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اخبار

 ۴هزار گوشی مسافری
تا یک ماه دیگر قطع می شوند

کمیته رجیستری از شناسایی تخلف خالفاظهاری  ۴هزار
دستگاه تلفن همراه در سامانه ثبت گوشی مسافری خبر داد و اعالم
کرد :این گوشیها حداکثر تا  ۳۰روز آینده قطع خواهند شد.
کمیته راهبری طرح رجیستری (همتا) در اطالعیه ای با اشاره به
شناسایی تخلف خالفاظهاری  ۴هزار دستگاه تلفن همراه در سامانه
ثبت گوشی مسافری ،اعالم کرد« :با توجه به بررسیهای صورت گرفته،
متاسفانه مشاهده شده برخی از متقاضیان در اعالم برند و مدل تلفن
همراه در سامانه ثبت گوشیهای مسافری خالفاظهاری داشته و
حقوق و عوارض گمرکی متناسب با برند و مدل تلفن همراه خود را
پرداخت نکردهاند.
درصورت مسجل شدن خالفاظهاری در سامانه ثبت گوشیهای
مسافری ،از ثبت شناسه تلفن همراه مذکور ممانعت به عمل آمده
و هزینه پرداخت شده نیز تحت هیچ عنوانی به شخص عودت داده
نخواهد شد .الزم به ذکر است این اقدام (خالفاظهاری) از مصادیق
بارز تخلفات گمرکی محسوب شده و مطابق با قوانین گمرک جمهوری
اسالمی ایران با آن برخورد خواهد شد.
در هفته گذشته خالف اظهاری  ۴هزار دستگاه تلفن همراه
مسافری در سامانه گمرک شناسایی شد که درخواست ثبت این
گوشیها در سامانه همتا بالفاصله لغو شده و این گوشیها حداکثر
تا  ۳۰روز آینده قطع خواهند شد و تحت هیچ عنوانی امکان دریافت
خدمات از شبکههای اپراتوری را نخواهند داشت.
تمامی افرادی که قصد خرید تلفن همراه نو را دارند ،دقت داشته
باشند ،چنانچه در متن پیامک استعالم اصالت متوجه شدند تلفن
همراهی که قصد خرید آن را دارند بصورت مسافری وارد کشور شده،
از خرید آن صرف نظر کنند یا از فروشنده بخواهند در فاکتور فروش
شناسه ( )IMEIگوشی را درج و قید کند که عوارض گمرکی گوشی
خریداری شده بصورت صحیح پرداخت شده است .فاکتور باید ممهور
به مهر رسمی فروشنده باشد.

جیمیل بازطراحی و بهروز میشود

گزارشهای منتشر شده حاکی از آن است که گوگل قصد دارد
طراحی نسخه وب سرویس پست الکترونیک جیمیل خود بازطراحی
و بهروزرسانی کند.
به نقل از وب سایت  ،phonearenaگوگل که مدتهاست سرویس
ایمیل یا پست الکترونیکی جیمیل خود را بهروزرسانی و بازطراحی
نکرده است ،گویا قصد دارد این کار را انجام و به شکل و ظاهر جیمیل
سر و سامان بدهد.گوگل عالوه بر طراحی جدید ،تصمیم گرفته است
که قابلیتهای جدیدی را نیز به جیمیل اضافه کند تا کاربران بتوانند
دسترسیهای بیشتر و بهتری را در این سرویس داشته باشند.
سرویس پست الکترونیکی یا جیمیل که توسط گوگل برای
استفاده کاربران طراحی و ارائه شد ،توانست در همان روزها و سالهای
نخست طرفداران بسیاری را به خود جلب کند چراکه نسبت به سایر
سرویسهای مشابه همچون یاهو ،از رابط کاربری بهتری برخوردار بود.
حاال به نظر میرسد گوگل میخواهد به زودی ویژگیهای
جدیدی همچون پاسخ هوشمند ،امکان به خواب فرو بردن ایمیلها
و پشتیبانی از حالت آفالین را برای نسخهی وب جیمیل را عالوه بر
طراحی جدید ارائه دهد.
البته هنوز مشخص نیست که طراحی و شکل جدید جیمیل به
چه صورت خواهد بود اما احتماال آیکونها ،رنگها و باکسهای موجود
در جیمیل به صورت جدید و مرتبتری در خواهند آمد.
یکی از سخنگویان گوگل درباره صحت و تایید این موضوع ،گفت:
ما اکنون در حال توسعه ،طراحی و بهروزرسانی عمده و بزرگی برای
سرویس جیمیل هستیم و در تالشیم تا در مدت زمان اندکی ،آن را به
مرحله اعالم رسمی و سپس انتشار نهایی برسانیم.
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فنآوری

آذری جهرمی:

برجام ،مبلغ قرارداد آلکاتل را کاهش داد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :گشایش
های ایجاد شده پس از اجرای برجام سبب شد قرارداد
آلکاتل مورد بازبینی قرار گیرد و مبلغ آن کاهش یابد.
محمدجواد آذری جهرمی روز یکشنبه در جلسه
علنی مجلس شورای اسالمی و در پاسخ به نمایندگان
درباره سرنوشت قراردادهای الکاتل و تدبیر افزود :برجام
شرایطی را مهیا کرد تا هزینه های این قرارداد منطقی تر
شود ،بنابراین اصالح قرارداد مد نظر قرار گرفت و مبلغ
قرار داد از  247.5میلیون یورو اولیه به  145میلیون یور
کاهش یافت.
وی به تکالیفی برنامه پنجم توسعه برای توسعه
ظرفیت های الزم برای شبکه ملی اطالعات اشاره کرد و
گفت :برنامه پنجم توسعه ما را موظف به توسعه ارتباطات
و نیز توسعه ترانزیت کرده که اقدام ها در این زمینه در
دست انجام است.
آذری جهرمی ادامه داد :هدف از قرارداد آلکاتل
نوسازی تجهیزات و افزایش ظرفیت ترانزیت بوده و
قرارداد تدبیر هم تکمیل کننده قرارداد آلکاتل است.
وی افزود :تاخیرهایی در حوزه قرارداد الکاتل به
واسطه تحریمها داشتهایم که با توفیق برجام جبران شده
است ضمن آنکه تجهیزات در قرارداد جدید به روز آوری
شده اند و اکنون تجهیزات دو بخش قرارداد از گمرک
ترخیص شده اند و درحال نصب و راه اندازی هستند.
وزیر ارتباطات درباره پیشرفت های ایجاد شده در
حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات نیز گفت :اکنون مردم
و نمایندگان می توانند قضاوت کنند که آیا امروز در
شهرهای مختلف با پسرفت در حوزه تکنولوژی و فناوری
مواجه هستیم یا اینکه پیشرفت رخ داده است.
آذری جهرمی ادامه داد :اتحادیه جهانی مخابرات
گزارش می دهد که ایران دومین کشور در جهان به

لحاظ شاخص نرخ رشد توسعه بوده و در منطقه غرب
آسیا در رتبه نخست بوده است؛ این افتخاری برای ما
به شمار می رود که همه شاخص های فناوری در همه
شهرهای کشور در  4تا  5سال گذشته بیش از  10برابر
شده است.
عضو هیات دولت با بیان اینکه در مقاطعی به نوع
این توسعه ها اعتراض شده است و اکنون در مجلس
به یک مرکز مخابراتی اشاره شده است گفت :مرکز
مخابراتی ،مرکز مخابرات است نه همه بخش ارتباطات
کشور؛ زمانی تکنولوژی روی سوئیچ تلفن و صوت بود که
جمع آوری شده و روی سوئیچ دیتا گذاشته شده است،
این به معنای تعطیلی مرکز و یا تعدیل نیرو نیست بلکه
تغییر تکنولوژی بوده است .
وی به اظهار نظر نماینده مجلس در رابطه با ترک
تشریفات در قرارداد آلکاتل هم واکنش نشان داد و افزود:

اصول پدافندی و اصول توسعه شبکه می گوید باید دو
تولید کننده همزمان وجود داشته باشند تا وقتی شبکه
دچار اشکال شود ،کار معطل نماند درحالی که در ابتدا
کل خرید تجهیزات از آلکاتل بوده است حال باید مناقصه
بین چه کسی گذاشته شود؟ وقتی تولید کننده واحد
است ،آیا باید مناقصه برگزار کرد؟
آذری جهرمی حضور شرکت زعیم در قرارداد آلکاتل
را رد کرد و گفت :این شرکت در قرارداد توسعه آلکاتل
حضور نداشته است.
وزیر ارتباطات درباره وجود فساد در قرارداد آلکاتل
نیز گفت :اگر از وجود فساد در قرارداد اطالعی دارید،
گزارش کنید تا مراجع قضایی رسیدگی کنند کما اینکه
این مراجع رسیدگی کرده اند .
وی ادامه داد :این قرارداد  247.5میلیون یورو بود
که به  145میلیون یورو کاهش یافت؛ برش زمانی که

نماینده سوال کننده زده است ،صحیح نیست زیرا الحاقیه
اول و دوم در زمان قبل از حضور من در شرکت ارتباطات
زیرساخت بوده است؛ من در زمان الحاقیه سوم به این
موضوع ورود کردم و آن هنگام  26میلیون یورو پیمانکار
به خاطر تاخیرها جریمه شد .
آذری جهرمی به موضوع مطرح شده درباره
سوئیچینگ اشاره کرد و گفت :سوئیچینگ صوت مصوبه
شواری عالی امنیت ملی است؛ اگر قرار است در 175
نقطه سوئیچینگ گذاشته شود چرا مردم هزینه آن را
بدهند؟ چرا از جیب مردم بگیریم؟ امروز از  35نقطه
دیتا به  110نقطه رسیده ایم و شبکه مکالمات به 35
نقطه رسیده است.
وی درباره مباحث پیمانکاری در وزارت ارتباطات نیز
توضیح داد :بارها در مجلس مطرح کرده ایم که وضعیت
پرسنل را مشخص کنیم که تاکنون این اتفاق نیفتاده
است؛ اگر مجوز داده شود ،افراد را به کار میگیریم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات برای پاسخ به دو
سوال حمیده زرآبادی نماینده قزوین و فاطمه حسینی
نماینده تهران در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای
اسالمی حضور یافت.
پرسش نخست درباره سرانجام پروژه ارتقا و توسعه
انتقال ارتباطات طبق برنامه ششم بود که به گفته نمایندگان
سوال کننده قرارداد آن با شرکت داخلی سدید ارتباطات و
با پشتیبانی مالی آستان قدس رضوی و با تجهیزات کمپانی
فرانسوی -ایتالیایی آلکاتل در سال  90منعقد شده اما هنوز
پیشرفتی در اجرای کار حاصل نشده است.
پرسش دوم نیز به عملکرد شرکت ارتباطات
زیرساخت و تعدیل نیرو در این شرکت اختصاص داشت.
پس از توضیحات آذری جهرمی نمایندگان با رای خود
اعالم کردند که پاسخ های وزیر قانع کننده بوده است.

توسط محققان واحد علوم و تحقیقات صورت گرفت؛

ابداع روش تشخیص سریع آلودگی تخممرغ به باکتری سالمونال

محققان واحد علوم و تحقیقات موفق به تفکیک و
تشخیص باکتری های سالمونال انتریتیدیس و سالموناال
تیفی موریوم در نمونه های تخم مرغ آلوده شده به این
باکتری ها شدند.
به نقل از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد،
محققان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاداسالمی
برای اولین بار در کشور با استفاده از روش Real-time
 PCRو آنالیز نقطه ذوب با دقت باال(High resolution
 )meltموفق به تفکیک و تشخیص باکتریهای سالمونال
انتریتیدیس و سالمونال تیفی موریوم در نمونههای تخم
مرغ آلوده شده به این باکتریها شد.
صابره فهیمی با بیان اینکه سالمونال نوعی باکتری
باسیل گرم منفی است که در جوجهها و تخممرغها
معموال وجود دارد ،گفت :سالمونالها یکی از مهمترین
عوامل ایجادکننده عفونتهای غذایی هستند به نحوی

که بر اساس گزارشات موجود ،ساالنه میلیونها نفر به
این بیماری مبتال شده و هزاران مرگ ناشی از عفونتهای
سالمونالیی در سراسر جهان اتفاق میافتد.
وی افزود :بنابراین شناسایی سریع سالمونالها در
مواد غذایی بسیار حائز اهمیت است.
دانشجوی تحصیالت تکمیلی رشته مهندسی علوم
صنایع غذایی واحد علوم و تحقیقات با اشاره به اینکه
بطور معمول سالمونال از طریق روش کشت میکروبی قابل
شناسایی است ،ادامه داد :باتوجه به اینکه این روش زمانبر
بوده ( ۴تا  ۷روز) و از دقت کافی برخوردار نیست ،در این
تحقیق سعی بر آن شد تا با استفاده از روش Real-time PCR
و آنالیز  HRMبه عنوان یک روش سریع و دقیق به شناسایی
و تفکیک سالمونال انتریتیدیس و سالمونال تیفی موریوم در
تخم مرغهای آلوده شده (به طور دستی) پرداخته شود.
فهیمی ادامه داد :در این روش پس از استخراج

 DNAنمونههای آلوده و تهیه مخلوط واکنش ،از تکنیک
 Real- time PCRبا استفاده از رنگ فلورسنت و یک
جفت پرایمر طراحی شده استفاده شد و در نهایت آنالیز
منحنیهای ذوب با دقت باال صورت گرفت.
وی با بیان اینکه نتایج حاصله از روش Real-time
 PCRو آنالیز  HRMنشان داد که این روش کارآمد است،
اضافه کرد :بر اساس این روش میتوان کمتر از  ۲۴ساعت
نسبت به شناسایی سالمونال و تفکیک سروتیپهای
سالمونال تیفی موریوم و سالمونال انتریتیدیس در تخم
مرغ خام اقدام کرد.
محقق واحد علوم و تحقیقات گفت :در این روش
تنها با استفاده از یک جفت پرایمر و انجام آنالیز ،HRM
بهراحتی میتوان دو سروتیپ متداول سالمونال را
شناسایی و تفکیک کرد و مقادیر هر یک از باکتریها
را در نمونه تعیین کرد که عالوه بر کار کمتر ،سبب

صرفهجویی در زمان و هزینه به لحاظ مشکالت مربوط به
طراحی پرایمر نیز میشود.
فهیمی تاکید کرد :بنابراین میتوان این روش را
تکنیکی حساس و سریع در تشخیص نمونههای غذایی
آلوده با باکتریهای سالمونال دانست .این امر کنترل
کیفی و کمی محصول در کمترین زمان با دقت باال را که
یکی از نیازهای صنایع غذایی است را برطرف خواهد کرد.
این پژوهش در قالب پایاننامه «مطالعه کارایی روش
 Real-time PCRوآنالیز نقطه ذوب با دقت باال (High
 )resolution melt curve analysisدرتفکیک وتشخیص
سالمونال انتریتیدیس (  )Salmonella Enteritis’sوسالمونال
تیفی موریوم ( )Salmonella Typhimuriumدرنمون ه
هایتخم مرغ خام آلوده شده به طور تجربی» و ثبت
اختراع به راهنمایی حامد اهری و نریمان شیخی در واحد
علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی صورت گرفته است.

