دانش و فناوری

12

چهارشنبه  4بهمن 6. 1396جمادی االول .1439شماره 19741

محققانروباتجراحیساختهاندکهباالهامازاوریگامیساختهشدهوپسازبازشدنبهاندازهسکهیکسنتیاست.
بهگزارش مهر،روبات milliDeltabot  باوجودمقیاسکوچک،بسیارانعطافپذیروبهمحرکهایپیزوالکتریکمجهزاست.بههمیندلیلمیتواند
باقدرت،دقتوسرعتباالییعملکند.بهگفتهمحققانهاروارد،اینروباتمیتواندطیفوسیعیازعملیاتجراحیمیکروراانجامدهد.

روبات جراح
به اندازه یک سکه

...

اخبارکوتاهداخلی
معاونوزارتارشاد ۹۲:درصدحجماخبار
تلگرامکپیاست
مهر-معاون مطبوعاتی وزارت ارشــاد  ۹۲درصــد حجم
اخبار تلگرام را کپی دانست و گفت :میتوانیم با آموزش
فناوریهای مختلف زمینه را برای کسانی که تولید محتوا
دارند ،فراهم کنیم.سلطانیفرافزود :اگر در گذشته مخیر
به استفاده از فناوریها بودیم امروز موظف و مجبوریم از این
امکان برای شناخت ذائقهها و نظرات مخاطبان استفاده
کنیم.

نمودارآنالیناطالعاتاستارتآپهای
ایرانیراهاندازیشد
مهر-نمودار (گراف) آنالین استارت آپ ها با هدف اطالع
رسانی درباره وضعیت استارت آپ ها ،شتاب دهنده های
استارت آپی و سرمایه گذاران این اکوسیستم در کشورراه
اندازیشد.ایننمودارآنالینتوسطیکاستارتاپراهاندازی
وباحضورمعاونعلمیرئیسجمهوروشهردارتهرانرونمایی
شد«.نوپاگراف» ،تصویری از ارتباطات درون زیستبوم
استارت آپی ایران به همراه نام و لوگوی استارت آپ  ،امکان
مشاهده اطالعات تکمیلی هر استارت آپ یا سرمایهگذار
را فراهم می کند و کاربر می تواند با کلیک روی هر لوگو ،به
صفحه اختصاصی آن استارت آپ و اطالعات آن دسترسی
یابد.این نمودار آنالین در نشانی nopahub.com/
 nopagraphدردسترسقراردارد.

تاکنون ۱۷درصدبودجهشبکهملیاطالعات
پرداختشدهاست
ایسنا-رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسه
علنی دیروزمجلس با انتقاد از این که  64.5درصد مالیات
کشور از صنعت و تولید اســت ،گفت :دربــاره شبکه ملی
اطالعات تاکنون  ۱۷درصد بودجه آن پرداخت شده ،با این
کهاینهمهبرایآنتاکیدشدهاست.

تولیداولیندارویگیاهیضدآلزایمردرایران
ایسنا -داروی گیاهی «ملیتروپیک» توسط پژوهشکده
گیاهان دارویــی جهاد دانشگاهی برای درمــان آلزایمر از
گیاه «ملیس» یا همان «بادرنجبویه» تولید شده و اقداماتی
نیز برای صــادرات این دارو به اروپا صورت گرفته است.به
گفته متخصصان،باتوجهبهخواصشناختهشدهگیاهملیس
ازجملهکاهشاسترس،بهبودخوابوحافظه،اینگیاهاز10
سال پیش توسط محققان جهت تحقیق انتخاب و در نهایت
پسازطیفرایندهایعلمی،دارویگیاهیضدآلزایمربانام
علمیملیتروپیکبرایاولینباردرجهانتولیدشد.

ظرفیت گروه های تلگرامی  ۷۵هزار نفری
شد
مهر-پاول دوروف موسس تلگرام در پیامی توئیتری اعالم
کرد ظرفیت گروه های تلگرامی به  ۷۵هزار نفر ارتقا یافته
است .تا پیش از این ظرفیت این گروه ها  ۵۰هزار نفر بود.
البته این توئیت تلگرام در پاسخ به( Refereumیک شرکت
ارائه کننده پول دیجیتال در حوزه بازی های رایانه ای) و
یکی از کاربران این رسانه اجتماعی بود که از پاول دوروف
خواسته بود قابلیت افزایش تعداد بیشتری کاربر به گروه
تلگرامی اش را فراهم کند.

اتصال تنها 15درصد دستگاه ها به سامانه انتشارآزاد اطالعات
صالحی:قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات فرصتی برای پیشگیری از فساد است

درنشستهماندیشیرفعموانعاجرایقانون
انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات اعالم
شد :حدود هزار دستگاه دولتی و خصوصی،
مشمول پیوستن به قانون انتشار و دسترسی
آزاد به اطالعات هستند که تاکنون 144
دستگاه به سامانه مذکور پیوسته اند.این
سامانه در طول شش ماه فعالیت آزمایشی
خودبابیشازهزارو ۵۰۰سؤالمردمیمواجه
بوده است که توانسته حدود  ۸۶درصد پاسخ
گویی داشته باشد.وزیر ارشاددر این نشست
گفت:بخشیازاموریکهبهازبینبردنزمینه
های تبعیض و فساد اجتماعی کمک می کند
فراهم کردن فرصت های اطالعاتی برابر در
قالب اجرای درست قانون انتشار و دسترسی
آزاد به اطالعات است.به گزارش ایرنا ،سید
عباس صالحی با بیان این که قانون انتشار و
دسترسی آزاد به اطالعات در صورت اجرای
درست،یکیازفرصتهایپیشگیریازفساد
است ،افزود :همچنین می توانیم جامعه را از
مسائلی که از ناحیه رانت های اجتماعی پدید
می آیــد ،مصون ســازیــم.اجــرای صحیح این
قانونباعثمیشودجامعهاحساسکندهیچ
اطالعات مبنای عمل در پستو وجود ندارد و
دسترسی جامعه به اطالعات در مرحله عمل،
سهلوآساناستواینامرزمینهسوءاستفاده
عده ای را می گیرد.وی به دیگر فلسفه پشت
صحنه این قانون اشــاره کرد و با بیان این که
یکی از مشکالت اجتماعی ما اعتماد عمومی
به کارایی سازمان های اداری ،حاکمیتی و
دولتی است ،افزود :نظرسنجی ارزش یابی و
نگرش و ارزش های ایرانیان که وزارت ارشاد
در سال  94انجام داد و نتیجه آن را در سال
 95منتشر کــرد ،نشان می دهد که گرفتار
اختالل قابل توجه فقدان اعتماد اجتماعی به
دستگاه های اداری هستیم.یکی از مواردی
که نشان می دهد در بحث رابطه دولت و ملت
خــوب عمل نکرده ایــم ایــن اســت که اعتماد
اجتماعی به دستگاه های مدیریتی و اداری
به انــدازه کافی نیست و البته این نوع نگرش
ها به نحوی می تواند هشدار دهنده باشد.
فــاصــلــه دســتــگــاه هـــای اداری از اعتماد

اجتماعی برای ما زنگ های خطر را به صدا
در می آورد زیرا با وجود میلیون ها کارمندی
که در نظام اداری داریــم و منابعی که برای
حــقــوق و دســتــمــزد ایــن افـــراد مــصــرف می
شود ،اما رابطه اداری دولت و ملت در نظام
بــوروکــراســی ما خــوب شکل نگرفته است.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات
مــی تــوانــد کمک کند از طریق نظام پاسخ
گــویــی ،ای ــن فــاصــلــه کــاهــش یــابــد و پاسخ
ده ــی درســـت بــه ســــواالت مـــردم در واقــع
نوعی کمک به بــازســازی و ارتــقــای اعتماد
عــمــومــی بــه دســتــگــاه هـــای اداری اســت.
وی یادآور شد:به نظر می رسد یکی از اهداف
ایــن قــانــون ،کم کــردن فاصله میان مــردم و
دولت است که در این صورت روان سازی نظام
مدیریتاجتماعیاتفاقمیافتد.فلسفهدیگر
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات،
توسعه دولت الکترونیک است.با اجرای این
قانون به جای این که مردم را از این مجموعه
بــه مجموعه دیگر ســوق دهیم تــا نیازهای
اطالعاتیخودرابهدستآورندازطریقروشن
تر و با سامانه جامع تری به نیاز اطالعاتی خود
دسترسی پیدا خواهند کرد.همچنین در
این میان ،هدف دیگری چون جلوگیری از
رانت های اطالعاتی مدنظر است زیرا یکی از
چیزهاییکهمیتواندبهعنوانرانتاجتماعی
تلقیشود،رانتاطالعاتیاستکهبرخیمی
توانند چیزهایی را بدانند درحالی که برخی
دیگرازآنمحرومندواینرانتهایاطالعاتی
فرصتی برای تبعیض و فساد فراهم می کند.
وی دیگر منفعت این قانون را فراهم کردن
فرصتی بــرای ارائ ــه پیشنهادها ،نقدهای
تخصصی و عــمــومــی نسبت بــه قــوانــیــن و
دستورالعمل ها دانست و تصریح کرد:مسئله
حائز اهمیت دیگر درباره سامانه جامع اطالع
رســانــی ،پایش مستمر نواقص و حرکت به
سمت سامانه ای جامع و کارآمد است تا از یک
سو دسترسی مردم به اطالعات آسان تر انجام
شود و از سوی دیگر سازمان ها نیز با سهولت
بیشتریپاسخگویمردمباشند.معاونسامانه
انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات نیز با بیان

رونماییازنسل جدیدگوشیهایهوشمندبا
دوربینسلفیدوگانه
پارسا -نسل جدیدگوشی های هوشمند سامسونگ شامل
گلکسیهای  A8و  +A8مجهز به دوربین سلفی نوآورانه ؛
در ایران رونمایی شد .این شرکت در جدیدترین مدلهای
اینسریبرایاولینباردوربینسلفیدوگانهایراطراحی
کرد ه است که دارای دو حسگر ۱۶و ۸مگاپیکسلی هستند
که به کمک گشودگی دیافراگم  F1.9سلفیهای شفاف و
زیبایی را در زمانها و مکانهای مختلف به ثبت میرسانند.
گوشیهای گلکسی  A8با نمایشگر 5.6وگلکسی  +A8با
نمایشگر 6اینچی عرضهشدهاند.

تحقیقازسامسونگبهدلیلکندکردنعمدی
گوشیهایقدیمی
فــارس-پــس از آن که چندین شکایت علیه اپــل به دلیل
کندکردنعمدیگوشیهایقدیمیتقدیمدادگاهشد،حاال
سامسونگنیزبامشکلمشابهیروبهروشدهاست.قراراست
عملکردایندوشرکتجداگانهبررسیشودتامشخصشود
آیاعمدیسرعتگوشیهایخودراکاهشدادهاندتامردم
رابهخریدتولیداتتازهخودترغیبکنندیاخیر.

آغاز شده اما هنوز نتوانسته ایم بعد از  16سال
به صورت جدی آن را به مرحله اجرا در آوریم.
درخور یادآوری است با رسانه ای شدن موضوع
نپیوستن بسیاری از دستگاه های اجرایی به
سامانه و قانون دسترسی آزاد به اطالعات،
روند مراجعه جدی تر شده و شمار دستگاه های
اجرایی دولتی و خصوصی پیوسته به سامانه
به  145درخواست رسید.در این میان وزارت
کشور با 132درخواست و پاسخ گویی به130
درخواست ،وزارت امور اقتصاد و دارایی با 87
درخواست و پاسخ گویی به  86درخواست،
بانک مرکزی با  86درخواست و پاسخ گویی
به  86درخــواســت ،وزارت کــار ،تعاون و رفاه
اجتماعی با 83درخواست و پاسخ گویی به82
درخواست در صدر پاسخ گوترین دستگاه ها به

مطالبات مردمی قرار دارند.این در حالی است
که در میان استانداری های کشور ،استانداری
ه ــای خــوزســتــان ،کــردســتــان ،کرمانشاه،
کهگیلویهوبویراحمد،خراسانرضوی،گیالن،
ایالم ،گلستان و بوشهر به هیچ یک از سواالت
و درخــواســت هــای مردمی پاسخ نــداده اند.
همچنین وزارت ورزش و جــوانــان ،سازمان
تبلیغات اسالمی ،سازمان امــور سینمایی و
سمعی و بصری ،سازمان نوسازی ،توسعه و
تجهیز مدارس کشور و دبیرخانه رسیدگی به
مساجدکشوروبانکسرمایهنیزبهدرخواستها
وسواالتثبتشدهدرسامانهبیاعتنابودهاند.
 108شکایت نیز در سامانه ثبت شده که به
 54مورد آن پاسخ داده شده و بقیه بدون پاسخ
ماندهاست.

فراخبر

نشستی برای رفع موانع دسترسی به اطالعات ،بدون دسترسی خبرنگاران !
حاجیان  -در حالی که حدود هفت ماه از راه اندازی سامانه دسترسی آزاد به اطالعات می گذرد سرانجام وبرای اولین بار نشست مشترکی
به منظور رفع موانع اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات با حضور نمایندگان دستگاه های مشمول ووزارت ارشاد برگزار شد.
اما نکته قابل تامل در برگزاری این نشست که شعار وشاکله اصلی آن  ،بر محور رفع موانع دسترسی مردم به اطالعات مورد نیاز از دستگاه
های دولتی وخصوصی استوار شده ؛ دعوت نکردن از خبرنگاران رسانه های مختلف برای پوشش خبری این نشست بود  .نکته ای که اساسا
با نفس موضوع برگزاری نشست و فراتر از آن با روح قانون انتشار ودسترسی آزادبه اطالعات در تضاد است و اصل آزادی بیان وحق دسترسی
خبرنگاران به اطالعات شفاف را زیر سوال می برد .شایان ذکر است درحالی که طبق قانون ،حدود هزاردستگاه دولتی وخصوصی مشمول
قانون انتشار آزاد اطالعات هستند اکنون تنها  144دستگاه به سامانه انتشار آزاد اطالعات پیوسته اند و براساس برخی شنیده های غیر
رسمی،در همین زمینه دراین نشست گویا انتقادهای تندی نیزاز دستگاه های خاطی به عمل آمده است که متاسفانه به دلیل نبود پوشش
رسانه ای گسترده و اکتفای مسئوالن برگزار کننده نشست به حضور تنها یک خبرگزاری ؛فرصت تهیه اخبار واطالعات دقیق وشفاف در این
خصوص وامکان معرفی دستگاه هایی که تاکنون حق دسترسی مردم به اطالعات را زیرپاگذاشته اند،ازخبرنگاران گرفته شد.

تازه های فناوری
مایکروسافت لپ تاپ  ۱۸۹دالری می سازد

داروسازی در خانه با چاپگرهای 3بعدی!

چتر خودرو

مایکروسافت به منظور رقابت با لپ تاپ
های کروم بوک ،به دنبال تولید لپ تاپ
هایارزانقیمتآموزشیاستکهارزان
ترین آن ها  ۱۸۹دالر قیمت دارد.بــه
گزارش مهر ،اینلپتاپهابرایاستفاده
دانش آموزان و اولیای آن ها مناسب و به
راحتی قابل جابه جایی است.امکانات متنوعی مانند نمایشگر لمسی،
پشتیبانیازقلمهوشمندویندوزوامکانخلقمحتوایسهبعدیازجمله
مزایایلپتاپهاییادشدهاست.دراینلپتاپهاازنسخهایخاصاز
ویندوز ۱۰استفادهشدهاست.

چاپگرهای سهبعدی این امکان را به شما می
دهند تا قرص مورد نیازتان را تولید کنید.
به گزارش ایسنا ،محققان از فرایندی برای
ساختدستگاههای"واکنشهایشیمیایی"
یا راکتورهای کوچک که میتوانند دارو را با
یک چاپگرسهبعدی قابل دسترس 2000
دالری تولید کنند ،رونمایی کردهاند.این فرایند جدید امکان ساخت دارو
رابههمهافرادمیدهدوبهپزشکانکشورهایدرحالتوسعهاجازهمیدهد
به سرعت داروهایی را برای کاهش شیوع بیماریها تولید کنند حتی این
امکان رافراهم میکند تا قرص مسکن ایبوپروفن را درخانه بسازید!

چــتــری خــودکــاربــرای خـــودرو ساخته
شده است که وسیله نقلیه را در برابر باد
و بــاران و گرمای شدید حفظ می کند.
به گزارش مهر ،گــجــت    Lanmodoدر
حقیقت چادری برای خودرو به حساب
می آیدوهدف از طراحی آن حفاظت از
خودرو در برابر دمای باال ،برف و باران است .گجت روی سقف خودرو
قرار می گیرد و با فشار دکمه ای روی کنترل از راه دور باز و بسته می
شود.به گفته تولید کننده ،این چتر می تواند در برابر بادی با سرعت
 ۳۰مایل برثانیه مقاومت کند.

ارسالآییننامهپیشگیریازتقلبهایعلمی
به 2وزارتخانه
حاجیان -معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با اشــاره به
چالشهایموجوددرفرایندتهیهمقاالتعلمیوفعالیتهای
پژوهشی گفت :آییننامه قانون پیشگیری و مقابله با تخلف
علمی به وزارتخانههای بهداشت و دادگستری ارسال شده
است .دکتربرومند در گفت و گو با خراسان افزود:بر اساس
بررسی های آمــاری سال  94تعداد  63مقاله ،سال 95
حدود 50مقالهوامسال نیز شاهداسترداد 26مقاله ایرانی
از نشریات بین المللی بودیم .البته طبق بررسی ها ؛سال
 2016در پایگاه اطالع رسانی اسکوپوس  scopusحدود
 50هزار مقاله و به طور متوسط در چهار سال هر سال 40
هزارمقالهبهنامایرانثبتشده،بنابراین وجود 50موردتقلب
علمی دربرابرتولید 50هزارمقالهرقم ناچیزیاست هرچند
همینمقدارراهمنبایدداشتهباشیم.ویهمچنینازتشکیل
کمیتهپیشگیریازتخلفات علمیدر 75دانشگاهخبردادو
گفت:وظیفهاینکمیتههابررسیتخلفاتاستودرصورت
اثباتتخلفات،بامتخلفبرخوردقانونیخواهدشد.

اینکهاینسامانهاکنونآزمایشیفعالیتمی
کند و در حال تغییر و افزایش خدمات است،
افزود :در مدت شش ماه از راه اندازی سامانه،
هزارو 500درخواستدریافتوبه 86درصد
آن ها پاسخ داده شده است.به گزارش ایرنا،
نیکپیاظهارکرد:حدودهزاردستگاهدولتی
وخصوصی،مشمولپیوستنبهقانونانتشارو
دسترسی آزاد به اطالعات هستند که تاکنون
 144دستگاه به سامانه مذکور پیوسته اند.
اسنادهزاردستگاهبایدرویسامانهقرارگیرد
تامردمبامراجعهبهآنشایددیگرنیازیبهثبت
درخواست خود نداشته باشند و پاسخ خود را
درسواالتقبلیدریافتکنند.وییادآورشد:
بسیاری از دستگاه ها سامانه موازی با سامانه
انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات دارنــد و
شاید نیازی به عضویت در این سامانه نداشته
باشندکهدرجواببهایندستگاههابایدگفت
پاسخ دهی از طریق سامانه مذکور از کیفیت
باالیی بــرخــوردار اســت به نحوی که سوال
کننده دوباره درخواست خود را تکرار نکند.
مشاور حقوقی کمیسیون انتشار و دسترسی
آزاد به اطالعات نیز درایــن نشست گفت :از
متن اولیه قانون انتشار و دسترسی آزاد به
اطالعات که  82ماده بود اکنون تنها  22ماده
باقیماندهوازسال 80فراینداجرایاینقانون

خواندنی
لگوی حیات کشف شد

صندلی واقعیت مجازی هم از راه رسید!

محققان پس از بررسی و تجزیه و تحلیل حدود  10هزار
پروتئین ،موفق به کشف چهار ساختار شیمیایی اصلی
شدند که با ترکیب با یکدیگر قادر به ساخت پروتئین
های بی شماری در ارگانیسم ها هستند.
محققان این چهار ساختار را 'لگوی حیات' نامیدند.
به گزارش ایرنا  ،این ساختارها که در واقع سنگبنای
حــیــات هستند ،انـــرژی الزم بـــرای انــســان و تمام
ارگانیسمهای زنده را فراهم میکنند.

 Yaw VRنـــام شبیه ســاز حرکتی واقعیت مجازی
اســت کــه در قالب صندلی قابل استفاده اســت .به
گزارش مهر  ،کاربران روی سطح کروی صندلی می
نشینند و پاهایشان را به جا پای درنظر گرفته شده می
چسبانندوصندلی با موتور برقی قادر به حرکت های
 ۳۶۰درجه افقی و  ۵۰درجه عمودی است و این حرکت
ها با تصاویر در حال پخش از طریق هدست های واقعیت
مجازی سازگاری دارد.این صندلی های ۱۱۹۰دالری

این یافته ها عالوه بر کاربردهای پزشکی و مهندسی
زیــســت پــزشــکــی ،در ح ــوزه صنعت و ب ــرای ساخت
کاتالیزورهای کارآمد انرژی نیز کاربرد دارد.این کشف
از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.

...

کوتاهازجهانعلم

قابلیتجدیداندروید؛شناساییسریعترین
شبکهوایفای
مهر-گوگلدرتازهترینبهروزرسانیاندرویدقابلیتیموسوم
به برچسب سرعت را به فهرست شبکه های وای فای خود
اضافه کرده است.بنابراین کاربران نسخه  8.1اندروید در
زمان مشاهده فهرست شبکه های وای فای در دسترس می
توانندسرعتآنهارانیزببینند.

رصدعفونتزخمجراحیبااپلیکیشن
مهر-محققاناپلیکیشنیبهنام WoundCareساختهاند
کهازعفونتهایبعدازجراحیجلوگیریمیکند.

 1.7میلیاردسالقبلآمریکایشمالیبه
استرالیاچسبیدهبود
مهر-دانشمندان استرالیایی متوجه شدند حــدود 1.7
میلیارد سال قبل بخشی از آمریکای شمالی جدا شد و به
استرالیاچسبید.

ساختمرورگرمخصوصکودکان
مهر-شرکتی انگلیسی م ــرورگ ــر Scout browserرا
مخصوصکودکانساختهاستکهبهوالدیناجازهمیدهد
از راه دور فعالیت های آنالین فرزندان خود را رصد کنند و
تصاویریراکهنامناسبمیدانندمخدوشکنند.

ویروسیکهموبایلشمارانابودمیکند
ایسنا-بدافزار  loapiگوشیهای اندروید را آلوده میکند
وموجب تخریب تلفن شما از طریق استفاده از آن میشود.
(در واقع باعث خود تخریبی گوشی میشود)؛ پردازنده
 cpuقدرتبسیارزیادیرانشانمیدهد،باتریبیشازحد
گرم میشود و شروع به منبسط شدن (پهن شدن) میکند.
باتریهاجایزیادیرادرتلفنهااشغالنمیکنداماانبساط
باتریباعثمیشودکهدیگردرقابگوشیجانشود،بنابراین
تلفن شما شروع به متورم شدن و صفحه نمایش شما شروع
به بیرون زدن و انفجار میکند و اجزای داخلی تلفن منفجر
می شود loapi .با دانلود برنامههای شخص ثالث به تلفن
شمامیرسد!

حفرههایامنیتیبالیجاناپل!
ایسنا-اپلیکیازشرکتهاییاستکهموظفاستبهدلیل
ضعفهاوحفرههایامنیتیاسپکتر()Spectreوملتداون
()Meltdownپاسخگوباشد.ضعفهاوحفرههایامنیتی
اسپکتروملتداونکشفشدهاست.

واحدجدیدفیسبوکبرایزمان
ایرنا -فیس بوک واحد جدیدی موسوم به 'فلیک' را برای
محاسبه زمان ابداع کرد که دقیقا معادل یک هفتصدوپنج
میلیون و ششصدهزارم ثانیه است.دلیل نیاز فیس بوک
به واحد جدید برای محاسبه زمان ،به فعالیتهای شرکت
زیرمجموعه آن در حوزه واقعیت مجازی و سرمایهگذاری
این شرکت در فناوریهای واقعیت مجازی باز میگردد .در
فیلمها،بازیهاوهرگونهابزاربصریدیگ رسازندگانناچارند
طولیکثانیهراتقسیمکنند.

با برنامه های شبیه ساز و هدست های واقعیت مجازی
سازگاری دارد .حداکثر وزن قابل تحمل این صندلی
 ۱۵کیلویی  ۱۵۰کیلوگرم است ودر هر ثانیه می تواند
 ۱۲۰درجه بچرخد.

مدیرکل فناوری اطالعات ستادمبارزه با قاچاق کاال خبر داد:

 ۲۸میلیون دالرعواید دولت از رجیستری

مدیرکل فناوری اطالعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق
کاال اعالم کرد :از زمان اجرای رجیستری واردات رسمی
گوشی همراه بیش از  ۱۶۰درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما ،دهقانی نیا در نشست
خبری گفت :مجموع واردات چهار نشان تجاری بلک
بری ،اپل ،گوگل پیکسل و موتوروال که رجیستری روی
آن ها اجرا شده از ابتدای آبان تا پایان دی سال گذشته
 ۷۱میلیون و  ۶۰۰هزار دالر بود که این رقم در مدت
مشابه امسال به  ۱۷۶میلیون دالر افزایش یافته و از
این رهگذر  ۲۸میلیون دالرعواید دولتی بوده است.
وی در عین حــال خاطرنشان کــرد :ایــن چهار نشان
تجاری اگرچه به لحاظ کمی  ۱۱درصــد حجم بــازار
را تشکیل می دهد اما  ۴۰درصــد گــردش مالی بازار

تلفن هــای هــمــراه را بــه خــود اختصاص مــی دهند.
این مقام مسئول اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال
همه نشان هــای تجاری تلفن همراه مشمول طرح
رجیستری شوند.
وی افزود :از هفته آینده فرایند انتقال مالکیت گوشی
هــای همراه اجــرا می شــود .ایــن طــرح به طــور خاص
بــرای خرید و فــروش گوشی هــای دســت دوم انجام
می شــود که فروشنده و خــریــدار باید از طریق *77
 #فرایند انتقال را انجام دهند.از طریق این سامانه
ابــتــدا فروشنده بــا انتخاب گزینه ســوم کــد  IMEIرا
وارد سیستم و شماره تلفن خریدار را درج می کند
و سیستم از طریق پیامک ،کدی به خریدار ارســال و
خریدار در ادامــه فرایند گزینه دوم یعنی فعال سازی

را انتخاب مــی کند پــس ازآن پیامکی دریــافــت می
شود مبنی براین که گوشی ثبت و فعال شده است.
داد وستد کنندگان گوشی هــای دســت دوم قبل از
معامله باید گوشی را به تنظیمات کارخانه برگردانند و
با  IMEI *#06 #دریافتی را با  IMEIروی جعبه و IMEI
پیامک دریافتی تطبیق دهند که در صورت تطابق از
اصالت گوشی اطمینان حاصل کنند.وی حذف ارز
مبادلهای بــرای وارد کنندگان گوشی و افزایش نرخ
دالر را از جمله علل افزایش قیمت این محصول برشمرد
و گفت :پاییز  95گوشی های وارداتــی ترخیص شده
از گمرکات کشور  56میلیون دالر بود ،حال آن که در
مدت مشابه امسال این رقم به  144میلیون دالر افزایش
یافته است.
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