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قاچاق تلفن همراه
به صفر نزدیک میشود

...

اخبار کوتاه داخلی
براساس جدید ترین رتبه بندی اعالم شد

فعالیت  ۲۴میلیون ایرانی در شبکه
اینستاگرام
ایسنا -رتبه بندی کشورهای دنیا در شبکه اجتماعی
اینستاگرام اعــام شد .بر این اســاس رتبه ایرانی ها در
اینستاگرام  ۷و تعداد کاربران ایرانی فعال در این شبکه
اجتماعی  ۲۴میلیون است.بر اساس آمار منتشر شده،
کاربران آمریکایی و برزیلی در صدر کاربران اینستاگرام
هستند و بعد از آن کشورهای اندونزی ،هند ،ترکیه و روسیه
قرار دارند.طبق این گزارش ،ایران در رتبه  ۷فعال ترین
کاربران شبکه اینستاگرام است و هم اکنون  ۲۴میلیون
ایرانی در این شبکه فعال هستند.

دولت در حمایت از پیامرسانهای داخلی
ُکند و بروکراتیک عمل میکند
باشگاه خبرنگاران  -دبیر سابق شــورای عالی فضای
مجازی با بیان این که دولت در حمایت از پیامرسانهای
داخلی ُکند و بروکراتیک عمل میکند افــزود :مدیران
پیامرسانها به جای داشتن دغدغه تأمین زیرساختها
باید با آرامش خاطر به فکر افزایش کیفیت کار خود باشند.
در صورتی که هم اکنون شرایط برعکس است؛ بعضی از
آنها چندین ماه است که منتظر ترخیص کاالهای مورد نیاز
خود از گمرک هستند ،در صورتی که دولت میتواند در این
موارد مساعدت بیشتری کند .انتظاری افزود  :ما سه سال
پیش در شــورای عالی فضای مجازی مصوبهای مبنی بر
استفاده دستگاهها از پیامرسانهای داخلی ابالغ کردیم
که متأسفانه در این مدت روند آن به کندی پیش رفت ولی
به تازگی توجه همه آنها به این قضیه بیشتر شده است .این
اتفاق میتواند به مهاجرت مردم به پیامرسانهای داخلی
کمک زیادی کند.

آمادگی پیام رسانهای داخلی برای
انتقال 22هزار کانال تلگرامی دارای مجوز
زهرا حاجیان – رئیس مرکز رسانه های دیجیتال با بیان
این که از تمامی پیام رسان های بومی خواسته شده است
تا از نام کانال های تلگرامی دارای مجوز شامد صیانت
کنند افــزود  :در این زمینه نام تمامی 22هــزار کانال
تلگرامی دارای مجوز شامد در پیام رسان های داخلی
رزرو شده است .
مرتضی موسویان در گفت و گو با خراسان همچنین افزود:
به تازگی برخی کانال های پرطرفدار تلگرامی اعالم
کرده اند که نام کانالشان در پیام رسا ن داخلی گرفته
شده است که در این خصوص وزارت ارشادو مرکز رسانه
های دیجیتال از مسئوالن پیام رسان ها خواسته اند که
نام و آی دی کانال هایی را که مجوز شامد دارند در پیام
رسان ها محفوظ بدارند تا کسی نتواند از نام وبرند آن ها
استفاده کند .در این زمینه تدابیری نیز اتخاذ شده است
تا کسانی که  IDآن ها اشغال شده است ،بتوانند آن را
بازگردانند.
ویبابیاناینکههماکنوناکثرکانالهاییکهبیشاز 100
هزارعضودارند،شامددریافتکردهاند،افزود:بهطورکلی  
 22هزار کانال شامد دریافت کرده اند که  40درصد آن
ها جزو کانال های موثر به شمار می روند و بیشترین میزان
فعالیت وعضو را دارند  .وی ادامه داد  :کانال هایی که شامد
دارند از پرداخت مالیات معاف اند و مجوز شامد آن ها به
منزله داشتنمجوزتبلیغاتاستوآنهاییکهشامدندارند
عمالفعالیتآنهاغیرقانونیاست.

معرفی دو پیام رسان داخلی به مدارس؛ به
زودی
ایسنا  -وزیر آموزش وپرورش با بیان این که به دنبال ایجاد
انگیزه برای دانش آموزان و والدین برای خروج از تلگرام و
پیوستن به شبکههای پیام رسان داخلی هستیم ،افزود :به
زودی دو پیام رسان داخلی را برای استفاده این وزارتخانه
و مدارس معرفی میکنیم.
سید محمد بطحایی در حاشیه نشست هم اندیشی
مدیران ارشــد دولــت تدبیر و امید در خصوص خروج
آموزش و پرورش و مدارس از شبکه مجازی تلگرام گفت:
ما برای ممنوعیت استفاده بخشهای دولتی از تلگرام،
بخشنامههایی را حــدود دو هفته پیش ارســال کردیم.
بخشهای دولتی اجــازه استفاده از تلگرام را ندارند.
احتماال ظرف دو روز آینده با دو پیام رسان داخلی به نتیجه
خواهیم رسید و آن ها را معرفی خواهیم کــرد.در حوزه
دانش آموزی باید انگیزههای الزم را برای انتقال بچهها و
والدین از پیامرسانهای خارجی ایجاد کنیم.

فعالیت ۱۵۰منجم ایرانی در زمینه توسعه
نجوم در کشور
مهر  -رئیس سازمان فضایی ایران با بیان این که بیش از
 ۱۵۰منجم ایرانی در حال فعالیت در حوزه نجوم هستند،
بر لــزوم برنامهریزی هدفمند که در ایــن حــوزه یکی از
اولویتهای امسال است تاکید کرد.
براری گفت  :تحلیل مدار ماهواره ها و اجرام فضایی و کمک
در راهبری و هدایت و همچنین جلوگیری از بروز آسیب به
آنها ،کنترل پسماندهای فضایی و امنیت فضا و نیز پایش
تغییرات اقلیم فضایی نمونه هایی از خدمات علم نجوم به
توسعه فناوری فضایی است.

تسنیم  -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همزمان با به مقصد رسیدن طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه و تبلت و مشمولیت تمامی برندها از
روزگذشته،درخصوص نتیجهاجرایاینطرحگفت:بااجرایبخشیازپروژهدولتالکترونیکی،قاچاقگوشیتلفنهمراهبهصفرنزدیکمیشودوامیدوارم
باهمکاریبیشتردستگاهها،نهادهایاجراییواجرایکاملتردولتالکترونیکی،شاهدشفافیتبیشتریدراقتصادکشورباشیم.

توضیح جهرمی درباره آمار  2میلیونی اشتغال رئیس جمهور
حاجیان  -وزیر ارتباطات در واکنش به اظهارات رئیس
جمهور مبنی بر ایجاد دو میلیون شغل در سال ۹۶
در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات توضیحاتی را
ارائه کرد .به گزارش مهر ،محمدجواد آذری جهرمی
در صفحه توئیتر خــود نوشت :گــزارشــی که خدمت
آقای رئیس جمهور دادیــم ،مبنی بر این بود که در دو
سال گذشته در فضای مجازی حدود  ۲۰۰هزار شغل
ایجاد شــده اســت .فکر میکنم که بیان دو میلیون

شغل یک اشتباه لفظی از آقــای رئیس جمهور بود
که براثر خستگیهای ایشان بــوده اســت.وی گفت:
همان روند توسعه  ۲۰۰هزار شغل را که در دولت مد
نظر بوده و امسال هم بر آن تاکید شده است ،امسال
ادامه میدهیم .جهرمی همچنین خاطرنشان کرد:
ایرادگیرندگان از این سهو لسان با برخی اشتباهات
خود چه می کنند؟
وی در عین حال در حاشیه نشست هم اندیشی مدیران

ارشد دولت تدبیر و امید درباره تصویری که از واکنش
وی در زمــان صحبتهای رئیس جمهور دربــاره آمار
ایجاد دو میلیون شغل در سال  ۹۶منتشر شد ،اظهار
کرد :تصویری که از من منتشر شد ،بیش از یک تعجب
بود .انتشار این تصاویر خصلت فضای مجازی است و
نشان دهند ه نظارت مردم بر مسئوالن و اشراف آنها به
موضوعات است .اتفاقا خوب است و ما از مزایای توسعه
فضای مجازی در کشور استقبال میکنیم.

...

کوتاهازجهانعلم
روز گذشته رئیس جمهور در نشست هم اندیشی مدیران
دولت با اشاره به آمار اشتغال در فضای مجازی ،به ایجاد
دو میلیون شغل در حــوزه فناوری اطالعات در سال
 ۹۶اشاره کرد که در همان زمان وزیر ارتباطات در این
نشست با تغییر حالت چهره از طرح این آمار از سوی
رئیس جمهور متعجب شد  .فیلم پخش شده از تعجب
وزیر ارتباطات از این سخنان ،با واکنش گسترده ای در
فضای مجازی روبه رو شد.

جمع و جورترین جلیقه نجات دنیا تولید شد

با آغاز ثبت گوشی های سامسونگ و دیگر برندهای تجاری

رجیستریبهایستگاهآخر رسید

با قرارگرفتن برند سامسونگ و دیگر برندهای تجاری
باقی مانده در طرح ثبت و شناسه دار کردن گوشی های
تلفن همراه در کشور ،طرح ملی رجیستری ازروز گذشته
اول اردیبهشت وارد آخرین مرحله اجرا شد.به گزارش
مهر ،اجرای طرح ثبت و شناسه دار کردن گوشی های
وارداتی به کشور با هدف جلوگیری از قاچاق موبایل در
بازار ،حمایت از حقوق مصرف کننده و ارائه خدمات پس
از فروش ،از مهر سال  ۹۶با تشکیل کمیته ای متشکل از
وزارت ارتباطات ،وزارت صنعت ،گمرک و ستاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز آغاز شد.تا پیش از اجرای این طرح و طی
 ۱۰سال اخیر ،حدود  ۹۰درصد گوشی هایی که وارد
کشور می شد از مبدا غیر رسمی و به صورت قاچاق بود
اما پس از شش ماه تالش ضربتی برای سامان دهی بازار
گوشی های تلفن همراه ،هم اکنون تمامی گوشی هایی
که وارد شبکه موبایل می شود ،باید به صورت قانونی وارد
کشور شده باشد.
تاکنون حدود  ۱۰برند گوشی شامل آیفون ،موتوروال،
گوگل پیکسل ،بلک بری ،ال جی ،نوکیا ،هواوی ،سونی،
تکنو ،شیائومی و نیز دو مدل گوشی گلکسی  S9و S9+
که بیش از  ۵۰درصــد بــازار کشور را در اختیار دارند
مشمول این طرح شده اند و به صورت رسمی وارد بازار

می شوند.از اول اردیبهشت  ۹۷نیز برند سامسونگ و
دیگر نشانهای تجاری باقی مانده از جمله ، ZTE ،HTC
ایسوس ،CAT ،لنوو ،مایکروسافت و آلکاتل به طرح
رجیستری پیوستند و به این ترتیب تمامی برندهای
موبایل در کشور ،از این پس باید رجیستر شوند.
کــاربــران باید هنگام خرید گوشی تلفن هــمــراه ،با
شمارهگیری کد دستوری  *۷۷۷۷#شناسه بینالمللی
( )IMEIگوشی را استعالم کنند و اگر پاسخ آن مثبت بود
با اطمینان از قانونی بودن گوشی ،آن را بخرند .همچنین
کاربران هنگام خرید گوشی عالوه بر استعالم  ،IMEIباید
دقت کنند روی جعبه یا کارت گارانتی ،کد فعالسازی
گوشی درج شده باشد و درصورت نبودن کد فعالسازی
از خرید گوشی خودداری کنند.
فرایند دیگری که خریداران باید انجام دهند ،فعالسازی
گوشی است .هر مشترک پس از روشن کردن گوشی با
استفاده از کد فعالسازی درج شده روی جعبه گوشی یا
کارت گارانتی از طریق کد  *۷۷۷۷#با انتخاب گزینه
دوم با عنوان «فعالسازی» با وارد کردن شناسه IMEI
گوشی و شماره سیمکارتی که روی این گوشی استفاده
خواهد شد و کد فعالسازی ،گوشی خود را فعال کند.پس
از آن کاربر پیغامی را با این مضمون که در حال فعالسازی

بسیاریازمردمعالقهایبهپوشیدنجلیقهنجاتندارند،زیرا
جلیقههاینجاتراپوششیدستوپاگیروحجیممیدانند.
اماتولیدباریکترینمحصولازایندستمشکلیادشدهرا
حل می کند.به گزارش مهر این جلیقه نجات که در آمریکا
تولید شده وینگ من نام دارد و می تواند جان افرادی با بیش
از ۴۱کیلوگرموزنرانجاتدهد.اینجلیقهباالهامازجلیقه
های ضدعفونی دی اکسیدکربن تولید شده و محفظه دی
اکسید کربن این جلیقه نجات در پشت آن قرار گرفته است.
بعد از استفاده نیز به سادگی می توان این جلیقه نجات را از
بادخالیکردوبهحالتاولبازگرداند.عرضهانبوهاینجلیقه
نجات به بازار به زودی توسط شرکت هاید اسپورت واتر آغاز
میشود.قیمتاینمحصول ۱۹۹دالراعالمشدهاست.

تولیداولینبطریتصفیهآبدارایپمپ

چه نوع گوشی با چه مشخصاتی است ،دریافت میکند
که درصورت تایید کاربر ،گوشی در شبکه برای وی فعال
میشود.در خصوص خرید و فروش گوشیهای دست دوم
نیز«فرایندانتقالمالکیت»بایدانجامشود.بهاینمعنیکه
فروشنده باید از طریق  *۷۷۷۷#گزینه انتقال مالکیت را

انتخاب کند و با وارد کردن شماره تلفن و  ، IMEIمالکیت
گوشی را به خریدار انتقال دهد.برمبنای آمار اعالم شده از
سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال ،رجیستریگوشیموبایل
از نیمه دوم سال  ۹۶تاکنون آمار واردات رسمی گوشی
موبایل را به رشد  2.5برابری رسانده است.

گوگل راه دور زدن فیلترینگ را بست!
گوگل سرویس  domain frontingخود را که به منظور
دور زدن فیلترینگ در کشورهای متعددی استفاده
میشد ،به تازگی حذف کرده است.این روزها که بحث
فیلترینگ شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای مختلفی
در برخی کشورها باال گرفته است ،حاال گوگل ،یکی از

بزرگ ترین غولهای فناوری در جهان ،اعالم کرده است
که سرویس دامین فرانتیگ ( )domain frontingخود
را غیرفعال کرده است.این سرویس یکی از راهکارهای
اصلی برخی پیامرسانهای فیلتر شده همچون تلگرام
و همچنین بسیاری از توسعهدهندگان فیلترشکن

یا  VPNبوده است تا به وسیله آن بتوانند فیلترینگ را دور
بزنند.گوگل در آخرین آپدیت سرویس «اپ انجین» (App
 )Engineخــود ،قابلیتی تحت عنوان دامین فرانتیگ
( )domain-frontingکه سرویسها را قادر میساخت
با استفاده از شبکه گوگل از سطوح فیلترینگ اعمال شده

توسط دولتها گذر کنند ،غیرفعال کرد .این تغییر اخیری
که در گوگل رخ داده و اعمال شده است ،بدین معناست
که ترفند عبور از فیلترینگ دیگر برای توسعهدهندگان
پیامرسانهاییهمچونسیگنال،تلگراموویپیانهایی
همچون سایفون کار نخواهد کرد.

یک شرکت تجاری برای اولین بار بطری تصفیه آبی را تولید
کرده است که یک پمپ داخلی دارد و می تواند هر آبی را با
دقت 99.99درصدبهآبشربتبدیلکند.بهگزارش مهر،
این بطری آب سبک است و فضای زیادی اشغال نمی کند.
استفاده از یک صفحه قابل تعویض کربنی در داخل این
بطری،حذفهرنوعطعموبویناخوشایندیراازآبممکن
کرده است و حتی طعم و مزه کلر را هم از آن می زداید .پمپ
نصب شده در این بطری قادر به چرخش آب با سرعت 1.2
لیتر در دقیقه است.این بطری برای نگهداری  ۴۰۰میلی
لیتر آب گنجایش دارد و تجهیزات نصب شده در آن باید بعد
از فیلتر کردن هر  ۲۰۰۰لیتر آب تعویض شوند .قیمت این
محصول ۱۰۰دالراست.

اتصال پیام رسان بومی «بله» به شبکه شتاب  ۱۶بانک
مدیر پیام رسان بومی «بله» با تشریح امکان نقل و انتقال
پول از طریق این پیام رسان بومی ،گفت :امکان ارائه
خدمات دولــت الکترونیک از طریق این پیام رسان
فراهم است.کاظم کیال در گفت وگو با مهر،با بیان این
که «پیام رسان بله» یک پیام رسان مالی است ،اظهار
کرد :کاربران این پیام رسان میتوانند به راحتی و
بدون نیاز به خروج از این بستر و اتصال به درگاه بانکی،
تعامالت بانکی و مالی خود را انجام دهند .وی گفت:
هم اکنون امکان اتصال به شبکه شتاب بیش از ۱۶
بانک در این پیام رسان فراهم شده است و به زودی

تعداد معدود باقی مانده بانک های کشور نیز به این
بستر افزوده میشوند .همچنین امکان خرید و فروش،
صدور فاکتور برای کاربران به صورت شخصی و در
کانال و همچنین جابه جایی پول در این نرم افزار دیده
شده است و به زودی امکاناتی به این نرم افزار کاربردی
افزوده میشود تا مدیریت کسب وکارها تسهیل شود.
به گفته وی اپلیکیشن «بله» هم اکنون بیش از یک
میلیون کاربر دارد و براساس آخرین آمارها که مربوط
به پایان سال ۹۶می شود ،حدود ۱۶۰۰میلیارد تومان
تراکنش مالی از بستر این پیام رسان مبادله شده است.

تولید تلویزیون غول پیکر  ۷۰اینچی
شرکت شارپ از تولید و عرضه تلویزیون های غول پیکر
 ۷۰اینچی به بازارهای اروپایی خبر داده است .دقت
این تلویزیون ها  8Kیا  ۷۶۸۰در  ۴۳۲۰پیکسل است.
به گزارش مهر  ،فروش این تلویزیون ها در ژاپن و چین
از چندی قبل شــروع شــده بــود و حــاال عرضه آن ها در
کشورهای اروپایی آغاز شده است.این تلویزیون با عنوان
رســمــی  LV-70X500Eبــه بــازار می آید و هنوز زمان
عرضه رسمی آن در آمریکا و دیگر نقاط جهان اعالم نشده
است.هم اکنون محتوای ویدئویی و چندرسانه ای بسیار
محدودیدرجهانباچنیندقتیفیلمبرداریوتولیدمی
شود.میزان درخشندگی تصاویر این تلویزیون به ۴۰۰
کاندال در هر متر مربع( )cd/m۲می رسد که در زمان

نمایش تصاویر با کیفیت HDR10این رقم به ۱۰۰۰
کاندالدرهرمترمربعافزایشمییابد.برایپخشتصاویر
با کیفیت  ۸Kباید از چهار کابل ارتباطی  HDMI 2/0با
پهنای باند  8K/60Hzاستفاده کرد.

کنترلبیدردسرگوشیبچههابایکبرنامهتلفنهمراه
شرکت وریزون از طراحی برنامه تلفن همراهی خبر
داده است که والدین با استفاده از آن می توانند به
سادگی و بدون ایجاد تنش گوشی های فرزندان خود
را کنترل کنند.به گزارش مهر،این برنامه که خانواده
هوشمند یا اسمارت فامیلی نام دارد ،فیلتر کردن
فهرست تماس ها ،محدود کردن مدت زمان دسترسی
به نمایشگر گوشی و اقدامات متنوع دیگری را ممکن
می کند.هر نسخه از این برنامه برای کنترل حداکثر
 ۱۰گوشی تلفن همراه قابل استفاده است .با استفاده
ازفیلترخاصاینبرنامهمیتوانجلویدسترسیبهوب
سایت هایی را گرفت که محتوای خشن ،هرزه نگارانه و

مربوطبهالکل،موادمخدر،قماروغیرهراارائهمیدهند
.عالوه بر این ،با استفاده از این برنامه می توان جلوی
اجرای برخی  Appهای نامناسب را گرفت.
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