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بازار PC
رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی:

امکان مجدد ثبت گوشی مسافری
در سامانه گمرک

رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی از تصمیم کمیته
رجیستری برای امکان مجدد اظهار گوشی های مسافری در
سامانه گمرک و به تبع آن کاهش  ۲۰تا  ۳۰درصدی قیمت
گوشی موبایل در بازار خبر داد .مهدی محبی ،اظهار داشت:
به دنبال مشکالتی که برای ثبت گوشیهای مسافری
در سامانه گمرک و رجیستری آن برای فعال سازی به
وجود آمده بود ،مشکالتی در بازار گوشی موبایل کشور
ایجاد شد که هم اکنون با تصمیم جدید کمیته رجیستری،
این مشکل برطرف شده است .وی ادامه داد :شب گذشته
کمیته رجیستری در تصمیم جدیدی امکان ثبت و اظهار
مجدد گوشیهای مسافری را بدون رفت و آمد و خروج از
کشور برای دارندگان گوشی ممکن کرد .محبی با تاکید بر
اینکه این تصمیم ،آرامش را به بازار بازگردانده است ،افزود:
مشکل حل شده است و هم اکنون سامانه گمرک برای
اظهار گوشی مسافری باز بوده و ثبت رجیستری گوشی
انجام میپذیرد .رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاههای
مخابراتی و تلفن همراه گفت :این تصمیم و حل مشکل،
باعث کاهش قیمت باال رفته گوشی در بازار شده است .به
نحوی که هم اکنون گوشی حدود  ۲۰تا  ۳۰درصد نسبت
به روزهای گذشته ارزانتر شده است .وی خاطرنشان کرد:
امیدواریم کمیته رجیستری در مورد واردات گوشیهای
شرکتی و ثبت و سفارش آنها نیز تصمیمات مناسبی اتخاذ
کند تا مشکل واردکنندگان عمده گوشی موبایل نیز برطرف
شود.
محبی با اشاره به اینکه برخی از گوشیهای در گمرک
مانده ،تعیین تکلیف و وارد بازار شده است ،افزود :در
صورتی که تکلیف تمامی گوشیها مشخص شود ،شاهد
بازگشت آرامش کامل به بازار گوشی موبایل خواهیم بود.

رنج جدید شماره سیمکارتهای شاتل
موبایل روانه بازار شد

شاتل موبایل از ارائه رنج جدید شماره سیمکارتهای
این اپراتور نسل جدید تلفن همراه کشور خبر داد.
بنابر اعالم شاتل موبایل ،با افزایش مشترکان و رشد
تقاضا برای این اپراتور تلفن همراه و پس از مجوز صادر
شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،
سومین رنج شمارههای شاتل موبایل با پیششماره ۰۹۹۸
و کد  ۱۲به بازار ارتباطات کشور عرضه شد.
رنجهای قبلی این اپراتور  ۰۹۹۸۱۰و  ۰۹۹۸۱۱بود
که با توجه به پوشش سراسری  ۳Gو  ۴Gدر کل کشور
و خدمات منحصر به فردی نظیر تجربه حقیقی همگرایی
خدمات ثابت و سیار ،سرویس تعرفه ویژه مصرف آزاد
اینترنت و سرویس انتقال باقیمانده ترافیک بستههای
اینترنت به دوره بعد برای اولین بار در ایران ،همچنین
بستههای ترکیبی مقرون به صرفه و متنوع در کنار
پشتیبانی تلفنی و آنالین غیر حضوری شبانهروزی دو زبانه،
مورد استقبال گسترده متقاضیان قرار گرفت و در پی آن
رنج جدید شاتل موبایل با پیششماره  ۰۹۹۸۱۲نیز وارد
بازار شد.
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واکنش جهرمی به شعار «مرگ بر رجیستری»

وزیر ارتباطات در دفاع از طرح
رجیستری گوشی ،با بیان اینکه مشکل صنف
موبایل ربطی به طرح رجیستری ندارد ،گفت:
سوال این است که چرا مدتهاست گوشی
های منتظر عرضه به بازار ،تعیین تکلیف
نمی شوند.
طی چند روز اخیر برخی از فعاالن بازار
گوشی تلفن همراه در تهران و شهرهای
دیگری مانند تبریز در اعتراض به طرح
رجیستری گوشیهای تلفن همراه ،مغازههای
خود را بستهاند .در این بازارها شعارهایی
با مضمون «مرگ بر رجیستری» به گوش
میرسد.
یکی از دالیل این اعتراض به تصمیم
اخیر کمیته راهبری طرح رجیستری برای
گوشیهای مسافری و فعال سازی این
گوشیها توسط سامانه «همتا» مربوط
میشود .از سوی دیگر چندین ماه است

که بالغ بر  ۷۰۰هزار گوشی موبایل که
وارد کشور شده توقیف بوده و منتظر تعیین
تکلیف از سوی نهادهای مسئول هستند.
در این شرایط قیمت گوشیهای موبایل
روز به روز باالتر رفته و نظارتی روی آنها
انجام نمیشود .محمدجواد آذری جهرمی

تشخیص بیماری اوتیسم از طریق مدل ریاضی

پژوهشگران دانشگاه ارومیه در مقاله ای توانستند به تشخیص بیماری اوتیسم از طریق
مدل ریاضی دست یابند.
مقاله دکتر ماهرخ غنی شایسته ،عضو هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه
ارومیه و شادی سرتیپی و دکتر هاشم کلب خانی به عنوان یکی از مقاالت برتر نهمین
سمپوزیوم بین المللی مخابرات  2018 ISTانتخاب شد.
این مقاله با موضوع تشخیص بیماری اوتیسم با استفاده از مدلی ریاضی در این
سمپوزیوم ارائه شده بود .اختالل طیفی اوتیسم (  ) ASDیک اختالل رشدی است که
در ارتباطات و رفتار فرد تأثیر میگذارد .اگرچه اوتیسم در هر سنی میتواند تشخیص داده
شود ،ولی نشانههای آن در دو سال اول زندگی ظاهر میشوند .از آنجایی که اوتیسم به
شدت در رفتار و ارتباط فرد با محیط افراد تأثیر میگذارد ،تشخیص به موقع آن میتواند
تأثیر به سزایی در روند درمان آن داشته باشد .دادههای  ، FMRIکه با اندازه گیری سطح
اکسیژن خون به دست میآیند ،اطالعات بسیار با ارزشی از عملکرد نواحی مختلف مغز
در اختیار قرار میدهند .در این پژوهش ،سریهای زمانی داده FMRIبا استفاده از روش
زمان  -فرکانس به زیرباندهای مختلف تجزیه شده و سپس تغییرات آنها در زمانهای
مختلف اندازهگیری شده و مدلسازی ریاضی شدند .نتایج به دست آمده نشان داد که
مدلهای افراد سالم و افراد مبتال به اوتیسم از هم متفاوت هستند بر همین اساس میتوان
از آنها برای تشخیص افراد مبتال به اوتیسم استفاده کرد .نتایج این پژوهش در کنفرانس
معتبر  ،ISTکه آذر ماه در مرکز تحقیقات مخابرات ایران برگزار شد ،در قالب مقاله ارائه
شد و در فهرست مقاالت برگزیده کنفرانس قرار گرفت.

که از آذرماه سال  ۹۶طرح رجیستری گوشی
موبایل را به همراه وزارت صنعت ،گمرک و
ستاد مبارزه با قاچاق کاال اجرایی کرده است،
در دفاع از این طرح و در واکنش به شعار
«مرگ بر رجیستری» ،در توئیتر نوشت:
«مرگ بر رجیستری» شعاری است که روی

دیگر سکه «زنده باد قاچاق» است.
وی با بیان اینکه مشکل صنف عرضه
کنندگان تلفن همراه جای دیگری است
که باید حل شود ،گفت :این مشکل ،طرح
ثبت تلفن همراه که هزاران میلیارد تومان از
قاچاق جلوگیری کرده است ،نیست.
جهرمی با درج هشتگ حق الناس تاکید
کرد :شفافیت و مبارزه با فساد هزینهای دارد
که با پرداخت آن مشکلی ندارم.
وزیر ارتباطات در این باره ادامه داد:
در بازار چارسو جوانی با صدای بلند به من
میگفت که «در برخی ادارات به ما میگویند
از ما مجوز مواد مخدر بخواه اما برای گوشی
تلفن همراه نه ،کاری میکنیم که این «بچه»
نتیجه شفاف سازی را بفهمد».
وی افزود :با خود فکر کردم چرا
مدتهاست گوشیهای منتظر عرضه به بازار،
تعیین تکلیف نمیشوند.

ساخت کلیه مینیاتوری با استفاده از سلولهای ادرار

محققان دانشگاه اوترخت در هلند با استفاده از سلولهای ادرار موفق به ساخت
ارگانوید کلیه شدهاند ،این دستاورد میتواند به توسعه روشهای درمانی موثر برای انواع
بیماریهای کلیه منجر شود .به گزارش پایگاه خبری نیوزوایز ،ارگانوید به مجموعهای از
سلولها گفته میشود که عملکردشان دقیقا مشابه بافت طبیعی است و گزینه مناسبی
برای آزمایش انواع روشهای درمانی محسوب میشود .با استفاده از تحقیقات گستردهای
که در زمینه سلولهای بنیادی صورت گرفته ،ساخت اندامهای مینیاتوری مانند کبد ،ریه،
پانکراس و روده در محیط آزمایشگاهی امکانپذیر شده است و محققان با استفاده از همین
روش و سلولهای بنیادی پرتوان بیمار موفق به ساخت کلیه مینیاتوری شدهاند؛ مطالعات
نشان میدهد سلولهای ادرار برای این امر ایدهآل هستند .کلیه مینیاتوری تولید شده
با این روش شبیه کلیه طبیعی نیست ،ولی ساختار سلولها بسیاری از عملکردهای کلیه
طبیعی را شبیهسازی میکنند و بهترین گزینه برای مطالعه انواع بیماریهای کلیوی،
عفونتها ،سرطان و آزمایش داروها هستند .کلیه ،اندامی لوبیا شکل و تقریبا به اندازه
مشت بسته انسان است و درست زیر قفسه سینه قرار دارد .عملکرد کلیه به زبان ساده،
دفع زبالههای بدن است به این صورت که روزانه حدود  200لیتر خون تصفیه میکند و
از آن حدود  2لیتر آب اضافی و مواد زائد ،غربال و از طریق مجاری ادارای دفع میکند.
تنظیم فشار خون ،تعادل الکترولیتی و تولید سلولهای قرمز خون به عهده کلیههاست.
چنانچه کلیهها یک روز وظایف خود را به درستی انجام ندهند ،عملکرد اکثر ارگانهای
بدن ،به ویژه قلب مختل میشود.
نتایج این مطالعه در نشریه  Nature Biotechnologyمنتشر شده است.

مشکل عرضه تلفن همراه کجاست؟

در حالی که در روزهای گذشته
مشکالت مربوط به واردات مسافری گوشی
موجب افزایش قیمت آن شده ،وزیر ارتباطات
و فناوری اطالعات معتقد است مشکل صنف
عرضهکنندگان تلفن همراه ،طرح ثبت تلفن
همراه نیست که هزاران میلیارد تومان از
قاچاق جلوگیری کرده است.

تلفن همراه که از یک کاالی صرفاً
لوکس به یکی از ملزومات زندگی افراد تبدیل
شده ،با افزایش قیمتی که طی چند ماه
گذشته تجربه کرده ،سروصداهای بسیاری را
نیز به پا کرد و البته با توجه به افزایش دو
و بعضاً سه برابری این کاال در مدت زمانی
کوتاه ،اعتراضات وارده تا حدی منطقی بود.

هرچند این افزایش قیمت در چند مرحله
اتفاق افتاد و مهمترین دالیل آن افزایش نرخ
ارز و سودجویی برخی از فروشندگان پس از
اجرای طرح رجیستری بود.
اما پس از ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز،
باز هم به نظر میرسد گوشی افزایش قیمتی
را مشاهده کرده که کارشناسان معتقدند
به دلیل مشکالت مربوط به رجیستری
گوشیهای مسافری رخ داده است .به همین
دلیل در حالی که برخالف گذشته که عدم
عرضهی گوشی و کمبود این کاال به افزایش
قیمت آن دامن زده بود ،اکنون علیرغم
اینکه در بازار گوشی کمبودی نیست ،به
دلیل بسته شدن بخش مسافری سامانهی
همتا (مربوط به رجیستری) ،با وجود تعداد
بسیار زیادی گوشی در بازار ،هیچکدام
رجیستر نشده و افزایش قیمت را موجب
شدهاند.
در این راستا ،محمدجواد آذری
جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات -در توئیتر خود نوشت« :مرگ بر
رجیستری!»؛ شعاری که روی دیگر سکه
«زنده باد قاچاق!» است .مشکل صنف
عرضهکنندگان تلفن همراه جای دیگری
است -که باید حل شود -نه طرح ثبت

تلفن همراه که هزاران میلیارد تومان از
قاچاق جلوگیری کرده است .شفافیت و
مبارزه با فساد هزینهای دارد که با پرداخت
آن مشکلی ندارم.
او همچنین به یکی از توئیتهای قبلی
خود که چند ماه پیش منتشر کرده ،اشاره
کرد که در آن نوشته بود :در بازار چارسو
جوانی با صدای بلند به من میگفت :در
برخی ادارات به ما میگویند از ما مجوز برای
مواد مخدر بخواه اما برای گوشی تلفن همراه
نه ،کاری میکنیم که این «بچه» نتیجهی
شفافسازی را بفهمد .با خود فکر کردم چرا
مدتهاست گوشیهای منتظر عرضه به بازار
تعیین تکلیف نمیشوند؟
با وجود این ،ایجاد نوسان در بازار گوشی
را نمیتوان نادیده گرفت .اینکه هر بار این
کاال به دالیلی از جمله رجیستری و افزایش
نرخ ارز با افزایش قیمت روبهرو شود و در
موارد دیگر ،ایجاد محدودیت برای واردات
گوشیهای مسافری که پیش از این شرایط
احراز کارت ملی را برای آن قرار داده بودند و
اکنون برای جلوگیری از قاچاق این شرایط را
به یکباره تغییر دادند ،نه تنها به ثبات بازار
کمک نمیکند ،بلکه به افزایش قیمت آن هم
دامن میزند.

فنآوری
در قالب یک رساله دکتری دانشگاه تبریز انجام شد:

کشف ترکیبات جدید با خواص
ضدمیکروبی و ضدسرطانی

پژوهشگران دانشگاه تبریز با همکاری محققان آلمانی
برای نخستین بار در دنیا موفق به کشف بیش از  20ترکیب
جدید با خواص ضدمیکروبی ،ضد ویروسی و ضدسرطانی
شدند.
ابوالفضل نرمانی ،دانشجوی دکتری بیماری شناسی
گیاهی  -قارچ شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه
تبریز در قالب رساله دکتری با موضوع «جداسازی
و شناسایی متابولیتهایی با ویژگیهای بالقوه ضد
میکروبی قارچهای اندوفیت مرتبط با گونههای درختی
در جنگلهای حاتم بیگ و فندقلو» ،با راهنمایی دکتر
مهدی ارزنلو و دکتر اسداهلل بابای اهری از اساتید گروه
گیاهپزشکی دانشگاه تبریز و مشاوره دکتر مارک استادلر
از مؤسسه هلمهولتز آلمان به این نتایج دست یافته
است.
این محقق در تشریح این خبر گفت :امروزه
ظهور بیمارگرهای مقاوم در برابر ترکیبات شیمیایی و
آنتیبیوتیکها و همچنین اثرات جانبی مضر ترکیبات
شیمیایی رایج مورد استفاده ،از مشکالت پیش روی بشر در
کنترل بیماریهای گیاهی ،انسانی و دامی است و از این رو
استفاده از قارچکشهای سنتزی و وجود باقی مانده سموم
شیمیایی در محصوالت کشاورزی باعث به خطر افتادن
سالمت مصرفکنندگان و باعث ایجاد اثرات سو زیست
محیطی میشود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه سازمان بهداشت جهانی
به تازگی از مقاومت دارویی در برابر آنتیبیوتیکها به
عنوان یک تهدید بزرگ جهانی نام برده است ،بیان کرد:
طبق برآوردها و تحقیقات بینالمللی ،اگر راهکاری برای
معضل مقاومت به آنتیبیوتیکها ارائه نشود ،تا سال ،۲۰۵۰
حدود  ۱۰میلیون نفر جان خود را بر اثر مقاومت به آنتی
بیوتیکها از دست خواهند داد؛ بنابراین استفاده از ترکیبات
ضدمیکروبی جایگزین با منشأ طبیعی برای کنترل این نوع
بیمارگرها ضروری است.
نرمانی با بیان اینکه طبیعت همواره در حل
مشکالت پیش روی بشر ،الهام بخش بوده است ،افزود:
ترکیبات فعال زیستی با منشأ طبیعی از منابع موفق
سازگار برای تولید ترکیبات ضد میکروبی به شمار
میآیند ،از این رو نیاز فوری به اکتشاف ترکیبات
زیستی طبیعی احساس میشود.
این دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز با تاکید بر اینکه
سلسله قارچها یک منبع فراوان و متنوع از متابولیتهای
فعال زیستی را برای تولید آفتکشهای کشاورزی،
داروهای ضد میکروبی و ضد سرطانی را فراهم کرده
است ،خاطر نشان کرد :مشخص شده است که قارچهای
اندوفیت گیاهان یک منبع امیدبخش برای تولید ترکیبات
ضد میکروبی بوده و از اهمیت باالیی برخوردار هستند و
بر همین اساس به عنوان منابع بالقوه برای ترکیبات جدید
طبیعی قابل استفاده در پزشکی ،کشاورزی و صنعت مطرح
به شمار میآیند.
وی اضافه کرد :سرزمین ایران از تنوع اقلیمی و به
تبع آن از تنوع زیستی قابل توجهی برخوردار است ،مناطق
جنگلی ایران ،به خصوص جنگلهای ارسباران با پوشش
گیاهی انبوه خود یک قطب بسیار غنی از تنوع گیاهان
هستند و کانونی برای تنوع گونهای قارچی به شمار میروند
و بر این اساس ،پتانسیل استخراج ترکیبات ضد میکروبی
و ضد سرطانی جدید از قارچهای اندوفیت ساکن گونههای
درختی در جنگلهای ایران باال است.
وی در خصوص نحوه دست یابی به این کشف جدید
گفت :در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت قارچهای
اندوفیت به عنوان منابع بالقوه برای تولید ترکیبات ضد
میکروبی ،بیش از  ۵۰۰جدایه قارچی اندوفیت از گیاهان
درختی جنگلهای ارسباران جداسازی و خالصسازی شد
و بعد از غربالگری جدایهها از نظر تولید ترکیبات زیست
فعال ،چندین جدایه جهت جداسازی و خالصسازی
ترکیبات زیست فعال جدید انتخاب شدند.
نرمانی یادآور شد :بخشی از یافتههای این پروژه
در مجلههای Phytochemistry letters،
 Mycological progressو  Fitoterapiaمنتشر
شدهاند.

