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تار�خ انتشار : ١٣٩٠٫٥٫١٦ 
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم ) 

مجمع  جلسه  �ه  رساند   �م توس  بدر  اعتبار   �تعاون شر�ت  محترم  اعضا+  اطالع  به 
رسميت   ��اف عده  حضور  عدم  علت  به   �تعاون شر�ت  اول  نوبت  العاده  فوق   �عموم
نيافت . لذا بمنظور تبد�ل تعاون� اعتبار به موسسه مال� و اعتبار+ ، بد�نوسيله برا+ 
نوبت دوم از اعضا+ محترم شر�ت تعاون� دعوت به عمل م� آ�د؛تادر ساعت ١٠ صبح 
در  واقع  توس  بدر  ساختمان  اجتماعات  سالن  محل  در   ٩٠٫٥٫٢٨ مورخ  جمعه  روز 

خيابان سناباد، جنب شر�ت فرش آرا حضور به هم رسانند .
 ضمنا اعضا+ محترم� �ه امUان حضور آنها در جلسه مذ�ور مقدور نم� باشد م� توانند 
حق را+ خود را به موجب و�الت نامه �تب� به فرد د�گر+ واگذار نما�ند و در ا�ن صورت 
 تعداد آرا+ و�الت� هر عضو حدا�ثر سه را+ و هر فرد غير عضو تنها �] را+ خواهد بود .

دستور جلسه :
 ١-تصميم گير+ در خصوص انحالل و ادغام تعاون� (در موسسه مال� و اعتبار+ ) 

٢- انتخاب هيئت تصفيه 
هيئت مدیره تعاونی اعتبار بدر توس 

٩١٤١٩١٣/ آ

آگهی مناقصه عمومی
سازمان اتوبوسران� مشهد در نظر دارد خر�د، نصب، تعو�ض و تعمير نوارقاب شيشه 
اتوبوس ها+ مگاترانس، اسكانيا، ٤٥٧ و٣٥٥ خود را از طر�ق مناقصه عموم� به 

مدت �ك سال به بخش خصوص� واگذار نما�د.
�موضوع: انجام امور خر�د، نصب، تعو�ض و تعمير نوارقاب شيشه اتوبوس ها+ سازمان با كليه مصالح مصرف

شرا�ط مناقصه: ارائه توان سنج� و تا�يد صالحيت اداره فن� سازمان
شعبه  تجارت  بانك   ٤٠٧٤٧٩٩٩٨ جار+  حساب  به  ر�ال  مبلغ٣٫٠٠٠٫٠٠٠  مناقصه:  در  شركت  سپرده  ارائه 

احمدآباد
مهلت در�افت اسناد مناقصه از تار�خ ٩٠٫٥٫١٦ لغا�ت تار�خ ٩٠٫٥٫٢٦

آخر�ن مهلت تحو�ل پيشنهادها روز چهارشنبه تار�خ ٩٠٫٥٫٢٦ ساعت ١٣
تار�خ بازگشا�� اسناد ٩٠٫٥٫٢٧

نشان� محل در�افت اسناد و فرم مناقصه: خيابان دانشگاه نبش چهارراه دكترا سازمان اتوبوسران� مشهد طبقه اول 
دبيرخانه سازمان اتاق شماره ١١٤

تلفن تماس: ٤-٨٤٠١٠٠١
در صورت امتناع و انصراف از عقد قرارداد برابر ماده ٨ آئين نامه مال� شهردار�ها سپرده برنده �ا برندگان مناقصه 

به نفع سازمان ضبط خواهد گرد�د.
هز�نه چاپ آگه� به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 www.mashhadbus.ir سازمان به آدرس �سا�ر اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد و سا�ت ا�نترنت
مندرج م� باشد.

روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی مشهد
٩١٤١٧٠٣/ ب

آگهی مزایده شماره ۴-٩١٣٣٤٠٢٩٠/ آ
شهردار+ منطقه ٧ در نظر دارد 
ها+  سرشاخه  و  چوبها  فروش 

طر�ق  از  را  طرق   ٢ بوستان  خش] 
مزا�ده عموم� به فروش برساند.

 جهت اطالعات بيشتر به سا�ت
 www.ets.mashhad.ir 

مراجعه نما�يد .
امور قراردادها شهردارى منطقه ٧ 

٩١٤١٨٨٦/ آ

آگهی تغييرات شركت سرمایه گذارى توسعه 
شهرى توس گستر (سهامی عام)

 به شماره ثبت ١٠٩٢١ 
و شناسه ملی ١٠٣٨٠٢۶۶٣٣٧

 ٩٠٫٥٫٣ مورخ  مد�ره  هيئت  جلسه  صورت  طبق 
محسن  آقا+  استعفا+  به  توجه  با  مزبور  شركت 
شركت،   �مد�رعامل سمت  از  هرو+  انتظار+ 
اعضا+  از  (خارج  آباد+  منزل   �عباسعل آقا+ 
هيئت  تصد+  مدت  باقيمانده  مد�ره)برا+  هيئت 
به  ا�شان  جا�گز�ن   ٩١٫١٠٫٣٠ تار�خ  تا  مد�ره 
و  گرد�د  تعيين  شركت  جد�د  مد�رعامل  عنوان 
با  و اسناد تعهدآور شركت  اوراق، قراردادها  كليه 
امضا+ مد�رعامل و �ك� از اعضا+ هيئت مد�ره و 

مهر شركت معتبر است.
سيد مهران موسوى زاده

رئيس ثبت اسناد و امالك ناحيه دو مشهد مقدس
٩١٤١٥٠١/ آ

٩١٣٤٩٩٤/ ب
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محققان اعالم �ردند زمين لرزه فاجعه بار+ �ه در ژاپن خسارت 
ها+ فراوان� به بار آورد، منجر به بروز زلزله در ال�ه باال�� اتمسفر 
 �زمين نيز شــده اســت.به گــزارش مهر، زميــن لرزه و ســونام
عظيم� �ه در ماه مارس منجر به و�ران� بخــش ها�� از ژاپن و 
�شته شدن هزاران نفر شد به اندازه ا+ شد�د بوده �ه ارتعاشات 
آن حت� به فضا هم نفوذ �رده و رو+ اتمسفر زمين تاثير گذاشته 
است.حر�ات عمود+ زمين لرزه و امواج و�رانگر سونام� موجب 
ا�جاد ارتعاشات� شده �ه به سو+ اتمسفر فشار وارد �رده است. 
ا�ن فرآ�ند از گذشته شناسا�� شــده بود اما ارتعاشات ناش� از 
زمين لرزه ژاپن بزرگ تر�ن ارتعاشات� را �ه تا �نون در اتمسفر 
مشاهده شده، به وجود آورده اســت. در مقياس زمين�، چنين 
ارتعاشــات� �ه به امواج صوت� با فر�انس پا�يــن ارتباط دارند، 
بســيار �وچUند اما همين امواج زمان� �ه به سمت باال حر�ت 
م� �نند گسترش م� �ابند و بزرگ تر م� شوند.در ارتفاع� �ه 
هواپيماها پرواز م� �نند �عن� در حــدود ٩ هزار و ١٠٠ متر+ 
از ســطح زمين، امواج زلزله ژاپــن م� تواند تــا دامنه �] متر+ 
گسترش پيدا �رده باشد، اندازه ا+ �ه در آن ارتعاشات از حالت 
عاد+ تعادل م� گذرد. ا�ن ميزان از تغيير به اندازه ا+ نخواهد 
بود �ه �] مسافر هوا�� آن را احســاس �ند.اما در بخش ها+ 
باالتر اتمسفر �عن� در ال�ه �ونوسفر امواج به هزاران برابر شدت 
 �ابتدا�� خود تقو�ت م� شــود. �ونوسفر از گازها+ نسبتا داغ
تشUيل شده اســت. امواج رو به باال ا�ن گازها را به اندازه ا+ در 
هم فشرده م� �ند �ه تاثير آنها رو+ امواج راد�و�� مشابه آنچه 

در GPS �اربرد دارد، �امال محسوس است.
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� مشهد در تحقيق� به خواص Uپژوهشگران دانشگاه علوم پزش
عســل در �اهش ر�ســ] بيمار+ ها+ قلب� و عروق� در افراد با 
اضافه وزن و چاق� دست �افتند. به گزارش ا�سنا، ا�ن تحقيق با 
همUار+ مشتر� د�تر مجيد غيور مبرهن، د�تر نرجس السادات 
�عقوب�، د�تر سيد محمدرضا پر�زاده ، سيد فاطمه �عقوب� و سيده 
زهرا �عقوب� انجام شده است. درا�ن تحقيق تاثير مصرف عسل 
طبيع� در مقا�سه با گلو�ز بر ميزان وزن ليپيدها+ سرم رو+ ٥٥ 
� مشــهد با BMI باال+ ٢٥ Uنفر از �ار�نان دانشــگاه علوم پزش
واجد شرا�ط مورد بررســ� قرار گرفت.گروه آزما�ش روزانه ٧٠ 
گرم عسل طبيع� و گروه �نترل ٧٠گرم محلول گلو�ز را به مدت 
 �٣٠ روز مصرف �ردند و نتا�ج پژوهش نشــان داد عســل طبيع
موجب �اهش وزن، ميزان چرب� بد، �لسترول و تر+ گليسير�د 
م� شود و در مقا�سه مصرف گلو�ز با افزا�ش ا�ن فا�تورها همراه 
اســت. درا�ن تحقيق نتيجه گير+ شــده اســت كه �اربرد عسل 
طبيع� به عنوان �] ماده غذا�� ارزشمند در رژ�م غذا�� افراد 

م� تواند ر�س] بيمار+ ها+ قلب� و عروق� را �اهش دهد.
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٢محقــق از دانشــگاه «كلمســون»   دســتگاه� ســاخته اند كه 
لقمه ها+ غذا را شــمارش و به افراد در رعا�ت رژ�م غذا�� شان 
 «Bite Counter» كنــد. به گــزارش ا�ســنا، دســتگاه �كمك م
(شمارشــگر لقمه) مانند ســاعت مچ� به دست بســته م� شود 
و الگــو+ حركت چرخشــ� مچ دســت را برا+ شناســا�� زمان 
لقمه برداشــتن فرد تعقيــب م� كند. ا�ــن دســتگاه را م� توان 
مانند گام شــمار لقمه در نظر گرفت.  م� توان از ا�ن دستگاه در 
هر جا مانند رستوران �ا حين كار اســتفاده كرد چرا كه اغلب در 
 �ا�ن مكان هاست كه افراد به سخت� م� توانند طبق رژ�م غذا�
مورد نظر خود رفتار كنند. ا�ن دســتگاه مانند د�گر محصوالت 
الكترونيك� مصرف� از جملــه نظارت بر فعاليــت، ناظر ضربان 
قلب، ساعت ها+ موقعيت �اب جهان� و گام شمار به بازار عرضه 
خواهد شــد. برا+ اســتفاده از ا�ن دســتگاه تنها كاف� است كه 
پيش از غذا، آن را با دكمه ا+ روشــن و پس از اتمام غذا  خاموش 
كنيد. ا�ن دستگاه به طور خودكار تعداد لقمه ها+ مصرف شده 
در ا�ن مدت را خواهد شــمرد. ا�ن دســتگاه با ذخيره اطالعات 
در باره تعــداد لقمه ها به محققان كمك خواهد كــرد تا در آ�نده، 
دســتورالعمل ها+ جد�د و مبتكرانه ا+ برا+ مطالعات در مورد 

كاهش �ا افزا�ش وزن ارائه دهند. 
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 نخستين تحقيقات درمان درد ناش� از زونا با �م] اشعه ماورا+ 
بنفش به وسيله پژوهشگران بخش پوســت بيمارستان حضرت 
� تهران انجام Uرســول (ص) تحت پوشش دانشــگاه علوم پزشــ
گرفته است.به گزارش واحد مر�ز+ خبر ،د�تر مير هاد+ عز�ز 
� تهران تا�يد �رد: Uدانشگاه علوم پزش �جالل� عضو هيئت علم
 �بيمار+ زونا در ســنين �هولت دردها+ ناراحت �ننده و مزمن
را ا�جاد م� �نــد و ا�ن بيمار+ را به عنوان �ــ] بيمار+ دردنا� 
پوست� شناسا�� م� �نند �ه ضا�عات� را در سطح پوست به همراه 
درد شد�د و تير�شنده ا�جاد م� �ند.  در مر�ز پوست بيمارستان 
حضرت رسول(ص) با هدف پيشگير+ از دردها+ زونا تحقيقات 
اوليه انجام شد و ا�ن تحقيق با اســتفاده از اشعه ماورا+ بنفش و 
خواص ضد التهاب� آن رو+ پد�ده ها+ التهاب� مولد بيمار+ زونا 
صورت گرفت.  ا�ن �افته ها در مجله فتوبيولوژ+ و فتودرماتولوژ+ 
انگلستان به چاپ رســيده و به عنوان اولين بررس� در ا�ن زمينه 
مورد تا�يــد قــرار گرفتــه و اميد اســت در آ�نــده با بررســ� ها+ 
بيشتر ا�ن نتا�ج تUميل شــود و برا+ درمان مبتال�ان به �ار رود.
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كارشناسان موسسه امنيت� CA Security موفق به شناسا�� �ك 
بدافزار جد�د شده اند كه برا+ آلوده كردن گوش� ها+ هوشمند 
مجهز به سيســتم عامل آندرو�د طراح� شــده اســت و م� تواند 
مكالمات كاربران را به طور كامل ضبــط كند.به گزارش فارس، 
ا�ن بدافزار با تمام� نسخه ها+ سيســتم عامل آندرو�د سازگار 
است و تمام� اطالعات مربوط به تماس ها+ انجام شده هر كاربر 
و همين طور تماس ها�� را كه با و+ برقرار شده است ، جمع آور+ 
م� كند و جزئيات آن را در قالب �ك فا�ل متن� برا+ هكرها ارسال 
م� كند.ا�ن بدافــزار همچنين مــ� تواند مكالمــات را با فرمت 
amr ضبط كند و به همين علت پيشرفته تر از نمونه ها+ مشابه 
قبل� است. بدافزار �اد شده در موارد+ خود را درون برنامه ها+ 
محبوب طراح� شده برا+ سيستم عامل آندرو�د پنهان  و سپس 

خودش را برا+ د�گر كاربران ارسال كرده است.
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مد�ر بخش مهندســ� گوگل اعالم كرد كه ســرو�س جد�د ا�ن 
شركت ســرعت بارگذار+ صفحات وب را تا ٦٠ درصد افزا�ش 
خواهد داد. به گزارش ا�سنا، ا�ن سرو�س كه Page Speed نام 
دارد، ســرعت بارگذار+ صفحات ا�نترنت� را شتاب م� بخشد 
و وبگــرد+ را برا+ �اربــران لذت بخش تر م� كند.بــا كمك ا�ن 
سرو�س �اربران م� توانند همانند قبل ول� با سرعت باالتر+، به 
وب سا�ت شما دسترس� داشته باشند. سرو�س به طور خود�ار 
قابليت ها+ مهم� به صفحات ا�نترنت� تزر�ق م� �ند �ه هدف 
اصل� آن �وتاه �ردن زمان بارگذار+ است. هم چنين �ار مد�ران 
ســا�ت ها را �م و آن ها را از زحمت نصب نرم افزارها+ مورد نياز 
برا+ افزا�ش سرعت، آســوده م� �ند. آزمون ها+ به عمل آمده 
حا�� از آن است �ه استفاده از ا�ن سرو�س، سرعت بارگذار+ 

صفحات مختل¡ وب را ٢٥ تا ٦٠ درصد افزا�ش م� دهد.
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دبير اجرا�� شاخه آماتور+ انجمن نجوم ا�ران با اشاره به بارش 
باران شهاب� برساووش� در مردادماه گفت: ا�ن بارش در روزها+ 
٢١ و ٢٢ مرداد مــاه رخ م� دهد ول� به دليــل آن �ه ماه نزد�] 
به قرص �امل و پر نور اســت رصد شهاب ها مشــUل خواهد بود.

اســدا... قمر+ نژاد در گفت وگو با مهر با بيان ا�ن كه بارش ها+ 
شــهاب� هر ســال اتفاق م� افتد، افزود: زمان� �ه زمين در مدار 
� از مدارها+ دنباله دار و �ا U� �خود در حال حر�ت اســت گاه
ســيار� ها را قطع م� �ند �ه در ا�ن صورت ذرات جدا شــده از 
سيار� ها و دنباله دارها وارد جو زمين م� شود.و+ اضافه �رد: 
ا�ن ذرات به دليل باال بودن دما، سرعت و اصطUا� در جو زمين 
شــروع به ســوختن م� �نند از ا�ن رو هنگام� �ه در مدار زمين 
حر�ت م� �نند رد+ از خــود بر جا+ م� گذارند �ــه ما از آن به 
عنوان "شهاب" �اد م� �نيم.قمر+ نژاد منشاء ا�ن بارش را دنباله 
دار+ به نام "ســو�فت-تاتل" دانســت و اظهار داشت: در بهتر�ن 
شــرا�ط رصد+ تعداد شــهاب ها بين ١٢٠ تا ٢٠٠ شهاب است 
�ه تا�نون به ندرت تعداد ا�ن بارش ها به ٢٠٠ شــهاب رســيده 
است.و+ بهتر�ن رصد ZHR (تعداد شــهاب ها+ قابل مشاهده 
در �] ساعت) ا�ن دنباله دار را �ه بيشتر�ن بارش را داشته است، 
متعلق به سال ٢٠٠٤ دانست و گفت: در سال ٢٠٠٩ نيز شاهد 
بيشتر�ن بارش دنباله دار ســو�فت-تاتل بود�م و برا+ مشاهده 
مجدد بهتر�ن شــرا�ط بارش ا�ن دنباله دار با�د تا ســال ٢٠٢٨ 
منتظر باشيم.دبير انجمن نجوم ا�ران اهميت ا�ن بارش را تعداد 
بارش، بزرگ� و درخشندگ� آن ذ�ر و تا�يد �رد: عالوه بر بارش 
سو�فت-تاتل، بارش ها+ اسد+ و جوزا�� به دليل تعداد بارش و 

درخشندگ� از د�گر بارش ها+ مهم به شمار م� روند.
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تيــم هفــت نفــره ر�اضــ� دانشــجو�� شــر�¡ در هجدهميــن 
دوره مســابقات جهان� ر�اض� (IMC) با كســب ٣ نشان طال، 
٢ نشــان نقــره و ٢ نشــان برنز موفــق به كســب رتبه هفتــم ا�ن 
مسابقات شد.به گزارش ا�ســنا، در هجدهمين دوره مسابقات 
جهان� ر�اضــ� دانشــجو�ان، ٣٠٥ دانشــجو در قالب ٧٧ تيم 
 �از دانشــگاه ها+ مختلــ¡ جهان حضور داشــتند كــه تيم ها�
از رومانــ�، اوكرا�ن و اتر�ــش رتبه ها+ اول تا ســوم ا�ن دوره از 
مسابقات را به خود اختصاص دادند و تيم دانشجو�� دانشگاه 
صنعت� شــر�¡ نيز با كســب رتبه هفتم حضــور+ موفق در ا�ن 

رقابت ها+ علم� جهان� داشت.
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محققان ژاپن� شيوه ا+ را برا+ تبد�ل سلول ها+ جنين� موش 
به اسپرم �افتند. ا�ن �افته م� تواند راه را برا+ تحقيقات و درمان 
نابارور+ هموار ســازد.به گزارش ا�رنا، محققان دانشگاه كيوتو 
ســلول ها+ بنياد+ موش را به پيش ســازها+ اسپرم موسوم به 
سلول ها+ بنياد+ ژرمينال اوليه (PGCs) تبد�ل كردند و نشان 
 �دادند ا�ن سلول ها م� توانند به اسپرم سالم تبد�ل شوند.زمان
 �كه ا�ن سلول ها+ بنياد+ ژرمينال اوليه به بدن موش� كه توانا�
 �توليد طبيع� اسپرم را نداشت، منتقل شدند، اسپرم ها+ طبيع
توليد كردند و سپس توانستند تخمك را بارور سازند.ا�ن تخمك 
 �ها+ بارور شده، وقت� به بدن مادر پيوند زده شد نوزادان سالم
توليد كرد كه به موش ها+ نر و مادر سالم بزرگسال تبد�ل شدند.
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محققان دانشگاه كليولند موفق به ساخت �ك ر�ه مصنوع� شدند 
كه م� توانــد به جا+ اكســيژن خالــص كه مــورد نيــاز ر�ه ها+ 
مصنوع� فعل� است در هوا+ عاد+ تنفس كند. به گزارش ا�سنا، ر�ه ها+ 
مصنوع� فعلــ�، كارآ�� الزم را ندارنــد و دارا+ وزن� ســنگين و نيازمند 
مخازن ز�اد+ از اكسيژن هستند، چرا كه كارآ�� تبادل اكسيژن آن ها پا�ين 
است و تنها قادرند ماده خالص را تنفس كنند و در نتيجه باعث م� شوند كه 
بيماران كم و بيش ساكن بمانند.اتكا به اكســيژن خالص، طول عمر ا�ن 

 �ر�ه ها را كم م� كند و مصرف كنندگان با�د هر چند روز �ك بار از �ك ر�ه  جد�د استفاده كنند؛ اما ر�ه مصنوع� ابداع� بر اساس ر�ه طبيع
انسان شكل گرفته و حاو+ دسته ا+ از آنالوگ ها+ الستيك� ســيليكون� عروق خون� است كه شبيه عروق خون� واقع� به نقطه ا+ 
منشعب م� شوند و در آن ناحيه، دارا+ قطر+ كوچك تر از قطر �ك تار مو+ انسان هستند. در آ�نده نزد�ك، ا�ن ر�ه ها در بدن بيماران 

كاشته م� شود.ر�ه مصنوع� ابداع� م� تواند با قلب كار كند و به هيچ نوع منبع قدرت مستقل� برا+ تامين نيرو نياز ندارد.


����- محققان �شورمان با بهره گير+ از شيوه �شت هيدروپوني] علوفه موفق شدند تا ميزان ٩٩درصد، ميزان مصرف  
آب �شاورز+ را �اهش دهند.مهندس آرش ساعد+ مد�ر تحقيقات و توسعه بخش �شاورز+ شر�ت توليد �ننده علوفه 
به روش هيدروپوني] با بيان ا�ن خبر در گفت وگو با خراسان گفت: علوفه هيدروپوني] در هما�ش برتر�ن طرح ها+ اصالح الگو+ 
مصرف، لوح تقد�ر �انون نخبگان را در�افت �رده و در هما�ش مل� اثرات خشUسال� و راهUارها+ مد�ر�ت آن و هم چنين در اولين 
�نگره مل� هيدروپوني] و توليدات گلخانه ا+ ارائه شــده است.ســاعد+ گفت: توليد علوفه به روش هيدروپوني] ا�ده جد�د+ 
نيست و ا�ن شيوه مدت هاست �ه در برخ� از �شــورها+ جهان برا+ تامين علوفه انواع دام ها+ اهل� استفاده م� شود.در ا�ن 
شيوه علوفه در محيط� بدون خا� �شت م� شود و جوانه زن� بذر آن در محيط� مناسب و عار+ از بيمار+ ها+ تغذ�ه دام است. 
در ا�ن فرآ�ند، علوفه با استفاده بهينه از آب و موادغذا�� و به صورت مترا�م توليد م� شود. پروتئين و انرژ+ متابوليسم ا�ن علوفه 
نسبت به سا�ر مواد غذا�� مورد استفاده دام مانند دانه جو، �نجاله و پنبه دانه بيشتر است.و+ اضافه �رد: توليد علوفه سبز در �شت 

هيدروپوني] مزا�ا�� نظير �اهش مصرف آب، استفاده از اراض� حاشيه ا+ و توليد پيوسته علوفه در سال را به همراه دارد. 

��� - متاسفانه اجرا+ پروژه تاسيس اولين بيمارستان سلول درمان� �شور به دليل تامين نشدن اعتبار متوق¡ شده ���
است �ه در همين راستا درخواست� را مبن� بر تامين اعتبار تاسيس بيمارستان سلول درمان� به معاون اول رئيس جمهور 

ارائه �رده ا�م �ه اميدوار�م به زود+ موانع موجود در ا�ن زمينه برطرف شود.
د�تر �ادگار+ رئيس جهاددانشگاه� در گفت وگو با خراسان با بيان ا�ن مطلب افزود: در حال حاضر پيگير+ ها�� در حال انجام 
است و خوشبختانه دولت پشتيبان� ها�� نيز انجام داده است اما با توجه به وجود بورو�راس� ها+ ادار+، نياز به پيگير+ ها+ 

مستمر دار�م تا به نتيجه نها�� برسيم.
در حال حاضر نظر دولت نيز آن است �ه چنين بيمارستان� به منظور ارائه خدمات سلول درمان� راه انداز+ شود. 

درخواست� برا+ حل ا�ن مسئله به معاون اول ارائه شده است �ه منتظر پاسخ و اقدام دولت هستيم.

نتيجه مطالعه جد�د محققان دانشگاه �اليفرنيا نشان م� دهد 
سياره زمين زمان� ٢ ماه داشته �ه ط� برخورد+ �م سرعت 

�ه چند�ن ساعت به طول انجاميده است، با �Uد�گر تر�يب شده اند.
به گزارش مهر، هر دو+ ا�ن قمرها از بقا�ا+ شبه سياره ا+ به اندازه مر�خ 
هستند �ه در دوران شUل گير+ زمين با آن برخورد �رده اند. به گزارش 
ا�ســنا، در نتيجه ا�ن برخورد بزرگ، كره زمين با �ك قمر تقر�با ب� قر�نه 
بزرگ تنها مانده است.دانشمندان نجوم دانشگاه كاليفرنيا در سانتاكروز، 

ا�ن سنار�و را برا+ توضيح چرا�� پرتپه تر بودن سو+ د�گر ماه نسبت به چهره ا+ كه ما هميشه از زمين مشاهده م� كنيم، ارائه كرده اند. 
ا�ن رو�داد به احتمال قو+ حدود ٤٫٤ ميليارد سال پيش، مدت ها قبل از وجود هرگونه نشانه حيات رو+ زمين اتفاق افتاده است. طبق 
ا�ن سنار�و ا�ن ٢ قمر، جوان بوده و ١٠٠ ميليون سال پيش از برخورد �ك سياره بزرگ با زمين به وجود آمده بودند. هر دو قمر دور زمين 
چرخيده و تقر�با با هم در كهكشان رشد كرده بودند كه در آن زمان قمر كوچك تر در پشت خواهر بزرگ تر خود حركت م� كرده است.

 � 	����� - متخصصان �شورمان دستگاه رد�اب لحظه ا+ خودرو را با قابليت رد�اب� آنال�ن و نما�ش موقعيت جغرافيا�
خودرو رو+ نقشه توليد �ردند.مهندس خسرو+، مجر+ طرح ساخت دستگاه رد�اب لحظه ا+ خودرو با بيان ا�ن مطلب 
در گفت وگو با خراسان اظهار داشت: سيستم رد�اب خودروها با هدف برطرف �ردن مشUالت ناش� از نبود نظارت بر منابع خارج 
از سازمان ها مانند خودروها+ در حال حر�ت ساخته شده است. با بهره گير+ از ا�ن سيستم م� توان موقعيت خودرو را به صورت 
آنال�ن �نترل �رد و با گزارش گير+ از تردد خودروها در مدت �وتاه� به مد�ر�ت منابع، امنيت محموله و مد�ر�ت سوخت و مصرف 
انرژ+ دست پيدا �رد. نرم افزار دسترس� و مد�ر�ت در ا�ن دستگاه به صورت windows Application و web-based است و 
سخت افزار و نرم افزار آن به دليل طراح� در داخل �شور، قابليت اختصاص� شدن دارد.و+ گفت: با راه انداز+ سيستم رد�اب 
لحظه ا+ خودرو، موقعيت خودروها از طر�ق �] مر�ز عمليات� قابل دسترس� است و مسئوالن سيستم م� توانند محل دقيق 
خودرو و اطالعات جغرافيا�� و همچنين اطالعات جانب� مانند جهت حر�ت، ميزان توق¡، سرعت و مسافت ط� شده را به صورت 

دقيق رو+ نقشه مشاهده �نند و آخر�ن اطالعات حر�ت� خودروها را در اختيار داشته باشند.

  #�"!� - اجرا+ طرح دوست علم� با مشار�ت استعدادها+ برتر و نخبگان و با هدف ارائه �م] ها+ علم� به دانش آموزان 
مناطق مختل¡ �شور در ٤ استان به صورت آزما�ش� �ليد خورد. د�تر اميد نقشينه ارجمند، سرپرست دفتر ارتباط و هم 
اند�ش� با نخبگان بنياد نخبگان در گفت وگو با خراسان با بيان ا�ن مطلب افزود: در ا�ن طرح از استعدادها+ برتر و نخبگان جوان 
برا+ ارائه �م] ها+ علم� به دانش آموزان سراسر �شور و مناطق دور افتاده دعوت م� شود.و+ خاطر نشان �رد: اجرا+ ا�ن طرح 
در مرحله اوليه در استان ها+ تهران، آذربا�جان شرق�، قزو�ن و زنجان به صورت آزما�ش� و برا+ دانش آموزان سال اول دبيرستان 
در ا�ن ٤ استان آغاز شده است.و+ اضافه �رد: در حال حاضر نخبگان و استعدادها+ برتر ز�اد+ در �شور دار�م �ه بسيار+ از آن ها 
صالحيت راهنما�� و هدا�ت جوانان را دارند تا بتوانند مســير علم� خود را پيدا و ســر�ع تر ط� �نند. بنابرا�ن در قالب ا�ن طرح 

زمينه ا+ فراهم م� شود تا دانش آموزان بتوانند با نخبگان و استعدادها+ برتر مUاتبه و همUار+ ها+ علم� داشته باشند.

ــود   استمرار گران فروشی پهناى باند اینترنت و نارضایتی کاربران؛ مجلس وارد عمل می ش
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�يفيت و سرعت پا�ين ا�نترنت، قيمت باال و استمرارگران 
فروشــ� پهنا+ باند ا�نترنت �ه موجب نارضا�ت� شد�د 
�اربران شده است، مجلس را نيز وادار به وا�نش �رده به گونه ا+ �ه 
به گفته عضو �ميسيون اقتصاد+ مجلس، سرعت ا�نترنت در �شور 
به قدر+ پا�ين است �ه حت� امUان استفاده معمول� نيز از ا�ن شبUه 
 �به راحت� فراهم نيست و مجلس برا+ رسيدگ� به ا�ن معضل ط
چند روز آ�نده به طور جد+ وارد عمل م� شود. در واقع هز�نه باال+ 
ا�نترنت در �شور و �يفيت آن بيانگر ا�ن است �ه دل� برا+ ا�نترنت 
�شور نم� سوزد.ا�ن درحال� است �ه به گزارش موبنا، بسيار+ از 
�ارشناسان نيز معتقدند �ه نرخ پهنا+ باند  ا�نترنت از سو+ شر�ت 
ارتباطات ز�رساخت نزد�] به٢برابر قيمت پهنا+ باند+ محاسبه 
م� شود �ه ا�ن شر�ت از درگاه ها+ بين الملل� خر�دار+ م� �ند. 
هم ا�نون نرخ پهنا+ باند ا�نترنت در ا�ران بســيار گران تر از د�گر 
�شورهاست به نحو+ �ه ا�ن رقم حدود ١٠برابر قيمت ا�نترنت در 
تر�يــه تخميــن زده م� شــود.محمدرضا خباز عضو �ميســيون 
اقتصاد+ مجلس با انتقاد از ســرعت پا�ين ا�نترنت در گفت وگو با 
خراسان خاطرنشــان �رد: متاســفانه قيمت ا�نترنت در �شور در 
مقا�سه با سا�ر �شورها بسيار باالست و ا�ن درحال� است �ه �يفيت 
ا�نترنت در �شور در مقا�سه با �شورها+ د�گر بسيار پا�ين است.و+ 
 �با تا�يد بر ا�ن �ه وزارت ارتباطات با�د تالش الزم را برا+ حل گران
ا�نترنت و ارتقا+ �يفيت آن انجام دهد، تصر�ح �رد: ب� توجه� و 
�وتاه� در بحث حل مشUالت حوزه فناور+ اطالعات نظير سرعت 

ا�نترنت لطمه ها+ جد+ به منافع �شور وارد م� �ند. 
انحصار شر�ت ز�رساخت در زمينه واردات پهنا� باند ا�نترنت  ▪ 

خالف قانون اصل ٤٤ است
به گفته عضو �ميســيون اقتصــاد+ مجلس، مخابرات و شــر�ت 
ارتباطات ز�رساخت در بحث ا�جاد ز�رساخت ها و ملزومات موردنياز 
در عرصه فناور+ اطالعات به شــUل انحصــار+ رفتار م� �نند به 

نحو+ �ه شــر�ت ارتباطات ز�رســاخت در زمينــه واردات پهنا+ 
باند ا�نترنت بين الملل �امال انحصار+ رفتار م� �ند و ا�ن خالف 
قانون اصل ٤٤ است. با اعالم سياست ها+ اصل ٤٤ از سو+ مقام 
معظم رهبر+ و به تبع آن تصو�ب قانون اصل ٤٤ در مجلس شورا+ 
 �اســالم�، قرار بر آن شــد �ه امور تصد+ گر+ به بخش خصوص
واگذار شــود در همين راســتا تصد+ گر+ امور شــر�ت مخابرات 
به بخش خصوص� واگذار شــد اما نه بخش خصوص� واقع� بلUه 
بخش� با عنوان شبUه دولت� شUل گرفته و تصد+ امور را برعهده 
گرفت �عن� نه تنها سياســت ها+ اصــل ٤٤ در ا�ن عرصه محقق 
نشــد بلUه اتفاق نامبار�� نيز افتاد مبن� بر ا�ن �ه دســتگاه ها+ 
شبه دولت� بخش خصوص� را از ارائه خدمات و انجام امور در عرصه 
 �فناور+ اطالعات محروم �ردند �ه نتيجه آن گرفتار+ ها و معضالت
است �ه در عرصه فناور+ اطالعات و خدمات مبتن� بر ا�ن فناور+ 
شــاهد هســتيم.و+ تصر�ح �رد: ضع¡ ها و نقا�ص� �ه امروز در 
عرصه خدمات ا�نترنت� شاهد هستيم ناش� از واگذارنشدن امور به 
بخش خصوص� واقع� است.و+ ادامه داد: وضعيت �نون� نشان 

م� دهد �ه حق مردم به عنوان مصرف �ننده و بهره بردار تضييع 
شده اســت.خباز همچنين با بيان ا�ن �ه دسترســ� به ا�نترنت و 
استفاده از فناور+ اطالعات در دنيا+ امروز �] ضرورت محسوب 
م� شود، خاطرنشان �رد: متأسفانه سرعت ا�نترنت در �شور ما به 
قدر+ ضعي¡ است �ه حت� امUان استفاده معمول� نيز از ا�ن شبUه 
به راحت� فراهم نيست و �اربران برا+ انجام ساده تر�ن و جزئ� تر�ن 
 ��ارها ســاعت ها با�د وقت تل¡ �نند. و+ ادامــه داد: من به تازگ
درباره وضعيت ا�نترنت در �شــور و ضرورت سامان ده� شبUه از 
تر�بون مجلس به وز�ر ارتباطات تذ�ر دادم و ط� چند روز آ�نده نيز در 
صدد هستيم �ه قدم ها+ موثر+ را برا+ حل ا�ن مشUالت بردار�م. 
ضمن آن �ه �ميسيون صنا�ع و به و�ژه �ميته مخابرات مجلس نيز 
با�د وارد عمل شوند و به نحو قاطعانه ا+ با ا�ن مشUل برخورد �نند 

و اقدامات الزم را انجام دهند.
وزارت ارتباطــات ا�نترنــت را به چنــد برابر قيمت بــه �اربران  ▪ 

تحميل ن-ند
رئيس انجمن شــر�ت ها+ ا�نترنت� نيز در ا�ن بــاره در گفت و گو 

با موبنا گفــت: وزارت ارتباطات با�د پهنا+ باند ا�نترنت را با ســود 
معقول� در اختيار �اربران قرار دهد.مسعود ر�اضيات با بيان ا�ن 
�ه انتظار م� رود قيمت ا�نترنت برابر با قيمت �شورها+ همسا�ه و 
مشابه �شورمان مثل تر�يه و مالز+ باشد، گفت: وزارت ارتباطات و 
ارگان ها+ ز�رمجموعه آن با�د سودآور+ را �نار بگذارند و ا�نترنت 
را به چند برابر قيمت خر�دار+ شده به �اربران تحميل نUنند.و+ با 
بيان ا�ن �ه ا�نترنت ابزار+ در جهت رشد و تعال� اقتصاد+ است، 
 �ادامــه داد: هر چقدر اقتصاد بيشــتر مبتن� بر ســاختار د�جيتال
و مجاز+ باشــد، خود اقتصاد و به دنبال آن ســا�ر عوامــل د�گر در 
�شــور رونق بيشــتر+ پيدا خواهد �رد و در حال حاضر اقتصاد به 
� وابسته UترونيUو دولت ال �UترونيUطور مســتقيم به تجارت ال
است و همه ا�ن ها نيازمند پهنا+ باند وسيع، سر�ع و ارزان است.

وعده �اهش قيمت ا�نترنت در سال جار� ▪ 
در مقابل ا�ن انتقادها، مد�ر�ل روابط عموم� و دفتر امور بين الملل 
شر�ت ارتباطات ز�ر ساخت با اعالم وعده �اهش قيمت ا�نترنت 
گفت: ا�ن شر�ت به عنوان عرضه �ننده عمده پهنا+ باند در �شور، 
به دنبال �اهش قيمت ا�نترنت است.محمدرضا فرنق� زاد در گفت 
و گو با ا�رنا افزود: هنوز رقم و ميزان �اهش قيمت مشخص نشده و 
ا�ن موضوع در دست بررس� است.فرنق� زاد درباره سرعت ا�نترنت 
گفت: شر�ت ها�� �ه از ز�رساخت پهن باند خر�دار+ م� �نند 
با�د جوابگو+ خدمات مربوط به ا�نترنت و از جمله سرعت ا�نترنت 
باشند، ز�رساخت ارتباط مستقيم با مصرف �ننده ندارد و تنها تأمين 
�ننده پهنا+ باند مورد نياز شر�ت ها+ ارائه �ننده ا�نترنت است.

در صورت� �ه شر�ت ها+ ارائه دهنده ا�نترنت از خطوط باند پهن 
بيش از ظرفيت استفاده �نند و �] خط را در ميان �اربران ز�اد+ 
به اشترا� بگذارند، طبيع� اســت �ه �اربران از سرعت ا�نترنت 
مطلوب� برخوردار نباشند. شا�ان ذ�ر است �ه شر�ت ارتباطات 
ز�رساخت  به صورت انحصار+ واردات باند پهن ا�نترنت را در اختيار 
دارد و شر�ت ها+ بخش خصوص� ارائه دهنده خدمات ا�نترنت 
باند پهن را به صورت عمده از ا�ن شــر�ت خر�دار+ و به �اربران و 

متقاضيان ا�نترنت عرضه م� �نند.
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محققان هشدار دادند فوران ها+ جد�د شعله ها+ خورشيد+ م� تواند ط� چند 
روز آ�نده سيستم ها+ GPS و ارتباطات ماهواره ا+ را مختل �ند.به گزارش مهر، 
از روز سه شنبه ٣ شعله خورشيد+ فوران �رده و روز جمعه نيز بزرگ تر�ن شو� 
 �الUترومغناطيس� توسط فضاپيما+ ACE رصد شده است.خورشيد از دوران

خاموش و آرام به دوران� مملو از توفان و شعله ها+ خورشيد+ وارد شده و انتظار 
م� رود ط� ٣ تا ٥ سال آ�نده ا�ن فعاليت ها+ خورشيد+ به حدا�ثر برسد.فوران 
ها+ مغناطيس� �ه آن ها را به وقوع سونام� در فضا تشبيه م� �نند، م� تواند 

� تاثير بگذارد.Uتر�Uو سيستم ها+ ال �UترونيUرو+ ارتباطات ال
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