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با مجوز مرکز افتا؛

ایجاد آزمایشگاه ارزیابی سامانههای
کنترل صنعتی در پژوهشگاه ICT

پژوهشگاه  ICTنخستین مجوز رسمی آزمایشگاه
ارزیابی سامانه های کنترل صنعتی را دریافت کرد.
به نقل از پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات،
ابوذر عرب سرخی رئیس پژوهشکده امنیت ارتباطات
و فناوری اطالعات این پژوهشگاه گفت :پس از  ۷سال
تالش اداره آزمایشگاه های پژوهشکده امنیت ،پژوهشگاه
ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان نخستین آزمایشگاه
ارزیابی سامانه های کنترل صنعتی توسط مرکز راهبردی
افتای کشور ،تائید صالحیت شد .وی افزود :بر این اساس
آزمایشگاه پژوهشکده امنیت پذیرای تولیدکنندگان
محصوالت کنترل صنعتی کشور برای انجام فعالیت های
ارزیابی و صدور گواهی در چارچوب سیاست های نظام
اعتبارسنجی و صدور گواهی افتای کشور خواهد بود .عرب
سرخی دلیل اهمیت ارزیابی و صدور گواهی برای سامانه
های کنترل صنعتی را استفاده از آن در بسیاری از زیرساخت
های حیاتی و حساس کشور عنوان کرد و گفت :از این رو
ارزیابی امنیتی این سامانه ها و تالش در جهت امن سازی
آنها تاثیر قابل توجهی در امن سازی زیرساخت های حیاتی
و حساس کشور خواهد داشت .رئیس پژوهشکده امنیت
ارتباطات و فناوری اطالعات پیش از این گفته بود که در
صورت دریافت مجوز از مرکز راهبردی افتا در سال جاری،
با توسعه نسل جدید آزمایشگاه های امنیتی ،نخستین
آزمایشگاهی خواهیم بود که از زیرساخت آزمایشگاهی
امنیتی محصوالت کنترل صنعتی برخوردار است.

آخرین مهلت تجدید پروانه دفاتر
پیشخوان دولت پایان شهریور است

مدیرکل صدور پروانه خدمات پستی ،ارتباطی و
فناوری اطالعات رگوالتوری گفت :دارندگان پروانه دفاتر
پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و ارتباطات و
فناوری اطالعات ( )ICTروستایی که تاکنون نتوانستهاند
پروانه خود را تجدید کنند ،تا پایان شهریور سال جاری
مهلت دارند درخواست تجدید پروانه خود را به رگوالتوری
ارائه کنند .به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی ،مهرداد ویسی مدیرکل صدور پروانه خدمات پستی،
ارتباطی و فناوری اطالعات رگوالتوری گفت :دارندگان
پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و
ارتباطات و فناوری اطالعات ( )ICTروستایی که تاکنون
نتوانستهاند پروانه خود را تجدید کنند ،تا پایان شهریور
سال جاری مهلت دارند درخواست تجدید پروانه خود را به
رگوالتوری ارائه کنند .وی افزود :تمدید این مهلت زمانی
به منظور کمک به حفظ اشتغال دفاتر پیشخوان دولت و
بخش عمومی غیردولتی و ارتباطات و فناوری اطالعات
( )ICTروستایی ،در جلسه  ۳۰۳کمیسیون تنظیم مقررات
ارتباطات تصویب شده است.

کمیته پیگیری مشکالت فعاالن صنعت
 ICTتشکیل شد

کمیته مشترک  ۳جانبه برای پیگیری مشکالت
فعاالن صنعت  ICTبا حضور سندیکای صنعت مخابرات
ایران ،سازمان نظام صنفی رایانهای و اتحادیه صادرکنندگان
صنعت مخابرات تشکیل شد.
کمیته سنا ( )IRICTUبا هدف طرح و بررسی
مسایل و مشکالت مشترک فعاالن صنعت ارتباطات و
فناوری اطالعات ،از جمله کمبود و مشکالت تخصیص
ارز ،شفاف نبودن روند ارزیابی و تایید نمونه و همچنین
مشکالت تولیدکنندگان داخلی و بیکاری فزآینده در این
حوزه تشکیل شده است .به نظر می رسد دغدغههای
مشترک شرکتهای حوزه  ICTدر چند ماهه اخیر و خطر
کوچک شدن و از بین رفتن کسب و کارها و مسائلی مانند
بیمه و مالیات که گریبان بسیاری را گرفته است ،تاثیرات
جدی بر تمام اکوسیستم فناوری اطالعات و ارتباطات
گذاشته و تاثیرات نامعلوم بیشتری نیز در آینده به دنبال
خواهد داشت .در نشست تشکیل این کمیته مشترک،
مطرح شد که شرکت های تولید کننده تجهیزات که نیاز
به ثبت سفارش و واردات اقالم مورد نیاز دارند ،باید مورد
حمایت صحیح ،پایدار و همه جانبه از طرف وزارتخانه ها
و سازمان های ذیربط قرار بگیرند که این مهم از اهداف
اساسی هر سه تشکل به شمار میآید و طبعاً با هم افزایی
موردنظر ،مورد حمایت موثرتر قرار خواهند گرفت و
همچنین به دغدغه شرکت های مشاور ،پیمانکار و نوآور
این صنعت جهت حضور در پروژه های داخلی و به خصوص
حضور قدرتمندانه در بازارهای صادراتی و بین المللی نیز
می توان پرداخت .از سوی دیگر مشکالت پیش از بحران
کرونا هم همچنان در جای خود باقی و نیازمند پیگیری
است .در حالی که شرکت ها موظف به پرداخت مستمر و
منظم عوارض و حق بیمه و مالیات خود هستند و مهلت
های زمانی چندانی هم ندارند ،کارفرمای پروژه ها تعهدات
مالی خود را گاهی ظرف چند ماه و چند سال ایفا می کند.
در نشست تشکیل این کمیته محمدباقر اثنی عشری
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای ،برات قنبری دبیرکل این
سازمان و آزاد معروفی رئیس کمیسیون شبکه سازمان نصر،
حسین ریاضی رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت مخابرات
ایران ،فرامرز رستگار دبیر هیئت مدیره و داوود ادیب رئیس
هیئت مدیره این سندیکا ،فریبرز نژاددادگر عضو هیئت مدیره
اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران و اسماعیل ثنایی
نائب رئیس دوم این اتحادیه حضور داشتند.

متن میثاقنامه روزنامهنگاری در سایت روزنامه موجود است
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درخواست  ۱۷۵هزار مشترک برای VDSL

به گفته مدیرکل ارتباطات و امور
بینالملل شرکت مخابرات ایران ،تاکنون
 ۱۷۵هزار مشترک برای تبدیل از اینترنت
 ADSLبه  VDSLاعالم نیاز کردند که
این شرکت در حال فراهم کردن امکانات
است تا بتواند تجهیزات را برای آنها دایر کند.
یکی از راههای افزایش سرعت اینترنت
خانگی ،جایگزینی  VDSLبه جای ADSL
است .با این کار ،بدون اینکه تجهیزات
مشترک عوض شود ،میتوان تجهیزات را با
استفاده از فیبر نوری به نزدیک کاربران و
سپس سیم مسی برد ،اما با این کار فاصله
کاربر تا مرکز مخابراتی کاهش پیدا میکند و
میتوان سرعت را تا  ۷۰مگابیت افزایش داد.
محمدجواد آذری جهرمی ،وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات هم بارها به
این موضوع اشاره کرده و چندی پیش هم
از چهار برابر شدن سرعت اینترنت خانگی با
این جایگزینی خبر داد و گفت :برنامهریزی
کردیم که در سال پیش رو با تمام توان
شبکه اینترنت خانگی را گسترش دهیم و

میلیونها اشتراک جدید خانگی با کمترین
کاغذبازی اداری و در کمترین زمان ممکن
( ۴۸ساعت از ثبت درخواست تا راهاندازی
در منزل) تحویل شما دهیم و از طرفی هم
با  VDSLسرعت اینترنت خانگی فعلی را
چهار برابر کنیم.
در این راستا محمدرضا بیدخام

مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل شرکتمخابرات ایران -درباره تبدیل  ADSLبه
 VDSLاظهار کرد :برای تبدیل تجهیزات
مشترکان به  ،VDSLبه  ۳۳۰هزار مشترک
در تهران مراجعه شده که  ۱۷۵هزار مشترک
اعالم نیاز کردند و مخابرات در حال فراهم
کردن امکانات است تا بتواند تجهیزات را

برای آنها دایر کند.
وی با اشاره به برنامههای شرکت
مخابرات ایران گفت :برنامه بعدی شرکت
مخابرات ایران این است که بعد از شهر تهران
و قم ،در اصفهان ،مشهد ،اهواز ،شیراز ،تبریز
و کرج را هم در برنامه دارد که مشترکان
 ADSLرا به  VDSLتبدیل کند .در طرح
کلی توسعه پنج میلیون پورت تا پایان سال
را در برنامه داریم که در دستور کار شرکت
مخابرات ایران است که هیات مدیره هم
مصوب کرده و دنبال فرآیندهای حقوقی و
مالی هستند که بتوانیم پنج میلیون پورت را
تهیه کنیم و در کشور توسعه دهیم.
بیدخام درباره تجهیزات مورد نیاز برای
تبدیل  ADSLبه  VDSLتوضیح داد :یک
سری تجهیزات از سمت مصرفکننده مورد
نیاز است ،از جمه مودم که با مودم معمولی
 ADSLتفاوت دارد ،یک سری تجهیزات
هم از سمت مخابرات مورد نیاز است که این
شرکت در حال خریداری و آمادهسازی است
که بتواند  VDSLرا به مردم واگذار کند.

ایمیل ایرانی با هدف ارتقای امنیت دادهها پیادهسازی شد

خساراتمزارعپرورشماهیانسردآبیباواکسنایرانیکاهشیافت

محققان یکی از شرکتهای دانشبنیان ایمیل بومی را برای ارتقای امنیت دادههای
سازمانی پیادهسازی کردند.
سلمان افشار کرمانی ،رییس هیات مدیره این شرکت دانش بنیان ،با اشاره به
پیادهسازی نرم افزار «ایمیل چاپار» به عنوانی یکی از محصوالت دانش بنیان این شرکت،
افزود :پیش از تولید «چاپار»  ۹۵درصد بازار این حوزه در اختیار  ۴محصول خارجی قرار
داشت ،اما اکنون با گذشت  ۴سال از ورود آن به بازار موفق شدیم  ۳۰درصد بازار را از
محصوالت خارجی گرفته و جایگزین آنها شویم.
افشار کرمانی با بیان اینکه نسخه جدید این محصول مبتنی بر رایانش ابری است،
خاطر نشان کرد :شاخص دیگر آن امنیت باال است .به دلیل اینکه دادههای رسمی با ایمیل
جا به جا میشود ،موضوع امنیت را در بخش تحقیق و توسعه به صورت پررنگ در نظر
گرفتیم تا از این نظر اطمینان خاطر به مشتریان داده شود.
وی دانشگاهها و نهادهای دولتی را از کاربران این ایمیل بومی دانست و ادامه داد:
دانشگاهها حدود  ۳تا  ۵میلیارد تومان در سال خرید در این حوزه انجام میدهند .در حال
حاضر نزدیک به  ۳۰دانشگاه و  ۳۰نهاد دولتی در حال استفاده از این محصول هستند.
همچنین  ۱۰مجموعه خصوصی نیز این محصول را خریداری کردهاند.
بر اساس اعالم معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری ،مجری طرح یادآورشد :انواع
فرمهای ثبت نام با ساختارهای قابل سفارشیسازی ،فرمهای بازگردانی کلمه عبور با
متدهای استاندارد و امن ،ورود دو مرحلهای با توکن یا پیامک ،امکان ایجاد صفحات مختلف
دسترسی با دامنههای سرویس دهنده با آدرس و ظاهر گرافیکی مختلف در یک سرور،
امکان ایجاد ساختار ماژوالر و گستردهسازی سرورها حسب وظایف مختلف و امکان ارسال
ایمیل گروهی با رعایت ساختار یک نسخه از اطالعات در کل سرویسدهنده برخی از این
قابلیتهای این محصول است.

محققان یک شرکت دانش بنیان واکسنی را از سالها پیش به تولید رساندند که
خسارات مزارع پرورش ماهیان سردآبی را کاهش داده است.
به نقل از معاونت علمی و فناوری ،یکی از خطرات راهاندازی کسبوکار پرورش ماهی
در دنیا مرگومیر این موجودات آبزی است .اتفاقی که خسارات زیادی به کارآفرینان
تحمیل میکند .اما با تولید واکسن دوگانه «استرپتوکوکوزیس» این مشکل مرتفع شده و
ماهیان سردآبی در مقابل مهمترین عامل مرگومیر مصون شدند.
یک شرکت دانشبنیان تولیدکننده این واکسن کاربردی در صنعت آبزیپروری از
سال  ۸۴کارهای تحقیقاتی را آغاز کرد و پس از  ۶سال موفق به تولید صنعتی آن شد.
« استرپتوکوکوزیس » بیماری مهم صنعت آبزیپروری به ویژه در گونه ماهی «
قزلآال رنگین کمان » است که در طول چند سال گذشته باعث مرگومیر تعداد بسیاری از
این نوع ماهی شده است .با ساخت داخلی واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس ،این بیماری از
بین میرود .به گفته احمد عرفانمنش مدیر عامل این شرکت دانشبنیان ،ماهی قزلآالی
رنگینکمان یک گونه مهم اقتصادی است که در ایران و دیگر کشورهای دنیا پرورش داده
میشود ،بنابراین کنترل و جلوگیری از مرگومیر ناشی از بیماری استرپتوکوکوزیس که
نسل اینگونه از ماهی را تهدید میکند مهم است .وی افزود :این محصول ایرانساخت در
بیش از  ۲۰مزرعه آبزیپروری در کشور مورد استفاده قرار گرفته است .خسارت کلی ناشی
از این بیماری در حدود  ۱۰درصد از حجم تولیدات کشور است ،که اگر این عدد را از میزان
تولید در کشور ( ۱۶۰هزار تن در سال) کم کنیم ،میزان خسارت به وجود آمده عدد قابل
توجهای خواهد بود .وی ادامه داد :بیماری استرپتوکوکوزیس یک بیماری باکتریایی است
که در بین بیشتر ماهیهای پرورشی شیوع دارد .این بیماری خسارات سنگینی به صنعت
پرورش ماهی وارد میکند .در کشورهای پیشروی پرورش ماهی ،واکسن استرپتوکوکوزیس
یکی از واکسنهای اجباری است.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات:

کسب و کارهای اینترنتی کد کارگاهی دریافت میکنند

دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات
گفت :کسب وکارهای اینترنتی تا دوماه دیگر
کد کارگاهی برمبنای آدرس مشترک یا بر
اساس محل اقامت ،دریافت میکنند.
به نقل از فدراسیون فناوری اطالعات
اتاق بازرگانی ،رضا باقری اصل گفت :اگر
مصوبه کسب و کار مجازی در شورای عالی
کار تصویب شود ،همه مشاغل و کسب و
کارها میتوانند برای ثبت شرکت از کدپستی
مشترک استفاده کنند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات با
بیان اینکه این شورا استفاده از آدرسهای
مشترک برای ثبت شرکتهای فناوری
اطالعات و ارتباطات را تصویب کردهاست،
ادامه داد :در حال حاضر تخصیص کد کارگاه
به تمام کسب و کارهای مجازی بر اساس
محل اقامت قانونی یا به صورت مشترک با

دیگر کسب وکارها ،مصوب شده و به این
ترتیب کسب و کارهای مجازی و تجارت
الکترونیک میتوانند با ارائه کدپستی یک
آدرس مشترک با سایر شرکت ها ،یا محل
اقامت قانونی ،کد کارگاه کسب وکار خود را
دریافت کنند.
وی گفت :وزرای ذیربط از اجرای این
مصوبه برای همه حوزههای تجاری دفاع
کردهاند ،اما تصویب آن برای همه کسب و
کارها و شرکتهای تجاری مستلزم تصویب
در شورای عالی کار است .وزیر کار رفاه و
تعاون اجتماعی از این مصوبه حمایت کرده و
من اطمینان دارم که این مصوبه برای تعمیم
به دیگر کسب وکارهای غیر مجازی هم در
شورای عالی کار دچار مشکلی نخواهد شد.
باقری اصل با بیان اینکه گرایش به
کسب و کارهای مجازی پررنگتر از گذشته

است و حاکمیت از توسعه این بخش بیش
از هر زمان دیگری حمایت میکند ،افزود:
دولت تاکنون از هر پیشنهادی که باعث
تسهیل ثبت و ورود کسب و کارهای مجازی
به بازار شود ،استقبال کردهاست.
وی در توضیح مزایای طرح ثبت
شرکتها با آدرس مشترک گفت :یکی از
مسائلی که از سوی هیئت دولت مورد تاکید
قرار دارد ،افزایش شفافیت در فعالیت کسب
و کارهای مجازی است .حاکمیت عالقمند
است که بسیاری از کسب و کارهایی که به
دلیل موانع ثبت رسمی ،به صورت زیرزمینی
و غیرنظاممند فعالیت میکنند ،به صورت
رسمی و شفاف فعالیت خود را به ثبت
برسانند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات
خاطرنشان کرد :ثبت شرکتها با آدرس

مشترک و بدون نیاز به کدپستی یکتا ،موانع
و هزینه سربار برای اجاره دفتر را از جلوی
پای کسب وکارهای نوپا برای ثبت رسمی
کسب و کارهایشان بر میدارد.
وی گفت :به لحاظ حقوقی این مصوبه
باید مراحل اداری و ابالغ خود را طی کند
که تصور میکنم یک یا دو ماه طول بکشد،
اما تصویب آن نهایی شده و حداکثر تا دوماه
دیگر برای فضای مجازی و کسب و کارهای
اینترنتی اجرایی خواهد شد.

دارورسانی هوشمند برای درمان سرطان با زرشک و فناوری نانو

محققان دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی
امیرکبیر در صدد برآمدند با فناوری نانو ،دارورسانی
هدفمند و هوشمند را با یک داروی طبیعی از زرشک در
راستای درمان سرطان اجرایی کنند.
مهشید گیوریان ،فارغ التحصیل کارشناسی ارشد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشته مهندسی پزشکی
در خصوص طرح خود با عنوان «سنتز و مشخصهیابی
نانوذرات حساس به اولتراسوند با ساختار هسته پوسته

به منظور دارو رسانی کنترل شده» گفت :این طرح ادامه
یک پروژه دکتری بوده و در راستای دارورسانی هوشمند
برای درمان سرطان اجرایی شده است.
وی با تاکید بر اینکه در این پروژه از داروی طبیعی
که از عصاره زرشک با خاصیت ضد سرطانی ،آنتی
باکتریایی ،ضد آلزایمر و  ...است بهره بردیم ،خاطر نشان
کرد :در این پروژه از داروی «بربرین کلراید» استفاده
کردیم.
وی با بیان اینکه دارورسانی هدفمند در دنیا با
داروهای مختلف مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته ،گفت:
اما تاکنون از این داروی طبیعی که از عصاره زرشک بوده،
در دارورسانی هوشمند استفاده نشده است.
گیوریان با تاکید بر اینکه درمان هدفمند سرطان از
اهمیت باالیی برخوردار است ،بیان کرد :به دلیل اینکه
این بیماران در درمانهای دارویی با عوارض زیادی مواجه
میشوند ،از این رو الزم است که میزان دارو کم شود
تا میزان عوارض جانبی ناشی از مصرف آنها به حداقل
ممکن برسد.
به گفته محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،وقتی دارو

به صورت هدفمند استفاده شود و از طریق ورید وارد بدن
شود ،میزان مصرف دارو کم خواهد شد که هدف ما در
این پروژه بوده است.
وی با تاکید بر اینکه این پروژه هم با هدف
هوشمندسازی پیش رفته است ،گفت :در این پروژه از
فناوری نانو بهره بردیم.
فارغالتحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر با
اشاره به این تحقیقات و نتایج آن ،گفت :این سامانه
زیستتخریبپذیر است ،حساسیت باالیی نسبت به امواج
اولتراسوند دارد و به دلیل سایز نانومتری میتواند با کمک
اولتراسوند به راحتی به بافت هدف نزدیک شود و در آن
اثرگذار باشد.
بر اساس اعالم دانشگاه امیرکبیر ،گیوریان با اشاره
به مراحل پروژه ،گفت :پس از اتمام تستهای حیوانی
سامانه که نتایج قابل انتظاری تاکنون از آن دریافت شده
است ،وارد مرحله تجاریسازی خواهد شد که در دسترس
قرارگیرد .امید است که با کمک این سامانه هوشمند و
کنترل شده ،درمان موثرتر با عوارض خیلی کمتر برای
سرطان فراهم شود.

انقالب در تولید باتری و رایانه
با اختراع نانو نوارهای گرافنی

محققان آلمانی با استفاده از اتمهای گرافن موفق به تولید نانو نوارهای کام ً
ال منعطفی
شدهاند که در صنایع مختلف کاربردهای گوناگونی خواهند داشت.
به نقل از نیواطلس ،گرافن از انعطاف زیادی برخوردار است و میتواند اشکال کام ً
ال
متفاوتی به خود بگیرد .تولید نانو نوارهای منعطف با استفاده از تک اتمهای گرافن ،ذخیره
انرژی و تولید ابزار الکترونیکی و رایانهای را متحول خواهد کرد.
پژوهشگران برای اولین بار توانستهاند نانو نوارهای گرافنی را به طور مستقیم بر روی
سطح نیمه هادیها نصب کنند و از آنها در سیستمهای الکترونیکی استفاده کنند .نانو نوارهای
گرافنی در مقایسه با ورقههای اتمهای کربن که به شکل کندوی زنبور عسل کنار یکدیگر
قرار میگیرند ،در یک خط مستقیم در کنار هم مرتب میشوند و تولید آنها کم هزینه تر و
عملکردشان بهتر است.
نانونوارهای گرافنی جایگزینی ارزان برای ترانزیستورهای سیلیکونی هستند که سرعت
بیشتر و مصرف برق کمتری نیز دارند .همچنین از آنها میتوان به جای الکترود در باتریها
برای شارژ سریع و  ۵دقیقهای محصوالت برقی استفاده کرد .لذا این دستاورد تازه نحوه تولید
باتری و محصوالت رایانهای را دگرگون میکند.
مهمترین چالش برای تولید نانو نوارهای گرافنی ،شکنندگی شدید اتمهای گرافن است
که محققان برای حل این مشکل اکسید تیتانیوم که مادهای نیمه هادی است را به سطوح
سیلیکونی افزودهاند.

فنآوری
رئیس دانشگاه امیرکبیر:

طراحی مفهومی ماهواره «پیام  »۲آغاز
شد

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر از انعقاد قرارداد فاز
نخست ساخت ماهواره «پیام  »۲خبر داد و گفت :طراحی
مفهومی این ماهواره «هایتک» آغاز شده و ظرف یک سال
به اتمام می رسد.
احمد معتمدی ،با بیان اینکه قرارداد فاز نخست
ساخت ماهواره «پیام  »۲آغاز شده است ،گفت :قرارداد
فاز دوم این پروژه ،پس از اتمام فاز نخست که مربوط به
طراحی مفهومی و تعیین جزئیات و مشخصات ماهواره
میشود ،منعقد خواهد شد.
وی با بیان اینکه ماهواره «پیام  »۲در کالس
ماهوارههای «های تک» و پیشرفته محسوب میشود،
ادامه داد :با ساخت این ماهواره ،ورود به کالس باالتر از
ماهوارههای عملیاتی را مدنظر قرار دادهایم.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت :فاز طراحی
مفهومی این ماهواره تا یک سال آینده به اتمام میرسد
و قرارداد فاز دوم را پس از آن با وزارت ارتباطات منعقد
میکنیم.
وی تاکید کرد :ماهواره «پیام  »۲یک ماهواره با
رزولوشن باال خواهد بود که امکان تصویربرداری را به حدود
 ۲متر میرساند و کاربردهای پیچیدهای خواهد داشت.
این ماهواره از نظر وزن نیز در کالس ماهوارههای ۲۰۰
کیلوگرم قرار میگیرد و سیستم پردازشی متفاوتی نسبت
به ماهوارههایی مانند «پیام  »۱دارد.
معتمدی اضافه کرد :مطابق آنچه که وزارت ارتباطات
از ما خواسته است ،برنامهریزی ساخت ماهواره برای ورود
به کالسهای باالتر مدنظر است .چرا که هم اکنون در
کالس ماهوارههای فعلی که در کشور ساخته شده ،به
فناوری دست پیدا کردهایم و از این پس باید برای دستیابی
به فناوری ماهوارهها در کالسهای باالتر ،تالش کنیم.

ساخت دستگاه تبسنج هوشمند توسط
محققان پارکی

فناوران پارک علم و فناوری کرمان در راستای مقابله
با ویروس کرونا ،موفق به طراحی و ساخت دستگاه تبسنج
هوشمند شدند.
احد ترکستانی ،دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک
به همراه مهندس ایمان فالحت نژاد دو جوان نخبه کرمانی
هستند که توانستهاند دستگاه تبسنج با قابلیت نصب در
گیتها ،و ورودی کارخانجات را تولید کنند که با قرار
گرفتن فرد در  ۶۰سانتیمتری دستگاه بهصورت خودکار
توانایی تشخیص تب باال را دارد.
ترکستانی در این خصوص گفت :باتوجه به شیوع
ویروس کرونا و تحمیل هزینه بر کشور هم در جهت
تأمین مواد ضدعفونی کننده و هم خطر ابتالی شخص
تست گیرنده به بیماری ،بر آن شدیم تا با بهرهگیری از
علم رباتیک استفاده از نیروی انسانی را به حداقل برسانیم
و هم به صورت هوشمند قابلیت تشخیص بیماری را داشته
باشیم که بهصورت ارسال خودکار اطالعات به اپراتورهای
دستگاه از راه دور ،از ورود اشخاص مبتال به اجتماعات
خوداری میشود ،تاکنون دستگاهی با قابلیت و دقت مشابه
وارد ایران نشده و دستگاههای موجود نیز بهصورت پرتابل
هستند که نیاز به حضور اپراتور مستقیم دارند و همچنین
تعدادی گیتهای ضدعفونی کننده تولید شدهاند که بسیار
هزینهبر هستند.
وی افزود :دستگاه تبسنج به سنسورهای تشخیص
دما و فاصلهسنج متصل است که در این شرایط تحریم و
مشکالت ارزی عالوه بر کمیاب شدن سنسورها ،به شدت
افزایش قیمت نیز داشتهاند؛ اما اگر حمایت شویم ،میتوان
بهصورت ارزانتر از گیتهای ضدعفونی در اختیار ادارات
دولتی ،بانکها ،رستورانها و حتی مدارس قرار گیرد و این
دستگاه در مکانهای دیگری همچون معادن و کارخانجات
بزرگ تولیدی نیز بسیار قابل استفاده و ضروری است.
ترکستانی ادامه داد :توجه به موضوع مهم شیوع
ویروس کرونا و اینکه یکی از راههای تشخیص افراد مبتال،
کنترل دمای بدن آنهاست ،ایده تبسنجی از راه دور شکل
گرفت ،بدین منظور و به دنبال اجرایی کردن این ایده ،بعد
از تحقیقات و مطالعات بسیاری موفق به تولید یک نمونه
اولیه شدیم که توانایی اندازهگیری دمای بدن افراد را تا
فاصله  ۶۰سانتی متری دارا است.
این نخبه کرمانی تاکید کرد :این دستگاه برای نصب بر
روی یک سطح طراحی شده ،بنابراین نیاز به حضور اپراتور
را برطرف کرده است ،همچنین این دستگاه توانایی کنترل
انواع گیت ورودی ،خروجی ،دوربینهای عکسبرداری و
فیلمبرداری مدار بسته را دارا است و برای نصب در کنار
دستگاه کارت ساعت یا تایمعکس نیز بسیار مناسب است.

رباتی که آزمایش تشخیص کرونا انجام
میدهد

محققان کرهای رباتی ساختند که به کادر درمان اجازه
میدهد از راه دور نمونهگیری آزمایش تشخیص ویروس
کرونا را انجام دهند.
به گزارش روزنامه دیلی میل ،این ربات که می تواند به
جای کادر درمان از افراد آزمایش تشخیص ابتال به ویروس
کرونا بگیرد توسط محققان انستیتو ماشین آالت و مواد کره
جنوبی ساخته شد .این ربات که از راه دور کنترل می شود،
می تواند با استفاده از یک سواب (نمونه گیر) بلند فرایند
نمونه گیری از داخل بینی را انجام دهد.
این سیستم شامل ابزاری مخصوص ثابت نگه داشتن
سر بیمار ،یک دسته بلند و نمایشگری است که توسط
کاربر انسانی برای حرکت دادن ربات به کار میرود .اپراتور
همچنین با استفاده از قابلیت بازخورد نیرو که در دسته
یاد شده وجود دارد می تواند کارهایی را که انجام می دهد
احساس کند تا فرایند نمونه گیری را به دقت انجام دهد.
طی فرآیند نمونه گیری یک اپراتور انسانی در اتاقی
جداگانه روبروی مانیتور می نشیند و رفتار آن را کنترل
می کند .در این فرآیند یک سواب نمونه برداری به اعماق
بینی فرو می رود تا به پشت گلو برسد .زمانی که سواب به
این ناحیه رسید برای چند ثانیه می چرخد تا سلول ها را
از حفره بینی جمع آوری کند .سپس در این رویه آزمایش
که در سراسر جهان استاندارد است ،نمونه گرفته شده به
یک آزمایشگاه فرستاده می شود تا ماده ژنتیکی ویروس
کرونا در دی.ان.ای بیمار جستجو شود .سئو جون هو از
آزمایشگاه تجهیزات پزشکی مرکز تحقیقات فناوری دیگو
می گوید :امیدوارم این فناوری به عنوان یکی از روش های
جمع آوری نمونه آزمایشگاهی بیماری های عفونی خطرناک
از جمله کووید ۱۹به کارگرفته شود تا از شیوع ویروس های
واگیردار در محیط های درمانی جلوگیری کند.

