اجتماعی
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حضور روزانه ١ساعت و ۴دقیقه ای
ایرانیان در شبکههای اجتماعی

ایلنا  -براســاس اطالعــات مرکز آمار ؛ هر فرد ١۵ســال به بــاال در ایران به طور متوســط یک ســاعت و 4دقیقــه در روز در
شبکههای اجتماعی حضور داشت ه است .در سال  ۵٣ ،96درصد از این افراد عضو شبکههای اجتماعی بودند.همچنین از
بین شبکههای اجتماعی ،تلگرام با  94.5درصد و پس از آن اینستاگرام با  43.1درصد بیشترین عضویت را داشتهاند.

...

علمیوفناوری
آپدیت جدید واتس آپ
فرستادن پیام خصوصی
در چت گروهی
آپدیت جدید واتــس آپ به کــاربــران اجــازه
میدهددرچت گروهی به طور خصوصی
برای یکی از اعضا پیام بفرستند و همچنین
قابلیت ارسال عکس و ویدئو همراه استیکر
را فراهم می کند.به گزارش مهر ،جدیدترین
آپدیت اپلیکیشن واتــس آپ ویژگی های
نوینی را برای کاربران فراهم می کند .آپدیت
جــدیــد ۲.۱۹.۱۰از طریق اپ استور اپل
برای کاربران آیفون فراهم شد .این آپدیت
به کاربران امکان می دهد استیکر به عکس
و تصاویر اضافه و در چت های گروهی ،برای
یکی از اعضا به طور خصوصی پیام ارسال
کنند.با کمک این آپدیت جدید افــراد می
توانند عکس ،ویدئو یا گیف را همراه استیکر
یا ایموجی های موجود در اپلیکیشن ارسال
کنند.از ســوی دیگر قابلیت پاسخ دهی
خصوصی به پیام هــای افــراد نیز به وسیله
ضربه روی نام کاربر در چت گروهی فعال
می شود .این پیام رسان ماهانه حدود 1.5
میلیون بازدیدکننده فعال دارد.

عینکی که رانندگان خوابآلود
را بیدار میکند

یــک شــرکــت فــرانــســوی ،عینکی اب ــداع
کــرده که میتواند از خوابیدن رانندگان
جلوگیری کند و مانع از بروز تصادف شود.
به گزارش ایسنا  ،در "نمایشگاه بینالمللی
ســــــیایاس"( )CESامــســال ،از فناوری
جــدیــدی رونــمــایــی شــده کــه مـیتــوانــد از
خوابیدن رانندگان پیشگیری کند و فرشته
نجاتآنهاباشد.اینعینک،بهحسگرهایی
مجهز است که برای تشخیص خواب رفتن
کاربر طراحی شد هاند و موجب میشود
عینک حتی بتواند تکانهای سر ،پلک زدن و
خمیازهکشیدنکاربررااحساسکند.هدف
سازندگان عینک ،ارائه روش جدیدی برای
حفظ سالمت رانندگان و افزایش ایمنی
و سالمت آن هــاســت .اب ــداع ایــن عینک،
براساس یک سیستم یادگیری ماشینی
صورت گرفته که میتواند دقت تشخیص آن
را افزایش دهد.هر گاه عینک ،یکی از این
عالیم را تشخیص دهد ،هشدارهایی را با
توجه به میزان خوابآلودگی کاربر ارسال
میکند .این هشدارها ،ترکیبی از تابش
نور در گوشه چشمها و صدای وزوز هستند.
اگرچه آگــاه کــردن کاربر معموال با ارسال
هشدارهای قابل شنیدن صورت میگیرد
اما هیچ بازخورد لمسی یا شنوایی ندارد.

افزایش  12درصدی
تعرفه خدمات شرکتهای
اینترنتی خصوصی
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات،اعالم
کرد :آمارهای این وزارتخانه ،رشد ۱۰۰
درصـــدی در بهبود شــاخـصهــای کیفی
خــدمــات را نمایش مــیدهــد .از طرفی
اگرچه قیمت خدمات دولت به شرکتهای
اینترنتی با کاهش متوسط  ۴۰درصدی
مواجه بوده ،اما در دو ماه اخیر تعرفه خدمات
بخش خصوصی  7تا  ۱۲درصد رشد داشته
است .جهرمی در صفحه شخصی خود در
توئیتر نوشت :در زمینه قیمت خدمات ،هر
چند خدمات دولت به شرکتهای اینترنتی
با کاهش متوسط  ۴۰درصدی قیمت مواجه
بوده ،اما در دو ماه اخیر رشد متوسط 7تا۱۲
درصدی در تعرفه خدمات بخش خصوصی
را شاهد بودهایم.

گردش مالی  600میلیاردی فیلتر شکن ها درکشور
زهرا حاجیان  -طی 10ماه گذشته استفاده از
فیلترشکن در بین کاربران ایرانی افزایش یافته و
فــایـل هــای فیلترشکن VPN ،و لینک های
پروکسـی به وفور بین کاربران اینترنت دست به
دست می شود و علت آن هم فیلتر شدن برخی
از پیام رسان هایی است که استفاده از آن ها در
بین مردم رواج داشته است  .از این جهت بازار
 VPN؛ با وجود  40میلیون کاربر ایرانی تلفن
همراه در شبکه های اجتماعی ،امروز بیش از هر
زمان دیگری داغ است .طبق آماری که روزنامه
همشهری منتشر کرده است؛ هم اکنون گردش
مالی بازار VPNبیش از 50میلیارد تومان برآورد
می شود .این گزارش می افزاید  :هم اکنون ۷۲
میلیون و ۹۴۱هزار کاربر اینترنت پهن باند در
کشور فعال هستند که از آن تعداد حــدود۶۰
میلیون نفر به اینترنت پر سرعت دسترسی
دارند.در ایران دست کم  ۴۰میلیون کاربر تلفن
همراه در شبکه های اجتماعی فعال هستند.از
هر هشت کاربر ،یک نفر از فیلترشکن های غیر
رایگان استفاده می کند و دست کم پنج میلیون
کاربر از فیلتر شکن هــای پولی و غیر رایگان
استفاده می کنند.اگر قیمت متوسط هر ماه
اشتراک فیلتر شکن را فقط 10هزار تومان در
نظر بگیریم برابر با  ۵۰میلیارد تومان در ماه و
 ۶۰۰میلیارد تومان در سال است واین موضوع
وزیــر ارشــاد با تأکید بر سیاست این وزارتخانه
بــرای ایجاد شفافیت در نظام وقف گفت :این
شفافیت نیازمند نظام حسابرسی پیوسته و
آشکار است تا ترازهای مالیاتی اتفاق بیفتد و در
معرض افکار عمومی قرار گیرد.به گزارش خانه
ملت،سید عباس صالحی در جلسه دیروز مجلس
درجریانسوال سمیهمحمودی نمایندهشهرضا
ودهاقان   ازویدربارهنبودشفافیتدرنظاموقف
در پاسخ به این سوال ،با بیان این که هم اکنون

بــازار فیلتر شکن ها را به بــازار پرسودی برای
کسب وکارهای این حوزه تبدیل کرده است .
▪ پــرســودبــرای فروشندگان؛پرخطر برای
کاربران

فیلترشکنها نرمافزارهایی هستند که کاربری
های مختلفی دارند اما رایج ترین کاربرد آن ها
عبوراز فیلترینگ استاما بعضیازفیلترشکنها
نیز کاربرد امنیتی دارنــد ،یعنی با عوضکردن
آ یپــی آدرس فــرد مدنظر ،جلوی هــک شدن
را میگیرند .در ایــن بین هستند بسیاری از

نر مافزارهایی که در قالب فیلترشکن عرضه
میشوند،اما در واقع بدافزارهایی هستند که
توسط مجرمان سایبری و برای سوءاستفاده از
کاربران ارائه شدهاند و تجربه نشان داده است که
وقتی تقاضای استفاده از فیلتر شکن ها افزایش
می یابد ،احتمال سوء استفاده از طریق انتشار
بــدافــزار ،ویــروس و شنود ترافیک وجــود دارد.
در چنین شرایطی هر شرکت تجاری نا امن و
نامعتبری با نازل ترین قیمت یک ( VPNشبکه
خصوصی مجازی) را بــرای ارائــه به افــراد روی
سایت خود برای دانلود قرار می دهد که استفاده

صالحی:وزارت ارشاد به دنبال شفافیت در نظام وقف است
سامانههایفراوانیبرایحوزهوقفداریم،اظهار
کرد :این سامانهها باعث شده مراجعات کاغذی
به حداقل برسد.صالحی در ادامه با اشاره به چند
حــوزه که مــورد شفاف ســازی قــرار گرفته ،بیان
کرد :وقف ،پایگاه تمدنی و اساسی برای حوزه
خدمات فرهنگی ،اجتماعی و دینی است که باید

ستاری:بیشتردروس دانشگاهی
به دردکشورنمیخورد
معاون علمی وفناوری
رئیس جمهوری با اشاره
بــه نــاکــارآمــدی عمده
دروس دانشگاهی
کشوردرحلمشکالتو
مسائل روز جامعه خاطر
نــشــان کـــرد :در طــول
تاریخ ایــران هیچ وقت
در حوزه آمــوزش مانند
امروز خرج نکردهایم اما
عمده دروس دانشگاهی به درد ایــران نمی
خورد.دکتر سورنا ستاری شامگاه دوشنبه در
شــورای اداری خراسان جنوبی ،باتاکید بر
ضرورت بازنگری در دروس دانشگاهی خاطر
نشان کــرد :هم اکنون در حــوزه آمــوزش ۳۳
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میلیون جــوان و 4/5
میلیون دانشجو وجود
دارد و در طــول تاریخ
ایران هیچ وقت در حوزه
آمــــوزش مــانــنــد ام ــروز
خـــرج ن ــک ــردهای ــم.وی
افزود :اماعمده دروس
دانشگاهی به درد ایران
نمیخورد چرا که این
دروس بومی نیست و
باید بتوانیم دانشها را بومیسازی کنیم.وی
با بیان این که سرمایه بخش خصوصی باید
به حوزه پژوهش وارد شود ،افزود :دانشگاه
ها باید بدانند بیش از  ۱۴تا  ۱۵درصد نباید
متکی به دولت باشند.

فرا خبر

دانشگاه های ایران ؛ مردود در آزمون کارآفرینی
زهرا حاجیان  -اگر تاریخچه دانشگاه های مدرن ،به مفهوم امروزی را در دنیا مرور کنیم،
خواهیم دید که دانشگاه ها ؛ تا به حال سه نسل مختلف اول،دوم و سوم را پشت سرگذاشته
اند .نسل اول عموما مبتنی بر آموزش و فعالیت های تعلیمی و نسل دوم،پژوهشی و مبتنی
بر فعالیت های تحقیقاتی بودند .اما دانشگاه های نسل سوم ،که امروزه زیاد از آن صحبت
میشود و نیاز جدی جوامع کنونی به شمار می آید دانشگاه هایی هستند که رویکرد اصلی
آن ها آموزش کارآفرینی و مبتنی بر حل مسائل جامعه با رویکرد های علمی است .آموزش
کارآفرینی را میتوان از ابتدای دهه  ۱۹۸۰در دانشگاه های کشورهای توسعه یافته تعقیب
کرد .اما متاسفانه هم اکنون دانشگاه های ایران به مواردی معدود و انگشت شمار ،عمدتا
درنسل یک یعنی ارائه آموزش صرف و فعالیت های مبتنی بر تعلیم باقی مانده اند و موارد
انگشت شماری هم که در حوزه پژوهش و فعالیت های مبتنی بر تحقیق متمرکز هستند از
حیث پیاده سازی راهبرد ها و سیاست های حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین به شدت دچار
ضعف هستند در حالی که امروز آموزش کارآفرینی به یکی از مهم ترین فعالیتهای دانشگاه
های کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است .به طوری که بر اساس گزارش سال  ۲۰۱۷دیده
بان جهانی کارآفرینی ،دانشآموختگان دانشگاه ام.آی.تی آمریکا بیش از  ۳۰هزار بنگاه
فعال و 4.6میلیون شغل راه انداختند و حدود 1.9تریلیون دالر درآمد ساالنه داشتند .نمونه
دانشگاه هایی از این دست بسیارند .براساس آخرین رتبهبندی رویترز درباره برترین دانشگاه
های کارآفرین جهان دانشگاه استنفورد آمریکا ،دانشگاه ام.آی.تی ،دانشگاه هاروارد آمریکا و
دانشگاه تگزاس رتبه های اول تا چهارم را از نظر کارآفرینی و رشد اقتصادی به خود اختصاص
داده اند .این آمار ها نشان می دهد ،برخالف آن چه که مسئوالن دانشگاهی ما انتظار دارند،
دانشگاه نسل سوم از جایی بودجه نمیگیرد ،عمده درآمد زایی این دانشگاه ها از محل فعالیت
شرکتهای دانشبنیان برخاسته از این دانشگاه هاست .در سال های اخیر اگر چه شعارهای
زیادی برای توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها و ایجاد دانشگاه های نسل سه مطرح می شود اما
واقعیت این است که جز در موارد اندک ،در دیگر دانشگاه ها هیچ حرکت جدی که نشان بدهد
چنین تغییر ساختاری در مراکز دانشگاهی ما در حال وقوع است دیده نمی شود و به عبارتی
دانشگاه های کشور هنوز نتوانسته اند در آزمون کارآفرینی نمره قبولی بگیرند.

اعتمادسازی در آن صورت گیرد و رئیس جدید به
دنبال دستیابی به این اهداف است.وی در ادامه
باتأکیدبراینکهبایدحوزهاسنادیشفافترشود
و مورد بازخوانی و استنادسازی قرار گیرد ،گفت:
گامهایی در این مسیر طی شده و هم اکنون در
حوزه بازخوانی و قرائت جدید اسناد قرار داریم

از آن ها به هیچ وجه منطقی نیست.روزهای بعد
از فیلترینگ تلگرام و افزایش تقاضا برای استفاده
از فیلتر شکن ها در بین کاربران ایرانی ؛ زمینه ای
شد تا بسیاری از کارشناسان ومسئوالن دولتی از
جمله وزیر ارتباطات زنگ خطر استفاده از این
نرم افــزار ها را به صدا درآورنــد  .به طور نمونه
 ،آذری جهرمی در اولین موضع گیری خود
درباره رشد به کار گیری فیلتر شکن ها در بین
کاربران ایرانی هشدار داد وگفت  :درست است
که بسیاری از فیلترشکنها خدمات ظاهری
خوبی به کاربر ارائه میدهند و به همین دلیل
کاربران به استفاده از آنها عالقهمندند اما بنا
به گزارشهایی که مراکز معتبر منتشر میکنند،
این نوع نرمافزارها استفاده ضدامنیتی دارند
و نوعی با جافزارند که به جمعآوری اطالعات
مشترکین اقدام میکنند و فراگیری و استفاده
از فیلترشکنها تبعات بسیار زیــادی دارد.وی
در عین حــال با تاکید بر مضرات استفاده از
فیلترشکن ها افــزود :امیدواریم مسئوالنی که
متصدی فیلترینگ هستند ،به این موضوع توجه
داشته باشند زیرا این مسئله یک تهدید بزرگ
است .باید مردم را درباره استفاده از فیلترشکن
توجیه کنیم تا با آنها همراهی کنند .زیرا در هر
تصمیمیاگرهمراهیمردمنباشد،آثارشمشابه
آثار کنونی و گستردگی باجافزارها میشود.
چنان چه تاکنون  16هزار سند وقفی بازخوانی
جدید و بارگذاری شده و در بانک اصناف قرار
گرفته است.صالحی در ادامه با بیان این که بحث
نیات واقفان نیز مورد فهرست برداری روشن قرار
گرفته و باید مسیر دقیقی را طی کند ،اظهار کرد:
در مجموع در آغاز دوره جدید نظام اسنادی و
احصای نیات واقفان را دنبال میکنیم و معتقدیم
قــراردادهــای وقف باید به صــورت آنالین قابل
مراجعه و در فضای عمومی در دسترس باشد.

...
جامعه

بنیاد شهید متولی هزینه های100
درصدی درمانی جانبازان شد
مجلس تصویب کرد که  100درصد هزینه
های درمانی جانبازان و ایثارگران بر عهده
بنیاد شهید خواهد بود .به گزارش پایگاه
خبری بااقتصاد ،دوفوریت طرح اصالح
قانون جامع خدما ترسانی به ایثارگران
در دستور کار جلسه علنی دیروز سهشنبه
مجلس قرار گرفت .محمدحسین فرهنگی
در توضیح فوریت این طرح گفت :هم اکنون
پرداخت هزینههای درمانی جانبازان و
ایثارگران به دستگا ههای مختلف سپرده
شده ،این در حالی است که این دستگاهها
بعضا بودجه ندارند ،بنابراین ما میخواهیم
 ۱۰۰درصد هزینههای درمانی این افراد
در بنیاد شهید متمرکز شود .این بنیاد باید
با حمایت دولــت و مجلس مانند گذشته
خودش این خدمات را بر عهده بگیرد.

پایان داستان پیتزا با روکش طال
در اصفهان
در پی تبلیغاتی که طی روزهــای اخیر از
طبخ   پیتزای طالیی در اصفهان در فضای
مجازی منتشر شده بــود ،جــواد محمدی،
رئیس بازرسی اتاق اصناف در گفت وگو با
آخرین خبر اصفهان در این باره اظهار کرد:
طی پیگیری ها از ایــن واحــد صنفی ،این
نوع پیتزا از منوی این پیتزافروشی حذف
شد .رئیس بازرسی اتاق اصناف ادامه داد:
مسئوالن این واحد صنفی نیز اظهار کردند
که این اتفاق بیشتر یک شگرد تبلیغاتی
بــوده و بــرای افزایش مخاطبان در شبکه
های اجتماعی انجام شده است .در پایان
مسئوالن این واحد صنفی به دلیل حواشی
ایجاد شده ازمردم عذرخواهی کردند.

