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هزینهیکروزقطعیاینترنتونجاتبنزبانیسانآبی!




5G

لوازم خانیگ که
خریدم اصله؟

فرشته یا هیوال؟

برایاینکهازاصالتلوازمخانگیکهخریدیم
مطلعشویمچهبایدکرد؟

بافراگیرشدن 5Gشاهدچهتغییراتیدرزندگیخواهیمبودوچهخطراتیممکناست
برایانسانومحیطزیستداشتهباشد

3.1 M views
3.9 M views

باالخرهوارداتخودرویخارجیممنوعاستیانه؟
هرچند واردات خودرو به کشور ممنوع است اما به تازگی
یک شرکت خودروسازی آگهیهایی را برای فروش ویژه
خودروی تویوتا هایلوکس در فضای مجازی منتشر کرده
که واکنش هایی را به همراه داشته است .تجارت نیوز
در این باره نوشته در تماس با شرکت فروشنده این
خودرو مشخص شد که این خودروها از مدلهای ۲۰۲۰
و  ۲۰۲۱هستند و تنها برای استفاده شرکتها و نهادها
وارد شدهاند .در این گزارش به قیمت این خودروها
اشاره ای نشده ولی بر اساس اطالعات برخی سایتها،
تویوتا هایلوکس صفر در بازار حدود سه میلیارد و ۵۰۰
میلیون تومان قیمت دارد .یک کارشناس مدعی شده که
این خودروها با اطالع دولت و به شرط استفاده نهادها و
سازمانهای دولتی وارد کشور شده است .کاربری نوشت:
«اگه خودروهای ایرانی خوبه سازمان ها هم خودروی
ایرانی استفاده کنن و اگه خوب نیست چرا باید مردم از
این خودروها استفاده کنن؟!»

وقتیتهرانتگزاسشد!
روز گذشته دو ویدئو از مناطق مختلف تهران منتشر شد
که در هر دوی آن ها شاهد تیراندازی هستیم .یکی از این
ویدئوها متعلق به درگیری مسلحانه سارقان با پلیس در
منطقه ولنجک در پنج شنبه  30دی بود که متاسفانه یکی
از ماموران انتظامی از ناحیه سر هدف اصابت گلوله قرار
می گیرد و یکی از این سارقان هم دستگیر می شود.
در ویدئوی دیگر هم که متعلق به جمعه شب در خیابان
شریعتی تهران است شاهد فردی با سر و صورتی خونین
هستیم که گفته شده با اسلحه از یک مازراتی پیاده شده
و شروع به تیراندازی به چند نفر کرده که آن ها هم با چاقو
و قمه او را زخمی کرده اند .کاربران شبکه های اجتماعی با
بازنشر این ویدئو ها از پلیس و قوه قضاییه خواستند که
با این افراد ،برخورد جدی صورت گیرد.



رعیت نواز -شبکه  5Gدر سراسر جهان در حال گسترش است و به اعتقاد بسیاری از محققان ،سبک زندگی مردم را تغییر
خواهد داد اما از طرفی هم برخی پژوهشگران ،نگرانیهای خود را درباره زیانهای استفاده از این فناوری برای انسان و
محیطزیست ابراز کردهاند که چالشی برای پیشرفت این فناوری جدید به حساب می آید .در این گزارش ضمن بررسی اینترنت
نسل پنجم به برخی از ادعاهای مطرح شده درباره آسیب های ناشی از استفاده از این فناوری پرداخته ایم.

یکی از مشکالت خــریــداران لــوازم خانگی و گوشی
تلفن همراه این است که نمی دانند کاالیی را که می
خرند اصالت دارد یا کاالی قاچاق یا کاالی دستکاری
شدهایاستکهبهاسمبرندخاصیمیخرند.ایناتفاق
با ممنوعیت واردات لوازم خانگی بیش از پیش شده و
مشکالتی را برای خریداران ایجاد کرده است ،از همین
رو شناسایی و خرید لوازم خانگی اصل از اهمیت بسیار
زیادی برخوردار است .از همین رو در این گزارش قصد
داریمتاشماراباروشهایاستعالمگارانتیلوازمخانگی
وگوشیتلفنهمراهآشناکنیم.
▪استعالم از سامانه irangs.ir



3.4 M views

ادعایعجیبدربارهمافیایخودرو
2.8 M views

نجاتبنزبانیسانآبی!
ویدئویی در شبکه های اجتماعی دست به دست شد که
در آن می بینیم راننده یک نیسان آبی با وسیله نقلیه خود
در حال بکسل کردن کامیون کشنده بنز گرفتار در برف و
یخبندان در جاده سنندج است .این ویدئو با شوخی های
زیادی در شبکه های اجتماعی همراه بود .کاربری نوشت:
« نیسانآبیتنهایکماشیننیستبلکهیکاسطورهاست
برای نشون دادن قدرت ».کاربر دیگری نوشت« :اگه این
نیسان آبی مال یک کشور دیگه بود همین ویدئو باعث
می شد کلی قیمت سهامش توی بورس باال بره و تا مدت
ها ازش به عنوان یک تبلیغ استفاده می کردن ».کاربری
هم نوشت« :یکی از خوبی های نیسان آبی اینه که ایربگ
نداره و االن الزم نیست بگیم حیف ایربگش باز نمی شه».

صحبتهایرئیسسابقپلیسراهورتهرانواکنشهایی
را در فضای مجازی ایجاد کرد .سرهنگ هاشمی در گفت و
گو با همشهری آنالین درباره کیفیت خودروهای داخلی ،
گزارشهایی را که از نقص فنی خودروها داده میشود
به ماجرای پشت پرده خــودروســازان مربوط دانست.
او حضور قطعهسازی را که خودش عضو هیئتمدیره
خودروسازی است ،فاجعه ای در خودرو سازی خواند و
مدعیشد«:یکیازنمایندگانمجلسازطرفمجلسرفت
و اشکاالت خودروها را جمعآوری کرد و با نجابت این موارد
را در صحن مجلس مطرح کرد .میدانید چه شد؟ دور بعد
این نماینده تایید صالحیت نشد ».او در بخش دیگری از
اظهاراتش تصریح کرد« :در دنیا مسئول ایمنی و سالمت
مردم کشور شخص رئیسجمهور است ،ولی در کشور ما
دولت ،رئیسجمهور و وزارت صمت نماینده خودروساز
هستند نه مردم و این یک فاجعه است».





اگر اینترنت در دسترس دارید به سایت سامانه جامع
گارانتیبهنشانی irangs.irبرویدوباواردکردنشناسه
رهگیری از اصالت کاال و معتبر بودن گارانتی مطمئن
شوید .در این روش بعد از ورود به سایت میتوانید در
بخش استعالم اصالت گارانتی کاال با استفاده از شماره
سریال لوازم خانگی اصالت کاالی خود را تأیید کنید.
برایاینکارگزینهسریالراانتخابکنیدوباواردکردن
سریالکاالیخریداریشده،کلیدجستوجورابزنید.
سپس باید از میان دو گزینه لوازم خانگی برقی و لوازم
صوتیوتصویریخانگیبستهبهنوعمحصولخریداری
شده ،گزینه مرتبط را انتخاب کنید .به عنوان مثال اگر
گزینهلوازمخانگیبرقیراانتخابکردید،درمرحلهبعد
میتوانید در بخش طبقه کاالیی ،نوع کاالی خریداری
شده را مشخص کنید .به عنوان مثال اگر در این بخش
محصول یخچال فریزر را انتخاب کنید ،در بخش بعدی
امکانانتخاببرندمحصولبرایشماوجوددارد.تااین
جای کار شما اصلیترین مرحله استعالم گارانتی لوازم
خانگی را انجام دادهاید ،در نتیجه تشخیص اصل بودن
لــوازم خانگی دیگر کار دشــواری نخواهد بود .مزیت
بعدیدراینبخشاینجاستکهپسازانتخابنوعبرند
میتوانیدنامشرکتگارانتیکنندهمحصولراکهمورد
تأییدسایتسامانهگارانتیاست،ببینید.
▪استعالم با کد دستوری *۴*۷۷۷۷#

2.4 M views

2.1 M views

هزینهیکروزقطعیاینترنتدرکشورچقدراست؟

همهجاکثیفجز«بهشت»!

بر اساس اعالم وبسایت  NetBlocksیک روز قطعی،
اختالل شدید یا از دسترس خارج شدن اینترنت در ایران
خسارتی برابر با  37میلیون و  365هزار و  174دالر به
اقتصاد کشور میزند .با احتساب دالر  26هزار تومانی
این رقم یعنی حدود هزار میلیارد تومان .کاربران به این
موضوع واکنش نشان دادند .کاربری نوشت« :کاش برخی
از مسئوالن که به دنبال محدود کردن اینترنت هستن
این نکته رو متوجه بشن که اینترنت بستر بسیاری از
مشاغل شده که محدود کردنش می تونه عواقب زیادی
به همراه داشته باشه ».کاربر دیگری نوشت« :به تازگی
رتبه اینترنت در سرعت اینترنت در جهان به  73رسیده
که چند پله نسبت به ماه های قبل پایین تر آمده و باید
مسئوالن وزارت ارتباطات بدونن که کندی اینترنت هم
باعث می شه به خیلی از کارهای اینترنتی آسیب وارد بشه
و باید فکری به حالش بردارن».

ویدئوی منتشر شده از نحوه جمع آوری زباله در خیابان
های اطراف شهرداری و شورای شهر تهران در ساعت
های اولیه روز ،واکنش هایی را به همراه داشت .رکنا در
این گزارش ویدئویی ،نشان می دهد که جمع آوری زباله
در خیابان بهشت ،حوالی پارک شهر که ساختمان اصلی
شهرداری و شورای شهر تهران در آن قرار گرفته با دیگر
مناطق تهران متفاوت است .این گزارش نشان می دهد
در حالی که در خیابان های اطراف همین خیابان ،زباله ها
روی زمین ریخته ،این خیابان جزو معدود خیابان های تمیز
تهران است که نه تنها هیچ گونه زباله ای در اطراف مخازن
آن مشاهده نمی شود ،بلکه شاهد آب و جارو شدن کامل
این خیابان آن هم در ساعات پایانی شب هستیم و به نظر
می رسد که حواس مسئوالن بخش های مختلف خدمات
شهری ،حسابی به محل عبور و مرور شهردار تهران و
اعضای شورای شهر ،جمع است.

روش دوم برای استعالم گارانتی محصول ،استفاده
از کد دستوری  *۴*۷۷۷۷#توسط موبایل است .در
این روش از کد شناسایی لوازم خانگی یا گوشی تلفن
همراه برای تشخیص اصل بودن کاال استفاده میشود
تا به کمک آن از اصالت و خدمات پس از فروش محصول
مطمئن شوید .اجبار تولیدکنندگان لوازم خانگی و
واردکنندگان گوشی همراه برای دریافت شناسه کاالی
لوازم خانگی این امکان را در سامانه جامع گارانتی
فراهم کرد تا خریداران با اطمینان کامل بتوانند خرید
لوازم خانگی ایرانی و لوازم خانگی خارجی را انجام
دهند .برای این روش ابتدا این کد دستوری را توسط
موبایل خود بگیرید .بعد باید عدد  ۲را برای انتخاب
گزینه سامانه جامع گارانتی وارد کنید و سپس بر گزینه
 Replyکلیک کنید .برای تشخیص اصل بودن لوازم
خانگی تنها  ۲مرحله دیگر باقی مانده .با ارسال عدد
یک ،گزینه استعالم گارانتی و در پنجره بعدی با وارد
کردن شماره رهگیری کاال و در نهایت انتخاب گزینه
 Replyاز اصالت محصول خود مطمئن شوید.

▪تاریخچهنسلهایمختلفاینترنت

نسل اول شبکه تلفن همراه  ،حــدود ســال  ۱۹۸۲آمــد که از
سیستم آنالوگاستفادهمیکردوبهصورتقراردادی 1Gنامیده
شد .این سیستم به طور کامل آنالوگ بود تا زمانی که اینترنت
نسل دوم 2Gراه اندازی شد و در سال ۱۹۹۱به دیجیتال جهش
پیدا کرد2G .همچنین داده های تلفن همراه را در قالب فناوری
های  GPRSو  EDGEاضافه کرد .تقریبا  ۱۰سال بعد شبکه 3G
راه اندازی شد که سرعت بیشتری از نسل دوم در اختیار کاربران
قرارمیداد.تقریبا ۱۰سالبعدازآنشبکههای  LTEفعلیماراه
اندازیشد.شبکهایکهمابهآننسلچهارمیا 4Gمیگوییم.اما
در اواخر سال  1399بود که تب فناوری  5Gدر ایران باال گرفت
و شرکتهای بزرگ مخابراتی ایرانی مانند ایرانسل و همراه اول
اولین سایتهای  5Gخود را در ایران تأسیس کردند .در ابتدا
ایرانسلازاینفناوریدرپارکآبوآتشپردهبرداریکردوسپس
همراه اول با حضور وزیر ارتباطات در باغموزه کتاب اولین سایت
فناوری  5Gخود را افتتاح کرد .با تستهایی که توسط عموم
مردم انجام گرفت ،سرعت هر دو سایت بسیار باال بود که باعث
شگفتزدگی دوستداران فناوری و اینترنت شد .اما شاید برای
شما سؤال باشد که باالخره چه زمانی فناوری پرسرعت  5Gبه
دستتانمیرسد؟
▪چهزمانی 5Gدرایرانفراگیرمیشود؟

فناوری 5جیسرعتبسیارباالییداردومیتوانددرکمترینزمان
فایلهای دانلودی را در اختیار شما قرار دهد ،اما بحث اصلی این
روزهاسرعت 5جینیست،سؤالاصلیایناستکهاینفناوری
کیدردسترسعمومقرارمیگیردوفراگیرمیشود؟همانطورکه
گفتیم،شرکتهایبزرگمخابراتایرانسایتهایمحدودیدر
تهران،مشهدوکیشراهاندازیکردهاندکهعموممردممیتوانند
با تهیه گوشی های 5Gاز این ویژگی عالی استفاده کنند .به نظر
میرسدطولینمیکشدکهشهرهایبیشترومناطقگستردهتری
از  5Gبرخوردار شوند .با این حال هم اکنون بیش از هزار و ۳۰۰
شهردرسراسرجهانازاینترنت 5Gاستفادهمیکنندوطبقآمار
حدود ۳۰درصدکشورهایجهانبهاینفناوریمجهزهستند.
▪موانعگسترشاینترنت 5Gدرکشورمان

از راه اندازی نخستین سایت  5Gدر ایران بیش از یک سال می
گذرد ،اما هنوز گامی به سمت توسعه و گسترده شدن بیشتر آن
برداشته نشده است .البته فراگیر شدن  5Gبه طور کلی زمان بر
است و پیش بینی شده این فناوری چند سال طول می کشد تا
جهانیشود.بااینحالبرخیکارشناسانمدعیهستندکهدست
هایپشتپردهایبرایگسترشپیدانکردن 5Gوجوددارد.پوریا
هادیپور رئیسشرکتورایزندرگفتوگوییباباشگاهخبرنگاران
دراینبارهمدعیشده«:بهدلیلوجود انحصاروبستهبودنفضای
واردات گوشی در کشور ،صاحبان کسب و کار و فعاالن در این
صنعت ،تمایل نداشتند که گوشیهای 5Gزودتر از گوشیهایی
که در انبار دارند وارد کشور بشود و مردم بتوانند از قابلیتهای
آن استفاده کنند .به هر حال هنوز در بــازار و انبارهای تاجران
گوشیهایهوشمند،موبایلهای 4Gوجودداردوآنهابایددرآمد
وسودخودشانراازبازارببرندتابستروپلتفرمجدید 5Gواردکشور
شود».اینکارشناسراجعبهدیگرموانعیکهسدراهگستردهشدن
نسل پنجم اینترنت در ایران شده است هم میگوید« :مانع بعدی
هزینههاییاستکهدرپیارائهخدمات 5Gبهعنوانیکاینترنت
پر سرعت به وجود میآید .قطعا بعد از گسترده شدن نسل پنجم
ارتباطات،هزینههایبهرهمندشدنازخدماتاینترنت،تغییرات
جدی خواهد داشت و مردم باید از یک هزینه عمومی عادالنه در

محیطاینترنتبهرهمندشوند.اینعدددرکشورمارقمیمنطقی
نیست .برای مقایسه باید گفت که در کشورهایی مثل بالروس و
کشورهای حاشیه دریای خزر با قیمتهایی مثل  ۷یا  ۸دالر به
صورت نامحدود و پهنای باند عالی میتوانید اینترنت پرسرعت
دریافت کنید .شاید موضوع دیگری که بر کندی روند گسترش
 5Gدر جهان تاثیر گذاشته ،مسائل امنیتی باشد .دنیا باید بتواند
بدافزارهاوسختافزارهایخودشرادرحوزهامنیتباایناینترنت
تطبیقدهدوسپسبهفکرراهاندازیگستردهاینفناوریباشد».
▪آیا 5Gبرایانسانومحیطزیستمضراست؟

زمانی که اینترنت  5Gبرای نخستین بار معرفی شد ،مقاالت
زیادیدربارهمضراتبالقوهاینفناورینوشتهشد.باشیوعکرونا
شایعاتیهمنظیررابطه 5Gباشیوعجهانیکرونادرفضایمجازی
پیچید .برخی از کارشناسان دلیل بخشی از جنجال های اولیه
درباره 5Gراپیشتازیهوآویمیدانندودستگیریدختررئیس
اینغولفناوریدرکانادارادرزمینههمیناتفاقبیانکردهاندبا
اینحالنگرانیهاییدربارهاختالالتیکهاینفناوریبرایانسان
ومحیطزیستهمممکناستداشتهباشدوجوددارد.
سالمتانسان:
هم اکنون بیش از  ۲۴۰دانشمند پژوهشهایی درباره
خطرات قرار گرفتن در معرض میدان الکترومغناطیسی انجام
دادهاندوبامشارکتیکدیگربیشازدوهزارمقالهدرزمینهتأثیرات
میدانهایالکترومغناطیسیمنتشرکردهند.تمامایندانشمندان
بهاتفاق از سازمان ملل درخواست کردهاند اقدامات الزم برای
کاهشانتشارامواجایجادکنندهمیدانالکترومغناطیسیازسوی
تجهیزاتارتباطبیسیمومقابلهباقرارگرفتنمردمدرمعرضاین
امواجبهسرعتانجامشود.
محیطزیست
درمطالعهایکهباسرپرستیبرنامهملیسمشناسیآمریکا
( )NTPانجام شده ،شواهد واضحی درباره خطر ابتال به سرطان و
آسیبدیدن DNAخفاشهاوموشهادرصورتقرارگرفتنآنها
درمعرضتابشفرکانسهایرادیویی،ارائهشدهاست.
پروازهواپیماها
یکی دیگر از خطراتی که ممکن است فناوری نسل پنجم
برایبشرداشتهباشدبهخطرافتادنامنیتپروازهواپیماهاست.
بهتازگیشرکتهواپیماییاماراتپروازهایخودبه 9شهرایاالت
متحدهرابهدلیلنگرانیازمشکالتاحتمالیاینترنت 5Gتعلیق
کردهاست.گفتهمیشوداینترنتپرسرعت۵جیازباندفرکانسی
که«سی»نامیدهمیشود،استفادهمیکندکهنزدیکفرکانسهایی
است که هواپیماها برای اندازهگیری ارتفاع بهکار میبرند .اداره
یاِی) هشدار داده است که اختاللهای
ف ِا 
هوانوردی فدرال (ا 
بالقوهمیتواندبرابزارهایحساسداخلهواپیماازجملهدستگاه
تعیین ارتفاع تاثیر بگذارد .ایرباس و بوئینگ نیز مخالفت خود را با
آغاز استفاده از این فناوری در آمریکا اعالم کردند و راجع به تاثیر
منفیعظیمایناقدامبرصنعتهوانوردیهشداردادند.
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