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اصول حاکم بر توسعه اینترنت اشیا
در کشور تصویب شد

...

باشگاه خبرنگاران  -با توجه به ضرورت توسعه اینترنت اشیا در کشور که موجب افزایش بهرهوری اقتصادی و اشتغالزایی میشود ،اصول
حاکم بر توسعه آن در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور ،تصویب شد .براین اساس مقرر شد کلیه وزارتخانهها
برای تهیه برنامههای خود در این حوزه ظرف شش ماه اقدام کنند.

اخبار داخلی

وزیر ارتباطات هشدار داد:

آثارمخربامنیتی
فیلترشکنها

با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر
بهداشت؛

اولین کارخانه تولید انبوه فراوردههای
سلولی منطقه ،در ایران افتتاح شد
اولین کارخانه تولید انبوه فراوردههای سلولی منطقه با
هدف درمان برخی بیماریها ،در ایران افتتاح شد.
به گزارش ایسنا ،اولین کارخانه تولید انبوه فراوردههای
سلولی در کشور صبح دیــروز با حضور دکتر سیدحسن
هاشمی -وزیر بهداشت  -و اسحاق جهانگیری _ معاون اول
رئیس جمهور -افتتاح شد .این کارخانه با سرمایهگذاری
ستاد اجــرایــی فــرمــان حضرت امــام (ره) و دانــش فنی
پژوهشکده رویــان وابسته به جهاد دانشگاهی فعالیت
خودرا آغاز کرد .کارخانه تولید دارو سل تک فارمد ،زیر
مجموعه گروه دارویی برکت است که در حوزه سلولهای
بنیادی و طب ترمیم فعالیت دارد .این شرکت در سیام
بهمن ماه سال  ۱۳۹۲برای تامین نیاز کشور به سلول
درمانی ،تاسیس شد .بنیانگذاران شرکت سل تک فارمد،
پژوهشگاه رویان و شرکت دارویی برکت هستند .پشتوانه
فعالیتها و پروژههای این شرکت ،تحقیقات گسترده در
حوزه سلولهای بنیادی ،بیوتکنولوژی (زیست فناوری)،
نانوتکنولوژی (فناوری نانو) و حیطههای دارویی اعالم
شده است .خط تولید محصوالتی مانند منیوسل برای
درمــان حمله قلبی ،ریکالرسل بــرای درمــان ویتیلیگو،
رنیودرم سل به منظور درمان پیری پوست ،اسکار و آکنه،
لیپوس سل بــرای درمــان پیری پوست ،مزستروسل با
هدف درمان آرتروز و دستروسل برای درمان  GVHDدر
این شرکت وجود دارد .میزان سرمایهگذاری در پروپوزال
امکان سنجی نزدیک  ۱۰۰میلیون دالر برای راهاندازی
مجموعه کارخانههایی که قادر باشند روزانــه به بیش از
۱۰۰بیمار خدمات دهی کنند ،در نظر گرفته شده است.
حجم سرمایهگذاری اولیه برای طرح پایلوت نیز ۵۰۰
میلیارد ریال مقرر شده بود.

باجافزاری که حداقل  ۹۰۰میلیون ریال
قربانیان را تیغ میزند
تسنیم  -درخواستهای متعدد امــداد از مرکز ماهر و
تحلیل حــوادث به وجــود آمــده در بعضی سازما نها در
روزهای اخیر نشان داده است ،حمالت باجافزاری از طریق
نفوذ به سرویس پروتکل دسترسی راه دور یا همان پروتکل
 RDPبه شکل روزافزونی در حال افزایش است.متأسفانه
مشاهده میشود در بعضی سازمانها و شرکتها ،هنوز
حفاظت کافی در استفاده از پروتکل  RDPانجام نگرفته
است.بررسی الگوی این حمالت و مشاهدات به عمل آمده
در امداد ،به  24مورد از رخدادهای باجافزاری اخیر که
توسط پروتکل مذکور صورت گرفته است ،نشان میدهد
خسارت ناشی از آن ها ،بدون احتساب مبالغ احتمالی باج
پرداخت شده توسط بعضی از قربانیان ،به طور میانگین
حدود900میلیون ریال برای هر رخداد بوده است.لذا
به کلیه سازما نها ،شرکتها و مخصوصا مجموعههای
پشتیبانی نر مافزارها ،توصیه اکید میشود که استفاده
از سرویس  RDPبر بستر اینترنت ،بسیار پر مخاطره است
و راه را برای انجام بسیاری از حمالت ،مخصوصا حمالت
یکند.
جافزاری هموار م 
با 

تحلیل نجومی از فرارسیدن ماه مبارک
رمضان
مهر  -کارشناس نجوم از رویت هالل ماه رمضان در روز
چهارشنبه خبر داد و گفت ۲۶ :اردیبهشت ماه برابر با
 ۲۹شعبان است و در بیشتر نقاط زمین و همه کشورهای
غرب آسیا ،امکان رویت هالل ماه رمضان وجود دارد.علی
آزادگان  اظهار کرد :آغاز ماه رمضان امسال هرچند برای
اهالی نجوم و رصدگران هالل بسیار واضح و مشخص
است اما احتماال در بسیاری از مناطق به دلیل تبعیت آن
ها از سعودی ها اشتباه شروع می شود.وی افزود :لحظه
مقارنه ماه و خورشید به وقت رسمی ایران ساعت  ۱۶و
 ۱۸دقیقه روز سه شنبه  ۲۵اردیبهشت  ۹۷برابر با ۲۸
شعبان  ۱۴۳۹است.بنابراین روز چهارشنبه برابر با ۲۹
شعبان خواهد بود و در غروب روز چهارشنبه برای بیشتر
نقاط زمین و همه کشورهای غرب آسیا ،امکان رویت هالل
ماه رمضان ممکن است و پنج شنبه برابر با اول رمضان
المبارک خواهد بود.

 ۹مخترع ایرانی بینالمللی میشوند
مــهــر  -کـــارگـــروه ثــبــت اخــتــراع صــنــدوق حــمــایــت از
پژوهشگران و فــنــاوران معاونت علمی ۹ ،اخــتــراع از
پژوهشگران ایرانی را برای ثبت بین المللی حمایت می
کند .مخابرات ،داروســـازی ،علوم زیستی ،تجهیزات
پزشکی ،مکانیک ،مهندسی ســازه و مهندسی خاک
از جمله حوزه های این اختراعات است.بی توجهی به
قوانین مالکیت فکری در بازار بینالملل میتواند خسارات
زیادی را از جمله افشا شدن فناوری در بازار هدف یا مورد
پیگرد قرار گرفتن از طرف رقبا و سازندگان محصوالت
مشابه وارد کند .بنابراین فعالیت های این کارگروه نیز در
راستای حفاظت از حقوق مالکیت فکری است و تا کنون
 ۳۷۱اختراع پژوهشگران ایرانی برای ثبت بین المللی
حمایت شده است.

وضعیت ایران از نظر امنیت سایبری ؛ متوسط
اعالم شد
مهر  -دبیر ستاد توسعه فناوری اطالعات ،ارتباطات و
فضای مجازی معاونت علمی گفت :بر اســاس شاخص
 GCIمنتشر شده از سوی اتحادیه بینالمللی مخابرات،
وضعیت امنیت سایبری ایــران در سطح متوسطی قرار
دارد .وی گفت  :با توجه به بررسی شاخصهای  GCIو
همچنین وضعیت شاخص های فعلی کشور ،بیشترین
تمرکز بهمنظور دستیابی به بهبود وضعیت امنیت سایبری،
باید در عرصه استانداردسازی صورت گیرد ،بهبیاندیگر
استانداردسازی در دو بخش سازمانی و تخصصی باید
تقویت شود ،عالوه بر آن باید با برگزاری دورههای آموزشی
در سطوح تخصصی و عمومی به باال بردن سطح آگاهی
افراد کمک کنیم.

عملیات مسدود سازی
فیلتر شکنها آغاز شده است

زهــرا حاجیان  -وزیــر ارتباطات وفناوری
اطالعات ،روزگذشته درباره نقش شرکت
ارتــبــاطــات زیرساخت در مــســدود کــردن
فیلترشکنها گفت :تحت دســتــوری که
آقــای رئیس جمهور دادنــد و در چارچوبی
که شــورای عالی فضای مجازی ارائــه داده
و منطق هــم دارد ،شرکت زیرساخت به
دنبال استفاده از فیلترشکنها ،نباید اجازه
دهد فضای کشور پر از باجافزار شود و باید
جلوی ایــن ها را گرفت .به همین دلیل،
اقداماتی برای مسدود کردن فیلترشکنها
آغاز شده که طبق قانون هم بوده و مشکل
مقرراتی درباره این موضوع وجود ندارد.
وی در عین حــال ازآغــاز عملیات مسدود
ســازی فیلتر شکن ها خبر داد .مهندس
آذری ج ــه ــرم ــی هـــمـــزمـــان بــــا هــفــتــه
ارتباطات و در حاشیه مراسم رونمایی از
پروژههای ارتباطی همراه اول ،در پاسخ به
سوالی درباره اختالالت اینترنتی ایجاد شده

در شبکه اپراتورهای تلفن همراه به دلیل
استفاده از فیلترشکن ها گفت  :درست
است که بسیاری از فیلترشکنها خدمات
ظاهری خوبی به کاربر ارائه میدهند و به
همین دلیل کاربران به استفاده از آ نها
عالقهمندند امــا بر اســاس گزار شهایی
که مراکز معتبر منتشر میکنند ،این نوع
نــر مافــزارهــا استفاده ضدامنیتی دارنــد و
نوعی بــا جافــزار هستند که به جمعآوری
اطالعات مشترکان اقدام میکنند و استفاده
از فیلترشکنها تبعات امنیتی بسیار
زیــادی دارد .باید مردم را دربــاره استفاده
از فیلترشکن هــا تــوجــیــه کنیم تــا آ نهــا
با ما همراهی کنند .جهرمی استفاده از
فیلترشکنها را مطلوب کسانی دانست
که همواره به دنبال براندازی کشور بوده
اند  .وی افزود  :وزارت امور خارجه آمریکا
در سال  ۸۹یکی از برنامههایی که برای
براندازی جمهوری اسالمی داشت ،توسعه

فیلترشکن ها بود و حتی گوشیهای اپل را
به گونه ای در بازار ایران عرضه میکرد که
بدون فیلترشکن کار نکنند.
▪انسداد فیلترشکنها نباید باعث افت
کیفیت اینترنت شود

جهرمی افزود  :البته الزم می دانم بر این نکته
نیز تاکید کنم که انسداد فیلترشکنها نباید
باعث افت کیفیت اینترنت یا ایجاد مشکالتی
برای کسب و کارها شود .ما این موضوع را از
سازمان تنظیم مقررات ارتباطات خواسته
ایم و به اپراتورها هم در این باره تذکر داده
ایم .دیروز بعد از ظهر هم جلسهای با حضور
اپراتورها ،برای بررسی این موضوع تشکیل
شد .آذری جهرمی ادامه داد :اما بنا نیست به
این موضوع بپردازیم که با دستور فیلترینگی
کــه آم ــده و بــا مخالفت بــســیــاری از مــردم
مواجه شده است ،میتوانیم به باجافزارها
و فیلترشکنها اجــازه دهیم که در کشور

بومی بیان کرد :تا روز گذشته  ۱۰میلیون
نصب فعال روی پیام رسان های بومی انجام
شده است که البته به معنای  ۱۰میلیون نفر
نیستزیراممکناستیکنفرچنداپلیکیشن
نصبکردهباشد.باوجوداین،بازهمآمارقابل
توجهی است .وزیر ارتباطات افزود :واقعیت
این است که پیامرسانهای داخلی به تدریج
جایگاه خود را پیدا میکنند که البته نیاز به
زمــان دارد و دستگاههای مختلف اجرایی
و قضایی هم خود را بهروزرسانی میکنند
چراکه محیط ارتباطی دنیا تغییر کــرده و
نــوع برخورد با فضای مجازی باید اصالح
شود.البته درنهایت مردم هستند که تصمیم
میگیرند از چه ابزاری استفاده کنند .تمایل
ما بر اساس سیاستهای حاکمیتی و ترویج
پیام رسانهای بومی است .
▪دسترسی به سرعت یک گیگابیتی روی
نسل چهار و نیم

توسعه پیدا کنند.
▪استفاده از پیامرسان انتخاب کاربر است

آذری جهرمی با بیان این که پیا مرسان و
استفاده از ابــزار ارتباطی ،انتخاب کاربر
اســت ،افــزود :این که ما به استفاده از یک
پیا مرسان قائل باشیم یا نــه ،تغییری در
انتخاب مردم ندارد .البته سیاست کشور،
ترویج پیامرسانهای بومی است و ما بر این
اســاس مصوباتی در شــورای عالی فضای
مجازی داشتیم و پیامرسانهایی هم در این
حوزه فعالیت کردند .اما این پیا مرسا نها
باید خدمات ،تنوع و کاربر یهای الزم را
برای مردم فراهم و همچنین اعتماد مردم
را جلب کنند.

▪ ۱۰مــیــلــیــون نـــصـــب فـــعـــال روی
پیام رسان های بومی انجام شده است

وی با اشاره به تعداد کاربران پیامرسانهای

آذری جهرمی با اشاره به پروژههای رونمایی
شده در همراه اول گفت  :ما از همراه اول
خواستیم ظرف  ۴۵روز آینده ،موضوع این
رادیوهای پرظرفیت در مجموعه ورزشگاه
آزادی حل شود زیرا تعداد زیادی از مردم در
مدت زمان کوتاهی آن جا جمع میشوند که
موجبقفلشدنشبکههایارتباطیمیشود
و نیاز به ارتباطات وجود دارد .البته الزم است
از گوشیهایی که میتوانند از این فناوری
استفاده کنند ،به تدریج استفاده شوند.
▪108هزار مدرسه تا پایان امسال باید به
شبکه ملی اطالعات متصل شود

وی ادامــه داد  :همچنین این اپراتور باید بر
اساس ماده 69برنامه ششم توسعه کشور و
طیتفاهمنامههاییکهبرایناساسباوزارت
آمــوزش وپــرورش امضا شده است ؛ تا پایان
امسال به شبکه ملی اطالعات متصل شود .

...

کوتاهازجهانعلم
تحقیقاتدولتاسترالیادربارهنقضحریم
شخصیتوسطگوگل
مهر  -کمیسیون رقابت و مصرف کنندگان استرالیا اعالم
کرد درباره عملکرد گوگل در این کشور و جمع آوری انبوهی
ازاطالعاتخصوصیمردمتوسطاینشرکتازطریقگوشی
های اندرویدی ،تحقیق می کند.بررسی ها نشان می دهد
گوگل هر ماه قادر به جمع آوری یک گیگابایت اطالعات از
هر گوشی اندروید است و از این طریق ،تصویر بسیار دقیق و
همراهباجزئیاتیازافرادوفعالیتهایروزمرهآنهابهدست
میآورد.ایننوععملکردگوگلباعثنگرانیمیلیونهاکاربر
گوشیهایاندرویدیدراسترالیاشدهوحاالقراراستدولت
استرالیا در این زمینه تحقیقات مفصلی به عمل آورد و اگر
تخلفگوگلدراینزمینهثابتشود،جریمهسنگینمالیدر
انتظاراینشرکتخواهدبود.

تاسیسفروشگاههاییکهفقطباراهرفتندر
آنهاخریدمیکنید
فارس  -شرکت آمازون قصد دارد دو شعبه از فروشگاه های
جدید خود را در شیکاگو و سان فرانسیسکو تاسیس کند.
خریداراندراینفروشگاهها،تنهاباراهرفتنولمسوانتخاب
اقالم  ،آن ها را خریداری می کنند.اگر چه زمان بندی دقیق
تاسیسوافتتاحاینفروشگاههااعالمنشدهاماتالشآمازون
برای جذب نیروی انسانی به منظور استخدام آن ها در این
فروشگاه ها ،رسانه ها را از برنامه های آمازون در این زمینه
آگاه کرد.در این فروشگاه ها مشتریان بالفاصله بعد از ورود
باید گوشی خود را اسکن کنند و پس از این کار  ،مجموعه ای
ازدوربینهاوحسگرها،اینمشتریانراتعقیبمیکنندوبه
محضبرداشتنیککاالیخاص،هزینهآنبهطورخودکاراز
طریقگوشیبهحسابفردمنظورمیشودوزمانیکهویاز
فروشگاهخارجمیشود،صورتحسابکلیازحساببانکی
فردکهبهگوشیمتصلاست،کسرمیشود.

فیسبوک ۲۰۰برنامهمشکوکبهسرقت
اطالعاتکاربرانراتعلیقکرد
مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت اعالم کرد:
هیچ تبعیضی در ارائه امکانات به پیامرسانها وجود ندارد
حاجیان  -مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت
ایران با بیان این که هیچ تبعیضی در ارائه امکانات به
پیام رسان ها وجود ندارد ،گفت  :با توجه به مصوبه
مرکز ملی فضای مجازی درباره ارائه امکانات به پیام
رسان های داخلی ،شرایط برای همه آن ها به
طور یکسان فراهم است .صادق عباسی
شاهکوه ،در گفت و گو با خراسان افزود:
طبق مصوبه مرکز ملی فضای مجازی
باید امکانات و پهنای باند مورد نیاز پیام
رسان های داخلی برای آن ها فراهم شود که
شرکتارتباطاتزیرساخت تاکنوندراینزمینه
کم کاری نکرده است .مدیرعامل شرکت ارتباطات
زیرساخت همچنین گفت :این که سرعت پیام رسان
ها پایین است به امکانات زیرساخت ارتباطی ندارد؛ هر

پیام رسان 50 ،گیگابیت پهنای باند رایگان در اختیار
دارد که مطابق بررسی ها هنوز از این میزان استفاده
نشده است ،در واقع بررسی های ما نشان می دهد
پیام رسان های داخلی هنوز از بخش زیادی از
پهنای باندی که در اختیارشان قرار داده ایم،
استفاده نکرده اند .به گزارش خبرنگار ما،
انتشار اخباری از سوی برخی پیام رسان
ها درباره نبود ظرفیت پهنای باند و بروز
اختالل در ارائه سرویس  ،این روزها وزیر
ارتباطات و دیگر مسئوالن این حوزه را وادار
به پاسخ گویی کرده است .جهرمی به تازگی در
اظهار نظری ،ادعای یکی از پیام رسان های داخلی
درباره تامین نبودن زیرساخت ها را نوعی فرافکنی و
عملیات روانی خواند .

معاون وزیر ارتباطات اعالم کرد:
استفاده از موتور جست وجوی بومی برای دستگاه های دولتی الزامی میشود
معاون وزیر ارتباطات گفت :در حال تهیه دستورالعملی
هستیم که در صورت تصویب هیئت وزیران ،استفاده از
موتورجستوجویبومیبرایدستگاههایدولتیالزامی
می شود .رسول سراییان در گفت وگو با مهر ،با اشاره
به برنامه ریزی برای عملیاتی شدن استفاده از
موتور جست وجوی بومی در کشور گفت:
پروژهمطالعاتیدوموتورجستوجویبومی
یوزوپارسیجودرمرکزتحقیقاتمخابرات
به اتمام رسیده و هم اکنون سازمان فناوری
اطالعات ،مجری عملیاتی و کاربردی کردن
این پروژه در کشور شده است .وی با بیان این که
توسعهوترغیبکاربرانبهاستفادهازموتورجستوجوی
بومی در دستور کار قرار دارد ،اظهار کرد :بر این اساس،
مجری این پروژه را در سازمان فناوری اطالعات منصوب

کردیم تا برای کاربردی شدن این پروژه درکشور برنامه
ریزیشود.همچنیندرحالتدویندستورالعملیهستیم
تا استفاده از موتورهای جست وجوی بومی در دستگاه
های اجرایی الزامی شود و مردم و کاربران نیز ترغیب
به استفاده از این پــروژه ملی شوند .سراییان
خاطرنشانکرد:بخشیازایندستورالعمل
باید در وزارت ارتباطات به تصویب برسد
و مورد موافقت وزیر ارتباطات قرار گیرد،
در همین حال بخشی از آن را نیز به هیئت
وزیرانمیبریمتابهتصویببرسد.معاونوزیر
ارتباطاتگفت:پیشبینیمیکنیمتاحدودسهماه
آیندهاتفاقاتخوبیدرحوزهکاربردیکردنموتورجست
وجویبومیدرکشوربیفتدوبتوانیمقابلیتهایاینپروژه
راتوسعهدهیموآنرابهمردممعرفیکنیم.

مهر  -مدیران   فیس بوک با به روز کردن اطالعات منتشر
شده از تحقیقات خود درباره حفظ حریم شخصی کاربران،
اعالم کردند فعالیت حدود  200اپلیکیشن یا برنامه نرم
افــزاری ثالث را به حالت تعلیق درآورده اند.فیس بوک به
دنبال رسوایی اخیر و افشای دسترسی غیرمجاز شرکت
کمبریج آنالیتیکا به داده های خصوصی حدود  90میلیون
نفر،تحقیقاتگستردهایرادربارهعملکردبرنامههایثالث
آغازکردهاستوقصدداردجلویفعالیتبرنامههاییکهبی
سروصدا،اطالعاتخصوصیکاربرانرامیدزدند،بگیرد.

تولیددوربینآنالوگمربعیبرایتهیه
عکسهایمربعی
فارس  -شرکتفوجیفیلمازتولیددوربینعکاسیآنالوگ
هوشمندی خبر داده است که با استفاده از آن می توانید
یاد و خاطره عکس های قدیمی چاپ فوری را زنده کنید.
این دوربین به نام  ،Instax Square SQ6عکس هایی با
نسبت یک به یک یا مربعی چاپ می کند و ابعاد این عکس
ها  6در  6سانتی متر است.این دوربین به طور خودکار و
هوشمند،میزاننورگیریفیلم رامشخص میکندومجهزبه
حسگرهاییبرایشناساییمحیطاطرافوبررسیمیزاننور
آنوتنظیمسرعتشاتربرهمیناساساست.درایندوربین،
سهفیلتررنگنارنجی،بنفشوسبزوجودداردکهبااعمالآن
هارنگوجلوهبصریعکسهایگرفتهشدهتغییرمیکندو
برمیزانجذابیتآنهاافزودهمیشود.ایندوربینمجهزبه
یک حالت ویژه برای تهیه عکس های سلفی هم هست و در
اینحالت،فوکوسومیزاننورعکسبهطورخودکارتنظیم
میشودتاچهرهفردبهشیوهمناسبیبهتصویرکشیدهشود.
وجود یک آینه کوچک در کنار لنز به ژست گرفتن مناسب و
تهیهعکسباکیفیتکمکمیکند.

سقوط"الکترون"بهحفرههایامنیتی
ایسنا -یک آسیبپذیری و ضعف امنیتی در چارچوب
نرمافزاریالکترونکشفشدهکهامنیتهزاراناپلیکیشن
و نرمافزار رایانهای را به مخاطره انداخته است.مدتهاست
که درباره ضعفها و حفرههای امنیتی اسپکتر و ملت داون
کشف شده در پردازندههای ساخته شده توسط شرکت
اینتل که از سال  ۱۹۹۵به بعد وجود داشته و باعث شده
هکرها به اطــاعــات ذخیره شــده روی حافظه رایانهها
دسترسی پیدا کنند ،بحثهای فراوانی می شود.یکی از
پژوهشگرانومحققانشرکتامنیتسایبری Trustwave
کهازاینحفرههایامنیتیپردهبرداریکردهاست،میگوید:
توسعهدهندگان این نرمافزارها باید فکری برای انتشار،
بهروزرسانیونسخههایجدیدیکهحاویوصلههایامنیتی
است ،بکنند تا نسخههای آلوده و معیوب نرمافزاری مربوط
که اطالعات کاربران را به خطر می اندازد ،اصالح و مشکل
مذکوربرطرف شود.

استعفایتعدادیازکارکنانگوگلبهدنبال
عقدقراردادجنجالیباپنتاگون
فارس  -تعدادی از کارکنان شرکت گوگل در اعتراض به
قرارداد این شرکت بزرگ فناوری با پنتاگون ،از مشاغل خود
استعفاکردهاند.درماههایگذشتهافشاشدهبودکهپنتاگون
درحالهمکاریباوزارتدفاعآمریکابهمنظورتوسعهفناوری
هوشمصنوعیاست.دخالتگوگلدراینطرحتحقیقاتیکه
میتواندبهساختسالحهایجنگیخطرناکونقضحریم
شخصی کاربران منجر شود ،خشم برخی کارمندان گوگل
را برانگیخت و برخی از این افراد با ارسال نامه ای خطاب به
ساندارپیچایرئیسگوگل،خواستارتوقفاجرایطرحمذکور
شدند.درنهایتدههانفرازکارمندانگوگلدراعتراضبهاین
وضعیت استعفا کرده اند .آن ها شفاف نبودن این قرارداد و
نگرانیهایاخالقیخودراعاملاینموضوعاعالمکردهاند.

نآبفشانهادرسطحقمر«اروپا»
فورا 
نآبفشانهادرسطحقمر
مهر -دانشمندانناساازکشففورا 
اروپا خبر دادند.براساس گزارش «نیواطلس» ،دانشمندان
با توجه به یافتههای جدید ،معتقدند نخستین مدرک فوران
آبفشانازسطحیخیاینقمرمشاهدهشدهاست.
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