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عرضه انحصاری آیفون دو سیمکارته
فقط برای چین!

...

اخبارداخلی
گوشی تلفن همراه ۱۰درصد ارزان شد
فارس –پس از اعالم بسته جدید ارزی دولت ،بازار گوشی
تلفن همراه به کاهش نرخ دالر واکنش نشان داد و قیمت
انواع آن  10درصد کاهش یافت.در نتیجه کاهش قیمت
گوشی تلفن همراه در بازار ،برای مثال آیفون ایکس 256
که تا دیروز  14میلیون و  800هزار تومان قیمتگذاری
می شد به  13میلیون و  200هــزار تومان رسید .این
گوشی در ملتهبترین روزهای نوسان نرخ ارز به قیمت
 17میلیون تومان نیز رسیده بود ،همچنین ،گوشی
 A5سامسونگ که سه میلیون تومان قیمت داشت به دو
میلیون و  700هزار تومان رسید .با توجه به قیمـتهای
جدید و قدیم به نظر می رسد تقریبا قیمت ها در بازار
گوشی تلفن همراه  10درصد کاهش یافته است.

آیا تعرفههای تلفن ثابت تغییر میکند؟
ایسنا /دریــافــت آبــونــمــان تلفنهای ثابت در مصوبه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حالی ابطال شده
که وضعیت دیگر بخشهای این مصوبه از جمله تعرفههای
مکالمه با اپراتورهای ثابت و سیار مشخص نیست و از
طرفی با دریافت نکردن آبونمان ،شرکت مخابرات ایران
متحمل هزینههای زیــادی خواهد شد و ایــن ســوال را
ایجاد کرده که ممکن است در آینده تعرفههای تلفن ثابت
تغییر کند.

موانعتوسعهشبکهعلمیکشوررفعشدهاست
ایرنا -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به اهمیت
توسعه شبکه علمی کشور گفت :توسعه این شبکه با موانعی
روبه رو بوده که تا حد زیادی رفع شده است و امیدواریم
در هفته دولت یکی از دستاوردهایی که معرفی می کنیم
شبکه علمی باشد.جهرمی گفت :روند توسعه این شبکه
با آن چه مد نظر ما بوده تطابق ندارد ،باید تاکنون بیش
از  200دانشگاه به این شبکه علمی متصل می شد ،ولی
تاکنون فقط به  40دانشگاه رسیده است .پیگیری ها را
سازمان فناوری اطالعات انجام می دهد ،تذکراتی هم
داده است و البته موانعی هم داشته اند .جهرمی با توجه به
اقدامات انجام شده اظهار کرد :امیدواریم در هفته دولت
( 2تا  8شهریور) یکی از دستاوردهایی که معرفی می کنیم
شبکه علمی باشد.

 50کریدور صادراتی برای حمایت از شرکت
های دانش بنیان فعال شد
ایرنا -معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت:
بیش از  50کریدور صادراتی بــرای حمایت از شرکت
های دانش بنیان در کشورهای مختلف فعال شده که در
قالب آن خدمات متنوعی به این شرکت ها ارائه می شود.
سورنا ستاری افزود :صادرات محصوالت دانش بنیان با
کاالهای سنتی متفاوت است و از محصوالت دانش بنیان
در قالب کریدور صادراتی حمایت می شودو به تازگی هم
برنامه مفصلی توسط حوزه علمی و فناوری دولت در زمینه
صادرات شرکت های دانش بنیان تدارک دیده شده است
به گفته وی ؛ سه هزار و  700شرکت دانش بنیان در کشور
فعال است که  70درصد آن ها نوپا هستند و به تازگی وارد
عرصه فعالیت شده اند.

بررسی بیمه شاغالن استارت آپ های حوزه
دیجیتال درشورای فضای مجازی
فارس-معاون توسعه اشتغال وزیر کار پیشنهاد تشکیل یک
هسته مرکزی متشکل از استارتآپ های فرهنگ و هنر را
برای هماهنگی فضای کسب و کار مجازی مطرح کرد و از
طرح موضوع بیمه شرکت های حوزه دیجیتال در کمیته
تخصصی شورای عالی فضای مجازی خبر داد.
اولین رویداد پیوند «کارآفرینی دیجیتال ،استارت آپ های
حوزه فرهنگ و هنر» اردیبهشتماه امسال از سوی وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

دستوررئیس جمهور برای برگزاری جلسه
شورای عالی فضایی
مهر -رئیس سازمان فضایی ایران در خصوص تاخیر چند
ساله تشکیل شورای عالی فضایی ؛ از دستور و تاکید رئیس
جمهور برای تشکیل شورای عالی فضایی خبر داد و گفت:
مقدمات برگزاری جلسه با محورهایی که قرار است بررسی
شود ،در حال فراهم شدن است.

راهاندازی سرور محاسبات سریع
آزمایشگاه نقشه برداری مغز
مهر -ســرور محاسباتی آزمایشگاه ملی نقشه بــرداری
مــغــز تــوســط محققان بــومــی راه انــــدازی شــد .ســرور
محاسباتی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز طبق آخرین
استانداردهای روز دنیا ،امکاناتی را در اختیار محققان
حوزه نقشه برداری مغز و علوم اعصاب محاسباتی قرار
می دهد تا بتوانند پردازش داده های پژوهشی خود را با
سرعت بیشتری انجام دهند.سخت افزار قدرتمند سرور
محاسباتی آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ،ذخیره سازی
گسترده تصاویر ساختاری و عملکردی مغز و محاسبات
سریع را فراهم می کند.
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پشت پرده مدیریت افکار مخاطبان در شبکههای اجتماعی
گــروه دانــش وفــنــاوری  -طی ســالهــای اخیر فضای
مجازی به عنوان پدیدهای نوین ،به روشهای گوناگونی
زندگی بسیاری از افراد جامعه را تحت تاثیر قرار داده
است .به طوری که تأثیرات ناشی از استفاده از شبکههای
اجتماعی را میتوان به آسانی در زندگی روزمره افراد
مشاهده کرد که تأثیرات فرهنگی بارزی در جامعه به جا
گذاشته است.؛فضای مجازی فضایی است که نیاز به جابه
جایی فیزیکی ندارد و تمام اعمال فقط از طریق لمس کلید
و پنلها انجام میشود .مجموعهای از ارتباطات درونی
که کاربران را بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی به
یکدیگر متصل میکند .فضای مجازی تمامی اشکال
زندگی را بسط و معنا میدهد و هر کاربر میتواند سطوح
متفاوتی از حالتها را تجربه کند.
▪کــاربــران ناخودآگاه جــذب شبکههای اجتماعی
میشوند

یکی از خاصیتهای فضای مجازی این است که بسیاری
از مخاطبان را ناخودآگاه به سمت خود جلب میکند،
به این ترتیب که توجه و ذهن کاربر را بر کلمات و تصاویر
متمرکز و در لحظهای کوتاه ذهنیات و تصورات کاربر را
همسو می کند مرز بین دنیای واقعی و مجازی را برای
وی ناپدید میسازد و دیگر گذر زمان معنایی ندارد و این
میتواند دلیلی باشد برای این که کاربران شبکههای
اجتماعی ساعتها بدون توجه به گذر زمان ،وقت خود را
در این شبکهها بگذرانند.
به گــزارش باشگاه خبرنگاران  ،ایــن پدیده ناشی از
الگوی شبکههای اجتماعی است که هر آنچه کاربران
میپسندند و درباره آن اظهارنظر میکنند و همچنین

آنچه را که به اشتراک میگذارند تحت نظر میگیرد و
ترکیب خبرهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی
را مطابق بــر ایــن اولــویـتهــا چیدمان میکند.برای
مثال؛ فردی که عالقه زیادی به فیلم دارد و بیشتر فیلم
به اشتراک مـیگــذارد دلیلی میشود که شبکههای
اجتماعی همانند فیس بوک بیش از معمول فیلم به
او نشان دهــد یا در نمونهای دیگر شخصی که عالقه
بیشتری به دیدن تبلیغات داشته باشد ،الگوی موجود در
شبکههای اجتماعی تبلیغات بیشتری را برای دیدن به
او پیشنهاد میکند.
▪ورود غیرمنتظره شبکههای اجتماعی

گاهی بعضی از کاربران با ورود به تنظیمات خبرهای
دریافتی و تغییر در موضوعات دریافتی سعی بر دریافت
نوعی دیگر از تاز هترین خبرها می کنند اما شبکههای
سایبری این قدرت را دارند که تنظیمات اخبار را به سوی
مهمترین اخبار خود تغییر دهند و ذهن مخاطب را به
جهت تعیین شده از سوی خود اداره کنند.
▪روان شناختی شبکه های مجازی

شبکههای اجتماعی ،رفتار مجازی را در نظر گرفته
و آنچه را که بــرای کاربر مهم تلقی میشود به نمایش
میگذارند و با الگوی وابسته به پستهایی که کاربران
شبکههای اجتماعی الیک میکنند ،به جهتگیری
فکری ،سیاسی و حتی عادتهای کاربران پی میبرند.
الگو و طرح موجود در فضاهای مجازی اطالعات کاربران
را جمعآوری میکند و سپس به تحلیل اطالعات دریافتی
از سوی کاربران میپردازد.

▪استفاده ابـــزاری از مخاطبان توسط شبکههای
اجتماعی

محمدجواد مطهری شریف ،کارشناس حوزه شبکههای
اجتماعی دربـــاره مدیریت افــکــار توسط شبکه های
اجتماعی توضیح داد :از علوم شناختی -علومی که به
مطالعه ذهن و مغز میپردازد -در شبکههای اجتماعی و
پیام رسانهای خارجی استفاده شده است.
وی افزود :این علم کمک میکند تا شبکههای مجازی
شناخت خاصی از جامعه به دست بیاورند و تحلیلی از
نگرشها را در دست داشته باشند.این کارشناس حوزه
شبکههای اجتماعی تصریح کرد :این شبکهها با توجه
به دانش "فهم زبان طبیعی" از داد ههــا د رمییابند که
چه چیزهایی باعث به وجود آمدن حس غم ،ترس و تنفر
خواهند شد و سپس با تحلیل مفاهیم به دست آمده،
جریانهای رسانهای را ایجاد میکنند.مطهری شریف
توضیح داد :عناصر شناختی در حقیقت مؤلفههایی در
ذهن ایجاد می کند و معنای بسیاری از واژهها را با کنترل
در ذهن تغییر میدهد؛ برای مثال با شریک کردن زنان
در کارهای سخت و خشن ،آنان را از مدار زنانگی و عفاف
خارج و وارد مدار ابزاری میکنند.
▪عالیقی که با الیک کردن فاش میشود

بعضی از کارشناسان بر ایــن باورند که ایــن الگوها،
استفاد هکنندگان شبکههای مجازی را تنها با 200
تا  300الیک به وسیله پستهایی که در این شبکهها
بــه اشــتــراک گذاشته شــده ،بهتر از همسر یــا شریک
زندگی آن ها شناسایی میکنند و با روحیات شان آشنا
میشوند.

▪استفاده ازاطالعات شخصی کاربران توسط شبکه
های اجتماعی

مهمترین دلیلی که شبکههای اجتماعی تمایل زیادی
به دانستن اطــاعــات دارنــد "تبلیغات هدفمند برای
کسب درآمد" است .تبلیغات هدفمند محدود به فروش
گوشیهای موبایل یا فروش بلیت کنسرت خوانندگان
محبوب نمیشود؛ بلکه گاهی مضمو نهای سیاسی
و مضمو نهای نــادرســت با پستهای تحریک کننده
افکار با هدف ایجاد شکاف در جامعه انتشار می یابد.
نمونهای از ایــن تبلیغات در آستانه انتخابات ریاست
جمهوری ایالت متحده آمریکا مشاهده شد که با استفاده
از اکانتهای جعلی و با سوءاستفاده از موضوعاتی چون
مهاجرت ،قانون حمل سالح و ...استفاده شده بود.
الگوی شبکههای مجازی ،این موارد را به کسانی نشان
داد که پیش از انتخابات در خصوص آنها واکنش منفی
نشان داده بودند.در مواردی دیگر با استفاده از دادههای
شناسایی شده ،بازارسازی میکنند و اقالم مورد پسند
جامعه را با هدف کسب درآمــد بیشتر ایجاد میکنند.
باید دانست مهمترین و عمد هترین دارایــی شبکههای
اجتماعی توانایی آن ها در دستکاری واقعیت است و
چه بسیار مسائلی که توسط این شبکههای اجتماعی
از حقایق تحریف شده و با مضمونی اشتباه برای ایجاد
تشویش در بین کاربران نشر یافته است.کاربران بدون
تقویت سواد شبکههای اجتماعی مجازی و تفکر انتقادی،
توان تشخیص این موضوع را نخواهند داشت .این مسائل
نیازمند تقویت تفکری پرسشگر و همچنین توانایی در
مدیریت باورهایی است که توسط این شبکهها مورد
تهاجم قرار گرفته است.

تازه های فناوری
وقتی دیوارهای خانه تبدیل به باتری می شود
در پژوهشی جدید سیمانی ابــداع شــده که با
تزریق پتاسیم قــادر به ذخیره برق است.
با چنین سیمانی می تــوان خانه هایی
ساخت که به شبکه توزیع بــرق متصل
نیستند.به گزارش مهر  ،دیوارهای خانه
به زودی می توانند به عنوان یک باتری،
انــرژی را در خــود ذخیره کنند.درواقع با

کشف بزرگراه دایمی عبور دایناسورها درآالسکا
تزریق یون های پتاسیم به این سیمان این امکان
ایجاد می شود که بتوان الکتریسیته را برای
مــدت زمــان طوالنی تــری درآن ذخیره
کــرد .هنگامی که سطح تولید انــرژی
کاهش می یابد ،سیمان موجود در دیوار
با استفاده از ذخیره برق می تواند نیاز
خانه را تامین کند.

کشف ردپا و بقایای استخوان ها و فسیل های
دو نوع دایناسور به نام های هادروساور و
ترییزونوزار در منطقه آالسکا در کنار هم
گمانه زنی ها را دربــاره این که منطقه
مذکور در واقع بزرگراهی دایمی برای
عبور دایناسورهایی بــوده که از آسیا به
آمریکای شمالی سفر می کردند افزایش

داده است.به گزارش فارس ،هادروساورها در
واقــع گاوهای عصر حکومت دایناسورها
بوده اند و ظاهر ترییزونوزارهای کوچک
تر شبیه به اردک بوده و هر دو گروه به دور
منابع آبی جمع شده و از آن ها استفاده
می کردند .هادروساورها چندین تن وزن
داشتند.

معاون قضایی دادستان از مهاجرت کاربران فضای مجازی به پیام رسان های داخلی بعد از اتمام ضرب االجل هاتگرام و تلگرام طالیی خبر داد
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معاون قضایی دادستان کل کشوربا ارائه آمارجدیدی از میزان فعالیت کاربران
درتلگرام؛ازکاهشحجمفعالیتکاربرانایرانیدر۲۰هزارکانالپربازدیدپیامرسان
تلگرام خبر داد و اعالم کرد  :براساس آخرین اطالعات به دست آمده ؛ میزان کاهش
فعالیتدرتلگراماز ۴۵درصدبه ۴۷.۵درصدرسیدهاست.
به گزارش ایسنا ،عبدالصمد خرم آبادی با انتشار تصویری در کانال شخصیاش در
یکی از پیام رسان های داخلی ؛ آماری از میزان فعالیت کاربران در تلگرام ارائه کرد.
ویدراینبارهنوشت:براساسآخرینآماراستخراجشدهازسامانهنظارتیدادستانی
کل کشور؛ (سامانه پویشگر عدالت) حجم فعالیت کاربران ایرانی در ۲۰هزار کانال
پربازدیدتلگرامبازهمکاهشیافتومیزانکاهشفعالیتدرتلگراماز ۴۵درصدبه
 ۴۷.۵درصدرسیدهاست.
بنابر اعالم معاون قضایی دادستان کل کشور؛ میانگین بازدید از  ۲۰هزار کانال
پر بازدید تلگرام درسه ماه قبل از فیلتر تعداد  ۲,۳۱۹,۸۶۲,۱۵۵بازدید بوده
و در یک ماه اخیر به میانگین  ۱,۲۲۰,۹۹۷,۶۱2بازدید کاهش یافته است.
خــرم آبـــادی همچنین بــا بــیــان ایــن کــه ایــن کــاهــش فعالیت در تــلــگــرام بــدان
جهت اســت کــه بسیاری از کسب و کــارهــای اینترنتی فعالیت خــود را بــه پیام
رسانهای داخلی منتقل کردهاند خاطرنشان کرد  :هرمقدار از حجم فعالیت
پیام رســانهــای خارجی کاسته شــود ودر مقابل حجم فعالیت پیام رسانهای
داخــلــی توسعه یابد بــه طورقطع بــه همان نسبت شبکه ملی اطــاعــات تقویت
م ـیشــود و از اشـــراف اطــاعــاتــی بیگانگان بــرکــشــور نیز کاسته خــواهــد شد.
معاونقضاییدادستانکلکشورهمچنینبهضرباالجلمرکزملیفضایمجازیبه
نسخههایفارسیتلگراماشارهکردونوشت:اگربراساساعالمرئیسمرکزملیفضای
مجازی؛تا ۱۵شهریورخدماتدهینرمافزارهایهاتگراموتلگرامطالییبهپیامرسان
خارجیتلگرامقطعشود؛موجسوممهاجرتبهپیامرسانهایداخلیشروعمیشودو
قدمبزرگدیگریبهسویاستقاللفضایمجازیکشوربرداشتهخواهدشد.

...

کوتاهازجهانعلم
افسردگی،ارمغان«اینستاگرام»برایزنان
فارس -براساس پژوهشهای صورت گرفته ،زنانی که
به طور روزانــه و مرتب از نر مافزار اینستاگرام استفاده
میکنند ،بیش از دیگران ممکن است به وعدههای غذایی
خود بیتوجهی کنند و دچار افسردگی شوند .انجمن
سلطنتی بهداشت عمومی انگلیس به تازگی تحقیقات
ویژهای را درباره اینستاگرام انجام داده که طی آن این
شبکه اجتماعی را به عنوان مضرترین رسانه در قیاس
با رسانههای دیگر از قبیل فیس بوک ،یوتیوب ،اسنپ
چت و  ...معرفی کرده است.این پژوهش تأکید میکند:
اینستاگرام در واقع دارای بدترین تأثیر بر سالمت روان
جوانان است.

گوگل ،یوتیوب ،فیس بوک و اپل به سیاست
سانسور دولت آمریکا پیوستند
فارس -الکس جونز یکی از چهره های رسانه ای مشهور
در آمریکاست که به طور گسترده از شبکه های اجتماعی
و سایت های به اشتراک گذاری ویدئو به منظور مخالفت
با سیاست های کاخ سفید استفاده می کند.اما این روزها
سایت های بزرگ و مشهور اینترنتی در آمریکا که ادعای
دفاع از آزادی بیان را دارند یکی بعد از دیگری حساب های
کاربری الکس جونز و سایت مشهور او اینفووارز را مسدود
می کنند .گوگل ،یوتیوب ،فیس بوک و اپل از جمله شرکت
های مشهور فناوری در آمریکا هستند که استفاده الکس
جونز از خدمات خود را ناممکن کرده اند.

کشف قدیمی ترین شهاب سنگ دنیا با عمر
 4500میلیارد سال
فارس-دانشمندان موفق به شناسایی یک صخره فضایی
بسیار عجیب شده اند که قدیمی ترین شهاب سنگ دنیا
تلقی شده و زمان تشکیل آن به دوران شکل گیری کره
زمین برمی گردد.شکل گیری این شهاب سنگ مربوط
به ایامی است که در آن فوران های آتشفشانی از سیارات و
سیارک های موجود در منظومه شمسی رخ می داد.

امنترین کیف پول ارزهای مجازی هم هک
شد
ایسنا /یکی از امنترین کیف پو لهای ارز دیجیتالی
رمزنگاری شده که توسط شرکت مک آفی عرضه شده بود،
هک شد.هفته پیش بود که شرکت مک آفی ()McAfee
اعالم کرد که موفق شده یکی از امنترین کیف پولهای
ارزمجازی رمزنگاری شده در جهان را برای کاربران و
عالقه مندان به ارزهایی نظیر بیت کوین ارائه و عرضه کند.
حاال به تازگی یکی از هکرها و مجرمان سایبری اعالم
کرده که توانسته است این کیف پول امن را که «بیت فای»
( )Bitfiنام دارد ،به راحتی هک کند و به ارزهای دیجیتالی
استخراج شده کاربران دسترسی یابد.

خرج حفاظت از مدیر فیسبوک چند میلیون
دالر است؟
ایسنا -شرکت فیس بوک سال گذشته  7.33میلیون
دالر را صرف محافظت از مدیرعامل خود  ،زاکــر برگ
کرده است.این گزارش همچنین حاکی است که بخش
اعظمی از درآمدهای شرکت فیس بوک صرف محافظت
از مدیر عامل آن میشود ،این در حالی است که این مبلغ
میتوانست در امــور دیگری همچون افــزایــش امنیت
سایبری و حفاظت از اطالعات کاربران هزینه شود.

زمین به گلخانه ای گرم تبدیل می شود
مهر -طبق تحقیقی جدید در صورت ادامه روند استفاده
از سوخت های فسیلی و گرمایش آب وهوا ،زمین به یک
«گلخانه گرم» تبدیل می شود.
ایــن رویــداد احتماال در چند دهــه آتــی اتفاق می افتد.
محققان دانشگاه کپنهاگن ،دانشگاه ملی استرالیا و
انستیتو پوتسدام (مطالعه تاثیرات آب وهوا) در آلمان این
پژوهش را انجام داده اند .آن ها معتقدند پدیده تبدیل
شدن زمین به «گلخانه ای گرم» غیرقابل کنترل و برای
بسیاری از افراد خطرناک است.

هزینه 20هزار میلیارد تومانی در توسعه فناوری اطالعات
ایرنا -وزیــر ارتباطات و فناوری
اطالعات گفت :از شــروع دولت
یازدهم تاکنون  20هزار میلیارد
تــومــان بــــرای تــوســعــه فــنــاوری
اطالعات هزینه شده اما همچنان
فضا بــرای فعالیت در ایــن بخش
فراهماست.
آذری جهرمی به مناسبت روز
خبرنگار با حضور در خبرگزاری
ایرنا ،افزود :با وجود همه زیرساخت هایی که در فناوری

اطالعات ایجاد شده اما آن چنان
که باید و شاید مورد استفاده قرار
نگرفته است.وزیر ارتباطات ادامه
داد :دول ــت الکترونیک ایجاد
شد اما هنوز استفاده الزم از آن
نشده است؛ ضمن آن که با وجود
توسعه فناوری اطالعات در عرصه
کــشــاورزی و بهداشت و درمــان،
همچناندرصداستفادهازفناوری
دراینبخشهاناچیزاست.
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