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کانال های تلگرامی، مجوز بگیرید
قوانیـن و مقرراتـی کـه بـه فضـای مجـازی مربـوط می شـود، دائمـا باید 
در حـال تغییـر و پویایـی باشـد زیـرا بـا بـه وجـود آمـدن تکنولوژی  های 
جدیـد ایـن نیـاز حـس می شـود کـه قوانیـن جدیـدی هـم وضـع شـود. 
یکـی از بخش  هایـی کـه بـه دلیـل تعـداد زیـاد مخاطبانـش در فضـای 
مجـازی کمـی دچـار حساسـیت شـده اسـت، کانال  هایـی هسـتند که با 
اعضـای میلیونـی خـود در شـبکه اجتماعی تلگـرام فعالیت دارنـد و بدون 
شـک در آینـده ای بسـیار نزدیـک ایـن نیـاز حس خواهد شـد کـه نوعی 
نظـارت در ایـن زمینه وجود داشـته باشـد. در آخرین جلسـه شـورای عالی 
فضـای مجـازی، مصـوب شـد کانال هایـی کـه در شـبکه های اجتماعی 
مختلـف بیـش از حـد خاصـی عضـو دارنـد و مشـغول بـه فعالیت هـای 
خبـری و اطالع رسـانی هسـتند بایـد از مراجـع مرتبط مجوز هـای الزم را 
دریافـت کننـد. محمود واعظی هفته گذشـته در حاشـیه دومیـن همایش 
ملـی خدمـات عمومـی الزامـی ICT در مناطـق روسـتایی و کمتر توسـعه 
یافتـه کشـور در جمـع خبرنـگاران حاضـر شـده و بـه پاسـخگویی بـه 
برخـی سـواالت پرداخـت. وزیـر ارتباطـات در خصـوص همـکاری موتور 
جسـت وجوی روسـی «یاندکـس» در ایـران اظهار کـرد: با حضـور هیئت 
روسـی در ایـران این موضوع نیـز در کنار سـایر موارد پیگیری می شـود و 
قـرار اسـت که هفتـه آینـده این هیئت بـه ایران سـفر کـرده و تصمیمات 
قطعـی در ایـن رابطه اتخـاذ گـردد. محمود واعظـی در بخـش دیگری از 
صحبت هـای خـود در پاسـخ به سـوالی در خصـوص بودجه سـال 1396 
اظهـار کـرد: امیدواریـم بـا بودجـه ای که در نظـر گرفتـه شـده بتوانیم به 
اهدافـی کـه در ایـن حـوزه در نظـر داریـم، برسـیم. وی یـادآور شـد: در 
الیحـه بودجه سـال 1396 رقـم خوبی برای مـواردی چون ارتباط رسـانی 
روسـتایی، شـبکه ملـی اطالعـات، دولـت الکترونیـک و... در نظـر گرفته 
شـده اسـت. وزیر ارتباطات در پاسـخ به سـوال دیگری درباره عدم اعمال 

کاهـش تعرفه اینترنت از سـوی برخی شـرکت های اینترنتـی عنوان کرد: 
سـازمان تنظیـم مقـررات ارتباطـات بـرای قیمـت اینترنـت رقمـی را بـه 
عنـوان سـقف تعییـن می کند و هیـچ اپراتوری مجاز نیسـت خدمـات را با 
قیمتـی بیـش از آن ارائـه کنـد. البتـه رقابت بیـن اپراتور ها و شـرکت های 
FCP موجـب می شـود کـه شـرکت ها تعرفه هـای متنوعـی را ارائـه کنند 

امـا اگـر در مـوردی سـقف تعرفـه مـورد توجـه قـرار نگرفـت مشـترکان 
می تواننـد موضـوع را با سـامانه 195 مطـرح کـرده و از آن طریق پیگیری 
کننـد. واعظـی در ارتبـاط بـا مصوبه اخیـر شـورای عالی فضـای مجازی 
در خصـوص برخـی کانال هـای خبـری نیز توضیـح داد: بر اسـاس آخرین 
جلسـه شـورای عالی فضای مجازی، مصوب شـده اسـت کـه کانال هایی 
کـه در شـبکه های اجتماعـی مختلـف بیـش از حـد خاصی عضـو دارند و 
مشـغول بـه فعالیت هـای خبـری و اطالع رسـانی هسـتند بایـد از مراجـع 
مرتبـط مجوز هـای الزم را دریافـت کننـد. او در عیـن حـال عنـوان کرد: 
در حال حاضر وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی مسـئول شـده اسـت تا با 
تشـکیل کمیتـه ای آیین نامـه ای مربوط به ایـن بخش را تدویـن کند. وی 
در پاسـخ بـه سـوال دیگـری مبنی بر این کـه آیا درسـت اسـت کـه اعالم 
شـده بـرای تبلیغـات ریاسـت جمهـوری بایـد کاندید هـا از شـبکه های 
اجتماعی داخلی اسـتفاده کننـد، گفت: هنوز آیین نامـه ای در این خصوص 
تدویـن نشـده و این موضـوع به گونه ای اسـت که نمی تـوان آن را تنها در 
اختیـار یک وزارت خانه دانسـت. البته سـال گذشـته شـورای عالی فضای 
مجـازی یک چارچوبـی کلی در این خصـوص تعیین کرده اسـت. واعظی 
همچنیـن در صحبت هـای خـود از اقدامات دولـت برای ارتباط رسـانی به 
روسـتا ها یـاد کـرد و گفـت: وزارت بهداشـت در ایـن زمینـه اقـدام خوبی 
انجـام داده و حـدود 5000 روسـتای جدیـد را بـه مـا معرفـی کرده اسـت 
تـا بـرای ارائـه خدمـات سـالمت الکترونیـک در اولویـت قـرار گیرنـد.

J    سالم بایت، چگونه می توان سطل آشغال ویندوز را به گونه ای 
تنظیم کرد که در بازه  های زمانی قابل تعیین، خودش خالی شود؟
راهی فایل  این  می کنید،  حذف  ویندوز  محیط  در  را  فایلی  که   هنگامی 

 Recycle Bin یا سطل آشغال ویندوز می شود و نهایتآً با خالی کردن سطل 

آشغال، فایل به طور کامل حذف می گردد. اگر فراموش می کنید که سطل 
آشغال ویندوز را به طور مداوم خالی کنید با استفاده این روش می توانید طوری 
برنامه ریزی کنید که در زمان های معین محتویات Recycle Bin به طور خودکار 
 Task Scheduler عبارت  Start منوی در  ابتدا  کار  این  برای  شوند.  حذف 
را تایپ نمایید و در لیست نتایج بر روی Task Scheduler کلیک کنید. در 
پنجره Task Scheduler، در پنل سمت راست و در قسمت Actions بر روی 
 Name کلیک کنید. در پنجره جدید بازشده، در قسمت Create Basic Task

 Auto Clean Recycle یک نام برای این فرآیند در نظر بگیرید (به عنوان مثال
Bin). سپس روی Next کلیک کنید. در این مرحله بایستی مشخص کنید این 

برنامه به چه صورت آغاز شود. روزانه، هفتگی، ماهانه، تنها یک بار، به هنگام 

روشن کردن سیستم، به هنگام ورود به حساب کاربری و یا به هنگام ثبت رویداد 
خاصی. به عنوان مثال هفتگی (Weekly) را انتخاب نمایید و روی Next کلیک 
کنید. در صفحه بعد روز دلخواه خود در هفته جهت فرآیند و همچنین اولین 
تاریخ آغاز آن و ساعت اجرای آن را مشخص نمایید. به عنوان مثال در تصویر 
زیر با توجه به تنظیمات اعمال شده، برنامه در روز یکشنبه هر هفته در ساعت 
2:53 بعد از ظهر اجرا می گردد. اکنون بر روی Next کلیک کنید تا به صفحه 
بعد بروید. در صفحه بعد، گزینه Start a Program را انتخاب کرده و روی 
Next کلیک کنید. اکنون در قسمت Program/Script عبارت cmd.exe را 

وارد نمایید. همچنین در قسمت Add Arguments زیر کد زیر را وارد نمایید:
«c «echo Y|PowerShell.exe -NoProfile -Command Clear-RecycleBin/

سپس روی Next کلیک کنید. اکنون تمامی تنظیمات را یک بار بازبینی کرده و 
روی Finish کلیک کنید. حال در پنجره اصلی Task Scheduler برنامه زمانی 
را انتخاب کرده و روی Run کلیک کنید. اگر همه چیز درست باشد یک لحظه 

پنجره cmd باز شده و سطل آشغال خالی می شود.

یک لپ تاپ جمع و جور و کاربردی

دیجیتال  دستگاه های  عصر  تکنولوژی،  عصر 
دستگاه هایی  دنبال  به  پیش  از  بیش  افراد  و  است 
حال  عین  در  و  باشد  حمل  قابل  و  سبک  که  هستند 
از  یکی  «لنوو»  شرکت  باشند.  داشته  خوبی  امکانات 
بسیار  لپتاپ های  ساخت  با  که  است  شرکت هایی 
سبک و باریک به این نیاز مشتری به خوبی پاسخ داده 
کیلوگرم   1 با   ،«Ideapad 100s» مدل لپتاپ  است. 
راحتی  به  میلیمتر   292  ×  202  ×  17,5 ابعاد  و  وزن 
سنگین  و  بزرگ  کیف  به  نیازی  و  است  حمل  قابل 
شرکت   Atom سری  از  آن  مرکزی  پردازنده  ندارد. 
اینتل است که سرعت پردازش 1,33 گیگاهرتز دارد 
به طور خودکار تا  کار های سنگین  مواقع انجام  و در 
1,83 گیگاهرتز میرود. حافظه رم 2 گیگابایت از نوع 
 SSD نوع  از  داخلی  حافظه  گیگابایت   64 و   DDR3

کارکرد  و  معمولی  برنامه های  اجرای  برای  که  دارد 
بدون  اینتل  گرافیکی  پردازنده  است.  مناسب  روزانه 
و  معمولی  کار های  برای  صرفا  اختصاصی  حافظه 
کاربری عمومی مناسب است و بدیهی است که نباید 
از آن انتظار کار های گرافیکی سنگین داشت. روکش 
است  شفاف  لپتاپ  این  اینچی   11 نمایش  صفحه 
محیط  نور  انعکاس  همچنین  و  آن  کوچک  ابعاد  و 
ممکن است در دراز مدت باعث خستگی چشم شود. 
بسیار   «100s  Ideapad» مدل لپتاپ  که  آنجایی  از 
از  آن  ساخت  در  که  است  تصور  قابل  است  باریک 
درایو نوری صرف نظر شده باشد. در طبقه بندی، این 
سبک  و  باریک  و  عمومی  کاربری  رده  در  محصول 
قرار می گیرد. باتری دو سلولی تا 7 ساعت شارژدهی 
دارد که برای کار در منزل و محل کار مناسب است. 
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Monitor: TFT LED 11"-
Mainboard: - -

CPU: Intel Atom Z3735 - 1.33 GHZ-
Memory: 2GB-DDR3-

VGA: Intel HD-
HDD: 64GB SSD-

Weight: 1Kg-
OS: Windows 10-
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