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طراحی نسل جدید
تاکسیهای پرنده

...

ُپست جنجالی رئیسجمهور درباره فضای مجازی در اینستاگرام

اخبار کوتاه داخلی

مرتضی اخوان -رئیسجمهور با انتشار مطلبی
در اینستاگرام اعــام کرد که مــردم حق انتخاب
دارنــد و میتوانند توامان در شبکههای مختلف
اجتماعی فعالیت داشته باشند .در این ُپست دکتر
روحانی نوشت« :رفــع انحصار و کمک به تقویت
پیامرسانهای داخلی به معنای محدودسازی سایر
شبکههای اجتماعی نیست .مــردم حق انتخاب
دارنــد و میتوانند توامان در شبکههای مختلف
اجتماعی فعالیت داشته باشند .دولت دوازدهم
از فضای مجازی و امکان دسترسی و برقراری
ارتباط مردم ،حراست خواهد کرد ».حر فهایی
که روز گذشته موجی از حــرف و حدیثها را در
فضای مجازی به همراه داشت؛ از اظهارنظر برخی

ایران صدرنشین تولید علم جهان اسالم
مهر  -سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسالم با اشاره
به تعداد مدارک ثبت شده جمهوری اسالمی ایران گفت:
 ۲۲درصد از کل تولیدات علمی کشورهای اسالمی توسط
یشود.دکترمحمدجواددهقانی
پژوهشگرانایرانیتولیدم 
گفت :آخرین اطالعات گرفته شده از پایگاه استنادی وب
آو ساینس ( )web of scienceنشان می دهد که در سال
 ۲۰۱۷میالدی تعداد کل مــدارک ثبت شده توسط ۵۷
کشور اسالمی به  ۲۳۷هزار و  ۵۴۳مورد رسیده است .وی
گفت:ازآنجاکهتعدادمدارکثبتشدهجمهوریاسالمی
ایران برابر با ۵۱هزار و ۷۱مورد است بنابراین ۲۲درصد از
کل تولیدات علمی کشورهای اسالمی توسط پژوهشگران
ی شود.دهقانی اظهار کرد :بر اساس
ایران اسالمی تولید م 
اطالعات مندرج در پایگاه بین المللی  WOSاز نظر کمیت
تولیدعلم،جمهوریاسالمیدرمیانکشورهایاسالمیدر
سال ۲۰۱۷برایاولینباررتبهنخستراکسبکردهاست.
هرچنددرپایگاهاستنادیاسکوپوسدرتولیدعلم،ایراندر
میان کشورهای اسالمی رتبه اول را داشت ولی در پایگاه
استنادی WOSتاقبلازاینهموارهدرسالهایگذشتهپس
ازترکیهدرجایگاهدومبود.هماکنوننیزرتبهبینالمللیایران
در هر دو پایگاه بین المللی WOSو اسکوپوس در پایان سال
 ۲۰۱۷برابربا ۱۶است.ویافزود :براساسبرنامه ۱۰ساله
علموفناوریکشورهایاسالمیکهدرسال ۲۰۱۷باحضور
روسایجمهورووزیرانعلوموفناوریکشورهایاسالمیدر
قزاقستانبهتصویبرسید،میزانتولیداتعلمیکشورهای
اسالمیدر ۱۰سالآیندهبایدبهدوبرابرافزایشیابد.

طرح رصد خانه ملی در انتظار حمایت دولت
ایسنا  -مجری طرح رصدخانه ملی با اشــاره به جایگاه
پروژه کالن رصدخانه ملی در کشور با تاکید بر این که این
طرح در شــورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف)
در اولــویــت قــرار گرفته اســت ،ادامــه داد :علیرغم این
رویکرد هنوز حمایتهای عملی از این طرح کافی نیست.
خسروشاهی یــادآور شــد :انتظار ما ایــن اســت که وقتی
پــروژهای جزو طرحهای اولویتدار قرار میگیرد ،از آن
حمایت شود؛ در غیر این صورت کمکی به پیشرفت پروژه
نخواهد کرد.به گفته وی  ،رصدخانه ملی ایران بزرگ ترین
منبع تولید داده خواهد بود که نه تنها در کشور ،بلکه به
صورت فرا کشوری مورد استفاده قرار خواهد گرفت و این
مستلزم زیرساخت مناسب است.

استفاده ازکاشی آنتی باکتریال نانویی تولید
داخل در پروژه های عمرانی
مهر -یک نانومحصول به فهرست بها ،به عنوان مرجع مهم
خدماتوموادمورداستفادهتوسطپیمانکارانعمرانیکشور،
یآنتیباکتریالاستکه
افزودهشد.اینمحصولنوعیکاش 
توسط تولیدکنندگان ایرانی عرضه میشود.فهرست بها،
کتابچهای حاوی فهرست قیمت مواد و مصالح یا خدماتی
است که پیمانکاران عمرانی از آنها برای پروژههای داخل
کشور استفاده میکنندومرجع مهم خدمات و مواد مورد
استفاده توسط پیمانکاران عمرانی کشوربه شمار می رود
وهرسالسازمانمدیریتوبرنامهفهرستیازبهایرشتههای
مختلف پروژههای عمرانی را منتشر میکند .این فهرست
مبنایانتخابموادوتجهیزاتموردنیازدرپروژههایعمرانی
کشور است .بنابراین درج نام این نانومحصول فرصتهایی
برایتوسعهبازارجهتشرکتهایفعالدراینحوزهوامکان
استفاده از این نانومحصوالت را در پروژههای عمرانی کشور
فراهممیکند.

مرورگر اینترنت اکسپلورر ،دام جدید هکرها
خبرگزاری صدا وسیما  -جاسوسان سایبری با نفوذ از
طریق اینترنت اکسپلورر ،سیستمهای رایانهای قربانیان
خود را آلوده و کدهای مخربی را در آن بارگذاری میکنند.
طبقاعالممرکزمدیریتراهبردیافتایریاستجمهوری،
این آسیب پذیری خطرناک که اصطالحا به آن «double
 »killمیگویند بر آخرین نسخه  IEو هر نرم افزاری که از
هسته  IEاستفاده میکند تاثیر میگذارد.هکرها با آسیب
پذیر کردن کد  Kernelمرورگر اینترنت اکسپلورر ،موجب
آلــوده شدن سیستمهای رایانهای میشوند و روی دیگر
برنامههایی که از  Kernelاینترنت اکسپلورر استفاده
میکنند ،نیز تاثیر میگذارند.همچنین مایکروسافت به
همه کاربران اینترنت اکسپلورر توصیه کرده است تا از
ویندوز  ۱۰و مرورگر  Edgeاستفاده کنند.کارشناسان
همچنین از همه کاربران اینترنت اکسپلورر در سازمانها،
دستگاههای اجرایی دولتی و بخش خصوصی و همچنین
مردم خواستهاند تا اسناد آفیس ناشناس را تا زمانی که از
آنها مطمئن نشدهاند دانلود و باز نکنند و سراغ لینکهای
مشکوک نروند.

ایرانبهفناوری«ارابهفرود»ایرباسدست
یافت
ایرنا -نخستین آزمایشگر بومی «ارابه فرود» هواپیماهای
ایرباس  320به دست پژوهشگران صنعت هوایی کشور
طراحی و ساخته شد.ارابه فرود یک قطعه بسیار مهم در
هواپیماست .مجموع وزن هواپیما هنگام فــرود و تماس
نخست با باند به این قطعه وارد و چرخ ها و ترمزهای هواپیما
نیز روی این ارابــه نصب می شود .پیش از این هواپیمایی
جمهوریاسالمیایران(هما)تعمیراساسی(اورهال)ارابه
فرود را انجام می داد اما آزمایش های بعدی ،باید در خارج از
کشورصورتمیگرفتکهاینک،ایرانبهاینفناوریدست
یافتهاست.

ایسنا  -کمپانی آمریکایی Terrafugiaمدلی جدید از تاکسیهای پرنده به نام TF-2را طراحی کرده است .این تاکسی پرنده قابلیت انتقال
مسافران،همبهصورتزمینیوهمهواییرادارد؛بدینگونهکهیکاتاقکحملمسافربادومدلازوسیلهنقلیهزمینیوهواییباباالترینکارایی
ادغامشدهاست.

چهرههای سیاسی گرفته تا واکنشهای مردمی به
این ُپست جنجالی.
محمدعلی ابطحی در توئیتی در ایــن خصوص
نوشت« :روحانی گفته رفع انحصار و کمک به تقویت
پیامرسانهای داخلی به معنای محدودسازی سایر
شبکههای اجتماعی نیست .خدا کند معنایش فیلتر
نکردن تلگرام باشد .نمی دانم چرا فکر میکنم
روحانی می خواهد بگوید اگر فیلتر شد ،ما مخالف
بودیم .خدا کند اشتباه کنم و معنایش جلوگیری از
فیلتر تلگرام باشد».
همچنین محسن هاشمی ،رئیس شــورای شهر
تهران ایــن ُپست را در استور ی اینستاگرامش
منتشر کرد .برخی از کاربران فضای مجازی هم با

هشتگ #فیلتر_تلگرام در این خصوص اظهارنظر
کردند و برخی این ُپست روحانی را متاثر از تالش
او برای فرار از قبول تبعات فیلترینگ تلگرام در
افکار عمومی دانستهاند و برخی دیگر با اشاره
به آن بخش از ُپست رئیس جمهور که به تقویت
پیا مرسا نهای داخلی اشــاره داشــت ،آن را یک
گام مثبت در مسیر کمک به پیامرسانهای داخلی
دانستند.
البته در این میان گروهی هم اذعــان کردند که
حرف های روحانی چندان جدید نیست و موضع
گیری تازه ای در خصوص مسئله تلگرام نداشته
و هیچ جا در متن پستش از واژه تلگرام استفاده
نکرده است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی مطرح کرد :

عزم کشور برای ارائه خدمات اقتصادی از طریق پیامرسانهای داخلی
معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی گفت  :با عزمی
جدی ؛ مصمم هستیم تا ظرفیت پیامرسانهای داخلی در
کشور برای انجام فعالیت های مهم از جمله ارائه خدمات
دولتی ،اقتصاد داخلی ،گــردش پول و  ...مــورد بهره
برداری قرار گیرد واین موضوع با جدیت پیگیری شود.
امیر خوراکیان در گفت و گو با ایرنا همچنین افــزود:
پیرو تصویب سند سامان دهی پیا مرسا نهای داخلی
و قانونمند شدن فعالیت پیا مرسا نهای خارجی در
کشور ،مسئله حمایت از پیامرسانهای بومی در اولویت
قرار گرفت چراکه موضوع اصلی ،اطمینان از کسب و
کارهایی است که در فضای مجازی و در پیا مرسا نها
اتفاق می افتد.
وی ادامه داد :در پیامرسانهای خارجی تضمین خاصی
وجود ندارد و کارکرد گروه ها و کسب و کارها از ضوابط و
مقررات مشخص برخوردار نیست لذا اگر اشکالی در این
نوع پیامرسانها از نظر مالی ،حقوقی ،معامالت و مسائل
اقتصادی اتفاق بیفتد قابل پیگیری نیست و هیچ کس هم
پاسخ گوی مخاطبان نخواهد بود.
▪پیامرسان خارجی تلگرام قابل ضمانت و تداوم نیست

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی اظهار کرد:
اگرچه در شرایط کنونی ،فعالیت اقتصادی در فضای
پیامرسانهای خارجی خوب است ولی قابل ضمانت و
تداوم نیست چراکه آن ها بی نام و نشان فعالیت می کنند
و تحت هیچ شرایطی خود را با قوانین و ضوابط کشور ما
هماهنگ و همراه نمی کنند.
خوراکیان تاکید کرد :در مقابل پیامرسانهای خارجی،
پیامرسانهای داخلی از آن جا که در چارچوب قوانین و
مقررات کشور شکل گرفته و فعالیت می کنند لذا امکان
پاسخ گویی و پیگیری حق و حقوق افراد فراهم است از

ای صرف درآمــده و تبدیل به سکوی گسترده کارهای
اقتصادی و خدماتی خواهد شد که از این پس کارها و
تمامی امور فوق باید در پیا مرسا نهای داخلی شکل
بگیرد زیرا ضمانت و اطمینان الزم در آن ها وجود خواهد
داشت.
▪کوچ از پیا مرسا نهای خارجی به داخلی نیازمند
همدلی و همراهی مردم است

در پیام رسان های داخلی امکان پاسخ
گویی و پیگیری حق و حقوق افراد
وجود دارد
این رو به طور یقین ضمانت بیشتری وجود دارد تا کسب
و کارها با یک اطمینان و اعتماد بیشتری روی این گونه
پیامرسانها سرمایه گذاری کنند.
خوراکیان درعین حال تاکید کرد .:آن چه مسلم است
مصمم هستیم با عزمی جدی از ظرفیت پیامرسانهای
داخلی بــرای کارهای عمدتا اصلی ،خدمات دولتی،

اقتصاد داخلی ،گردش پول و مسائلی که برای کشور
اهمیت دارد بهره برداری و با جدیت پیگیری شود.
▪مشکالت مختصر کوچ از سکوی پیامرسان خارجی
به داخلی گذراست

معاون محتوای مرکزملی فضای مجازی تصریح کرد:
زمانی که پیامرسانی در سطح گسترده ای برای انجام
برخی امور معمول و روزمره در اختیار مردم بوده به طور
یقین ممکن است انتقال استفاده از این پیا مرسا ن به
بسترهای داخلی در یک فرایند زمانی مناسب ،مشکالت
مختصری را به همراه داشته باشد.
خوراکیان درعین حال گفت :اصل قضیه و چشم انداز
این کوچ مهم است ،چرا که این عرصه از یک حوزه رسانه

وی اضافه کرد :مردم نیز با درکی که از این نقل و انتقال
دارند ،چالش ها و مشکالت این پروسه زمانی را با امید
به آینده روشن پیامرسانهای داخلی تحمل می کنند و
به طور یقین با همدلی و همیاری ،مسئوالن کشور را در
ادامه مسیر همراهی خواهند کرد.
بــه گفته مــعــاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی،
همه مسئوالن نیز باید همراهی و کمک کنند تا زمینه
ها و ظرفیت های الزم در شکل گیری هرچه سریع تر
پیامرسانهای بومی به وجود بیاید.
خوراکیان در ادامه نیز به نقش موثر و بی بدیل رسانه ها
در معرفی و تبیین مزیت های کاربردی پیامرسانهای
داخلی و در مقابل ،معایب و مضرات پیا مرسا نهای
خارجی اشاره کرد و گفت :انتظار این است که رسانه ها
مانند همیشه در اطالع رسانی و توجیه مردم در این که
بودن روی سکوهای خارجی چه مسائل و مشکالتی را به
همراه دارد اهتمام ویژه داشته باشند و رسالت خطیر خود
را تا نهایی شدن این فرایند انجام دهند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا زمانی برای قطع کامل و
فیلتر تلگرام پیش بینی یا تعیین شده است؟ گفت :تصمیم
گیری در خصوص قطعی یا فیلتر تلگرام و زمان احتمالی
آن در حیطه اختیار ما نیست و هر گونه تصمیم گیری
توسط شورای عالی در کشور خواهد بود.

...

کوتاهازجهانعلم
احتمالاحضارمدیرانگوگلوتوئیتربهکنگره
آمریکا
مهر -برخی منابع مطلع می گویند بعد از احضار مدیرعامل
فیس بوک به کنگره آمریکا و پرسش از وی به علت نقض
حریم شخصی کاربران ،قرار است مدیران گوگل و توئیتر
همدرکنگرهاینکشورحضوریابند.گوگل،یوتیوبوتوئیتر
سایتهایبسیاربزرگیهستندکه حجمزیادیازاطالعات
خصوصی و شخصی صدها میلیون نفر را در سراسر دنیا
در اختیار دارند.در جریان یک بررسی بیش از  ۳۰۰آگهی
تبلیغاتی در سایت های یادشده شناسایی شده که حاوی
تبلیغات تند وافراطی ،حمایت از نازی ها و برخی گروه های
تندرویدیگراست.حامیانحقوقکودکانهممیگوینددر
برخی موارد محتوای ویدئویی و تصویری نامناسب در آگهی
هایبهنمایشدرآمدهدراینسایتهاموجودبودهکهآرامش
وسالمتروحیوروانیکاربرانرابهخطرمیانداختهاست.

راهاندازیایستگاهفضاییجدیدبرای
چرخشبهدور"ماه"
ایسنا  -ناسا یک ایستگاه فضایی جدید تاسیس خواهد
کرد که در سال  2025راه اندازی میشود و برای ارسال
فضانوردانبهمریخمورداستفادهقرارمیگیرد.ناسابهتازگی
یکجدولزمانیبرایراهاندازییکپایگاهفضاییدراطراف
ماه منتشر کرده است .این ایستگاه تحت عنوانLunar
 " )Orbital Platform-Gateway"(LOP-Gتا سال
 2025به دور ماه گردش خواهد کرد.این ایستگاه فضایی
بهمطالعهسطحماهکمکخواهدکردوبهعنوانیکایستگاه
فضاییمستقردرفضابرایفضانوردانیخواهدبودکهبهماه
خواهندرفت.ناساامیدواراستدرسال 2022اینایستگاه
راتاسیسکند.ناساازسالآیندهشروعبهصرفهزینهدراین
پروژه خواهد کرد و مدلهای سکونت در فضا موضوع بعدی
قابلبحثخواهدبود.

اندازهگیریدمایمغزبهکمکیککاوشگر
کوچک!
خبرگزاری صدا وسیما -محققان دانشگاه آدالید استرالیا
کاوشگرکوچکاپتیکیراساختندکهقادراستازدرونمغز
عکس برداری و دمای آن را اندازه گیری کند.باتوجه به این
که قطر این کاوشگر تنها به اندازه یک تار موی انسان است،
می توان آن را با کمترین آسیب به درون اندام های مختلف
وارد و اطالعات فیزیولوژیکی را بی درنگ ثبت و ضبط کرد.
این کاوشگر که با استفاده از یک فیبر نوری عمل می کند ،با
هدف بررسی آثار گرمازدگی ناشی از مصرف داروها در مغز
طراحی و ساخته شده است .استفاده از برخی داروها می
تواند منجر به افزایش دمای بیش از حد بخش هایی از مغز و
آسیب دیدگی آن ها شود.این کاوشگر جدید که قطر آن به
130میکرون می رسد ،به دماسنجی مجهز است که امکان
اندازهگیریدمایبخشهایمختلفمغزرافراهممیکند.

تولیدخودرویبرقیباشتابصفرتا 100کمتر
از 2ثانیه

تازه های فناوری
این دوربین تومورهای سرطانی را ردیابی می کند

نسل جدید ساعت های اتمی ساخته می شود

ساخت خانه ای از مواد بازیافتی

محققان بــا الــهــام از چــشــم پــروانــه
دوربینی برای جراحان ساخته اند که
تومورهای سرطانی را ردیابی می کند.
به گزارش مهر ،محققان آمریکایی با
الهام از چشم پروانه دوربینی ساخته اند
که می تواند تومورهای پنهان سرطانی
را ردیابی کند .این دستگاه کوچک با استفاده از اشعه مادون قرمز
تومور را حس می کند.
این دوربین به یک عینک متصل می شود که جراح از آن استفاده می
کند.سیگنال های ریز دوربین نشان می دهد بعد از جراحی آیا اثری
از تومور باقی مانده است یا خیر.هزینه ساخت این دوربین  ۲۰۰دالر
است.

محققان آزمــایــش هــای جــدیــدی را بــا فلز
'توریم' انجام دادند که نتایج آن می تواند
منجر به ساخت نسل جدیدی از ساعت های
اتمی شود.
به گزارش ایرنا ،محققان به دنبال استفاده
از حالت های گذار در هسته اتم ها به عنوان
راهکاری برای اندازه گیری زمان هستند .آن ها با استفاده از لیزر ،اتم
های به دام افتاده توریم را در حالت تحریک شده ،هدف اصابت قرار دادند
و طیف نور ایجاد شده توسط الکترون های جهنده آن ها را بررسی کردند
و تصویر واضح تری از رفتارهای هسته اتم های این فلز به دست آورند.این
تحقیقات راه گشای شیوه ای جدید و متفاوت برای ساخت ساعت های
اتمی است.

شرکتی استرالیایی خانه ای از مــواد
بازیافتی ساخته که حافظ محیط زیست
اســت و هزینه انـــرژی یــک ســال آن به
۶۹دالرمیرسد.بهگزارش مهر ،شرکت
استرالیایی Beaumont Conceptsیک
خانه ارزان را تکمیل کرده که انتشار گاز
دی اکسید کربن آن کنترل شده است .این خانه بخشی از پروژه The
 ،Capeیکی از نخستین پروژه های خانه سازی حافظ محیط زیست در
استرالیاست .این پروژه شامل  ۲۲۰بلوک زمین است و افراد فقط می
توانند خانه هایی را در آن بسازند که با استانداردهای خاص طراحی
همخوان باشد.این خانه که با کمک فناوری های جدید ساخته شده
طوریطراحیشدهتانورطبیعیرادرخانهراهدهد.

مهر  -شرکت «پینینفارینا» از تولید خودروی برقی جدیدی
خبر داده که شتاب صفر تا  100آن کمتر از  2ثانیه است.
البته هنوز جزئیات چندانی دربــاره این خــودروی جدید
برقی در دسترس نیست .اما گفته می شود که این محصول
در سال  ۲۰۲۰در دسترس عالقه مندان قرار می گیرد.
شتاب خودروی یادشده آن قدر زیاد است که سرعت آن در
عرض تنها  ۱۱ثانیه به  ۳۰۰کیلومتر در ساعت می رسد.
حداکثر سرعت خودروی مذکور  ۴۰۰کیلومتر در ساعت
است که در میان خودروهای برقی رقمی بسیار قابل توجه
به نظر می رسد.شتاب زیاد این خودرو ناشی از نصب دو
موتور برقی قدرتمند و تعداد زیادی باتری است که با یک
بار شارژ می تواند مسافتی  ۵۰۰کیلومتری را طی کند.
خودروی یادشده از برخی قابلیت های خودروهای خودران
هم برخوردار است؛ هر چند به طور کامل به صورت خودران
طراحی نشده است.

ابداعخنککنندهبرایسفربهمریختوسط
یکایرانی

قطع چندین ساعته ارتباط مشترکان به دنبال اختالل
گسترده در شبکه همراه اول
حاجیان  -از نخستین ساعات صبح روزگذشته به
دلیل اختالل گسترده در شبکه همراه اول ارتباط
تلفنی مشترکان این اپراتور در اغلب نقاط کشور قطع
شد همچنین در پی این اختالل مشترکان عالوه بر
قطع ارتباطات تلفنی با قطع اینترنت نیز مواجه شدند.
طی تماس خبرنگار ما با روابط عمومی همراه اول ؛
علت بروز این اختالل؛ ارتقای سامانه جامع خدمات
مشتریان بیان شد .
در همین حال شاهین آرپناهی مدیر روابط عمومی
این اپراتور با بیان این که اختالل ایجاد شده برای
برخی مشترکان در تهران و دیگر شهرها به دلیل به روز
رسانی سیستم های ارتباطی این اپراتور بوده است و تا
هنگام ظهر برطرف خواهد شد ،گفت  :همراه اول طی

یک هفته گذشته درخصوص احتمال بروز این مشکل از
طریق پیامک اطالع رسانی کرده بود .این اختالل که
حدود چهار ساعت به طول انجامیدحوالی ظهر دیروز
برطرف شد.
شایان ذکر است به دنبال این اختالل که همزمان با
اجرای آخرین مرحله طرح رجیستری در کشور پدید
آمد ؛ این شائبه دربین کاربران ایجاد شد که این
قطع ارتباط به دلیل نبود رجیستری گوشی های
موبایل ،صورت گرفته است اماسامانه اطالع رسانی
کمیته راهبری طرح رجیستری (همتا) طی اطالعیه
ای اعالم کرد که این مشکل از سمت اپراتور همراه
اول بوده است و مربوط به طرح رجیستری و سامانه
همتا نیست.

درآمد  335میلیارد تومانی دولت از واردات موبایل
در  2سال
پس از اجرای طرح رجیستری برای مقابله با قاچاق
گوشی موبایل درآمد دولت از محل واردات گوشی در
سال های  95و  96به ترتیب  90میلیارد تومان و 245
میلیارد تومان ثبت شده که اثبات می کند رجیستری
نمونه موفقی در مبارزه با کاالی قاچاق بوده است.به
گزارش فارس ،طرح رجیستری گوشی موبایل از 28
مهرماه سال  96آغاز شد.
بنابر اطــاعــات ارائـــه شــده تــوســط کمیته اجــرای
رجیستری از نتایج این طرح ،از ابتدای اجرای طرح
رجیستری تا  26فروردین  97رشد عایدی دولت از
محل واردات رسمی گوشی همراه به  2700میلیارد
ریال رسیده و ارزش واردات در این مدت به  15هزار
میلیارد ریال افزایش یافته است .طبق آمار گمرک،

واردات گوشی تلفن همراه در سال  95رقم پنج هزار
میلیارد ریال بوده که با اجرای طرح رجیستری از نیمه
دوم سال  96این رقم به  13هزار و  600میلیارد ریال
افزایش یافته است .به این ترتیب درآمد دولت از اجرای
این طرح در سال  95مبلغ  900میلیارد ریال و در سال
 96مبلغ  2450میلیارد ریال بوده است.
همچنین به گفته سخنگوی اجرای طرح رجیستری ،از
تاریخ اجرای این طرح تاکنون  210هزار و  760مورد
شناسه در لیست سیاه قاچاق قرار گرفتهاند .تعداد
 108هزار و  588گوشی اپل 10 ،هزار و  450گوشی
موتوروال 235 ،گوشی گوگل پیکسل 930 ،گوشی
بلکبری 20 ،هزار و  754گوشی الجی و  25هزار و
 794گوشی هواوی مسدود شده است.

ایسنا  -با توجه به برنامه ریزی جدی ناسا به منظور اعزام
فضانورد به کره مریخ ،خنک نگه داشتن محیط پیرامون
فضانوردان به یک دغدغه جدی مبدل شده است .گروهی
از مهندسان مکانیک در موسسه پلی تکنیک ورکستر در
ایالت ماساچوست با سرپرستی جمال یعقوبی پژوهشگر
ایرانیموفقبهطراحییکسیستمخنککنندهبرقیجدید
شده اند که فاقد هرگونه قطعه متحرک است.این سیستم
الکتروهیدرودینامیککهباموفقیتدرایستگاهفضاییبین
المللییا  ISSموردآزمایشقرارگرفته،ازبرخیمایعاتدارای
شارژ الکتریکی برای خنک کردن محیط استفاده می کند.
مایعات مذکور از لوله های باریکی می گذرند تا گرما را بدون
ایجادسروصدایالرزشازمحیطاطراففضانورداندورکنند.
گرمایکیازبزرگترینتهدیداتبرایسفرهایفضاییاست
که به طور مداوم برای فضانوردان مشکل ایجاد می کند.به
گفته جمال یعقوبی این سیستم با موفقیت در سال ۲۰۱۷
درایستگاهفضاییبینالمللیموردآزمایشقرارگرفتهاست
وتاسال ۲۰۲۱نمونهایپیچیدهتروپیشرفتهترازآنباصرف
هزینه ۱۰میلیوندالریساختهخواهدشد.
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