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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

عرضهمحافظ برایگلکسیاس۱۰

ژنهایکوسهبرای طولعمرانسان

تاکسی دریایی از راه رسید

عرضهدوربین پاناسونیکباقابلیتزوم ۶۰برابر

شرکت سامسونگ محافظی مجهز به چراغ های ال ای دی برای
«گلکسی اس  »۱۰عرضه می کند که نوتیفیکیشن و ساعت را پشت
دستگاهنشانمیدهد.بهگزارشمهر،محافظهایموبایلسامسونگ
بهطورمعمولمناسبدستگاههاهستندامایکمحافظمجهزبهچراغ
هایالایدیبهنظرمیرسدکمیعجیبباشد.درآخرینتصاویرافشا
شدهازگلکسیاس ۱۰اینمحافظنیزدیدهمیشودکهشاملقابلیت
 Emotional LED Lighting Effectپشت دستگاه است .این محافظ
اندکیازباتریدستگاهرامصرفمیکند.

کوسه های سفید بزرگ
رنگ اگر چه ترسناک
به نظر می رسد ،اما
گروهی از محققان با
بررسی ویژگی های
ژنتیک آن ها در صدد
یافتن سرنخ های طول
عمر باالی این حیوان
هستند .به گزارش ایرنا،
پژوهشگرانبااستفادهاز
پیشرفته ترین ابزار و فناوری های موجود به این نتیجه رسیده
اند که ژن های کوسه ها از نظر ابعاد یک و نیم برابر بزرگ تر از
ژن های انسان هاست و توانایی آن ها برای بازسازی و تعمیر
دی ان ای های آسیب دیده و همین طور مقاومت دی ان ای
های کوسه ها بسیار بیشتر از انسان هاست که این امر مقاومت
بدن این حیوانات در برابر سرطان و بیماری های مرتبط با
کهولت سن را افزایش می دهد.

استفاده از قایق هایی که
بتواند با فاصله از سطح
آبحرکتکندومسافران
را بدون تکان های شدید
و باال و پایین شدن به
مقصد برساند ،با تولید
یک محصول جدید برقی
وارد مرحله جدیدی شده
است .به گزارش «ایرنا»
این قایق که تاکسی دریایی  Bubbleنام گرفته ابعاد آن به
اندازه یک خودروی خانوادگی است .قایق مذکور دارای دو
موتورباقدرت ۲۷اسببخاریا ۲۰کیلوواتساعتاستومی
تواند با حداکثر سرعت  ۲۷کیلومتر در ساعت در آب حرکت
کند.فاصلهاینقایقازسطحآبدرزمانحرکتدرحدود۴۰
سانتی متراست.تعادلاینقایقدرزمانفاصلهگرفتنازآببا
استفادهازسهپایهمستقلانجاممیشودواینامرباعثصرفه
جویی ۴۰درصدیدرمصرفانرژیمیشود.

شرکت پاناسونیک از عرضه دوربین عکاسی
دیجیتال تازه ای خبر داده که با وجود حجم
اندک و وزن کم ،از قابلیت زوم اپتیکال  ۳۰برابر
برخوردار است .به گزارش مهر ،دوربین یاد شده
 Lumix TZ۹۵نام دارد و یکی از ویژگی های
خاص آن امکان فیلم برداری با دقت باال یا ۴K
است .تثبیت گر تصویر اپتیکال و لنزهای دارای
قابلیتزومازدیگرامکاناتدوربینمذکوراست.
در تولید این دوربین از حسگر قدرتمند CMOS
با دقت  ۲۰.۳مگاپیکسل استفاده شده است و
توان زوم ترکیبی آن با استفاده از قابلیت زوم دیجیتال یا هوشمند از  ۳۰ایکس به  ۶۰ایکس افزایش
می یابد .این میزان توان زوم در هیچ یک از دوربین های گوشی های هوشمند وجود ندارد.

دسکتاپ

نسل پنجم شبکه تلفن همراه در
مقیاس آزمایشگاهی
محققان ایرانی برای گذار از نسل چهارم شبکه تلفن
همراهموفقبهپیادهسازینسلپنجمشبکهتلفنهمراه
درمقیاسآزمایشگاهیشدند.بهگزارشمهر ۱۰،سال
از رونمایی نسل چهارم شبکه تلفن همراه می گذرد .اما
امروز زمزمه ها درباره نسل پنجم است .نسلی که گفته
می شود تا سال  ۲۰۲۰رونمایی می شود.

سلول بنیادی برای سهولت
پیوند اعضا
محققانبرایاولینبارموفقبهتولیدسلولهایبنیادیبا
قابلیت کاربرد جهانی و عمومی شده اند که می توان از آن
ها برای پیوند زدن نهادهای بدن هر بیماری بدون نگرانی
از مقاومت سیستم ایمنی بهره گرفت .به گزارش فارس،
این دستاورد بی سابقه در دنیای پزشکی از طریق استفاده
از فناوری دستکاری ژنتیکی CRISPRحاصل شده است.

«نی حیات» در کشور تولید شد

دستگاه « نی حیات» برای اولین بار در کشور توسط
متخصصانداخلی یکشرکت دانشبنیانبرایتامین
آب سالم و آشامیدنی در شرایط اضطراری تولید شد .به
گزارش ایرنا ،این نی می تواند آب های سطحی و آلوده

رادرشرایطبحرانیمانندسیلوزلزلهکهخطوطاصلی
آب قطع می شود تصفیه و قابل استفاده کند.

پاک کردن خاطرات تلخ از مغز

یکبررسیجدیددردانشگاهکوئینزلنداسترالیانشانمی
دهددستکاریدیانایانسانبرایپاککردنخاطرات
ناراحتکنندهوترسناکازمغزممکناست.بهگزارشمهر
پژوهشگران این دانشگاه مسیر شیمیایی مورد نیاز برای
دستکاری به منظور پاک کردن خاطرات ناراحت کننده
ازمغزراشناساییکردهاند.اینکشفازآنجهتاهمیت
دارد که راه را برای درمان برخی بیماری های مرتبط با
ترسونیزاختالالتناشیازاضطرابهموارمیکند.

تولید ربات تعمیرکار زیردریایی

شرکتایلومهتازهترینمدلازرباتزیردریاییخودراتولید
کردهاستکهبرایعیبیابیوتعمیرتجهیزاتصنعتنفت
وگازدرمخازنوسکوهایدریاییکاربرددارد.بهگزارش
فارس،رباتیادشدهکهمانندبدنمارمنعطفبودهاست
و می تواند در درون آب بخزد EELY500 ،نام دارد و به
طورآزمایشیدرصنعتنفتوگازنروژاستفادهمیشود.

دکمه اهدای پول به خیریه در
اینستاگرام
ابزار خاص فیسبوک برای اهدای پول و کار خیر به نفع

سازمان های غیرانتفاعی و اشخاص نیازمند به زودی
به شبکه اجتماعی اینستاگرام اضافه می شود .به
گزارش «مهر» ،بررسی کدهای نسخه جدید اپلیکیشن
اینستاگرام برای سیستم عامل اندروید نشان می دهد
که یک برچسب یا استیکر خاص برای اهدای پول در
این برنامه در نظر گرفته شده که از طریق استوری های
اینستاگرام قابل استفاده است.

پرتاب گلوله به سیارک

سازماناکتشافاتهوافضایژاپنتصمیمداردفضاپیمای
«هایابوسا  »۲را برای عملیات فرود روی سیارک «ریوگو»
هدایت و برای جمع آوری نمونه به آن گلوله پرتاب کند.
به گزارش مهر ،در این عملیات ابزار جمع آوری نمونه که
شبیهسیلندراست،یکپرتابهبهصخرهفضاییشلیکمی
کند و در مرحله بعد قطعاتی از سنگ را که به دلیل شلیک
گلوله پرتاب می شود ،جمع آوری می کند.

آی پد ،بیماری نقاشی های
مشهور را تشخیص می دهد
محققان دانشگاه نرم افزاری برای آی پد ابداع کرده اند
که با بررسی آثار هنری ،دلیل ایجاد برجستگی روی
سطح نقاشی های مشهور به نام «آکنه هنری» را یافته
است .به گزارش مهر ،برخی از زیباترین نقاشی های رنگ
روغن جهان خود به خود نابود می شود .در این نقاشی ها
برجستگیهاییبهوجودمیآیدکه«آکنههنری»نامدارد.

اولین عمل ژندرمانی برای
توقف نابینایی
دانشمندان موفق به انجام اولین عمل ژندرمانی برای
توقف نابینایی شدند .به گزارش فارس ،دانشمندان
بریتانیاییدرروشیفوقالعاده،برایمتوقفکردنروند
پیشرفت شایعترین علت از دست دادن بینایی ،اولین
عمل ژندرمانی را انجام دادند.

دستگاه پرورش خانگی آووکادو

دستگاهی ساخته شده که با قرار دادن دانه آووکادو
در آن ،می توان این میوه را در خانه نیز پرورش داد .به
گزارش مهر ،اختراعی ساده و جدید به افراد کمک می
کند تا در خانه خود آووکادو پرورش دهند .برای این
منظور کافی است فرد دانه آووکادو را درون دستگاه
 Avoseedoقرار دهد و محفظه آن را پر از آب کند.

قایق هوشمند پاکسازی رودخانه
یک شرکت مشهور سازنده مبلمان برای مقابله با
آلودگی محیط زیست دست به اقدامی منحصر به فرد
زده و قایق های هوشمند کنترل از راه دوری ساخته
است که زباله های رودخانه ها را جمع آوری می کند .به
گزارش مهر ،هر یک از این قایق ها می تواند حدود ۲۰
کیلو گرم زباله را در هر بار استفاده از رودخانه ها جمع
آوری کند و جلوی آلودگی آن ها را بگیرد.

خودروی برقی جایگزین دوچرخه و اسکوتر
بسیاری از شرکت های خودروسازی به منظور تسهیل به
اشتراک گذاری خودرو ،اتومبیل های برقی می سازند.
اماسیتروئنخودرویبرقیساختهکهجایگزیندوچرخهو
اسکوتر می شود .به گزارش مهر ،خودروی یاد شده که یک
مدل مفهومی از آن معرفی و عرضه شده است Ami One
نام دارد که طول آن تنها دو و نیم متر بوده و به طور تمام
برقی طراحی شده است .این خودرو که تنها دو صندلی
دارد با یک بار شارژ می تواند  ۱۰۰کیلومتر را طی کند و
حداکثر سرعت آن به  ۴۵کیلومتر در ساعت می رسد و لذا
تنها برای استفاده در داخل شهرها مناسب است .باز و بسته کردن قفل در این خودرو با استفاده از کد
کیو آر و نه کلیدهای عادی انجام می شود .این خودرو همراه با امکانات جانبی جذابی همانند شارژر
بی سیم گوشی ،نمایشگر پنج اینچی مدیریت و کنترل امکانات ،سیستم کنترل صوتی و بلندگوی
بلوتوث عرضه می شود.

نحوهانتقالمالکیتگوشیهایرجیسترشده
مرکز اطالع رسانی ثبت تلفن همراه (رجیستری)
با انتشار اطالعیهای ،نحوه انتقال مالکیت گوشی
های رجیستر شده را اطالع رسانی کرد .به گزارش
مهر ،اگر کاربری قصد خریداری دستگاه سیمکارت
کار کرده و دست دوم را دارد باید از فروشنده
دستگاه ،انتقال مالکیت دریافت کند .به این معنی
که دستگاه خریداری شده در حضور فروشنده و
خریدار ،برای سیمکارت جدید با موفقیت فعال
سازی شود .در صورتی که گوشی تلفن همراه و دیگر
دستگاه های سیمکارت خور ،خریداری شد اما از
فروشنده دستگاه ،انتقال مالکیت دریافت و سیمکارت جدید فعال سازی نشود ،اگر از شناسه
( ) IMEIدستگاه مورد نظر ،سوء استفاده شود ،آنتن دستگاه قطع می شود و با سیم کارت مدنظر
کاربر ،آنتن نخواهد گرفت.

