شرطایرانبرایپیامرسانهایخارجی

همکاری ناسا س���اخته نیز در این محموله به فضا می رود تا مقاومت آن در برابر اشعههای
کهکشانی آزمایش شود.
جالب آنکه در محموله این موش���ک برای فضانوردان بس���تنی در طعمهای مختلف ارسال
شد.این محموله ش���امل  ۲۰موش است که یک ماه دیگر با کپسول دراگون به زمین برمی
گردند.موش���ک مذکور از مرکز فضایی کندی در پایگاه نیروی هوایی کیپ کاناورال به فضا
رفت.
مهر

دبیر ش���ورای عالی فضای مجازی با اعالم اینکه:ما شرط گذاشتیم هر شرکت پیامرسانی که
خواهد در ایران فعالیت کند ،باید نماینده رسمی مستقر داشته باشد ،گفت :اپراتورهای
می
ما در حدود  ۵۰۰۰میلیارد تومان در سال به دولت مالیات میدهند.
وی دربارۀ علت مسدود ش���دن تماس صوتی تلگرام اظهار کرد :فیلتر تماس صوتی تلگرام
بیش���تر به دلیل مالحظات اپراتورها بود ،زیرا کسب و کار اپراتورها را دچار مشکل میکرد.
در ح���ال حاضر هم بحث اپراتورها
خطرسیگارهایالکترونیکیکمترازسیگارهایمعمولینیست
مطرح است و تماس صوتی تلگرام
کنند ،خطر استفاده از س���یگارهای الکترونیکی کمتر از سیگارهای
کارشناس���ان تأکید می
برای موبایل مسدود است ،در حالی
معمولی نیست و باید مانع تبلیغاتی شد که نوجوانان دبیرستانی و حتی کوچکتر را تحریک
که این قابلیت برای ارتباطات پهن
کنند.
به استفاده از این سیگارها می
باند ثابت باز است.
کارشناس���ان دانش���گاه ویرجینای غربی در تازهترین تحقیقات خود دریافتند ،تصور اینکه
وی در پاسخ به اینکه با وجود قابلیت
س���یگارهای الکترونیکی در
تماس صوتی و حتی تصویری برای
مقایسه با سیگارهای معمولی
سایر پیامرسانها ،چرا مس���دودیت تنها برای تلگرام اعمال شده است ،گفت :تلگرام ویژگی
زنند ،کام ً
ال
کمتر آس���یب می
فراگیری بیش���تری را نسبت بهآنها دارد و تقریباً همه شهروندان کشور را تحت پوشش قرار
غلط است و آنها به یک اندازه
داده و جمعیت فعال در فضای مجازی همه عضو تلگرام هس���تند ،بنابراین وقتی قابلیتی در
برای بدن مضر هستند؛ تنها
توان نس���بت به آن
آن برقرار باش���د که در اقتصاد ملی با حجم باال ،تأثیر زیادی دارد ،نمی
یک پُک از سیگار الکترونیکی
بیتفاوت بود.
خطر ابتال به بیماریهای قلبی
فیروزآبادی ادامه داد :در حال حاضر تجارت صوتی در کش���ور نزدیک به  ۱۴هزار میلیارد
و ریوی را افزایش میدهد.
تومان اس���ت .البته قرار ما بر ممنوعیت صوت در تلگرام نبوده است ،اما این اقدامی است که
بر اساس پژوهشهای صورت
اپراتورها درخواست داده و تصمیم بر آن شد تا فع ً
ال از آن جلوگیری شود .بنابراین زمانی که
گرفته ،محققان آمریکایی به
اپراتورها به دلیل مسائل اقتصادی به این کار اقدام کردند ،ما هم با آنها مخالفتی نکردیم.
این نتیجه رسیدند که سیگار الکترونیکی در موشها باعث آسیب به ریه شده و احتمال عفونت
رسان فراگیر
وی با بیان اینکه در اکثر کش���ورهای دنیا قابلیت تماس را روی شبکههای پیام
ریوی را در آنها افزایش داده است.
میبندند ،تصریح کرد :این مس���دودیت به این علت اس���ت که اقتصاد اپراتورها را به شدت
نتیجۀیک مطالعه دیگر نیز نش���ان میدهد که س���یگارهای الکترونیکی ،ریهها را مسموم
تحت تاثیر قرار میدهد .در حال حاضر در کشورهای حاشیه خلیج فارس که پهنای باند ۲۰
میکنند ،اثربخشی سیستم ایمنی بدن را کاهش میدهند و موجب تحریک فعالیت باکتریها
دهند ،مانند امارات و عربستان
مگابیت و  ۵۰مگابیت بر ثانیه در اختیار شهروندانشان قرار می
کنند.
میشوند که در نتیجه ،میکروبها را به صورت بالقوه کشندهتر می
سعودی نیز این قابلیتها بسته شده و در بعضی از کشورهای اروپا نیز به همین نحو است.
 این تحقیقات ثابت میکند که فرضیه زیانبار نبودن س���یگارهای الکترونیکی کام ً
ال اشتباه
ایسنا
تواند به میزان قابل توجهی خطر ابتال به بیماریهای قلبی و حتی سکته
است و مصرف آن می
روسیهپیشرفتهترینهواپیمایتجسسیوجنگالخودرا
قلبی را افزایش دهد ،لذا باید مانع تبلیغاتی ش���د که نوجوانان دبیرستانی و حتی کوچکتر را
براینخستینبارنمایشداد
نیروی هوایی روسیه در صد و پنجمین سالگرد تاسیس خود ،هواپیمای ویژه عملیات جنگال تحریک به استفاده از این نوع سیگارها میکنند.
با کاربردهای متفاوت را نش���ان داد .روسیه برای نخستین بار هواپیمای «ایلوشین  22-پی طبق گزارش مرکز پیش���گیری و کنترل بیماری آمریکا ،نیکوتین مایع موجود در س���یگار
الکترونیکی برای کودکان و نوجوانان بسیار مضر است و باعث مسمومیت آنان میشود.
های ویژه است را به نمایش گذاشت.
پی» که ویژه مأموریت
به نوشتۀ وبگاه «جینز» این هواپیمای ویژه عملیات جنگال در جریان مراسم صد و پنجمین نیکوتین مایع موجود در س���یگار الکترونیکی از طریق چش���م و پوست کودکان و نوجوانان
جذب میشود و عوارض جانبی مانند استفراغ ،حالت تهوع ،بیش فعالی ،احساس گرگرفتگی،
سالگرد تأسیس نیروی هوایی روسیه در کوبینکا مشاهده شد.
کند.
سرگیجه ،تپش قلب و سوزش چشم را در آنها ایجاد می
فارس

بازنگریدرقیمتاینترنتموبایل

به نوشتۀ جینز،22P-Il،هواپیمای ویژه اطالعاتی و جنگال(SIGINT) است که در عرصۀ
شود .این هواپیما مجهز به آنتن ویژه
عملیات هوابرد به عنوان مقر فرماندهی نیز استفاده می
) است.
ECM
ضد جنگ الکترونیک (
 22به شدت شبیه هواپیماهای مس���افربری خطوط هوایی ایرفلوت است با این تفاوت که
 P-Il
نشان نیروی هوایی روسیه را به همراه دارد.
 واحد طراحی «میاسیس���چف» در بارۀ این هواپیمای شناسایی پیشرفته گفته است« :این
های پیشرفته شناسایی و ساخته شده و خود
هواپیما برای شناس���ایی و از بین بردن سامانه
های
برابر جنگ الکترونیک مقاوم اس���ت .این هواپیما همچنین مجهز به رادارها و س���امانه
های کروز و همچنین مجهز به
هدایت کنندۀ موش���کی سطح هوا ،تصحیح مسیر موش���ک
های تبادل اطالعات تاکتیکی مانند لینک 16است».
شبکه
وبگاه «راش���ا بیاندر» نیز در این زمینه نوشت« :این هواپیمای جدید قادر است هواپیماها و
پهپادهای دشمن و همچنین سامانههای دفاع هوایی را مختل کند« .
فارس

«اسپیسایکس»ابررایانهوبستنیبهفضابرد!

کپسول اسپیس ایکس ،محموله ای به وزن  ۲۹۰۰کیلوگرم را به فضا برد .این محموله شامل
ابررایانه و البته بستنی برای فضانوردان بود!
کپسول دراگون متعلق به شرکت اس���پیس ایکس به ایستگاه فضایی بین المللی فرستاده
شد.این کپسول حاوی یک ابررایانه ،مواد تحقیقاتی و البته بستنی بود!
 Hبا
های این کپس���ول حدود  ۲۹۰۰کیلوگرم وزن دارند .ابررایانه که ش���رکت P
محموله

معاون س���ازمان تنظیم مقررات ارتباطات از بازنگری روی نرخ استفاده از خدمات اینترنت
و مکالمه موبایل خبر داد و گفت :در نیمه دوم س���ال جاری به یک جمع بندی در این زمینه
می رسیم.
صادق عباس��ی شاهکوه از بررس���ی مدل تعرفه گذاری در سرویس اینترنت موبایل در
معاونت صدور مجوز س���ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد و گفت :همانطور
که در بخش تعرفه اینترنت ثابت ،بازنگری صورت گرفته است ،در حوزه موبایل نیز به دنبال
بازنگری و تغییر تعرفهها هستیم.
وی با اشاره به اینکه سال گذش���ته نرخ اینترنت موبایل با کاهش چشمگیری روبه رو بوده
است ،ادامه داد :در بررس���ی تعرفههای موبایل ،قصد داریم مدل تعرفه گذاری را به سمت
های ترکیبی صوت و دیتا ببریم .به
بس���ته
هایی تعریف
این معنی که اپراتورها بس���ته
کنند که قیمت مکالمه و اینترنت به صورت
ترکیبی برای مش���ترکان با صرفه اقتصادی
همراه باشد.
معاون رگوالتوری با بیان اینکه در این مدل
تعرفه گذاری قصد حذف مدل حجمی اینترنت
موبایل را نداریم ،افزود :بیش���ترین تمرکز بر
این اس���ت که با تعریف بستههای ترکیبی،
قیمت مکالمات موبایل کاهش یابد.
صادق عباسی شاهکوه تاکید کرد :این موضوع
در حال بررسی است و پیش بینی می کنیم در
نیمه دوم سال ،برای ارائه به کمیسیون تنظیم
مقررات ارتباطات به جمع بندی برسیم.
مهر
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