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تور استارت آپی از  ۵شهر کشور
عبور می کند

...

اخبارداخلی
توضیحات جهرمیدرباره ٢۵میلیونحمله
سایبریدر ٦ماهگذشته

وقوعتخلفجدیددربازارگوشیموبایل
فارس-به تازگی تخلف جدید جعل شناسه  IMEIو کپی
کردن شماره سریال گوشی روی دیگر گوشیها در بازار
موبایل گزارش شده که کمیته رجیستری با متخلفان اتمام
حجت و اعالم کرد :گوشیهای متخلف قابل شناساییاند و
این تخلف حبس و جزای نقدی دارد.بنابراعالم این کمیته،
با بررسیهای صورت گرفته در چند روز اخیر مشخص شده
استکهبرخیافرادسودجودربازارهایتلفنهمراهمبادرت
بهجعلشناسه IMEIوکپیکردنآنرویدستگاههایدیگر
کردهاند.هراقدامیکهمنجربهتغییرشناسه IMEIومغایرت
آن با اطالعات سامانه همتا شود ،طبق ماده  5و  33قانون
مبارزهباقاچاقکاالوارزوماده 6قانونجرایمرایانهای،جرم
تلقیمیشودوپیگردقانونیخواهدداشت.مجازاتتعیین
شده برای مجرم ،حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از
بیست میلیونریال تا صدمیلیونریال یاهردو در نظر گرفته
شدهاست.

لزومافزایش 3تا5درصدیسهماقتصاددانش
بنیانتاسال1400
مهر-معاونعلمیرئیسجمهوریبااشارهبهوجودسههزار
و 600شرکتدانشبنیاندرکشوروفروش ۶۰هزارمیلیارد
تومانیمحصوالتاینشرکتها گفت:اینعدددراقتصاددر
حال نمایان شدن است و نشان می دهد که نسل جدیدی از
کارآفرینانوارداقتصادشدهاندکهبیشترشانجوانهستند.
آن چیزی که هدف ما در این زمینه است ،رسیدن به ۳تا ۵
درصدجیدیپیکلتاسال ۱۴۰۰است.

سیمکارتدرایران24سالهمیشود
تسنیم/روزجمعه۱۹مردادماه،۱۳۹۷سیمکارتدرکشور
۲۴سالهمیشود.
 19مــرداد سال  1373با واگ ــذاری چهار سیمکارت به
کارکناننهادریاستجمهوری،عرضهسیمکارتتلفنهمراه
درایرانرسم ًاآغازشد.بهرهبرداریازنخستینفازشبکهتلفن
همراهکشوردرمردادماهآنسالدرشهرتهرانبا 24سایت
 BTSو با ظرفیت  9200شماره آغاز شد.اکنون وضعیت
ارتباطاتهمراهکشورباحضورسهاپراتوررسمیموبایلوارد
فضایرقابتیشدهاست.

تعدادکاربرانفعالدرپیامرسانهای
داخلی ۱۵میلیوننفراست
دیجیاتو /وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان این که
تعداد کاربران فعال پیام رسان های بومی به  15میلیون
نفر رسید ،تاکید کرد که این پیام رسا نها هنوز راهی
طوالنی را برای کسب سهم بیشتری از بازار در پیش دارند.
وی به سایت خانه ملت گفت :بر اســاس آمــار مردادماه
امسال ،مجموع نصب فعال پیام رسانهای داخلی به 15
میلیون میرسد « :البته میان آنها فضای رقابتی ایجاد
شده که این مسئله موجب رشد برخی و نزول برخی دیگر
شده است ،همچنین این پیا مرسا نها توانستهاند سهم
بازار را در میان خود جا به جا کنند .با وجود این به نظر
میرسد این پیامرسانها به لحاظ بازاریابی و حوزههای
دیگر نیاز به تالش بیشتری دارند و راه جدی برای کسب
سهم بیشتر از بازار در پیش دارند".

وزیر ارتباطات خبرداد :

 8واردکنندهمتخلفگوشیتلفنهمراهدرچنگقانون
گـــروه دانـــش وفــنــاوری -وزیـــر ارتــبــاطــات وفــنــاوری
اطــاعــات با اشــاره به دستگیری هشت وارد کننده
متخلف گوشی گفت :پس از بررسیهای صورت گرفته،
واردکنندگان متخلف گوشی تلفن هــمــراه ،بیش از
 ۴۳میلیارد تومان جریمه و هشت نفر نیز بازداشت
شدند.محمدجواد آذریجهرمی در گفت و گو با باشگاه
خبرنگاران  ،دربــاره برخورد با متخلفان وارد کننده
گوشی با ارز دولتی گفت  :به تازگی دیــداری با رئیس
سازمان تعزیرات حکومتی داشتم و ایشان در آن دیدار
گزارشی ارائه کردند که از مجموع  40شرکتی که ارز
دریافت کرده و واردات انجام داده بودند و بازرسی از
آن ها شده بود ،تا آن روز به پرونده  24شرکت رسیدگی
شده بود .بیش از چهلوسه میلیارد تومان به دلیل گران
فروشی جریمه شدند .دیــروز هم از منابعی شنیدم که
دستگاه قضایی هشت نفر از واردکنندگان متخلف
را دستگیر کــرده؛ این مراحل به طور طبیعی در حال
پیگیری است .ما نامهای به آقای رئیس جمهور نوشتیم
و پیشنهاد دادیم که جریمههای دریافت شده در حوزه
اخالل اقتصادی ،در مناطق محروم هزینه شود که البته
باید روال قانونی آن طی و دردولت تصویب شود.در واقع
ما حتی هزینهکرد آن را هم پیشنهاد دادیــم ،بنابراین
این گونه نبوده که برخوردی نباشد بلکه برخورد قاطع
در حــال انجام اســت و هم از طــرف ســازمــان تعزیرات
حکومتی و هم از طرف دستگاه قضایی در آن جدیت
وجــود دارد و گــزارش آن را هم به مــردم میدهند .هم
دادستان محترم تهران و هم سخنگوی قوه قضاییه در
این خصوص تأکید کردهاند و ما عزم جدی برای برخورد
با این پدیده را در قوه قضاییه میبینیم؛ البته حمایت هم
میکنیم و هر کمکی هم که الزم داشته باشند ،انجام
میدهیم .سازمان تعزیرات حکومتی هم از ُبعد گران
فروشی که مسئولیت آن را بر عهده دارد ،به این موضوع
ورود کرده و گزارش آن را منتشر کردند و خود سخنگوی
تعزیرات هم در صحبتهای خود آمار آن را ارائه دادند.
وی راجع به حواشی ایجاد شده درباره انتشار فهرست
دریافتکنندگان ارزدولتی  4200تومانی ،نیزتوضیح
داد:فهرستی که توسط وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات منتشرشد ،فهرست تخصیص و ترخیص ارز
بودو ما فهرست تأمین ارز را نداشتیم .درصحبتهای
قبلی هم گفتم نظر وزیر صنعت این است که بانک مرکزی

عکس تزیینی است

ایسنا-سخنگویکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجی
مجلس گفت که طبق توضیحات وزیر ارتباطات در جلسه
امروزاینکمیسیون ۲۵،میلیونحملهسایبریو ۶۵۰مورد
نفوذ طی شش ماه گذشته توسط بیش از ۹۰۰هزار مهاجم
علیه کشور شناسایی شده است.علی نجفی خوشرودی
افزود :همچنین در جلسه امروز کمیسیون ؛سوال نصرا...
پژمانفر نماینده مشهد از وزیر ارتباطات مبنی برعلت دور
زدن مسدودسازی تلگرام توسط نــرمافــزارهــای داخلی
همچونهاتگراموطلگرام(تلگرامطالیی)،باتوجهبهدستور
قضاییصادرشدهمبنیبراعمالمسدودسازی(فیلترینگ)
اپلیکیشن تلگرام از اردیبهشتماه ،مطرح شد.در نهایت
نماینده سوالکننده از پاسخ وزیــر قانع نشد و ســوال به
صحن ارجاعشد.

مهر-یک توراستارتآپیبهعنواننخستینرویدادبینالمللیدرحوزهاستارتآپیایران،امسالاز ۲۱مهرماهآغازمیشودوبهمدت ۱۰روز ازپنجشهرمشهد،تهران،
تبریز،شیرازوکرمانعبورمیکند .ایناستارتآپ تیمیازنمایندگانومدیرانصندوقهایسرمایهگذاریوشرکتهایموفقوهمچنینکارآفرینانحوزهفناوری
استکهباهدفآشناییبازیستبوماستارتآپیوفعاالناینحوزهدرمناطقمختلفایرانوکمکبهرشدایناستارتآپهابهاینگروهپیوستهاند   .

باید فهرست منتشر کند ،ایشان به نوعی میگویند که
من فهرست تخصیص را دارم و فهرست تأمین را ندارم،
معنای تخصیص هم تأمین نیست .پاسخی که بنده به
ایشان دادم این بود که ما فهرست ترخیص و تخصیص را با
هم منتشر کردیم و معنای این اقدام در ذهن افکار عمومی
مشخص است .ضمن این که آقای رئیسجمهور دستور
دادند هر کسی فهرست خود را منتشر کند و هر کس این
کار را انجام نداد ،مورد مطالبه قرار بگیرد .دیشب هم
دیدیم خود ایشان بر این نکته تأکید داشتند .این اتفاق
هنوز هم نیفتاده و بخشی از آن باقی مانده است که هنوز
منتشر نشده که امیدواریم منتشر کنند .وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات در خصوص این که آیا این برخوردها و
جریمهها مؤثر بوده یا نه؟ اظهار کرد :سازمان تعزیرات
حکومتی بین  2تا  5برابر میزان گران فروشی را می تواند
جریمه کند که قطع ًا هم بازدارنده است و به طور طبیعی
این فرایند میتواند شرایط بازار را کنترل کند؛ سازمان
تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از حقوق مصرف
کننده قطع ًا قدرت کنترل بازار را دارند و ما هم امیدواریم
این اتفاق بیفتد.
▪قیمت گوشی در بازار  10درصد کاهش پیدا کرده
است

آذری جهرمی در همین زمینه اضافه کرد :طی یکی دو

روزی که بسته جدیدارزی اعالم شد شرایط ارز تثبیت
شده وقیمت گوشی در بازار  10درصد کاهش پیدا کرده
است  .به طور طبیعی اگر نرخ ارز تثبیت شود و روالی که
وجود دارد مدیریت شود ما با تثبیت قیمت گوشی تلفن
همراه مواجه خواهیم شد .البته بانک مرکزی مصمم
بر اجرای آن بسته است و در حال پیگیری هم هست و
دولت هم تمام انرژی را بر مدیریت این فضا گذاشته و
تعیین تکلیف شده که چه گروه ارزی تخصیص پیدا کند.
وی درباره این که آیا گوشی تلفن همراه در بین فهرست
دریافت کنندگان ارز دولتی هست؟ گفت :من اطالعی
ندارم ،فهرست را هنوز به دولت ندادند .این فهرست را
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی
و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تهیه کردند،
البته ما پیشنهاد را ارسال کردیم.
▪سرمنشأ بسیاری از مطالب کانالهای ضد انقالب،
اختالفات داخلی است

وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به هجمههای زیادی
که علیه کشور ما وجود دارد ،آیا این توانایی را داریم که در
صورت لزوم ،بدون این که اینترنت کشور دچار مشکل
شود ،به عنوان مثال شبکه تلگرام برای یک ساعت مسدود
شود ،اظهار کرد :اگر تلگرام را از ریشه هم در بیاوریم آیا آن
که به دنبال هجمه به جمهوری اسالمی است ،مسئلهاش

حل می شود و دیگر ابزاری برای هجمه ندارد؟ احتما ًال
بعد از آن باید ماهواره و رادیو را هم از بیخ در بیاوریم.
مطالبه و دغدغه شما درست است اما ما باید به راه حل
درست برسیم .بسیاری از کشورهای دیگر هم در برابر
تهاجمات قرار می گیرند؛ تاریکی اثر نبود نور است.
خیلی از هجمههایی که می شود و خیلی از خألها ناشی
از نبود عملکرد درســت ،شفاف و به موقع ماست .تنها
راهحل مقابله با پروپاگاندا ،بستن کانال پخش آن نیست،
پروپاگاندای خبری ،واقعیتی است که ما امــروز با آن
روبهرو هستیم .سرمنشأ بسیاری از مطالبی که کانالهای
ضد انقالب منتشر میکنند ،اختالفات داخلی ماست؛ با
این شرایط اگر ابزارهای خارجی را ببندیم ،با داخلیها
چه کنیم.
آذری جهرمی ادامه داد :امروز این امکان وجود دارد که
کنترل شود محتوای یک کانال از کجا تأمین میشود
و سیر توزیع اخبار قابل بررسی است؛ وقتی شب آقای
رئیسجمهور صحبت می کند ،رسانهای که مخالف
دولت است ،ضد صحبتهای او و در جهت ناامیدی مردم
صحبت می کند و همان مطلب را یک کانال ضدانقالب
هم منعکس میکند .اگر ما دنبال مقابله با پروپاگاندا در
داخل کشور هستیم راهکار این است که فرایند داخلی
را اصــاح کنیم و نور را خودمان بتابانیم ،تاریکی اثر
نبود تابش نور خودمان است .قطع ًا همه پیامرسانها و
ابزارهای فضای مجازی مشکل دارند اما باید راهحل آن
را پیدا کرد.
▪دغدغه مردم از کیفیت ارتباطات همچنان باقی
است

جهرمی در خصوص اصلیترین دغدغههای مردم در
حوزه وزارت ارتباطات ،نیزاظهار کرد :سه تا چهار محور
اساسی در این زمینه وجود دارد؛ اولین مورد یک دغدغه
قدیمی مربوط به کیفیت ارتباطات است که همیشه بوده
و هست و از آن جایی که بحث کیفیت نسبی است هیچگاه
ایــن دغدغه خاتمه پیدا نمیکند امــا مطالبه کیفیت
یک بحث جدی است که همواره وجــود دارد .مطالبه
دوم مربوط به حوزه قیمتهای سرویسهای ارتباطی
و تعرفههای مربوط به آن اســت .هر روزی که میزان
وابستگی مردم به سرویسهای ارتباطی بیشتر میشود
میزان این دو دغدغه هم بیشتر میشود.

تازه های فناوری
اندازهگیری فشارخون با یک عینک!
تاکنون روشهــای متفاوتی بــرای انــدازه گیری
فشارخون مورد آزمایش قرار گرفتهاند،اما
اکنون محققان "مایکروسافت" در حال
توسعهیکعینکهستندکهمیتواندفشار
خون افراد را با استفاده از سه حسگر نوری
و سه شتابسنج محوری اندازه گیری کند.
به گزارش ایسنا ،حسگرهای نوری ،ضربان

قلب افراد را از سه نقطه روی سر مورد بررسی قرار
می دهند و در همان لحظه شتاب سنج نیز
حرکتسرافرادراشناساییمیکند.عینک
مذکورقادربهمحاسبه"زمانگذرپالسها"
نیزاست.درنتیجهدرانتهاعینکمذکوربا
بررسی دادههای جمعآوری شده میتواند
فشارخوندقیقافرادرااندازهگیریکند.

ایرانهمچنان برسکویچهارمنانوفناوریجهان
فارس -براساس جدیدترین رتبهبندی
پایگاه  isiدر جــوالی  ،2018چین با
 39.354مقالهدرصدرفهرستمقاالت
نانو قرار گرفت و ایران با  6.026مقاله
همچناندرجایگاهچهارمجهاناست.بر

اساساینرتبهبندی،چین،آمریکا،هند،
ایران و کره جنوبی در جایگاه اول تا پنجم
جهان قرار دارند وآلمان ؛ ژاپن ،انگلیس
،فرانسه و روسیه رتبه های ششم تا دهم
نانوفناوریجهانرادراختیاردارند.

اپلجاسوسیآیفونازکاربرانراردکرد
فارس -اپل به تعدادی از وکال و حقوق دانان آمریکایی به
طور رسمی اعالم کرد که آیفون بدون اجازهو اطالع کاربران
اطالعات صوتی آن ها را ذخیره نمی کند .این شرکت
همچنین اعالم کرده که برنامه های ثالث نصب شده روی
آیفون قــادر به ثبت و انتقال اطالعات خصوصی کاربران
نیستند.

ریزشسهمیلیوننفریکاربراناسنپچت
ایسنا -اپلیکیشن پیا مرسان و شبکه اجتماعی اسنپ
چت ،سه میلیون کاربر فعالش را از دست داده است.
اسنپچت ( ، )snapchatبهعنوان یکی از بزرگ ترین
رقیبان شبکه اجتماعی اینستاگرام یک برنامه ارسال و
دریافت تصاویر در پلتفرم گوشیهای هوشمند است،
اسنپ چت در رقابت تنگاتنگی که با اینستاگرام دارد،
گاهی به افزودن قابلیتهای جدیدی به امکانات کنونی
خود اقدام میکند .دیروز خبری مبنی بر خرید  2.3درصد
از سهام به ارزش  250میلیون دالر  ،این شرکت توسط
ولید بن طالل ،شاهزاده میلیاردر عربستانی ،در فضای
مجازی منتشر شده است.

زورآزماییموتورجستوجویچینیباگوگل
ایسنا -مدیرعامل بزرگ ترین موتور جستوجوی چینی
بایدو()Baiduمدعیشدهاست؛همانطورکهتاکنونتوان
رقابتباگوگلراداشته،ازاینپسنیزمیخواهدبهیکهتازی
وفعالیتگستردهدربازارچینادامهدهد.زمانیکهگوگلاز
بازارچینخارجشد،سهمقابلتوجهیازبازارخودراازدست
دادامادرعوض،سهمبازاربایدوبهمیزان ۷۰درصدافزایش
یافتکهاینخودنشانازموفقیتوپیروزیبزرگیاست.

اینترنتپرسرعتکمخوابیمیآورد
مهر-بسیاریازدانشمنداناروپاییبهتازگیدریافتهواعالم
کردهاندآندستهازکاربرانیکهاینترنتپرسرعتخریداری
واستفادهمیکنند،بیشتربهکمخوابیمبتالمیشوند.حاال
به تازگی دانشمندان با انتشار یک مقاله علمی در ژورنال
اروپایی «رفتار سازمانی و اقتصادی» اعالم کردهاند میزان
خوابکاربرانیکهبهاینترنتپرسرعتمتصلهستند،بهطور
متوسطتقریبا ۲۵دقیقهکمترازدیگراناست.

افزایشنگرانیازمحتوایخشونتآمیز
شبکههایاجتماعی

خودروی برقی که سایزش تغییر می کند
تولیدخودروهایبرقیکوچکاینروزهابهپدیدهای
متداول مبدل شده ،یکی از این خودروها که با
توجه به نیازهای محیط های شهری شلوغ
و دارای فضای عمومی کم طراحی و تولید
شــده iEV X ،نــام دارد و طــول آن از 160
سانتیمترتا 220سانتیمترقابلتغییراستو
بههمینشکلمیتواندتعدادمسافرانبیشتری

...

کوتاهازجهانعلم

رادرصورتنیازدرخودجایدهد.بهگزارشفارس،
این خودرو در وضعیت  160سانتیمتری تنها
یکمسافررادرخودجایمیدهدواگرطول
آن بیشتر شده و به  190سانتیمتر افزایش
یابد،میتواندیکنفردیگررادرپشتراننده
در خود جای دهد.طول خودروی یادشده تا
 220سانتیمترقابلافزایشاست

ایسنا -بسیاری از روان شناسان و جامعهشناسان از
شبکههایاجتماعیاینستاگراموتامبلردرخواستکردهاند
کهنظارتبیشتریبرمحتوایخشونتآمیزپلتفرمخودداشته
باشند.آنها بر این باورند که بسیاری از این پستهای به
اشتراکگذاشتهشدهمیتواندکارهاورفتارهایخشونتبار
و آسیبرسانی به بدن را در افــراد و مخاطبان شبکههای
اجتماعی تقویت کند و این در نوجوانان و کودکان ناآگاه
که خیلی زودتــر از بزرگ ساالن و افــراد بالغ و عاقل فریب
میخورند،احتمالبیشتریخواهدداشت  .

رایدادنباویدئویسلفیدرآمریکا
مهر-مقامات ایالت وست ویرجینیای
آمریکا قصد دارند از یک فناوری پیشرفته
برایایمنسازیسیستمهایرایگیری
الکترونیکاستفادهکنند.دراینسیستم
ازگوشیهایهوشمندایمنسازیشده

بر مبنای فناوری بالک چین برای جمع
آوری آرا استفاده می شــود .انتظار می
رود از این شیوه رای گیری در انتخابات
میان دوره ای سال ۲۰۱۸کنگره آمریکا
استفادهشود.
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