8

دوشنبه  26اسفند 1398
شماره 2667

فنآوری و آيتي
متن میثاقنامه روزنامهنگاری در سایت روزنامه موجود است

نشاني الكترونيكي www.asrerasaneh.ir :پست الكترونيكيinfo@asrerasaneh.ir :

صاحب امتياز و مدیر مسوول :سيداميرحسين رضوي نشاني :تهران  -بلوار کشاورز  -خیابان برادران عبداهللزاده -کوچه افشار پالك - 14واحد 1تلفكس 66921636 :چاپ :ريحان توزیع تهران :نشرگستر روز

بازار PC

بهروزرسانی  ۳گوشی سامسونگ
به اندروید ۱۰

سامسونگ به تازگی از به روزرسانی و آپدیت اندروید
 ۱۰برای سه مدل گوشی گلکسی جدید خبر داد.
اندروید  ۱۰که جدیدترین نسخه از سیستمعامل
محبوب گوشیهای هوشمند به شمار میرود ،مدتهاست
که شرکتهای تولیدکننده موبایل را درگیر خود کرده است
تا بعد از انتشار و عرضه عمومی ،بالفاصله بتوانند جدیدترین
گوشیهای هوشمند و پرچمدار خود را به آن ارتقا دهند
و نسخه آپدیت و بهروزرسانی اندروید  ۱۰را منتشر کنند.
طبق روال هرساله ،گوگل به عنوان شرکت توسعه
دهنده اندروید و تولیدکننده گوشیهای هوشمند پیکسل،
نخستین شرکتی است که برای نسخههای جدید از سیستم
عامل محبوب و پرطرفدار اندروید را برای گوشی های
اختصاصی خود منتشر و ارائه می کند.
سامسونگ به عنوان بزرگترین تولیدکننده موبایل در
جهان  ،به تازگی اعالم کرده است که برای سه مدل گوشی
گلکسی دیگر نیز به روزرسانی و آپدیت جدید اندروید ۱۰
را به ارمغان آورده است تا کاربران آنها نیز بتوانند از امکانات
و قابلیت های جدید و بهینه شده جدیدترین نسخه از این
سیستم عامل بهره مند شوند .بر اساس گزارشی که در
وب سایت  gsmarenaآمده است ،سه مدل گوشی
سامسونگ گلکسی ( ( ،A6 2018گلکسی ( A7 )2018و
گلکسی ( A80 ( 2019نیز به جمع سایر مدل گوشیهای
این شرکت کره ای که به اندروید  ۱۰مجهز و به روزرسانی
شده بودند ،اضافه شده اند .سامسونگ در ماه جاری میالدی
برای دو مدل گوشی دیگر نیز  ،گلکسی  A70sو گلکسی
 40Mنیز آپدیت اندروید  ۱۰را برای دریافت ،دانلود و نصب
کاربران ارائه و منتشر کرده بود.
با بیش از  ۹میلیون رایانه؛

مایکروسافت یکی از بزرگترین
باتنت های جهان را از کار انداخت

مایکروسافت با همکاری چند شرکت دیگر باتنتی
شامل بیش از  ۹میلیون رایانه را از کارانداخت .این یکی از
قدیمی ترین و بزرگترین باتنت های جهان بود.
به نقل از دیلی میل ،مایکروسافت یکی از بزرگترین
و قدیمی ترین باتنت های جهان را از کار انداخت .باتنت
شبکه ای غیر قانونی از رایانه هایی است که به بدافزاری
مبتال شده اند و از آنها برای انجام طرح های گسترده
فیشینگ استفاده می شود.
عملیات از کار انداختن باتنت با همکاری واحد «جرایم
دیجیتالی» مایکروسافت ،شرکت امنیت سایبری «بیت
سایت» و چند شریک دیگر در  ۳۵کشور مختلف انجام شد.
باتنت مذکور «نکورز» ( )Necursنام داشت و طی
 ۸سال بیش از  ۹میلیون رایانه را مبتال کرد .این باتنت
برای ابتالی رایانه ها از شیوه ارسال ایمیل های انبوه و
فعالیت های کالهبردارانه دیگر استفاده می کرد.
طبق پست وبالگی مایکروسافت ،این باتنت در روسیه
قرار داشت و با حمله سایبری  GameOver Zeusدر
سال  ۲۰۱۴مرتبط بود که طی آن بیش از  ۱۰۰میلیون
دالر از حساب های بانکی افراد سرقت شد.
مایکروسافت برای از کارانداختن باتنت مذکور،
الگوریتمی در شبکه رایانه ها را شناسایی کرد که از آن
برای تولید اتوماتیک دامنه های جدید وب استفاده می شد.
این بخشی از برنامه ارسال ایمیل های کالهبردارانه بود.

سامسونگ موبایل هایتان را تمیز می کند

با شیوع ویروس کرونا ،شرکت سامسونگ اعالم کرده
در مراکز خدماتی خود به طور رایگان موبایل ،تبلت و
ساعت های هوشمند افراد را با اشعه  UV-Cپاکسازی می
کند .به نقل از دیجیتال ترندز ،در بحبوحه شیوع ویروس
کووید ،۱۹فروشگاه های  Samsung Experienceو
مراکز خدماتی این شرکت« ،سرویس پاکسازی گلکلسی»
()Galaxy Sanitizing Serviceرا ارائه می کنند.
در این سرویس با کمک نور  UV-Cموبایل های کاربران
به طور رایگان تمیز می شود .این سرویس به جای مواد
شیمیایی قدرتمند که ممکن است به دستگاه های
الکترونیکی آسیب برساند ،از اشعه  UV-Cبرای پاکسازی
موبایل ها ،ساعت های هوشمند ،ایرباد های بی سیم و
تبلت ها استفاده می کنند.
طبق اطالعاتی که در وب سایت سامسونگ در مالزی
وجود دارد ،دستگاه هایی که برای عملیات پاکسازی در
سرویس به کار می رود قبال آزمایش شده اند تا روی
عملکرد موبایل ها تاثیر منفی نداشته باشند.
افراد با مراجعه به فروشگاه ها یا مراکز خدماتی
سامسونگ که این سرویس را عرضه می کنند ،می توانند از
آن بهره ببرند همچنین این مراکز خدمات پاکسازی را برای
دستگاه های غیر سامسونگ نیز انجام می دهند.
در این خدمت موبایل ها در  ۳۰ثانیه ،تبلت و ساعت
هوشمند در  ۳دقیقه پاکسازی می شوند .البته سامسونگ
تضمین نمی کند این سرویس تمام باکتری ،جرم ها و
ویروس ها را از بین ببرد.

فروشندگان وب سایت «ای بی»
مشتریان را فریب می دهند

یک سازمان حمایت از مشتریان ادعا می کند شکافی
در سیستم ثبت نقد وب سایت «ای بی» به فروشندگان
کاالهای بی کیفیت اجازه می دهد نقدهای مثبت را به
کاالهایشان بچسبانند و مشتریان را فریب دهند.
به نقل از دیلی میل ،افراد سودجو با سواستفاده از
شکافی در سیستم ثبت نقد درباره یک کاال در وب سایت
« ای بی» مشتریان را فریب داده اند.
گروه حمایت از مصرف کننده ادعا می کند فروشندگان
کاالها در این وب سایت می توانند با استفاده از سیستم
ثبت نقد درباره کاالها  ،یک نقد خوب را به محصولی با
کیفیت پایین بچسبانند .هنگامیکه کاالها برای فروش در
وب سایت ای بی عرضه می شوند ID ،کاال اطالعات مرتبط
با آن را از مخزن اصلی اطالعات دریافت می کند تا فرایند
فهرست بندی و همچنین نقد و اظهار نظر درباره آن تسهیل
شود .در نتیجه نقدهای مربوط به تمام فهرست بندی های
کاالهای مشابه بدون در نظر گرفتن فروشنده یا شرایط
محصول ،به اشتراک گذاشته می شود .این بدان معنا است
که فروشنده یک کاالی نامرغوب می تواند نقدهای مثبت
از کاالهای محبوب شرکت هایی مانند اپل و سامسونگ را
به محصوالت تقلبی خود بچسباند .به این ترتیب مشتریان
گمراه می شوند .این سازمان اکنون از مقامات دولتی
خواسته تا وب سایت هایی مانند ای بی را مجبور کنند
برای جلوگیری از این روند اقداماتی انجام دهند.

آذری جهرمی خبر داد:

مصوبه جدید خدمات ارزش افزوده به اپراتورها ابالغ شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از
پایان دادن به کالهبرداری های خدمات
ارزش افزوده طبق مصوبه کمیسیون تنظیم
مقررات ارتباطات و ابالغ آن به اپراتورها خبر
داد.
محمدجواد آذری جهرمی در توئیتر
نوشت :به رغم وجود چالشها و فشارهای
بسیار زیاد ،مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات
ارتباطات درباره پایان دادن به کالهبرداری
های خدمات ارزش افزوده ،روز شنبه به
اپراتورها ابالغ شد.
مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات
ارتباطات در جلسه  ۳۰۰این کمیسیون
به منظور حمایت از حقوق مشترکین و با
توجه به وجود برخی از چالش ها در ارائه
خدمات ارزش افزوده از قبیل ناآگاهی برخی
از مشترکین از شرایط و هزینه های عضویت،
روشهای استعالم وضعیت عضویت و لغو آن،
عضویت ناخواسته و همچنین شفاف سازی
در خصوص ارائه و استفاده از خدمات ارزش
افزوده ،به تصویب رسیده است.
مطابق این مصوبه ،هر گونه جمع
آوری مبالغ بابت خدمات ارزش افزوده برای
مشترکان تلفن ثابت و همراه پس پرداخت
(دایمی) و پیش پرداخت (اعتباری) صرفا
باید از محل اعتبار خدمات ارزش افزوده
انجام شود.

دارنده پروانه موظف است پس از
دریافت درخواست خدمات ارزش افزوده
از سوی مشترک ،شرح خدمات ،هزینه و
زمان استفاده آن را به مشترک اطالع داده و
حداکثر در سقف اعتبار خدمات ارزش افزوده
مشترک ،نسبت به فعال سازی خدمت ارزش
افزوده درخواستی اقدام کند.
دارنده پروانه در صورت عدم وجود
اعتبار خدمات ارزش افزوده ،نمی تواند هیچ
خدمت ارزش افزوده ای را به صورت غیر
رایگان برای مشترک فعال کند.
دارنده پروانه موظف است در صورت
اتمام اعتبار خدمات ارزش افزوده ،پیامکی

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح کرد:

صدور صورتحساب جداگانه برای خدمات ارزش افزوده

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از صدور صورتحساب جداگانه برای خدمات
ارزش افزوده تلفن همراه و فعال سازی بسته «وس» به انتخاب مشترک ،خبر داد.
به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،حسین فالح جوشقانی از
تصویب و ابالغ مصوبه مربوط به ضوابط ارائه و استفاده از خدمات ارزش افزوده خبر داد.
وی گفت :کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه سال  ۹۸با توجه به
مصوبه شورای عالی مجازی و با هدف حمایت از حقوق مشترکین الحاقیهای برای مصوبه
 ۲۴۸درباره ارائه و استفاده از خدمات ارزش افزوده تصویب کرد.
فالح جوشقانی با اشاره به وجود برخی چالشها در ارائه خدمات ارزش افزوده و ناآگاهی
برخی از مشترکان در مورد شرایط و هزینههای عضویت ،روشهای استعالم وضعیت عضویت
و یا لغو آن افزود :در این مصوبه موضوع اعتبار خدمات ارزش افزوده پیشبینی شده که
براساس آن مشترک میتواند بسته خدمات ارزش افزوده را با قیمت مشخصی خریداری
کند و اپراتورها نیز صرفاً به مشترک اجازه میدهند خدمات ارزش افزوده را تا سقف اعتبار
تعیین شده فعال کند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تصریح کرد :هرگونه مبلغی که بابت خدمات
ارزش افزوده از مشترکان تلفن ثابت و یا تلفن همراه دائمی یا اعتباری کسر میشود باید
از محل اعتبار تعیین شده باشد.
وی تاکید کرد :دارندگان پروانه هم موظف هستند پس از دریافت درخواست خدمات
ارزش افزوده از سوی مشترک ،شرح خدمات ،هزینه و زمان استفاده از آن را به مشترک
اطالع داده و حداکثر تا سقف اعتبار خدمات ارزش افزوده مشترک ،خدمت درخواستی را
برای وی فعال کنند.
فالح جوشقانی با اشاره به اینکه هرگونه تمدید یا فعال سازی مجدد اعتبار خدمات
ارزش افزوده باید پس از درخواست مجدد از سوی مشترک انجام شود افزود :دارنده پروانه
موظف است پس از پایان اعتبار خدمات ارزش افزوده پیامکی مبنی بر پایان اعتبار این
خدمات برای مشترک ارسال کند و برای مشترکان تلفن ثابت و همراه دائمی به صورت
جداگانه صورتحساب صادر کند.

مبنی بر پایان اعتبار خدمات ارزش افزوده به
مشترک ارسال کند .دارنده پروانه در توقف یا
ادامه خدمات ارزش افزوده به صورت رایگان
و در چارچوب قرارداد خود با ارایه دهنده
خدمات ارزش افزوده به مشترک مختار است.
هرگونه تمدید یا فعال سازی مجدد
اعتبار خدمات ارزش افزوده منوط به ارائه
درخواست جدید از سوی مشترک است.
دارنده پروانه موظف است مکانیزمی
ساده و شفاف برای مشاهده و اطالع مشترک
از جزییات میزان کارکرد خدمات ارزش
افزوده وی ،فراهم کند.
دارنده پروانه موظف است به منظور

اطالع رسانی و انجام محاسبات خدمات ارزش
افزوده ارائه شده به مشترکین تلفن ثابت و
همراه پس پرداخت (دایمی) صورتحساب
جداگانه صادر کند .بدهی و ضمانت اجرای
این خدمات قابل تسری و اعمال به سایر
خدمات مشترک نیست.
مسئولیت پاسخگویی به هزینه های
کسر شده از مشترک بابت خدمات ارزش
افزوده بر عهده دارنده پروانه است و دارنده
پروانه باید تمهیدات الزم برای نگهداری
جزئیات مرتبط با مفاد این مصوبه را به مدت
شش ماه فراهم کند.
دارنده پروانه موظف است به منظور
انجام نظارت بر حسن اجرای این مصوبه و
رسیدگی به شکایات مربوط ،سامانه ها و
دسترسی های الزم را با تایید سازمان ایجاد
کند ،به طوری که اجرای کلیه مفاد مصوبه
برای سازمان قابل احراز باشد.
رعایت الزامات موضوع این مصوبه
مطابق مصوبه سال  ۹۳شورای عالی فضای
مجازی برای ارائه خدمات ارزش افزوده
الزامی است؛ و دارنده پروانه موظف است
برای انطباق خدمات فعلی خود با مفاد این
مصوبه اقدام کند.
این مصوبه در  ۲ماده و  ۱۷بند به
تصویب رسید و از تاریخ  ۱۵اردیبهشت ۹۹
الزم االجرا است.

با هدف مدیریت ریسک اثرات کرونا در نوروز؛

افزایش ظرفیت پهنای باند برای اینترنت کشور پیش بینی شد

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت :به دلیل افزایش استفاده
کاربران از اینترنت و با هدف مدیریت ریسک اثرات کرونا در نوروز  ،۹۹افزایش ظرفیت
پهنای باند شبکه ارتباطی پیش بینی شد.
سجاد بنابی با توجه به ادامه روند تعطیالت کرونا و همزمانی با عید نوروز از ظرفیت
سازی جدید برای شبکه پهنای باند اینترنت خبر داد و گفت :با توجه به آثار مساله بیماری
کرونا بر رفتار کاربران که افزایش  ۵۰درصدی استفاده از اینترنت و دیتا را در هفتههای
اخیر در پی داشته است ،با هدف مدیریت ریسک اثرات تداوم این بیماری در ایام نوروز،
افزایش ظرفیت پهنای باند شبکه پیش بینی شده است.
وی گفت :این افزایش ظرفیت برای شبکه  IPداخلی و درگاههای بینالملل و نیز بستر
انتقال آن است که به همراه مذاکره و توافق با پروایدرهای بینالمللی جهت تامین ظرفیت
پیش بینی شده ،از طرف شرکت ارتباطات زیرساخت صورت پذیرفته است.
نائب رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت تاکید کرد :طی هماهنگی با
اپراتورهای تلفن همراه و اینترنت ثابت ،افزایش ظرفیت شبکه دسترسی و بهبود کیفیت
سرویس دریافتی کاربران نیز برای روزهای آینده و تعطیالت نوروز  ۹۹در حال انجام است.
طی  ۲۰روز اخیر و با توجه به افزایش استفاده کاربران از اینترنت به دلیل دورکاری و
خانه نشینی ،میزان مصرف دیتای کشور مطابق با برآورد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی حدود  ۵۰درصد افزایش یافته است که گفته شده است از این میزان افزایش ۵۰
درصدی ،سهم شبکه ملی اطالعات  ۳۰درصد و سهم اینترنت بینالملل  ۲۰درصد در میزان
مصرف دیتای کاربران بوده است.
از  ۱۷اسفندماه جاری نیز وزیر ارتباطات در پاسخ به درخواست بسیاری از کاربران
برای ارزان شدن قیمت اینترنت در شرایط بحران کرونا ،از اپراتورهای اینترنت ثابت خواست
تا بسته اینترنت با حجم مصرف  ۱۰۰گیگابایت را به صورت رایگان و تا پایان اسفندماه
برای کاربرانشان فعال کنند.این هدیه شامل کاربران اینترنت موبایل نمیشود و اپراتورهای
موبایل تنها ،مصرف داخلی کاربران روی شبکه ملی اطالعات را در شرایط کنونی به یک
سوم قیمت اینترنت بینالملل کاهش دادند.

توسط شرکت مستقر در پارک پردیس؛

ایران تولید کننده داروی دیابت شد

یکی از شرکتهای دانش بنیان مستقر
در پارک فناوری پردیس داروی دیابت تولید
کرد.
به نقل از معاونت علمی و فناوری ،یکی
از شرکتهای فعال در حوزه دارو که در پارک
فناوری پردیس ،مستقر شده است موفق به
تولید انحصاری «اگزناتاید» جهت درمان
بیماران دیابتی شده است.
مجتبی طباطبائی مدیرعامل شرکت
مستقر در پارک فناوری پردیس معاونت
علمی گفت :مسئله تامین دارو به عنوان نیاز
اساسی یک جامعه ،به گونهای اهمیت دارد
که اگر کشوری در حوزه داروسازی ،خودکفا
یا توانمند نبوده و متکی به واردات باشد ،در
صورت تحریم و نوسانات ارزی بحرانهای
جدی برای آن کشور و مردمش ایجاد
میشود .بنابراین یکی از کارهای ارزشمند
در کشور ،افزایش سهم تولید دارو به نسبت
واردات آن و پیش رفتن در مسیر بینیازی از
دیگر کشورهاست.

وی افزود :این شرکت که از سال ۷۶
فعالیت خود را با هدف تولید در عرصه
داروهای پروتئینی نوترکیب آغاز کرده و به
تولید انحصاری «اگزناتاید» جهت درمان
بیماران دیابتی و همچنین «تریپتورلین»
برای درمان بیماران سرطان پروستات در
خاورمیانه دستیافتهاست ،یکی از همین
فعاالن عرصه داروسازی است.
مجتبی طباطبایی بیش از چهار دهه
قبل دانشجوی رشته داروسازی بوده است.
سالهایی که به قول خود او رشته ژنتیک
در ایران خیلی شناخته شده نبوده است و به
همین دلیل برای تحصیل در رشته مهندسی
ژنتیک در مقطع دکتری ،راهی انگلستان
میشود .مدیرعامل شرکت پویش دارو در
مورد آن زمان میگوید :سالهای آخر که در
ایران داروسازی میخواندم ،مهندسی ژنتیک
تازه در داروسازی متولد شده بود .من با این
هدف به انگلستان رفتم که تخصص خود را
در مهندسی ژنتیک بگیرم.

وی گفت :توانستم این کار را بکنم و
زمانی که به ایران بازگشتم ،به عنوان عضو
هیات علمی دانشگاه استخدام شدم .هنوز
هم این افتخار را دارم که در دانشگاه تهران
هستم .اما هدف من به تنهایی آموزش نبود.
برای خودم رسالت بزرگتری در نظر داشتم.
آن رسالت این بود که آنچه را که آموختهام،
وارد جامعه کنم .شکر گزار خدا هستم که
تا حدودی توانستم این کار را انجام دهم.
بنابراین کاری که کردم دقیقاً در رابطه با
تحصیالت و تخصصی بود که به دست آورده
بودم.توانستیم نیاز کشور را تامین کنیم و
جلوی واردات را بگیریم.
مدیرعامل شرکت اضافه کرد :محصوالتی
که ما تولید میکنیم اساسی و بسیار گران
قیمت هستند و در  ۱۵سال گذشته وارداتی
نداشتهاند .نه تنها واردات نداشتیم و توانستیم
نیاز کشور را تامین کنیم ،خوشحال هستیم
که محصوالت ما در بازارهای جهانی هم وارد
شده و صادرات نیز انجام میدهیم.

طباطبایی در مورد میزان محصوالت
تجاری سازی شده این شرکت ،افزود:
تقریباً تمامی محصوالتی که در بخش
تحقیق و توسعه داشتهایم ،وارد بازار
شدهاند .تمامی محصوالتی که تا سال
 ۹۴در این بخش تایید و تکمیل شدهاند،
در بازار موجود هستند .البته در آینده
محصوالت بیشتری خواهیم داشت زیرا
که توسعه بیشتری پیدا کردهایم .در دو
سال اخیر ،آزمایشگاه جدیدی ساختیم
و امیدواریم که جهش بزرگی در میزان
تولیدات در سالهای آینده داشته باشیم.

استفاده از فضای ابری برای رادیولوژی بیماران

محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به ایجاد
زیرساختی مبتنی بر فضای ابری شدند که برای انجام
تصویربرداری حضور بیمار کاهش می یابد .این روش برای
پیشگیری از کرونا نیز مناسب است.
امیرحسین رسولی بنیان گذار شرکت دانش بنیان فعال در
حوزه انفورماتیک پزشکی اظهار کرد :با استفاده از تکنیک ها و
مزایایی که دنیای فناوری اطالعات و راهکارهای مبتنی بر آن در
اختیارمان قرار داده می توان از فضای ابری برای استفاده حداقلی
از منابع و باال بردن سطح کیفیت درمان کشور بهره برد.
وی با بیان اینکه بسیاری از افراد آشنایی زیادی با فضای
ابری ندارند ،بیان کرد :می توان با استفاده از فضای ابری و
بسترهای کامپیوتری امکانات ویژه ای در اختیار پزشکان و
بیماران قرار داد.
وی با اشاره به سامانه و زیرساختهای نرم افزاری و سخت
افزاری که در این شرکت طراحی شده است گفت :یکی از

موضوعاتی که همواره در اخذ تصاویر پزشکی مطرح است این
است که بیمار باید چند مرحله به مرکز تصویربرداری و پزشک
مراجعه کند؛ با توجه به شرایط کنونی و انتقال شیوع کرونا
این رفت و آمدها باید به حداقل برسد از این رو استفاده از
زیرساختی که باعث کاهش این رفت و امدها شود نیاز است.
رسولی با تاکید بر اینکه این شرکت توانسته است بر اساس
استانداردهای جهانی ،زیرساخت ها ،نرم افزار و سخت افزار را
در اختیار مراکز تصویربرداری و بیمارستان ها قرار دهد عنوان
کرد :آرشیومد محصولی است که ما طراحی کردهایم و اگر مراکز
تصویربرداری یا بیمارستانی به سامانه ای که طراحی شده است
مجهز شوند می توانند تنها با یکبار حضور بیمار ،تمام اقدامات
مربوط به تصویربرداری را انجام دهند و نتیجه تصویر را به پزشک
و بیمار ارائه دهند.
وی با بیان اینکه به دلیل اینکه این سامانه در بستر اینترنت
است ،نتیجه تصویربرداری می تواند در اختیار پزشکان کشور و
بیماران قرار گیرد.
به گفته رسولی ،به دلیل شیوع کرونا نیاز است که کمترین
حضور بیمار و پزشک و کمترین تماس ها بین افراد برقرار شود
که این سامانه باعث ارتباط حداقلی پزشک و بیمار می شود.
رسولی با بیان اینکه از این سامانه نیز می توان برای
تشخیص بیماریهای مختلف از جمله کرونا استفاده شود ،عنوان
کرد :بیمارستان ها و مراکز تصویر برداری می توانند به زیرساخت
هایی همچون نرم افزار ،سامانه ها و سیستم های سخت افزاری
همچون رایانه و پردازشگر مجهز شوند تا بتوانند از این سامانه
تبادل و انتقال تصاویر بهره ببرند.

وی با تاکید بر اینکه صفر تا صد طراحی این سامانه ابری
و برنامه نویسی ها توسط تیم شرکت بوده است ،بیان کرد :با
استفاده از این سامانه توسط مرکز و بیمارستان ،پزشک و بیمار
می توانند تصویر رادیولوژی و گزارش مربوط به بیمار را در بستر
اینترنت با تلفن همراه ،تبلت و  ...مشاهده کنند.
وی با بیان اینکه فیلمهای تصویربرداری پزشکی یکی از
بزرگترین آالیندههای محیط زیست هستند و باید از چرخه
استفاده پزشکی حذف شوند بیان کرد :بر اساس آمار حدود ۵۰
میلیون یورو ساالنه واردات فیلم رادیولوژی به کشور داریم که
می توان با استفاده از این زیرساخت از خروج ارز در این زمینه
جلوگیری کرد.
رسولی تاکید کرد :مراکز تصویر برداری سراسر کشور می
توانند با انعقاد قرارداد با شرکت ،ظرف  ۷۲ساعت مجهز به
سیستم شوند و خدمات آنالین دریافت کنند.
به گفته مدیرعامل این شرکت دانش بنیان ،این شرکت
امکان صادرات این خدمت را به کشورهای همسایه ایران و سراسر
دنیا دارد و برای پیشبرد اهداف ،کاهش هزینه ها ،باالبردن دقت
و صحت تشخیص و ارائه گزارش های تصویربرداری این اقدام را
توسعه خواهد داد.
وی با بیان اینکه این سامانه مشابه خارجی ندارد ،بیان
کرد :در بازه زمانیای که این سیستم طراحی شده است ۵۰
بیمارستان از این خدمات به صورت آنالین بهره می برند و
نزدیک به  ۸۰۰پزشک از آن استفاده می کنند؛ همچنین ۷۰
هزار پرونده پزشکی تا کنون در این سامانه تبادل و ذخیره شده
است.

فنآوری
سورنا ستاری:

پروتکلهای جدید درمان کرونا
در حال انجام است

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت :پروتکل
های جدید درمانی با هماهنگی وزارت بهداشت برای مقابله
با ویروس کرونا در حال انجام است.
به نقل از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری،
سورنا ستاری به پیگیری تلفنی رئیس جمهوری از نتایج
اقدامات انجام شده در کمیته مقابله با کرونای معاونت
علمی اشاره کرد و افزود :در این پیگیری توضیح اقدامات
انجام شده به استحضار رئیس جمهور رسید.
ستاری افزود :پیگیری امور مربوط به حوزه علم
و فناوری در جهت مقابله با ویروس کرونا و تجهیزات و
ملزومات پزشکی ساخته شده توسط شرکتهای دانش
بنیان و کارآزمائی بالینی و بهره برداری داروهای جدید در
حالت ساخت مورد تاکید قرار گرفت.
وی افزود؛ کمیته مشترک علمی ما بین وزارت
بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با معاونت علمی و
فناوری تشکیل شده که در حال حاضر دهها پروژه پژوهشی
مشترک تعریف شده است و بزودی نتایج برخی از آنها
مشخص خواهد شد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین
گفت :تأکید و درخواست رئیس جمهور بر این بود که هرچه
زودتر باید ماهیت این ویروس و حرکت و تاثیرگذاری و
عملکرد آن در افراد مختلف مشخص و تشخیص داده شود.
ستاری تاکید کرد :میبایست حمایت از شرکتهای
دانش بنیان و محققینی که در مقابله با ویروس کرونا
مشغول به کار شدهاند صورت گیرد .همچنین مطالعات
جدی در مقابله با این ویروس باید انجام شود.
وی همچنین گفت :پروتکلهای جدید درمانی با
هماهنگی وزارت بهداشت برای مقابله با ویروس کرونا در
حال انجام است همچنین اقداماتی در راستای مطالعات
بالینی زیر نظر این وزارتخانه با اخذ گواهی مربوط از کمیته
اخالق پزشکی صورت گرفت.

محافظت از سطوح با پوشش
ضدخوردگی از جنس ریحان

نانو پوششی حاوی عصاره ریحان با همت گروهی
از محققان دانشگاه تربیت مدرس و با همکاری مؤسسه
پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش تولید شد.
به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو ،این پوشش جدید
سنتز شده قادر است به مدت طوالنیتری از سازههای فلزی
در برابر خوردگی محافظت کند .استفاده از این پوشش در
سازههای در تماس با آب بسیار کاربردی است.
محافظت از سازههای فلزی در برابر خوردگی به
خصوص سازههای در تماس با آب ،از اهمیت باالیی
برخوردار است .پوششهای آلی یکی از رایجترین روشهای
حفاظت از این سازهها میباشند .مکانیسم اثر این نوع
پوششها جلوگیری از نفوذ آب ،اکسیژن و یونهای خورنده
به داخل سازه و ایجاد واکنش با آن است.
از جمله مشکالت پوششهای محافظ ،تحلیل این
پوششها و کاهش قدرت سد کنندگی آنها است .این
موضوع مورد توجه محققان دانشگاه تربیت مدرس قرار
گرفته و با همکاری این محققان با مؤسسه پژوهشی علوم
و فناوری رنگ و پوشش ،راهکاری جهت رفع این مشکل
ارائه شده است.
به گفته دکتر مزدک ایزدی ،دانشآموخته مقطع
دکتری دانشگاه تربیت مدرس ،قدرت سد کنندگی این
پوششها به مرور زمان تحلیل میرود و برای افزایش عمر و
خواص حفاظتی پوششهای آلی ،راهکاری دوستدار محیط
زیست با کمک عصاره گیاه ریحان ارائه شده است .در این
طرح با استفاده از عصاره ریحان ،به عنوان یک بازدارنده
طبیعی خوردگی در پوششهای آلی استفاده شده است.
این محقق گفت :پوشش سنتز شده به این صورت
است که نانو لولههایی از جنس خاک رس که حاوی عصاره
گیاه ریحان هستند ،در ساختار این پوشش پراکنده شده
است .چنانچه نفوذ الکترولیت در پوشش اتفاق بیفتد،
عصاره موجود در نانو لولهها آزاد شده و فصل مشترک
فلز – پوشش که در معرض خوردگی قرار دارد را در برابر
خوردگی محافظت میکند.

ذوب تحت خالء با کوره های ساخت
داخل ممکن شد

یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید کوره های
ذوب مجدد مغناطیسی را تولید کند.
به نقل از معاونت علمی و فناوری،وقتی مادهای تحت
شرایط خالء ذوب شود آن ماده به لحاظ کیفیت بسیار
مورد مطلوب خواهد بود .این موضوع در علم مهندسی مواد
در طراحی و ساخت قطعات حساس در حوزههای گوناگون
اهمیت ویژه به خود میگیرد.
یک شرکت دانشبنیان در کشور توانسته است با اتکا
به توان و دانش بومی به تولید «کورههای ذوب مجدد قوس
الکتریکی» دست پیدا کند .این تجهیز یکی از مهمترین
دستگاههای مورد نیاز صنایع و نیز مراکز علمی و تحقیقاتی
کشور به شمار میرود.
رضا غالمی پور مدیرعامل شرکت دانشبنیان درباره
نوع فعالیت و محصول تولید شده این شرکت گفت :این
مجموعه در زمینه طراحی و تولید «کورههای ذوب مجدد
قوس الکتریکی» مشغول به فعالیت است .این کوره عمدتا
محققان ،دانشگاهیان و نیز مراکزی که میخواهند آلیاژ
خاصی را تولید کنند مورد استفاده قرار میگیرد.
این فعال فناور ادامه داد :ذوب و ذوب مجدد قوس
الکتریکی ،در مراکز علمی تحقیقاتی و علمی که مرتبط با
آلیاژهای جدید و ویژه و فلزات دما باال کاربرد دارد .امروزه
این روش در بسیاری از صنایع برای تولید آلیاژهای مرغوب
که ساختار یکنواخت که استحکام باال مورد نیاز باشد
استفاده میشود.
غالمی پور ادامه داد :کوره ذوب مجدد قوس الکتریکی
تحت خالء یا به عبارتی  VARدستگاهی است که با
استفاده از آن میتوان آلیاژهای خاص مانند آلیاژهای
دیرگداز و حساس به اکسیداسیون را در واحد صنعتی و
یا آزمایشگاهی با کمترین آلودگی تولید کرد.
این فعال فناور ادامه داد :به دلیل کاربردهای مختلف
این کورهها در صنایع گوناگون و حساس فروش این تجهیز
به ایران ممنوع و تحت تحریم قرار دارد.
غالمی پور به اختالف قیمت محصول این شرکت با
نمونه مشابه خارجی آن اشاره و بیان کرد :قیمت تمام شده
تجهیز این شرکت حدود یک سوم قیمت نمونههای مشابه
خارجی آن است و به لحاظ کیفیت و کارآیی چیز کمی
نسبت به آنها ندارند.

