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اپل این  ۳گوشی را
سال  ۲۰۱۸میسازد

...

کوتاهازجهانعلم

هشدار ۱۵هزاردانشمندجهاندربارهتخریب
زمین
مهر 15-هزار دانشمند از  ۱۸۴کشوربا ارســال نامه ای
سرگشادهدربارهروندهایخطرناکزیستمحیطیکهمی
توانددرآیندهزندگیانسانهارامختلکند،هشداردادهاند.
این دانشمندان تصریح کرده اند آسیب دیدن محیط زیست
که ناشی از رویدادهایی مانند تغییرات آب و هوایی ،تخریب
جنگلها،کاهشدسترسیبهآبپاکیزه،نابودیگونههای
مختلف حیوانی و افزایش جمعیت انسان هاست ،می تواند
حیات بشریت را به خطر بیندازد.نامه یادشده در تازه ترین
شمارهنشریهعلمیبینالمللیبیوساینسمنتشرشدهاست.
برخیاقداماتپیشنهادشدهتوسطایندانشمندانعبارت
استازتالشجدیتربرایحفاظتازمنابعزمینیودریایی،
تقویتقوانینضدشکارومحدودکردنتجارتحیاتوحش،
اجرای برنامه های آموزشی مناسب برای زنان و خانواده ها،
تغییر رژیم غذایی انسان ها و استفاده بیشتر از انرژی های
تجدیدپذیر و سبز.منابع آبی پاک در مقایسه با ۲۵سال قبل
 ۲۶درصدکاهشیافته،میزاننواحیمردهدراقیانوسهاکه
حیاتآبزیانودیگرموجوداتدرآنهاازبینرفته ۷۵درصد
رشد کرده و بیش از یک میلیون و200هزار کیلومتر مربع از
جنگلهایجهاننابودشدهاست.

سرمایهگذاری ۸۰میلیوندالریبیلگیتس
برایساختشهرهوشمند
فارس-بیل گیتس مؤسس مایکروسافت  ۸۰میلیون دالر
سرمایهبرایایجادشهریهوشمنددرایالتآریزونایآمریکا
اختصاص میدهد.این شهر به مساحت  100کیلومتر
مربع در مسیر بزرگراهی قرار خواهد گرفت که الس وگاس
را به مکزیک متصل می کــنــدواز زیرساخت هایی نوین
برای برقراری ارتباطات پرسرعت ،پایگاه های داده نوین
وخودروهایخودرانبرخوردارخواهدبود.درشهرهوشمند
بلمونت 80هزارنفراسکاندادهمیشوند.

ایندوربینازقطععضودیابتیهاجلوگیری
میکند
مهر-دوربینی مجهز به حسگرهای گرمایی ساخته شده
که احتمال جراحت در پای دیابتی ها را ردیابی می کند.
این دستگاه که به انــدازه دوربین معمولی است ،مجهز
به حسگرهای دماست که نقاط با درجه حــرارت باال در
پای کاربر را ردیابی می کند .این عالمت نشان می دهد
احتماال در روزها یا هفته های آتی ،زخم هایی در پای بیمار
به وجود می آید.

فیروز آبادی ضمن ضرب االجل به پیام رسان های خارجی مطرح کرد :

هشدار به مدیران کانال های تلگرامی با بیش از 5هزار عضو
پارسا  -دبیر شورای عالی فضای مجازی ضمن ضرب
االجل مجدد به شبکه های پیام رسان خارجی گفت :
درصورتی که این پیام رســان ها سیاست های ایــران را
رعایت نکنند،به ناچار سیاست محدود سازی این شبکه
ها را درپیش خواهیم گرفت  .وی درعین حال به دارندگان
کانال های تلگرامی هشدار دادبــه مــوازات فعالیت در
این شبکه ها ،در شبکه های اجتماعی داخلی نیز فعال
شوند تا درصــورت محدود سازی شبکه های خارجی با

مشکلی مواجه نشوند .دکتر فیروز آبادی درنشست خبری
درحاشیهنمایشگاهرسانههایدیجیتال،درپاسخبهسوال
خراسانمبنیبررمزگذاریشبکههایاجتماعیخارجی
و نبود امکان اجرای فیلترینگ هوشمند روی این شبکه ها
خاطر نشان کرد  :بسیاری از پیام رسان ها هماکنون از رمز
استفاده می کنند و این موضوع امکان پایش را به ما نمی
دهد ،براین اساس طی مذاکره با پیام رسان های خارجی
مانند تلگرام واینستاگرام ،از آن ها خواسته ایم قابلیت

های دیگری ایجاد کنند تا بتوانیم سیاست های صیانت از
ارزش های اسالمی را در شبکه های پیام رسان محقق
کنیم و چنان چه این مالحظات محقق شود ،مشکلی پیش
نخواهدآمدامااگراینشبکههااقدامجدیبهعملنیاورند
ما تدابیر الزم را اتخاذ خواهیم کرد.
وی ادامــه داد  :دربــاره شبکه های پیام رســان خارجی،
موضوعات مختلفی را دنبال می کنیم از جمله این که اوال
سیاست های ایــران را رعایت و از انتشار مطالب خالف
اخالق جلوگیری کنند .همچنین از انتشار مطالبی که
نظاماجتماعیرابههممیزندومطالبیکهباهدفتخریب
منتشر می شود،ممانعت کنند.این ها موضوعاتی است
که هر شبکه خارجی وداخلی که قصد فعالیت در ایران را

از پایان رویای اینترنت نامحدود تا وعده وزیر برای کاهش  30درصدی قیمت ها

رونمایی از نرخ های جدید اینترنت و سواالت بی پاسخ
حاجیان -وزیــر ارتباطات ،نرخ های جدید
خدمات اینترنت پرسرعت بر مبنای مصرف
منصفانه()FairUsagePolicyوتوقففروش
اینترنتحجمیرااعالموادعاکردباایننرخها
،قیمتاینترنتبرایکاربران30درصدکاهش
می یابد.به گزارش مهر ،آذری جهرمی در
اینستاگرامخودجزئیاتمصوبهجدیدخدمات
پرسرعت غیر حجمی را تشریح کردوگفت:
تعرفهخدماتغیرحجمیمبتنیبریکمصرف
منصفانهاستوسقفمصرفمنصفانهبین۱۸
شرکت فعال در ارائه خدمت به رقابت گذاشته
خواهد شد.وی ادامه داد :شرکت ها موظف
اند جزئیات مصرف منصفانه خود را به اطالع
مشترکانبرسانند.طبیعتافضایرقابتیبهنفع
مصرفکنندهنهاییفراهماست.جهرمیتاکید
کرد :این خدمت ،حجمی نیست و در صورت
عدول یک مشترک از مصرف عادالنه ،شرکت
هاموظفبهارائهخدمتدرحداقلسرعتپایه
( 128کیلو بیت در ثانیه) تا پایان دوره ماهانه
خواهند بود.به گفته وی ،در مصرف منصفانه،
ترافیکداخلیبایدحداقلدوبرابرترافیکبین
الملللحاظشود.ویتاریخاجرایاینمصوبهرا
قبلازدهمآذربیانکردوافزود:اینتعرفهصرفا
برایدسترسیبهاینترنتثابت(ازجملهADSL
وفیبرنوری)است.وزیرارتباطاتدراینستاگرام
خود نوشت :به نظر میرسد ابهامات زیادی
دربارهطرحتعرفه،ایجادشدهاستکهذکرچند
نکته دیگر را ضروری دیدم .در قیاس با تعرفه
قبلی ،حداقل حدود  ۳۰درصد کاهش هزینه

با اجــرای این طرح برای کاربران پیشبینی
میشودوحتیباوجودمفهوممصرفمنصفانه،
بیش از  ۸۰درصــد کــاربــران دیگر نیازی به
خرید حجم یا پرداخت هزینه اضافه نخواهند
داشت.همچنین سرعت خریداری شده باید
بهوسیله شرکتها تضمین شود و اشتراک
بین تعداد زیــاد کاربر در این جا معنا نــدارد.
▪اینترنتثابت«نامحدود»رویاباقیمیماند

بهگزارشایسنا،اینترنتنامحدودغیرحجمی
از رویاهای کاربران اینترنت به ویژه آندسته از
افرادی است که دانلودهای حجیم و زیادی در
طولماهدارند.بحثتغییرالگوهایموجوداز
دولتقبلمطرحشدوبارهابهدالیلیهمچون
استقبال نکردن کاربران به تعویق افتاد.وزیر
ارتباطات سه ماه پیش هنگامی که به تازگی
برصندلیوزارتخانهنشستهبود،وعدهاصالح
تعرفه ها را داد .به گــزارش دیجیاتو،بعد از
وعده جهرمی در شهریور ،96جدولی اوایل
مهر منتشر شد که وزیــر ارتباطات از مردم
خواست دربــاره آن نظر دهند که با مخالفت
شدید کاربران رو به رو شد .در پست نهایی
وزیر اما خبری از نظرسنجی مردمی نیست
و به نظر میرسد این الگوی فــروش ،حالت
نهایی بوده ،اما در این میان همچنان پرسش
های بی پاسخی مطرح اســت .نکته عجیب
آن اســت که در طــرح نهایی ،تصمیمگیری
اصلی یعنی تعیین سقف حجم اینترنت در
ماه ،به عنوان «موضوعی رقابتی» به خود ISP
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ها واگــذار شده است!سوال این است که آیا
وزارتخانه صرفا حد قیمتگذاری اینترنت را
برایشرکتهایارائهکنندهاینترنتمشخص
کردهوتعیینباقیمواردرابهخودآنهاسپرده
اســت؟ به عنوان مثال یک شرکت میتواند
سقف ماهانه را  40گیگابایت اعــام کند و
شرکتی دیگر 30گیگابایت که در این صورت
به تعبیر وزیر ارتباطات ،این بازار و متقاضیان
هستند که برنده رقابت را مشخص میکنند.
ابهامیکهدراینجدولوجوددارد،تعیینحدو
اندازهبرایاینترنتداخلیدرقالبشبکهملی
اطالعات است که با وجود تبلیغات فراوان  ،به
طور شفاف به حد استفاده از این نوع اینترنت
اشاره نشده و باید دیدآیا تصمیم گیری درباره
آنهمبهدوش ISPهامیافتدیاخیر؟نامحدود
بودن اینترنت ،دغدغه بسیاری از کاربران
دنیاست و محدود به ایــران نمیشود .حتی
در کشورهایی مانند آمریکا این محدودیتها
وجــود دارد البته با یک تفاوت بــزرگ مانند
سقف یک ترابایتی کاربران در ماه و نه حد30
تا  40گیگابایتی شرکتهای ایرانی .واژه
اینترنت نامحدود با محدودیتهایی که در
ارائه آن برای مشترکان اعمال میشود ،یک
تناقض آشکار دارد.بسیاری از شرکتهای
معروف  ISPدر ایــران هماکنون نیز مشغول
ارائه خدمات نامحدود با حدمجاز مصرف30
تا  40گیگابایت در ماه هستند و جدول ارائه
شده،صرفاقیمتگذاریآنهاراتعدیلخواهد
کردکهبرخینگرانیهامبنیبرکمکردنحد

دارد ،باید رعایت کند و اگر این خواسته ها تامین نشود،
ماراهی جز اعمال سیاست محدود کنندگی نخواهیم
داشت.براین اســاس ،به شبکه های پرکاربر توصیه می
کنیم سرور هایشان را به داخل ایران منتقل یا از سیاست
هایایرانتبعیتکنند.همچنینتاکیدمابهکسانیکهکار
رسانهای انجام میدهند این است که اگر دارنده گروهها و
کانالهایی با بیش از پنج هزار عضو در شبکه های خارجی
هستند،بهموازاتفعالیتدراینشبکهها،دریکپیامرسان
داخلی نیز فعال باشند تا اگر مجبور به اتخاذ سیاستهای
محدودکنندگی شدیم ،لطمهای به کار آنــان وارد نشود.
دربارهانتقالسرورشبکههایاجتماعی خارجیبهداخل
ایراننیز مذاکراتهمچناندرحالانجاماست .

مجاز مصرف اینترنت در قبال کاهش قیمت
در بین کامنتهای کاربران دیده میشود.
زارعیان معاون مشتریان مخابرات در گفت و
گو با خراسان با بیان این که تعرفه های جدید
ازجهاتیبهسودمشترکانخواهدبود،تصریح
کرد :هم اکنون چون اینترنت ثابت به صورت
حجمی ارائه می شود ،اپراتور ها بسته های
مختلفی را طراحی وارائه کرده اند به طوری
کهاکنوندرکشور،بیشاز 150بستهاینترنت
ثابت از سوی اپراتورهای ADSLارائه می شود
بههمیندلیل نمیتواناینهاراباتعرفهجدید
مقایسه کرد  اما به نظر می رسد تعرفه جدید
به سود مشترکان خواهد بود به این دلیل که
حجم برداشته شده و رقابت بین شرکت های
 papبر پایه مصرف منصفانه خواهد بود.در
طرحجدیدمشترکهزینهثابتیرابرایخرید
اینترنت می پــردازد ومی تواند تا هرمیزان

که نیاز داشــت از اینترنت استفاده کند.در
بحث فیبر نوری که مورد استفاده مشترکان
پرمصرف است ،بر اساس جدول جدید تعرفه
ها ؛ مشترک می تواند با 20مــگ سرعت
حداقل 250گیگ مصرف داشته باشد واین
حجم مصرف بیش از مبلغ تعیین شده است،
در حالی که در سرویس حجمی ،تعرفه 250
گیگ بیشتراز تعرفه ای است که در جدول
جدید ارائه شده است .
تا پیش از این ،اینترنت با سرعت  ۲مگابیت
برثانیه با حجمی حدود  ۱۰گیگابایت برای
استفاده از اینترنت بین الملل حدود ۵۵
هزار تومان در ماه هزینه داشت.وی در پاسخ
به این که آیا تعرفه های جدید برای مشترکان
کم مصرف نیز مقرون به صرفه خواهد بود ،
افزود :اغلب مشترکان کم مصرف نیاز شان با
سرعت های4مگ و 8مگ برطرف می شود .

تعرفه ارائه خدمات دسترسی پرسرعت ثابت مبتنی بر سیم مسی ()ADSL
سقف* تعرفه ماهانه ارائه خدمت (هزار ریال)
نوع بیت دانلود (بیت بر ثانیه)
125
512K
200
1M
250
2M
350
3M
400
4M
500
8M
800
16M
تعرفه ارائه خدمت دسترسی پرسرعت ثابت مبتنی بر  VDSLو فیبر
2000
20M
2500
30M
3000
50M
*کف تعرفه ماهانه هر یک از سطوح جدول فوق به میزان  80درصد سقف تعرفه ماهانه
سطح مربوط ،تعیین می شود.

تازه های فناوری

ژنمقصرچاقیشناساییشد

کنترل دمای بدن با پارچه دو رو

این المبورگینی بعد ازتصادف خود را تعمیر میکند

بی سروصداترین روبات ساخته شد

مهر-پژوهشگران موفق به شناسایی ژنی شده اند که به
احتمالزیادعاملاساسیچاقشدنانسانهادراثرافزایش
دریافت گلوکز در بدن است.ژن  ankyrin-Bروی پروتئین
 Glut4که میزان گلوکز وارد شده به سلول های چربی را
کنترلمیکند،تاثیرمیگذارد.

پارچه دو رویی ابداع شده که با محصور
کردن حرارت بدن یا ساطع کردن آن،
می تواند صاحب خود را گرم یا سرد
کند.به گــزارش ایرنا ،قسمت اصلی
این پارچه که ضخامت آن  45میکرون
است از پلی اتیلن ساخته شده که مملو
از سوراخ های نانومتری است و نور مرئی را مسدود می کند اما به
اشعه مادون قرمز بدن اجازه می دهد عبور کندوبا توجه به سمتی که
پوشیده می شود ،اختالف دمای  6.5درجه ایجاد می کند.

المبورگینی بــه کمک دانشمندان MIT
به دنبال ساخت هوشمندترین خــودروی
دستساز جهان است .به گزارش ایتنا،این
خودروی مسابقهای که با نیروی الکتریسیته
حرکتمیکند،بدنهایازجنسنانوفیبرهای
کربنیداردومیتواندپسازبروزهرتصادفیا
آسیب،بهصورتخودکاربدنهراترمیمکندوجایهیچگونهخطوخشیباقی
نگذارد.حسگرهایهوشمنددربدنهخودرو،کوچکترینخطوخشهاراهم
بدستبهکارشوند.
شناساییمیکنندومیتوانندبرایرفعهرگونهآسی 

یک سگ روباتیک رونمایی شده که مجهز
به حسگرهای مختلف از جمله دوربین
های تشخیص دهنده عمق ،ژیروسکوپ
و حسگرهای ردیــاب حرکت است و می
تواندخودکارفعالیتکند.اینگجتتمام
الکتریکی ،بی سروصداترین روبات لقب
گرفتهاست.بهگزارشمهر،روبات  MiniSpotباوزن ۲۵کیلوگرم،چهار
پا دارد و به راحتی در خانه یامحل کار جا می گیرد .همچنین دوام باتری
آنحدود ۹۰دقیقهاست.

مبارزهباآلزایمرتازهترینپروژهبیلگیتس
ایسنا-بیلگیتسموسسمایکروسافتقصدداردبهمبارزه
باآلزایمربپردازد.ویدرحالسرمایهگذاری 50میلیوندالر
ازثروتشدریکنهادتحقیقاتیموسومبه"صندوقاکتشافات
زوالعقل"است.

قطارهاییباسالنبازیوباشگاهورزشی
مهر-یک شرکت آلمانی ،قطاری طراحی کرده که مجهز به
باشگاهورزشیاست.هدفشرکت،تشویقافرادبهاستفاده
از قطار به جای استفاده از خودروهای خودران است.در این
قطارفناورانهصندلیهاسروصداراساکتمیکنند.دراین
قطاردوطبقهصندلیهاییکارگذاشتهمیشود کهمیتوانند
درهرجهتیبچرخند.

...

اخبارکوتاهداخلی
واردات بیش از  134میلیون دالرتلفن
همراه در  6ماه
یک میلیون و  ۱۴۱هــزار و  ۱۵۸دستگاه انــواع گوشی
هــمــراه در شــش مــاه نخست ســال وارد شــده اســت.بــه
گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ گمرک ایران اعالم کرد
ارزش این میزان واردات  134میلیون و  150هزار دالر
است.امارات  ،چین وکره جنوبی سه کشوری هستندکه
بیشترین گــوشــی هــمــراه را بــه ایـــران ص ــادر ک ــرده انــد.
اماراتبا 66میلیونو 875هزاردالر،بیشترینسهمواردات
گوشی به ایران را دارد و سهم چین  36میلیون و  879هزار
دالربودهاست.صادراتگوشیتلفنهمراهازایرانبهخارج
از کشور نیز در شش ماه ابتدای سال دو میلیون و 607هزار
دالربود.

محققانایرانیبهروشنویندرمانسرطان
دستیافتند
ایسنا-محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران در صدد ارائه
روشی نوین برای درمان سرطان هستند تا به میزان قابل
توجهیسلولهایسرطانیراازبینببرند.آنانبافعالکردن
سلولهایایمنیعلیهسلولهایسرطانی،حیوانمبتالبه
اینعارضهرادرمانکردند.

بهرهمندی 500نفرازتسهیالتسربازی
شرکتهایدانشبنیان
ایسنا -رئیس امــور شرکت ها و موسسات دانــش بنیان
گفت:شمار استفاده کنندگان از تسهیالت سربازی ویژه
فعاالن شرکتهای دانشبنیان به بیش از  ۵۰۰نفر رسید.
صاحبکار خراسانی افــزود:افــراد فعال در شرکتهای
دانشبنیانمیتواننددرسامانه soraya.bmn.irثبتنامو
سوابقکاریوعلمیوپژوهشیخودرااعالمکنند.اینافراد
پس از گذراندن دوران آموزش نظامی ،باید پروژه تحقیقاتی
مورد نیاز بخشهای دفاعی و دولتی را انجام دهند و پس از
انجامموفقآن،کارتپایانخدمتدریافتمیکنند.

...

خواندنی
دستگاهیکهاشکتانرادرمیآورد!
محققان دستگاهی ساختند که از طریق بینی اعصاب را
تحریکمیکندوباعثساختاشکودرمانخشکیچشم
میشود.به گزارش ایسنا  ،دستگاه " "TrueTearکه محرک
عصبی است ،یک عصب را در حفره بینی تحریک میکند
و موجب میشوداشک از چشمها جاری شود.این گجت
متشکل از یک باتری و نوک یک بار مصرف است .نوک این
دستگاهدوزبانهژلیداردکهبهراحتیواردبینیمیشود.

آیافضاییهادرمثلثبرموداپایگاهدارند؟
برخی تئوری پردازان از وجود پایگاه زیرآبی مخفی فضایی
ها در مثلث بــرمــودا خبر می دهند.به گزارش  باشگاه
خبرنگاران ؛ ناپدید شدن بیش از 1000نفر در این منطقه ،
دانشمندانرابرای توضیحیقانعکنندهناکامگذاشتهاست
اما در آخرین نظریه توسط شخصی با نام "کارلوس برلیتز"
،نقش فضاییهامطرحشدهاست.

هزینه استفاده از پیامرسانهای مجاز ،یکسوم شد

وزیر ارتباطات با بیان این که با تصویب کمیسیون تنظیم
مــقــررات ،هزینه استفاده از پیامرسانهای مجاز در
شبکههایموبایلوثابتبهیکسومنرخاینترنتمیرسد،
اعالم فهرست این پیامرسانها را به آینده نزدیک موکول
کرد.بهگزارشایسنا،جهرمیدراینستاگرامخودنوشت:
براساسمصوبهشورایعالیفضایمجازیدرخصوص

حمایتازپیامرسانهایبومی،کمیسیونتنظیممقررات،
هزینهاستفادهازپیامرسانهایمجازدرشبکههایموبایل
وثابترایکسومنرخهزینهاینترنتتصویبوابالغکرد.
دربارهاختصاصفضاونیزهزینههایاتصالبهشبکهملی
اطالعات نیز وزارت ارتباطات تسهیالت ویژهای در نظر
گرفتهاست.

12میلیونرمزعبوربهسرقترفتهگوگل!
ایتنا -تحقیقات گوگل نشان داد از سال  ۲۰۱۶تا ۲۰۱۷
میالدی  ۱۲میلیون نام ورود و رمز عبور کاربران گوگل از
طریق ایمیلهای فیشینگ ،هک و  3.3میلیارد اطالعات
شخصیکاربرانگوگلازطریقطرفسومفاششدهاست.

امکانادامهحیاتمیکروارگانیسمهادرمریخ
ایسنا-محققان روس به این نتیجه رسیدهاند که میکرو
ارگانیسمهامیتواننددرمریخمیلیونهاسالبهحیاتخود
ادامهدهند.
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