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بازار PC
توسط سازمان فناوری اطالعات؛

یک هزار گواهی در حوزه امنیت فضای
تبادل اطالعات صادر شد

معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات سازمان
فناوری اطالعات ایران از صدور نزدیک به یک هزار گواهی و
تاییدیه در حوزه امنیت اطالعات خبر داد.
طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان فناوری
اطالعات ایران در حال حاضر  ۹۵۶گواهی و تاییدیه تاکنون
توسط معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات صادر شده
است.
این گواهیها به تفکیک نوع فعالیت عبارتند از  ۴۶۶پروانه
فعالیت خدمات امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات که توسط
اداره کل نظام ملی مدیریت امنیت اطالعات (نما) صادر شده
است.
همچنین از میان مجموع گواهیهای صادره تعداد ۸۴
گواهی معتبر متعلق به ارزیابی امنیتی محصول فاوا ۱۳ ،گواهی
در حال تمدید ۲۱ ،گواهی منقضی شده ۹۸ ،تاییدیه صادره
برای محصوالت خارجی در سال  ۲۹۷ ،۱۳۹۸تاییدیه صادره
برای محصوالت خارجی در سال  ۱۳۹۹و نیز  ۷گواهی به
ارزیابی امنیتی آزمایشگاهها تعلق دارد که وظیفه بررسی و
صدور آن را اداره کل ارزیابی امنیتی محصوالت (ارم) به عهده
دارد.
ارتقای امنیت شبکه ملی اطالعات و پیشگیری از
خسارات احتمالی ناشی از به کارگیری محصوالت ناامن ،از
جمله اهداف به کارگیری محصوالت ،خدمات و آزمایشگاههای
دارای صالحیت خدمات امنیتی به شمار میرود.
این آزمایشگاهها طی فعالیت مشترک مرکز مدیریت
راهبردی افتای ریاست جمهوری و سازمان فناوری اطالعات
ایران وظیفه ارائه این خدمات را برعهده دارند.
بر این اساس ،کلیه متقاضیان دریافت گواهی ارزیابی
امنیتی محصوالت (گواهی افتا) میتوانندجهت شروع و
تمدید فرآیند ارزیابی امنیتی محصوالت و اخذ گواهی امنیتی
محصول ،به سامانه جامع خدمات و محصوالت افتا به نشانی
 https://arzyabi.ito.gov.irمراجعه کنند.
طبق اعالم معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات
سازمان فناوری اطالعات ایران به دلیل شرایط کرونایی و تسهیل
مراجعین به منظور تمدید اعتبار گواهینامههای منقضی شده
یا در حال انقضای محصوالت ،از تاریخ /۰۱/۰۲ ۱۴۰۰اعتبار
این دسته از گواهیها به مدت  ۶ماه تمدید میشود و معتبر
خواهند بود.

نشست هماندیشی مدیران ارشد
مخابرات با ریاست فراکسیون ایثارگران

مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت مخابرات
ایران در راستای تبیین راه حل رفع مشکالت ایثارگران این
شرکت ،در نشستی با رییس فراکسیون ایثارگران مجلس
شورای اسالمی دیدار و گفتگو کردند.
به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت
مخابرات ایران ،مهندس سلطانی ،مدیرعامل به همراه مهندس
دهناد ،نایب رییس هیات مدیره شرکت ،به منظور هم اندیشی
در خصوص تبیین راه حل های رفع مشکالت ایثارگران
شرکت مخابرات ایران در یک نشست صمیمانه دوشنبه۲۲ ،
شهریورماه  ۱۴۰۰با دکتر امیرآبادی فراهانی ،رئیس فراکسیون
ایثارگران مجلس شورای اسالمی ،دیدار و گفتگو کردند.
مهندس سلطانی هدف از این نشست را تبادل نظر و
تبیین راهکارهای عملیاتی در خصوص رفع مشکالت مربوط
ایثارگران محترم دانست و بیان کرد  :با بررسی و هم افزایی که
دراین جلسه ایجاد شد ،مسایل امور ایثارگران تشریح و با هم
فکری با رئیس فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسالمی
نتایج مطلوبی در این خصوص حاصل شد.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران ،ایثارگران دفاع مقدس
را سرمایه اصلی ایران اسالمی دانست و اعالم کرد تالش ما در
کاهش مشکالت و دغدغه های این عزیزان است.
وی نتایج این نشست را مطلوب و امیدوار کننده ارزیابی
کرد و خاطرنشان ساخت :جلسه مفیدی با ریاست محترم
فراکسیون ایثارگران مجلس شورای اسالمی در خصوص
مسایل و مشکالت این قشر عزیز برگزار شد که امیدواریم با
پیاده سازی راهکارهای قانونی ،مشکالت این عزیزان به حداقل
ممکن برسد.

تحریم شیائومی برای کدام گوشی ها
مشکل ساز شد؟

رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی و ارتباطی و
لوازم جانبی تهران با بیان اینکه کاالیی از شرکت شیائومی
و سایر برندها بهعلت تحریمها به طور مستقیم وارد کشور
نمیشود ،گفت :برای برند شیائومی در ایران تاکنون موردی
با مشکل از کار افتادن مراجعه نکرده و به نظر میرسد مشکلی
برای هیچ دستگاهی پیش نیاید.
مهدی محبی در یک برنامه رادیویی با اشاره به خبر از کار
افتادن گوشیهای برند شیائومی ،اظهار کرد :کاالیی از شرکت
شیائومی و سایر برندها بهعلت تحریمها به طور مستقیم وارد
کشور نمیشود که بخواهند آن را قطع کنند ،این کاالها از
کشور دیگری به جز کشور اصلی میآید و لذا برای این کار
حتما باید در آن کشورها سیمکارت خورده و ثبت شود تا بتواند
وارد کشور شود ،چراکه سهمیه همان کشورهاست.
وی ادامه داد :این مشکل برای کاالهایی است که به
صورت مسافری از اروپا وارد شده و بدون آنکه در همان کشور
سیمکارت وارد شود احتمال قطعی در کشور وجود دارد .فردی
کوبایی گوشی شیائومی را از کشوری اروپایی تهیه کرده و به
دلیل آنکه در همان کشور سیمکارت نینداخته ،موجب قطعی
گوشی وی شده و خبر را رسانهای کرده است.
رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی و ارتباطی
و لوازم جانبی تهران پیرامون امنیتی بودن این قطعی از
سمت شرکت شیائومی خاطرنشان کرد :معموال این موارد
پیش نمیآید و پس از آنکه درصد فروش شیائومی باال رفته،
رقیبها به فکر کارهای اینچنینی هستند اما در کشور ما برای
گوشیهای شیائومی که به صورت قانونی وارد کشور شده،
مشکلی وجود ندارد .بنابراین برای برند شیائومی در ایران تا
کنون موردی با این مشکل مراجعه نکرده و به نظر میرسد
مشکلی برای هیچ دستگاهی پیش نیاید.
محبی با بیان اینکه رونمایی از آیفون  ۱۳و قطعی برخی
گوشیهای شیائومی میتواند به هم مرتبط و به منظور رقابت
صورت گرفته باشد ،در مورد پیشفروش  ۸۵میلیون تومانی
گوشی آیفون  ۱۳گفت :این قیمت  ۱۰۰درصد بازارگرمی
است .وقتی کاالیی برای اولین بار وارد کشور شده با قیمت
باالتری عرضه میشود ،اما پیشنهاد میشود کاال را پیشفروش
نکنند و حتما آن را از قبل بررسی کنند .کاال به طور وفور در
کشور هست و برای تمام برندها مشکلی نداریم و در حال
حاضر مشکلی برای قیمت آن وجود ندارد و چون به صورت ارز
نیمایی وارد شده ،قیمت باالیی در بازار نخواهد داشت.

متن میثاقنامه روزنامهنگاری در سایت روزنامه موجود است

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

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

صیانت از نیروی انسانی متخصص مهمترین وظیفه مرکز حراست است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
با اشاره به حساسیت و اهمیت نیروهای
تخصصی این وزارتخانه ،مهمترین وظیفه
«حراست» را صیانت و حفاظت از این نیروها
در برابر تهدیدات و آسیبهای مختلف عنوان
کرد.
به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات ،عیسی زارع پور در مراسم تکریم
و معارفه رؤسای سابق و جدید مرکز حراست
این وزارتخانه که با حضور مدیران و معاونان
ستادی و رؤسای شرکتها و سازمانهای
تابعه برگزار شد ،با تقدیر از زحمات
محمدرضا فنایی رئیس سابق مرکز حراست
وزارت ارتباطات ،از یوسف امیری رئیس
جدید مرکز حراست این وزارتخانه به عنوان
یکی از مدیران کارآمد ،باسابقه و خوشنام و
آشنا به حوزه کاری وزارت ارتباطات یاد کرد.
وی با اشاره به حساسیت کار در حوزه
ارتباطات و فناوری اطالعات ،افزود :وزارت
ارتباطات در دوره جدید نقش پیشران
بقیه حوزهها را بر عهده دارد و توقع از این

وزارتخانه به نسبت گذشته بسیار باال رفته
است و باید به این حسن اعتماد به بهترین
شکل پاسخ داده شود.
زارعپور با بیان اینکه حراست چشم
همیشه بیدار یک مجموعه است ،گفت:
وظیفه حراست صیانت از سرمایههای یک

سازمان است که باالترین این سرمایه نیروی
انسانی آن است.
وی با اشاره به وجود نیروی انسانی
متخصص در وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات افزود :حفظ نیروی انسانی متخصص
در مجموعه یکی از مهمترین مسائل است و

نقش حراست در این خصوص بسیار برجسته
است و نباید مسائل کوچک باعث دلزدگی و
دلسردی این نیروها شود و در عین حال باید
خطوط قرمز که یکی از مهمترین آنها مقابله
با ابعاد مختلف فساد است ،مد نظر قرار گیرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت:
پیشگیری و پیشبینی مسائل از دیگر وظایف
حراستها است به نحوی که آرامش مجموعه
دچار خدشه نشود و مسیر حرکت با سرعت
ادامه داشته باشد.
زارعپور رعایت تقوای الهی در تصمیم
گیریها ،ارتقای دانش تخصصی و بصیرت
و معنویت کارکنان حراست ،پرهیز از
شتابزدگی در تصمیمات و رعایت دقت و
آرامش را انتظارات خود از مرکز حراست
در دوره جدید عنوان کرد و از یوسف
امیری رئیس جدید مرکز حراست این
وزارتخانه خواست که از مدیران جهادی
و سالم در حراست شرکتها و سازمانهای
تابعه وزارت ارتباطات با اعمال یک سیاست
واحد استفاده کند.

توانبخشی از راه دور برای معلوالن ممکن شد

مکانیسمهای مولکولی سرطان چشم شناسایی شد

محققان کشور با اجرای طرح کالن ملی توانبخشی از راه دور ،گامی در راستای توسعه
فناوریهای کمککننده به معلوالن برداشته اند.
به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،طرح کالن ملی فناوری توانبخشی
از راه دور که اجرای آن از سال  ۹۷آغاز شده فرصتی ایجاد کرده تا شرکتهای دانشبنیان
و خالق ،ایدههای نوآورانه خود را در مسیر یاری بیماران توانیاب به کار بگیرند.
ایجاد بستههای توانبخشی برای بیماران
این طرح کالن ملی با هدف ایجاد محیطی مساعد برای توسعه فناوریهای مرتبط
با توانبخشی از راه دور در کشور حمایت شد و به عنوان هدف کوتاه مدت ،یک بسته
توانبخشی از راه دور برای بیماران پارکینسون توسعه یافته ،مورد بهرهبرداری تجاری قرار
گرفت.
در همین راستا سامانه ای برای توانبخشی بیماران پارکینسون توسط محققان کشور،
طراحی و ساخته شد .ارزیابی فنی و بالینی این سامانه روی بیش از  ٦٠بیمار اجرا شد و
اثر بخشی سامانه را به اثبـات رسـاند .همچنـین این سامانه بـرای ارزیابی کیفیت تعادل و
حرکات اندام فوقانی این بیماران مورد سنجش قرار گرفت.
این تجهیز دانشبنیان اکنون در بیش از  ٨مرکز نصب و راه اندازی شده است .بیش
از  ١٠٠بیمار نیز مجموعا از خدمات توانبخشی از راه دور این سامانه استفاده کرده اند.
فعاالن فناور شرکت دانش بنیان تولید این محصول دانش بنیان را عهده دار شدند
و توانستند پروانه تولید از اداره کل تجهیزات پزشکی دریافت کنند .نمونه اروپایی این
محصوالت قیمتی ۱۶تـا ۱۸هزار دالر دارد ،اما نمونه ایرانساخت با قیمت  ۱۸۰۰دالر و کم
تر از یک دهم قیمت نمونه خارجی در حال عرضه به است.
این ظرفیت وجود دارد که هر سال  ١٠٠دستگاه به بازار داخلی عرضه شود و
صرفهجویی بیش از یک میلیون و ۶۰۰هزار دالری را برای زیستبوم سالمت کشور به
ارمغان بیاورد.

«مالنوما یووهآ» یا مالنوما الیه عروقی» ( )Uveal melanomaشایع ترین تومور
داخل چشمی اولیه در بزرگساالن است .تومورها یا در عنبیه (۴درصد) ،جسم مژگانی
(۶درصد) یا مشیمیه (۹۰درصد) قرار دارند.
به نقل از تی ای ،مالنوم یووه آ ممکن است عالئم و نشانههای اولیهای نداشته باشد .اما
با رشد یک تومور ممکن است عالئمی مانند تاری دید یا سایر تغییرات بینایی ،یک نقطه
تاریک روی عنبیه ،تغییر در اندازه یا شکل مردمک و غیره ایجاد کند.
شایع ترین درمان مالنوما یووه آ شامل جراحی و پرتودرمانی است .با این حال هنگامی
که مالنوما یووه آ به اندامهای دیگر سرایت میکند ،احتمال زنده ماندن پایین میآید.
دالیلی که باعث میشود تنها گروه خاصی از بیماران با ویژگیهای خاص تومور به مالنوما
متاستاتیک یووه آ مبتال شوند و مکانیسمهای ایجاد کننده متاستاز ناشناخته است.
محققان مرکز سرطان مموریال اسلون کترینگ آمریکا که از معتبرترین مراکز
تحقیقاتی سرطان جهان است در حال حاضر مکانیسم مولکولی را که باعث پیشرفت
مالنوما یووه آ( )UMمیشود ،شناسایی کردهاند .این مطالعه میتواند به درمان مالنوما
یووه آ برای سرکوب اولیه یک تومور کشنده منجر شود.
دانشمندان این مطالعه با ادغام چندین تجزیه و تحلیل ژنتیکی ،دریافتند که پیشرفت مالنوما
یووه آ با از دست دادن «گروه  ۱سرکوب کننده پلی کامب» (Polycomb Repressive
( )۱ Complexپروتئینهایی که بیان ژن را تنظیم میکنند) صورت میگیرد.
از دست دادن این گروه باعث بیان ژن غیر معمول میشود و خطاهایی در نحوه
جداسازی کروموزومها در طول تقسیم سلولی رخ میدهد که این امر سرانجام باعث ایجاد
پاسخ التهابی میشود که این نیز تومور را تهاجمیتر میکند.
«ساموئل باکوم» ( )Samuel Bakhoumاز مرکز سرطان مموریال اسلون–
کترینگ گفت :با شناسایی مراحل کلیدی دخیل در پیشرفت تومور ،فرصتی برای شروع
زوتر روند درمان و سرکوب تومور خواهیم داشت.

اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات مطرح کرد:

پیشنهاد ایجاد معاونت دیجیتال در وزارت ارتباطات

اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات
ایران با ارائه پیشنهاد ایجاد معاونت دیجیتال
در وزارت ارتباطات ،آمادگی این اتحادیه را
برای همکاری با وزارت  ICTدر ر استای
پیشبرد برنامه ها اعالم کرد.
به نقل از اتحادیه صادرکنندگان صنعت
مخابرات ایران ( ،)IRICTUداوود ادیب
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات
ایران در نشست هم اندیشی تشکلهای
مختلف حوزه  ICTبا وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات ،آمادگی این اتحادیه را برای همکاری
با وزارت ارتباطات دولت سیزدهم در راستای
پیشبرد برنامههای این وزارتخانه در حوزه
صادرات خدمات فنی مهندسی و محصوالت
فناورانه اعالم کرد.
وی خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات ،گفت :خوشبختانه ،برنامههای
جنابعالی در بر گیرنده موضوعات اساسی،
کالبدی و راهبردی قابل توجهی در زمینههای
اقتصادی و زیرساختی حوزه  ICTکشور است.
وی افزود :ما با جنابعالی هم عقیدهایم
که موارد مرتبط با وابستگیهای شدید کشور
به محصوالت سخت افزاری و نرم افزاری
خارجی در الیههای اصلی و زیرساختی،
آسیبپذیری زیرساختهای حساس و حیاتی
کشور و برنامهریزی مستمر بیگانگان ،برای
از کار انداختن این زیرساختها که در چند
ماه اخیر نیز شاهد این موارد بوده ایم ،ضعف
در قوانین و مقررات به منظور التزام به ارتقا
امنیت زیرساختهای فاوا (علیرغم توصیههای
سازمان پدافند غیرعامل کشور و افتا) ،دالیل
متعددی در دولتهای پیشین داشته است که
جا دارد در دولت سیزدهم ،در خصوص تأمین
تجهیزات زیرساختی کشور و به کارگیری
محصوالت ،خدمات ،مشاوران و پیمانکاران
داخلی توجه خاصی صورت گیرد.
ادیب ادامه داد :البته گاهاً میبینیم که
در خصوص تجهیزات فاقد نمونه مشابه داخلی

هم ،سختگیریهای غیر منطقی صورت
پذیرفته و جلوی واردات آنها را گرفته و به این
دلیل چرخه تکمیلی کسب و کارهای داخلی
متوقف میشود و در جای دیگر با وجود دهها
تولیدکننده داخلی ،با عمق دانش باال ،اجازه
ورود به تجهیزات خارجی را داده و ممنوعیت
واردات کاالهای خارجی دارای نمونه مشابه
داخلی نادیده گرفته میشود .در این خصوص
نیز باید راهکار اساسی اتخاذ شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت
مخابرات ایران خطاب به وزیر ارتباطات ،اظهار
کرد :جای خوشحالی است که در دولت جدید
و بعد از شروع به کار جنابعالی ،فراخوانهای
متعددی از سوی بخش تحقیق و توسعه
اپراتورهای بزرگ میبینیم که اقدامات قابل
توجهی را در ارتباط با همکاری با شرکتهای
دانشبنیان داخلی برنامهریزی و سعی کردهاند
تا از پتانسیل ظرفیتهای داخلی در راستای
توسعه و بهینه سازی شبکههای خود استفاده
کنند .امیدوار هستیم که در سایر مجموعههای
مرتبط با وزارت ارتباطات و حتی در تمامی
سازمانها نیز به همین منوال عمل شود.
وی با اشاره به چالشهای مطرح شده
توسط وزیر ارتباطات با عنوان نبود سند
اولویتها و ظرفیتهای صادراتی دانشبنیان
در بخشهای مختلف و عدم حضور فعال در
بازارهای منطقه و بین المللی و در نتیجه
پایین بودن سهم صادرات محصوالت دانش
بنیان با وجود ظرفیت باالی موجود در کشور
به خصوص در بخش تولید سامانههای نرم
افزاری و خدمات فنی و مهندسی ،فقدان
بستههای قانونی حمایتی ویژه ،برای کسب
و کارهای حوزه فناوری ارتباطات و اطالعات،
فقدان زیرساختهای فنی و حقوقی الزم
برای حضور قدرتمند محصوالت و خدمات
فناوری اطالعات ایرانی در عرصه بین الملل،
گفت :باور اتحادیه بر این است که ما مشکالت
فراوانی را پیش روی صادرات داشته و داریم

که امیدواریم دولت جدید و وزیر ارتباطات به
عنوان متولی برنامههای حوزه  ICTبخشی
از آنها را مرتفع سازند و ما نیز این آمادگی
را داریم که به عنوان تخصصیترین تشکل
صادراتی کشور در حوزه  ICTدر ارتباط با
این برنامهها همراستا و همراهی کنیم.
ادیب گفت :اتحادیه آمادگی خود را
جهت هر گونه همکاری در راستای پیشبرد
برنامههای وزیر ،در حوزه صادرات خدمات
فنی مهندسی و محصوالت فناورانه اعالم
میکند و در خصوص راهبرد اعالم شده در
برنامه شما ،در بخش اقتصاد دیجیتال مبنی
بر تسهیل فعالیت شرکتها و هلدینگهای
داخلی در کشورهای همسایه و همسو به
منظور راه اندازی سرویسها و سکوهای ایرانی
متناسب با نیازمندی آن کشورها ،مجددا ً تاکید
میکند که در این خصوص نیز اتحادیه دارای
ظرفیتهای مناسبی بوده که از جمله میتوان
به دفتر اتحادیه در برخی کشورها و از جمله
کشور کنیا اشاره کرد.
وی اظهار داشت :اتحادیه صادرکنندگان
خدمات فنی مهندسی ،مشاوران و پیمانکاران
صنعت مخابرات ایران با دارا بودن بیش از
 ۱۶۰عضو ،متشکل از اپراتورهای بزرگ کشور
و FCPها ،شرکتهای تولیدی ،مشاورین و
پیمانکاران حوزه  ،ICTشرکتهای EPC
و  GCو همچنین کمیسیونهای صادرات،
کمیسیون ظرفیتسازی و نوآوری ،کمیسیون
مالی -حقوقی ،کمیسیون اپراتورهای پروانه
ارتباطات ثابت و کمیسیون رتبه بندی،
آمادگی دارد تا ظرفیت خود را در راستای
اهداف و برنامههای وزیر ارتباطات قرار داده
و به عنوان بازوی مشورتی وزارت خانه ،انجام
وظیفه کند.
معاونت دیجیتال در وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات تشکیل شود
در همین حال اسماعیل ثنائی نایب
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات

ایران نیز خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات ،گفت :به دلیل اهمیت تحول و
اقتصاد دیجیتال که بخش بزرگی از برنامههای
وزیر ارتباطات را در بردارد ،اتحادیه ،پیشنهاد
ایجاد و تشکیل معاونت دیجیتال را در وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات ،اعالم میکند.
بدیهی است که با تشکیل این معاونت عالوه بر
پیاده سازی شبکه ملی اطالعات و شبکههای
خدماتی داخلی و دولت الکترونیک ،در کنار سایر
وزارتخانهها و سازمانها ،به تعریف و پیاده سازی
تحول دیجیتال در تمامی بدنه دولت ،همکاری
کرده و به سوی دولت همراه و سپس دولت
هوشمند ،گام برداشته خواهد شد.
وی ،ادامه داد :این معاونت بخصوص در
تفاهم نامه  ۲۵ساله با چین میتواند نقش
بسزایی ایفا کند تا تجارب تلخ گذشته تکرار
نشده و ضمن استقبال از فناوریها و تجارب
شرکتهای چینی ،شرکتهای داخلی نه تنها
نابود نشده ،بلکه در آستانه این تفاهم نامه ،در
عرصههای فعالیت خود رشد کنند.
دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
با فعاالن بخش خصوصی عرصه ارتباطات و
فناوری اطالعات با حضور مدیران سندیکای
صنعت مخابرات ایران ،سازمان نظام صنفی
رایانهای کشور ،اتحادیه صادرکنندگان صنعت
مخابرات ایران ،کمیسیون اقتصاد دیجیتال
اتاق بازرگانی تهران ،سازمان نظام صنفی
رایانهای تهران ،انجمن واردکنندگان موبایل و
فدراسیون فناوری اطالعات و ارتباطات ایران
برگزار شد.

حذف ویروس در مدت  ۳۰ثانیه با ضدعفونیکننده نانویی دوستدار محیط زیست

گروهی از محققان کشور با استفاده از نانو ذرات نقره
ضدعفونیکنندهای را عرضه کردند که بر اساس نتایج
تستهای انجام شده قدرت از بین برندگی ویروس در
مدت  ۳۰ثانیه را دارد ،ضمن آنکه دوستدار محیط زیست
است.
یکی از شرکتهای فناور ضدعفونی کننده نانویی حاوی

نانو کلوئید نقره و هیدروژن پروکساید تولید کرده است که به
دلیل داشتن نانو کلوئید نقره عالوه بر اثر روی باکتری برای
از بین بردن انواع میکرواورگانیسمها و قارچها ،خواص ترمیم
زخم نیز دارد.
استفاده از الکل اتانول برای ضدعفونی دست میتواند
باعث اگزمای پوستی و حتی مشکالت تنفسی شود و
از طرفی الکل اتانول با سرعت بسیار زیاد تبخیر شده و
اثرضدعفونیکنندگی آن الکل  ۷۰درصد اتانول برای از بین
بردن ویروس در حدود  ۱۰دقیقه است.
این در حالی است که این ضدعفونیکننده نانویی بسیار
ایمن ،با تاثیرگذرای سریع و دوستدار محیط زیست است و
میتوان از آن برای پیشگیری از ابتال به بیماریهای عفونی
و رفع آلودگیهای با منشا باکتری ،ویروس و قارچ استفاده
کرد .این محصول عالوه بر گواهی نانومقیاس ،تاییدیه
آزمایشگاه وزارت بهداشت ،معاونت غذا و دارو و ستاد ویژه
فناوری نانو را دریافت کرده است.

به نقل از ستاد نانو ،این محصول به دلیل داشتن نانو
کلوئید نقره عالوه بر اثر روی باکتری برای از بین بردن انواع
میکرواورگانیسمها و قارچها نیز کاربرد دارد .این محلول بدون
نیاز به آبکشی و خشک کردن ،دستها را تمیز و ضدعفونی
میکند و با وجود ترکیبات مرطوبکننده و نرمکننده از
خشکی پوست جلوگیری میکند.
ماندگاری محصول بر خالف سایر ضدعفونی کنندهها که
اثرات لحظهای دارند ،طوالنی مدت است.
طبق استانداردهای جهانی ضدعفونیکننده مناسب باید
بار میکروبی را  104logبرای باکتریها و  102logبرای
ویروسها کاهش دهد .این محلول نانویی ضد عفونی کننده
طبق تاییدیه آزمایشگاه معتمد (منطبق با استانداردهای
 10504 ISIRIو  )19851 ISIRIچند برابر استاندارد
جهانی یعنی ، 108 logبار میکروبی را در مدت زمان کمتر
از یک دقیقه و ویروس را در مدت زمان کمتر از  ۳۰ثانیه
کاهش داده و از بین میبرد.

فنآوری

بومی سازی یک قالب کاربردی
در خطوط ریخته گری پیوسته فلزات

محققان کشور موفق به بومی سازی قالبهای
کریستالیزاتور کاربردی در خطوط ریختهگری پیوسته
فلزات شدند.
به نقل از سازمان جهاد دانشگاهی تهران ،سید حسن
سجادیان با بیان اینکه کریستالیزاتورها ،قالبهای صنعتی
هستند که برای ریختهگری پیوسته انواع فلزات از جمله
فوالد ،مس و غیره استفاده میشود ،اظهار کرد :این قالبها
که انواع مختلفی دارند مذاب فلزات را به اشکال مختلف
در می آورد و مواد خام ( اسلبهای فلزی) مورد نیاز صنایع
دیگر را تولید میکنند.
مدیر این طرح فناورانه گفت :انواع شمش فوالدی
که در صنایع مختلف از جمله خودروسازی ،ساخت وساز
بصورت تیرآهن ،میلگرد و انواع ورقها  ...استفاده میشود،
محصول نهایی همین فرآیند محسوب میشود.
وی افزود :نتیجه اجرای این طرح فناورانه ،دستیابی
به دانش فنی و فناوری ساخت اسلبهای چهار تکه
کریستالیزاتور برای صنایع فوالدسازی بود .از نکات کلیدی
که در مسیر دستیابی به این فناوری مورد توجه قرار گرفت،
ابعاد بزرگ صفحات و آلیاژ ویژه مورد نیاز برای ساخت
آنها بود.
مدیر طرح فناورانه تولید قالبهای کریستالیزاتور برای
صنایع فوالدریزی کشور خاطرنشان کرد :حساسیت این
محصول به جنس آلیاژ خاصی که با آن ساخته وسپس
صفحات آن شکلدهی شده ،برمیگردد .این قالب چون
با مذاب اولیه فوالد با دمای باال در تماس است ،تنشهای
حرارتی و سایشی باالیی را باید تحمل کند و تخریب آن
هزینههای زیادی را به صنعت تحمیل خواهد کرد.
سجادیان افزود :این تجهیز از جایگاه ویژهای در
خطوط ریختهگری پیوسته کارخانجات فوالد برخوردار
است و بهعنوان یکی از تجهیزات استراتژیک خطوط تولید
شناخته میشود و در صورت اعمال تحریم و عدم دسترسی
کارخانجات به آن ،مطمئناً خطوط تولید متوقف خواهند
شد.
وی ادامه داد :جهاد دانشگاهی از حدود  ۲۰سال پیش
تحقیقات خود را در زمینه قطعات مسی آغاز کرد و تاکنون
فناوری ساخت چندین نوع کریستالیزاتور از جمله چرخ
مسی برای ریختهگری پیوسته آلومینیوم ،مس و دمبلوک
برای ریختهگری پیوسته مس را بومی کرده و به تولید نیمه
صنعتی رسانده است.
مدیر طرح فناورانه تولید قالبهای کریستالیزاتور
برای صنایع فوالدریزی کشور افزود :در صنعت فوالد انواع
مختلفی از کریستالیزاتورها از جمله نوع تیوپی و نوع
چهار صفحهای استفاده میشود و در این طرح دانش فنی
کریستالیزاتور نوع چهار صفحهای برای خط ریختهگری
پیوسته شرکت فوالد مبارکه بومیسازی شد.
سجادیان ادامه داد :برای اجرای این پروژه ،تیمی
کامل از پژوهشگران رشتههای مختلف مهندسی ،تشکیل
شد و با صرف چند ده میلیارد ریال هزینه ،عالوهبر خرید و
نصب برخی تجهیزات مورد نیاز برای تولید این صفحات در
سازمان جهاد دانشگاهی تهران ،از توانمندی و امکانات چند
کارگاه و شرکت تولیدی نیز استفاده شد.
وی خاطرنشان کرد :تاکنون تعدادی از این
کریستالیزاتورها ساخته شده و در اختیار یک شرکت
فوالدی قرار گرفته است.
مدیر این طرح فناورانه تصریح کرد :با توجه به اینکه
ماده اولیه برای تولید این صفحات ،مس است و این فلز در
داخل کشور تولید میشود ،بدون هیچ وابستگی به خارج
کشور ،تولید این قطعه با قیمت تمام شده مناسب ،در
کشور امکانپذیر است.
سجادیان افزود :تولید بومی این محصول عالوه بر رفع
دغدغه مدیران صنعت ،باعث جلوگیری از خروج مقادیر
قابل توجهی ارز از کشور میشود که با افزایش تعداد تولید،
پیشبینی میشود قیمت تمام شده نسبت به نمونههای
مشابه وارداتی ،کاهش قابل توجهی داشته باشد.
وی درباره مشکالت موجود در راه دستیابی به این
فناوری گفت :برخی صنایع بزرگ از تولید این محصول
استقبال کردند و در این راه همیاری موثری داشتهاند.

ابداع لباسهای محافظ
با الهام از پوسته یک موجود دریایی!

یک گروه بینالمللی از دانشمندان سعی دارند با الهام
از قابلیتهای پوسته یک موجود دریایی ،به افزایش کیفیت
لباسهای محافظ کمک کنند.
به نقل از نیواطلس ،تصور کنید لباسهای محافظ که
معموال نرم و راحت هستند ،در صورت لزوم فورا سفت
شوند .این موضوع با به دست آوردن درک جدیدی در مورد
پوسته یک حیوان کوچک ،ممکن است روزی امکانپذیر
شود.
«بازوپایان» ( ،)Brachiopodsموجودات دریایی
کوچکی هستند که شباهت زیادی به نرمتنان دارند .یکی از
بازوپایان آفریقایی موسوم به «،»Discinisca tenuis
ویژگیهای جالبی دارد .پوسته بیرونی آن در آب ،نرم و
انعطافپذیر است اما پس از خشک شدن ،سفت میشود.
یک گروه بینالمللی از دانشمندان ،از روشی موسوم
به «کرایو توموگرافی» ( )cryo-tomographyبرای
تجزیه و تحلیل برخی از این پوستهها استفاده کردند که
ضخامت آنها تنها به نیم میلیمتر میرسد .نتایج این بررسی
نشان داد که این پوستهها ،ساختاری شبیه به دیوار آجری
دارند .آجرهای این پوستهها در واقع ،نانوکریستالهای یک
ماده معدنی موسوم به «فلوراپاتیت» ()Fluoroapatite
هستند .مالتی که این آجرها را به یکدیگر متصل میکند،
از مولکولهای آلی مانند «کیتین» ( )chitinو چندین
پروتئین تشکیل شده است.
هنگامی که مالت خشک میشود ،آجرها را محکم
کنار یکدیگر نگه میدارد .مالت به محض خیس شدن،
به سرعت نرم میشود و امکان لغزیدن به جلو و عقب را
برای آجرها فراهم میکند .شبکه منافذ درون پوسته نیز
به هدایت آب در مالت و تسهیل این روند کمک میکند.
دانشمندان باور دارند که این قابلیت ،به Discinisca
 tenuisبرای زنده ماندن در زیستگاه جزر و مدی آنها
کمک میکند .هنگامی که این موجودات در زمان جزر و
مد در معرض هوا قرار میگیرند ،پوسته آنها سفت میشود
تا به محافظت در برابر شکارچیان کمک کند.
دانشمندان امیدوارند که فناوری الهام گرفته شده از
این مکانیسم را بتوان در لباسهای محافظ مانند کالههای
ورزشی به کار گرفت.
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