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ایران دررتبه۲۱جهان
ازنظرتعداد کاربران اینترنت

...

اخبارداخلی
تعیین اولویت های صادراتی محصوالت
دانش بنیان نانویی
مهر  -مدیر کارگروه امور بینالملل ستاد فناوری نانو با
بیان این که هدف ما صادرات محصوالت نانو به کشورهای
پیشرفته است ،گفت ۳ :حوزه نانودارو ،تجهیزات پزشکی
و مواد پیشرفته اولویت صادارتی ما ست.
علی بیت اللهی گفت :سیاست ما در ستاد توسعه فناوری
نانو این است که محصوالت دانش بنیان و های تک را به
کشورهای پیشرفته که زمینه جذب بیشتری دارند صادر
کنیم.
وی خاطر نشان کرد :کشورهای روسیه ،هند ،برزیل و
مکزیک جزو اهداف ما برای ایجاد بسترهای صادراتی
هستند؛ همچنین نانو داروها ،مواد پیشرفته و تجهیزات
پزشکی نیز از جمله اهداف ما برای صادرات هستند.

مجوز فعالیت برای اپراتور ماهوارهای
سنجش از دور تدوین میشود
مهر -رئیس سازمان فضایی ایران از تدوین مجوز فعالیت
برای اپراتور ماهواره ای سنجش از دور خبر داد.مرتضی
براری گفت :در سال های گذشته برنامه جامعی را در حوزه
فضایی داشته ایم و هماکنون توانسته ایم جزو  ۹کشور اول
فضایی دنیا باشیم که به چرخه کامل فناوری فضایی دست
پیدا کردهاند.
هــدف اصلی ما ایــن اســت که در برنامه  10ساله دوم،
زیرساخت های ایجاد شده تثبیت و توسعه یابند و کاربردها
و خدمات فضایی در جامعه فراگیر شوند.وی افزود :هم
اکنون تاکید دنیا براقتصاد محوری فضاست.حوزه فضایی
به زنجیره بخش خصوصی اتصال پیدا کرده و آمارها نشان
دهنده این است که از  ۳۴۵میلیارد دالر درآمد این حوزه،
 ۲۶۰میلیارد دالر آن متعلق به بخش خصوصی است.

تحریم هاتاثیری در صادرات کاالهای حوزه
 ITندارد
ایرنا -معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیــر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی گفت :در صادرات کاالها و خدمات
به ویژه در حوزه فناوری اطالعات محدودیتی از جنس
تاثیرپذیری از تحریم ها نداریم« .عیسی منصوری» گفت :
با توجه به اعمال تحریم ها از راه های دیگری برای حضور
در بازارهای جهانی استفاده می کنیم.

پشتصحنهشرطبندیهایجامجهانیدرفضایمجازی
گروه دانش وفناوری  -گردش مالی بازار پیشبینیها
و شرط بندی های غیرقانونی در تلگرام روزانــه ۲۰۰
تا  ۴۰۰میلیون تومان بــرآورد می شد ،بــازاری پرسود
و پرتقلب که هرگز حاضر به گرفتن شامد نشدند.به
گزارش فارس ؛ همزمان با برگزاری مسابقات جام جهانی
فوتبال  2018روسیه ،تب شرطبندی و پیش بینی نتایج
مسابقات دا غتر شده است .صنعت تبلیغات در فضای
مجازی هزار توی پیچیدهای دارد که شاید در نگاه اول
ساده به نظر می رسد اما پول های سرگردان به این صنعت
جذابیت و بال و پر بسیاری می دهند .تا چند وقت پیش
یکی از بازارهای اصلی تبلیغات در فضای مجازی ایران
تلگرام بود.اکوسیستم تبلیغات در پیامرسانها از  4گروه
سفار شدهندگان تبلیغات ،توزیع کنندگان تبلیغات،
مدیران کانال و کاربران تشکیل شده است.اما آن چه که
به رشد یکباره و چشمگیر تبلیغات در تلگرام کمک کرد،
تبلیغات غیرقانونی از نوع شرط بندی ،پیش بینی فوتبال
و کالهبرداری بود.
▪افت تبلیغات شرطبندی تلگرامی و رونق دوباره با
جام جهانی

یکی از روشهای شرطبندی و پیشبینی فوتبال ،تبلیغ
در تلگرام است که این روش پس از فیلترینگ تلگرام کم
رنگ شده بود اما به تازگی به دلیل برگزاری جام جهانی
غ شده است.در روزهای
فوتبال  ۲۰۱۸دوباره تاحدی دا 
اوج تلگرام که فعال ترین دوره کار سایتهای شرطبندی
بود ،حدود  20گپ گسترده فعال در پیشبینی فوتبال
در تلگرام فعال بودند و درآمد کانالهای تلگرامی از محل
پیشبینیها بسیار زیاد بود.شرط بندی ها عالوه بر این
که درآمد زیادی دارند ،در بسیاری موارد به کالهبرداری
منتج میشوند و اساسا پولی برگردانده نمی شود«.در
این روش وبسایتهایی چند ساعت مانده به شروع بازی
راهانــدازی میشوند و در این فرصت با هزینه تبلیغات
حدود سه برابری از طریق کانالهای پربیننده در تلگرام
تبلیغ میکنند.در این تبلیغات ،لینک سایت معرفی
میشود و بازدید این پست تبلیغی تا  10میلیون بار نیز
میرسد ،کاربران از طریق این لینک به سایت شرطبندی
وارد شده ،ثبتنام و پیشبینی میکنند و از طریق درگاه
بانکی به سایت شر طبندی پول واریز میکنند .هر چه
تعداد شرکتکنندگان بیشتر شود ،قیمت شر طبندی
افزایش مییابد .اما سایتهای شرطبندی این چنینی
پس از پایان بازی در صورت برنده شدن کاربر ،پولی به
برنده پرداخت نمیکنند و در واقع شر طبند یکننده

ارسال پیامکهای اطالعرسانی ازنحوه
مصرف اینترنت به مشترکان
ایسنا -شرکت ارتباطات سیار از تمهیدات اتخاذشده برای
مشترکان زیاندیده از شایعه اینترنت رایگان خبر داد و
گفت :عالوه برلغو بسته مشترکان زیان دیده وممانعت از
قطع میان دوره یا پایان دوره این مشترکان ؛همچنین مقرر
شد برای رشد آگاهی مشترکان ،پیامکهای اطالعرسان
درباره نحوه مصرف برای همه مشترکان تدوین و ارسال
شود.

غلبه بر کم آبی با ساخت دستگاه آب
شیرین کن ایرانی
مهر  -پژوهشگران دانشگاه امیرکبیر دستگاهی را برای
شیرین ســازی آب دریــا طراحی کردند که قــادر است با
استفاده از غشاها آب را تصفیه کند.
سولماز ولیزاده مجری طرح « طراحی و ساخت سیستم
بــررســی غشایی اسمز معکوس مجهز بــه همزن بــرای
شیرین سازی آب دریا » با اشــاره به چالش آب در ایران
گفت :بر اســاس پیشبینیهای جهانی ،ســال۱۴۰۰
سرانه آب برای ایران به کمتر از  ۱۴۰۰مترمکعب برای
هر فرد در سال خواهد رسید و این به معنی ورود به بحران
آبــی اســت.ایــن محقق ،شیرینسازی آ به ــای شــور با
استفاده از فرایندهای غشایی را از جمله کارکردهای
دستگاه طراحی شده در این تحقیق بیان کرد و یادآور شد:
دستگاه ساخته شده قابلیت استفاده در مراکز تحقیقاتی
مربوط به فرایندهای تصفیه مانند تصفیه آب برای زدودن
آلودگیهای موجود در منابع آبی را دارد این دستگاه با
هزینهای در حدود یک ششم هزینه تهیه و انتقال مشابه
خارجی ساخته شد و با توجه به استفاده از قطعات و لوازم
موجود در کشور هزینههای مربوط به نگهداری و تعویض
قطعات در آینده نیز کاهش مییابد.

پاسخ توئیتری جهرمی به اعتراض کاربران
درباره پیامک های تبلیغاتی مزاحم
به دنبال اعتراض مشترکان تلفن همراه از دریافت پیامک
های ناخواسته تبلیغاتی و ارزش افزوده ،وزیر ارتباطات
در شبکه اجتماعی توئیتر به این اعتراضات پاسخ داد.
محمدجواد آذری جهرمی وزیــر ارتــبــاطــات و فناوری
اطالعات با بیان این که در حذف مزاحمت های پیامکی
برخی اقدامات از گذشته انجام شده است ،اظهار کرد :به
رسمیت نشناختن تبلیغات پیامکی برای مشاغل کوچک
و در کنار آن حضور سودجویان همیشه فعال از عوامل رشد
بازار خاکستری پیامک های تبلیغاتی است.
وی ادامه داد :به اعتقاد کارشناسان شرایط نامناسب فعلی
با برنامه تصویب شده از سوی کمیسیون تنظیم مقررات و
ارتباطات بهبود خواهد یافت.
جهرمی با تاکید براین که شفاف سازی خدمات ارزش
افـــزوده پیامکی ،گــامــی مهم در جلوگیری از برخی
سوءاستفاده ها شمرده می شود ،افــزود :در ماده ۲-۲
مصوبه  ۲۷۰کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات ،این
موضوع مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان این که راهکار اصلی حل این معضل ،شفاف
ســازی اســت ،خاطرنشان کــرد :سامانه مدنظر در حال
پیاده ســازی اســت؛ البته در آخرین مصوبه کمیسیون
تنظیم مقررات و ارتباطات ،لزوم شفاف سازی سرویس
های ارزش افزوده برای مشترکان مورد تاکید قرار گرفته
و مهلتی برای اقدام اپراتورها در نظر گرفته شده است.
وزیـــر ارتــبــاطــات گــفــت :همچنین از ســازمــان تنظیم
مقررات خواستم به موضوعات مربوط به کالهبرداری
های دیجیتالی و ترغیب کاربران به نصب اپلیکیشن،
رسیدگی کند.

مهر -آخرین آمارهای جهانی نشان می دهد که ایران با بیش از ۳۰میلیون خط تلفن ثابت ،دهمین کشور و با دارا بودن بیش از ۳۶میلیون کاربر اینترنت،
بیستویکمینکشورجهانازنظرتعدادکاربراست.بهگزارش مهر؛دراینردهبندیایرانبابیشاز ۳۰میلیونو ۶۹۶هزارو ۵۶۸خطتلفنفعالدررده
دهمکشورهایجهانقرارداردهمچنینایرانبیستویکمینکشوربا ۳۶میلیونو ۷۰هزارمشترکدرحوزهتعدادکاربراناینترنتیاست.

متضرر م ـیشــود.آن ها بــرای جلب اعتماد مخاطبان
به صــورت مرحله به مرحله بــرای مخاطبان دام پهن
میکنند ،به این صورت که در مراحل اولیه ،در صورت
پیشبینی صحیح جایزههایی با رقمهای پایین را پرداخت
میکنند ،اما پس از جلب اعتماد مخاطب در پرداخت
هدیه وقتی کاربر با رقم باال شرطبندی میکند ،حتی اگر
برنده شود جایزه را نمیپردازند.این افراد برای پنهان
ماندن از پیگیریهای حقوقی پس از پایان شرطبندی
سایت شرطبندی را غیرفعال میکنند و درمــواردی به
کشورهای دیگر از جمله ترکیه و مالزی متواری میشوند
و پس از مدتی باز میگردند و داستان را از سر میگیرند.
کانالهای منتشرکننده تبلیغ شرطبندی نیز پس از بازی
تبلیغ را حذف میکنند که ردپا را از بین ببرند و اتهامی
متوجهشان نباشد».
▪تمامی روشهای تقلب در شرطبندیهای اینترنتی

عــاوه بر کالهبرداری در شر طبندی و پیشبینیها،
تقلب در بازیهای دیگر از جمله بازیهای کازینویی نیز
وجود دارد.
به گفته ایــن منتشر کننده تبلیغ در تلگرام« ،در این
باز یها اگر بــازی کننده به برنامهنویسی مطلع باشد
متوجه میشود که در مبالغ از سطحی باالتر در حال
بازی با روبات است و تاس طوری ریخته میشود که کاربر
ببازد .در خوشبینانهترین حالت کاربر با تصور این که
شانس نداشته باخت را قبول میکند .در شکل دیگری
از کالهبرداری که بیشتر در سایتهای کوچک انجام

میشود و سایتهای بزرگ این کار را نمیکنند فیشینگ
(جعل حساب کاربری) انجام میشود و زمانی که کاربر به
حساب سایت بازی پول واریز میکند یک کپی از اطالعات
کارت و حساب او گرفته میشود که این کالهبرداری در
موارد زیادی اتفاق میافتد.در شکل دیگری از تقلب،
کاربر پس از بازی و برنده شدن اعتبار اضافه را دریافت
میکند اما زمانی که درخواست پرداخت پول میزند از
اعتبار حساب کم میشود اما پولی پرداخت نمیشود.در
این مواقع سایت بازی ،کاربر را با وعدههای مکرر پیگیری
معطل و دست به سر میکند و به دلیل ماهیت غیرقانونی
این اقدامات هم راهی برای پیگیری جدی برای متضرر
وجود ندارد».
▪اپلیکیشنهای سیاه ،روی دیگر درآمد تبلیغات

یکی دیگر از را ههــای عمده کسب درآمــد تبلیغات در
تلگرام اپلیکیشنهای سیاه در گوشیهای دارای
سیستم عامل اندروید بودند .در این اپلیکیشنها در زبان
برنامهنویسی به دلیل نداشتن النچر آیکون اپلیکیشن
روی صفحه گوشی نمایش داده نمیشود و کاربران
بیاطالع تصور میکنند این اپ نصب نشده است و از
این طریق سوءاستفادههای متعددی از کاربر میکنند،
از جمله این که به این دلیل که در واقــع اپ تبلیغاتی
نصب شده اما کاربر نمیبیند ،پیغا مهای تبلیغاتی در
قالب های متعدد از جمله اعالن باالی صفحه نمایش یا
ورود به لینک کانال های خاص در تلگرام روی گوشی
به کاربر نشان داده می شود .مشابه این سوءاستفاده

ها در نسخههای متعدد غیررسمی تلگرام نیز دیده می
شد .آمار غیررسمی از فعاالن این تجارت از درآمد حدود
 ۳میلیون تومانی تا  ۴میلیون تومانی بابت هر k۱۰۰
عضوگیری اجباری در دوران اوج تلگرام حکایت دارد.
همین رویه بسیاری از کاربران را با طمع به دست آوردن
پول به سایتهای شرطبندی کشانده به طوری که حتی
برخی اعالم میکردند سرمایهای را فروختهاند تا از مسیر
شرط بندی آن را دو برابر کنند و پس از اطالع از روشهای
کالهبرداری در شرطبندی از این کار منصرف شدهاند.
در نهایت این تجارت شرط بندی و قمار همان بخش
کسب وکارهای غیرمجاز تلگرام هستند که اگرچه افراد
زیادی را به خود مشغول کرده اند و به درآمد رساندهاند اما
به دیگر کسب و کارهای سالم تلگرام ضربه زدند .به رغم
تالش های شورای عالی فضای مجازی و وزارت فرهنگ و
ارشاد برای در مسیر قانون قراردادن کانال های تلگرامی،
این بخش مهم و اثرگذار از تلگرام به دلیل منشأ غیرقانونی
درآمدهای شان ؛هرگز تعهد به «شامد» را نپذیرفتند و به
نوعی طرح شامد را هم ناموفق کردند.آن ها تمام تالش
خود را برای از تب و تاب نیفتادن تلگرام صرف کردند و
حتی با اتحاد با یکدیگر موج مقاومت در برابر خروج از
تلگرام را به راه انداختند و علیه پیام رسانهای داخلی
هجمه کردند .در نهایت اما فیلترینگ تلگرام به اهداف
اولیه خود رسید و در این ماجرا خشک و تر با هم سوختند.
▪بــرآورد تبلیغات  400میلیون تومانی سایتهای
شرطبندی

برآوردهای غیررسمی می گویند در روزهای اوج تلگرام
سایتهای شر طبندی روزانـــه حــدود  ۳۰۰تــا ۴۰۰
میلیون تومان برای تبلیغات هزینه میکردند.البته در
بازی تبلیغات شرطبندی و پیشبینی فوتبال واسطهها
بیشترین درآمــد را دارنــد و همه پــول تبلیغدهنده به
تبلیغکننده نمیرسد.
▪بــازار کانا لداری و تبلیغات در تلگرام کساد شده
است

با این تغییرات فعالیت کانا لداری در تلگرام دیگر به
صرفه نیست زیرا جذب کاربر ،آماده کردن پست و تهیه
پستهای بازدیدخور حتی به اندازه جبران هزینههای
اینترنت درآمد ندارد .اکنون کانالهای تلگرامی که با هر
 Kعضو روزانه پنج تا شش میلیون تومان درآمد داشتهاند
به دیگر شبکه های اجتماعی برای راهاندازی کسب و کار
جدید فکر میکنند.

تازه های فناوری
ماهی روباتیک قزل آال از راه رسید
فــارس  -شرکت آلمانی فستو بعد از تولید عنکبوت
و روبــاه روباتیک وارد دنیای زیرآبی شده و این بار
یک ماهی قزل آالی روباتیک تولید کرده که
میتواند حرکات واقعی این ماهی را تقلید
کند .روبات ماهی قزلآال ،ستون فقراتی
کامال مشابه با ماهی قزل آال دارد و در دو
طرف بدن آن هم باله هایی آبی رنگ تعبیه
شده تا حرکت ماهی روباتیک یادشده در
درون آب امکانپذیر شود .این ماهی با استفاده
از بالههای خود میتواند در آب به راحتی به سمت جلو

هوش مصنوعی حل کردن مکعب روبیک را یاد گرفت
و عقب حرکت کند و به صورت خمیده به یک سمت بدن
هم شنا کند .اجزای مختلف بدن ماهی یادشده که
 BionicFinWaveنام دارد ،به صورت سه
بعدی و با استفاده از چاپگرهای سه بعدی
تهیهشدهاند.درتهیهاینماهیازسیلیکون
فوقالعاده منعطف استفاده شده است.
برای به حرکت درآوردن این ماهی از دو
موتورمستقلاستفادهشدهکهباعثمیشود
حرکت ماهی با سرعت های مختلف و در جهت
هایگوناگونممکنشود.

مهر  -حل کردن مکعب روبیک در زمانی کم یکی از
پرچالش ترین کارهایی است که انجام آن به تمرکز
باالودقتفراواننیازدارد.بهترینرکوردحل
کردن این مکعب به  4.22ثانیه می رسد.
اما به نظر می رسد هوش مصنوعی بتواند
با توجه به قابلیت های منحصر به فرد خود
این رکورد را هم بشکند .البته به نظر نمی
رسدطراحیالگوریتمهوشمصنوعیبرای
حل کــردن مکعب روبیک کار دشــواری باشد،
اما مهم این است که این الگوریتم در کوتاه ترین مدت

قادر به این کار باشد .گروهی از پژوهشگران دانشگاه
کالیفرنیابهسرپرستیاستفانمکآلنموفقبهابداع
الگوریتمی شده اند که به ماشین ها و سیستم
هایرایانهایامکانمیدهدبدوندخالت
و کمک انسان مکعب روبیک را حل کنند.
هم اکنون الگوریتم مذکور می تواند در
حداکثر  ۳۰حرکت این کار را انجام دهد
بنابراین توانمندی الگوریتم یادشده بیشتر
ازاکثریتانسانهاییاستکهبهاینبازیفکری
عالقهدارند.

...

کوتاه از جهان علم
شرکتهای فضایی قادر به اعزام انسان به
مریخ نخواهند بود
ایسنا  -تاکنون اخبار متعددی راجع به اعــزام انسان به
"مریخ" از طرف شرکتهای فضایی مختلف شنیدهایم .در
همینزمینه،یکیازفضانوردانبازنشستهناسامعتقداست
که امکان اعزام انسان به "مریخ" میسر نخواهد شد" .کریس
هدفیلد"()ChrisHadfieldفضانوردکاناداییوبازنشسته
ناسا ،یکی ازافرادی است که معتقد است ،انسانها هنوز
آمادهعزیمتبه"مریخ"نیستند".هدفیلد"کهاولینفضانورد
کانادایی است که در فضا پیادهروی کرده است اظهار کرد،
"ناسا" و شرکتهای حــوزه هــوا و فضا از قبیل"اسپیس
ایکس" و "بلو اوریجین" احتماال در آینده قادر نخواهند بود
که انسانها را به سالمت به "مریخ" اعزام کنند .وی گفت:
هیچگونه موشکی نمیتواند بشر را به اعماق فضا ببرد.
هدفیلد افــزود ،مــردم قــادر به تحمل فاصله طوالنی بین
زمین و سیاره سرخ نخواهند بود .وی همچنین هشدار داد،
سفرهای فضایی بسیار مخاطره آمیز است و ممکن است
برخی از مردم نتوانند در این سفرها زنده بمانند.

چندین ساعت شنا در آب سرد با لباس جدید
غواصی
ایسنا  -موسسه فناوری ماساچوست با همکاری نیروی
دریایی ارتــش ایــاالت متحده موفق به ساخت یک بافت
مصنوعیشدهاندکهمدتزیرآبماندنغواصاندرآبهای
سرد را سه برابر افزایش میدهد .حتی سختکوشترین
غــواصــان هــم نمیتوانند بــا استفاده از پیشرفتهترین
لباسهای غواصی بیشتر از یک ساعت در آب سرد دوام
بیاورند و این برای یک سرباز نیروی ویژه خوب نیست.
موسسهفناوریماساچوست()MITیکراهحلسادهدارد؛
تقلیدازبافتچربیکه ُفکهاوخرسهایقطبیرادرسرما
مصون نگه میدارد .آن ها یک "الیه مصنوعی"()blubber
ساختهاند که وعده داده شده است که زمان شنا در آب
سرد(زیر  50درجه فارنهایت) را از یک ساعت به سه ساعت
افزایشمیدهد.اینروشترکیبی،ازیکمادهتازهپردازش
شده با کیسههای هوا ساخته شده است که سرما را دور
نگه م ـیدارد .تیم سازنده با جایگزین کردن گاز سنگین
مانند آرگون ،کریپتون یا زنون به جای هوا در لباس پلیمری
غواصی شروع کرد .این طرح ،کیسههای هوای معمولی را
در لباس غواصی با گازهای سنگین جایگزین میکند که
رسانایی حرارتی بسیار کمی دارند.

تبدیل قله اورست به مرتفعترین زبالهدان
جهان
فارس-قلهاورستمرتفعترینقلهجهانبهعلتحضورانبوه
کوهنوردان و رفت و آمد جهانگردان به این بخش از جهان به
مرتفع ترین زبالهدان تاریخ مبدل شده است .آسان شدن
کوهنوردی و ارزان قیمت بودن بسیاری از تجهیزات مورد
نیاز برای این کار موجب شده تا تعداد افرادی که تالش می
کنند به قله هیمالیا نزدیک شوند روز به روز افزایش یابد و
اگر در دهه های گذشته تعداد مسافران هیمالیا از چند صد
نفر فراتر نمی رفت ،حاال این رقم به صدها هزار نفر رسیده
است.بررسیهانشانمیدهدانبوهمسافراناورستباعث
انباشته شدن چندین تن زباله در قله و اطراف قله اورست
شده اند .از جمله تجهیزات و لوازم برجای مانده در اطراف
قله اورست می توان به تجهیزات نصب چادر و ایجاد کمپ،
سیلندرهای خالی گاز ،تکههای چادر ،باقی مانده مواد
غذایی و بسته بندیهای آن ها و غیره اشاره کرد.

تصویب قانون ممنوعیت مصرف پالستیک
در ژاپن بدون هیچ مجازاتی برای
آلودهکنندگان
فارس  -پارلمان ژاپن قانون ممنوعیت مصرف پالستیک را
تصویبکرداماهیچمجازاتیبرایآلودهکنندگانقرارنداد.
ش تعیینشده به منظور کاهش
پارلمان ژاپن الیحهای از پی 
میزانمیکروپالستیکهایزبالههادراقیانوسراتاییدکرد
امااینالیحهتحریمهاییرابرایعدماجرایآنشاملنشده
است .براساس گزارش «خبرگزاری فرانسه» ،این اقدام که
به اتفاق آرا در پارلمان ژاپن به تصویب رسید به دنبال تشویق
تجارتها برای کاهش استفادهشان از میکروپالستیکها
از جمله میکروبیدها (ذرات پالستیکی کوچکی که در
کرمهای الیهبردار و دیگر محصوالت آرایشی استفاده
میشود) بود .اما در این قانون هیچ جزئیاتی از مجازات
کسانی که آن را رعایت نکنند وجود ندارد .در بسیاری از
کشورها استفاده از کیسههای پالستیکی یک بار مصرف
ممنوع شده و در برخی دیگر این ممنوعیت به زودی اعمال
میشود.بااینوجود،کارشناسانهشداردادهاندالزماست
اقدامات بیشتری برای کاهش سرازیر شدن پالستیکها به
رودخانهها و اقیانوسها انجام شود.

...
ویژه

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور
انجام شد ؛

رونمایی از نسل جدید موتورهای سنگین
دیزلی با فناوری داخلی
حاجیان  -موتور دیزل ملی  1300اسب بخار به عنوان
نسل جدید موتورهای سنگین دیزلی که با استفاده از
فناوری و قطعات داخلی توسط محققان کشور طراحی
وساخته شده است ،صبح روز گذشته با حضور معاون علمی
و فناوری رئیس جمهور رونمایی شد .
دکتر سورنا ستاری در مراسم رونمایی موتور دیزل ملی
 1300اسب بخار که در محل نمایشگاه بین المللی تهران
انجام شد با اشاره به راهاندازی خط تولید موتورهای دیزلی
سنگین در کشور ،گفت :با راهانــدازی خط تولید این نوع
موتور سنگین ،نسل جدیدی از خانواده موتور در کشور
متولد شده اســت.وی ،با بیان این که اکنون ساخت این
موتورباقدرتیکمگاواتیآغازشدهاست،گفت:امیدواریم
نسل 5و 6مگاواتی این نوع موتورهای سنگین نیز در کشور
توسعه یابد.
CMYK

