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بازار PC
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران بیان کرد:

بالن مخابراتی اربعین ،ثمره تعامل با
شرکت های دانش بنیان

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت :بالن مخابراتی
الگوی موفقی از تعامل سازنده پژوهشگاه فضایی با شرکت
های دانش بنیان و اپراتورهای بخش خصوصی است.
به گزارش پژوهشگاه فضایی ایران ،دکتر «حسین
صمیمی» که برای بازدید از نحوه خدمت رسانی بالن
مخابراتی اربعین به مرز مهران سفر کرده بود ،در دیدار
صمیمانه با پرسنل این پژوهشگاه مستقر در مرز مهران
گفت :در توسعه این بالن تعامل بسیار خوبی با شرکت
های دانش بنیان و اپراتورهای بخش خصوصی انجام گرفته
است .وی افزود :از سوی دیگر همکاریهای ارزشمندی با
اداره مخابرات ،اداره کل  ICTو اداره کل زیرساخت به
عمل آمده که باعث شده اجرای پروژه با سرعت خوبی انجام
گیرد .صمیمی با اشاره به این که پژوهشگاه فضای کاری
مناسبی برای حضور شرکتهای دانش بنیان در عرصه یک
میدان عملیاتی ایجاد کرده است ،ادامه داد :این امر زمینه
را برای ظهور و بروز توانمندیهای شرکتهای دانش بنیان
و توسعه توانمندیهای آنها ایجاد نموده است .وی یادآور
شد :در همین چارچوب استفاده از آخرین دستاوردهای
علمی این شرکتها در حوزههایی چون بازیابی گاز هلیوم
باعث اقتصادی شدن پروژه شده است.
صمیمی در این دیدار،همچنین از حضور موثر
شرکتهای وب در ارایه محمولههای مخابراتی مورد نیاز
از همکاری اپراتورهای همراه در تدارک اینترنت نسل چهار
تشکر کرد.
برمبنای آمار رگوالتوری؛

 ۲۲هزار سیم کارت به دلیل مزاحمت
پیامکی قطع شد

در راستای ساماندهی ارسال پیامکهای تبلیغاتی،
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  ۲۲هزار و ۱۴۲
سیم کارت شخصی را که مبادرت به ارسال پیامک تبلیغاتی
می کردند ،قطع کرد.
براساس آمار و اطالعات ارائه شده در پرتال سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا هفتم آبان ماه جاری،
 ۲۲هزار و  ۱۴۲سیم کارت شخصی به دلیل مزاحمت
پیامکی قطع ارتباط شده است .سامانه دریافت شکایت از
پیامک های تبلیغاتی حدود یکسال است که با هدف دریافت
شکایات مردم از پیامک های تبلیغاتی که از سرشماره های
شخصی ارسال می شود راه اندازی شده است .بر این اساس
مشترکانی که پیامک های تبلیغاتی و مزاحم دریافت می
کنند می توانند با ارسال شماره ای که این پیامک به
آنها ارسال شده به سامانه  ۱۹۵سازمان تنظیم مقررات
و ارتباطات رادیویی ،شکایت خود را گزارش کنند .در کنار
این سامانه ،امکان انتخاب پیامکهای تبلیغاتی از طریق پنل
های پیامکی اپراتورها نیز برای مشترکان فراهم شده است
و در کنار آن ،سامانه  ۸۰۰نیز امکان لغو دریافت پیامکهای
تبلیغاتی را فراهم می کند .رگوالتوری با راه اندازی این
سامانه در تالس است که به مقوله مزاحمتهای پیامکی
برای خطوط تلفن همراه پایان دهد.

متن میثاقنامه روزنامهنگاری در سایت روزنامه موجود است
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معاون وزیر ارتباطات خبر داد:

وضعیت ارتباطات زوار اربعین بهتر از سال گذشته است

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به گزارشات دریافتی از
وضعیت بهتر ارتباطات زوار اربعین نسبت به سال گذشته،
گفت :با هماهنگی با اپراتورهای عراقی ،حرم امام حسین (ع)
به وایفای رایگان مجهز شد.
به نقل از وزارت ارتباطات ،حسین فالح جوشقانی با
اشاره به ارائه اینترنت رایگان وای فای در  ۱۰نقطه از مسیر
زوار حسینی در ایام اربعین گفت :امسال عالوه بر هماهنگی
که با وزارت ارتباطات عراق انجام شد ،ارتباط و مذاکرات
خوبی نیز با هیات اعالم و اتصاالت که نقش رگوالتوری را در
عراق دارد ،صورت گرفت که مجموع این هماهنگی ها منجر
به بهبود کیفیت و هماهنگی بسیار بهتر در این رابطه شد.
وی در تشریح اقداماتی که برای بهبود ارتباطات زوار
حسینی در ایام منتهی به اربعین حسینی انجام شد ،گفت:
نخستین اقدام پوشش مسیرهای منتهی به پایانه های مرزی
مهران ،چذابه و شلمچه در استان های ایالم و خوزستان بود
که اتفاقا برای مرز خسروی نیز برنامه ریزی صورت گرفته
بود که به دلیل باز نشدن این مرز در ایام اربعین موضوع
منتفی شد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود:
با توجه به تجربه چندین ساله و مشخص بودن مسیر رفت
و آمد مردم در این ایام ،بررسی هایی انجام شد که عالوه بر
تکمیل پوشش با سایت های جدید ،با توجه به افزایش حجم
ترافیک ،سایت های اضطراری نیز مخصوص ایام اربعین در
این مسیرها نصب شد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به
بازدید میدانی از هر سه پایانه مرزی و مسیرهای منتهی
به آنها و بررسی وضعیت ارتباطی مسیرها ،اظهار داشت :در
مسیر ،جاده ها و پایانه های چذابه ،شلمچه و مهران عالوه بر
 ۲سایتی که قبال دائمی شده بود ،حداقل هفت سایت جدید
نیز برای تکمیل پوشش ها مستقر شد که تا االن مشکلی

مبنی بر عدم وجود ارتباطات یا اشکال در کیفیت آن نداشتیم.
فالح همچنین به برقراری شبکه وای فای رایگان در سه
پایانه مرزی مهران ،چذابه و شلمچه توسط شرکت مخابرات
ایران اشاره کرد و ادامه داد :عالوه بر آن پوشش بالنی نیز
در مرز مهران انجام شد که با وجود آسیب دیدن این بالن
در توفان و ایجاد مشکل در ارائه خدمات ،ظرف  ۲۴ساعت
مشکل برطرف شد و عالوه بر سرویس وای فای در آن پایانه،
ارایه خدمات رومینگ بالن برای تکمیل پوشش اپراتورها نیز
برقرار شد.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در توفان مهران
حدود هفت سایت اضطراری اپراتورها نیز دچار مشکل شد
که بالفاصله سایت های جدید اضطراری در مدار قرار گرفت،
تصریح کرد :قرار بود در مرز خسروی نیز بالنی به همین
منظور داشته باشیم که بعد از عدم بازگشایی این مرز ،بالنی
که برای استقرار در مرز خسروی درنظر گرفته شده بود به
مرز مهران منتقل و جایگزین بالن آسیب دیده در توفان شد.
فالح جوشقانی درباره همکاری دولت عراق با ایران برای
بهبود وضعیت ارتباطات زوار حسینی در ایام اربعین ،گفت:
امسال عالوه بر هماهنگی که با وزارت ارتباطات عراق همچون
سال های گذشته انجام شد ،ارتباط بسیار خوبی نیز با هیات

تشریح اهمیت ذخیره کردن خون بندناف نوزادان

سرپرست جهاد دانشگاهی واحد چهارمحال و بختیاری گفت :سلولهای بنیادی خون
بند ناف نوزاد برای درمان محدوده وسیعی از بیماریهای مزمن و حاد در حال احصـاء و
ذخیرهسـازی است .سیروس رضایی ،اظهار کرد :به دنبال کسب نتایج ارزشمند در درمان
بیماریهای العالج با استفاده از سلولهای بنیادی ،تشکیل بانکهای نگهداری خون بند ناف
مورد توجه قرار گرفت ،به نحوی که امروزه بانکهای متعددی جهت ذخیرهسازی آن در سراسر
جهان راهاندازی شده است .رضایی در خصوص بیماریهایی که با استفاده از سلولهای بنیادی
خون بندناف قابل درمان هستند ،تصریح کرد :امروزه تحقیقات گستردهای به منظور درمان
بیماریها و ضایعات عصبی ،ترمیم بافتهای آسیبدیده قلبی و استخوانی ،ترمیم سوختگیها و
ضایعات پوستی ،ترمیم لوزالمعده و ترشح انسولین و ترمیم سایر بافتهای آسیبدیده با استفاده
از سلولهای بنیادی مغز استخوان ،خون بندناف و سایر سلولهای بنیادی یک فرد بالغ درحال
انجام است .وی افزود :بیماریهایی که با استفاده از سلولهای بنیادی خون بندناف نوزاد قابل
درمان هستند ،شامل اختالالت سلولهای بنیادی ،کم خونی آپالستیک ،کم خونی فانکونی،
هموگلوبینوری حملهای شبانه ( ،)PNHلوسمی حاد ،AML، ALL ،لوسمی تمایز نیافته حاد،
لوسمی مزمن ،CML ،بیماریهای نقص در تولید لنفوسیتها ،لنفوم غیر هوچکین ،لنفوم
هوچکین است .رضایی در ادامه با اشاره به اینکه بیش از دوهزار نفر ،مشاورههای رایگان مرکز
سلولهای بنیادی خون بند ناف رویان واحد جهاد دانشگاهی استان را دریافت کردهاند ،گفت:
تاکنون حدود  300نمونه خون بند ناف در سطح استان جمعآوری و به تهران ارسال شده است
که پس از طی آزمایشات مختلف این نمونهها فریز شدهاند.

اعالم و اتصاالت که نقش رگوالتوری را در عراق دارد ،صورت
گرفت که مجموع این هماهنگی ها منجر به بهبود کیفیت و
هماهنگی بسیار بهتر در این رابطه شد به طوری که بر اساس
گزارشاتی که دریافت کردم تا این لحظه وضعیت ارتباطات
زوار نسبت به سال گذشته خیلی بهتر و با شکایت کمتری
همراه بوده است .وی از وجود انتقادهای محدودی از سوی
کاربران حاضر در منطقه خبر داد و گفت :البته با توجه به
حجم زوار و حضور جمعیت زیاد در منطقه ،در ساعاتی از
شبانه روز به خصوص ساعات منتهی به شب شاهد تراکم
و ترافیک ارتباطی هستیم که وزیر ارتباطات نیز در همین
رابطه توصیه ای را داشت ،که بهتر است مکالمات در اوج
ترافیک برقرار نشود .رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی با بیان اینکه بعد از هماهنگی با اپراتورهای عراقی در
نقاطی اینترنت وای فای رایگان ارائه شده است ،اظهار کرد:
بعد از هماهنگی های انجام شده ۱۰ ،نقطه در مسیر پیاده
روی زوار حسینی و حرم های حضرت علی (ع) و امام حسین
(ع) و همچنین در سامرا تحت پوشش قرار گرفتند .این
مقام مسئول با اشاره به هماهنگی های انجام شده در حوزه
تعرفه ها با اپراتورهای عراقی ،تصریح کرد :شرکت ارتباطات
زیرساخت به عنوان متولی تماس های بین المللی نرخ تماس
با کشور عراق را از سه هزار تومان به  ۹۰۰تومان برای هر
دقیقه کاهش داد که در پی آن اپراتورها نیز به همین مقدار
تعرفه های خود را کاهش دادند که حتی شرکت مخابرات این
کاهش تعرفه را در ایام اربعین کمی بیشتر در نظر گرفت.
وی در مورد انتشار اخباری مبنی بر رایگان شدن
اینترنت سیم کارت های عراقی افزود :من این خبر را شنیده
ام اما تا جایی که می دانم عراقی ها اینترنت را رایگان نکرده
اند و فقط اینترنت رایگان از سوی آنها مربوط به اینترنت وای
فای در  ۱۰نقطه ذکر شده بوده که با هماهنگی اپراتورهای
عراقی ارائه می شود.

انتقال مخفیانه بدافزار از طریق برنامه «آفیس»

مرکز افتای ریاست جمهوری از کشف روش مخفی انتقال بدافزار از طریق برنامه
آفیس مایکروسافت خبر داد و به کاربران آفیس  ۲۰۱۶و قدیمی تر از آن برای لزوم نصب
آنتی ویروس هشدار داد .مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری اعالم کرد :اخیرا
یک روش مخفی انتقال بدافزار کشف شده است؛ این روش بدین صورت عمل میکند که
مهاجم در اسناد  Microsoft Wordویدئویی قرار میدهد که کاربر پس از کلیک روی
ویدئو درج شده در سند ،باعث میشود تا کد جاوااسکریپت موجود اجرا شود.
این رویکرد به طور بالقوه تمامی کاربران  ۲۰۱۶ Officeو قدیمیتر را تحت تاثیر
قرار میدهد .پژوهشگران  Cymulateحمله اثبات مفهومی ( )PoCاین روش را ایجاد
کردند که با استفاده از یک لینک ویدئو  YouTubeو یک سند ایجاد شده است .ویژگی
درج ویدئو در  Wordیک اسکریپت  HTMLدر پشت تصویر ویدئو ()thumbnail
ایجاد میکند که پس از کلیک روی تصویر ویدئو ،اسکریپت ایجاد شده توسط مرورگر
اینترنت اکسپلورر اجرا میشود .اسکریپت  HTMLدرج شده حاوی یک بدافزار رمزشده
با  Base۶۴است که بخش مدیریت دانلود را برای مرورگر اینترنت اکسپلورر باز میکند
و بدافزار را نصب میکند .از نظر کاربر ،ویدئو کامال قانونی به نظر میرسد ،اما بدافزار به
طور مخفیانه و در پسزمینه نصب میشود .به گفته پژوهشگران ،با بهرهبرداری موفق از
این آسیبپذیری ،اجرای هر کدی از جمله نصب باجافزار یا تروجان امکانپذیر خواهد بود.
ممکن است برنامههای ضد ویروس بدنه منتقل شده را شناسایی کنند ،اما سوءاستفاده از
بدنههای روز صفر ( )zero dayمیتواند بهترین بازدهی را برای مهاجمان داشته باشد.

فنآوری

ساخت نی های تصفیه کننده آب با
فناوری نانو توسط محققان کشور

محققان دانشگاه تهران موفق به طراحی و ساخت
دستگاه تولید کننده فیلترهای نانویی شدند که می تواند آب
را برای نوشیدن تصفیه کند .علیرضا دارابی گفت :موفق شدیم
نی هایی که ساختار نانویی دارند را به واسطه دستگاهی که
طراحی کرده ایم به تولید برسانیم .وی با اشاره به مزیت های
این نی های نانویی تصفیه کننده آب گفت :این نی های نانویی
نمونه داخلی ندارند و نمونه خارجی آن نیز ساختار نانو ندارد.
دارابی با بیان مزیت های این نی های نانویی که به صورت فیلتر
هایی کم وزن هستند ،گفت :ساختار این نی طوری طراحی
شده که صددرصد باکتری ها و انگل ها را حذف می کند و به
هیچ عنوان میکروب از سطح آن عبور نخواهد کرد .وی با بیان
اینکه در اصل این وسیله یک فیلتر نیشکل است ،آشامیدن
آب از طریق آن تقریباً به صورت آنی انجام میگیرد ،تاکید کرد:
این فناوری از آن جهت قابل توجه است که در استفاده از آن
از هیچگونه ماده شیمیایی ،باتری یا قسمت متحرکی استفاده
نشده است .به گفته این محقق فارغ التحصیل دانشگاه تهران،
اکنون این نی ها در مرحله ای است که نیاز به سرمایه گذاری
دارد .وی با بیان اینکه هر یک نی نانویی قابلیت تصفیه هزار
لیتر آب را دارد ،گفت :به واسطه این نی ها ،آب در مدت زمان
 ۱۵ثانیه ای باال می آید و تنها برای ضد عفونی کردن آن نیاز
است که در آن فوت شود .دارابی با بیان اینکه این نی ها از
الیاف توخالی میکروفیلتراسیون پلی اترسولفون تهیه شده ،
گفت :از این نی می توان در مسافرت استفاده کرد.

افزایش طول عمر باتری ها با استفاده از
فیلم نانوتیوب کربن

محققان دانشگاه رایس آمریکا دریافتند با استفاده
از فیلم نانوتیوب کربن می توان باتری هایی با طول عمر
بیشتر تولید کرد .به گزارش پایگاه خبری ساینس دیلی،
بر اساس این تحقیقات ،استفاده از فیلم نانوتیوب کربن
مانع رشد دندریت روی سطح بدون پوشش آند لیتیمی
در باتری ها می شود .هنگام استفاده از باتری  ،یون های
لیتیم از طریق الکترولیت از آند به کاتد منتقل می شوند.
زمانی که باتری شارژ می شود ،یون ها در جهت مخالف
و از کاتد به آند منتقل می شوند .اما هنگامی که این یون
ها به آند از جنس فلز خالص می رسند ،به شکل یک
سطح هموار روی آن انباشته نمی شوند ،بلکه ستون هایی
موسوم به دندریت را تشکیل می دهند .این دندریت ها با
هر بار شارژ کردن باتری بلندتر شده و باالخره به کاتد می
رسند و بدین ترتیب موجب از بین رفتن باتری می شوند.
محققان برای حل این مشکل یک راهکار ساده ارائه کردند
که در آن سطح آند فلزی با استفاده از یک فیلم متشکل از
نانوتیوب های کربن پوشیده می شود .تماس فیلم نانوتیوب
با آند لیتیمی موجب انتقال الکترون از فیلم به فلز می شود
و در نتیجه آن رنگ فیلم از سیاه به سرخ تغییر می کند.
در مقابل فیلم هم یون های لیتیم را جذب می کند و این
یون ها در تمام سطح فیلم توزیع می شوند .بدین ترتیب
فیلم متشکل از نانوتیوب های کربن مانع شکل گیری
دندریت ها می شود.

ساخت آشکارسازهای نوری حساس به موقعیت تابش
برای سدها و پلها

پژوهشگران دانشگاه تهران با استفاده از
نانوساختار دوبعدی موفق به ساخت آشکارسازهای
نوری شدند که از آن میتوان در آشکارسازهای
حساس به موقعیت در همترازسازی صنعتی و نیز
در سازههای مهندسی از قبیل سدها و پلها بهره
برد.
دکتر یاسر عبدی ،دانشیار دانشکده فیزیک
دانشگاه تهران ،با بیان اینکه آشکارسازهای رایج
نوری نسبت به روشن یا خاموش بودن منبع نوری
حساسیت دارند ،گفت :این در حالی است که
آشکارسازهای حساس به موقعیت (Position-
 ) Sensitive Detectorsیا ( )PSDجزو
آشکارسازهای پیشرفته اپتوالکترونیکی هستند که
عالوه بر روشن و خاموش بودن منبع نور ،نسبت به
محل تابش نور نیز حساس هستند .بر این اساس
با کمک آشکارسازهای حساس به موقعیت میتوان
محل تابش نور بر روی یک سطح را با دقت بسیار
زیادی مشخص کرد.
وی ادامه داد :در این پژوهش ،ما با استفاده
مواد نانوساختار در قالب سازههای ساندویچی
نامتقارن موفق به ساخت آشکارسازهای حساس به
موقعیت در ناحیه مادون قرمز شدیم .پیکربندی
یکپارچه ،سیگنال خروجی پیوسته ،رزولوشن بسیار
باالی فضایی (تا چند آنگستروم) ،سادگی اتصاالت

الکترودی و عدم نیاز به مدار ثانویه برای تحلیل
سیگنال خروجی از مزایای اصلی این آشکارساز
است.
عبدی ،کاربرد اصلی موقعیتسنجهای اپتیکی
را در اندازهگیریهای غیرتماسی دانست و یادآور
شد :این ابزار بهویژه در اندازهگیری ارتعاشات در
سدها و پلها ،بینایی رباتیکی ،همترازسازی صنعتی
( )industrial alignmentو اندازهگیری
جابجاییهای کانتیلیور (اهرم) در میکروسکوپ
نیروی اتمی کاربرد گستردهای دارند.
این محقق در خصوص مواد بهکار رفته
در ساخت این آشکارساز ،توضیح داد :در این
آشکارساز ،از نانوورقههای دیسولفیدن مولیبدن
بهعنوان قسمت میانی ساختار ساندویچی استفاده
شده که ضریب جذب باالی نانو ورقهها در ناحیه
مادون قرمز ،نقشی بنیادین در عملکرد آشکارساز
حساس به موقعیت دارد .همچنین در قسمت
زیرین آشکارساز نیز از نانوصفحات اکسید گرافن
کاهیده استفاده شدهاست که به دلیل رسانندگی
باال ،تأثیر بسیار زیادی در سرعت پاسخ و بازیابی
آشکارساز دارد.
عبدی در خصوص تفاوت اصلی این آشکارساز
نسبت به نمونههای موجود گفت :ساختار
پیشنهادی و معماری اپتوالکترونیکی به کارگرفته

شده در ساخت این آشکارساز ،نقطه تمایز آن با
سایر آشکارسازهای رایج حساس به موقعیت است.
در این معماری ،فرآیندهای جذب نور و ترابرد
حاملهای اضافی بهواسطه مواد مجزایی صورت
میگیرد و از اینرو پاسخدهی آشکارساز به طور
قابل مالحظهای افزایش یافته است.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان
اینکه این آشکارساز در مقیاس آزمایشگاهی تولید
شده است ،اظهار کرد :الزم است تا تحقیقات
بیشتری در زمینه بهینهسازی مواد مورد استفاده
در ساختار ساندویچی صورت گیرد .اما با توجه
به آنکه این آشکارساز نسبت به نمونههای رایج و
همردیف خود عملکرد بهتر و بازدهی بیشتری دارد،
در صورت سرمایهگذاری مناسب میتوان طرح را به
مقیاس صنعتی نیز گسترش داد .همچنین از دیگر
اولویتهای مهم برای تجاریسازی این محصول
سهولت دسترسی به مواد اولیه و کاهش هزینههای
تولید است.
این طرح از سوی دکتر یاسر عبدی عضو هیأت
علمی ،محمد جوادی دانشجوی دکتری فیزیک
حالت جامد و مهدیه غالمی دانشجوی کارشناسی
ارشد فیزیک دانشگاه تهران اجرایی و نتایج آن در
 Journal of Materials Chemistry Cبا
ضریب تأثیر  5.98منتشر شده است.

