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صفرشدن جعلی قبض موبایل و شایعهسازی با سوغاتی !




3.1 M views

3.9 M views

شهادت یک پرستار در حال امدادرسانی

شایعهسازیبارمزسوغاتیهایتیم

صحبت های پدر مرحوم محمد فالح از شهدای
اغتشاشات مــورد توجه قــرار گرفت .در پی
اغتشاشات اخیر در شهر آمل ،محمد فالح
که در حال امدادرسانی به مجروحان بوده
با اصابت گلوله تفنگ ساچمهای جــان خود
را از دســت می دهــد .ایــن جــوان  33ساله
که یک فرزند  6ساله داشته بعد از پایان
کارش که پرستاری بوده در بیمارستان امام
خمینی(ره) آمل در حال رفتن به سمت خانه
بوده که با مشاهده فعالیت همکارانش برای
امدادرسانی به کمک مصدومان می رود که در
آن اغتشاشات با اصابت تفنگ ساچمهای جان
خود را از دست میدهد .پدر مرحوم محمد فالح
در گفتوگو با تسنیم گفته« :زدن پرستاری در
حال امدادرسانی به یک مصدوم قابل توجیه
نیست .آن هایی که معاند و مغرض هستند و در
داخل این کشور نیستند بحثشان نخواستن
جمهوری اسالمی نیست بلکه نخواستن این
کشور است و نمیخواهند استقالل این کشور
را ببینند».

همزمان با خروج هیئت ایرانی از نیویورک ،شبکه
سعودی اینترنشنال فیلمی با موضوع کامیون
سوغاتیهای تیم رئیس جمهور منتشر کرد .حتی
عده ای پا را فراتر گذاشتند و مدعی شدند که در
خرید سوغاتی پودر بدنسازی و پوشک بچه هم
وجود داشته است .این شایعات در حالی دست
به دست می شد که در خود ویدئو مشخص است
که روی چمدانهای موجود  ،کارت ورزشکاران
تیم ملی درج شده اســت .با این حــال ،مهدی
خانعلیزاده (پژوهشگر امور بین الملل) یکی از
همراهان رئیس جمهور در این سفر با رد این
ادعا اعالم کرده« :آن قدر برنامه رئیس جمهور
توگذار
فشرده بود که فرصتی برای خرید و گش 
وجود نداشت ».علی صدرینیا (مستندساز) هم
یکی دیگر از همراهان این سفر گفته« :در جلسه
پیش از سفر به نیویورک ،به همه افراد گفته شد
«خرید» ممنوع است .آن چه من دیدم این است
که افرادی با دوربین ،همه اعضای تیم ایران را
دنبال میکردند و اگر کسی به فروشگاه رفته
باشد تا چیزی بخرد ،قطعا ثبت میشد».





در اغتشاشات

رئیسجمهور!

2.8 M views

3.4 M views

برنامه فائو برای احیای دریاچه ارومیه
فائو با حمایت ژاپنیها یک برنامه اجرایی
برای بهر ه وری آب تدوین کرده که تابستان
امسال در دریاچه ارومیه اجرا شد️.در این
پروژه ،سامانه اندازهگیری تبخیر و تعریق آب
دریاچه در ایستگاه کردوای شهر ارومیه نصب
شد️.این دستگاه ،امکان انداز هگیری واقعی
میزان تبخیر و تعریق در زمینهای کشاورزی
را مشخص کرده و در صورت لزوم ،بحرا نها
را اطالعرسانی میکند️.نمایندگان فائو در این
پروژه کشاورزان را با چالشهای زیستمحیطی
زراعت در این بخش از کشور آشنا میکنند️.این
کارگاه در قالب برنامه احیای دریاچه ارومیه در
دستور کار است .کاربری در این باره نوشت:
«فکر کنم این قدر که این ژاپنی ها به فکر
محیط زیست و چالش های زیست محیطی ما
هستن برخی از مدیران محیط زیست خودمون
نیستن ».کاربر دیگری نوشت« :دیدن این
صحنه که یکی از بــزرگ ترین سرمایه های
کشور جلوی چشمات داره تبخیر می شه و میره
هوا واقعا دردناکه!»

بـه تازگـی بعضـی از مشـترکان همـراه اول بـا
انتشـار تصاویـری از صـورت حسـاب خـود ،از
صفـر شـدن قبو ضشـان خبـر دادنـد و ایـن
شـائبه بهوجـود آمـد کـه ممکن اسـت سـامانه
امـور مشـترکان ایـن اپراتـور هـک یـا دچـار
اختلال شـده باشـد .بـا پیگیریهـای بـه عمـل
آمـده مشـخص شـد کـه هکـی انجـام نشـده
اسـت بلکـه ایـن اتفـاق هـر مـاه در حـال رخ
دادن اسـت .بـه گـزارش ایسـنا ،قبضهـای
ایـن اپراتور ،روز سـوم هر ماه صـادر و صورت
حسـاب مدتـی بـرای تعـدادی از مشـترکان
صفـر میشـود و دوبـاره بعـد از یـک سـاعت
کـه حسـا بگیری انجـام شـود ،ایـن موضـوع
حـل میشـود و هیچ هـک یـا اختاللی هـم وجود
نـدارد .کاربری در ایـن باره نوشـت« :این قدر
ایـن روزها بازار شـایعات داغه کـه اتفاق هایی
رو کـه هر مـاه هـم می افتـاده مـی خـوان ازش
کوه بسـازن ».کاربـری هم نوشـت« :منـو باش
خوشـحال شـدم که این ماه قبض موبایلم صفر
شـده و نمـی خـواد پرداخـت کنـم!»





2.4 M views

چهبود؟

شاید هرفردی که موهایش سفید شده باشد و از عصا استفاده
کند پیر محسوب شود اما در تعریف معموال «افراد باالی ۶۵
سال» در دولت ها سالمند محسوب میشوند .باال رفتن سن
جمعیت کشور ،به معنای کاهش نیرویکار و البته افزایش
هزینههای دوران بازنشستگی است از همین رو بسیاری از
کارشناسان حوزه جمعیت در ایران نگران روند سالمندی در
کشور هستند .بد نیست بدانید هم اکنون ایران در فهرست
 ۲۰کشور سالمند جهان قرار ندارد؛ درحالی که در هفتهای
که گذشت وزارت بهداشت ژاپــن اعــام کــرد که جمعیت
سالمندان ۱۰۰ســال به باال در این کشور از ۹۰هــزار نفر
گذشته است .در این مطلب می خواهیم با نگاهی به گزارش
جام جم به معرفی چهار کشور که بیشتر افراد سالمند را دارند
اشاره کنیم.
▪چین  ۱۷۳,۳۸۹,۰۷۸ -نفر سالمند
چین که پرجمعیت ترین کشور جهان اســت در تاز هترین
سرشماریها با داشتن بیش از ۱۷۳میلیون فرد باالی ۶۵سال
پیرترین کشور جهان است .تا سالهای سال این کشور سیاست
تکفرزندی را اعمال کرده بود و حاال نتایج نادرست چنین
سیاستی باعث شده در آن تغییر ایجاد و مشو قهایی برای
فرزندآوری تعیین کند .رئیس جمهور چین به تازگی اعالم
کرده کشورش تصمیم به حمایت «از زوجهایی که تمایل دارند
فرزند سوم داشته باشند» گرفته است .سیاست جدید با هدف
بهبودساختارجمعیتیچین،مقابلهموثربامشکلسالخوردگی
جمعیت و حفظ مزیت منابع انسانی کشور انجام شده است .این
تصمیم به معنای بازگشت به پیش از سیاست تک فرزندی است
که توسط دولت پکن در سال  ۱۹۸۰و با هدف کنترل رشد
جمعیت اتخاذ شده بود.

هند به عنوان دومین کشور پرجمعیت جهان از سالها پیش
سیاستهای کنترل جمعیت را به طور جدی دنبال کــرده تا
جایی که حاال صاحب دومین کشور سالمند جهان است .افراط
در اجرای سیاستهای کنترل جمعیت موجب شده است نرخ
باروری در دومین کشور پرجمعیت جهان به کمتر از 1.6درصد
برسد و ساختار جمعیتی این کشور نیز با نداشتن تعادل مواجه
شود.هیچدولتیدرهندنتوانستهاستباموفقیتسیاستهای
جمعیتی کشور را مدیریت کند ،از این رو ،نرخ باروری هند در
دهه 2.3،۱۹۷۰درصد بوده و در سال  ۲۰۱۹به 1.6درصد و
کمتر از حد جانشینی رسیده است .این مسئله حاکی از رشد
بحران جمعیتی در دومین کشور پرجمعیت جهان است.
▪آمریکا  ۵۵,۹۷۴,۶۵۱-نفر سالمند
رویــه آمریکا هم درخصوص سیاستهای جمعیتی تقریبا
همانی است که درباره کشورهای چین و هند بود .در نیمه دوم
دهه  ۶۰کنگره آمریکا برای پاسخ به عطش سیاستهای ضد
بشری کنترل جمعیت وارد معرکه شد و برای کاهش جمعیت
در داخل و خارج از کشور بودجههای فدرال را تصویب کرد.
اما خیلی زود آن ها نه تنها این رویه را تغییر دادند ،بلکه به
دنبال اجرای این سیاست در کشورهای دیگر بودند .باور
آن ها این بود که با افزایش سن در کشورهای دیگر قدرت آن
ها افزایش خواهد یافت .همین بود که مسئوالن آمریکایی
به دنبال افزایش جمعیت این کشور از طریق سیاستهایی
چون تخفیفهای مالیاتی به والدینی که در خانه میمانند و
از فرزندان نگهداری میکنند در پی ترویج راهحلهای جدید
خانوادهمحور هستند.
▪ژاپن ۳۶,۰۱۶,۱۸۹-نفر سالمند

2.4 M views

جلبک دریایی راه کاهش متان

خسارت  1.5میلیون دالری هر ساعت

بد نیست بدانید که صنعت دامداری بیش از
هر صنعت دیگری اعم از صنعت حمل و نقل یا
کارخانجات به محیط زیست آسیب می زند و ۱۸
درصد گرمایش زمین هم به دلیل همین صنعت
در حال رخ دادن است! به طور مثال گاز متانی
که توسط گاوها تولید می شود  ۲۰برابر بیشتر
از دیاکسید کربن زمین را گرم میکند .حاال
پژوهشگران بعد از پژوهش و بررسی به این
نتیجه رسیده اند که افزودن جلبک دریایی به
خوراک گاو باعث کاهش انتشار گاز متان تا ۸۲
درصد می شود .این یعنی یک راه حل برای اصالح
بزرگ ترین عامل ایجاد گرمایش زمین .کاربری
نوشت« :یعنی یک عده به خاطر محیط زیست
م پژوهش میکنند بعد یک
برای تغذیه گاوها ه 
عده هم براشون محیط زیست اصال مهم نیست».
کاربر دیگری نوشت« :من تا به حال فکر می کردم
که حیوونا به هیچ وجه به محیط زیست آسیب نمی
زنن و جزو اکو سیستمه محیط زیست هستن ولی
االن فهمیدم که این جوری ها هم نیست».

این روزها با توجه به اغتشاشات اخیر دسترسی
کــاربــران ایــرانــی بــه اینترنت بین الملل و
شبکه های اجتماعی خارجی مثل واتس اپ و
اینستاگرام به کلی مختل شده است .به گزارش
دنیای اقتصاد ،فیلترینگ اینستاگرام که حاال
دیگر به بستری برای درآمدزایی بسیاری تبدیل
شده ،نگرانی جدی کسب و کارهای فعال در این
شبکه اجتماعی را به دنبال داشته است .طبق
آماری که در سال گذشته منتشر شد ،حدود
 ۱۰میلیون کسب و کار خرد در بستر این شبکه
اجتماعی فعالیت دارنــد .همچنین بــرآورد نت
بالکس از خسارت اقتصادی هر ساعت قطعی
و اختالل اینترنت در کشورمان بیش از 1.5
میلیون دالر است .کاربری نوشت« :من یک مغازه
دارم که بخشی از فروشم به صورت آنالینه اما
توی این روزها به دلیل ترس از آسیبی که ممکنه
به مغازه ام بخوره مجبورم مغازه ام رو زود ببندم
و به خاطر فیلتر اینستاگرام فروش آنالین هم با
مشکل روبه رو شده!»

باد معده گاو!

رکوردداران پیری

▪هند ۹۳,۳۹۱,۱۶۳ -نفر سالمند
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قطعی اینترنت

افت شدید جمعیت ژاپــن در سال  ۲۰۰۴سرعت گرفت و
هم اکنون سریعتر از هر کشور دیگری در جهان به سمت
پیری مـــیرود .بیش از ۲۲درصـــد از ژاپنیها ۶۵ســالــه یا
مسنترهستند و این گزارش و گزار شهای دولتی تصریح
میکنند تا سال  ۲۰۶۰تقریبا ۴۰درصد ژاپنیها ۶۵ساله
یـــا مــســنتــر خــواهــنــد بـــود.
دولــت ژاپــن در ایــن خصوص
بــه سیاست مهاجرپذیری
نیز فکر میکند تــا حــدود
۲۰۰هزارنفر از جمعیت کاری
ژاپـــن بــا مــهــاجــران خــارجــی
جــبــران شــود؛ البته ایــن یک
ریـــســـک بــــــزرگ مــحــســوب
مــــیشــــود .مـــســـئـــوالن ایــن
کــشــور معتقدند نرخ
رشـــــد جــمــعــیــت از
1.3۹درصد کنونی
بـــایـــد بــــه حــــدود
۲درصــــد بــرســد و
ایــن نیازمند یک
بـــازســـازی جــدی
در اعــتــقــادات
اجتماعی مردم
این کشور است.

اینرتنت ماهواره ای در دسرتس نیست!
در روزهای اخیر ادعا شده است که اینترنت ماهواره ای در ایران قابل دسترسی است ،چرا این ادعا
هنوز قابل اعتنا نیست و برای داشتن اینترنت ماهواره ای چه تجهیزاتی الزم است؟

رعیت نواز -در روزهای اخیر دسترسی به برخی سایت ها و اپلیکیشن های خارجی از جمله اینستاگرام و واتس اپ با مشکالتی همراه
بوده و به گفته برخی حتی با فیلترشکن هم نمی توان به این اپلیکیشن ها دسترسی پیدا کرد .همین موضوع به شایعه حضور اینترنت
ماهواره ای در کشورمان بیشتر دامن زده است .البته شروع شایعات راه اندازی اینترنت ماهواره ای در ایران بعد از توئیت ایالن ماسک
در خصوص معافیت از تحریمها برای ارائه خدمات اینترنت ماهواره ای در ایران و واکنش وزارت خارجه آمریکا شکل گرفت .با این حال
با توجه به تجربه استارلینک در مجهز کردن اوکراین به اینترنت ماهواره ای سوالی که وجود دارد این است که اینترنت ماهوارهای کی
به ایران میرسد و آیا برای استفاده از آن باید منتظر واردات تجهیزات بود یا بدون آن هم دسترسی به اینترنت ماهوارهای مقدور است؟
در این گزارش ضمن پاسخ به این سوال ها درباره سوء استفاده هایی که از این شایعات صورت گرفته ،نوشته ایم.
▪استارلینک چیست؟

استارلینک نام شبکهای از حدود سه هزار ماهواره کوچک است
که همین حاال در مدار پایینی زمین قرار دارند .بر اساس مجوز
اتحادیه جهانی مخابرات ،استارلینک میتواند تا  ۱۲هزار
ماهواره کوچک به مدار زمین بفرستد .ماهوارههای کوچک،
شباهتی به ماهوارههای معمولی ندارند و در واقع جعبههایی
کوچک برای دریافت و ارسال امواج ماهوارهای هستند .هدف
پــروژه استارلینک این است که در نهایت سراسر کره زمین را
پوشش بدهد .دولــت آمریکا نیز با صرف هزینهای حــدود یک
میلیارد دالر در توسعه این پــروژه بلندپروازانه مشارکت دارد.
یکی از نخستین فواید استارلینک برای کشور آمریکا این بوده که
هماکنون در سراسر این کشور – حتی در دور افتادهترین مناطق
روستایی –دسترسی به اینترنت ممکن شده است .یعنی حتی
در جاهایی که شاید به دالیل مختلف شرکتهای مخابراتی،
اینترنت پرسرعت ارائه نمیکنند ،شهروندان میتوانند با پرداخت
هزینههای استارلینک به اینترنت وصــل شوند .استارلینک
در گام دوم به ارائــه خدمات اینترنتی به کشورهای دیگر روی
آورد تا از طریق افزایش مشتری ،درآمــدزایــی بیشتری داشته
باشد و به سطح ســودآوری برسد .به همین دلیل در گام بعدی،
حدود  ۴۰کشور جهان – عمدتا کشورهای اروپایی و بخشهای
پرجمعیت استرالیا – نیز تحت پوشش استارلینک قرار گرفتند.
▪اینترنت چگونه به اوکراین رسید؟

هنگامی که ایستگاههای اینترنت در اوکراین آسیب دیدند
دسترسی مــردم به شبکه اینترنت قطع شــد .ایــان ماسک،
اینترنت استارلینک را به این کشور پیشنهاد کرد و روز  ۳۱مارس
یعنی  ۳۹روز بعد از شروع جنگ ،تجهیزات استارلینک در شهر
ایرپین نصب و این شهر مجدد به اینترنت وصل شد .اما این جنگ
نبود که استارلینک را به اوکراین آورد بلکه قابلیت این سرویس
برای بهبود ارتباط در کشوری با مناطق روستایی وسیع بود .به
نقل از  ،wiredوزارت تحول دیجیتال اوکراین چند ماه پیش از
آغاز جنگ با اسپیسایکس تماس گرفته بود .مدیران اجرایی
استارلینک با میخایلو فــدوروف ،وزیر امور دیجیتال اوکراین،
درباره فعال کردن این سرویس در اواخر ماه فوریه صحبت کرده
بودند و پیش از این استارلینک از این کشور برای ارائه اینترنت
ماهواره ای مجوز گرفته بود.
▪تجهیزات الزم و هزینه های اینترنت ماهواره ای

هم اکنون در کشورهایی که اینترنت استارلینک عرضه میشود،
شهروندان باید ابتدا «ترمینال استارلینک» را بخرند و نصب کنند و
بعد ماهانه هزینهای برای دریافت اینترنت بپردازند« .ترمینال» در
واقعیکدیشاستویکجعبهدریافتکنندهاینترنتکهباسیمبه
دیش وصل میشود و سپس نقش مودم را بازی خواهد کرد .هزینه
خرید «ترمینال استارلینک» براساس آن چه در سایت این شرکت
آمده  500دالر است (حدود  15میلیون تومان) هزینه اشتراک
ماهانه اینترنت هم هر چند در کشورهای مختلف متفاوت است اما
به طور متوسط ماهانه  100دالر (حدود سه میلیون تومان) باید به
ل مالحظهای از
این شرکت پرداخت کرد .این هزینهها به شکل قاب 
اینترنتموجوددرکشورهاباالتراست.پسیادتانباشدکهبانصب
اپلیکیشنرویگوشینمیتوانبهاینترنتماهوارهایدسترسی
پیدا کرد بلکه باید تجهیزات آن خریداری شود.
▪آیا استارلینک به ایران رسیده؟

در روزهای اخیر تصویری از نقشه کشورمان دست به دست می
شود که روی آن نقاط قرمز و سفیدی دیده می شود که ادعا شده
است نقاط سفید ماهوارههایی است که در هر لحظه باالی سر
ایران حضور دارند و نقاط قرمز مکان نصب گیرندههای زمینی
است که اطالعات را از ماهواره می گیرد و به شبکه جهانی
منتقل میکند این در حالی است که این ادعا کامال
نادرست اســت .به گــزارش فکت نامه که به بررسی
درستیموضوعاتمطرحشدهدرشبکههایاجتماعی
می پردازد؛ این وبسایت هیچ ربطی به شرکت استارلینک
ندارد و وبسایت مستقلی برای رصد ماهوارههای استارلینک،
وانوب و  GPSاســت .نقاط
ب ــراس ــاس خ ــوداظ ــه ــاری پر
م ـیشــونــد و هــمــه کــاربــران
میتوانند با کلیک روی آیکن
« »+در پایین سمت راســت و
کلیک روی Join the map
مکان خود را روی نقشه اعالم
کنند .شاید برخی گمان کنند
می توانند با قاچاق تجهیزات
اینترنت ماهواره ای به کشور
به اینترنت ماهواره ای دست

پیدا کنند اما این موضوع هم به همین سادگی ها نیست .محمد
جواد آذری جهرمی ،وزیر پیشین ارتباطات هم در توئیتی نوشته:
« مواضع وزارت خارجه آمریکا دربــاره استارلینک بیشتر به
یک «نمایش» شبیه اســت .اگــر عزمی بر رفــع مشکالت مردم
ایــران دارنــد ،بهتر است به جای این اقدامات نمایشی ،تحریم
IPهــای ایــران در بسیاری از سرویس دهندگان را رفع کنند.
تحریمهایی که حتی مانع درج نام ایران در یک سری از پلتفرمها
شده است و حتی گیمرهای ایرانی را از یک بازی آنالین ساده
هم محروم کرده ؛ تحریمهایی که کسب و کارهای جوانان ایرانی
در اینترنت را دچار سختی کرده است».
▪استارلینک کی به ایران می آید؟

وقتیدولتآمریکااعالمکردکهشرکتهایفناوریارائهخدمات
اینترنتی از تحریمها معاف میشوند ،ایالن ماسک در یک توئیت
کوتاه در واکنش به وزیر خارجه آمریکا نوشت« :استارلینک فعال
میشود ».اما آیا استارلینک به همین راحتی و زودی به ایران
می آید؟ برای پاسخ به این سوال برخی مدعی می شوند همان
طور که ایالن ماسک  48ساعته تجهیزات اینترنت ماهواره ای
را برای این کشور ارسال کرد و دسترسی آن ها به اینترنت برقرار
شد این اتفاق برای ایران هم خواهد افتاد اما حتی اگر تجهیزات
و اشتراک ماهانه هم به صورت رایگان از سوی استارلینک برای
کشورمان در نظر گرفته شود همچنان ارائه اینترنت ماهواره ای
با مشکالتی رو به رو خواهد بود .جدای از تحریم های آمریکا که
حاال با توئیت وزیر خارجه برداشته شده اما اجازه ایران هم برای
ارائه این خدمات الزم است .پیش از این ایالن ماسک گفته بود
استارلینک را فقط با اجازه حکومت ها و برای استفاده صلحآمیز
اینترنت ارائه می دهد .البته به گزارش همشهری آنالین ،طبق
کنوانسیونهایبینالمللیودرحوزهکنوانسیونهایمخابراتی،
فضای فرکانسی کشور و چنین خدمات مخابراتی باید تابعی از
مقررات رگوالتوری آن کشور باشد .همچنین سازمانی به نام
«اتحادیه جهانی مخابرات» تاسیس شده که زیرمجموعه سازمان
ملل متحد است و قواعد مخابراتی در آن پیشبینی شده است.
درباره ارائه اینترنت ماهواره ای به اوکراین هم همان طور که پیش
از این گفتیم در اوکراین قبل از جنگ استارلینک اقدام به دریافت
مجوزهای الزم از این کشور برای ارائه اینترنت کرده بود.
▪چرا نمیتوان روی ورود اینترنت ماهوارهای به ایران حساب
باز کرد؟

احتماال مهمترین مانعی که بر سر راه ورود اینترنت ماهوارهای
به ایران قرارگرفته ،قوانین بینالمللی است .قوانین موجود در
اتحادیه بینالمللی مخابرات ( )ITUکه سازمانی بینالمللی
و وابسته به سازمان ملل متحد اســت ،میگویند اپراتورهای
ماهوارهای ،ملزم به فعالیت طبق معاهدات بینالمللی در حوزه
فضایی هستند و باید قوانین و مقررات ملی کشورها را برای حفظ
ت کنند .اما
استقالل و حاکمیت دولتها در حوزه ارتباطات رعای 
شاید آمریکاییها مثل هزارجای دیگری که قانون را نقض کرده
اند ،این جا هم قانون را نقض کنند اما جدای از مجوزهای قانونی،
هزینه باالی تجهیزات و  ...اینترنت ماهواره ای ضد پارازیت
نیست و به سادگی حاکمیت با سازمان تنظیم مقررات می تواند
با انداختن نویز روی فرکانس ،دریافت اینترنت از دیش های
استارلینک را مختل کند .همچنین به گفته برخی کارشناسان با
راه اندازی دیش های استارلینک آن ها قابل ردیابی خواهند بود
و سازمان تنظیم مقررات می تواند به راحتی آن ها را ردیابی کند.
▪هشدار نصب اپلیکیشن هایی به نام استارلینک

در پی اختالل در دسترسی به اینترنت بینالمللی و همچنین
شایعه ورود اینترنت ماهوارهای به کشورمان ،در روزهای اخیر
فایلها و اپلیکیشنهایی با عنوان فایل و اپلیکیشن دسترسی
به اینترنت استارلینک در برخی کانالهای تلگرامی منتشر
شده است که نه تنها بی استفاده است بلکه می تواند خطراتی
را هم برای نصب کننده های این اپلیکیشن ها به همراه داشته
باشد .دیجیاتو به نقل از کارشناس امنیت سایبری نوشته:
«اساسا دسترسی به اینترنت ماهوارهای با استفاده از اپلیکیشن
های موبایلی ممکن نیست و هر گونه لینک یا فایلی که از منابع
غیر رسمی و شمارههای شخصی ارسال میشود ،قابل اعتماد
نیست».اینکارشناسباتاکیدبراینکهاساسااستفادهازاینترنت
ماهوارهای نیازمند تجهیزات اینترنت ماهوارهای در داخل کشور
است ،هر روندی برای استفاده از اپلیکیشن یا فایل به منظور
دسترسی به اینترنت ماهوارهای را مردود دانست .همچنین
برای ثبت نام اینترنت ماهواره ای نیاز به نصب یا کلیک فایل
خاصی روی گوشی تان نیست .بسیاری از کارشناسان ،این گونه
اپلیکیشن ها یا فایل ها را بدافزارهایی دانسته اند که باعث می
شود کالهبرداران هم به اطالعات شخصی تان دسترسی داشته
باشند و هم حساب های بانکی تان را خالی کنند.

