان ها در یک قالب پالستیکی جاگذاری شده اند و
پس از هر بار استفاده قابل تعویض هستند.

حاجیان-مدیرعاملصندوقنوآوریوشکوفایی،ازحمایت
این صندوق برای ایجاد صندوق های تخصصی سرمایه
گــذاری توسعه فــنــاوری در وزارتخانه ها خبر داد.دکــتــر
سلطانی در مراسم امضای تفاهم نامه صندوق نوآوری با
سازمان پژوهش ها افزود :تاکنون وزارتخانه های بهداشت،
جهاد کــشــاورزی ،ارتباطات و سازمان مناطق آزاد برای
تشکیل این صندوق های خطرپذیر اعالم آمادگی کرده اند.
این صندوق هابه صورت مشترک با صندوق نوآوری ایجاد
می شود و49درصد مبلغ وارد شده اولیه را صندوق نوآوری
و 49درصد دیگر را هم وزارتخانه مربوط تامین می کند و
دو درصد باقی مانده نیز سهم مدیران صندوق هاست که در
صورتتمایلمیتوانندتامینکنند.

  استفادهروزانههزارزائرازاینترنتبالونیدر
مرزمهران
مهر-پژوهشگاه فضایی ایران از استفاده روزانه هزار نفر در
مرزمهرانازوایفایرایگاناینترنتبالونخبرداد.

مهر-توئیتر اعالم کرد ،محدودیت  ۱۴۰کاراکتری خود را
تغییردادهاستوازاینپسهمهکاربرانمیتوانندپیامهای
خودراباحداکثر ۲۸۰کاراکترارسالکنند.

اجرایآزمایشیقابلیتبوکمارکدرنسخه
وباینستاگرام
ایسنا-اینستاگرام در حال آزمایش قابلیت جدیدی برای
مشاهدهپستهایبوکمارکشدهدرنسخهوباست.

مسیریاب"واقعیتافزوده"بهترازجیپیاس
ایسنا-اپلیکیشنمسیریابیواقعیتافزوده"بلیپار"،عملکرد
دقیقتری نسبت به جیپیاس را وعده میدهد .البته برای
عملکرد خوب برنامه باید در شهری باشید که تحت پوشش
آنباشد.
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