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بازار PC
برای کاهش تردد شهروندان؛

امکان صدور گواهی کدپستی به صورت
غیرحضوری فراهم شد

امکان صدور گواهی کدپستی ده رقمی به صورت
الکترونیکی و غیرحضوری در سامانه پست ،فراهم شد.
به نقل از شرکت ملی پست ،کاوه دولتی مدیر کل
جغرافیایی و اطالعات مکانی شرکت ملی پست گفت :در
راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود در کمک به
افزایش سالمت شهروندان و مقابله با ویروس کرونا ،بیش
از پیش به دنبال الکترونیکی کردن خدمات خود و کاهش
ترددهای شهروندان هستیم.
وی افزود :با ایجاد امکان صدور گواهی کدپستی ده
رقمی به صورت الکترونیکی ،تمامی افراد حقیقی و حقوقی
میتوانند گواهی کدپستی خود را بدون مراجعه حضوری به
واحدهای پستی دریافت کنند.
دولتی تاکید کرد :گواهی کدپستی نیاز به داشتن مهر
پست ندارد و مردم میتوانند این گواهی را با مراجعه به
سامانه شرکت پست و با استفاده از اینترنت شخصی یا هر
جای دیگری دریافت کنند.
وی تصریح کرد :با توجه به اینکه صفر تا صد دریافت
گواهی کدپستی الکترونیکی است ،بنابراین متقاضیان
میتوانند پرینت (گواهی) دریافت شده از سامانه که حاوی
بارکد  ۲۰رقمی است را به سازمانها و دستگاههای مربوطه
تحویل دهند زیرا که مالک اعتبار گواهی ،داشتن این بارکد
یونیک است.
به گفته مدیر کل جغرافیایی و اطالعات مکانی
شرکت ملی پست ،شرکتها و سازمانها با دریافت گواهی
کدپستی خدمت گیرنده ،میتوانند به وب سرویس صحت
سنجی که در اختیار دارند مراجعه کرده و تاییدیه اعتبار
بارکد درج شده در گواهی را دریافت کنند.
وی بر تداوم برنامههای پست در تسهیل دریافت
گواهی کدپستی ده رقمی تاکید کرد و افزود :پرتال جامع
 GNAFنیز به زودی با هدف ارائه خدمات مرتبط با
سرویسهای دولت به مردم ،دولت به کسب و کارها و دولت
به دولت به صورت یکجا ،راه اندازی خواهد شد.

تلویزیون جدید تی سی ال با استاندارد
مخصوص بازی های رایانشی

تلویزیون جدید شرکت تی سی ال دارای استاندارد
جدیدی مخصوص بازی های رایانشی است .با توجه به این
استاندارد رفرش ریت دستگاه  ۱۲۰هرتز یا باالتر است.
به نقل از دیجیتال ترندز ،برند «تی سی ال» قصد دارد
با همکاری شرکت «تی اچ ایکس» تلویزیونی مخصوص
بازی های رایانه ای بسازد.
شرکت «تی اچ ایکس» در حقیقت استانداردهای
صوتی و بصری برای سینماها ،بلندگوهای رایانشی ،کنسول
های بازی و بازی های رایانشی می سازد.
این دو شرکت با همکاری دیگر استاندارد جدید
« »THX Certified Game Modeرا ایجاد کرده
اند .این استانداردی برای عملکرد تلویزیون هایی با نمایشگر
بزرگ و مخصوص بازی های رایانشی است که نخستین بار
در نمایشگاه  ۲۰۲۰CESمیالدی رونمایی شد .اکنون قرار
است استاندارد مذکور در نسل آینده تلویزیون های تی سی
ال به نام  Series TCL Roku TV-۶عرضه شود.
استاندارد جدید به این تلویزیون ها امکان می دهد
تصاویر را با رنگ های درخشان تر نمایش دهند و همزمان
سرعت تعویض فریم ها یا همان «رفرش ریت» دستگاه نیز
 ۱۲۰هرتز یا باالتر اعالم شده است.
در این دستگاه همچنین شفافیت تصویر نیز ارتقا یافته
است .در کنار این موارد تلویزیون مذکور پس از همخوان
شدن با کنسول های بازی و رایانه ها به طور خودکار
استاندارد «»THX Certified Game Modeفعال
می شود .کریس الرسون نائب رییس ارشد تی سی ال
در بیانیه ای در این باره می نویسد :ما نخستین شرکتی
هستیم که تلویزیون هایی با استاندارد عرضه می کنیم.
هنوز جزئیات مربوط به تلویزیون جدید تی سی ال و قیمت
آن مشخص نشده است .به طور معمول برای دستیابی به
گواهینامه تی اچ ایکس دستگاه ها باید  ۴۰۰آزمایش را
پشت سر بگذارند تا تایید شود استانداردهای محتوا در آنها
رعایت شده است.

متن میثاقنامه روزنامهنگاری در سایت روزنامه موجود است

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

آخرین خبر از حذف بستههای پرمصرف اینترنتی

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با
اشاره به حذف بستههای پرمصرف اینترنتی
توسط اپراتورها اظهار کرد :از دید ما اتفاقی
که افتاده گرانفروشی است و تمام مبالغ
باید به مردم برگردد و حتما باید بابت این
گرانفروشی با متخلفان برخورد شود.
از نیمه تیرماه سال جاری ،کاربران در
فضای مجازی از افزایش قیمت بستههای
اینترنتی در اپراتورهای همراه خبر داده و
اعتراض کردند .این موضوع منجر به واکنش
حسین فالح جوشقانی -رئیس سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی -شد
که اعالم کرد باالبردن قیمت اینترنت همراه
بدون هماهنگی با رگوالتوری تخلف بوده و
برخورد قانونی با اپراتورها آغاز شده است.
پس از آن فالح جوشقانی از ابالغ
جریمه دو میلیارد تومانی به اپراتورها خبر
داد و اعالم کرد جریمه نقدی قدم اول برای
برخورد با تخلف صورتگرفته است و در
صورت استمرار این مساله ،روالهای دیگری
از جمله تعلیق ،کاهش مدت اعتبار پروانه و
مواردی از این دست ،از مصوبههای قانونی
است که میتوان با استناد به آنها تخلفات

را پیگیری کرد.
در این راستا آذری جهرمی -وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات -در حاشیه
حضور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس
اظهار کرد :اقدام دو اپراتور در افزایش
تعرفه ،خالف ضوابط پروانه اپراتورها و
مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و مصداق
گرانفروشی است .سازمان تنظیم مقررات در

برخورد با این گرانفروشی اختیاراتی داشته
که از آن جمله جریمه دو میلیارد تومانی
بوده است.
وی در ادامه با بیان اینکه این اختیارات
کفایت نمیکرد ،افزود :و به همین دلیل ما
طرحی را به دولت دادیم که در دستور کار
قرار داده تا اختیارات سازمان تنظیم مقررات
را در برخورد با گرانفروشی افزایش دهیم،

زیرا این موضوع خالئی ایجاد کرده شد
و اینها از عدم وجود ابزار برخوردی الزم،
گرانفروشی را ادامه دادند ،از دید ما هم
این گرانفروشی هیچ توجیه اقتصادی ندارد
و منظقی پشتش نیست و این مشکل باید
برطرف شود.
آذری جهرمی با بیان اینکه سازمان
تنظیم مقررات پرونده گرانفروشی و شکایت
از اپراتورها را به سازمان حمایت برد ،اظهار
کرد :سازمان حمایت روز گذشته مبالغ
گرانفروشی و اصل گزارش گرانفروشی
را تایید کرد و به تعزیرات فرستاد .دادگاه
تعزیرات هم برگزار شده و آخرین دفاعیات را
گرفته و احتماال همین روزها حکم تعزیرات
اعالم میشود .وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات ادامه داد :همچنین ما هم در همین
هفته ابزارهای نظارتی و اختیاراتی که باید به
ما داده شود را از سمت دولت برای برخورد
با متخلفان اخذ میکنیم .از دید ما اتفاقی
که افتاده گرانفروشی است و تمام مبالغ
باید به مردم برگردد و حتما باید بابت این
گرانفروشی با مختلفان برخورد شود و ما
پیگیر موضوع هستیم.

کشف آنزیمی که طول عمر انسان را افزایش می دهد

توسعه همکاری پارک فناوری تهران و شرکت پست

تحقیق پژوهشگران کره ای نشان داده آنزیمی فعال در سطح سلولی ،می تواند به
تولید داروهایی برای افزایش عمر انسان کمک کند.
به نقل از نیواطلس ،تحقیق جدید پژوهشگران انستیتو  KAISTدر کره جنوبی چشم
اندازی نوین به گذرگاه انرژی سلولی فراهم میکند که به عمر طوالنیتر مرتبط هستند.
این تحقیق که روی سلولهای انسانی و کرمهای گرد ( )roundwormانجام شده،
نویدبخش توسعه روشهای درمانی ضد پیری است که میتوانند با فعال کردن گذرگاههای
مذکور عمر افراد را طوالنیتر کنند.
به گفته این محققان  AMPKنوعی آنزیم است که به عنوان سوییچ اصلی متابولیک
بدن عمل میکند .این آنزیم در حقیقت یک پروتئین جادویی توصیف شده که تاثیرات
سودمندی بر سالمتی دارد و میتواند به بهبود سالمت قلب یا افزایش طول عمر منجر
شود AMPK .در واکنش به سطح اندک انرژی سلولی و بیشتر اوقات هنگام ورزش کردن
یا دورههای کاهش مصرف کالری فعال میشود.
پژوهشهای متعددی نیز نشان دادند این آنزیم در مدلهای حیوانی به افزایش قابل
توجه طول عمر منجر میشود .در همین راستا تحقیق پژوهشگران انستیتوKAIST
روی گذرگاههای انرژی سلولی بر نوع خاصی کرمهای گرد به نام  C.elegansبرای
بررسیها درباره طول عمر متمرکز بود .محققان طی این پژوهش متوجه شدند آنزیمی به
نام  1-VRKدر کنار  AMPKفرایندهای انرژی سلولی را تنظیم میکند.
افزایش فعالیت  1-VRKدر کرمهای گرد به تحریک فعالیت AMPKو در نتیجه
افزایش عمر ارگانیسم منجر میشد .انجام آزمایش روی سلولهای آزمایشگاهی نیز تایید
کرد مکانیسم  1-VRKو AMPKدر سلولهای انسان نیز اتفاق میافتد .بنابراین میتوان
با کمک این آنزیمها طول عمر انسان را نیز افزایش داد.
سونگ جا وی لی محقق ارشد این پژوهش میگوید :تحقیق ما پتانسیل استفاده از
 1-VRKبه عنوان عامل نظارتی در افزایش طول عمر انسان را نشان میدهد .همچنین
با توجه به این امر شاید بتوان داروهایی برای افزایش عمر انسان نیز توسعه داد که فعالیت
 1-VRKرا دگرگون میکند.

مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شرکت پست
جمهوری اسالمی ایران با حضور دکتر عباس زارعی هنزکی ،رئیس پارک علم و فناوری
دانشگاه تهران و عبدالرضا جنتی عطائی مدیرکل منطقه پستی شمالغرب استان تهران
برگزار شد.
این تفاهم نامه دیروز سهشنبه  ۱۴مرداد ماه در راستای کمک به ایجاد و توسعه
کسب و کارهای فناور از طریق تسهیل در ارائه خدمات عمومی و تخصصی با ارزش افزوده
باال ،جذب سرمایهگذاری و ورود کارآفرینان و واحدهای صنعتی به بازارهای داخلی و
جهانی و همکاری ،توسعه و بهرهبرداری از امکانات سکوی تجارت الکترونیک پست در
موضوعاتی چون حمایت از صاحبان ایده و ایجاد کسب و کارهای جدید در حوزه کسب
و کار الکترونیک به صورت مشترک ،اجرای برنامهها و رویدادهای کارآفرینی و فناوری به
صورت مشترک و استفاده از ظرفیت های آزمایشگاهی ،کارگاهی ،تجهیزات و مشاوران
تخصصی و کسب و کار طرفین برای کمک به صاحبان ایده و رشد و توسعه شرکتهای
فناور در حوزه تجارت الکترونیک منعقد شد .ایجاد امکان دسترسی شرکتهای پارک به
سامانههای الکترونیکی و زیرساختهای تجارت الکترونیک پست ،استفاده از ظرفیتهای
پست در راستای اطالع رسانی و تبلیغات فعالیتهای پارک و محصوالت و خدمات
شرکتهای عضو پارک و ارائه خدمات نوین برای ایجاد زیرساخت شبکه توزیع محصوالت
شرکتهای پارک از دیگر اهداف انعقاد این تفاهمنامه است .از دیگر اهداف این انعقاد
تفاهمنامه میتوان به معرفی شرکتهای عضو پارک به سازمان فناوری اطالعات جهت
استفاده از تسهیالت طرح ایران کارفا ،استفاده از ظرفیتهای پارک و شرکتهای مستقر
در آن برای انجام طرحهای پژوهشی ،تحقیق و توسعه و مشاورهای پست طبق قوانین و
مقررات پست ،همکاری و مشارکت برای بهرهبرداری و توسعه ساز و کار تجارت الکترونیک
داخلی و بینالمللی ،انتخاب ایدههای مناسب سرمایهگذاری و فراهم کردن زمینههای الزم
برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی و معرفی هستهها و شرکتهای شناسایی شده
برای شرکت در طرح شتابدهی پست و پایش و ارزیابی عملکرد آنها بصورت ماهیانه
توسط پارک اشاره کرد .مدت اعتبار این تفاهمنامه  ۵سال است.

سازمان تنظیم مقررات اعالم کرد:

آخرین آمار ضریب نفوذ اینترنت در ایران

آخرین گزارش رگوالتوری از وضعیت
اینترنت کشور از نفوذ  ۹۴درصدی اینترنت
حکایت دارد به نحوی که بالغ بر  ۸۳درصد
مردم کاربر اینترنت موبایل هستند و نفوذ
اینترنت ثابت خانگی به  ۱۱درصد رسیده
است.
آخرین آمار و اطالعات بخش ICT
کشور که مربوط به پایان سه ماه نخست سال
 ۹۹میشود توسط سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی منتشر شده است.
این آمار نشان میدهد که تا پایان
خردادماه  ۹۹بالغ بر  ۷۸میلیون و  ۸۶هزار و
 ۶۶۳نفر در ایران از اینترنت استفاده میکنند
و به بیان دیگر مشترک اینترنت هستند.
از این تعداد  ۶۸میلیون و  ۹۹۲هزار و

 ۱۱۵نفر مشترک اینترنت موبایل و  ۹میلیون
و  ۹۴هزار و  ۵۴۸نفر مشترک اینترنت ثابت
هستند.
بررسی این آمار حاکی از آن است که
نسبت به پایان سال  ،۹۸شمار مشترکان
اینترنت موبایل تغییر محسوسی نیافته ،اما
تعداد مشترکان اینترنت ثابت خانگی افزایش
کمی داشته است.
بر این اساس تعداد مشترکان اینترنت
ثابت که در پایان سال  ۹۸حدود  ۹میلیون
و  ۲۴هزار نفر اعالم شده بود طی سه ماهه
نخست امسال حدود  ۷۰هزار نفر افزایش
داشته است.
افزایش شمار مشترکان اینترنت ثابت از
آن جهت دارای اهمیت است که سال گذشته

روند توسعه این بخش متوقف و حدود یک
میلیون نفر از کاربران  ADSLبه دلیل
مشکالت ناشی از کیفیت نامناسب سرویس
و کندی سرعت ،از دریافت این سرویس
انصراف دادند.
این در حالی است که هزینه اینترنت
موبایل به مراتب از اینترنت ثابت گرانتر
است اما به دلیل کیفیت نامناسب اینترنت
ثابت در کشور ،کاربران ترجیح میدهند از
موبایل برای اتصال به اینترنت استفاده کنند
و این موضوع افزایش ضریب نفوذ اینترنت
موبایل را در سال  ۹۸به همراه داشته است.
این انتقاد از سوی کارشناسان مطرح
میشود که به دلیل عدم تخصیص درست
منابع و عدم بهروزرسانی تجهیزات شبکه،
مردم از شبکه باکیفیت و ارزان وایفای
خانگی محروم و مجبور به خرید اینترنت
گران موبایل هستند .این در حالی است
که اینترنت ارزان خانگی معیار پیشرفت و
توان ارتباطی یک کشور محسوب میشود
اما به دلیل ضعف موجود در زیرساخت این
سرویس ،مردم مجبور به استفاده از اینترنت
موبایل با هزینه گران شبکه موبایلی هستند.
پیش از این نیز وزیر ارتباطات در یک
نظرسنجی که در صفحه شخصی خود در

اینستاگرام مطرح کرده بود ،از تمایل کاربران
برای استفاده از اینترنت ثابت خانگی با خبر
شد ۷۵ .درصد کاربران در پاسخ به سوال
آذری جهرمی در این نظرسنجی که قیمت
کدام اینترنت (خانگی یا  )۴Gبرای شما
مناسبتر است ،اعالم کردند که به استفاده از
اینترنت خانگی تمایل دارند و تنها  ۲۵درصد
تمایل به مصرف اینترنت  ۴Gداشتند.
بر این اساس وزیر ارتباطات وعده داده
که «در سال  ۹۹با تمام توان شبکه اینترنت
خانگی را گسترش میدهیم و میلیونها
اشتراک جدید خانگی با کمترین کاغذبازی
اداری و در کمترین زمان ممکن ( ۴۸ساعت
از ثبت درخواست تا راه اندازی در منزل)
برقرار شده و با  VDSLسرعت اینترنت
خانگی فعلی را چهار برابر خواهیم کرد».
هم اکنون اما این وعده وزیر ارتباطات
در سه ماهه نخست امسال ،تنها با افزایش
حدود  ۷۰هزار مشترک دنبال شده است.
ضریب نفوذ اینترنت به  ۹۴درصد رسید
آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی از روند نفوذ اینترنت در کشور،
گویای ضریب نفوذ  ۹۴درصدی اینترنت
است و به بیان دیگر از هر  ۱۰۰نفر در کشور
 ۹۴نفر از اینترنت استفاده میکنند.

فنآوری

اسپری نانونقره برای ضدعفونیکردن
زخم تولید شد

محققان کشور موفق به ساخت و تولید اسپری ضد
عفونی کننده زخم با فناوری نانو و نانوذرات نقره شدند.
محققان یک شرکت دانش بنیان موفق به تولید اسپری
ضد عفونی زخم با تاییدیه ستاد توسعه فناوری نانو شدند.
در تولید این اسپری از نانو ذرات نقره استفاده شده،
زیرا نقره دارای خواصی به عنوان یک ماده ضدباکتریایی
است.
رفتار ضدمیکروبی نقره و ترکیبات آن نسبت مستقیم
با رهایش یون زیست فعال  +Agدارد که می تواند با
غشاهای سلولی باکتریها و یا قارچها واکنش نشان دهد.
فلز نقره و ترکیبات معدنی آن در حضور آب و
یا مایعات بدنی یونیزه میشود و میتواند با پروتئینها،
باقیماندهٔ آمینواسیدها ،آنیونهای آزاد و گیرندههای روی
بدن پستانداران و غشاهای سلولهای یوکاریوتیک واکنش
دهد .نقره سمیت کمی در بدن انسان از خود بجا میگذارد
و ریسک حداقلی در موارد مسائل تنفسی ،بلعی و پوستی
دارد.
با این وجود ،مداومت تماس با نقره میتواند سبب
ایجاد مشکالت پوستی ،چشمی و غیره شود.
با کاهش ابعاد ذرات نقره (نانوذرات نقره درون کلوئید)
نیز احتمال افزایش رهایش نقره بهعلت افزایش سطح در
معرض افزایش مییابد.
با توجه به خاصیت نقره محققان کشور با استفاده از
این نانوذرات اسپری ضد عفونی کننده زخم را به تولید
رساندند.

عرضهپاوربانکهاییبرایشارژتجهیزات
همراهمخابراتیودوربینهایفیلمبرداری

محققان یکی از شرکتهای فناور مستقر در برج
فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر پاور بانکهایی را
برای شارژ انواع تجهیزات همراه مخابراتی و دوربینهای
فیلمبرداری طراحی و پیاده سازی کردند.
مهندس محمدعلی وکیلیان زند ،مدیر عامل این
شرکت دانش بنیان در خصوص پاوربانک طراحی شده
در این شرکت گفت :این تجهیز که به سفارش صنایع
بوده ،به منظور تسهیل در شارژ انواع تجهیزات همراه
مخابراتی مانند گوشیهای تلفن همراه ،کالسهای مختلف
بیسیمهای مخابراتی و همچنین تجهیزات فیلمبرداری
مانند دوربینها طراحی و ساخته شده است.
وی با بیان اینکه این پاوربانک دارای دو درگاه شارژ
 USBبا توانهای مختلف و دو درگاه شارژ جک آداپتوری
(شارژ معمولی و شارژ سریع) به عنوان خروجی است،
گفت :منبع اصلی تأمین انرژی این پاوربانک یک پک باتری
لیتیوم یونی با ظرفیت  ۲۲آمپر ـ ساعت است.
به گفته مجری طرح این تجهیز ،آزمایشهای اولیه را
در فضای کار و عملیات با موفقیت گذرانده و هماکنون
آماده تولید انبوه با سفارش کارفرما است.
بر اساس اعالم دانشگاه امیرکبیر ،وکیلیان با اشاره
به ویژگیهای این محصول گفت :وزن و ابعاد مناسب،
استفاده از تکنیکهای کنترل دیجیتال برای چهار منبع
تغذیه سوییچینگ به کاررفته ،حفاظتهای کامل ورودی
و خروجی مدارهای سوییچینگ ،قابلیت شارژ همزمان
تا چهار دستگاه بدون ایجاد مشکل ،بازدهی باال و امکان
ارائه نمایش لحظهای مشخصههای اصلی عملکردی از قبیل
مقدار ولتاژ و جریان خروجی و نیز مشخصههای کاری
باتری از قبیل ولتاژ جریان و دمای آن ،از مزایای اصلی این
دستگاه به شمار میرود.

تولید پهپاد آتش نشان با سرعت عمل باال

پهپاد آتش نشان چینی ایهنگ  216اف می تواند با
دوربین های خود بر روی محل آتش سوزی زوم کند و با
تشخیص دقیق شعله های آتش برای خاموش کردن آن
اقدام کند.
به نقل از نیواطلس ،پهپاد آتش نشان جدید چینی
ها با استفاده از یک سیستم لیزری هدایت شونده شیشه
های مزاحم را می شکند تا بتواند برای اسپری کردن آب
بر روی آتش و نیز انفجار بمب های حاوی مایعات بر روی
محل آتش سوزی اقدام کند .شرکت چینی ایهنگ که قبل
از این در زمینه تولید تاکسی های هوایی نیز فعالیت کرده
حاال بر روی تولید پهپادهای آتش نشان متمرکز شده و
برخی پهپادهای خود را با همین هدف به روز کرده است.
پهپادهای به روز شده قادر به حمل  ۱۵۰لیتر فوم و شش
بمب خاموش کننده آتش هستند و حداکثر می توانند تا
شعاع  ۵کیلومتری از محل اولیه استقرار خود پرواز کنند.
از مجموع  ۲۳۳هزار آتش سوزی در چین در سال ۲۰۱۹
نزدیک به  ۷۰۰۰آتش سوزی در ساختمان های مرتفع رخ
داده و این پهپاد با حداکثر ارتفاع پرواز  ۶۰۰متر می تواند
به جنگ این آتش سوزی ها برود.

