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فنآوری و آيتي
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بازار PC
یک مقام مسئول در وزارت ارتباطات؛

 10درصد مشکالت کنونی ریشه
در تحریم دارد

مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات گفت 10 :درصد از
مشکالت کنونی کشور به دلیل تحریم و بقیه مشکالت،
ناشی از وابسته نبودن بازارهای بین المللی به فناوری و
محصوالت کشور است.
«حمیدرضا احمدیان» دیروز (دوشنبه) در نشست
توسعه کارآفرینی اکسیر اقتصاد در شرایط تحریم افزود:
اکثر کشورها به نفت ایران نیاز دارند ،به همین دلیل با
وجود تحریم نفت باز هم خرید این ماده از ایران انجام
می شود ،درعین حال محدودیتی در میزان خرید ایجاد
شده است.
وی تاکید کرد :چنانچه شرکت ها و واحدهای تولیدی
نتوانند با بازارهای جهانی پیوند برقرار کنند ،بی تردید به
موفقیت دست نخواهند یافت.
احمدیان با بیان اینکه کارآفرینی در ادبیات بینالمللی
تعاریف متفاوتی دارد ،اظهار داشت :پیش از این کارآفرینی
بر مبنای اصرار ،اجبار و ضرورت سازی بود ،اما امروزه
نوآوری مبنای اصلی کارآفرینی در جهان محسوب می شود.
احمدیان مولفه های اصلی در کارآفرینی را شبکه
سازی ،همگرایی و نیازشناسی برشمرد و گفت :دانشگاه
های کشور مدعی ورود به نسل چهارم دانشگاهی (دانشگاه
های کارآفرین) هستند؛ چنانچه این مهم محقق شده باشد،
نباید در زمینه ایجاد شغل برای فارغ التحصیالن مشکلی
وجود داشته باشد.
احمدیان به رواج استارتاپ ها در زمینه خدماتی و
الگوبرداری از نمونه های قبلی در کشور اشاره و تاکید کرد:
استارتاپ هایی که بدون توجه به تقاضای بازار فقط بر
مبنای عرضه ایجاد شده باشند ،محکوم به شکستند.
وی گفت :قرار نیست رشد و توسعه اقتصادی با
استارتاپ ها انجام شود ،زیرا آنها مولد نیستند؛ به همین
دلیل ایجاد شرکت های بزرگ باید در دستور کار قرار گیرد.
مدیرکل دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری
وزارت ارتباطات تاکید کرد :باید کمک کرد تا لکوموتیو
شرکت های بزرگ اقتصادی به حرکت درآید تا بتوانند
واگن استارتاپ ها را با خود همراه کنند.
ادعای جدید درباره سامسونگ؛

«گلکسی اس  ۱۰پالس»
با قاب سرامیکی ضد خش و ضد ضربه

یکی از کاربران توئیتر ادعا می کند موبایل« گلکسی
اس ۱۰پالس» سامسونگ با قابی از جنس سرامیک ساخته
می شود که ضد خش و ضد ضربه است.
به نقل از رددیت ،موبایل «گلکسی اس  »۱۰به نظر
می رسد دستگاهی شکیل از ترکیب فلز و شیشه باشد اما
گران قیمت ترین نسخه آن با برچسب  ۱۵۰۰دالری عرضه
می شود و احتماال نکته ای متمایز از بقیه دارد.
در همین راستا طبق اطالعات Ice_Universe
این موضوع صحت دارد.
این کاربر توئیتر که همیشه اطالعاتی از سامسونگ
را فاش می کند ،در پست جدید خود نوشته است :پوشش
پشت موبایل «گلکسی ( »S۱۰+با  ۱۲گیگابایت  RAMو
یک ترابایت حافظه) از جنس سرامیک است .این سرامیک
طی فرایند خاصی ساخته شده که محصول نهایی نه تنها
ضد خش است ،بلکه در مقابل افتادن نیز مقاوم است .اما
وزن دستگاه افزایش می یابد .این پیشرفته ترین نسخه
 S۱۰+است .البته سامسونگ نخستین شرکتی نیست که
قاب سرامیکی می سازد« ،اپل واچ ،»۳گرانقیمت ترین
ساعت هوشمند اپل نیز قاب سرامیکی داشت که در نسخه
 ۴آن حذف شد.

قابلیت جدیدی به گوگلمپ
اضافه میشود

گوگل قابلیت جدیدی را به برنامه نقشه موسوم به
گوگل مپ خود اضافه کرده است تا سرعت مجاز رانندگی
در بزرگراهها و خیابان ها را برای کاربران نمایش دهد.
اپلیکیشن نقشه گوگل (گوگل مپ) یکی از
قدرتمندترین و کاملترین برنامههای نقشه جغرافیایی است
که به کاربران در سراسر جهان موقعیتهای موردنظرشان
را نشان داده و آنها راهنمایی میکند.
حاال گوگل بعنوان توسعه دهنده اپلیکیشن گوگل مپ
به تازگی اعالم کرده است که قابلیت جدیدی را به هر دو
پلتفرم اندرویدی و آیاواس آن اضافه کرده تا به کاربرانش
اجازه دهد که از محدودیت سرعت مجاز در خیابان و
بزرگراههای مورد نظر خود آگاه و مطلع شوند.
گوگل بدین منظور خواسته با افزودن قابلیتی که
مشابه آن در اپلیکیشن ویز وجود دارد ،نظر و توجه خیل
عظیمی از کاربران برنامههای نقشههای آنالین جغرافیایی
در جهان را به سمت و سوی خود جلب کند و بدین ترتیب
به تکمیل و بهبود پلتفرم اپلیکیشن گوگل مپ بپردازد.
نحوه عملکرد این قابلیت بدین صورت است که کاربران
با نزدیک شدن به دوربینهای کنترل سرعت در خیابان،
معابر و بزرگراهها اخطاری از سوی این اپلیکیشن دریافت
کرده و میشنوند .البته این به روزرسانی در حال حاضر تنها
در کشورهای دانمارک ،انگلستان و ایاالت متحده آمریکا
قابل استفاده است و بر اساس گزارشهای منتشر شده در
وب سایت تک کرانچ ،این قابلیت به زودی برای کاربران
تمامی کشورهای جهان در دسترس قرار خواهد گرفت.

متن میثاقنامه روزنامهنگاری در سایت روزنامه موجود است
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

کیفیت شبکه ملی اطالعات به اینترنت بین الملل رسید

وزیر ارتباطات با ارائه گزارشی به رئیس
جمهور در خصوص دستاوردهای حوزه
فناوری اطالعات و ارتباطات گفت :هیچ
نقطهای در شبکه ملی اطالعات وجود ندارد
که کیفیتش از کیفیت خدمات اینترنتی بهتر
نباشد.
به نقل از وزارت ارتباطات ،محمدجواد
آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات ،پس از بازدید صبح دیروز
حسن روحانی رئیسجمهور از نمایشگاه
«دستاوردهای کسبوکارهای آینده» و
نشست با معاونان و مدیران وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات ،خطاب به رئیس جمهور
گفت :براساس تأکیدات و نگاه راهبردی شما
در دولت حرکت بزرگی را در حوزه ارتباطات
و فناوری اطالعات در دولتهای یازدهم و
دوازدهم شاهد بودیم که یقیناً از مهمترین
دستاوردها است .این دستاورد را مردم
مستقیما در زندگی خود لمس میکنند.
ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل
به  ۱۵۰۰گیگ رسید
وی با ارائه گزارشی از خدمات و
دستاوردهای حوزه ارتباطات و فناوری
اطالعات و با بیان اینکه سرمایهگذاری بیش
از  ۲۰۰هزار میلیارد ریال در این حوزه
انجامگرفته که بیش از  ۷۵درصد آن توسط
بخش خصوصی و  ۲۵درصد آن توسط دولت
بوده است ،افزود :در ابتدای دولت یازدهم
 ۱۰میلیون نفر به اینترنت پهن باند ثابت
دسترسی پیدا کردند ،این در حالی است که
قبل از آن ۴ ،میلیون مشترک از این امکان
برخوردار بودند .درپایان دولت یازدهم نیز ۳۶
میلیون نفر به اینترنت پهن باند دسترسی
داشته و پهنای باند بینالملل از  ۷۳گیگابیت
به  ۹۰۰گیگابیت در ثانیه رسید.
جهرمی تکمیل دسترسی همگانی و
توسعه کاربردهای فناوری اطالعات را از
جمله اهداف این دولت برشمرد و ادامه داد:
توسعه دسترسی روستاهای کشور از طریق
اینترنت پهن باند را از  ۳۶درصد به  ۶۶درصد
رساندیم .پوشش ارتباطی جمعیت شهری نیز
از  ۵۰درصد به  ۱۰۰درصد رسید و تمام
شهرهای کشور امروز به خدمات نسل  ۳و ۴
اینترنت همراه دسترسی پیدا کردهاند.

وزیر ارتباطات تصریح کرد :دسترسی
خدمات نسل  ۴اینترنت همراه از  ۷۱۰شهر
به  ۱۲۴۲شهر رسیده و پهنای باند اینترنت
در این دولت از  ۹۰۰گیگابیت به ۱۵۰۰
گیگابیت رسیده و  ۲هزار و  ۲۰۰کیلومتر
فیبرنوری جدید بین استانی نیز احداث شده
است .درهمین حال ظرفیت انتقال شبکه
ملی استانی  ۲.۴دهم برابر و ظرفیت هسته
شبکه ملی اطالعات  ۳برابر شده است.
«ایران دیجیتال» نهادینه می شود
وی با ارائه اسالیدی از روند تولید
ناخالص ملی کشورهای مختلف جهان در
سالهای  ۱۹۹۵تا  ۲۰۱۶در مقایسه با ایران و
براساس آمارهای جهانی گفت :سهم صنعت
 ICTدر  GDPملی در سال ۱.۲۵ ،۱۳۹۲
درصد بود و این عدد در سال  ۱۳۹۵به ۱.۵۲
صدم درصد رسید .در این زمینه فناوری
مخابرات  ۷۵درصد سهم این بازار را داشته
و فناوری اطالعات  ۲۵درصد؛ این سهم در
سال  ۹۵هم همین میزان بوده است.
جهرمی با اشاره به اینکه این آمار نشان
می دهد که خدمات در حال رشد است و
خدمات مبتنی بر فناوری اطالعات نیز
راهحلی است برای حل چالشها و هم برای
رشد اقتصاد ،افزود :ما اعتقادمان بر این است
که توسعه خدمات مبتنی بر فناوری کلید
حل ابرچالشهای کشور است و براین اساس
برنامهای تبیین کردهایم تحت عنوان «ایران

نرمافزارکاربردی«دانا»آمادههمکاریبیشتربافعاالنحوزهآموزش

فعاالن حوزه آموزش میتوانند محتواهای آموزشی خود را از طریق نرم افزار کاربردی
«دانا» به اشتراک بگذارند.
به نقل از روابط عمومی ایرانسل« ،دانا» جامعترین برنامه کاربردی آموزش همراه در
ایران است که دانشآموزان ،دانشجویان و تمامی عالقهمندان به یادگیری میتوانند در هر
زمان و مکانی به محتوای آن دسترسی داشته باشند و از بهترین اساتید و موسسات آموزشی
بهره بگیرند .موسسات آموزشی و اساتیدی که قصد همکاری با نرم افزارکاربردی «دانا» را
دارند میتوانند با مراجعه به وبسایت دانا به نشانی  danaapp.ir/requestدرخواست
همکاری خود را ،با کامل کردن فرم مورد نیاز ،ثبت کنند« .دانا» این امکان را برای
کاربران فراهم میکند تا از هر فرصتی برای یادگیری دورههای الکترونیکی استفاده کنند و
ویدیوهای آموزشی ،جزوهها و آزمونهای چند گزینهای را در اختیار داشته باشند .همچنین
کاربران «دانا» جزئیات روند یادگیری خود را همواره در دسترس دارند تا گزارش پیشرفت
در دورههای آموزشی خود را رصد کنند .کاربران نرم افزار کاربردی «دانا» میتوانند پس از
گذراندن دوره مدنظر خود ،از موسسه آموزشی ارائه دهنده محتوای مدنظرشان به صورت
آنالین مدرک دورهای که گذراندهاند ،را دریافت کنند .نرم افزار کاربردی «دانا» ،جامعترین
برنامه کاربردی آموزش همراه در ایران است که از طریق بازار ارائه دهنده نرمافزارهای
کاربردی اندروید «چارخونه» و همینطور نرم افزار کاربردی «ایرانسل من» در دسترس
است .همچنین کاربران  iOSمیتوانند از طریق وبسایت «دانا» به نشانی danaapp.ir
محتواهای مدنظر خود را در اختیار داشته باشند .ایرانسل چندی قبل به دلیل فعالیتهای
خود در حوزه آموزش الکترونیک موفق به دریافت تندیس سازمان برتر در نخستین «جایزه
ملی یادگیری دیجیتال» یونسکو شد.

دیجیتال» تا «تحول دیجیتال» را در کشور
نهادینه کنیم.
وی با بیان اینکه اگر توسعه متوازن
نداشته باشیم دچار ضرر میشویم گفت :اگر
فناوری اطالعات را توسعه ندهیم نمیتوانیم
از خدمات آن استفاده کنیم و اگر توسعهای
بدهیم که متوازن نباشد طبیعتا موانع به
وجود میآید؛ در اینجا همواره فشار بر کسی
است که توسعه فناوری اطالعات را در دستور
کار دارد .کسی این نکته را پیگیری نمیکند
که چرا سایر دستگاهها رشد نمیکنند.
روزانه  ۲۰میلیارد تومان
خرید اینترنتی داریم
وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه مردم
میتوانند نشانههای آغاز تحول دیجیتال را
ببینند ،ادامه داد :امروز یک و نیم میلیون
سفر را فناوری اطالعات در کشور مدیریت
میکند؛ روزانه  ۲۰میلیارد تومان خریدهای
اینترنتی داریم؛  ۶میلیون مشترک
تلویزیونهای  VODداریم که در حال رشد
هم هست.
وی با بیان اینکه زمان حضور مردم در
فضای مجازی به طور چشمگیری افزایش
یافته است ،خاطرنشان کرد :با چالشهایی
مواجه هستیم که یکی از آنها نگاههای
غیرحرفهای به فضای مجازی است که بیشتر
از جنبه دیدگاههای سیاسی مطرح میشود.
آذری جهرمی به تراکنش های مرکز

ملی تبادل اطالعات اشاره کرد و گفت :در
فروردینماه  ،۱۳۹۵حدود  ۴میلیون تراکنش
در این سیستم انجام می شد که امروز به
 ۹۵میلیون تراکنش رسیده است .به این
معنی که  ۹۵میلیون مراجعه حذفشده و
 ۹۵میلیون استعالم به کسری از ثانیه رسیده
است.
وی افزود :ما در حوزه شبکه ملی
اطالعات نیز ماموریت تهیه زیرساخت،
زیرساخت باکیفیت ،ارزان و امن برای
کسبوکارهای داخلی ترا داشته و این
حلقه را تکمیل کردهایم؛ به بیان دیگر هم
اکنون هیچ نقطهای در شبکه ملی اطالعات
وجود ندارد که کیفیتش از کیفیت خدمات
اینترنتی بهتر نباشد.
آذری جهرمی با اشاره به همکاری
با وزارتخانه های نیرو ،جهاد کشاورزی،
شهرداریها و سازمان محیطزیست در
راستای تحول دیجیتال در مورد خدمات
دولت الکترونیک و توسعه صنعت فضایی
اضافه کرد :صنعت فضایی را به سمت
کاربردهای صلحآمیز بردیم و اطالعات و
دادههای آن را آزاد کردیم؛ در همین حال
جهش در پروژههای ساخت ماهواره داشتیم
که همزمان کسبوکارهای فضاپایه ما رشد
خود را آغاز کرد .از سوی دیگر اگر امروز از
مردم سؤال شود که از دولت الکترونیکی
چه برداشتی دارند مثالهایی در ذهن دارند
همچون ثبتنام کارت سوخت که با کاهش
مراجعات زندگیشان راحتتر شد.
وزیر ارتباطات گفت :بعد از فرمایشات
مقام معظم رهبری و تأکید ایشان در
ورزشگاه آزادی مبنی بر اینکه در فضای
مجازی سمپاشی میشود ،مکاتبهای با
ایشان داشتیم و عرض کردیم که بهسرعت
برای رفع این نگرانی ورود میکنیم که در
اولین گام تصمیم گرفته شد یک اکوسیستم
اینترنتی برای کودکان و نوجوانان ایجاد
کنیم .براین اساس یک جشنواره شتابدهنده
محتوایی به راه انداختیم که بیش از ۱۱۲۰
ایده برای تولید محتوا واصلشده است .در
اردیبهشتماه جشنواره کودک آنالین را
برگزار میکنیم که انقالبی در حوزه تولید
محتوا برای کودکان و نوجوانان خواهد بود.

ساخت دستگاهی برای ایجاد طراوت و شادابی پوست

یک شرکت خارجی با استفاده از گرافن ابزاری ساخته است که میتواند به طراوت و
شادابی پوست کمک کند.
به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو ،شرکت روسوی ( )Rossuiاعالم کرد که ابزاری
مبتنی بر گرافن بهمنظور محافظت از پوست را تولید کرده استRossui Air Face .
محصولی است که در آن از گرافن برای جوانی و شادابی پوست استفاده شدهاست.
این ابزار ،سبک و شفاف بوده و میتوان آن را در هر کجایی مورد استفاده قرار داد
بدون این که تداخلی با کارهای روزمره داشته باشد .ضخامت آن  ۰.۳میلیمتر بوده و
 ۶۰گرم وزن دارد .این ابزار بسیار سبک بوده و هیچ دردی تولید نمیکند و در عین
حال میتواند شادابی پوست را حفظ کند .این دستگاه با استفاده از امواج مادون قرمز،
سفیدشدن پوست ،حذف حفرههای ریز ،صافکردن پوست ،سمزدایی و مرطوبکردن
پوست را انجام میدهد .این ویژگیها موجب بهبود شرایط پوست کاربر میشود.
در این دستگاه از یک ماسک صورت حاوی گرافن و یک منبع تغذیه  ۱۰هزار
میلیآمپرساعتی استفاده شدهاست .استفاده از این دستگاه بسیار ساده بوده و میتوان آن
را در  ۵سطح مختلف متناسب با نیاز و شرایط پوستی کاربر استفاده کرد.
زمانی که گرافن گرم میشود ،این ماده شروع به تابش امواج مادون قرمز با طول
موجهای  ۵تا  ۱۵میکرون میکند که این امواج توسط بدن جذب میشود .این امواج امکان
نفوذ به داخل پوست را داشته و در آنجا با مولکولهای آب رزونانس ایجاد میکند که این
کار موجب تجزیه آب میشود و سلولهای پوست را فعال میکند .تجزیه آب موجب تولید
و تکثیر سلولهای پوست شده ،سطح پوست را صاف کرده و مواد سمی را نیز از بین میبرد
که این کار در نهایت موجب شادابی پوست میشود.

دومین نمایشگاه کار ایران با حمایت همراه اول برگزار می شود

دومین نمایشگاه کار ایران از جمعه
هفته جاری و با حمایت ویژه همراه اول
برگزار میشود.
به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت
ارتباطات سیار ایران ،دومین نمایشگاه کار
ایران به مدت سه روز ( ۴تا  ۶بهمنماه) با
حمایت ویژه همراه اول از ساعت  ۹:۳۰تا
 ۱۶:۳۰برگزار میشود.
اهداف این نمایشگاه که توسط دانشگاه
صنعتی شریف در مجتمع نمایشگاهی
بوستان گفتگوی تهران برگزار میشود،
«رویایی مستقیم کارجو و کارفرما»« ،کمک
به بهبود ارتقا برند کارفرمایان»« ،تسهیل
فرایند جذب و استخدام»« ،معرفی فرصت
های شغلی موجود در بازار کار»« ،معرفی
سازمان ها و ادارات مرتبط و نیمه مرتبط با
رشته تحصیلی»« ،ایجاد یک محیط حرفه ای
و با کیفیت برای تعامل بیشتر بین کارجویان
و کارفرمایان»« ،ایجاد حس مثبت مشارکت
در کارفرمایان»« ،برپایی کارگاه های آموزش

کار و کاریابی» عنوان شده است.
در دومین نمایشگاه کار ایران ،همراه
اول با شعار «یک همکاری معتبر» و برپایی
غرفه ای بزرگ در سالن «تهران» بوستان
گفتگو با خدماتی همچون «برگزاری کارگاه با
موضوعات متنوع»« ،ارائه فرصت های شغلی،
مشاوره شغلی ،آشنایی با محیط شغلی و
شغل های همراه اول» و «فرصت ارتباط
مستقیم با مدیران همراه اول» حضور دارد.
گفتنی است در نمایشگاه «ایران تلکام»
سال گذشته ،رئیس کمیسیون اجتماعی
شورای اسالمی با تقدیر از عملکرد اپراتور اول
گفته بود« :با توجه به فعالیت های گسترده
همراه اول ،اشتغالزایی باالیی هم ایجاد شده
است و ما به عنوان متولی اصلی اشتغال در
مجلس از این اپراتور تقدیر میکنیم».
درخشش همراه اول در نخستین جایزه
ملی تعالی ارتباطات بازاریابی و برندینگ
طبق اعالم اداره کل ارتباطات شرکت
ارتباطات سیار ایران ،سومین کنفرانس ملی

ارتباطات و بازاریابی و برندینگ و نخستین
جایزه ملی تعالی ارتباطات و بازاریابی و
برندینگ بعدازظهر روز چهارشنبه  ۲۶دیماه
به کار خود پایان داد.
در مراسم افتتاحیه این کنفرانس دو
روزه که با هدف ایجاد زمینه مناسب برای
تعامل ،تبادل و انتقال تجربیات و ارائه
دستاوردهای محققان و پژوهشگران در حوزه
بازاریابی ،تبلیغات و ارتباطات بازاریابی و
برندینگ توسط دانشکده مدیریت دانشگاه
تهران برگزار شد ،بابک سهرابی رئیس
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ،علی اکبر
فرهنگی رئیس کنفرانس ،مسعود کیماسی
دبیر علمی کنفرانس و محمد سلطانی فر
معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی به ایراد سخنرانی پرداختند.
عالوه بر سخنرانی تعدادی از اساتید
و پژوهشگران حوزه ارتباطات و بازاریابی،
برگزاری کارگاه های آموزشی و معرفی
برندگان جایزه ملی تعالی ارتباطات بازاریابی

و برندینگ و تجلیل از برگزیدگان تبلیغات
برتر از دیگر برنامه های این کنفرانس بود.
در این کنفرانس در بخش جایزه ملی تعالی
ارتباطات بازاریابی و برندینگ ،همراه اول
موفق به کسب باالترین امتیاز در بین شرکت
کننده ها و دریافت تندیس طالیی این دوره
شد و مورد تقدیر قرار گرفت .شاخص های
ارزیابی جایزه ملی تعالی ارتباطات بازاریابی
و برندینگ شامل مواردی همچون «پیش
نیاز های اساسی»« ،تبلیغات»« ،روابط
عمومی»« ،حامی گری و رویدادها»،
«بازاریابی تعاملی ،مستقیم و دیجیتال»،
«پیشبرد و فروش» و «نیروی انسانی» است.

در دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛

محققان ایرانی ایموجی پزشکی و بیماری طراحی کردند

معاون دانشگاه علوم پزشکی مشهد از طرح
پژوهشی طراحی آیکون های عالئم و نشانه های
بالینی برای کاربرد در فضای مجازی خبر داد .به نقل
از دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،دکتر محسن تفقدی -
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد
از انتشار مقاله ای از طرح پژوهشی طراحی آیکون های
عالئم و نشانه های بالینی برای کاربرد در فضای مجازی
در مجله  British medical journalخبر داد .وی
با بیان اینکه آیکون های ایموجی در برقراری ارتباطات
متنی الکترونیکی کاربرد فراوان دارند و در انواع سیستم
عامل های تلفن های همراه و نرم افزار های برقراری
ارتباط متنی به کار می روند اظهار داشت :پزشکان و
افراد درگیر کار بالینی امروزه از پیامرسانها استفاده
فراوانی می کنند که طبیعتاً در ارتباطات متنی بالینی
بین پزشکان و پرستاران استفاده از ایموجی نیز کاربرد

دارد .وی گفت :ایموجی های موجود در سیستم های
پیام رسان کنونی عمومی بوده و به طور عمده مفاهیم
عاطفی و برخی اشیاء و عالمت ها را شامل می شوند.
تفقدی خاطر نشان کرد :در این طرح تحقیقاتی این
نظریه مطرح شد که ضرورت دارد که ایموجی های
تخصصی برای عالئم و نشانه های بالینی که بالغ بر
 ۱۲۰مورد هستند طراحی شوند تا پزشکان بتوانند با
استفاده از آنها اطالعات بالینی بیماران خود را به سرعت
و با دقت باال بین یکدیگر تبادل کنند .وی افزود :به
دنبال انتشار مقاله ای در مجله  BMJدر خصوص لزوم
درج ایموجی در مقاالت علمی ،مقاله کوتاهی توسط
دکتر رضا اسدی ،عضو هیئت علمی و مسئول مرکز
آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که مجری
این طرح تحقیقاتی است ،تهیه و ارسال شد که در این
مجله انتشار یافت .معاون دانشگاه علوم پزشکی مشهد

خاطر نشان کرد :در وب سایت «مدیکال ایموجی» یک
فرم نظرسنجی طراحی شده و پزشکان در سراسر جهان
برای نظردهی به ایموجی هایی که برای اولین بار در
دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای عالئم و نشانه های
بالینی پزشکی طراحی شده اند نظر خواهند داد ،تا
دانشگاه پزشکی مشهد پیشگام در ارائه ایموجی های
استاندارد عالئم و نشانه های بالینی پزشکی باشد و
بتواند گامی را در راستای توسعه ارتباطات الکترونیکی
بین پزشکان و سایر دست اندرکاران امور بالینی بردارد.
وی گفت :مجله  BMJاز معتبرترین و قدیمی ترین
مجالت پزشکی و دارای ضریب تاثیر  ۲۳است که در
کشور بریتانیا منتشر میشود و مقاالت منتشر شده
در این مجله بسیار مورد توجه و مطالعه پزشکان و
پژوهشگران حوزه بهداشت و درمان در سراسر جهان
قرار می گیرند.

فنآوری

قرصهای هوشمند برای بیماران
سرطانی ساخته شد

شرکت « »Proteusبرای بیماران سرطانی
قرصهای هوشمند تولید کرده است که زمان دقیق مصرف
قرصها را مشخص میکند.
به نقل از بیزینس اینسایدر ،یک شرکت دارویی به نام
« »Proteusکه وابسته به «سیلیکون ولی» است برای
بیماران سرطانی قرصهای هوشمندی تولید کرده است که
یک حسگر کوچک در آنها تعبیه شده است.
عملکرد این حسگرها توسط پچهایی که به شکم بیمار
وصل میشوند ،مورد ردیابی قرار میگیرند.
این شرکت برای اولین بار در سال  ۲۰۱۷میالدی این
فناوری را در داروهای اسکیزوفرنی و افسردگی استفاده کرد
و پس از آن روی  ۴۰داروی مختلف دیگر نیز آن را به کار
برد .حال این قرصهای هوشمند برای بیماری سرطان در
حال تولید هستند و آزمایشات بالینی این قرصها در حال
انجام است که به عنوان بخشی از این آزمایش ،هفت بیمار
که به سرطان روده بزرگ مبتال هستند ،مورد آزمایش قرار
گرفتهاند و به جای داروهای معمول خود ،از این قرصهای
هوشمند استفاده میکنند.
هدف از انجام این آزمایش بررسی این موضوع است
که آیا قرصهای هوشمند ،عملکرد خوبی دارند یا خیر؟
این قرصها به بیماران کمک میکنند که در زمان
تعیین شده قرصهای خود را به موقع و به میزان الزم
مصرف کنند و مصرف به موقع قرصها در بیماریهای
همچون سرطان ،اسکیزوفرنی و افسردگی ضروری است.

کسب درآمد از آلودگی هوا به کمک
فناوری نانو

محقق دانشگاه تربیت مدرس با همکاری صنایع مس
سرچشمه در فاز صنعتی به سنتز نانوکاتالیستی دست یافت
که قادر به تبدیل دیاکسید گوگرد به محصول ارزشمند
گوگرد است.
دکتر سید ابراهیم موسوی ،دانشآموخته مقطع
دکتری مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس ،با اشاره
به مشکالت روشهای رایج حذف دیاکسید گوگرد،
افزود :یکی از روشهای حذف دیاکسید گوگرد ،تبدیل
آن به اسیدسولفوریک است که خاصیت اسیدی قوی و
خورندگی شدید آن ،باعث ایجاد مشکل در ذخیرهسازی،
حملونقل و فروش شده و همین امر در مواقعی که امکان
مصرف اسید در محل وجود نداشته باشد ،روشی غیرقابل
استفاده میشود .وی ادامه داد :بر این اساس با اجرای پروژه
تحقیقاتی در دانشگاه تربیت مدرس به سنتز نانوکاتالیستی
دست یافتیم که میتواند با تسریع و تسهیل واکنش متان
با دیاکسید گوگرد ،گاز آالینده دیاکسید گوگرد را به
عنصر گوگرد تبدیل کند .موسوی خاطرنشان کرد :استفاده
از فناوری نانو و نشاندن نانوذرات کاتالیستی بر روی پایه
مناسب باعث شد تا نانوکاتالیست حاصل ،ضمن برخورداری
از انتخابگری و طول عمر مناسب ،واکنش تبدیل
دیاکسید گوگرد به گوگرد را بهطور کامل انجام دهد و
متعاقب آن آلودگی به طور کامل برطرف شود .همچنین،
احیاکنندهای که برای حذف آالینده دیاکسید گوگرد به
کار گرفته شده« ،متان» است که با توجه به ذخایر عظیم
گازی کشور به راحتی و با قیمت ارزان در هر جای کشور
در دسترس بوده و همین امر ،صنعتی کردن طرح را در هر
جای کشور امکانپذیر میکند.
به گفته وی از این طرح ،سه اختراع با عناوین «ساخت
کاتالیست مخلوط نانو اکسیدهای سریم-النتانوم-نیکل
جهت حذف  SO۲از طریق احیاء آن به گوگرد» به شماره
ثبت « ،۸۷۹۶۰ساخت کاتالیست مخلوط نانو اکسیدهای
سریم-النتانوم-مس جهت احیاء  SO۲به گوگرد» به
شماره ثبت  ۹۲۵۹۹و «فرایند کاتالیستی حذف دیاکسید
گوگرد از طریق احیاء آن به گوگرد در واکنش با متان» به
شماره ثبت  ۹۲۶۷۶به ثبت رسیده است.

تولید سیستمهای هوشمند ساختمان
توسط محققان کشور

سیستمهای هوشمند ساختمان توسط محققان یک
شرکت دانش بنیان طراحی و تولید شد.
به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی ،یک شرکت
دانشبنیان به طراحی و تولید سیستمهای هوشمند
ساختمان در کشور میپردازد .این شرکت دانش بنیان
به واسطه تسهیالت دریافتی از طریق صندوق نوآوری و
شکوفایی توانسته است کار خود را گسترش دهد ،به طوری
که به گفته مدیرعامل این شرکت ،جمعیت شاغل در آن
بیش از  ۱۳برابر افزایش یافته و میزان فروش آن نیز در
سال جاری به  ۶میلیارد تومان رسیده است .ضمن آنکه
دفاتر این شرکت در کشورهای عراق و عمان نیز آغاز به
کار کرده است.
اسماعیل دهقانی ،مدیرعامل این شرکت درباره
فعالیت شرکت متبوع خود ،اظهار کرد :ما در زمینه طراحی
و تولید سیستم مدیریت هوشمند ساختمانهای مسکونی،
اداری ،تجاری و هتلینگ فعالیت داریم و اولین کارمان را
هم از ساختمان صندوق نوآوری و شکوفایی شروع کردیم.
وی درباره میزان برابری کیفی محصول تولیدی این
شرکت با مشابه خارجی آن گفت :از لحاظ کیفیت و کارایی
صددرصد محصول ما با نمونه خارجی برابری میکند .این
مسئله را برخی از مشتریان فعلی شرکت ما که پیشتر از
محصوالت خارجی استفاده میکردند تصدیق میکنند و از
کیفیت محصوالت راضی هستند.
دهقانی همچنین عنوان کرد :محصول این شرکت
کامال با سلیقه کاربران ایرانی هماهنگ است و این شرکت
مطابق با خواسته و سلیقه مشتری ،قادر به انجام هرگونه
تغییر در محصول خود است.
وی درباره قیمت تمام شده محصول شرکت متبوع
خود با مشابه خارجی آن ،گفت :از نظر قیمت ،محصوالت
ما قیمت بسیار پایینتری نسبت به نمونه خارجی دارد و
اصال قابل مقایسه نیست .قیمت بسته کامل و فول آپشن
محصول ما  ۱۵میلیون تومان است در حالی که قیمت
متوسط نمونه چینی که ارزانترین ،در میان محصوالت
خارجی بهشمار میآید در حدود  ۵۰تا  ۶۰میلیون تومان
و بسته کامل آن بین  ۸۰تا  ۹۰میلیون تومان به فروش
میرسد .نمونه آلمانی محصول شرکت ما نیز چیزی در
حدود  ۱۵۰میلیون و نمونه آمریکایی آن حدود ۲۰۰
میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
وی تصریح کرد :البته منظور بنده از مقایسه این آمار
و ارقام این نیست که بگویم سود ما کم است و آن را ارزان
میفروشیم بلکه بحث بر سر آن است که ما در شرکت
دانش بنیان خود توانستهایم از طریق تکنولوژی و تبدیل
سختافزار به نرمافزار به سود خوبی دست پیدا کنیم.

