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طراحی تبلت ویژه
کودک و نوجوان ایرانی
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اخبارداخلی
قرارگرفتنایراندرجایگاهاولدنیادر
شاخصکمیتتولیدعلم

وزیر ارتباطات در واکنش به ادامه نابه سامانی ها در بازار موبایل اعالم کرد :

ارسال صورت جلسه وضعیت بازار موبایل به دادستانی

برای رفع فیلتر توئیتر منتظر پاسخ دادستانی هستیم

ایسنا -سرپرستپایگاهاستنادیعلومجهاناسالم(،)ISC
با اشاره به آخرین دادههای منتشر شده در پایگاه استنادی
 WoSگفت:کمیتتولیدعلمکشوردرسال 2017نسبتبه
سال 2016بهمیزان 8.9درصدرشدداشته؛ازاینروایران
باالتریننرخرشدکمیتتولیدعلمدرمیان25کشوربرتردنیا
رادارد.دکترمحمدجواددهقانیبااشارهبه آخرین اطالعات
مستخرجازپایگاهاستنادیکالریویتآنالیتکس(Clarivate
)Analyticsیا( )wosافزود:کمیتتولیدعلمکشوردرسال
 2017میالدی به 52هزار و 183مورد رسیده است و این
درحالیاست کهدر سال 2016کمیت تولید علم کشور در
این پایگاه 47هزار و 901مورد گزارش شد.وی با بیان این
کهمیزانرشدکشوربراساسدادههایاینپایگاهاستنادی
در سال  2017نسبت به سال  2016برابر با  8.9درصد
است ،ادامه داد :از این لحاظ جمهوری اسالمی ایران در
بین ۲۵کشور برتر دنیا در رتبه نخست دنیا قرار دارد .به این
ترتیبمیزانتولیدعلمکشوراز 30هزارو 947مورددرسال
 2012به  52هــزار و  183مورد در سال  2017رسیده
یعنیافزایشبیشاز 1.6درصد داشتهاست.

زهرا حاجیان -وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در
واکنش به ادامه نا به سامانی ها در بازار موبایل و قولی
مبنی برکنترل قیمت بــازار گوشی تلفن همراه گفت :
کنترل بازار موبایل با وزارت ارتباطات نیست و هر قولی
باید متناسب با مسئولیت های مد نظر انجام شود .با این
حال صــورت جلسه واحــدی را به عنوان تصمیم گیری
نهایی میان وزارتخانه های ارتباطات و صنعت در راستای
کنترل بازار موبایل به دادستانی ارسال کرده ایم تا شرایط
عرضه گوشی ها در بازار مشخص شود.محمد جواد آذری
جهرمی در حاشیه افتتاح نمایشگاه الکامپ  2018در
جمع خبرنگاران ؛ در پاسخ به سوالی درباره قول وی برای
کنترل قیمت بازار گوشی تلفن همراه گفت :کنترل بازار
موبایل با وزارت ارتباطات نیست و هر قولی باید متناسب
با مسئولیت های مد نظر انجام شود .این جانب پیش از این
نیز در مصاحبه ای برآورد کرده بودم با کنترل متغیرهای
بازارمیتوانشاهدتعدیلقیمتدربازارموبایلبود.متغیر
اول در بازار گوشی موبایل نرخ ارز و متغیر دوم موجودی
گوشی برای ارائه به مردم است.تا شرایط ارز تثبیت نشود
نمی توان انتظار کاهش قیمت داشت.

پاسخنسخههایفارسیتلگرام به
ضرباالجلوزارتارتباطات

▪ 200هزارگوشیتوقیفشدهوماندهدرگمرکبهبازار
عرضهمیشود

حاجیان – به دنبال تعیین ضرب االجل وزارت ارتباطات به
نسخه های فارسی تلگرام ؛ برای شفاف سازی در خصوص
فعالیت این دو نرم افزار ،معاون وزیر ارتباطات در گفت و
گوبا خراسان از پاسخ هاتگرام و طالگرام به ضرب االجل
وزارت ارتباطات خبرداد .رسول سرائیان در این باره گفت
 :ما حدود یک ماه پیش به نرم افزار های هاتگرام و طالگرام
به مدت یک هفته مهلت دادیم تا در خصوص نوع اطالعاتی
که از مخاطبان نگهداری میکنند ،شفاف سازی کنند و
اعالم کردیم که در صورت امتناع مدیران از شفاف سازی،
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از طریق مراجع قضایی
موضوع را مورد پیگیری قرار خواهد داد.وی اظهار کرد:با
اعالم این ضرب االجل  ،نسخه های فارسی تلگرام هریک
( ِترمشیت ) خود را ایجاد کردند و یکم مرداد نامه رسمی
خود را در این زمینه به ما ارسال کردند و گزارش عملکرد
دادند .ما پس از دریافت نامه ،آن را برای مسئوالن حوزه
مربوطدرشرکتارتباطاتزیرساختفرستادیم.قراراست
همکاران ما در شرکت ارتباطات زیرساخت بررسیهای
الزم را انجام دهند و پس از آن که نتیجه را اعالم کردند ،در
اقدام عملی ،اطالعرسانی خواهیم کرد .تا به این جای کار،
شرکت مربوط به طور رسمی اعالم کرده که موارد الزم را
انجام داده است.

ایرنا/یکشرکتدانشبنیانایرانیموفقشدتبلتکودکونوجوانایرانیراطراحیوتولیدکند،اینوسیلهاینامکانرابهوالدینمیدهدکهمدت
زماناستفادهازتبلت،زمانومیزاناستفادهازیکاپلیکیشن،بازی،شبکههایاجتماعی،اینترنتوهمچنینفهرستتماسهایتلفنیفرزندان
شانرامدیریتکنند.امکانتعریفهمزمانچهارکاربربررویتبلتوجودداردکهوالدینو 2فرزنددرگروههایسنیمختلفراشاملمیشود.

وی خاطر نشان کرد  :هم اکنون بیش از صدهزار گوشی
که با ارز دولتی وارد بازار شده بود ،توقیف شده و نزدیک به
صد هزار گوشی در گمرک هنوز ترخیص نشده و به آن ها
ارز  ۴۲۰۰تومانی تخصیص پیدا نکرده است .طی جلسه
ای که با وزارت صنعت و گمرک برای حل مشکل گوشی
هایی که در گمرک مانده اند و تاخیر در فرایند دریافت ارز
دولتیداشتهایممقررشدتاتدابیریبرایصدهزارگوشی
کهازگمرکترخیصنشدهانداندیشیدهشودوگوشیهای
توقیفشدهنیزتعیینتکلیفشود.
▪عرضه بخشی از گوشی های توقیفی از طریق بازار
آنالین

جهرمی همچنین از طــرح پیشنهادی با عنوان عرضه
بخشی از گوشی ها از طریق شبکه آنالین خبر داد و افزود :
این راهکار کمک خواهد کرد تادریک چرخه سالم کنترل
قیمت را در دست بگیریم.وی با بیان این که موضوع تثبیت
قیمت ها در دست پیگیری است افزود :امیدواریم با تثبیت
قیمتارزهرچهسریعترشاهدتعدیلقیمتوساماندهی
بازار گوشی موبایل باشیم.وزیر ارتباطات دربــاره نبودن
نام شستا (شرکت سرمایه گــذاری تامین اجتماعی) در
فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی گفت :این موضوع
به دلیل انتشار دو لیست در بازه های زمانی مختلف اتفاق

افتاد که در لیست ما که از اول فروردین تا  ۲۹خرداد بود
شرکتشستاوجودنداشتچراکهارز ۴۲۰۰تومانیاز۲۲
فروردینتخصیصیافتهومطابقبابانکمرکزینامشستادر
این لیست دیده می شود و رقم دریافت ارز دولتی برای این
شرکت  ۳۶۰هزار یورو بوده است.وی در این باره که گفته
شدهبودشستامعادلکلواردات،ارزدولتیدریافتکرده
است ،افــزود :این موضوع به هیچ عنوان درست نیست.
جهرمیدرباره پیشنهادلغومجوزمتخلفاندریافتکننده
ارز دولتی  ۴۲۰۰تومانی نیزگفت :این موضوع مربوط به
وزارت صنعت می شود و جزئیات واردات و این که به چه
شرکتهاییاینارزبرایوارداتگوشیتخصیصپیداکرد
رااینوزارتخانهبایدپاسخدهداماآنچهمشخصاستاین
ارزبایدبهشرکتهایدارایتخصصدراینحوزهتخصیص
دادهمیشد.
▪موضوعرفعفیلترتوئیترمنتفینیست

جهرمی همچنین در خصوص اظهار نظر های متفاوتی که
درباره رفع فیلتر توئتیر مطرح می شود خاطر نشان کرد :
مامالحظاتمانرادربارهرفعفیلتراینشبکهاجتماعیاز
طریق امضای  ۶عضو دولت و  ۲نماینده مجلس که مربوط
به درخواست برای برگزاری جلسه برای بررسی رفع فیلتر
میشود ،به دادستانی اعالم کردیم و منتظر پاسخ هستیم
که البته مطابق با پاسخ دادستانی به این درخواست ،رفع
فیلتر توئیتر به دلیل آن که دارای حکم قضایی صادر شده
در مشهد است ،قابل طرح در کارگروه فیلترینگ نیست.
وی افزود :در این زمینه ما در پاسخ به نامه دادستانی دالیل
خودرامطرحکردیمومعتقدیمکهدستورفیلترتوئیتریکبار
در سال  86و یک بار در سال  88صادر شده و ما معتقدیم
بازپرسمشهدکهصادرکنندهحکمفیلترتوئیتربوده،برای
صدورحکمدرکشورصالحیتالزمرانداشتهاستوهمان
طور که میدانیم بازپرس بــرای حــوزه استحفاظی خود
میتواند حکم صادر کند و بررسی مجدد صالحیت صدور
یکرایجزومطالباتاست.دادستانهنوزبهنامهآخرپاسخ
ندادهاستومعتقدبهپیگیریحقوقیهستیمونهرسانهای.
آذریجهرمیبابیاناینکهموضوعرفعفیلترتوئیترمنتفی
نیستتصریحکرد:دراینراستامانامهمجددیبهدادستانی
دادهایــم و دالیل خود را برای برگزاری جلسه در کارگروه
فیلترینگاعالمکردهایمکهتاکنونبهایننامهپاسخیداده
نشدهومامنتظرپاسخازجانبدادستانیهستیم.
▪فضایکارفینتکهاوPSPهاازانحصاربهرقابتتبدیل
شود

وزیــر فــاوا در پاسخ به ســوال دیگری دربــاره این که نحوه
اظهارنظر وزیــر درب ــاره حمایت از فینتکها در مقابل

شرکتهای PSPتداعیکنندهتقابلایندوکسبوکاراست
درحالیکهPSPهاحامیفینتکهاهستند،گفت:ایننظر
شماستوباآنموافقنیستمزیرازمانیکهاتصالبهسوئیچ
بانک مرکزی در اختیار یک مجموعه خاص باشد و دیگران
موظف به ورود از طریق یک تعداد شرکت خاص به این بازار
باشند،قطعابازارانحصاریاستPSP.هاهموارهفینتکها
رادرزیرمجموعهوزیرشاخهخودمیبینندوباآنهاهمکاری
میکنندچونبخشیازدرآمدآنهارانصیبخودمیکنند.
معتقدیمهزینههایپرداختبایدکاهشیابدوقوانیندراین
حوزهازانحصارگریبهرقابتیتغییریابد.
▪بالکچیناثریدردورزدنتحریمهاندارد

آذری جهرمی در پاسخ به سوالی درباره تاثیر بالکچین
در اقتصاد ایران گفت :دو اثر برای بالکچین وجود دارد.
نخست نقش بالکچین در پیامرسانی مانند سوئیفت در
شبکه بانکی است که نتایجی از جمله سرعت ،کیفیت و
خدماتبهترراداردودرنظامبانکیداخلیمانندنظامبانکی

بینالمللی قابل پیادهسازی است وکاربرد دوم بالکچین
برای معامالت خرد و کالن مطرح است که سیاستگذار
هر دو نوع ،بانک مرکزی است.وی افزود :عدهای معتقدند
که استفاده از بالکچین به عنوان پیامرسان بانکی سبب
دور زدن تحریمها میشود که در این موضوع تردید وجود
دارد و فعاالن این عرصه میگویند با بالک چین نمیتوان
تحریمها را دور زد.وی گفت :اگر ارزهای دیجیتال خارجی
درایرانفعالیتکنندوبتوانیمدربرخیمعامالتخردازآن
هااستفادهکنیم،مفیدخواهدبود.بااینحالسیاستبانک
مرکزی این است که فعال بیتکوین ،اتریوم و دیگر ارزها را
به رسمیت نمیشناسد و در نتیجه قوه قضاییه سایتهای
ارائه دهنده این ارزها را فیلتر میکند .البته نظر شخصی
من این است که این ارزهای دیجیتال با وجود ضعفهایی
که دارند ،برای پرداختهای خرد تحریم را دور میزنند و
کاربرانمیتوانندازآناستفادهکنند.جهرمیافزود:اگرارز
دیجیتالملیوبومیداشتهباشیموبتوانیمآنرادرجهانجا
بیندازیمبهترینحالتاست.

خبر مرتبط

رونمایی ازالیحه حفاظت از دادهها و حریم شخصی شهروندان
الیحه حفاظت از دادهها و حریم شخصی شهروندان در حاشیه نمایشگاه الکامپ رونمایی شد .بر اساس این الیحه که
امروزیکشنبه به هیئت دولت ارائه می شود تمامی سرویسدهندگان ایرانی و خارجی که اطالعات شهروندان ایرانی
را نگهداری میکنند ،موظف به تأمین امنیت دادههای کاربران می شوند.آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات در خصوص این الیحه گفت :الیحه حفاظت از دادهها و حریم شخصی شهروندان فقط مختص پیام رسان ها
نیست بلکه در تمامی سرویسهایی که اطالعات کاربران ایرانی را نگهداری میکنند استفاده خواهد شد.همچنین
اعالم آمادگی کردهایم تا با کمیسیون اروپا نشستهای مشترکی در این باره داشته باشیم .وی از تدوین چهار الیحه
دیگر مرتبط با این موضوع خبر داد.

...

کوتاهازجهانعلم
افزایش درخواست های مراجع قضایی
از کمپانی ها برای دسترسی به اطالعات
کاربران
دیجیاتو -بررسی های جدید نشان می دهد که میزان
درخواست های آژانــس های امنیتی و مراجع قضایی و
دولتی از کمپانی های تکنولوژیک دربــاره دسترسی به
اطالعات کاربران افزایش یافته اســت .نکته مهم آن که
درظاهر تنها چیزی حدود  ۲۰درصد از این درخواست
ها توسط شرکت ها رد می شود.بر اساس مطالعه ای که
توسط «مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل» در آمریکا
انجام گرفته ،در سال گذشته میالدی حدود  ۱۳۰هزار
درخواستازطرفمقاماتمختلفقضایی،امنیتیودولتی
برایدسترسیبهاطالعاتدیجیتالبهششکمپانیبزرگ
تکنولوژیک ارسال و با حدود  ۸۰درصد از آن ها موافقت
شــده است.طبق گ ــزارش مــورد بحث مــیــزان همکاری
شرکت ها با مقامات دولتی نیز با افزایش میزان درخواست
ها افزایش یافته است .شایان ذکر است که در سال های
 ۲۰۱۶و  ۲۰۱۵درخواست های رسیده به کمپانی ها به
ترتیب برابر با  ۱۱۰و  ۹۶هزار مورد بوده است.

...
نجوم

رصد طوالنی ترین ماه گرفتگی قرن
حاجیان  -طوالنی ترین ماه گرفتگی قرن 21که بیش از
 ۶ساعت به طول انجامید شامگاه جمعه  5مرداد توسط
منجمان حرفه ای و آماتور و مردم سراسر کشور و خبرنگاران
رصد شد .به گزارش خبرنگار خراسان  ،سازمان فضایی
ایران به مناسبت رویداد طوالنی ترین ماه گرفتگی قرن  ،با
برگزاریتوررسانهایدرشامگاهجمعه 5مردادامکانرصد
این پدیده نجومی زیبا را در مرکز فضایی ماهدشت واقع در
استان البرز برای خبرنگاران حوزه علم وفناوری فراهم کرد
.حدود  20خبرنگار با استفاده از تجهیزات تلسکوپی مرکز
فضایی ماهدشت این پدیده نجومی را به طور لحظه ای
ثبت وعکس ها وخبر های متعددی را از این رویداد مخابره
کردند  .طوالنی ترین ماه گرفتگی قرن  ۲۱در بخشهای
بزرگی از ایــران  ،استرالیا ،آسیا ،آفریقا ،اروپــا و آمریکای
جنوبی قابل رویت بود  .این خسوف در ساعت۲۱:۴۴:۴۷
جمعه  ۵مرداد آغاز و در ساعت  03:59بامداد روز شنبه به
پایان رسید  .خسوف 5مرداد به مدت 6ساعت و  ۱۳دقیقه
و  ۴۸ثانیه به طول انجامید وبه همین دلیل از آن به عنوان
طوالنی ترین خسوف قرن  21نام برده می شود .گفته می
شود تا سال ۱۴۸۴یعنی  87سال ماه گرفتگی کلی که به
این میزان طوالنی باشد،رخ نخواهد داد .
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