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بازار PC

تحریم فرصتی برای جذاب کردن
محتوای الکامپ

دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانهای کشور گفت :در
نمایشگاه الکامپ از موضوع تحریم به عنوان یک فرصت
استفاده کردیم و تالش کردیم با جذاب کردن محتوا و
غنیسازی موضوعات الکامپ جذب حداکثری از شرکتهای
داخلی داشته باشیم .رسول سرائیان دبیر کل سازمان نظام
صنفی رایانهای کشور ،درباره تأثیر تحریمها بر برگزاری
نمایشگاه الکامپ و فعالیت شرکتهای حوزه فناوری
دیجیتال گفت :تحریم هم یک فرصت و هم یک تهدید
برای شرکتهای داخلی بوده است ،اما در نمایشگاه الکامپ
ما از این موضوع به عنوان یک فرصت استفاده کردیم و
تالش کردیم با جذاب کردن محتوا و غنیسازی موضوعات
الکامپ جذب حداکثری از شرکتهای داخلی داشته باشیم.
وی ادامه داد :همچنین تسهیالتی را برای حضور
شرکتهای خارجی در این نمایشگاه فراهم کردیم تا بتوانیم
از حضور این شرکتها در نمایشگاه و تبادل اطالعات و
انتقال فناوری استفاده کنیم .سرائیان اضافه کرد :سازمان
نظام صنفی رایانهای یک تشکل است که اعضا در آن نقش
مهم و تأثیرگذاری دارند و وجود تحریمها موجب مشکالتی
برای شرکتهای حوزه فناوری اطالعات شده است.
دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانهای کشور در پایان
خاطرنشان کرد :این شرکتها در حوزه واردات تجهیزات
و حواله پول مشکالتی دارند که البته این موضوع فقط
برای این شرکتها نیست و در همه مشاغل وجود دارد،
اما از جنبه دیگر فرصتی برای ظهور و بروز استارتآپها و
شرکتهای داخلی و نوپا ایجاد شده است.

زبان برنامه نویسی پایتون« ،جاوا» و
«سی» را کنار می زند

اگر چه در حال حاضر زبان های برنامه نویسی «سی»
و «جاوا» محبوب ترین ها در جهان هستند ،اما تا چهار
سال دیگر زبان برنامه نویسی پایتون این دو را به حاشیه
می راند.
به نقل از زددی نت ،اگر چه در حال حاضر زبان های
برنامه نویسی سی و جاوا محبوب ترین ها در جهان هستند،
اما تا چهار سال دیگر زبان برنامه نویسی پایتون این دو را به
حاشیه می راند .بر اساس فهرست زبان های برنامه نویسی
 ، Tiobeزبان پایتون هم اکنون در میان زبان های برنامه
نویسی مختلف از نظر میزان محبوبیت بعد از سی و جاوا
در رتبه سوم است ،اما به زودی هر دو را کنار خواهد زد.
پایتون از نظر سرعت رشد ساالنه هم نسبت به رقبای خود
وضعیت بهتری دارد و بیشترین امتیاز را از این لحاظ به
دست آورده است .در حال حاضر جاوا با امتیاز  15رتبه اول
و سی و پایتون به ترتیب با  13.3و  8.5درصد رتبه های
دوم و سوم را در اختیار دارند.
مهندسان نرم افزار به علت کارآیی ،انعطاف پذیری و
سهولت استفاده از پایتون در مقایسه با جاوا و سی از آن
استقبال می کنند .درک این زبان برای افراد نوپا نیز ساده
تر از زبان های جاوا و سی است .در حال حاضر در فهرست
محبوب ترین زبان های برنامه نویسی بعد از پایتون ،سی
پالس >panپالس ،ویژوال بیسیک ،دات نت ،#C ،جاوا
اسکریپت ،پی اچ پی ،اس کیو ال و اسمبلی قرار دارند.
زبان برنامه نویسی پایتون توسط خیدو فان روسوم در
سال  ۱۹۹۱در کشور هلند طراحی شد .فلسفهٔ ایجاد آن
تأکید بر دو هدف اصلی خوانایی باالی برنامههای نوشته
شده و کوتاهی و بازدهی نسبی باالی آن است .کلمات
کلیدی و اصلی این زبان به صورت حداقلی تهیه شدهاند
و در مقابل کتابخانههایی که در اختیار کاربر است بسیار
وسیع هستند.

متن میثاقنامه روزنامهنگاری در سایت روزنامه موجود است
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وزیر ارتباطات مطرح کرد:

هدفگذاری چند برابری صادرات الزمه توسعه زیرساختها

وزیر ارتباطات گفت :هدف گذاری چند
برابری صادرات الزمه توسعه زیرساختها در
کشور است.
محمد جواد آذری جهرمی در
همایش بینالمللی فرصتهای تجاری و
سرمایهگذاری که امروز در سالن اجتماعات
پیامبر اعظم ساری برگزار شد ،با بیان اینکه
باید برای ایجاد و توسعه زیرساختها از
ظرفیت بخشهای مختلف بهره گرفت ،اظهار
کرد :مازندران در بخشهای مختلف از جمله
کشاورزی و گردشگری ظرفیتهای خوبی
دارد و میتوان از این ظرفیتها در بخشهای
دیگر بهرهمند شد.
وی تصریح کرد :تسهیل و حمایت از
فرآیندهای کسب و کار و سرمایهگذاری امری
بسیار مهم است و باید کاستیهای موجود در
حوزه سرمایهگذاری را شناسایی و رفع کرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه اراضی
و سطوح قابل کشت در استان مازندران
قابل تجدید نیست ،گفت :میتوان در زمینه

نام گوشیهای نوکیا دستخوش تغییر می شود

به نظر میرسد که نحوه نامگذاری گوشیهای هوشمند برند نوکیا از این پس دستخوش
تغییرات جدیدی خواهد شد.
شرکت اچ ام دی گلوبال ،پس از آنکه حق فروش محصوالت نوکیا را خریداری کرد،
تغییر و تحوالت جدیدی را در خط تولید و نحوه فروش آن در بازارهای جهانی ایجاد کرد و
در نهایت موجب شد آمار فروش این شرکت تقریباً ورشکسته فنالندی باری دیگر به میزان
قابل قبولی بازگردد و از خطر فروپاشی و ورشکستگی کامل رها شود.
بسیاری از کاربران و کارشناسان به صورت متفقالقول بر این باورند که نامگذاری
گوشیهای هوشمند و پرچمداران توسعه داده شده توسط شرکت نوکیا گیج کننده است و
این شرکت باید فکری به حال این مساله کند چراکه به عقیده آنها ،رده بندی و مدلهای
جدید و قدیم گوشیهای این برند به سادگی از راه نامگذاری آن معلوم و مشخص نخواهد
شد .حاال  HMD Globalاعالم کرده است که احتماالً روند نامگذاری جدیدی را بر روی
خط تولید گوشیهای نوکیا اعمال خواهد کرد و احتماالً از این پس نسخههای بزرگتر از
مدلهای اصلی ،پسوند پالس (  )Plusخواهند گرفت و مدلهای جدیدتر نیز به ترتیب
اعداد و ارقام نامگذاری و شماره گذاری خواهند شد.
بر اساس گزارش وب سایت  ،the vergeبه طور کلی میتوان گفت که موفقیت
بازگشته و احیا شده نوکیا در سال گذشته  ۲۰۱۷میالدی مرهون تالشهای شرکت
اچ دی ام است که توانست این شرکت را از خطر ورشکستگی و از دست دادن بازار
خود در جهان به خوبی برهاند .در مجموع ،میزان فروش ساالنه نوکیا در سال  ۲۰۱۷به
خردهفروشان ،حدود  ۸.۵میلیون دستگاه گوشی هوشمند بوده است که البته هنوز آمار
دقیقی در دسترس نیست که معلوم شود چه تعداد از این دستگاههای به فروش رفته،
توسط خریداران واقعی و کاربران خریداری شدهاند.
برند نوکیا در سالهایی که گوشیهای هوشمند هنوز چندان محبوب و پرطرفدار
نبودند ،بزرگترین و محبوبترین سازنده گوشیهای همراه در جهان محسوب میشد و
کاربران بسیاری نیز در جهان از محصوالت و گوشیهای با کیفیت و پردوام آن خشنودی
و رضایت کافی را داشتند.

فرآوری محصوالت تولیدی در مازندران
برنامهریزیهای مهمی انجام شود و افزایش
بهرهوری و استفاده از ظرفیتهای مناطق

مختلف باید مورد توجه قرار گیرد.
آذری جهرمی خاطرنشان کرد :تأمین
منابع مالی و کاهش ریسک سرمایه گذاری
از موضوعات مهم در سرمایهگذاری است که
باید مورد توجه قرار داد و مشکلی برای تأمین
منابع مالی و سرمایهگذاری نداریم.
وی با بیان اینکه یکی از حوزههای مهم
برای سرمایهگذاری ،افزایش بهرهوری است
و رعایت استانداردها در حوزههای مختلف
از جمله کشاورزی مورد توجه قرار گیرد،
خاطرنشان کرد :مساعدتهای الزم برای
توسعه کسب و کارهای نوین در زمینههای
مختلف از جمله کشاورزی صورت گیرد و
شرایط خاص کشور ایجاب میکند تمهیدات
الزم برای صادرات محصوالت فراهم کنیم
اما در حال حاضر سهم کمی از بازارهای
بینالمللی و منطقهای داریم.

همکاریوزارتارتباطاتباسکوهایتوزیعمحتوادرفضایمجازی

سخنگوی وزارت ارتباطات ارتباطات از اعالم آمادگی این وزارتخانه برای همکاری با
سکوهای توزیع محتوا در فضای مجازی خبر داد.
به نقل از وزارت ارتباطات ،سومین جلسه هم اندیشی مرکز روابط عمومی و اطالع
رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با ارائه کنندگان خدمات پخش محتوای تصویری
برگزار شد .این جلسه هم اندیشی به منظور بررسی زمینه های همکاری مشترک میان
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و ارائه دهندگان خدمات پخش محتوای تصویری
برگزار شد .در این جلسه سیدجمال هادیان رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی پیرامون فناوری
های نو در جامعه گفت :این روزها اخبار متفاوتی از ظهور و فعالیت فناوری هایی چون
 ،۵Gبالکچین و اینترنت اشیا بیشتر از گذشته منتشر می شود و متخصصان ما نیز دوش
به دوش متخصصان دیگر کشورها مشغول فعالیت و کار روی این حوزه ها هستند و مردم
نیز خواهان ورود و استفاده از این فناوری ها هستند .وی افزود :برای ایجاد فهم مناسب
و فرهنگ سازی الزم در جامعه تولید محتواهای جذاب و متنوع به زبان قابل فهم برای
همه ضروری است و وزارت ارتباطات نیز در این مسیر گام هایی برداشته است .برای مثال
محتوای جلسات نقد و اندیشه با هدف ترویج تفکر نقاد و سواد رسانه ای تولید می شود.
هادیان با بیان اینکه نشر و توزیع این محتواها برای همه ارائه دهندگان سرویس
های پخش محتوای تصویری آزاد است ،گفت :وزارت ارتباطات و مرکز اطالع رسانی این
وزارتخانه آمادگی دارد تا پیرامون تولید چنین محتواهایی ،همکاری های مشترکی را با
ارائه کنندگان خدمات پخش محتوای تصویری داشته باشد تا با خلق ایده های جدید بتوان
تحولی در این حوزه ایجاد کرد.
وی با دعوت از حاضران برای بازدید از شتابدهنده «کودکآنالین» دستاوردهای
جشنواره «کودکآنالین» و شتابدهنده آن را برای آینده کودکان در زمینه وبسری روشن
دانست .در این جلسه هر یک از حاضران به ارائه نظر و پیشنهادات خود پرداختند و پیرامون
همکاری های جدید بحث و بررسی صورت گرفت .در پایان مقرر شد تا اعضای این جلسه
بازدیدی را از شتابدهنده «کودکآنالین» داشته باشند.

ستاری:امواج علمی ایران نفت و گاز را کنار زد

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری
گفت :شکل گیری سه موج مهم علمی در
ایران سبب شد تا ملت های دیگر ایران را
فقط با نفت و گاز نشناسند.
سورنا ستاری در مراسم افتتاحیه
نخستین مجمع نوآوری آسیا و اقیانوسیه
خطاب به میهمانان خارجی گفت :شاید همه
ایران را با نفت و گاز بشناسند اما در سال
های اخیر سه موج مهم در ایران شکل گرفت
که موج دانشگاه ها ،ایجاد شرکت های دانش
بنیان و توسعه این شرکت ها بوده است.
وی رشد علمی ایران را خیره کننده

دانست و افزود :ایران رشد علمی بسیار
پرشتابی دارد و در رتبه  ۱۵تولید علم
دنیاست.
ستاری گفت :شرکت های نوپا در ایران
به شرکت های توانمندی تبدیل شدند ،مراکز
نواوری و شتاب دهنده ها به حوزه های
اقتصادی و اجتماعی در حال تسری است.
وی گفت :این مسائل در حوزه های
مختلف علمی صورت گرفته و از بیش از ۴
هزار شرکت دانش بنیان حمایت شده است.
ستاری اظهار داشت :الزم است با نگاه
فراگیر به نوآوری از ظرفیت های توزیع شده

کشورها استفاده کنیم و طبقات مختلف
بخصوص کمتر برخوردار را در کانون توجه
قرار دهیم تا راه حل های مبتنی بر بافت
جوامع طراحی شود ،دولت ها در این
زمینه مسوولیت های مهمی برعهده دارند
و موظفند اهداف متنوع اجتماعی و زیست
محیطی را برای تقویت زیست بوم نواوری
قرار دهند.
وی گفت :دولت ها میتوانند چارچوب
های قانونی برای حفظ حقوق مصرف
کننده و اموزش و تربیت نیروی انسانی و
شبکه سازی را در دستور کار قرار دهند.

شبکه سازی ضامن حرکت تالش ها بخصوص
در منطقه است.
وی ادامه داد :نیاز به شبکه سازی
بسیار مهم است و دولت ها باید از این
مساله پشتیبانی کنند .صنایع خالق توان
به کارگیری ظرفیت ها حتی در شهرهای
کوچک کم امکانات امکان پذیر کرده است.
وی گفت :نهادها و آژانس های خصوصی
که ارتباط گسترده با استارتاپها دارند میتوانند به
فعالیت شبکه کمک کنند .ایران در مجامع منطقه
ای مهم مشارکت داشته که برگزاری مجمع آسیا
اقیانوسیه یکی از این ارتباطات است.

فنآوری
با تالش پژوهشگران آمریکایی صورت میگیرد:

تولید سوخت زیستی با کمک نقاط
کوانتومی

پژوهشگران آمریکایی توانستند با کمک نقاط
کوانتومی ،نوعی نانوارگانیسم ارائه دهند که میتواند
سوختهای زیستی تولید کند.
به نقل از ساینمگ ،پژوهشگران «دانشگاه کلرادو
بولدر»( )CUآمریکا ،نوعی نانوارگانیسم هیبریدی ابداع
کردهاند که میتواند با استفاده از دیاکسید کربن و نیتروژن
موجود در هوا ،پالستیک و سوخت سازگار با محیط زیست
تولید کند .ابداع این نانو ارگانیسم ،گامی امیدوارکننده در
تولید مواد شیمیایی سازگار با محیط زیست به شمار میرود.
پژوهشگران از نقطههای کوانتومی که با نور فعال
میشوند استفاده کردند تا آنزیمهای خاصی را در سلولهای
میکروبی شلیک کنند .آنها با این کار توانستند کارخانههای
زندهای به وجود بیاورند که دیاکسید کربن را جذب میکنند
و آن را به صورت محصوالت مفیدی مانند پالستیک قابل
تجزیه زیستی ،آمونیاک و سوختهای زیستی ارائه میدهند.
«پراشانت ناگپال»(،)Prashant Nagpal
استادیار بخش شیمی و مهندسی زیستی دانشگاه کلرادو
بولدر و سرپرست این پژوهش گفت :این نوآوری ،اثباتی
برای قدرت فرآیندهای زیستشیمیایی است .ما در
جستجوی روشی هستیم که بتواند به بهبود شیوه جذب
دیاکسید کربن و غلبه بر تغییرات اقلیمی کمک کند و
روزی جایگزین روشهای کنونی تولید پالستیک و سوخت
شود که انتشار کربن را تشدید میکنند.
ناگپال و همکارانش ،این پروژه را در سال  ۲۰۱۳و
با بررسی نقطههای کوانتومی بسیار کوچک آغاز کردند.
نقطههای کوانتومی ،نیمهرساناهای کوچکی هستند که در
صنعت و پزشکی به کار میروند .این نقاط که قابل تزریق
به سلولها هستند ،طوری طراحی میشوند که بتوانند به
آنزیمهای مورد نظر متصل شوند و سپس ،این آنزیمها را با
کمک طول موجهای خاصی از نور ،فعال کنند.
هدف ناگپال این بود تا بفهمد که آیا نقاط
کوانتومی میتوانند آنزیمهای خاص را در سلولهای
میکروبی شلیک کنند و به تغییر دیاکسید کربن و
نیتروژن هوا منجر شوند .ناگپال و همکارانش توانستند
با پخش کردن نقاط کوانتومی خاص در سلولهای
میکروبی معمولی موجود در خاک ،به پاسخ این سوال
دست یابند .آنها دریافتند که حتی قرار گرفتن در
معرض میزان کمی از نور غیر مستقیم خورشید میتواند
میکروبها را فعال کند تا دیاکسید کربن را بدون نیاز
به منبع انرژی یا غذا جذب کنند و از عهده تغییرات
زیستشیمیایی که به انرژی باالیی نیاز دارند ،برآیند.
وی افزود :هر سلول ،از میلیونها نوع از این ترکیبات
شیمیایی تشکیل میشود و ما در این پژوهش نشان دادیم
که این ترکیبات میتوانند تولید طبیعی را تا حدود ۲۰۰
درصد افزایش دهند.
این میکروبها ،محصول نهایی خود را در سطح
رها میکنند .ادغام متفاوت نقاط کوانتومی و نور ،به
تولید محصوالت متفاوتی منجر میشود .طول موجهای
سبز موجب میشوند که باکتری ،از نیتروژن برای تولید
آمونیاک استفاده کند؛ در حالی که طول موجهای قرمز ،به
میکروبها کمک میکنند تا دیاکسید کربن را برای تولید
پالستیک به کار گیرند.
این فرآیند ،نشانههای امیدوارکنندهای برای تولید
در مقیاس بزرگ در بر دارد .این پژوهش نشان میدهد
هنگامی که کارخانههای میکروبی برای چند ساعت در رو
فعال میشوند ،نشانههایی از تخلیه را به نمایش میگذارند
که نشان میدهد سلولها میتوانند دوباره تکثیر شوند؛ در
نتیجه نیاز به تکرار فرآیند برطرف می شود.

تولید کود بیولوژیکی برای دسترسپذیر کردن فسفر در گیاهان

با توجه به اینکه همواره عالیم کمبود فسفر در گیاهان مشاهده میشود،
محققان یکی از شرکتهای دانش بنیان کود بیولوژیکی را عرضه کردند که قادر
است با شکستن باندهای فسفر ،این ماده را در اختیار گیاهان قرار دهد.
سمیه رحیمی یکی از محققان این طرح ،تولید آفت کش بیولوژیکی و پودر
را از محصوالت این شرکت دانست و گفت :پودر و آفت کشهای تولید شده حاوی
یکسری از باکتریها و قارچهایی هستند که به صورت طبیعی در خاک و در اطراف
ریشه گیاهان وجود دارند ولی بر اثر مصرف بیش از حد ترکیبات شیمیایی و سموم
شیمیایی میزان آنها کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه ما با استفاده از مواد تولید شده این باکتریها و قارچها را به
خاک مجددا ً بر میگردانیم ،ادامه داد :این امر موجب افزایش ریشه و جذب عناصر
در گیاهان میشود ضمن آنکه جذب ازت و فسفر را به فرم قابل جذب در گیاه در
میآورد .رحیمی عدم آسیب رساندن به محصوالت کشاورزی را از مزیتهای این
کود نام برد و افزود :این کود و آفت کشهای تولیدی عالوه بر آنکه موجب افزایش
عملکرد گیاهان میشود ،بیماریهای آن را از بین میبرد بدون آنکه ضرری به محیط
زیست و یا موجودات غیر هدف مانند انسان و یا زنبور عسل و حشرات شکارگر
وارد شود.
این محقق تولید کود بیولوژیک بایو فسفات بایوران را یکی از محصوالت
تولیدی این شرکت نام برد و اظهار کرد :این محصول بر پایه مجموعهای از

باکتریهای حل کننده فسفات و به صورت گرانول فرموله شده و همزمان حاوی
مقادیر قابل توجهی از فسفر معدنی است.
به گفته وی ،از این کود در خاکهایی که از کمبود فسفر رنج میبرند مورد
استفاده قرار میگیرد؛ چراکه محتوای فسفر معدنی آن نیاز گیاه به عنصر فسفر را
برطرف میکند و باکتریهای موجود در آن نیز از تشکیل «باند» بین فسفر و سایر
کانیهای خاک و تبدیل آن به فرمهای غیر قابل استفاده برای گیاه ممانعت میکنند.
محقق این طرح میزان دوز مناسب برای استفاده را منوط به آنالیز خاک برای
تعیین مقدار فسفر دانست و خاطر نشان کرد :کاربرد این کود قبل از بیدار شدن
درخت به صورت «چالکود» یا کانال کود توصیه میشود .تعداد چاله حفر شده بسته
به محتوای فسفر خاک و سن درخت ،یک تا دو عدد و مقدار کود مورد استفاده در
هر چاله  ۵۰۰گرم است .رحیمی با اشاره به عملکرد این کود در خاک ،با بیان اینکه
این کود حاوی یکسری از باکتریهای حل کننده فسفر است ،گفت :اکثر خاکهای
کشور با کمبود فسفر مواجه نیستند ولی همواره در گیاهان عالئمی از کمبود فسفر
مشاهده میشود که دلیل آن این است که گیاهان مشکل جذب فسفر دارند.
وی در این باره توضیح داد :در خاکهای اسیدی فسفر با عناصری چون آهن و
آلومینیوم «باند» تشکیل میدهد و بر اثر آن فسفر از دسترس گیاهان خارج میشود
و این کود قادر به شکستن این باندها است و یا اجازه تشکیل این باندها را نمیدهد
و در نتیجه فسفر به سرعت جذب گیاه میشود.

