
11 سه شنبه 10 خرداد 1401
 شماره  8509

پس از چند ســالی که کرونا باعث شده بود مردم از 
دردسری به نام تمدید حضور کارت های بانکی شان 
خالص شــوند بار دیگر بانک مرکزی در یک اقدام 
ناگهانی اعالم کرده که تمدید خودکار تاریخ انقضای 
کارت های بانکی حداکثر تا پایــان ماه جاری ادامه 
خواهد داشت و از ابتدای تیر ۱۴۰۱ مشتریان باید 
برای تمدید کارت های بانکی خود به صورت حضوری 

به بانک ها مراجعه و اقدام کنند.
این اقدام بانک مرکزی بــا واکنش وزارت ارتباطات 
مواجه شــده و معاون وزیر ارتباطات اعالم کرده که 
لغو تمدید خودکار کارت هــای بانکی خالف دولت 
الکترونیکی به حســاب می آیــد و از بانک مرکزی 
خواســت دالیل خود را برای ایــن تصمیم توضیح 
دهد. رضا باقری اصل، معــاون امور دولت، مجلس 
و اســتان های وزارت ارتباطات که سابقه چند سال 
فعالیــت به عنوان دبیر شــورای اجرایــی فناوری 
اطالعات هم دارد در گفت وگو با همشــهری تأکید 
دارد که این اقدام باعث می شــود میلیون ها نفر از 
مردم کشــور مجبور به مراجعه حضوری به بانک ها 
شــوند. به گفته او در دوران کرونا استفاده مردم از 
خدمات الکتریکی ازجمله احراز هویت آنالین بسیار 
رشد چشمگیری داشته است. استفاده دستگاه های 
مختلف از فناوری های جدید و هوش مصنوعی باعث 
شد تا به صورت محسوسی رضایت مردم از کیفیت 
خدمات بیشتر شــود. یکی از این موارد هم تمدید 

خودکار تاریخ اعتبار کارت ها بوده است.

نیاز به استفاده از فناوری های تازه
 به گفته معاون وزیــر ارتباطــات، مقام های بانک 
مرکزی علت لغو تمدید خودکار را مســائل امنیتی 

کارت ها براساس استانداردهای جهانی می دانند.
رضا باقری اصل تأکید دارد که این اســتانداردها در 
همه جا یکســان نیســت و در این رابطه می گوید: 
بانک مرکزی بهتر بود زمانی که عدم تمدید خودکار 
را اعالم کرده علت این مســئله و نکات امنیتی هم 
گوشــزد می کردند تا مردم و کارشناسان در جریان 
آن قرار می گرفتند. معاون وزیر ارتباطات با اشاره به 
مصوبات شورای اجرایی فناوری اطالعات همچنین از 

بانک مرکزی می خواهد که در ارائه خدمات کیف پول 
الکترونیکی ازجمله مبتنی بر موبایل تعجیل کند. 
به گفته او گســترش این فناوری دیگر نیاز به حمل 
کارت به عنوان یک ابزار پرداخت را برطرف می کند.

به گفته مقام های وزارت ارتباطات در کشــورهای 
مختلف دنیا عالوه بر استفاده از کارت های مگنتی از 
کارت های هوشمند یا اسمارت هم استفاده می شود. 
بسیاری از دســتگاه های پوز فعال کنونی عالوه بر 
امکان کشیدن کارت قابلیت استفاده از فناوری های 
پرداخت بی ســیم مثل NFC را دارند. کارت های 
اســمارت دیگــر مشــکالت امنیتــی کارت های 
فعلی)مگنتی( را ندارند و می توان مدت بیشــتری 

از آن استفاده کرد.

بازگشت به عقب نداشته باشیم
براســاس آخرین گزارش بانک مرکــزی در پایان 
فروردین ۱۴۰۱ بیشتر از ۴۱۴میلیون کارت بانکی 
در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول 
الکترونیک در کشــور وجود داشته است. به صورت 
میانگین هر ایرانی حداقل ۳کارت بانکی از بانک های 

مختلف دارد. براســاس آنکه اعتبار هر کارت بانکی 
۵سال اســت و تمدیدهای صورت گرفته در دروان 
کرونا احتماال با لغو تمدید خودکار بیشتر از ۲۵درصد 
این کارت ها یعنی بیشــتر از ۱۰۰میلیون مراجعه 
حضور مورد نیاز خواهد بود. معاون وزیر ارتباطات بار 
دیگر با اشاره به رشد خدمات غیرحضوری و استفاده 
مردم از خدمات دولت الکترونیــک تأکید دارد که 
نباید با اجبار مردم به مراجعه حضوری در این حوزه 
بازگشت به عقب داشته باشیم. او می گوید: در کنار 
هر مصوبه ای که برای مراجعه حضوری اعالم می شود 
باید راهکارهای جایگزین برای انجام غیرحضوری آن 
هم ارائه داد که متأسفانه در این رابطه از سوی بانک 
مرکزی صورت نگرفته است. این در حالی است که 
طی ۲سال اخیر بسیاری از بانک های کشور افتتاح 
حساب های جدید به صورت آنالین و ارسال پستی 
کارت های بانکی به محل سکونت افراد را راه اندازی 

کرده اند.

هزینه جدید برای مردم 
در شــبکه های اجتماعی کاربران یکــی از دالیل 

این اقدام را تــالش بانک ها بــرای دریافت کارمزد 
از مشــتریان تلقــی کرده اند. براســاس نرخ های 
جدید خدمات بانکی، بــرای صدور هر کارت جدید 
بانک ها ۶هزار تومان از مشــتری دریافت می کنند 
که در ۲ســال گذشــته این رقم صفر بوده اســت. 
این رقم تنها بــرای کارت های برداشــت بانکی با 
تعداد بیشــتر از ۲۶۸میلیون در کل کشور معادل  
۱،۶۰۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ )هــزار و ۶۰۸ میلیــارد( 
تومان خواهد بــود. این رقم بــرای کل کارت های 
بانکی بیشــتر از ۲،۴۸۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ )۲هزار و 
۴۸۴ میلیارد( تومان می شود. این عالوه بر هزینه ای 
است که برای اتالف وقت مردم و مرخصی از محل 
کارشــان برای کارهای بانکی و همچنین افزایش 
رفت وآمدهای شــهری و مصرف سوخت به کشور 
تحمیل می شــود. به گفته معاون وزیــر ارتباطات 
با ترکیبی از راهکارها می توانســت عــالوه بر حل 
مشکالت امنیتی الزام مراجعه حضوری به بانک ها را 
از بین  برد. به گفته معاون وزیر ارتباطات، این اقدام 
بازار مناسبی را برای فروشندگان و تامین کنندگان 

کارت های بانکی رقم می زند.

عقبگرد در تمدید کارت های بانکی 
بانک مرکزی تمدید خودکار کارت بانکی را لغو کرده که به گفته معاون وزیر ارتباطات برخالف دولت الکترونیک باعث افزایش 

میلیون ها مراجعه به بانک ها خواهد شد 

محمد کرباسیفناوری
دبیر گروه دانش و فناوری

روند رو به رشد علم برای درمان ام اس
روز جهانی بیماری مولتیپل اسکلروزیس که به اختصار  ام اس 
خوانده می شود، فرصت مناسبی اســت برای افزایش آگاهی و 
ارتباط افراد مبتال به این بیماری با منابع و بهبود سیستم های 
پشــتیبانی درمان. به گزارش اوری دی هلث، براســاس اعالم 
فدراســیون بین المللی  ام اس، مولتیپل اسکلروزیس به عنوان 
یکی از شایع ترین بیماری های سیستم عصبی مرکزی، بیش از 
۲.۳میلیون نفر را در سراسر جهان درگیر کرده است. اصطالح 
مولتیپل اسکلروزیس به معنای اسکارهای زیاد است و مربوط به 
مناطقی است که پس از آسیب یا مرگ میلین پوشاننده اعصاب 
در مغز و نخاع ظاهر می شوند. میلین آسیب دیده باعث به وجود 
آمدن ضایعه می شــود. این ضایعات پس از بروز عالئم با روش 

عکسبرداری MRI شناسایی می شوند.
عالئم بیمــاری در هر فرد مبتــال به ام اس متفاوت اســت و با 
سرعت های متفاوتی پیشــرفت می کند. این بیماری غیرقابل 
پیش بینی و چالش برانگیز است. علت آن نیز ناشناخته است. 
درمان قطعی نیز برای این بیماری وجــود ندارد و درمان های 
موجود برای کمک به کند کردن پیشرفت ام اس و کاهش عالئم 

پیشرونده است.

برخی از محققان و پزشــکان برجسته برای توسعه درمان های 
 Race to جدید ام اس آخرین یافته های خود را در کمپینی به نام
Erase MS به اشتراک گذاشتند. نانسی دیویس، بنیانگذار این 
کمپین، گفت: ۳۰سال پیش که من به این بیماری دچار شدم 
هیچ درمانی برای آن وجود نداشت، اما امروز، امید زیادی وجود 
دارد.  دکتر الن مووری، متخصص مغز و اعصاب در دانشگاه جانز 
هاپکینز، در مورد اینکه چگونه توسعه درمان های تعدیل کننده 
برای ام اس عودکننده و فروکش کننده چشم انداز درمان را تغییر 
داده است و پزشکان چگونه باید با این بیماری تهاجمی در مراحل 
اولیه رفتــار کنند، گفت: وقتی بیماری فردی تشــخیص داده 
می شود، تشخیص داروی مناسب برای او مشکل است. براساس 
نتایج آزمایش های بالینی، برخــی از داروها از نظر تأثیرگذاری 
قوی تر از دیگران به نظر می رســند. اما، در واقع، بســیاری از 
آزمایش های بالینی نشــان می دهند که شرکت کنندگانی که 
داروهای خفیف تری مصرف می کنند و همچنین کســانی که 
تحت درمان های تهاجمی تری قرار می گیرند هیچ شواهدی از 

پیشرفت بیماری در کارآزمایی نداشته اند.

 ایرج روحی، مشــاور وزیر ارتباطات 
در توســعه ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعــات قــول اتصــال 95درصدی 
تمام روستاهای کشور به شبکه ملی 
اطالعات درصورت تامین اعتبارات 

را داده است.
وزارت ارتباطــات ســعی دارد بــر 
اســتان هایی کــه درصــد اتصــال 
روســتاهای بــاالی ۲۰ خانــوار آنها به 
شــبکه ملــی اطالعــات پایین تــر از 

میانگین کشور است، تمرکز کند.

 ۹۵ 
درصد

گروهــی از دانشــمندان بــه رهبــری 
فیزیک دانان مرکز پالسمای دانشگاه 
پلی تکنیــک فــدرال لــوزان ســوئیس 
در تــالش بــرای دو برابــر کــردن قدرت 
هســته ای  همجوشــی  رآکتورهــای 
دریافته اند که حداکثر چگالی سوخت 
هیــدروژن در رآکتورهــای توکامــک 
می توانــد دو برابــر »حــد گرینوالــد« 
باشــد. حد گرینوالد بیش از 3۰ســال 
پیش از آزمایش های تجربی به دست 

آمده بود.

 ۳۰ 
سال

دانش

عدد خبر

زهرا خلجی؛ روزنامه نگارپزشکی

 آهن هسته زمین هم
می تواند زنگ بزند!

دانشمندان متوجه شده اند که حتی نیکل و مواد مذاب آهن 
داخل هسته زمین دچار زنگ زدگی می شوند! زنگ زدگی یک 
واکنش شیمیایی است که فلز آهن بر اثر تماس با آب یا هوای 
اکسیژن دار سطحش رفته رفته مایل به رنگ قرمز شده و به 
تدریح آهن قوی، پودر و نابود شود. به گزارش ساینس الرت، 
از آنجایی که هسته زمین در عمق ۲۹۰۰کیلومتری از سطح 
قرار دارد، انتظار می رفت که فشار باالی محیط با ویژگی هایی 
چون میزان بسیار نامحدود آب و همچنین غنی از سایر مواد 
معدنی، نیکل و آهن موجود در سطح بیرونی تر هسته زمین 
از زنگ زدگی مصون بماند. در آزمایش مذکور، دانشمندان 
شرایط فشار باالی مشابه هسته زمین را شبیه سازی کرده 
و سپس رطوبت را به شکل یک ماده معدنی هیدروکسیل با 
آهن تماس دادند. نتیجه این بود که در فشار نزدیک به یک 
میلیون اتمسفر، مشابه فشار هسته زمین، واکنش شیمیایی 
پراکسید آهن اتفاق می افتد. بنابراین تشکیل زنگ می تواند 

در هسته زمین هم اتفاق بیفتد.


