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آمریکایی  دانشمندان  از  گروهی 
در پژوهش جدید خود، به بررسی 
از دست دادن موی بدن در  دالیل 
پستاندارانی مانند انسان پرداخته اند. 
تک  از  نقل  به  و  ایسنا  گزارش  به 

موهای  داشتن  اکسپلوریست، 
مشخص  ویژگی های  از  یکی  بدن 
چندین  اما  است  پستانداران 
موش های  نهنگ ها،  مانند  پستاندار 
حفار برهنه و انسانها به طور قابل 
این  دارند.  کمتری  موهای  توجهی 
موضوع که چرا ما نسبت به سایر 
توجهی  قابل  میزان  به  پستانداران 
موهای کمتری داریم، مدت هاست 

که یک راز باقی مانده است.
و  یوتا  دانشگاه  دانشمندان 
یافتن  برای  پیتسبرگ  دانشگاه 
کمیت  کاهش  ژنتیکی  مبنای 
غیر  و  رمزگذار  توالی های  مو، 

رمزگذار را شناسایی کردند که در 
با  مقایسه  در  مو  بدون  پستانداران 
سرعت های  با  پرمو،  پستانداران 

متفاوتی تکامل می یابند.
به نظر می رسد  آنها دریافتند که 
انسان دارای ژن یک پوشش کامل 
از موهای بدن است. این پژوهش، 
را  ژنومی  نواحی  و  ژن  چندین 
رشد  برای  که  می کند  شناسایی 

این  همچنین،  هستند.  حیاتی  مو 
طبیعت  که  می دهد  نشان  پژوهش 
بار از همین تاکتیک در  حداقل ۹ 
کرده  استفاده  گوناگون  پستانداران 
است. اجداد کرگدن ها، موش های 
سایر  و  دلفین ها  برهنه،  حفار 
پستانداران بدون مو برای خاموش 
که  ژن هایی  از  مجموعه ای  کردن 
برای از دست دادن مو و خز مورد 
و  می رفتند  آب  زیر  هستند،  نیاز 
کالرک  ناتان  دکتر  می کردند.  شنا 
متخصص ژنتیک انسان در دانشگاه 
یوتا که بسیاری از این تحقیقات را 
روش  ما  گفت:  است،  داده  انجام 
زیستی  تنوع  از  استفاده  خالقانه 
ژنتیک  مورد  در  یادگیری  برای  را 
کار  این  گرفته ایم.  پیش  در  خود 
از  مناطقی  تا  می کند  کمک  ما  به 
ژنوم خود را مشخص کنیم که در 

ویژگی مهمی نقش دارند.
روش  یک  از  دانشمندان 
به  موسوم  تکامل  نرخ  بر  مبتنی 
برای   »RERconverge«
انجام دادن اسکن ژنومی ۶۲ گونه 
و  هزار   ۱۹ از  استفاده  با  پستاندار 
۱۴۹ ژن و ۳۴۳ هزار و ۵۹۸ ناحیه 

غیر رمزگذار استفاده کردند.
داد  نشان  تحلیل ها  و  تجزیه 
بدون  پستانداران  از  بسیاری  که 
از  بسیاری  در  را  جهش هایی  مو، 
ژن ها  این  دارند.  مشابه  ژن های 
شامل ژن هایی هستند که کراتین را 
رمزگذاری می کنند، عناصر اضافی 
که ساقه مو را می سازند و رشد را 

سهولت می بخشند.

همچنین، این پژوهش نشان داد 
همین  ژنوم  تنظیمی  نواحی  که 
می رسند.  نظر  به  مهم  اندازه 
رمزگذاری  به جای  نواحی  این 
تولید  را  مو  که  ساختارهایی 
بر  غیرمستقیم  به  طور  می کنند، 
می گذارند.  تأثیر  مو  تولید  فرآیند 
آنها مقدار موی تولیدشده و زمان 
و مکان فعال شدن ژن های ویژه را 

کنترل می کنند.
که  آنجا  از  گفت:  کالرک 
تکاملی  فشار  تحت  حیوانات 
ژن های  هستند،  مو  ریزش  برای 
پیدا  کمتری  اهمیت  مو  رمزگذار 
که  است  دلیل  همین  به  می کنند. 
ژنتیکی  تغییرات  سرعت  آنها 
انتخاب طبیعی را  از  مجاز حاصل 
افزایش می دهند. برخی از تغییرات 
به ریزش مو  ژنتیکی ممکن است 
دیگر ممکن  برخی  و  منجر شوند 
از توقف  است آسیب جانبی پس 
یک  که  زمانی  باشند.  مو  رشد 
صفحه نمایش ژن های شناخته شده 
داد که  نشان  را شناسایی کرد،  مو 
این روش کارآمد است. همچنین، 
این پژوهش نشان می دهد ژن های 
نمایش  صفحه  در  شناسایی شده 
نشده اند،  تعریف  خوبی  به  که 
برای  اندازه  همان  به  می توانند 
داشتن مو یا نداشتن آن مهم باشند. 
این راهی برای تعیین مکانیسم های 
زیربنای  که  است  جهانی  ژنتیکی 

ویژگی های متفاوت هستند.
 »eLife« این پژوهش، در مجله

به چاپ رسید.

فناوری

انسان ها چگونه موهای بدن خود را از دست دادند؟
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مشق
سعیده پیرایش

پسری هفت ساله بود به اسم علی که مدرسه 
را  مدرسه  علی  بود.  اول  کالس  او  می رفت. 
بعضی  می توانست  حاال  داشت.  دوست  خیلی 
توی  از  حتی  بخواند.  و  کند  هجی  را  کلمات 
نوشتن  مشق  فقط  بود.  عالی  خیلی  تلویزیون. 

چیزی نبود که او دوست داشته باشد.
نوشتن  برای  مشق  عالمه  یک  روز  هر  معلم 
اصال  بود. علی  واقعا خسته کننده  این  و  می داد 
بیشتر دوست  نداشت.  را دوست  این وضعیت 

داشت که مادرش مشق هایش را بنویسد.
داخل  فقط  البته  بود.  بهتر  خیلی  خواندن 
تمرین  هم  خانه  در  بود  مجبور  وقتی  مدرسه؛ 

کند، دوست نداشت.
یک روز مادر با او مسابقه گذاشت و گفت من 
ظرف ها را می شویم تو هم مشق هایت را بنویس 
هر کس زودتر کارش تمام شد او برنده است و 

جایزه اش هم یک آبنبات است.
مادر  شد.  برنده  و  داد  مسابقه  مادر  با  علی 
مشق هایش را نگاه کرد و خوشحال شد. جایزه 
کار  نوشتن  مشق  بعد  به  آن  از  و  داد  را  علی 
جالبی بود چون می توانست با مادر بازی کند و 

کارهای خودش را هم تمام کند. 

با فعالیت خود، به ما کمک می کند تا   )JWST( دیجیاتو نوشت: تلسکوپ فضایی جیمز وب
نه تنها در مورد کهکشان های بسیار متفاوت تر از کهکشان راه شیری اطالعات کسب کنیم، بلکه در 

مورد نحوه شکل گیری آن ها نیز اطالعاتی به دست 
از  که  کرده اند  اعالم  اخترشناسان  اخیراً  بیاوریم. 
قدیمی ترین  از  برخی  کشف  برای  تلسکوپ  این 
ستاره ای«  »میله های  نام  به  قابلیتی  با  کهکشان ها 
کهکشان  به  شبیه  بسیار  که  کرده اند  استفاده 
کهکشان  یک  در  هستند.  ما  میله ای  مارپیچی 
میله ای، نواری از غبار و گاز در مرکز آن تشکیل 
شده است که اغلب در تصاویر به صورت نواری 
این  که  می گویند  محققان  می شود.  دیده  روشن 
ساختار با باالرفتن سن کهکشان رشد می کند؛ زیرا 
غبار و گاز به سمت مرکز کهکشان کشیده می شود. 
بنابراین دیدن یک کهکشان میله ای از دوران اولیه 
را  خود  کنونی  سن  از  درصد   ۲۵ تنها  جهان  که 
گرفته شده  تصویر  در  است.  قابل توجه  داشته، 

توسط تلسکوپ هابل، کهکشان بیشتر شبیه به یک لکه دیسکی است که توسط غبار پوشیده شده و 
تحت تأثیر تابش خیره کننده ستارگان جوان قرار گرفته است. اما در تصویر مادون قرمز گرفته شده 
توسط تلسکوپ جیمز وب، این کهکشان مارپیچی زیبا با میله های ستاره ای شفاف دیده می شود. 
یکی از محققان به نام »شاردا جوجی« از دانشگاه تگزاس در آستین در بیانیه ای گفت: »میله هایی که 
به سختی در داده های هابل قابل مشاهده بودند، در تصویر JWST ظاهر شدند که این امر قدرت 
فوق العاده JWST برای دیدن ساختار زیرین کهکشان ها را نشان می دهد.« تصور می شود که میله ها 
برای توسعه کهکشان ها مهم هستند؛ زیرا گاز را به اطراف می چرخانند و به تهیه مواد ساخت وساز 
»میله ها مشکل  ادامه می دهد:  رابطه  این  در  برای تشکیل ستاره های جدید کمک می کنند. جوجی 
به  بندر  از  را  خام  مواد  باید  که  همان طور  درست  می کنند.  حل  کهکشان ها  در  را  تأمین  زنجیره 
کارخانه های داخلی بیاوریم که محصوالت جدیدی با آن ها تولید شود، یک میله نیز گاز را با قدرت 
به منطقه مرکزی منتقل می کند؛ جایی که گاز به ستاره های جدیدی تبدیل می شود و این فرایند )تولید 

ستاره در کهکشان میله ای( معموالً ۱0 تا ۱00 برابر سریع تر از بقیه کهکشان هاست.«

تشخیص پزشکی هوش مصنوعی قابل اعتماد است؟
DeepMind)یک شرکت هوش  و  گوگل  در  شاغل  کامپیوتر  علوم  دانشمندان  عباسی:  پریسا 
مصنوعی( نسخه ای از یک برنامه پزشک بالینی هوش مصنوعی ارائه دادند که می تواند با توجه به 
شرایط و عالئم داده شده، و بکارگیری یک مدل زبانی بزرگ به نام PaLM، بیماری را تشخیص 
آزمون  در یک  توانست  آنها  مدل  این گروه،  توسط  منتشر شده  اصلی  مقاله  پیش  اساس  بر  دهد. 
آنها  ادعای  به  با توجه  ایاالت متحده بود، و  از آزمون مجاز پزشکی  آزمایشی که حاوی سواالتی 
مبنی بر پیشرفت ۱۷ درصدی نرم افزارهای پیشرفته قبلی، ۶۷.۶٪ امتیاز کسب کند. نتیجه کار یک 
نسخه از این مدل، با کار پزشکان انسانی در یک سطح قرار داشت. اما هشدارهای زیادی در مورد 
این الگوریتم و موارد مشابه آن وجود دارد. این مدل بر اساس مجموعه ای از اطالعات که مبنی بر 
بیش از ۳000 سوال پزشکی رایج جستجو شده )در اینترنت( و همچنین اطالعات ۶ پایگاه داده باز 
مختص به پرسش و پاسخ های پزشکی، که شامل معاینات پزشکی و تحقیقات در مورد موارد پزشکی 
است، ترتیب داده شده است. محققان در مرحله آزمایشی، پاسخ های دریافتی از دو نسخه از هوش 
مصنوعی را با پزشکان انسان مقایسه کردند و این پاسخ ها را از نظر دقت، واقعی بودن، مرتبط بودن، 

مفید بودن، سازگاری با نظریات جامع علمی کنونی، ایمنی و جهت گیری بررسی کردند.
آدریانا پورتر فلت، که یک مهندس نرم افزار است و در گوگل کروم کار می کند و در این مطالعه 

شرکت نداشته است، در توییتر گفت که نسخه ای 
از این مدل که همانند پزشکان به سواالت پزشکی 
باشد  باید دارای یک ویژگی  مشابهی پاسخ دهد، 
دستورالعمل  تنظیم   « آن  و  شود  اضافه  آن  به  که 
از  و  است  انسانی  فرآیند  یک  کار  این  است. 
آنجایی که کاری پر زحمت است، ارزش این همه 
زحمت را ندارد«. این شامل اصالح دقیق عبارات 
به  و  هستند  خاصی  روش  به  که  پرسش هاست 
هوش مصنوعی اجازه می دهد تا اطالعات صحیح 
که:  نوشتند  مقاله  این  در  محققان  کند.  بازیابی  را 
»این مدل به طرز دلگرم کننده ای عمل می کند، اما 
قرار  پزشکان  به  نسبت  پایین تری  سطح  در  هنوز 
دارد.« و اینکه: »درک این مدل در زمینه پزشکی، 

بازیابی و یادآوری دانش و استدالل پزشکی، با مدل تحقیقاتی و تنظیم سریع دستورالعمل ها بهبود 
خواهد یافت.« مثال هر نسخه از هوش مصنوعی در مقایسه با پاسخ های انسانی، اطالعات مهمی را 
از دست داده بود و شامل محتوای نادرست و نامناسبی بود. پاسخ صحیح به پرسش های یک آزمون 
استاندارد چندگزینه ای، نشانه هوش نیست. و ممکن است توانایی تحلیلی کامپیوتر، در مواجه با یک 
مورد پزشکی بالینی در دنیای واقعی، بسیار پایین باشد. بنابراین با اینکه این آزمایش ها از نظر تئوری 
جالب به نظر می رسند، اما هنوز بیشتر این هوش های مصنوعی  آمادگی الزم را ندارند تا به طور 
کامل بکار گرفته شوند. پروژه سالمت هوش مصنوعی IBM واتسون را در نظر بگیرید. این پروژه با 
وجود میلیون ها دالر سرمایه گذاری، همچنان مشکالت متعددی داشت و به اندازه کافی کاربردی و 
انعطاف پذیر نبود و نهایتا تجزیه و اجزاء آن فروخته شدند.                             منبع: پاپ ساینس

کشف عجیب تلسکوپ جیمز وب 
از کهکشان های راه شیری

گجت نیوز نوشت: کیا سونت مدل 
مصرف  کم  و  ارزان ترین   ،  ۲0۲۲
ترین کراس اور جمع و جور و صفر 
ایران است که هم  بازار  در  کیلومتر 
اکنون به کشور وارد شده. در ادامه با 
زیر و بم Kia Sonet ۲0۲۲ همراه 

می شویم.
هم  تقریبا  کره ای  اور  کراس  این 
است  استپ وی  ساندرو  رنو  اندازه 
و ابعاد آن به ۳۹۹۵ میلی متر طول، 
 ۱۶۴۲ و  عرض  متر  میلی   ۱۷۹0
همچنین  می رسد.  ارتفاع  متر  میلی 
میلی   ۲۵00 هم  آن  محوری  فاصله 
متر محدوده شده و فقط یک سانتی  
کیا  از ساندرو است. وزن  متر کمتر 
تریم  به  بسته   ۲0۲۲ مدل  سونت 
 ۱۲۳۳ تا   ۱0۸۱ بازه  در  انتخابی، 
باک  می گیرد و حجم  قرار  کیلوگرم 
و صندوق عقب در تمامی نسخه ها 
به ترتیب، ۴۵ و ۳۹۲ لیتر است. بد 
نیست اشاره کنیم که حجم صندوق 
تجاوز  لیتر   ۳۲0 از  ساندرو  عقب 
نمی کند. پس با توجه به این اعداد، 
به نوعی می توان گفت که کیا سونت 
مدل ۲0۲۲، یک هاچ بک فول سایز 

یا هاچ بک کراس است!
 ۲0۲۲ مدل   Sonet کیا  چهره 
بدون  و  ساده  که  هم  هرچقدر 
بودِن  کره ای  هم  باز  باشد،  جزئیات 
این  البته  می زد.  فریاد  را  خود 
خودرو از نظر طراحی ظاهری، یک 
چینی  رقیبان  از  باالتر  گردن  و  سر 
وجود  همچنین  می گیرد.  قرار  خود 
فالپ های پالستیکی در قسمت هایی 
دو  سقف  و  ستون  یا  گلگیر  مانند 
خسته  و  دست  یک  چهره ی  رنگ، 
تا  را   ۲0۲۲ مدل  سونت  کیا  کننده  

حدودی شاداب تر کرده  است.
نمای  در   ۲0۲۲ مدل  سونت  کیا 

متفاوت  طراحی  جز  به  خود  کنار 
اینچی،   ۱۸ رینگ های  و  درب ها 
عقبی  نمای  اما  ندارد  دیگری  چیز 
است.  بیشتری  جزئیات  میزبان  آن، 
سوم،  خطر  چراغ  سقفی،  اسپویلر 
رنگ  دو  دیفیوزر  سقفی،  ریل های 
به همراه مه شکن و چراغ  خطرهای 
سونت  کیا  چهره  پیوسته،  هم  به 
در  را  ایران  به  وارداتی   Sonet
کرده اند.  زیباتر  کمی  عقبی،  نمای 
چند   ۲0۲۲ مدل  سونت  کیا  کابین 
پله باالتر از طراحی ظاهری آن است 
و مدرن بودن را به تصویر می کشد. 
طراحی داشبورد واقعا »کاربر پسند« 
دکمه های  از  جشنواره ای  و  است 
شما  روبه روی  پرکاربرد،  فیزیکی 
همچنین  داشت.  خواهند  قرار 
دریچه های سیستم تهویه هوا هم به 
تا  شده اند  طراحی  عمودی  صورت 
فضای کمتری را اشغال کنند. کراس 
کیا سونت مدل ۲0۲۲  اور کامپکت 
پرچمدار  خودروهای  نسبت  به 
کره ای، آن چنان قابل اطمینان نیست 
و در تست های موسسه ایمنی یورو 
کرده  کسب  را  ستاره   ۳ انکپ، 

باالترین  که  گفت  باید  البته  است. 
ستاره  پنج   ،NCAP موسسه  نمره 
 ۲0۲۲ مدل   Sonet کیا  و  است 
 ۴ مثل  مختلف  ایمنی  تجهیزات  با 
خیال   ،ABS و   ESP و  ایربگ 

شما را راحت می کند.
سونت  کیا  کامپکت  اور  کراس 
و  مختلف  تریم   ۲۴ در   ۲0۲۲ مدل 
پیشرانه  و گیربکس های گوناگون  با 
صورت  به  اما  است.  شده  ساخته 
خالصه می توان گفت که کیا سونت 
متفاوت  پیشرانه  دو  با   ۲0۲۲ مدل 
از  قبل  البته  آمد.  خواهد  ایران  به 
پیشرانه های  تمام  گفت  باید  شروع 
۱.۵ لیتری کیا سونت مدل ۲0۲۲، از 
نوع دیزلی هستند و احتمال واردات 
صفر  نزدیک  و  کم  ایران،  به  آن ها 

است!
مدل  سونت  کیا  جذاب تر  تریم 
پیشرانه چهار سیلندر  از یک   ۲0۲۲
توربو شارژ ۱ لیتری بهره می برد که 
۱۲0 اسب بخار قدرت و ۱۷۲ نیوتن 
متر گشتاور را از طریق یک گیربکس 
 ،CVT دستی ۵ سرعته یا اتوماتیک
میکند.  جلویی  چرخ های  راهی 

مدل   Sonet کیا  سوخت  مصرف 
۲0۲۲ در تریم ۱ لیتری توربو شارژ 
یا همان ۱.0Tدر حالت ترکیبی فقط 
۵.۴ لیتر در هر ۱00 کیلومتر است و 
در حالت بزرگراه، این عدد به ۴.۱۵ 

لیتر در هر ۱00 کیلومتر می رسد.
اما همه ما از مشکالت بنزین ایران 
و ناسازگاری آن با پیشرانه های توربو 
توقعات  پس  داریم.  اطالع  شارژ 
و  می آوریم  پایین تر  کمی  را  خود 
با   ۲0۲۲ مدل  سونت  کیا  سراغ  به 
طبیعی  تنفس  سیلندر  چهار  پیشرانه 
نسخه  این  در  می رویم.  لیتری   ۱.۲
 ۱۱۵ و  قدرت  بخار  اسب   ۸۵ فقط 
نیوتن متر گشتاور را با یک گیربکس 
دستی ۵ سرعته داریم. البته بد نیست 
اشاره کنیم که کیا سونت مدل ۲0۲۲ 
بر  عالوه  خود   X-Line تریم  در 
پیشرانه ۱.0T، یک سورپرایز جذاب 
چیزی  هم  آن  و  می دهد  ارائه  را 
دو  اتوماتیک  گیربکس  جز  نیست 
لیتری   ۱.۵ پیشرانه  کالچه! همچنین 
کیا  برای  هم  دیزل  توربو  و  دیزل 
شده  معرفی   ۲0۲۲ مدل   Sonet

است که متاسفانه به ایران نمی آید!

وزیر ارتباطات تایید کرد
 اینترنت ماهواره ای 

در ایران فعال شده است
فناوری  و  ارتباطات  وزیر  نوشت:  مهر 
اینترنت  از فعال شدن  استقبال  اطالعات ضمن 
ماهواره ای در کشور گفت: استقبال از اینترنت 
ماهواره ای مشروط به رعایت قواعد سرزمینی 

جمهوری اسالمی ایران است.
فناوری  و  ارتباطات  وزیر  زارع پور  عیسی 
اطالعات، در رابطه با فعال شدن نزدیک به هزار 
خبر  تأیید  کشور ضمن  در  ماهواره ای  اینترنت 
اینترنت  داشت:  اظهار  اینترنت  این  شدن  فعال 
ماهواره ای فعال شده است اما در جریان اینکه 
و  صاحب  نیستم.  است؛  شده  فعال  تعداد  چه 
ارائه  را  خدمات  این  که  شرکت  این  دارنده 

می کند می تواند آمار صحیح را بدهد.
اپراتورها  با خطر ورشکستگی  رابطه  در  وی 
ماهواره ای  اینترنت  شدن  فعال  راستای  در 
اینترنت  کاربران  و  تعداد مشترکین  کرد:  عنوان 
ماهواره ای در تمام دنیا، یک درصد کل کاربران 
برای  اینترنت  این  و  نمی شود  هم  اینترنت 
ارتباطات  وزیر  است.  خاص  و  ویژه  شرایط 
هم  قباًل  البته  کرد:  اضافه  اطالعات  فناوری  و 
»لندینگ  یا  سرزمینی  مقررات  ما  که  شد  گفته 
اپراتورهای  به  و  مصوب  تهیه،  را  خود  رایت« 
در  تا  کردیم  ابالغ  ماهواره ای  منظومه های 
صورتی که می خواهند در ایران فعالیت قانونی 
سرزمینی  قواعد  رعایت  به  ملزم  باشند،  داشته 
اینترنت  از  ما  هستند.  ایران  اسالمی  جمهوری 
اینکه  به  مشروط  می کنیم  استقبال  ماهواره ای 
محترم  کنند.  رعایت  را  ما  سرزمینی  قواعد 
قاعده  یک  کشورها،  سرزمینی  قواعد  شمردن 

بین المللی از سازمان بین المللی ITU است.
گوشی جان سخت 

موتوروال با قابلیت ارتباط 
ماهواره ای

سری  در  اپل  اینکه  از  پس  نوشت:  دیجیاتو 
اضطراری  ماهواره ای  ارتباط  از   ۱۴ آیفون 
رونمایی کرد، حاال کم کم باید منتظر این ویژگی 
به تازگی  باشیم.  اندرویدی  گوشی های  در 
رونمایی   Satellite اسنپدراگون  از  کوالکام 
گوشی  که  است  شده  مشخص  حاال  و  کرده 
ارتباط  قابلیت  از  هم   ۵G  Defy موتوروال 

ماهواره ای بهره می برد.
از  یکی   Bullitt Group شرکت 
است  جان سخت  گوشی های  تولیدکنندگان 
همکاری   Cat و  موتوروال  شرکت های  با  که 
استراتژیک دارد. سال گذشته میالدی این کمپانی 
از برنامه اش برای توسعه اولین گوشی هوشمند 
دوطرفه  ماهواره ای  پیام رسانی  قابلیت  با  خود 
در   Bullitt Group زمان،  آن  از  داد.  خبر 
حال همکاری با مدیاتک و یک شبکه زیرساخت 
بین  بتواند  آن  تا دستگاه  است  بوده  ماهواره ای 

وای فای، سلوالر و ماهواره سوییچ کند.
 Bullitt ماهواره های  پیام رسان  سرویس 
این  گوشی  که  کاربری  هر  توسط   Group
قابل استفاده خواهد بود و  شرکت را تهیه کند، 
این موضوع ارتباطی با اپراتور ندارد. بااین حال 
کاربر باید سرویس ماهواره را تهیه و همچنین 
کند.چند  استفاده  آن  مناسب  پیام رسان  اپ  از 
که  کرد  تأیید   Bullitt Group پیش  روز 
اول  فصل  در  تجاری  به صورت  سرویس  این 
۲0۲۳ از راه می رسد. این کمپانی همچنین گفت 
ویژگی  این  از  که  هوشمندی  اولین گوشی  که 
موتوروال   Defy بعدی  نسل  می کند،  پشتیبانی 
با   ۵G  Defy موتوروال  بنابراین  بود.  خواهد 

پشتیبانی از ارتباط ماهواره ای از راه می رسد.
این سرویس هزینه ای برای دریافت کننده پیام 
باید  می کند  ارسال  را  آن  که  فردی  اما  ندارد، 
سرویس تهیه کند که هزینه پایه اش ماهانه ۴.۹۹ 
دالر است. البته تا یکسال می توان به طور رایگان 

پیام های اضطراری رایگان ارسال کرد.

ارزان ترین کراس اور صفر کیلومتر کره ای در ایران

ایستگاه کودک

غار  نقاشی های یک  در  محققان  نوشت:  ایرنا 
۲0هزارساله، نوعی خط کشف کردند. نیانوشتار 
حال  به  تا  که  است  نوعی خط  از  اولین شکل 
و  نشانه ها  شامل  نیانوشتار  سامانه  یافته اند. 

را  محدود  اطالعات  که  است  باستانی  عالیمی 
از  پارینه سنگی  دوره  شکارچیان  می کند.  منتقل 
بودند  بسته  نقش  دیوارها  روی  که  نمادهایی 
برای انتقال اطالعات ضروری برای بقا استفاده 
احتماالً  آن ها  معتقدند  محققان  می کردند. 
حیوانات  جفت گیری  فصل های  از  گزارشی 

قمری  ماه های  اساس  بر  که  می کنند  ارائه  را 
پارینه سنگی  دوران  است.  شده  سازماندهی 
قدیمی ترین دوران ماقبل تاریخ انسان و فرهنگ 
انسان  آن  در  که  است  دورانی  و  انسانی  مادی 
دست ساز  سنگی  ابزار  از  بار  نخستین  برای 
زیرا  است؛  جالب  یافته  یک  این  کرد.  استفاده 
انسان  نوشتار  شکل  کهن ترین  می دهد  نشان 
محققان  است.  قدیمی تر  سال  ۱۴هزار  حدود 
در  ما  می نویسند:  خود  منتشرشده  مقاله  در 
اما  نمی کنیم؛  نگاه  جمالت  و  حروف  به  اینجا 
واحد  یک  نشان دهنده  عالمت گذاری ها  این 
معنایی کامل است. این تیم بیش از ۸00 رشته 
نقطه، خط و اشکال Y را بررسی کردند که در 
غارنگاره ها در سراسر اروپا پس از آخرین عصر 
یخبندان یافت شده بود. این عالیم اغلب در کنار 
حیوانات قرار می گرفتند که در فرایند رمزگشایی 

آن ها بسیار مهم بود.
که  است  این  از  حاکی  محققان  یافته های 

شکارچیان عصر یخبندان رویدادها را برای آینده 
ثبت می کردند. همه محققان هنوز مطمئن نیستند 
که این عالیم به تقویم فصل جفت گیری اشاره 
دارند یا نوعی خط را نشان می دهند. برخی از 
این عالمت گذاری ها یک مرحله   معتقدند  آن ها 
سیستم  یک  و  ساده تر  نمادگذاری  بین  میانی 
نوشتاری کامل هستند. نوشتن به شکل امروزی، 
بین النهرین در حدود ۳۳00  در  ناحیه سومر  از 
سال قبل از میالد پدیدار شد و در ابتدا از تصاویر 
به عنوان حروف استفاده شد. کشف جدید، نشان 
می دهد که تاریخچه خط خطی کردن روی سنگ 
احتماالً به زمان بسیار دورتری برمی گردد. یکی 
انگلیس  در  دورهام  دانشگاه  باستان شناسان  از 
می گوید: این پژوهش نشان می دهد شکارچیان 
یک  از  که  بودند  کسانی  اولین  یخبندان  عصر 
اطالعات  ثبت  برای  عالیم  و  روشمند  تقویم 
آن  در  زیست محیطی  مهم  رویدادهای  درباره 

تقویم استفاده می کردند.

کشف نمادی اسرارآمیز در نقاشی ۲۰ هزار ساله

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 از روستای آتاجان پالک ثبتی 31 اصلی بخش 48 تبریز 

نظر به اینکه  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به شماره پالک ۱۲۷ فرعی از ۳۱ اصلی بخش ۱۸ تبریز به مساحت ۱0۳۷۸/۶۱ 
مترمربع واقع در روستای آتاجان برابر رأی شماره ۱۴0۱۶0۳0۴00۶00۳0۹۳- ۱۴0۱/0۶/۲۹ هیئت حل اختالف موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بستان آباد بنام خانم 
ربابه جوادی آتاجان فرزند رستم علی به کدملی ۱۷۱۸۴۷000۲  تأیید مالکیت شده لیکن تحدید حدود آن به عمل نیامده است، 
لذا به استناد تبصره ذیل ماده ۱۳ آئین نامه اجرایی قانون مذکور، تحدید حدود پالک مرقوم در تاریخ  ۱۴0۱/۱۱/۱0  روز دوشنبه  
رأس ساعت ۱0 صبح به عمل خواهد آمد، لذا بدینوسیله به مالکین و مجاورین ابالغ می گردد در تاریخ مقرر در محل حاضر 
تا نسبت به تحدید حدود اقدام و مطابق ماده ۲0 قانون ثبت اشخاصی که نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضای ثبت 
اعتراض داشته باشند باید ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود به مدت ۳0 روز اعتراض خود را کتبًا به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم نمایند و برابر ماده ۸۶ آئین نامه قانون ثبت، معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نماید، در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید در این صورت اداره ثبت بدون توجه 

به اعتراض ،عملیات ثبتی را با رعایت قوانین ادامه خواهد داد.  تاریخ انتشار: ۱۴00/۱0/۲۱- م الف: ۲۳۸۲
عبدالرضا مالزاده -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک بستان آباد


