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جهرمی خبر داد:امکان تماشای فوتبال با شبکه
سیگنال رسانی زمینی درمناطق محروم

...

اخبار داخلی
شرکت ترانزیت ارتباطات بین الملل ایجاد
می شود
مهر  -مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت:
پیش نویس اساسنامه شرکت ترانزیت ارتباطات بین الملل
برای ارائه به هیئت دولت آماده شده است.وی افزود :این
پیشنویسبایددرهیئتدولتمصوبوپسازتصویببرای
اجرا به شرکت ارتباطات زیرساخت ابالغ شود.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ،تشکیل شرکت
ترانزیت ارتباطات بین الملل را فرصت چشمگیری برای
استفاده از موقعیت ژئو پولیتیک ایران به عنوان نقطه اتصال
شرق آسیا و اروپا دانست و گفت :هم اکنون میزان ترانزیت
ارتباطات بین الملل حدود 1.5ترابیت برثانیه است که طی
دو سال اخیر از  ۲۰۰گیگابیت به این رقم رسیده است .اما
تا رسیدن به هدف برنامه ششم توسعه که تحقق ۳۰ترابیت
بر ثانیه پهنای باند است ،فاصله زیادی داریم.

رفع موانع بیم ه کسبوکارهای نوپا
تسنیم  -در دیدار و تفاهمنامه ربیعی و آذری جهرمی بر
نحوه رسیدگی ،مشوق ها و معافیت های بیمهای استارت
آپ ها تأکید شد .وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی در حاشیه
این دیــدار دربــاره آخرین وضعیت رفع مشکالت و موانع
پیشروی کسبوکارهای نوپا اظهار کرد :موانع در حال
برطرف شدن است اما به دلیل جدید بودن کار که معموال
با ساختارهای اجرایی موجود همخوانی نــدارد ،باید در
روش اجرا هماهنگی هایی صورت گیرد.وی افــزود :در
این تفاهمنامه مواردی چون نحوه رسیدگی ،مشوق ها و
معافیت های بیمهای مشخص میشود تا بعد از امضا برای
رفعموانعبیمهایاینکسبوکارهااقدامشود.دراینزمینه
وزیر ارتباطات نیز در توئیتر نوشت :در جلسه ای با وزیر کار
برای رفع موانع بیمه ای کسب و کارهای نوپا از طریق طرح
کارآفرین به راهکار اجرایی رسیدیم .براین اساس سازمان
تامین اجتماعی پس از تصویب دولت ،تسهیالتی برای این
کسب وکارها درنظر خواهد گرفت.

تکذیب شایعه عرضه اینترنت ١٢٠گیگی به
مناسبتعیدفطر
شرکت ارتباطات سیار شایعه ارائــه  ١٢٠گیگ اینترنت
رایگان به مناسبت عید سعید فطر را تکذیب کرد.به گزارش
سیتنا،مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار با اشاره
به پیامی مبنی بر ارائه اینترنت رایگان توسط همراه اول به
مناسبت عید فطر ،اظهار کرد :شایعهای در فضای مجازی
مبنی بر این که همراه اول به مناسبت عید فطر ١٢٠گیگ
اینترنت رایگان ارائه میکند و مردم باید کد USSDرا وارد
کنند تکذیب میشود.وی افزود :کد  USSDکه در این پیام
وجود دارد یک بسته اینترنتی است که حدود ٢٠٠هزار
تومان برای مشترک هزینه دارد .مردم به این شایعات توجه
نکنند و اخبار را از درگاه های رسمی اپراتور دنبال کنند.
مدیرکلارتباطاتهمراهاولادامهداد:اگرمشترکانکدی
را که در این پیام است ،مرحله به مرحله در  USSDگوشی
خود کنترل کنند ،یعنی ابتدا ستاره  100و بعد بقیه اعداد
را وارد کنند متوجه میشوند که بسته اینترنتی یک ساله
 ١٢٠گیگی است .ممکن است این بسته برای برخی افراد
بهصرفهباشدومصرفکننداماهمراهاولباتوجهبهمصرف
و عادت مصرف مشترکان بسته های مختلف را پیش بینی
کرده که این هم یکی از آن هاست.

مهر-وزیرارتباطاتازآزمایششبکهسیگنالرسانیزمینیصداوسیماخبرداد.جهرمیدرتوئیترنوشت:شبکهگستردهسیگنالرسانیزمینیبهایستگاههای
پخش صدا و سیما که حدود ۹۰درصد جمعیت کشور را تحت پوشش قرار می دهد و توسط شرکت ارتباطات زیر ساخت طراحی شده است ،شب گذشته به طور
آزمایشیدرمدارقرارگرفتوبسیاریازمناطقکمتربرخوردارکشوراکنونازتماشایجامجهانیبهرهمندشدهاند.

11بیماری مرتبط با فناوری را بشناسید

گــروه دانــش وفــنــاوری  /بــا فراگیر شدن
اینترنت و فــنــاوری ،اخــتــاالت جسمی و
روحی مختلف میان کاربران در حال افزایش
است این اختالالت از فناوری زدگی گرفته
تا سندروم صدای موبایل ،زندگی کاربران
را تحت تاثیر قرار داده است .به گزارش مهر
همزمان با فراگیر شدن اینترنت و فناوری
شاهد افزایش اختالالت جسمی و روحی
مرتبط با استفاده از فناوری های دیجیتال
هستیم .این اختالالت خوش خیم یا بدخیم
تــا همین اواخـــر از چشم جامعه پزشکی
دورمــانــده اســت .جالب آن که بسیاری از
ایــن اخــتــاالت تاقبل از اوج گیری رونــد
دیجیتالیزه شدن وجود نداشته اند.
▪سندروم شست بلک بری

در این بیماری دور مفاصل شست به طور
مــداوم احساس درد وجــود دارد و احتماال
به تغییر در شکل استخوان در این مفصل
منجر می شود .این بیماری به دلیل تایپ
کردن زیاد در موبایل هایی شبیه بلک بری با
انگشت دست به وجود می آید.
▪ سندروم آرنج موبایل

سندروم نفوذ اعصاب اولنار در آرنج به دلیل
استفاده مداوم از موبایل به وجود می آید .این
مفصل در حالت خمیده به مدت طوالنی نگه
داشته می شود.
▪سندروم صدای موبایل

ایــن ســنــدروم زمــانــی اتــفــاق مــی افــتــد که
فرد دایم تصور می کند موبایل او در جیبش
در حال زنگ خــوردن است .به گفته دکتر
الری روزن مولف کــتــاب ۷۰ ، iDisorder
درصد افــرادی که به طور مــداوم از موبایل
استفاده می کنند ،به ایــن سندروم دچار
هستند.

استفاده نکردن
دولتی ها از محصوالت
نانویی داخلی پیگیری
می شود

▪سندروم نوموفوبیا

این سندروم در حقیقت اضطراب ناشی از آن
است که فرد به موبایل خود دسترسی نداشته
باشد .واژه نوموفوبیا ( )Nomophobiaدر
حقیقت فوبیای نبود موبایل(no mobile
 )phobiaاست .این احساس زمانی به وجود
می آیــد که فــرد به موبایل خــود دسترسی
ندارد یا پریز برق و شارژر موبایل در نزدیکی
او نیست .بــرخــی افـــراد بــه ایــن ســنــدروم
مضطرب مبتال و حتی عده ای دیگر در چنین
وضعیتی دچار حمله عصبی می شوند.
▪بیماری فناوری زدگی

در ایــن شرایط فــرد در برخی محیط های
دیــجــیــتــال دچــــار ســرگــیــجــه و تــوهــم می
شــود .احــســاس سرگیجه و حــالــت تهوع
ناشی از محیط های مجازی سایبر زدگی
یا Cybersicknessنامیده شده است .این
واژه در اوایــل دهــه  ۱۹۹۰میالدی برای
توصیف احساس توهمی به وجود آمد که
کاربران سیستم های اولیه واقعیت مجازی
احساس می کردند .در این شرایط مغز افراد
فریب می خورد و با وجود آن که فرد درحال
حرکت نیست دچار حرکت زدگی می شود.
▪افسردگی فیس بوک

این نوع افسردگی از برخوردها در شبکه
های اجتماعی یا نبود آن به وجود می آید.
انــــســــان هــــا مـــــوجـــــودات اجــتــمــاعــی
هستند بنابراین فرد تصور می کند افزایش
ارتباطات با کمک رسانه های اجتماعی او را
خوشحال تر و راضی تر می کند .در حقیقت
برعکس این امر واقعیت دارد.
در همین زمینه تحقیقی که در دانشگاه
میشیگان انجام شد نشان داد افسردگی
میان جوانان رابطه مستقیم با مدت زمانی
دارد که در رسانه های اجتماعی سپری می
ایرنا  -دبیر کارگروه صنعت و بازار ستاد
توسعه فناوری نانو با اشــاره به پیشرفت
هــای بخش نــانــو در کــشــور ،خریدهای
سازمانی را در حمایت از بازار شرکت های
فعال در این حوزه بسیار تاثیرگذار دانست
و گفت :در صــورت ل ــزوم ،خرید نکردن
مراکز دولتی از محصوالت نانوی ایرانی را
پیگیری می کنیم.

...
خبر

کنند .یکی از دالیل احتمالی آن است که
افــراد در شبکه های اجتماعی فقط اخبار
خوب خود را منتشر می کنند .بنابراین فرد
به سادگی تصور می کند همه زندگی بسیار
خوشحال و موفقی دارند و او از قافله عقب
مانده است.

مرکز افتا هشدار داد ؛

شیوع اپلیکیشن های گمراه کننده در
گوگل پلی

▪ اعتیاد به اینترنت

این اختالل یک نیاز مــداوم و ناسالم برای
دسترسی به اینترنت است .اعتیاد به اینترنت
در حقیقت استفاده بیش از حد از اینترنت در
زندگی روزمره است .واژه اعتیاد و اختالل
گاهی اوقات در دنیای پزشکی نشان دهنده
استفاده مفرط و البته نشانه یک اختالل
بزرگ تر است.دکتر کیمبری یانگ در این
باره می گوید :تشخیص های دوگانه بخشی
از درمــان است .در این وضعیت نیز اعتیاد
به اینترنت نشان می دهــد ایــن مشکل از
اختالالت دیگری مانند افسردگی،وسواس،
اختالل توجه و اضطراب اجتماعی ریشه می
گیرد .یانگ مدیر مرکزی برای درمان اعتیاد
به اینترنت است و اشکال مختلف اعتیاد
به اینترنت را درمــان می کند .به عقیده او
اعتیاد به اینترنت به مواردی مانند مهارت
های ارتباطی ضعیف و اعتماد به نفس کم
مربوط است.
▪ اعتیاد به بازی های آنالین

این اعتیاد نیز یک نیاز ناسالم به بازی های
رایانه ای آنالین است .طبق گزارشی که در
سال  ۲۰۱۰میالدی و با بودجه دولت کره
جنوبی تهیه شد ،حدود  ۸درصد جمعیت
۹تا  ۳۹ساله این کشور از اعتیاد به اینترنت
یا اعتیاد به بازی های آنالین رنج می برند.
در ایــن کشور حتی قانونی وضــع شــده که
دسترسی به بازی های آنالین از  ۱۲نیمه
شب تا  ۶صبح را برای کاربران زیر  ۱۶سال
اسدی فرد در خصوص ممنوعیت فراروی
دولتی ها بابت خرید کاالها و محصوالت
خــارجــی کــه مشابه آن از ســوی شرکت
هــای دانـــش بنیان داخــلــی ساخته می
شــود و همچنین میزان حمایت آن ها از
خرید محصوالت نــانــوی ساخت داخــل،
گفت:هم اکنون بخشی از سازمان ها از
خرید محصوالت داخلی استقبال می کنند؛

قطع می کند.
▪سندروم سایبرکوندریا

فـــــــــــرد مـــــبـــــتـــــا بــــــــه ســـــــنـــــــدروم
سایبرکوندریا( )Cyberchondriaتصور می
کند مبتال به هر بیماری است که در سایت
های مختلف درباره آن مطالعه کرده است.
بدن انسان به طور مــداوم عالیم مختلف و
مرموزی از دردها دریافت می کند .بیشتر
این دردهــا منشأ خاصی نــدارد اما آرشیو
عظیم وب سایت ها از متون علمی سبب می
شود انسان بدترین سناریوهای پزشکی را
تصور کند .هنگامی که فرد ســردرد دارد،
با مراجعه به وب سایت های مختلف ممکن
اســت به خــود بقبوالند نشانه هــای تومور
مغزی در او وجــود دارد.در این حالت فرد
مبتال به Cyberchondriaبدترین نتیجه
گیری ها را انجام می دهد .طبق تحقیقی که
مایکروسافت در سال  ۲۰۰۸میالدی انجام
داد ،اصوال فرایند تشخیص بیماری با کمک
موتورهای جست وجوی اینترنتی سبب می
شود فرد بدترین نتایج را در نظر بگیرد.

مفرطواضافهوزناست.هنگاماستفادهازیک
گجت اصوال کاربر در یک نقطه بی حرکت می
ماند.افرادیکهبهطورمداومازفناوریاستفاده
می کنند ،اصوال زیاد ورزش نمی کنند و همین
موضوعبهچاقیواضافهوزنمنجرمیشود.
▪فشار به ستون فقرات

استفاده مداوم از فناوری واینترنت به قوز
کــردن و فشار به ستون فقرات منجر می
شود .شاید حتی برخی کاربران نوجوان
از وجود این قوز به خود ببالند و آن را نشانه
هوشمندی بدانند .امــا چنین رونــدی به
اختالل حرکتی فرد منجر می شود .ممکن
است فرد هنگام تماشای تلویزیون متوجه
شود که حرکات دست او محدود شده یا نمی
تواند سر خود را خم کند.
▪کنترل استفاده از فناوری

یکی از مشکالت مرتبط با فناوری نیز چاقی

به هرحال فناوری نیز مانند شمشیری دو لبه
عمل می کند .این اختالالت هرچند ساده،
زندگی انسان را مختل می کند و همیشه
در کمین کاربران و به خصوص نوجوانان
و کودکان است .درهمین زمینه کاربران
باید میزان استفاده از فناوری های نوین و
اینترنت را کنترل کنند.

درباره سازمان هایی نیز که بخواهند از این
قانون طفره بروند و ما متوجه شویم پیگیری
الزم را برای متقاعد سازی آنان در استفاده
از محصوالت ساخت داخل خواهیم داشت.
دبیر کار گروه صنعت و بازار ستاد نانو افزود:
ما حتی در مــواردی برای حمایت از خرید
کاالهای ساخت داخل به صورت چالشی تر
برخورد داشته ایم به طوری که دستگاه های

نظارتی و حتی امنیتی را وارد کــار کرده
ایــم .به عنوان مثال با وجــود ساخت یک
کاتالیست تولیدی ارزان از سوی شرکت
های داخلی ،برخی پاالیشگاه ها بر استفاده
از نوع خارجی محصول اصرار داشتند که ما
مجبور شدیم برای ترغیب مسئوالن آن ها به
استفاده از جنس ایرانی نهادهای نظارتی و
امنیتی را درگیر کار کنیم.

▪اضافه وزن

به تازگی فریبکاران در فروشگاه اپلیکیشن های گوگل
( ) Google Playروش هــای جــدیــدی بــرای نمایش
برنامههای گمراه کننده خود پیدا کردهاند تا این برنامه
ها از نظر کاربران قابل اعتماد تلقی شوند.به گزارش
مهر ،مرکز مدیریت راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل
اطالعات ریاست جمهوری (افتا) درباره ترفندهای جدید
در فریب کاربران اپلیکیشن های اندرویدی در گوگل پلی
(  ) Google Playهشدار و از شیوع اپلیکیشن های گمراه
کننده خبر داد.این ترفند از این واقعیت بهره می برد که
غیر از آیکون و نام برنامه ها در گوگل پلی ،عنصر دیگری
نیز وجود دارد که کاربران هنگام جست وجو آن را مشاهده
می کنند.
این عنصر نام توسعه دهنده برنامه ای است که زیر نام
برنامه نمایش داده می شــود.از آن جایی که نام توسعه
دهنده بــرای افــزایــش محبوبیت استفاده نمی شود،
بعضی از توسعه دهندگان به عنوان نام کاربری توسعه
دهنده ،تعداد بــاالی نصب را استفاده میکنند .بدین
صورت کاربر ممکن است فریب بخورد که برنامه به دلیل
تعداد نصب زیــاد ،مــورد اعتماد است.موسسه تحلیل
امنیت  ESETتعداد زیادی از این برنامه ها را کشف کرده
است که کاربردی ندارند و فقط برای نمایش تبلیغات
هستند.آزادی توسعه دهنده در تعیین هر نامی ،باعث
شده است که توسعه دهنده بتواند ادعاهای جاه طلبانه
داشته باشد .به عنوان مثال ،یک توسعه دهنده بازی می
خواهد کاربران بــاور کنند که بــازی هایش بیش از پنج
میلیارد بار نصب شده است .این درحالی است که برنامه
هایی مانند فیس بوک ،جی میل ،واتس اپ و گوگل پلی
فقط یک میلیارد بار دانلود شده اند.عالوه بر استفاده
از تعداد نصب باال به عنوان نام توسعه دهنده ،برخی از
توسعه دهندگان برای این که برنامه خود را مورد اعتماد
نشان دهند ،از ترفندهای دیگری نظیر نمایش عبارت
 Legit Apps Verified Applicationsیا برنامه تایید
شده و  Trusted Developers Appیا برنامه توسعه
دهنده مورد اعتماد در نام برنامه استفاده میکنند.روش
دیگر آن ها ،استفاده از آیکون عالمت تایید ( )Pدر تصویر یا
نام توسعه دهنده برنامه است.
مشابه عالمت تایید که در برخی از شبکه های اجتماعی
برای شخصیت های تایید شده نمایش داده می شود.
با توجه به این که  Google Playسرویسی مبنی بر تایید
حساب کاربری توسعه دهنده ندارد ،هر برنامه ای که از این
عالمت تایید استفاده کرده باشد ،مشکوک است.

تعرفه جدید رومینگ موبایل با روسیه در ایام
جامجهانی اعالم شد
فــارس  -تعرفه رومینگ بین الملل «مکالمه ،پیامک و
اینترنت همراه» در بازه برگزاری جامجهانی روسیه نسبت
به ایام عادی  ۸۰درصد کاهش یافت.طبق اعالم اداره کل
ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران ،به مناسبت آغاز
بازیهای جام جهانی فوتبال  ،2018از روز چهارشنبه
 23خــرداد ماه تعرفه مکالمه ،پیامک و اینترنت همراه
اولیها در دو اپراتور  MTSو  Tele2روسیه حــدود 80
درصد کاهش یافت.بر این اساس ،تعرفه مکالمه مشترکان
این اپراتور با ایران از دقیقه ای  36900تومان به دقیقهای
 2800تومان ،مکالمه دریافتی از دقیقه ای 12500
تومان به دقیقه ای  1500تــومــان ،مکالمه با شماره
داخلی روسیه از دقیقهای  22هزار تومان به دقیقهای
 1500تومان و ارسال پیامک از دقیقهای  3100تومان به
دقیقهای 500تومان کاهش یافت و اینترنت همراه برای
اپراتور  Tele2هر مگابایت  500تومان محاسبه میشود.
دریافت پیامک نیز رایگان است.مشترکان میتوانند
از طریق کــد  *1#از صــور تحــســاب سیم کــار تهــای
دایمی خود قبل از سفر ،اطالع یابند و با پرداخت بدهی
صورتحساب خود (حتی در حالت قطع سیم کارت) ،یا با
افزایش موجودی (بستانکاری) ،سقف اعتبار سیم کارت
خود را افزایش دهند و از قطع به دلیل بدهی ،به ویژه هنگام
استفاده از سرویس رومینگ ،جلوگیری کنند.مشترکان
همچنین بــرای دریافت اطالعات تعرفه ای رومینگ
بینالملل میتوانند نام کشور مد نظر را به شماره 8070
پیامک کنند.

قاچاق لپ تاپ به صفر رسید

مهر  -رئیس ســازمــان نظام صنفی رایــانــه ای با اشــاره
به اجــرای تعرفه جدید واردات لپ تاپ از فروردین ماه
امسال ،گفت :با اجــرای این دستورالعمل ،هم اکنون
شاهد حذف بازار قاچاق لپ تاپ هستیم.وی با اشاره به
بخشنامه کاهش تعرفه واردات لپ تاپ از  ۱۵به  ۵درصد
که از ابتدای فروردین ماه از سوی وزارت صنعت ،ابالغ
شده است ،اظهار کرد :هم اکنون تعرفه واردات لپ تاپ
کاهش پیدا کرده و با بخشنامه وزارت صنعت ،از  ۱۵به ۵
درصد رسیده است.
CMYK

