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بازار PC
معاون وزیر ارتباطات مطرح کرد:

استفاده از ظرفیت فناوری اطالعات
برای حل مشکل دانشجویان افغان

معاون وزیر ارتباطات بر استفاده از ظرفیت های
فناوری اطالعات و ارتباطات در راستای حل مسائل و
مشکالت دانشجویان افغانستانی مشغول به تحصیل در
ایران ،تاکید کرد.
نشست هم اندیشی با نخبگان دانشگاهی افغانستانی در
حال تحصیل در دانشگاههای ایران ،با عنوان «چگونه میزبان
بهتری باشیم» ،در سازمان فناوری اطالعات ایران برگزار
شد .این نشست با موضوع استفاده از ظرفیتهای فناوری
اطالعات و ارتباطات در راستای حل مسائل و مشکالت
دانشجویان افغانستانی مشغول به تحصیل در ایران برپا شد.
امیر ناظمی معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطالعات
ایران با حضور در جمع نخبگان دانشگاهی افغانستان گفت:
ما با مردم افغانستان اشتراک زبانی و فرهنگی زیادی داریم
و با تکیه بر این پیشینه غنی میتوانیم بر کاستیها غلبه
کنیم .وی با تاکید بر ظرفیتهای حوزه فناوری اطالعات
گفت :با بهره گیری از فناوری اطالعات مرزهای بین خود
و دیگری کمرنگ میشود و استفاده از فرصتها در این
عرصه امکان بهبود و توسعه در وضعیت مهاجرین را فراهم
میکند .دانشجویان نخبه و فارغ التحصیالن افغانستانی در
این نشست در خصوص فناوری اطالعات و ارتباطات بحث
و تبادل نظر کردند و راهکارها و پیشنهادهای خود را در
جهت بهبود شرایط ارائه دادند.
در دانشگاه صنعتی شریف؛

ششمین جشنواره فناوری اطالعات کشور
برگزار می شود

ششمین جشنواره فناوری اطالعات کشور
( )۶ ITWeekendدر تاریخ  ۱۳تیرماه سال جاری در
دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشود.
جشنواره فناوری اطالعات رویدادی است که در آن
افراد سرشناس حوزه فناوری اطالعات تجربیات خود را در
قالب سخنرانیهای کوتاه با مخاطبان به اشتراک میگذارند.
هدف اصلی برگزاری این رویداد انتقال تجربه در کسب
کارهای مبتنی بر فناوری اطالعات ،داستانهای موفقیت
و شکست و ایجاد انگیزه در تولید استارتآپ های نوآورانه
است .از دیگر اهداف اصلی این رویداد ،میتوان به ایجاد
محیطی برای گردهمایی ،گفتگو و هم افزایی نوآوران،
نخبگان ،صاحبان ایده و عالقه مندان به رویکردها و
نگرشهای نو در سطحی فراتر از مرزهای جغرافیایی و
همچنین شناسایی آنها برای سرمایه گذاری مادی و حتی
معنوی توسط حوزههای مختلف جهت پیشبرد اهداف
کشور اشاره کرد .ثبت نام در ششمین جشنواره فناوری
 ۶ ITEEKENDاز  ۲۵اردیبهشت ماه جاری آغاز و این
جشنواره در  ۱۳تیر ماه امسال در سالن جابر بن حیان
دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشودIT Weekend .
میکوشد تا با انتشار تجربیات ارزنده در حوزه فناوری
اطالعات ،برای پیشرفت کشور در این حوزه تالش میکند.
از دیگر اهداف اصلی  IT weekendمعرفی و
شناساندن ایدههای بکر و خالق جهت ایجاد کسب کارهای
نوین و ایجاد اشتغال است.

متن میثاقنامه روزنامهنگاری در سایت روزنامه موجود است
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تدوین طرح تشکیل بسیج سایبری در دستور کار قرار گرفت

تدوین طرح تشکیل بسیج سایبری
در دستور کار مرکز راهبردی افتای ریاست
جمهوری و سازمان نظام صنفی رایانه ای
کشور قرار گرفت.
به نقل از سازمان نظام صنفی رایانهای،
موضوع تدوین طرح تشکیل بسیج سایبری
از جمله دستاوردهای اولیه نشست رضا
جواهری رئیس مرکز راهبردی افتای ریاست
جمهوری و محمدباقر اثنی عشری رئیس
سازمان نظام صنفی رایانهای است.
این نشست در جهت تعامل اهداف
مشترک سازمان نظام صنفی رایانهای و مرکز
افتای ریاست جمهوری برگزار شد.
با توجه به حوزه مشترک فعالیت
این دو نهاد در صنعت فناوری اطالعات
و ارتباطات و همچنین برگزاری جلسات
مشترک کمیسیون افتای سازمان نصر و
کارشناسان مرکز افتا و همچنین برنامهها
و سیاستهای مرکز افتا در تعامل بیشتر با
بخش خصوصی و رشد کمی شرکتهای
عضو سازمان نصر در حوزه نرم افزار ،مقرر
شد که جلساتی با مرکز افتا به طور منظم
برگزار شود.
در این جلسه رضا جواهری با استقبال
از برگزاری اینگونه جلسات به تشریح اهداف
و فعالیتهای مرکز افتا ،به ویژه طرح ابالغی
این مرکز در امن سازی زیرساختهای

حیاتی کشور و ایجاد برنامهای مشترک در
استفاده از ظرفیت سازمان نصر در حوزه
آموزش و افزایش دانش کارشناسان حوزه
امنیت دستگاههای دولتی پرداخت.
محمدباقر اثنی عشری نیز فعالیتها
و برنامههای سازمان نصر و آمادگی در
راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری
در خصوص اقتصاد مقاومتی و رونق تولید
داخلی و استفاده از تمام ظرفیت سازمان در
کمک رسانی به دولت و همکاری با مرکز افتا
تشریح کرد.
دستاوردهای اولیه این نشست با

محوریت اجرایی و پیگیری سازمان نظام
صنفی رایانهای به شرح زیر است:
 .۱هماهنگی برگزاری نشستی نیم روزه
جهت معرفی طرح امن سازی زیرساختهای
حیاتی کشور توسط افتا و ارائه طرح تحول
راهبردی سازمان نصر کشور (بیستون) و هم
افزایی طرحها
 .۲هماهنگی برگزاری منظم جلسات
مشترک سازمان و کارشناسان مرکز افتا با
حضور مدیران حراست مرکز افتا و سازمان
نصر و نحوه همکاری سازمان در افزایش
امنیت سایبری زیرساختهای فناوری

اطالعات کشور ،پیش بینی بحرانها و
مشکالت و ارائه راهکار در مقابله با اینگونه
مشکالت
 .۳حضور فعال مرکز افتا در نمایشگاه
الکامپ بیست و پنجم و حضور کارشناسان
مرکز در الکامپ جابز جهت مهارت افزایی و
توانمند سازی نیروی انسانی در حوزه امنیت
سایبری
 .۴پیگیری تدوین طرحی در خصوص
تشکیل بسیج سایبری با حضور اعضای
سازمان توسط اداره کل حراست سازمان
نصر کشور
 .۵استفاده از ظرفیت شرکتهای آموزشی
عضو سازمان در برگزاری دورههای آموزشی
مشترک در حوزه امنیت زیرساخت ،امنیت
داده و مقابله با هجوم بدافزارها و ارتقا سطح
دانش و تخصص کارشناسان دستگاههای
حاکمیتی
 .۶حضور نماینده مرکز افتا در
کمیسیون مشاوران سازمان و کمیته برگزاری
آزمون مشاوران
 .۷تدوین ابالغیه مرکز افتا در استفاده
از مشاوران دارای مجوز سازمان در پروژههای
فناوری اطالعات و ارتباطات
 .۸ابالغ رسمی مرکز افتا به متقاضیان
مجوز افتا در الزام داشتن مجوز عضویت
سازمان نصر

کاالهای حجیم دیگر توسط پست جابجا نمیشود

کارگاه علمی آموزشی نخستین رادیو تلسکوپ بومی برگزار شد

عضو هیئت مدیره شرکت ملی پست گفت :در راستای افزایش سطح کیفی
خدمات رسانی ،کاالها و اجسام حجیم و سنگین دیگر توسط پست جابجا نمیشود.
بهزاد اقبا لخواه اظهار کرد :با توجه به اینکه جابجایی کاالهای حجیم ،موجب
آسیب دیدگی به سایر بستهها و همچنین فرسودگی و استهالک سرمایههای
شبکه میشود؛ حذف جابجایی کاالهای باالی  ۳۰کیلوگرم در دستور کار قرار
گرفته است.
وی با تاکید بر اهمیت و ضرورت شناسایی نیازهای مشتریان ،گفت :امسال
پست با اجرا کردن طرح تحول و اتخاذ رویکرد پلتفرمی (سکوی ارائه خدمات سایر
بخشها) ،افزایش شمار سرویسها و خدمات جدید را با جدیت دنبال میکند.
سرپرست معاونت فنی و بازرگانی با اشاره به اینکه به دنبال آن هستیم تا
سرویسهای جدیدی را معرفی کنیم ،افزود :در راه اندازی این خدمات ،مشارکت
با سایر بخشها از جمله کسب و کارهای نوپا در اولویت قرار دارد.
اقبا لخواه تصریح کرد :در حوزه  GNAFو ارائه کد پستی  ۱۰رقمی۳۲ ،
خدمت جدید پیش بینی شده است که پس از به ثمر رسیدن نخستین تجربه
همکاری پست با شرکت استار تآپی الوپیک ،رونمایی و وارد مراحل اجرایی
میشود.
بنا بر اعالم شرکت پست ،وی تقویت ارائه خدمات باجهای به کمک توسعه
خدمات نیابتی را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد :در چارچوب طرح تحول،
خدمات نیابتی با همکاری سازمان ،شرکت و دستگاه متقاضی با استفاده از
بسترهای موجود ارائه میشود.
این عضو هیئت مدیره پست افزود :به عنوان مثال همکاری با دانشگاه برای
ارائه خدمت ارسال مدارک تحصیلی توسط پست ،در بستر نرم افزارهای موجود
خود دانشگا هها ،گزینهای جدید برای دریافت این خدمت ایجاد میشود.

کارگاه علمی آموزشی نجوم و تلسکوپ رادیویی با هدف شناسایی ویژگی های نخستین
رادیوتلسکوپ بومی همزمان با هفته نجوم ،توسط پژوهشگاه فضایی ایران برگزار شد.
سامانه رادیو تلسکوپ بومی توسط متخصصان مرکز تحقیقات فضایی پژوهشگاه
فضایی ایران اسفندماه سال  ۹۷با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات رونمایی شد.
این سامانه در جهت ترویج اهداف نجومی کشور مورد استفاده قرار میگیرد و با
راهاندازی آن ،امکان ارائه خدمات آموزشی و سرویسهای نجوم رادیویی به قشرهای
مختلف از جمله جامعه دانشگاهی ،بهویژه دانشجویان رشته فیزیک و نجوم و دانش آموزان
و عموم افراد عالقهمند به نجوم فراهم شده است.
از این رو پژوهشگاه فضایی ایران کارگاه علمی آموزشی نجوم و تلسکوپ رادیویی را
برای دانشجویانی از دانشگاههای تهران ،صنعتی شریف ،صنعتی امیرکبیر و برخی اعضای
انجمن نجوم ایران و سایر عالقهمندان به حوزه نجوم و کیهانشناسی برگزار کرد.
در این کارگاه علمی آموزشی که با حضور متخصصان و دانشجویان و عالقهمندان علم
نجوم برگزار شد ،صابر کرمی ،کیهانشناس و مدیر پروژه سامانه رادیو تلسکوپ پژوهشگاه
فضایی ایران در خصوص علم نجوم و کیهانشناسی ،بهویژه درباره مهبانگ و عصر تاریک و
تابش زمینه کیهانی مطالبی ارائه کرد.
وی به ساختار و تحول ستارگان و کهکشانها ،نجوم رصدی و پارامترهای مهم
مکانیابی برای ایجاد رصدخانهها پرداخت.
این کیهانشناس بر کاربرد رادیو تلسکوپها بهعنوان تنها ابزار رصدی قابل استفاده
برای مطالعه کیهان اولیه و ساختار و تحول عالم تاکید کرد.
در همین حال در راستای همکاری مرکز تحقیقات فضایی این پژوهشگاه با دانشکده
مهندسی انرژی و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جهت کالیبراسیون سامانه
رادیوتلسکوپ ،دانشجویان این دانشکده ،برای رصد اجرام کیهانی در طول موج رادیویی از
سامانه رادیوتلسکوپ این مرکز استفاده کردند.

فنآوری

تولید کرم ضد چروک و مرطوبکننده
از محصوالت طبیعی زنبور عسل

کرم ضد چروک و مرطوبکننده برپایه محصوالت
طبیعی زنبور عسل توسط یکی از شرکتهای دانشبنیان
مستقر در پارک علم و فناوری یزد تولید و به بازار عرضه
شد .این محصوالت ،برپایه محصوالت طبیعی زنبور عسل
فرموله و تولید شدهاند که عسل و ژل رویال موجود در
این محصوالت کام ً
ال طبیعی و دارای کیفیت باال بوده و
اثرگذاری محصول را افزایش داده است .به گفته صادقیان،
مدیرعامل این شرکت دانشبنیان ،از دیگر ویژگیهای
مثبت این محصوالت تولیدی فاقد پارابن بودن است؛
پارابنها از پرکاربردترین دسته مواد نگهدارنده هستند
که به دلیل خواص آنتی باکتریال ،قیمت ارزان و عملکرد
مناسب در برابر آلودگیهای میکروبی ،در اکثر محصوالت
آرایشی و بهداشتی استفاده میشوند .این مواد از آنجایی
که به همراه محصوالت آرایشی-بهداشتی به عمق پوست و
مو نفوذ میکنند ،اثرات مخرب خود را در انتهای الیههای
زیرین این بافتها بر جای میگذارند .از جمله این اثرات،
سوزش و التهابات پوستی ،درماتیت ،سرطان و واکنشهای
حساسیتی است .بر اساس اعالم روابط عمومی وزارت علوم،
از ویژگیهای کرم ضد چروک این شرکت میتوان به
تغذیه کننده سلولهای پوستی ،افزایش استحکام پوست،
افزایش تعداد و کیفیت فیبروبالستهای درم ،رفع افتادگی
و افزایش استحکام و انعطافپذیری پوست صورت ،کمک به
رفع چروکهای سطحی و کاهش چروکهای عمیق پوست،
تغذیه و محافظت از پوست به دلیل داشتن اسیدهای چرب
ضروری موجود در ماده موثره ،تحریک سنتز پروتئینهای
ساختاری پوست ،کالژن و االستین اشاره کرد.

تولید فوم سازگار با محیط زیست از
چوب توسط محقق ایرانی

فوم های موجود در بازار از مشتقات نفتی محسوب
شده و سوختن آنها آلودگی فراوانی ایجاد میکند .اما یک
محقق ایرانی با تولید فوم سازگار با محیط زیست این
مشکل را برطرف کرده است.
به نقل از نیواطلس ،پرفسور امیر عاملی پژوهشگر و
استادیار دانشگاه واشنگتن که فوم مذکور را تولید کرده
مدعی است که فوم یادشده نه تنها با محیط زیست سازگار
است ،بلکه از نظر عایق بندی نیز بهتر از فوم های عادی
عمل میکند ۷۵ .درصد از این فوم از جنس نانوبلورهای
سلولزی است که عالوه بر بهره مندی از قابلیت عایق بندی
میتواند تا  ۲۰۰برابر وزن خود فشار تحمل کند ،بدون آنکه
شکل و حالت ابتدایی خود را از دست بدهد .تخریب این
فوم در صورت لزوم به صورت کامل امکان پذیر است و در
صورت سوزانده شدن خاکستری از آن متصاعد نمیشود.
به گفته پرفسور عاملی برای تولید این فوم از فرایندی
موسوم به هیدرولیز اسید استفاده شده است .در این فرایند
پیوندهای شیمیایی درون سلولزهای تولید شده از خمیر
چوب شکسته شده و در نهایت نانوبلورهایی به دست میآید
که با اضافه شدن الکل پلی وینیل به آن به فومی دارای
ساختار یکنواخت و مقاوم مبدل میشود .توان عایق بندی
باال و مقاومت مناسب در گرمای زیاد و حتی در شرایط
مرطوب از جمله دیگر مزایای این فوم است.

