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بازار PC
رییس پژوهشکده فناوری اطالعات:

تشخیص پولشویی با تحلیل
تراکنش های بانکی ممکن است

رییس پژوهشکده فناوری اطالعات پژوهشگاه ارتباطات
و فناوری اطالعات با یادآوری کاربرد های کالن داده ها در
حوزه بانکی گفت :با تجزیه و تحلیل تراکنش های بانکی
می توان تقلب و پولشویی را تشخیص داد.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات« ،محمد
شهرام معین» افزود :بزرگترین مزیت تحلیل های کالن
داده ای ،افزایش بهره وری در حوزه های مختلف ،از جمله
کشاورزی ،انرژی و سالمت ،خرده فروشی ،مالی ،کاربردهای
بانکی و حمل و نقل و سنجش است.
وی ،طبقه بندی امنیتی کالن داده ها را یکی دیگر
از اقدامات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات در این
حوزه بیان و خاطرنشان کرد :این موضوع در قالب یکی
پروژه در حال تعریف بوده که بزودی تصویب و اجرایی
خواهد شد.
این مقام مسئول در تعریف کالن داده ها یا داده
های عظیم گفت :به داده هایی با حجم باال که با ابزارهای
پردازش داده های سنتی قابل پردازش نبوده و از سه
ویژگی حجم ،سرعت و تنوع برخوردارند ،کالن داده اطالق
می شود.
وی اظهار داشت :حجم داده ها در چند سال اخیر
به سرعت افزایش یافته ،به طوری که گفته می شود در
پنج سال اخیر به اندازه آغاز تاریخ تاکنون اطالعات تولید
شده است.
رییس پژوهشکده فناوری اطالعات بیان داشت:
الگوریتم های پردازش کالن داده ها کامل تر شده اند و
امکانات پردازشی و ذخیره سازی و سرورهای قوی و مراکز
داده با توان باال و ذخیره سازی در حد «پتا» و «زتا بایت»
و باالتر ایجاد شده اند.
یک پتابایت ( )Petabyteیک واحد از اطالعات
است که برابر یک کادریلیون بایت ،یا  10به توان  15بایت
و یک زتابایت ( )Zettabyteیک واحد از اطالعات که
برابر  10به توان  21بایت است.
وی ادامه داد :از طرفی الگوریتم های هوش مصنوعی،
یادگیری ماشین و داده کاوی پیچیده تر و کاملتر شده اند
و این دو با هم ،امکان ذخیره سازی ،پردازش و تحلیل داده
ها و استخراج دانش و معنی از آنها را فراهم کرده است.
معین با یادآوری اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات در حوزه کالن داده ها ،افزود :از چند سال پیش
وزارت ارتباطات حوزه کالن داده ها را در کنار  5جی،
اینترنت اشیا ،یارانش ابری و زنجیره بلوکی به عنوان
فناوری های نوین در اولویت کاری خود قرار داده است.
وی ،نخستین اقدام پژوهشگاه ارتباطات در حوزه کالن
داده ها را تهیه نقشه راه این حوزه بیان کرد و گفت :در این
نقشه راه ،جنبه های مختلف حقوقی و کسب و کاری آن
دیده شده و پس از اعمال آخرین اصالحات و به روز رسانی
به زودی برای تصویب به وزارت ارتباطات ارائه می شود.
معین ،موضوع رگوالتوری کالن داده ها را یکی دیگر
از اقدامات پژوهشکده فناوری اطالعات اعالم کرد و افزود:
پروژه رگوالتوری کالن داده ها با درخواست سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطات رادیویی از سال  96در حال انجام بوده
و در مراحل پایانی قرار دارد که به نتایج خوبی نیز رسیده
است.
رییس پژوهشکده فناوری اطالعات ،برگزاری نشست
های کالن داده ها را یکی دیگر از اقدامات این پژوهشکده
بیان کرد و گفت :این نشست ها از سال  96در قالب جلسه
های تبادل نظر و جامعه آزاد کالن داده ها برگزار می شود،
زیرا یکی از اقدامات مهم در حوزه فناوری های نوین ایجاد
جامعه آزاد است که در آن تبادل دانش و به اشتراک گذاری
اطالعات بین ذینفعان این حوزه انجام می شود.
وی ،حکمرانی داده ها و کالن داده های کشور را
یکی دیگر از موضوع های بسیار مهم این حوزه اعالم و
خاطرنشان کرد :در حال تهیه پیش نویس الیحه حکمرانی
داده ها و کالن دادها هستیم که با تصویب آن ،مشکالت
شناسایی داده ها و کالن داده ها ،امنیت ،حریم خصوصی
و خال قانونی دسترسی به این داده ها و تجمیع و یکپارچه
سازی و تحلیل آنها در سطوح بزرگ از جمله سطح ملی
رفع شود .معین یادآور شد :کالن داده هایی که در کشور
وجود دارد بیشتر در دولت تولید می شود و ملی است اما در
برخی مواقع بخش دولتی در مورد اهمیت آن آگاهی ندارد.
رییس پژوهشکده فناوری اطالعات پژوهشگاه ارتباطات و
فناوری اطالعات تاکید کرد :ایجاد زیست بوم و چرخه کالن
داده ها به دلیل هزینه های باال یا ممکن نبودن ورود بخش
خصوصی در برخی حوزه ها ممکن است دچار مشکل شود
و به همین علت آزمایشگاه کالن داده ها با هدف کمک به
بخش خصوصی در این پژوهشگاه تجهیز می شود.

دو اژدهای چینی بازار موبایل را
میبلعند

تحلیلگران فعال در حوزه بازار موبایل به تازگی برآورد
کردهاند که هواوی و شیائومی بعنوان دو شرکت چینی
بزرگ ،بازار گوشیهای هوشمند در سال آینده را تحت
سلطه خود درخواهند آورد.
تازهترین گزارشهای منتشر شده از سوی موسسات
تحقیقاتی و آماری نشان می دهد که هواوی و شیائومی
توانسته اند در سالهای اخیر بخصوص در طول سال جاری
میالدی عملکرد موفقیت آمیز و فروش چشمگیری را به
خود اختصاص دهند که این امر موجب می شود بسیاری از
رقبای قدرتمند خود ظیر سامسونگ و اپل را نیز کنار زده
و باعرضه و ارائه محصوالتی با کیفیت باال ،طراحی جدید و
قیمت مناسب تر سهم بیشتر و بزرگتری از بازارهای جهانی
موبای را به دست آورند.
بر اساس گفتههای مقامات زنجیره تامین هواوی ،این
شرکت پیشتر پیش بینی کرده بود که قادر خواهد بود
تولید و عرضه محصوالت خود را تا  ۲۵درصد در سال آینده
میالدی افزایش دهد و هدف فروش خود را نیز در سال
 ۲۰۱۹به بیش از  ۲۰۰میلیون دستگاه گوشی هوشمند
برساند.
آمارهای فروش هواوی و شیائومی نیز میتواند صحت
این ادعا را تایید کند ،چراکه شیائومی بهعنوان یک برند
نوظهور در حوزه تولید گوشی های هوشمند موفق شده
است از بسیاری از برندهای قبلی و معروف جهان نیز سبقت
بگیرد و عملکرد و شهرت خوب و قابل قبولی را برای خود
دست و پا کند.
بر اساس گزارش وب سایت  ،gsmarenaشیائومی
نیز اعالم کرده که تصمیم دارد با یک افزایش  ۲۰درصدی
در تولید محصوالتش در سال آینده نسبت به سال جاری
میالدی ،بالغ بر  ۱۶۰میلیون دستگاه گوشی هوشمند را در
بازارهای جهانی عرضه کرده و به فروش برساند.
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جهرمی در بازدید از نمایشگاه باکوتل؛

توجه «علی اف» به استارتآپهای ایرانی

وزیر ارتباطات با اشاره به توجه ویژه
الهام علی اف رئیس جمهور کشور آذربایجان
به استارتآپهای ایرانی حاضر در نمایشگاه
فناوری اطالعات باکو (باکوتل) گفت :سهم
فاوای ایران از صادرات منطقه کم است.
به نقل از وزارت ارتباطات ،محمدجواد
آذری جهرمی در حاشیه بازدید از نمایشگاه
فناوری اطالعات و ارتباطات باکو (باکوتل
 )۲۰۱۸در جمع فعاالن استارتآپ ها و
شرکت های ایرانی حاضر در این نمایشگاه،
با اشاره به اینکه سهم صادرات ما در حوزه
 ICTبسیار کم و بازار های داخلی ما محدود
است ،تاکید کرد :وزارت ارتباطات با تمام
توان در کنار فعاالن کسب و کارهای حوزه
 ICTاست تا با کمک به آنها برای رفع
موانعی که بر سر راهشان قرار دارد ،زمینه
برخورداری از مزایای یک بازار  ۴۰۰میلیونی
(منطقه ای) را هموار کند.
وزیر ارتباطات گفت :در شرایطی که
بیشتر کاالها وخدمات ما از کشورهایی وارد
می شود که امکان صادرات به آنها نداریم،

ناچاریم برای ایجاد تعادل ،روابط خود را با
کشورهای همسایه افزایش دهیم تا همه با
هم رشد کنیم.
جهرمی با اشاره به اینکه بیش از یک
سال است که به طور خاص درصدد تقویت
روابط با کشورهای منطقه در این حوزه

در مرکز تحقیقات مخابرات؛

طرح «رایازبان فارسی» آغاز بهکار کرد

طرح رایازبان فارسی با هدف تامین و ارتقای زیرساختهای تقویت خط و زبان فارسی
و توسعه و رونق بازار خدمات بومی در مرکز تحقیقات مخابرات ایران آغاز شد.
به نقل از مرکز تحقیقات مخابرات ایران ،در راستای اهتمام وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات برای ارتقا خط و زبان فارسی در فضای مجازی و فراهمسازی بسترهای توسعه
آن ،طرح ملی «رایازبان فارسی» با هدف تامین و ارتقای زیرساختهای تقویت خط و زبان
فارسی و توسعه و رونق بازار خدمات بومی ،در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات آغاز
بهکار کرد.
در این راستا حمایت از بخش خصوصی ،تدوین مدلهای حمایتی متنوع ،تامین
زیرساختهای هزینهبر توسعه خدمات و توجه به توانخواهان به عنوان کاربران ویژه ،در
دستور کار این طرح قرار گرفته است.
در راستای طرح «رایازبان فارسی» مبتنی بر این اهداف و برای شناسایی فعاالن
زیست بوم ،ارزیابی توانمندی شرکتهای داخلی و تعیین نیازمندیهای بخش خصوصی،
برای اولین بار «پیمایش تخصصی رایازبان فارسی در کشور» نیز اجرا می شود .این فعالیت
با رصد دقیق بازار ،می تواند شناخت بهتری از شرایط الزم برای توسعه کسب وکارهای
مرتبط با بخش خصوصی و دولتی فراهم کند.
مرکز تحقیقات مخابرات ،اطالعات اولیه بخشی از ذینفعان و بازیگران مختلف در
سایت طراح رایازبان فارسی را به آدرس  pclp.itrc.ac.irدر دسترس قرار داده تا با
تکمیل این اطالعات ،مشارکت حداکثری فعاالن حوزه خط و زبان فارسی صورت گیرد.
بر این اساس از تمامی فعاالن این حوزه دعوت شده تا با مراجعه به وبسایت این طرح،
موارد اصالحی و تکمیلی خود را اعمال کرده تا این برنامه عملیاتی جامعتر و دقیقتر اجرا
شود و در آینده شاهد توسعه این فناوری و کسب وکارهای مرتبط با آن در کشور باشیم.

هستیم ،افزود :قرار است یک مرکز توانمند
سازی استارتآپ ها را به همراه کشورهای
روسیه ،ترکیه و آذربایجان به صورت منطقه
ای ایجاد کنیم تا این روابط بیش از پیش
تحکیم شود.
وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه باید

قواعد حضور در بازارهای جهانی و کشورهای
مختلف را یاد بگیریم گفت :نمایشگاه به
عنوان وسیله ای برای دستیابی به هدف
بازارهای جهانی است و برای دستیابی به این
هدف باید با مطالعه و بررسی ،پتانسیل های
موجود را قبال سنجیده و ظرفیت های خود را
باال ببریم .وی افزود :با توجه به توان علمی و
پزشکی باال که کشور در اختیار دارد ،موضوع
توریسم سالمت مورد اقبال همسایگانی چون
آذربایجان قرار دارد .اما به دلیل نقص در ارائه
خدمات مطلوب ،اغلب نمی توانیم رضایت
آنها را فراهم کنیم.
آذری جهرمی ،تاکید کرد :استارتآپ ها
می توانند با تقویت حضور و عملکرد خود ،
مشکالت و موانع را در این زمینه ها مرتفع و
خدمات دهی را تسهیل کنند.
وی گفت :رشد و پیشرفت شرکت های
ایرانی در نمایشگاه باکوتل  ۲۰۱۸مورد
تحسین همسایه آذری و نیز مورد توجه ویژه
الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان و سایر
بازدیدکنندگان قرار گرفت.

مدیر فنی یک شرکت ایرانی در نمایشگاه باکو تل :

با حضور در نمایشگاه های جهانی تحریم ها را خنثی می کنیم

مدیر فنی شرکت راهکار سرزمین هوشمند در نمایشگاه ‹باکو  -تل ‹ جمهوری
آذربایجان گفت :حضور شرکت های ایرانی در نمایشگاه های بین المللی گام موثری برای
خنثی کردن تحریم های اقتصادی بر ضد ملت ایران است.
«فرامرز فیاض فر»  ،با اشاره به حضور فعال شرکت ها و استارت آپ های ایرانی
در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ارتباطات  ،نوآوری و فناوری اطالعات باکو ،
افزود :برگزاری این نمایشگاه فرصت مناسبی برای گسترش صادرات خدمات و محصوالت
فنی مهندسی است .وی افزود :شرکت در نمایشگاه های بین المللی مانند باکوتل ،موجب
دستیابی و گسترش فعالیت شرکت های داخلی و افزایش حجم روابط و بهره مندی از
تجربیات سایر فعاالن عرصه فناوری اطالعات می شود.
فیاض فر گفت  :شرکت ما پس از کسب موفقیت در بازار داخلی و اشتغال زایی برای
حدود  8هزار نفر،اکنون به دنبال کسب سهم از بازارهای جهانی است.
وی اضافه کرد :در مدت حضور در این نمایشگاه پیشنهادهایی از سوی سازمان ها و
شرکت های آذربایجانی و اروپایی دریافت کردیم که حاکی از پتانسیل صادراتی محصوالت
و خدمات ایرانی در عرصه فناوری اطالعات است.
وی افزود :محصولی که ما در این نمایشگاه عرضه کردیم  ،حاصل خالقیت جوانان
ایرانی در زمینه طراحی و تولید پلتفرمی دانش بنیان جهت مدیریت هوشمند مراکز تماس
با تکیه به دانش بومی و ابتکار متخصصان ایرانی است و شاهد استقبال چشمگیر مدیران و
فروشندگان در باکوتل جهت بهره مندی از این محصول بودیم.
نمایشگاه بینالمللی « باکو تل  »2018-با حضور  200شرکت از  20کشور جهان از
جمله  14شرکت ایرانی روز سه شنبه در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان گشایش یافت
و تا دیروز جمعه در مرکز اکسپوی باکو ادامه داشت.

معاون وزیر ارتباطات خبر داد:

بررسی اختالف وزارت ارتباطات و صداوسیما به شورای امنیت ملی رفت

معاون وزیر ارتباطات از انعکاس
اختالف این وزارتخانه با سازمان صداوسیما
برسر مالکیت باند فرکانسی پخش آنالوگ
برنامههای رادیویی و تلویزیونی ،به رئیس
جمهور و طرح درشورای عالی امنیت ملی
خبر داد.
حسین فالح جوشقانی ،درباره اختالف
میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی و سازمان صداوسیما درخصوص
بازپس گیری باند فرکانسی  ۷۰۰و ۸۰۰
مگاهرتز که پیش از این متعلق به پخش
آنالوگ برنامههای رادیویی و تلویزیونی بود،
توضیح داد.
وی گفت :در سال  ۲۰۰۶اتحادیه
جهانی مخابرات مقرر کرد که تا سال ۲۰۱۵
پخش آنالوگ برنامه های رادیویی تلویزیونی
در باندهای فرکانسی  ۷۰۰و  ۸۰۰مگاهرتز
متوقف شود .به این معنی که از آنجایی
که پخش سیگنالهای رادیویی تلویزیونی
دیجیتالی شده و میزان استفاده از پهنای
باند به شدت کاهش پیدا کرده ،این باندهای
فرکانسی باید برای بهره برداری دیجیتال،
آزاد شود .رئیس سازمان تنظیم مقررات
و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه باندهای
فرکانسی آزاد شده را بهره دیجیتالی می
گویند ،ادامه داد :آنچه که برنامه کشورهای
دنیا است و به آن نیز توصیه می شود ،این
است که این باندهای آزادشده برای توسعه
شبکه های تلفن همراه مورد استفاده قرار
گیرد.
وی با بیان اینکه باندهای فرکانسی

زیر یک گیگاهرتز که دارای فرکانس پایینی
هستند اما برد زیادی دارند برای توسعه تلفن
همراه در مناطق روستایی و کم جمعیت
کاربرد دارد ،گفت :می توان با استفاده از این
باندهای فرکانسی ،پوشش خوبی در توسعه
موبایل در این مناطق ایجاد کرد .براین اساس
اغلب کشورها به این سمت رفته و از این
باندها برای توسعه موبایل استفاده می کنند.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در
ایران ماحسب قانون ،مدیریت طیف فرکانس
با وزارت ارتباطات و رگوالتوری است ،افزود:
براساس مقررات ملی و بین المللی ،هر سال
جدول ملی فرکانس در باندهای متفاوت و
برای کاربردهای مختلف ،توسط رگوالتوری
تعیین می شود و در این زمینه سازمان
صداوسیما ،کشتیرانی و نیروهای مسلح و
سایر بهره برداران باند فرکانسی در این زمینه
مشارکت دارند.
فالح جوشقانی خاطرنشان کرد :بحث
این است که مدیریت این باند فرکانسی
باید در اختیار رگوالتوری باشد و متعلق به
سازمان صداوسیما نیست.
وی ادامه داد :نقطه اختالف این است که
صداوسیما می گوید باند فرکانسی متعلق به
ما است .اما مطابق قانون باند فرکانسی متعلق
به هیچ بهره برداری نیست و جزو انفال به
حساب می آید و برحسب وظایف وزارت
ارتباطات ،در اختیار بهره برداران مختلف قرار
می گیرد.
رئیس رگوالتوری گفت :بحث ما این
است که این باندهای فرکانسی باید تخلیه

شود و براساس روند تکنولوژی روزدنیا ،در
کشور ما نیز برای توسعه تلفن همراه در
مناطق محروم استفاده شود.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه
این باند فرکانسی از قدیم برای پخش
همگانی مورد استفاده قرار می گرفت اما روند
دنیا دیگر این نیست که از این باند ،برای
پخش همگانی استفاده شود ،اضافه کرد :عدم
بازگشت این فضا به وزارت ارتباطات ،یکی
از موانع توسعه موبایل در مناطق روستایی
می تواند باشد .چرا که هم اکنون هزینه
باند فرکانسی  ۲۶۰۰مگاهرتز که در اختیار
اپراتورهای تلفن همراه قرار می گیرد ۴ ،برابر
هزینه باند فرکانسی  ۸۰۰مگاهرتز است.
براین اساس این باند فرکانسی می تواند
هزینه ها را به شدت پایین آورده و در صورت
استفاده تجاری توسط اپراتورها ،ارزش افزوده
باالیی ایجاد خواهد کرد.
وی گفت :حق استفاده از فضای فرکانس
مبلغ ناچیزی است و البته برای باند فرکانسی
پخش همگانی مطابق قانون ،حق استفاده
درنظر گرفته نمی شود.
فالح جوشقانی با اشاره به اینکه این
موضوع اختالف را به رئیس جمهور منعکس
کردیم ،ادامه داد :موضوع برای حل و فصل
و تصمیم گیری ،هم اکنون در شورای عالی
امنیت ملی دردست بررسی است .از سوی
دیگر در بودجه سال  ۹۷نیز استفاده از این
فضای فرکانسی ،مطرح شده است .به طورکل
مباحث حقوقی این اختالف ،در سطوح باالتر
در دست بررسی و حل و فصل است و ما

در حالی که عرضه گوشیهای توقیفی یکی از راههای
کاهش قیمت این کاال عنوان شده ،صرفنظر از اینکه تاثیر
این موضوع چه اندازه و برای چه مدت خواهد بود ،موضوع
مورد مناقشه دیگر ،نحوهی توزیع این گوشیهاست تا بار
دیگر فرصتی برای سوءاستفاده و تبعیض ایجاد نکند.
افزایش قیمت گوشی طی یک سال گذشته ،متاثر از
رجیستری و افزایش نرخ ارز بود؛ در حالی که پس از اجرای
طرح رجیستری یا ثبت شماره تلفن گوشیهای همراه،
مسووالن تاکید داشتند این طرح نباید موجب افزایش قیمت
گوشی شود ،سودجویانی که از هر فرصت برای باال بردن
قیمت گوشی استفاده میکنند ،این بار هم به بهانههای
مختلف از اجرای رجیستری برای گوشیها گرفته تا مشکالت
واردات ،قیمتها را افزایش دادند که البته همان زمان وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات این افزایش قیمت را ناشی از
حباب ایجادشده در بازار عنوان و مردم را به صبر دعوت کرد.
از طرف دیگر ،با افزایش نرخ ارز ،در حالی که تمامی
کاالهای داخلی و خارجی با افزایش قیمت روبهرو شدند،
کاالهای آیتی هم که عمدتا وارداتی هستند ،از این قاعده
مستثنی نمانده و شاهد افزایش قیمت بودند .یکی از این
کاالها گوشی تلفن همراه بود .این بار هم برخی سودجویان
در این موضوع دخالت داشتند و حتی برخی از شرکتهای
واردکننده که ارز دولتی دریافت کرده بودند ،به فروش آنها
با قیمت ارز آزاد اقدام کرده که این کاال را با افزایش قیمت
دو تا چهار برابری مواجه کردند.

توسط محققان چینی؛

کاغذ حساس به گرما با قابلیت چند بار
استفاده ابداع شد

محققان چینی کاغذی حساس به گرما تولید کرده اند
که می توان بارها نقش ها و واژه های آن را پاک کرد و
دوباره روی آن نوشت.
به نقل از نیواطلس ،محققان دانشگاه فویجیان نرمال
در چین کاغذی ابداع کرده اند که به گرما حساس است
و می توان روی آن چند بار نوشت.
این محققان به رهبری لوژو چن روی یک کاغذ عادی
را با الیه ای از رنگ آبی ترموکرومیک پوشاندند که در
معرض گرما بی رنگ می شود .پشت کاغذ نیز با تونر سیاه
فوتوترمال پوشیده شد .این ماده رسانای گرما است و در
معرض نور گرما تولید می کند.
آنها در مرحله بعد با کمک یک قلم منتشر کننده
گرما روی قسمت آبی کاغذ نقش هایی را کشیدند ،سپس
تونر کاغذ گرم و به این ترتیب رنگ در قسمت طراحی
نقوش شفاف شد و رنگ سفید کاغذ نمایان شد .همچنین
می توان به وسیله پرینتر گرمایی یا یک منبع نور مادون
قرمز روی کاغذ طراحی کرد.
تصاویر و واژه ها به مدت  ۶ماه در دمای اتاق روی
کاغذ باقی می مانند .برای استفاده دوباره از کاغذ می توان
آن را تا دمای  -۱۰درجه سانتیگراد سرد کرد .به این ترتیب
تمام رنگ به وضعیت آبی برمی گردد .می توان این فرایند
را  ۱۰۰بار تکرار و از کاغذ استفاده کرد.
شبیه بالن؛

سیارهای با اتمسفری مملو از هلیوم
کشف شد

محققان سیارهای خارج از منظومه شمسی رصد
کردهاند که از اتمسفر آن گاز هلیوم خارج میشود و شبیه
یک بالن است.
به نقل از فیز ،ستاره شناسان یک سیاره دوردست
کشف کرده اند که دراتمسفر آن انبوهی از گاز هلیوم وجود
دارد و به نظر می رسد شبیه یک بالن است.
گروهی از محققان بین المللی از جمله جسیکا اسپایک
و دیوید سنگ از دانشگاه اکستر متوجه شده اند این گاز از
اتمسفر  ۱۱b-HAT-Pخارج می شود .این سیاره خارج
از منظومه شمسی  ۱۲۴سال نوری با زمین فاصله دارد و
در صورت فلکی  Cygnusوجود دارد.
در این کشف محققان دانشگاه ژنو نیز نقش داشتند.
آنها با استفاده از ابزاری به نام  Carmenesاین کشف را
انجام داده اند .ابزار مذکور روی تلسکوپ  ۴متری کاالرآلتو
اسپانیا نصب شده است.
این نخستین باری است که اطالعات نشان دهنده
سرعت اتم های هلیوم در بخش باالیی سیاره خارج از
منظومه شمسی هستند .این سیاره ابعادی مشابه نپتون
دارد .گاز هلیوم شبیه ابری است که از این سیاره خارج
می شود.
محققان معتقدند این تحقیقی بنیادین است که می
تواند درک انسان از شرایط اتمسفری عجیب در برخی از
سیارات خارج از منظومه شمسی با دمای بسیار باال را
توضیح دهد.
این تحقیق در ژورنال  Scienceمنتشر شده است.

برتری روغنهای گیاهی
نسبت به انتی بیوتیکها

درحال آماده کردن مقدمات و مستندات
قانونی دراین زمینه هستیم.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی گفت :درسال  ۲۰۰۶که
این مقررات تحت عنوان ( ۰۶geژنو )۲۰۰۶
تصویب شد ،نمایندگان ایران از رگوالتوری
و سازمان صداوسیما این را امضا کردند.
در آن زمان علیعسگری معاون فنی وقت
صداوسیما که هم اکنون رئیس سازمان
صداوسیما است ،براین موضوع صحه گذاشت.
وی افزود :موضوع دیگر این است
که استفاده از باند فرکانسی  ۷۰۰و ۸۰۰
برای پخش همگانی در دنیا منسوخ شده
و درصورتی که ما در نقاط مرزی در این
فضا ،پخش آنالوگ داشته باشیم کشورهای
مجاور می توانند بنابر همین مقررات از ما
شکایت کرده و برای ما در اتحادیه جهانی
مخابرات پرونده ایجاد کنند .کمااینکه حدود
 ۳سال پیش کشور عربستان بابت پخش
برودکست آنالوگ در باند فرکانسی  ۸۰۰و
تداخل فرکانسی ایجاد شده از ما شکایت کرد
و ما مجبور به خاموش کردن این باند در
قسمتهای جنوبی شدیم.

گوشیهای آزادشده به چه کسی میرسد؟
این موضوع موجب شد که طی چند مرحله ،برخی از
محمولههای وارداتی این کاال در گمرک و یا قوه قضاییه
توقیف شود .بههمین دلیل در حالی که افزایش نرخ ارز به
خودی خود افزایش قیمت گوشی را سبب شده بود ،مشکالت
واردات و عرضهی این کاال هم مزید بر علت شد و کمبود
گوشی در بازار با توجه به وجود تقاضای این کاال ،بر افزایش
قیمت آن دامن زد.
با وجود این ،در حالی که نرخ ارز تا حدودی کنترل شده
و از نوسانات لحظهای خبری نیست و حتی شاهد کاهش
نرخ ارز هستیم ،این موضوع در کاهش قیمت گوشی خود را
نشان نداده است .البته یکی از دالیل این موضوع آن است
که ممکن است گوشیهایی که اکنون وارد بازار میشوند،
با ارزهای نرخ باال خریداری شده باشند اما افزایش قیمت
لحظهای گوشی با افزایش نرخ ارز ،این ذهنیت را ایجاد کرده
که کاهش نرخ ارز هم باید کاهش قیمت آنی قیمت گوشی
را به دنبال داشته باشد.
در عین حال ،با توجه به مشکالت واردات و عرضه،
بهعنوان یکی دیگر از دالیل افزایش قیمت گوشی ،یکی
از راههای کاهش قیمت گوشی و کنترل بازار ،رفع توقیف
گوشیهایی بود که در گمرک و یا توسط قوه قضاییه مسدود
شده بودند که این وعده چندین بار داده شد اما درنهایت
هنوز تعداد چندصد هزار گوشی توقیف است که وزیر
ارتباطات معتقد است درصورت عرضهی آنها ،کاهش قیمت
در بازار رخ خواهد داد.

فنآوری

در این راستا ،آذری جهرمی اخیرا پس از جلساتی که
با وزارت صنعت داشته ،بار دیگر از رفع توقیف محمولههای
تلفن همراه موجود در گمرک خبر داده و گفت که عالوه بر
مشکالت ناشی از افزایش نرخ ارز ،کمبود عرضه نیز موجب
بروز حباب در این بازار شده است که امیدواریم با افزایش
عرضه ،هرچه سریعتر این کاال کاهش قیمت یابد.
تزریق گوشیهای توقیفشده ،مسکن  ۲۰روزه
با توجه به وعدههای چندبارهی آزاد شدن گوشیهای
توقیفی ،این موضوع توسط کارشناسان هم مورد بررسی قرار
گرفته است .میثم دادخواه  -کارشناس حوزه مخابرات و
فناوری اطالعات  -با اشاره به تقاضای ماهیانه حدود  ۸۰۰تا
یک میلیون گوشی اظهار کرده بود :با توجه به اینکه تقاضای
تلفن همراه در کشور ساالنه حدود  ۱۰تا  ۱۲میلیون عدد
است و این رقم تقریبا تا ماهی یک میلیون تلفن همراه را
دربرمیگیرد ،اگر از رقم  ۲۰۰هزارتایی گوشی توقیفشده،
تمامش هم به دست مصرفکننده نهایی برسد ،میتواند در
یک بازه  ۱۰تا  ۲۰روزه قیمتها را بهصورت غیرمنطقی
پایین بیاورد و پس از آن مجددا قیمتها باال میرود.
وی در ادامه با بیان اینکه تزریق این تعداد گوشی هم
تاثیر چندانی در بازار نخواهد داشت و اگر تاثیری هم بگذارد،
مقطعی است ،افزود :قیمت گوشی باال رفته و قیمتهایی که
در بازار میبینیم ،با ارز آزاد  ۱۰تا  ۱۱هزار تومان محاسبه
میشود .اگر گوشیها با ارز  ۴۲۰۰تومانی هم به دست
مصرفکننده برسد ،تنها میتواند تاثیر مقطعی داشته باشد.

روغنهای گیاهی به طور عمده با «عطردرمانی»
( )aromatherapyو سایر داروهای جایگزین مرتبط
هستند ،اخیرا نیز پژوهشگران درحال بررسی هستند تا
دریابند آیا روغنها واقعا فواید پزشکی دارند یا خیر.
به نقل از گیزمگ ،اخیرا یک تیم از پژوهشگران»
دانشکده بهداشت بلومبرگ جان هاپکینز» دریافتهاند که
برخی از روغنهای گیاهی ممکن است دارای خواص آنتی
بیوتیکی باشند .آنها بر این باورند که بعضی روغنها همانند
یک آنتی بیوتیک در از بین بردن باکتری خاصی که سبب
بیماری الیم میشود ،موثر هستند.
بیماری الیم ( )Lyme diseaseنوعی عفونت
«اسپیروکتی چندسیستمی» است .حداقل سه گونه از
جنس بورلیا مانند بورلیا بورگدورفری عامل این بیماری
هستند .این عوامل بوسیله نیش خانواده سختکنهها
(( )Ixodidaeنوعی کنه) منتقل میشوند .مهمترین
عالئم بیماری تب ،سردرد ،خستگی ،افسردگی و خارش
پوستی هستند.
بورلیا بورگدورفری ()Borrelia burgdorferi
نام یک گونه از راسته اسپیروکت و از جنس بورلیا است.
این گونه باکتری گرم منفی مهمترین عامل بیماری
الیم ( )Lyme diseaseاست .بیماری الیم نوعی
عفونت اسپیروکتی چندسیستمی است .عامل آن بورلیا
بورگدورفری به وسیله نیش کنه ایگزودس به انسان
منتقل میشود .بورلیاها ظاهری خمیده و دراز دارند .بورلیا
بورگدوفری تنها موجود زندهی شناخته شدهای است که
در شیمی پایه زندگی اش به آهن نیازی ندارد .طول بورلیا
بورگدورفری بین  ۱۵تا  ۲۰میکرومتر است.
در برخی موارد آنتی بیوتیکها این باکتریها را از بین
میبرند اما در برخی موارد این باکتری از بین نمیروند و در
«حالت ثابت» ( )stationary phaseقرار میگیرند.
متاسفانه ثابت ماندن آنها سبب میشود تا نسبت به آنتی
بیوتیک مقاوم تر شوند و دیرتر از بین روند که این عمل
منجر به ایجاد عالئم طوالنی مدت در بدن فرد میشود.
در تحقیق جدید ،پژوهشگران جان هاپکینز ،تاثیر ۳۵
روغن بر روی بورلیا بورگدورفری را مورد آزمایش قرار
دادند تا دریابند ایا انتی بیوتیکها خواص درمانی دارند یا
خیر .پس از آزمایش آنها دریافتند ۱۰ ،نوع روغن در برابر
و از بین بردن باکتریها درغلظت یک در هزارم موثر بودند.
در میان آنها ،روغن برگ های آویشن  ،دانه های زیره سبز،
چوب درخت روشنک و دارچین در از بین بردن باکتری
تاثیر به سزایی داشتند اما موثرترین روغن ،روغن حبه های
سیر ،انواع توت ها ،روغن «درخت مر» (،)myrrh trees
زنجبیل و میوه»  »may changبود .این روغن ها موفق
به حذف تمام فاکتورهای ثابت باکتری لیم طی هفت روز
شدند به طوریکه هیچکدام از باکتری ها در سه هفته بعد
از آن رشد نکردند.
«یینگ ژانگ» ( ،)Ying Zhangنویسنده ارشد این
مطالعه گفت :این روغنها حتی بهتر از آنتی بیوتیکها
موفق به از بین بردن باکتریهای الیم شدند.
پژوهشگران قصد دارند تا در اینده آزمایشاتی را نیز
در این خصوص بر روی موشهای مبتال به عفونت های
الیم پایدار ،انجام دهند .یافته های این مطالعه در مجله «
 « Antibioticsمنتشر شد.

