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دایر  مسئوالن  نوشت:  زومیت 
را  ایران  در  نمایندگی  کردن 
اینستاگرام  فیلترینگ  رفع  شرط 
که  شرطی  دانسته اند؛  واتساپ  و 

قوانین مانع از انجام آن می شود.
مغضوب  پلتفرم  دو  محدودیت 
قوت  به  اینستاگرام  و  واتساپ 
مسئله  هرچند  و  است  باقی  خود 
مراجع  تصمیم  به  فیلتر  رفع 
نهادهای  مشخصا  و  ذی صالح 
امنیتی وابسته است، اما یک شرط 
دو  این  فیلتر  شدن  برداشته  برای 
و  شده  گذاشته  بین المللی  پلتفرم 
تکرار  مسئوالن  صحبت های  در 
در  باید  شرکت ها  این  می شود: 
کشور ما نمایندگی داشته باشند و 

طبق قوانین ما عمل کنند.
موضوعی که وزیر ارتباطات ۲۰ 
»تغییر  عنوان  با  آن  از  پیش  روز 
یاد کرد. در همان  پلتفرم ها  رفتار« 
این  حضور  موضوع  برخی  مقطع 
محال  امری  را  ایران  در  پلتفرم ها 
فیلتر  شدن  دائمی  به  که  خواندند 
اینستاگرام و واتساپ منجر می شد. 
در روزهای بعد اما دیگر خبری از 
چند  تا  نشد  شروط  و  شرط  این 
روز قبل که این بار از زبان یکی از 

نمایندگان مجلس مطرح شد.
شهر  نماینده  محبی،  بهروز 
در  قبل  روز  چند  سبزوار، 
وزارت  برنامه های  از  مصاحبه ای 
واتساپ  خصوص  در  ارتباطات 
از  یکی  داد.  خبر  اینستاگرام  و 
محبی  سوی  از  مطرح شده  موارد 
دو  این  بازگشایی  شرط  درباره 
این  در  او  بود؛  بین المللی  پلتفرم 
باره گفت: وزیر گفت محدویت ها 

واتساپ  در  فقط  و  شده  برداشته 
آن  داریم.  مشکل  اینستاگرام  و 
نمایندگی  اگر  هم  شرکت  دو 
بعد  کنند،  دایر  ایران  در  را  خود 
کرد  خواهیم  وزیر صحبت  با  من 

کاماًل  به شکل  این دو شرکت  که 
دهند.  انجام  را  خود  فعالیت  باز 
اینجا  در  شرکت  دو  این  نماینده 
حضور داشته باشند تا هرکس خطا 
و کاله برداری کرد، پاسخگو باشند. 
هرچند این شرط از سوی مسئوالن 
در حال تکرار شدن است اما ظاهراً 
به محتمل و ممکن بودن آن چندان 
محمدجواد  است.  نشده  توجهی 
نعناکار، کارشناس حقوقی و استاد 
زومیت،  با  گفت وگو  در  دانشگاه، 
برای گذاشته شدن چنین شروطی 
را  احتمال  دو  مسئوالن  سوی  از 
چنین  گذاشتن  می کند:  مطرح 
علت  دو  غریبی  و  عجیب  شرط 

ناشی  یا  باشد.  داشته  می تواند 
که  است  مسئوالن  بی اطالعی  از 
و  بین المللی  روابط  در  نمی دانند 
وجود  قواعدی  بین الملل  حقوق 
نمایندگی  از حضور  مانع  دارد که 

یا  می شود  ایران  در  پلتفرم ها  این 
که  می گذارند  محال  شرط  یک 
مستمسکی  و  نباشد  انجام پذیر 
به  بتوانند  که  این  برای  باشد 

محدودسازی ادامه دهند.
نظر  در  را  دومی  احتمال  اگر 
کارشناس  این  اعتقاد  به  بگیریم، 
حقوقی مسئوالن قصد دارند توپ 
را در زمین طرف خارجی بیاندازند 
ایران  در  دلیلی  هر  به  بنا  اگر  که 
مدعی  نکردند،  دایر  نمایندگی 
خارجی  پلتفرم های  که  شوند 
تمکین  ایران  قانون  و  قاعده  از 
عدم  بهانه  همین  و  نکرده اند 

همکاری با آن ها شود.

نیز  اول  فرضیه  همچنان  البته 
مطرح است. برخی قواعد و قوانین 
وجود دارد که اساسا مانع از حضور 
کشورهای  از  برخی  شرکت های 
خارجی مثل آمریکا و اسرائیل در 
ایران شده و امکان برقراری روابط 
شرکت های  تجاری  و  اقتصادی 
نمی دهد.  را  کشورها  این  با  ایران 
نعناکار به یکی از این قوانین اشاره 
ماده  یک  می کند:  تصریح  و  کرده 
کنفرانس  سازمان  برای  واحده 
در  که  دارد  وجود  اسالمی  سران 
آن تأکید شده است که کشورهای 
شرکت هایی  با  نمی توانند  اسالمی 
اسرائیل  با  انحاء  از  نحوی  به  که 
روابط استراتژیک دارند، مراودات 

تجاری و اقتصادی داشته باشند.
آمریکایی  بین المللی  پلتفرم های 
هستند  شرکت ها  این  جمله  از 
از  استفاده  حال  در  نحوی  به  که 
انسانی  منابع  دانش،  زیرساخت ها، 
اسرائیل  کشور  مالی  منابع  یا 
هستند. بنابراین، مطابق این مصوبه 
کشور  که  نیست  امکان پذیر  عمال 
اینستاگرام  مثل  شرکت هایی  به  ما 
و واتساپ دفتر یا نمایندگی بدهد.
از سمت آمریکا نیز تحریم هایی 
همکاری  از  مانع  که  دارد  وجود 
با  کشور  این  شرکت های 
»خود  می شود:  ایرانی  شرکت های 
این شرکت ها هم از جانب کشور 
آمریکا تحریم هایی دارند که اجازه 
نمایندگی  ایران  در  آن ها  نمی دهد 
حوزه  این  در  لذا  باشند.  داشته 
حقوقی  موانع  با  طرف  دو  هر  از 
متعددی مواجه هستیم و نمی شود 

به راحتی این کار را انجام داد.«

فناوری
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پست کارمند ایرانی 
و حل مشکل اینستاگرام!

اینستاگرام ادعا کرد توانسته مشکل عجیب و 

غریبش را حل کند. به گزارش خبرآنالین، در 
۲۴ ساعت گذشته یک ایراد فنی ناشناخته سبب 
شد تا اینستاگرام تعداد زیادی از کاربرانش در 
نقاط مختلف جهان را ساسپند کند و صفحات 
روز  اینستاگرام  شد.  بسته  کاربران  از  بسیاری 
آنهاست  از  فنی  ایراد  این  کرد  اعالم  گذشته 
ایرانی  متخصص  از  منصوری  آدام  همزمان  و 
این پلتفرم در پستی از تالش برای حل مشکل 
نوشت و حاال با گذشت ۲۴ ساعت از شروع 
از  بیش  که  اینستاگرام  رسمی  اکانت  مشکل، 
است  داده  دست  از  را  کاربرش  میلیون  یک 
کاربران  ناگهانی  شدن  ساسپند  مشکل  نوشت 
رفع شده است. آنها البته از کاربرانی که اکانت 
شان  فالوررهای  یا  رفته  دست  از  شان  های 

ریزش داشته عذر خواسته اند.
آیا یاندکس روسی 

جایگزین گوگل در ایران 
می شود؟

اعالم  از  پس  روز  ده  تقریبا  جباری:  مهدیه 
پایان محدودیت ها برای پلتفرم های خارجی 
محدود شده در مهرماه به دالیل مسائل امنیتی، 
علیه  ها  محدودیت  از  جدیدی  موج  بار  این 
گوگل در کشور ایجاد شده است. قابلیت هایی 
که پیشتر هم برای مدتی دچار محدودیت شده 
سیاسی  دعوای  بار یک  این  اما  بودند. مشکل 
امنیتی میان گوگل و روبیکاست. گوگل آپدیت 
جدید روبیکا را بدون ارائه توضیحات فنی از 

گوگل پلی حذف کرده است.
البته آنها مشکلی با ورژن قدیم این اپلیکیشن 
ندارند اما به نظر می رسد ویراست جدید روبیکا 
از نظر این پلتفرم مشکالتی داشته چون ورژن 
شده  عرضه  بازار  کافه  در  که  روبیکا  قدیمی 
مشکلی ندارد. با این وجود رسانه شورای عالی 
امنیت ملی و وزارت ارتباطات اقدام گوگل را 
تحریم  تداوم سیاست  در  سیاسی  یک حرکت 
های آمریکایی علیه ایران دانستند و از حمایت 
قاطع از پلتفرم های ایرانی گفتند. این توضیحات 
و البته توضیحات صریح رئیس پدافند غیرعامل 
محدودیت  تداوم  از  حکایت  گذشته  روز  در 
های ایجاد شده برای قابلیت های گوگل دارد 
. محدودیت هایی که در شرایطی که هنوز یک 
خارجی  بهتر  نمونه  یا  مناسب  ایرانی  جانشین 
برای  را  مشکالتی   ، ندارد  وجود  عرضه  برای 

کاربران ایرانی گوگل ایجاد خواهد کرد.
که  جستجو  معروف  موتورهای  میان  در 
وزارت  مشترک  همکاری  سیاست  اساس  بر 
ارتباطات با پلتفرم های خارجی مستقل منطقه 
ای ، در دسترس هستند ، موتور چستجو و سوپر 
اپلیکیشن یاندکس روسی است. هشتمین موتور 
جستجوی جهان که از سال ۱۳۹۴ با تشخیص 
کمیته فیلترینگ بدون اعالم دلیلش در ایران فیلتر 
بود تا مردادماه گذشته که عیسی زارعپور برای 
از  و  کرد  سفر  روسیه  به  خیام  ماهواره  پرتاب 
مرکز ارتباطات روسیه بازدید داشت. در مردادماه 
یکباره فیلترینگ این پلتفرم حذف شد و حاال از 
برای  ایران  در  ترین رقیب  به عنوان جدی  آن 

جایگزینی گوگل نام برده می شود.
موتور  هشتمین  آمار  اساس  بر  یاندکس 
گذاری  سرمایه  با  که  است  جهان  جستجوی 
روسی و هلندی از سال ۱۹۹۷ استارت خورده 
بازار روسیه  از  بیشترین سهم  آنها حاال  است. 
را در اختیار دارند هرچند در همان روسیه هم 
به  شانه  با گوگل  روسی  زبان  قابلیت  رغم  به 
کشور  این  در  گوگل  و  روند  می  پیش  شانه 
حجم  روز  هر  که  شرایطی  در  نیست.  فیلتر 
اختالفات میان وزارت ارتباطات و پلتفرم های 
روابط  شرایط  در  می شود،  بیشتر  بین المللی 
اعالم  و  روسیه  با  سیاسی  اقتصادی،  خوب 
از  استفاده  بدون  مشترک  بانکی  همکاری های 
ارتباطات  وزارت  برای  را  اطمینان  این  دالر، 
ایجاد می کند که بتواند سرویس های پر شمار 
قرار  ایرانی  مخاطبان  اختیار  در  را  یاندکس 
پلتفرم  با  مقایسه  قابل  که  هایی  قابلیت  دهد. 
روابط  هم  امنیتی  بعد  از  نیستند.  ایرانی  های 
کند  فراهم می  را  امکان  این  خوب دو کشور 
نظر  امنیتی مورد  پروتکل های  به  تا دسترسی 
به سادگی اتفاق بیفتد. اما مشکل همچنان این 
است که آیا با اعمال محدودیت ها و فیلترینگ 
، باز هم انتخاب مردم استفاده از این گزینه ها 

خواهد بود؟

با نصب آن کار  تیانگوگ )کاخ آسمانی( به فضا پرتاب شد و  سومین بخش از ایستگاه فضایی 
پایان  به  چین  فضایی  ایستگاه  ساخت 
می رسد. به گزارش خبرآنالین، چینی ها 
سومین بخش از ایستگاه فضایی تیانگوگ 
را با موشک النگ مارش ۵ بی از جزیره 
هاینان به فضا پرتاب کردند. این قسمت 
متر   ۱۸ تیانگوگ  فضایی  ایستگاه  از 
طول و ۲۳ تن وزن دارد و با اتصال به 
بخش های دیگر ایستگاه فضایی چین را 

تکمیل خواهد کرد.
بخش پایانی ایستگاه فضایی تیانگوگ 
پیشرفته  تجهیزات  با  آزمایشگاه  یک 
است که محلی برای آزمایشات چینی ها 
ایستگاه  ساخت  شد.  خواهد  فضا  در 
در  چین  بزرگ  گام  تیانگوگ  فضایی 
مسابقه فضایی با آمریکا است. تیانگوگ 

فناوری فضایی شان را  آینده  در چینی کاخ آسمانی معنا می دهد. چینی ها قصد دارند در سال های 
به سطح اول جهان برسانند و در نهایت خود را به عنوان قدرت اول فضایی مطرح کنند. برخالف 
ایستگاه فضایی بین المللی )ISS( که به لطف همکاری بسیاری از کشورها و آژانس های فضایی شان 
تنها ایستگاه فضایی مستقل درحال فعالیت خواهد بود. شاهکاری که به  تیانگونگ  به وجود آمد، 
احتمال زیاد، به تنشهای ژئوپلیتیک در دنیا دامن خواهد زد. چین در اواخر قرن بیستم، پنجمین کشور 
دنیا بود که موفق به پرتاب ماهواره به فضا شد و جدیدترین اتفاقی که به عزم چینی ها در این مسیر 
دامن زد، بر این پایه بود که چطور علوم فضایی با پیشرفتی که شامل امنیت ملی چین، پیشرفت 
اقتصادی و ابتکارات علمی و آموزشی عمومی است در هم تنیده شده است. هسته اصلی ایستگاه 

فضایی تیانگوگ سال۲۰۲۱ به فضا فرستاده شد.

تشخیص کووید ۱۹ از طریق ماسک
بر روی  اتصال  با  که  یافتند  نانو سنسورهایی دست  دانش ساخت  به  از محققان کشور  گروهی 
و  دیابت  چون  بیماری هایی  می تواند  فرد،  بازدم  هوای  از  کووید-۱۹  تشخیص  بر  عالوه  ماسک، 

مشکالت ریوی و کلیوی را تشخیص دهد.
به گزارش ایسنا، یکی از شتابنده های تخصصی به عنوان اولین شتابدهنده در زمینه سنسورها و 
راستای  را در  ایده های خالقانه، خدمات  و  نوپا  استارت آپ های  از  با هدف حمایت  بیوسنسورها 
توسعه روش های تشخیص آزمایشگاهی سریع و نوین مبتنی بر سنسورها، بیوسنسورها با قابلیت 
به کارگیری در حوزه سالمت شامل تشخیص های بالینی، محیط زیستی و ایمنی غذا ارائه می دهد. 
این شرکت اکنون پس از چندین سال فعالیت در زمینه طراحی و ساخت کیت های تشخیص سریع 

به دانش فنی این تکنولوژی دست یافته و توانسته است محصوالت خود را به بازار معرفی کند.
تشخیص  محصوالت  این  از  یکی 
با  تنفسی  بیماری های  غیرتهاجمی 
هوای  متابولیت های  آنالیز  از  استفاده 
روش  یک  فناوری  این  است.  بازدمی 
که  است  سریع  و  دسترس  در  ساده، 
استقبال عموم  به سرعت مورد  می تواند 
جامعه قرار گیرد و با توجه به اینکه این 
دارد،  ساده ای  و  ارزان  طراحی  حسگر 
به  آن  گسترده  عرضه  و  ساخت  امکان 
میزان ساالنه ۵ میلیون عدد وجود دارد. 
دکتر محمدمهدی بردبار، یکی از اعضای 
این شتابدهنده  تخصصی در گفت وگو با 
این  عنوان  را  رنگی  آرایه حسگر  ایسنا، 
حسگر ذکر کرد که مبتنی بر آنالیز هوای 

بازدمی برای تشخیص بیماری کووید-۱۹ طراحی و ساخته شده است.
آرایه  این  طریق  از  حسگر  این  کووید-۱۹  بیماری  تشخیصی  مبنای  اینکه  بر  تاکید  با  بردبار 
استفاده  نانو گیرنده های اختصاصی  از  آرایه  این  اظهار کرد: در  بازدمی است،  متابولیت های هوای 
شد و این قابلیت را دارد که در یک بازه زمانی یک ساعته بدون آنکه فرد در معرض محیط آلوده 
آزمایشگاه های تشخیصی قرار گیرد، ابتالی وی به این بیماری را تشخیص دهد. در این روش ماسک 
تجهیز شده با آرایه حسگر رنگی، بر روی صورت فرد قرار می گیرد و سنسور می تواند در مدت یک 

ساعت بیماری فرد را تشخیص دهد.
این محقق حوزه بیوتکنولوژی در خصوص مکانیزم عملکردی این سنسور، توضیح داد: بر اثر دم 
و بازدم فرد، تغییر رنگی در ماسک رخ می دهد. این تغییر رنگ برای افراد سالم و بیمار دارای الگوی 
رنگی منحصر به فردی است. به گفته وی، این ماسک عالوه بر آنکه افراد سالم را از افراد مبتال به 
کووید-۱۹ تشخیص می دهد، در صورتی که فرد سیگاری باشد و یا دچار بیماری هایی مانند دیابت، 
کلیوی و نارسایی حاد ریوی باشد، می تواند آن ها را نیز تشخیص دهد. بردبار تاکید کرد: تشخیص 
شدت بیماری از دیگر مزایای این حسگر است و این قابلیتی است که در حسگرهای تست سریع 
کرونا که در حال حاضر در بازار موجود هستند، وجود ندارد. ماسک استفاده شده برای این سنسور 
به نوعی طراحی شده که رطوبت هوای بازدمی را به کمتر از ۵ درصد کاهش می دهد و مانع از ورود 

عوامل مزاحم به داخل ماسک می شود.

کاخ شگفت انگیز چین در آسمان تکمیل شد

تیرانوزاروس رکس و بسیاری از 
بزرگ  های  جثه  آن  نسل های  هم 

داشتند.به  کوچک  بازوهای  اما 
شکارچی  یک  تی رکس  گزارش، 
شرور بود که قوی ترین نیش را در 
روی  حال  به  تا  که  حیواناتی  بین 
این  داشت.  می رفت،  راه  خشکی 
سال  میلیون   ۶۶ از  بیش  جانور 
پیش در بیابان کرتاسه پایانی پرسه 
یا  تریسراتوپ  دنبال  به  و  زد  می 

ادمونتوزاروس می گشت.

پادشاه  مورد  در  که  چیزی  تنها 
کننده  تهدید  ظالم  های  مارمولک 

بازوهای کوچک آن بود. تی  نبود 
بازوهای  با  دایناسور  تنها  رکس 
بدنش  بقیه  با  مقایسه  در  کوچک 
آن  نسل های  هم  از  بسیاری  نبود. 
که  دوپا  دایناسورهای  از  گروهی 
این  نیز  هستند  گوشتخوار  عمدتًا 
ویژگی را داشتند. اما چرا بسیاری 
از تروپودها چنین بازوهای کلفتی 

را تکامل دادند؟

سال  در  مطالعه ای 
 Acta مجله  در  که   ۲۰۲۱
 P a l e o n t o l o g i c a
داد  منتشر شد نشان   Polonica
که تروپودهای خردکننده استخوان 
کوچکی  بازوهای   T. rex مانند 
تغذیه  هنگام  تا  دادند  تکامل  را 
دست های یکدیگر را گاز نگیرند. 
شواهد دیرینه شناسی نشان می دهد 
خود  طعمه های  حیوانات  این  که 
را دسته ای می بلعند، بنابراین شاید 
تکامل  را  کوچک  اندام های  آنها 
تصادفی  پاره کردن  از  تا  داده اند 
بازوها به عنوان انبوهی از تروپودها 
تریسراتوپ های  یک  روی  بر  که 
جلوگیری  می آیند،  فرود  تندرو 
این فقط  اما در حال حاضر  کنند. 
یک فرضیه است. جان هاچینسون، 
سلطنتی  کالج  شناس  زیست 
در  که  لندن  دانشگاه  دامپزشکی 
این مطالعه شرکت نداشت، گفت: 
»داستان خوبی است. "اما من فکر 

نمی  واقعا  ما  نهایت،  در  کنم،  می 
دانیم."

بیومکانیک  که  هاچینسون، 
زمینی  بزرگ  حرکت در حیوانات 
- چه زنده و چه منقرض شده - 
را مطالعه می کند، به تکامل اندام 
ای  گونه  به  دایناسورها  جلویی 
این  بر  او  کند؛  می  نگاه  متفاوت 
عقیده است که در تکامل تروپودها، 
"در واقع دست ها کوتاه تر نشدند، 
اما پاها بلندتر شدند." او ادامه داد: 
با بزرگتر شدن حیوانات، اندام های 
جلویی کوچکتر و سرشان بزرگتر 
می شود. از آنجایی که تیرانوزورها 
و هم نسل های تروپودشان سرهای 
داشتند،  دوپایی  حالت  و  بزرگتر 
کمتر از اندام جلویی خود استفاده 
استفاده  به  شروع  آنها  کردند.  می 
و  شکار  برای  خود  سر  از  بیشتر 
نتیجه،  در  کردند.  طعمه  کشتن 
جلویی  های  اندام  ایده،  این  طبق 
به اندازه بقیه بدنشان رشد نکردند.

جدید  ابزار  بخت:  جوان  مهدی 
ناسا برای مطالعه غبار های معدنی، 
ابر های بزرگی از گاز متان را برفراز 
ایاالت متحده، ایران و ترکمنستان 

شناسایی کرده است.
ناسا،  جدید  گزارش  براساس 
ابرهای  بزرگ ترین  از  بعضی 
شناخته شده از گاز گلخانه ای متان، 
نیومکزیکو،  فراز  بر  اکنون  هم 
تهران و چند »اَبَر آالینده« دیگر این 

آالینده جوی در جهان شناورند.
قدرتمندی  گلخانه ای  گاز  متان 
است که در گرمایش جهانی نقش 
آن  کمتر  فراوانی  وجود  با  دارد. 
اکسید،  دی  کربن  گاز  به  نسبت 
گرمای  برابر   ۸۰ تا  می تواند  متان 
اندازد. فعالیت های  بیشتری به دام 
فسیلی،  سوخت های  مانند  انسانی 
صنعت  و  کشاورزی  طبیعی،  گاز 
زباله در تولید این آالینده ی جوی 
نقش دارند و شناخت مراکز اصلی 
انتشار متان می تواند به دانشمندان 
بر  انسان  تأثیر  بهتر  درک  در 

گرمایش اقلیم کمک کند.
غبار  منابع  »بررسی  مأموریت 
 )EMIT( زمین«  سطحی  معدنی 
ناسا که در ماه جوالی )تیر( امسال 
بر ایستگاه فضایی بین المللی نصب 
شناخت  در  دانشمندان  به  و  شده 
اقلیم  تغییر  بر  غبار  و  گرد  تأثیر 
ستون های  می تواند  می کند،  کمک 

گاز متان را نیز شناسایی کند.

EMIT مواد مختلف را به روش 
در  می کند.  شناسایی  طیف سنجی 
هر  از  بازتاب شده  نور  روش  این 
ماده که متمایز از سایر مواد است، 
آن  شناسایی  به  انگشت  اثر  مانند 
می تواند   EMIT می کند.  کمک 

با بررسی بخش هایی از طیف نور 
جذب  متان  توسط  که  فروسرخ 
می شوند، این گاز را شناسایی کند.
این  دارند  انتظار  پژوهشگران 
آالینده  منبع  صد ها  بتواند  ابزار 
جهان  سراسر  در  را  متان  دیگر 
شناسایی کند. متان به اندازه کربن 
نمی ماند.  باقی  جو  در  اکسید  دی 
صد  چند  عمر  طول  برخالف 
تنها  متان  اکسید،  دی  کربن  ساله 
به  باقی می ماند.  چند دهه در جو 
همین دلیل متخصصان اقلیمی باور 
دارند کاهش انتشار متان، اثر فوری 

بسیار قوی تری در کاهش سرعت 
گرمایش جهانی خواهد داشت.

حسین حیدریان، معاون پردازش 
شهرداری  پسماند  سازمان  دفع  و 
»اکو  سایت  با  مصاحبه  در  تهران 
ایران«، ارتباط این ابر گازی با مرکز 

در  آرادکوه  زباله  دفن  و  پردازش 
جنوب تهران را رد کرد. حیدریان 
می گوید: در مرکز آرادکوه ۶۰ سال 
دفن  و  پردازش  زباله ها  که  است 
می شود و اگر به ایجاد ابر متان بود 
در این مدت نیز باید این ابر دیده 
آرادکوه  در  ما  گذشته  در  می شد. 
 ۸۰ دهه  از  که  داشتیم  مطلق  دفن 
و  داشته  کاهش  مطلق  دفن  میزان 
زباله هایی  بیشتر  حاضر  حال  در 
پردازش  می رسد  آرادکوه  به  که 
را  نیز  زباله  آلی  بخش  و  می شود 
 co۲ تبدیل به به صورت هوازی 

اندازه ای  به  متان  تولید  و  می کنیم 
نیست که ابری ایجاد کند.

»اگر  می کند:  اضافه  حیدریان 
برسد  درصد   ۱۵ تراکم  به  متان 
دلیل  همین  به  و  می شود  منفجر 
تراکم این گاز همیشه زیر ۵ درصد 
است که ابری در این میزان تراکم 

ایجاد نمی شود«.
او با اشاره به طول ۵ کیلومتری 
» با  می گوید:  نیز  شده  دیده  ابر 
این که در منطقه جنوب  به  توجه 
تهران شاهد جریانات هوایی افقی 
باد  وزش  و  هستیم  عمودی  و 
شدید غلظت گاز نداریم و پراکنده 
است  معتقد  حیدریان  می شوند«. 
براساس  ناسا  اطالعات  چون  که 
ممکن  است  ماهواره ای  تصاویر 
متان  ابر  شده  مشاهده  ابر  است 
نباشد که این موضوع باید بررسی 
مجموعه  به  مربوط  قطعًا  اما  شود 
این  فعالیت های  و  نیست  آرادکوه 
ایجاد  را  ابری  چنین  مجموعه 

نکرده است.
گرفتن  نظر  در  با  بااین حال 
در  طیف سنجی  ابزار  از  استفاده 
نشانه های  بین  تمایز  و   EMIT
همینطور  و  مختلف  مواد  طیفی 
یک  برفراز  متان  منبع  شناسایی 
از  متان  )گاز  زباله  دفن  مرکز 
تجزیه  فرایند  جانبی  محصوالت 
زباله ها است(، احتمال اشتباه بودن 

گزارش ناسا اندک است.

ناسا هشدار داد، مسئوالن تکذیب کردند

چرا تی رکس چنین بازوهای کوچکی داشته است؟

صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت اتحادیه صنفی تعمیرکاران لوازم خانگی و سیم پیچ 
شهرستان دورود به شماره ثبت ۱۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۶۱۸۶ و سرمایه ثبت شده ) 
اتحادیه فاقد سرمایه میباشد( در ساعت ۰۰: ۱۰ مورخ ۳۰/ ۰۶/ ۱۴۰۱ با حضور کلیه شرکا در 
محل قانونی شرکت تکشیل و پس از اتخاذ تصمیم ، موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت. 

*دستور جلسه: انتخاب / تعیین سمت مدیران و انتخاب بازرس/ بازرسان و تعیین حق امضاء 
مدیر / مدیران تصفیه

انتخاب اعضای هیات مدیره مورد شور واقع و در نتیجه: 
۱.آقای محمدرضا ورمزیار به شماره ملی ۴۲۱۹۳۲۹۵۳۶ به سمت رئیس اتحادیه 

۲.آقای صفر سعیدی فر به شماره ملی ۴۲۱۸۴۰۱۱۲۸ به سمت نایب رئیس اول اتحادیه 
۳.آقای احسان اله مهرنیا به شماره ملی ۴۲۱۹۴۹۴۴۹۹ به سمت نایب رئیس دوم اتحادیه 

۴.آقای رضا خادمی به شماره ملی ۴۲۱۹۵۵۷۷۹۲ به سمت دبیر اتحادیه 
۵.آقای مهرداد پوالدوند به شماره ملی ۱۸۲۹۲۹۶۳۴۵ به سمت خزانه دار اتحادیه

۶.آقای مسعود کاظمی به شماره ملی ۴۲۱۹۸۱۴۰۲۷ و آقای حمیدرضا افتخاری به شماره 
ملی ۴۲۱۹۷۳۰۸۹۳ به سمت عضو علی البدل اتحادیه برای مدت چهار سال مالی انتخاب 
گردیدند/ و آقای محمد ابراهیم دبیری به شماره ملی ۴۰۷۰۶۹۵۹۴۱ به عنوان بازرس اصلی 
و آقای رضا علیپور به شماره ملی ۴۲۱۰۱۲۸۶۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای چهار سال 

مالی انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک / سفته / بروات / قراردادها و عقود 
اسالمی با امضاء مشترک خزانه دار و رئیس و در غیاب هر یک نایب رئیس اول و ممهور به 

مهر اتحادیه معتبر می باشد. 
به آقای محمدرضا ورمزیار ) احدی از مدیران( وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به 
اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت 

اقدام نماید. 
۱-آقای محمدرضا ورمزیار ۲- آقای صفر سعیدیفر۳- آقای احسان اله مهرنیا ۴- آقای رضا 
افتخاری  حمیدرضا  آقای   -۷ کاظمی  مسعود  آقای   -۶ پوالدوند  مهرداد  آقای   -۵ خادمی 
۸- آقای محمدابراهیم دبیر ی ۹- آقای رضا علیپور بعنوان اعضاء هیات مدیره و بازرسین 

اتحادیه با امضاء زیر این صورتجلسه قبولی خود را اعالم نمودند. 

آگهی منابع عمومی عادی

مفقود شده 
برگ سبز سواری سایپا ۱۳۱ مدل ۹۱ به شماره موتور 
۴۷۱۲۶۸۴ و شماره شاسی s۱۴۱۲۲۹۱۱۲۵۵۳۴ و 
کیومرث  نام  به   ۷۸ د   ۹۲۶  -۴۱ شهربانی  شماره 

بهلولی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.


