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عکس خارقالعاده ناسا
از سلفی در مریخ!

...

کوتاهازجهانعلم
سلول بنیادی انسان موشهای فلج را شفا
داد
ایسنا-سلولهای بنیادی انسان طی درمانی که فعال
فقط روی موشها امکانپذیر است میتواند موشهای
پاراپلژی(فلج)رادوبارهبهحرکتدرآورد.اینسلولهااساسا
به پرکردن یک شکاف که دانشمندان در ستون فقرات این
حیواناتیافتهاند،کمککردند.

آمازوناطالعاتسیاراذخیرهمیکند
مهر-آمازون از نسخه جدید خدمت ذخیره وب خود برای
سازمان سیا و دیگر سازمان های جاسوسی اطالعاتی
رونماییکردهاست.

نینتندوسوئیچ«برترینگجتسال»۲۰۱۷از
نگاهتایم
مجله تایم ،کنسول نینتندو سوئیچ را بهعنوان برترین گجت
سالانتخابکرد.

تلگرامدرپاکستانفیلترشد
ایرنا -تلگرامدرچندروزگذشتهدربیشترنقاطپاکستاندر
ارائه سرویس با محدودیت هایی مواجه شده و خدمات این
پیامرسانتنهابااتصالبهاینترنتبرخیسیمکارتهایاین
کشورامکانپذیراست.مسئوالنپاکستانتاکنوندراینباره
اظهارنظرنکردهاند.

نسلجدیداینترنت 5Gدرعمان
ایسنا-عمانتل با همکاری اریکسون موفق به اجــرای
آزمایشیاینترنت 5Gدرپایتختعمانشدند.

ابعادجدیدجاسوسیازگوشیهایوانپالس
فارس-درحالیکهگفتهمیشدشرکتچینیوانپالساز
جمع آوری اطالعات شخصی کاربران این گوشی ها دست
برداشته ،حاال مشخص شده شرکت سازنده هنوز میزان
انبوهی از داده های کاربران را روی سرورهای خود جمع
آوریمیکندوتقریباتمامیمدلهایگوشییادشدهدارای
چنین ضعفی هستند و برنامه آزمایشی Engineer Mode
رویآنهانصبشدهکهبهعنوانجایپاییبرایجاسوسی
هایشرکتوانپالسعملمیکند.

کنترلتمامیفعالیتهایکاربرانوبتوسط
 480سایتمشهور
فارس-نتایج یک بررسی نشان میدهد همه فعالیت های
کاربران اینترنت در بیش از  ۴۸۰سایت مشهور کنترل و
اطالعات آن ذخیره میشود .این سایت های اینترنتی که
شهرت زیادی دارند داده های کاربران و اطالعات واردشده
توسط آن ها را ثبت و برای سرورهای ثالث ارسال می کنند.
وردپـــرس ،مایکروسافت ،ادوب ــی ،گو ددی ،اسپاتیفای
واسکایپازجملهاینسایتهاهستند.

بالتکلیفی  3ساله طرح دریافت عوارض از
بازیهای خارجی
پارسا -مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای با انتقاد
از بالتکلیفی سه ساله طرح دریافت عــوارض واردات از
بازیهای خارجی گفت  :متاسفانه در شرایطی که اجرای
این طرح می توانست یک مزیت رقابتی برای بازی سازان
ایرانی باشد اما مقاومت های زیادی انجام شد تا این طرح
به نتیجه نرسد و سرانجام منتفی شد و در تالش هستیم از
طریق هیئت دولت این طرح را در بودجه سال  97احیا
کنیم .کریمی قدوسی در نشست خبری هفتمین جشنواره
بازیهای رایانهای تهران که از  19اسفند برگزار می شود،
در پاسخ به خراسان افزود:تعجب آوراست که در کشوری
که حتی برای نخود عوارض واردات میگیریم ،چگونه یک
محصول دیجیتال خارجی بدون عوارض وارد میشود و
با شرایط کامال برابر با یک محصول ایرانی اجازه عرضه
در بــازار پیدا میکند.وی همچنین از اجــرای طرح ویژه
فروش بازیهای ایرانی خبر داد.

مریخنورد"کنجکاوی"رویمریخازخودسلفیگرفت.اینسلفیازتعدادزیادیعکسکوچکتردرستشدهوبههمیندلیلبازویمکانیکی
کهدوربینرانگهداشتهدرعکسمشخصنیست.بهگزارشخبرآنالین،دراینسلفیصخرههایالیهایتاریک،نوککوهشارپبهرنگ
روشنوشنقرمزیکهمریخرااحاطهکرده دیدهمیشود.حتیمیتوانیدببینیدسنگیبهیکیازچرخهایمریخنوردچسبیدهاست.

تحقیقات  2شرکت انگلیسی روی  196کشورنشان داد

بورکینافاسو و ایران؛صاحب گران ترین و ارزان ترین اینترنت دنیا
بورکینافاسو گــران ترین کشور جهان در زمینه ارائه
خدمات اینترنت است.به گزارش مهر  ،هزینه دسترسی
به اینترنت در این کشور غرب قاره آفریقا هزار دالر در
ماه است .بررسی هایی که به طور مشترک توسط دو
شرکت انگلیسی  BDRC Continental  و Cableدر
۱۹۶کشور و در فاصله آگوست تا اکتبر امسال انجام
شده نشان می دهد مردم بورکینافاسو برای استفاده از

اینترنت باید هر ماه  354.54دالر بپردازند.در مقابل
ایران مقرون به صرفه ترین هزینه دسترسی به اینترنت
را بر مبنای نرخ محاسباتی دالر دارد و هزینه استفاده
از خدمات یادشده در این کشور ماهانه به طور متوسط
 5.37دالر است.
هزینه استفاده از اینترنت در عراق که همسایه ایران است
 10برابر بیشتر است.از مجموع  10کشوری که هزینه

دسترسی به اینترنت در آن ها از دیگر کشورها کمتر
اســت ،شش کشور جزو جمهوری های سابق شوروی
هستند.شرایط در کشورهای واقع در مرکز قاره آفریقا
بسیار نامناسب است و  ۳۱کشور این منطقه گران قیمت
ترین اینترنت دنیا را دارند.
در غرب اروپا ایتالیا با هزینه  28.89دالر در ماه ارزان
ترین اینترنت را به کاربران ارائــه می دهد و آلمان با

هزینه  34.07دالری در ماه رتبه دوم را دارد .دانمارک
و فرانسه با هزینه های  35.90و  36.34دالری در
ماه سوم و چهارم هستند.در خاورمیانه سوریه با هزینه
 ۱۲.۱۵دالری در ماه در رتبه دوم اســت .عربستان،
بحرین ،عمان ،قطر و امارات با هزینه های ،۱۰۴ ،۸۴
 ۱۴۹ ، ۱۴۷و  ۱۵۵دالر در ماه جزو کشورهای گران
قیمت در این زمینه محسوب می شوند .متوسط هزینه
دسترسی ماهانه به اینترنت در آمریکا و کانادا  66و 54
دالر است .این رقم در روسیه و اوکراین زیر  10دالر در ماه
و در بالروس ،گرجستان ،قزاقستان ،لیتوانی ،مولداوی و
تاجیکستان کمتر از  20دالر در ماه است.

ممنوعیت واردات چمدانی برای همه گوشیها اجرا نمیشود؛فعالآیفون X
واردکنندگان مجاز گوشی ظرفیت رفع نیاز کشور را ندارند

با وجود ابالغ شرایط واردات موبایل مسافری
توسط گمرک که میگوید ورود صرفا یک
دستگاه موبایل با پرداخت حقوق گمرکی و
دو برابر سود بازرگانی و عوارض مجاز است،
فعال به جزآیفون  xورود مسافری هیچ مدل
گوشیدیگریممنوعنیست.طرحرجیستری
از  28مهردر سراسر کشور آغاز شده است.
هدف از این طرح مبارزه با قاچاق تجهیزاتی
است که قابلیت نصب سیمکارت دارند.با
اجــرای این طرح تنها گوشیها و تجهیزات
سیمکارتخوری که شناسه  15رقمی آن
ها در گمرک ثبت و حقوق و عوارض گمرکی
شانپرداختشده،ازشبکهاپراتوریسرویس
میگیرند در غیراینصورت دستگاه تنها 30
روز میتواند خدمات اپراتوری دریافت کند.
به گزارش فارس ،به این ترتیب بهمحض این
که گوشی غیرمجاز با شبکه اپراتوری ارتباط
برقرار کند ،پیامکی به گوشی ارسال میشود
که با اعــام وضعیت سیمکارت و دستگاه،
آدرســی بــرای کسب اطالعات بیشتر در آن
نوشتهشدهاست.یکیازپرسشهایمتداول

دربارهاینطرحوضعیتگوشیهایمسافری
یا کسانی است که به عنوان مسافر در ایران
اقامت موقت دارنــد یا توسط مسافران برای
استفادهدرایرانهدیهآوردهمیشوند.وضعیت
این گوشی ها چند روز پیش رسما مشخص
شد.بنابر اعالمگمرک  صرفابراییکدستگاه
موبایلباپرداختحقوقگمرکیودوبرابرسود
بازرگانیوعوارضاجازهوروددارد.مسافرباید
بهدفاترگمرکدرمبادیورودیکشورمراجعه
و شناسهگوشیرادرسامانهمسافریثبتکند،
اما پس از ابالغیه گمرک این سوال مطرح شد
که آیا از این پس تمامی گوشیهای مسافری
مشمول این قانون خواهند شد؟ به این معنی
که ورود تمامی گوشی ها مشمول مقررات
صرفا یک عدد و پرداخت حقوق گمرکی و دو
برابرسودبازرگانیوعوارضاست؟
بنابر اعالم رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و
ارز در مرحله ابتدایی طرح که تنها مدلهای
محدودی شامل این طرح خواهند بود ،اگر
گوشیهاییکهبهصورتمسافریواردکشور
میشوند جزو مدلهای اعالم شده نباشند

مشکلی برایشان پیش نخواهد آمد .اما اگر
مــدل گوشی مسافری مشمول طــرح شده
باشد ،باید در شبکه ثبت شود.بنابراین فعال تا
اعالم مدل های ممنوعه بیشتر ،به جز آیفون
 xورود مسافری هیچ مــدل گوشی دیگری
ممنوعنیست.
مدیر فــنــاوری اطــاعــات و ارتــبــاطــات اتــاق
اصناف ایــران نیزدرباره رجیستری گفت:
واردکنندگانمجازگوشیظرفیتواردکردن
این محصول به انــدازه نیاز کشور را ندارند.
اکبرنژاد افزود :ما موافق اجرای رجیستری و
مبارزه با قاچاق کاال هستیم اما کار باید از راه
درستش انجام شود .االن اگر بازار را در نظر
ت وجود دارد که
بگیریم تعداد محدودی شرک 
واردکننده قانونی موبایل به کشور هستند.
طبیعی اســت نمیتوان ایــن میزان عظیم
واردات را از تعداد محدود واردکننده مجاز
بخواهیمچونچنینگردشمالیوجودندارد
و تعداد کم وارد کننده مجازی که وجود دارند
نیز نمیتوانند این میزان موبایل را وارد کشور
کنند.بااجرایرجیستریشرکتهایقانونی

...

اخبارکوتاهداخلی
یکاستادزمینشناسی:زمینلرزههیچ
ارتباطیبا"هارپ"ندارد
ایسنا-یکاستاددانشکدهعلومزمیندانشگاهشهیدبهشتی
ضمن اشاره به آثار زیست محیطی که زمین لرزه میتواند
در پی داشته باشد از جمله آلودگی آب و هوا گفت :فناوری
"هارپ"هیچارتباطیبازمینلرزهندارد.دکترمحمدیزدیبا
اشارهبهشایعاتمطرحشدهمبنیبروقوعزلزلهدراثرفناوری
هارپگفت:گرچههارپ،فناوریقدرتمندیاستکهبرای
سیگنالهای مخابراتی و هواشناسی کاربرد دارد ،ولی
تاکنونهیچگزارشعلمیمستندیمبنیبراینکهبتوانبا
فناوریهارپزمینرابااینقدرتلرزاندوجودنداردوچنین
مسئلهایازنظرعلمیتاکنونثابتنشدهاست.

ایراندرجایگاهسومالمپیادجهانینجوم
ایستاد
مهر-دانشآموزانتیمنجومواخترفیزیکایرانباکسبپنج
نشان مقام سوم را در المپیاد جهانی نجوم  ۲۰۱۷تایلند به
دست آوردند.در این مسابقات که از ۲۱تا ۳۰آبان با شرکت
 ۴۵کشوردر شهر پوکت تایلند برگزار شد ،شایان عزیزی
به نشان طال  ،امیرحسین ستوده فر ،زهرا فرهمندو پریماه
صفریانبهنشاننقرهوسینابلوکیبهبرنزدستیافتند.
باید موبایل را وارد و در بازار عرضه کنند اما
ظرفیت آن را ندارند و به احتمال خیلی زیاد
یکسریگوشیهایخاصدچارمردگینوع
مدل و نایاب میشوند.در میان همه ابهاماتی
که رجیستری دارد ،بسیاری از کاربران
نمیداننداگر گوشی به شکل مسافری وارد
کشور کنند،از چه راهــی میتوانند گوشی
خود را ثبت کنند تا دچار مشکل نشوند و از
ســوی دیگر طی چه مــدت گوشی آن ها در
صورت ثبت نشدن در شبکه ممکن است از

کار بیفتد.گفته میشود گوشیهایی که از
مبادی قانونی واردنشده و عوارض گمرکی و
بازرگانی آن ها پرداخت نشده باشد ،فقط۳۰
روز فعال خواهند بود .البته این موضوع برای
مسافرانی که قصد عزیمت به ایران را دارند
نیز صدق میکندودرصورتی که مدت اقامت
آن ها بیشتر از زمان تعیین شده باشد ،الزم
است برای دریافت خدمات اپراتوری ،به دفاتر
گمرک واقع در مبادی ورودی کشور مراجعه و
شماره سریال گوشی خود را ثبت کنند.

تازه های فناوری
ساختمانهای مقاوم در برابر توفان و سیل

حذف زنجیر از نسل جدید دوچرخه ها

ستاره دنباله دار سفارش دهید!

دان ــش ــم ــن ــدان م ــوف ــق بـــه طــراحــی
ساختمانهای شناور از جنس بطری
پالستیکی شدند که در برابر توفان و
سیل مقاوم هستند.به گــزارش ایسنا ،
این خانهها قابل حمل بوده و به راحتی
جابهجامیشوندومیتوانازآنهابرای
اهدافمختلفاستفادهکرد.انرژیاین
ساختمانهاازپانلهایخورشیدیرویسقفتامینمیشود.استفاده
ازبطریهایپالستیکیدرساختاینساختارها،اجازهشناوربودنرا
بهآنهامیدهدودرهرنقطهایمیتوانآنهارابناکرد.

یکی از دشواری های استفاده از دوچرخه ،
پاره شدن یا دررفتن زنجیر است ،اما در نسل
جدید دوچرخه ها زنجیر حذف شده است.
به گزارش مهر ،در این دوچرخه فاقد زنجیر
 ،برای انتقال نیروی ناشی از پدال زدن از
یک مجموعه نوارهای رشته ای و قرقره ها
استفاده شده است.در زمان پدال زدن با این
دوچرخه ،نوارهای رشته ای منعطف آن باز و بسته می شود و کش می آید و
زمینه را برای حرکت چرخ ها فراهم می کند .بدین ترتیب معضل دوچرخه
های عادی حذف می شود.

شرکت ژاپنی  Aleسال  ۲۰۱۹نخستین
بارش شهاب سنگ مصنوعی را آزمایش
می کند .همچنین برحسب درخواست
مشتری ستاره دنباله دار بــرای آن ها
می سازد.به گزارش مهر  ،این شرکت
با ماهواره می تواند نمایشی از ستاره
های دنباله دار در رنگ های مختلف برپا
کندکه به شکل گلوله هایی از ماهواره خارج می شوند و با رسیدن به
جو زمین آتش می گیرند .درخشش هر ستاره  ۱۰ثانیه طول می کشد.
البته هر ستاره دنباله دار مصنوعی هشت هزار دالر هزینه دارد.

خواندنی
کشف سیارک سرگردان شبیه سیگار

گلکسی ایکس با نمایشگر تاشو

محققان سیارکی شبیه یــک سیگار
عظیم با هاله ای قرمز کشف کرده اند که
از منظومه شمسی می گذرد .این شیء
از میلیون ها سال قبل در کهکشان راه
شیری سرگردان است.
به گزارش مهر ،سیارک مذکور ۴۰۰
متر طول دارد و بزرگ تر از هر سیارک
یا ستاره دنباله داری است که تاکنون در منظومه شمسی دیده شده است.تحلیل
ها نشان می دهد این شیء غیر معمول به هیچ منظومه ای تعلق ندارد .دانشمندان
معتقدند این سیارک ساختاری اسرار آمیز دارد.

ش ــای ــع ــات مــتــعــدد مــبــنــی بـــر عــرضــه
گــــوشــــی تــــاشــــو بـــــا نــام گــلــکــســی
ایکس توسط سامسونگ وجود دارد.
به گــزارش ، zoomitایــن گوشی تاشو
موفق شده از  Bluetooth SIGو آژانس
ارتباطاترادیوییملیکرهجنوبیتأییدیه
بگیردوفاصلهچندانیبارونماییاینمدل
نداریم؛زیراگوشیجدیدسامسونگباشمارهمدل  SM-G888N0دربخشپشتیبانی
وبسایتسازندهفاششدهکههمانگوشیگلکسیایکساست.گوشیتاشویجدیدبا
دونمایشگرارائهمیشودکه یکیانعطافپذیراست.اینموبایلمانندطومارلولهمیشود.

بازگشت 833نخبهبهکشور طی 2.5سال
حاجیان-معاون امــور بینالملل بنیاد ملی نخبگان ،از
بازگشت 833نخبهایرانیدردوسالونیمگذشتهبهکشور
خبر داد.مهندس بیرنگ در اولین نشست پژوهشگران
ایرانی غیر مقیم در دانشگاه تربیت مدرس افزود:با استفاده
ازتجربیاتکشورهایهند،چین،تایوانوکرهجنوبیدرباره
استفاده از متخصصان غیر مقیم خود ،زمینه بهرهمندی
از دانش و تجربیات این نخبگان در کشور را فراهم کردیم.
اگر از این متخصصان در یک سال اول بازگشت به کشور
حمایتهایالزمصورتگیرد،آنهامیتوانندازفرصتهای
بسیاریکهدرخارجدارندبرایخدمتبهکشورشان،صرف
نظر کنند .وی اضافه کرد :با وجود کمبود بودجه و بحران
مالی ،این ظرفیت وجود دارد که سالیانه هزار نفر با استفاده
ازاینطرحبهکشورمانبازگردند.ویادامهداد:درسالهای
گذشته  ,ارائه آمار غلط مهاجرت ساالنه  150هزار نخبه از
کشورتوسط یکیاز مسئوالن ،باعث ایجاد فضای منفی شد
درحالیکهایرانازنظرمهاجرتنخبگانوفرارمغزهادارای
باالترین آمارها در جهان نیست.برای مثال در سال 1357
دارای  270هزار دانشجو بودیم که از این تعداد  170هزار
نفردرایرانو 100هزارنفردرخارجمشغولتحصیلبودند.
درهمانسال 57،هزاردانشجویایرانیدرآمریکاتحصیل
میکردند،درحالیکههماکنون 12هزاردانشجویایرانی
درآنکشورمشغولتحصیلهستند.

الزامدستگاههابهتحققدولتالکترونیک
ایرنا-معاون اول رئیس جمهوری تصمیمات جدید دولت با
هدف تحقق دولت الکترونیک و اصالح نظام اداری کشور را
به دستگاه های اجرایی ابالغ کرد .بر این اساس برای ایجاد
هماهنگیبیندستگاهی،کلیهدستگاههایاجراییمکلفند
به منظور تحقق برنامه عملیاتی درباره ارائه اطالعات ،وب
سرویسهایبرخط،استعالمهایالکترونیکیوبرنامههای
تلفنهمراه،خدماتخودرابرایبهرهبرداریحسبموردبه
متولیمربوطارائهکنند.

CMYK

