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معروف ترین بارش شهابی را
هفته آینده رصد کنید

...

اخبارداخلی
شروطکاهشقیمتکاالی ITبابستهارزی
جدید
فارس-رئیساتحادیهفناورانرایانهتهران افزایشیاکاهش
قیمت کاالی ITدر بازار را منوط به سه شرط دانست وگفت:
اگر نرخ بازار ارز و ثانویه یکی شود ،نوسان نرخ دالر در بازار
ثانویه کمتر از 10تومان و نرخ ارز این بازار حدود هشت هزار
تومان باشد100 ،درصــد قول میدهم جنس در بــازار IT
ارزانتــر شود.مهدی میرمهدی اظهار کرد :طبق سیاست
ارزیجدیددولت،تنهاکاالهایضروریواساسیارزدولتی
میگیرندوارزموردنیازدیگرکاالهاازبازارثانویهکهبراساس
عرضه و تقاضا نرخگذاری میشوند ،تامین خواهد شد.وی
توضیح داد :اگر دولت درست عمل نکند مانند روش قبلی
تخصیص ارز  4200تومانی باعث ایجاد رانت میشوداما
اگردولتدرستعملکندواجازهرانتخواریندهد،بهطور
قطعقیمتهادربازارافزایشخواهدیافت.زیراهماکنوننیز
درخواستهایزیادیبرایثبتسفارشووارداتکاالوجود
دارد و تقاضا بیشتر از عرضه خواهد بود و نرخ ارز بازار ثانویه
با نرخارز بازارآزادتفاوتخواهدداشت.

عرضه ۶۰۰هزارگوشیموبایلتاچندروز
آینده
فارس -بنا بر آخرین اطالعات رسیده از کمیته اجرای طرح
رجیستری ،با پیگیریهای انجامشده در چند روز اخیر ،در
پی انتقال نگرانیهای موجود درباره کاهش موجودی بازار
موبایل به مسئوالن مربوط در وزارت صنعت ،ثبت سفارش
بیش از  600هزار دستگاه تلفن همراه که پیش از این در
انتظارتأییدثبتسفارشبود،تأییدشدواینگوشیهاتاچند
روز آینده از گمرک ترخیص و روانه بازار خواهد شد.این روند
درهفتههایآیندهنیزادامهخواهدداشت.

میزانپایداریآنتنهایموبایلدر ۴استان
بررسیشد
مهر /مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه
شمال (تهران ،البرز ،سمنان و مازندران) از اجرای مانور
سنجشپایداریباتریهایپشتیبانوتجهیزاتتغذیهنیروی
سایتهای شبکه تلفن همراه در این منطقه خبر داد.وحید
مختاریافزود:اینمانورعالوهبرسنجشمدتزمانپایداری
باتریهایپشتیبانسایتهاوتجهیزاتتغذیهنیرویمراکز
مخابراتیشبکهتلفنهمراه،باهدفبهروزرسانیاطالعات
سایتها و افزایش آمادگی اپراتورها برای مقابله با قطعی
برق ناشی از شرایط بحرانی و ارائه سرویس پایدار از سوی
اپراتورهادرچهاراستانتحتپوششادارهکلتنظیممقررات
وارتباطاترادیوییمنطقهشمالاجراشد.

سرقتاطالعات ۱۵میلیونکارتاعتباریاز
بانکهایسراسرجهان
مهر-مرکزمدیریتراهبردیافتایریاستجمهوریدرباره
سرقت اطالعات میلیون ها کارت اعتباری از طریق نفوذ به
شبکه های بانکی و  ATMدر سراسر جهان توسط یک گروه
سایبری هشدار داد.براساس اطالعیه مطبوعاتی منتشر
شده ،مظنونان اطالعات بیش از ۱۵میلیون کارت اعتباری
را از بیش از  ۶۵۰۰ایستگاه پایانه در  ۳۶۰۰کسب وکار با
استفاده از بدافزارهایی که از طریق ایمیلهای فیشینگ
ارسالمیکردند،بهسرقتبردند.

انتشاراطالعاتزمینشناسیدربستروب

مهر/کارشناسنجومازوقوعمعروفترینبارششهابیباعنوانبارشبرساوشیخبردادوگفت:اینرویدادرامیتوان ۲۱مردادکهبهاوجمیرسدبهراحتیرصد
کرد.علیآزادگانافزود:بارشبرساوشیناشیازذراتبهجایماندهازدنبالهدار«سویفت-تاتل» استواز26تیرتا2شهریورمیتوانشهابهایآنرادرآسمانرصد
کرد .امادر ۲۱مردادزمینبهمتراکمترینبخشازذراتبهجاماندهازایندنبالهدارمیرسدبههمیندلیلمیتواناوجبارشرادراینتاریخبهوضوحمشاهدهکرد.
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گالیه تند وزیر علوم از وضعیت بودجه پژوهشی در پاسخ به خراسان

کوتاهازجهانعلم

سال  97فقط یک پنجم بودجه پژوهشی تخصیص یافت

زهرا حاجیان  -وزیر علوم ضمن گالیه از وضعیت بودجه
پژوهشی کشور خاطرنشان کرد :اگر چه بودجه پژوهشی
سال  97در مقایسه با سال  96تاحدودی افزایش داشته
است امامتاسفانه این بودجه زیر  0.6درصــد است و
نه تنها ما را به اهــداف تعیین شده نمی رساند بلکه با
توجه به ظرفیت بــاالی مراکز پژوهشی نیز رقم بسیار
ناچیزی به شمار می رود .دکتر منصور غالمی وزیر علوم
تحقیقات وفناوری درنشستی خبری در پاسخ به خراسان
درباره گالیه مراکز پژوهشی از وضعیت بودجه پژوهشی
کشور طی امسال و نبود امکان اجرای بسیاری از پروژه
هــای پژوهشی خاطرنشان کــرد  :متاسفانه در حالی
که در اهــداف پیش بینی شده سهم پژوهش از تولید
ناخالص داخلی باید به حداقل  3درصد افزایش یابد
این سهم اکنون زیر  0.6درصد است و نشان می دهد
که با هدف تعیین شده فاصله بسیاری داریم  .وی ادامه
داد  :در سال  97اگر چه اعتبارات پژوهشی مان شامل
اعتبارات پژوهشگاه ها وپارک های علم وفناوری نسبت
به سال  96تا حدودی افزایش داشته است ،اما هنوز هم
سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی زیر  0.6درصد
است .وزیر علوم تصریح کرد  :هم اکنون آن چه   به عنوان
بودجه پژوهشی در اختیار وزارت علوم قرار می گیرد باید
بین مراکز مختلفی که ذیل این عنوان بودجه می گیرند
توزیع شود؛ یعنی مراکز پژوهشی ما  .حال آن که با توجه
به ظرفیت پژوهشی که دانشگاه ها و پژوهشگاه های ما
دارنــد ،این بودجه بسیار اندک است .وی ادامه داد :
متاسفانه من زمانی به وزارت علوم آمدم که الیحه بودجه
در سازمان برنامه وبودجه بسته شده بودو در سطح دولت

اینستاگرامدرحالتستتغییراتجدید

هم معموال در این گونه موارد دیگر وارد جزئیات نمی
شوند و بررسی موضوع در قالب تبصره ها مطرح می
شود و به لحاظ محدودیت زمانی که بین طرح در دولت
تا مجلس وجود داشت فرصت ورود به جزئیات تبصره ای
هم نبود هرچند در تبصره ها چند مورد گذاشته بودند که
من همان زمان اعالم کردم که این ها محقق شدنشان
خیلی سخت است ،مانند گرفتن تسهیالت بانکی برای
تجهیزات آزمایشگاهی یا دریافت فاینانس خارج از
کشور برای حوزه های آزمایشگاهی وتجهیزات پژوهشی
که در تبصره های ماده  9وجود دارد .البته این موارد از
این نظر که نشان داد به این موضوع توجه شده است،
جای امیدواری داشت اما باشرایط فعلی بعید به نظر نمی
رسد که حداقل در بحث فاینانس توفیقی حاصل شود .
▪تشکیل کارگروهی در وزارت علوم برای افزایش
بودجه پژوهشی سال 98

وی همچنین تصریح کرد :برای سال  98ما کارگروهی
را در وزارت علوم شکل داده ایم که بتوانیم برای بودجه
پژوهشی سال  98برنامه های دقیق تری ارائــه کنیم
البته طبیعی است که با شرایط اقتصادی کشور ودولت
ما دچار پذیرش نشدن پیشنهاد ها از طرف سازمان برنامه
و بودجه خواهیم شد .
غالمی در عین حال افــزود  :ایــران رتبه اول رشد کمی
پژوهش در دنیا را دارد و دستاوردهای محققان ما به لحاظ
کیفی بسیار موثر بوده و نوشته های علمی دانشمندان ما
مورد استناد پژوهشگران دنیاست .رویکرد ما به سمت
کــاربــردی شــدن پژوهش اســت .البته سعی میکنیم

جایگاه خود را در زمینه تحقیقات بنیادین حفظ کنیم اما
تمرکزمان روی رفع نیازهای کشور است که اقبال خوبی
از صنایع داریم ،آییننامههای تشویقی تدوین کردهایم که
به زودی به دانشگاهها ابالغ میشود.
به گفته وی این آییننامهها درباره امتیازاتی است که به
استادان و دانشجویان فعال در پروژههای پژوهشی ارائه
میشود.
▪معرفی  2300نخبه خارج از کشور به دانشگاه ها

وزیر علوم درباره چگونگی بهرهگیری از ظرفیت نخبگان
خــارج از کشور ،گفت :با توجه به این که وزارت علوم
در چند سال گذشته تالش کرد که از ظرفیت نخبگان

ایرانی خارج کشور بهره ببرد توفیقات خوبی در این زمینه
داشتیم به طــوری که در سال گذشته بیش از 2300
نفر از نخبگان به دانشگاهها معرفی شدند و حاصل این
معرفی همکاری پروژههای پژوهشی مشترک بود و روند
رو به رشدی را تجربه کردیم اما این نگرانی وجود دارد
که رفت و آمدها کمتر شود ولی ما نشستهایی داشتیم
و تالش کردیم تا بتوانیم شرایطی را ایجاد کنیم که به
خصوص وزارت علوم با دقت بیشتری برای رفع نگرانیها
برنامهریزی کند و امیدواریم نگاه به محققان مثبت باقی
بماند .اگــر مــوارد استثنایی وجــود داشته باشد ،باید
مراقب آثار زیانبار آن هم باشیم که در این زمینه با وزارت
اطالعات و نهادهای دیگر مکاتباتی صورت دادیم.

فیروز آبادی با اشاره به نقش هاتگرام و طال گرام مطرح کرد :

کاهش آمار استفاده از فیلتر شکن به زیر  8درصد
دبیرشورایعالیفضایمجازیبابیاناینکهدرایران،کمتر
ِ
درصدکاربرانفضایمجازیازفیلترشکناستفاده
ازهشت
می کنند ،افــزود  :ایرانیان از حــدود  ۷۰نوع فیلترشکن
استفاده میکنند که بخش عمده آن تسهیالتی است که
بعضیازکشورهایغربیفراهممیکنندتااینقابلیترادر
ایران ارائه کنند ،ولی در کنارش فیلترشکنهایی به منظور
اهدافامنیتیوبرایدراختیارگرفتندستگاههایقربانیان
و استراق سمع یا سکوی حمله به شبکه ایجاد شدهاند.وی
همچنین در خصوص رفع فیلتر پیامرسان تلگرام به ایسنا
گفت  :یک سری پیامرسان در کشور ما فیلترند که عموما
همبامنشأقضایییابهدلیلشرایطخاصاجتماعیبودندو
برخیهمشاکیخصوصیداشتندوبستهشدند.فیروزآبادی
خاطرنشان کرد :از من سوال شده که آیا پیامرسان تلگرام
باز میشود و در چه شرایطی؟ باید گفت که ما در شرایط
نابرابر هستیم ،یعنی دیدگاه ما این است که باید ۵۰درصد

از ترافیک شبکههای اجتماعی داخلی باشد یا  ۵۰درصد
از رسانههای ما در سکوها و پلتفرمهای ایرانی باشند .این
به عنوان یک سیاست مکتوب در مرکز ملی فضای مجازی
است و وقتی که این  ۵۰درصد عملی شد ،نشان میدهد
که بسیاری از نگرانیهای ما قابل برطرف شدن است.یکی
از نگرانیها تحریم است ،وقتی که پلتفرمها  ۱۰۰درصد
خارجیباشند،مادرمقابلتحریمهیچتمهیدینداریم،آن
هم در شرایطی که بسیاری از کارهای روزمره مردم با این
گونهپلتفرمهاانجاممیشود.بهزودینظامبانکیوبیمههم
بههمینپیامرسانهاافزودهمیشود.
ویبابیاناینکه اکنونعددیبین ۲۵تا ۳۰میلیونکاربر
درتلگرامفارسیوجودداردافزود:بهرغمتمامفضاسازیها،
پیدا بودکه مردم دو ماه صبر کردند تا ببینند آیا نیازشان در
یکپیامرسان ۱۰۰درصدداخلیبرطرفمیشودیاخیر؟
و اکنون خیلی از کسانی که در طالگرام یا هاتگرام حساب

کاربری دارند ،در یکی از پیامرسانهای داخلی
نیزعضوهستند.
فیروزآبادی با بیان این که پیامرسانهای
ایرانی اشکاالتی دارنــد که طی جلساتی با
آنها مطرح میکنیم تا برای حل آن اقدام
کنند ،یادآور شد :استقبال از پیامرسانهای
داخلیسنگینبود.بعدازاجرایحکمقضایی
دربــاره فیلتر تلگرام ،روزی دو میلیون نفر
به داخلیها روی آوردنــد ،این
نشان میدهد که اعتماد
اجتماعی باالست .او
تصریح کــرد :این یک
توهماستکهعدهای
فکر میکنند ،مردم
از ایــن کــه فعالیت

شکایتکاربرانازفروشاجباریاینترنتبهمتقاضیانخطتلفن
فروش اجباری اینترنت به متقاضیان خطوط تلفن ثابت در
برخی مراکز مخابراتی تهران با اعتراض کاربران روبه رو
شدهاست.دراینزمینهمدیرعاملشرکتمخابراتایران،
ایناقداممراکزراغیرقانونیمیداند.بهگزارشمهر،برخی
متقاضیان خطوط تلفن ثابت مدعی شده اند که با مراجعه

به مراکز مخابراتی برای ثبت نام و دریافت تلفن ،مخابرات
منطقه،آنهاراواداربهخریدخطاینترنترویخطوطتلفن
کردهاستوتلفنثابترابدونخطاینترنتواگذارنمیکند.
این موضوع اعتراض متقاضیان را به همراه داشته چرا که
معتقدند شاید قصد خرید اینترنت ADSLرا نداشته باشند

یابخواهندازسرویسدهندهدیگریاینترنتدریافتکنند.
دراینزمینهبرخیکاربراندرصفحهتوئیتروزیرارتباطات
نیز اعتراض خود را به این مسئله اعالم کرده اند .نارضایتی
کاربرانازموضوعفروشاجباریاینترنت درحالیاستکه
مجیدصدریمدیرعاملشرکتمخابراتایراناینموضوع

اقتصادیشانرادریکپلتفرمایرانیانجامدهند،
هــراس دارنــد .شواهد عملی و بررسیهای
دقیق مرکز ملی فضای مجازی ،این حرف
را که اعتماد وجــود نــدارد یا مــردم به خاطر
حرفهایسیاسیبهپیامرسانهانمیآیند،
تاییدنمیکند.
برهمیناساستعدادکاربرانیکهازفیلترشکن
استفاده میکردند هم کاهش یافته و به
شرایط عادی سال گذشته
رســـیـــده و آمـــــار زیــر
7درصــــــــد اعــــام
شــده کــه علت آن
هــــم اس ــت ــف ــاده
از ط ــاگ ــرام و
هاتگراماست.
راردکردهوگفتهاست:مراکزمخابراتیبههیچعنواننمی
توانند مشترکان را وادار به خرید اینترنت کنند.وی با بیان
این که فروش اجباری اینترنت مخابرات از سوی مراکز
مخابراتی غیرقانونی است و این مراکز نباید از این طریق
بازاریابی کنند و اینترنت بفروشند ،افزود :افرادی که با این
مشکلمواجهشدهاند،میتواننداعتراضوشکایتخودرااز
طریقسامانهپاسخگوییبهشکایاتمخابراتمنطقهتهران
()۲۰۲۱برایپیگیریموضوعاعالمکنند.

زومیت /اینستاگرم قصد دارد موقعیت قرارگیری آیکونهای
لوپیامخصوصی() DirectMessageراجابهجاوامکان
پروفای 
یرادرقسمتنظراتسریعتر
دسترسیسریعکاربرانبهایموج 
وآسانترکند.هماکنونآیکونپیامخصوصیدرسمتراست
باالینمایشگروآیکونپروفایلدرسمتراستپاییننمایشگر
قراردارد.ازآنجاییکهکاربرانازآیکونپیامخصوصیبیشتراز
پروفایلاستفادهمیکنند،اینستاگرامدرحالتستجابهجایی
ایندوآیکوندربرنامهاست.البتهازآنجاییکهکاربرانبهمحل
قرارگیری این دو آیکون عادت کردهاند ،احتماال به دفعات،
دچار اشتباه شوند .کاربرانی که تنها یک حساب کاربری در
اینستاگرام دارنــد ،آیکون پروفایل را مشابه شکل همیشگی
آن میبینند .کاربرانی که چندین حسابکاربری اینستاگرام
دارند،حیناستفادهازهرحسابکاربری،عکسهمانپروفایل
درقسمتپاییننشاندادهنمیشود،درعوضیکآیکونبرای
آنهانمایشدادهمیشودکهدرآنعکسپروفایلهادرکنارهم
قابلمشاهدهاست.

کنگرهآمریکابرایغولهایفناوریخطو
نشانکشید
ایسنا /کنگره آمریکا به دنبال تصویب قانونی اســت که
در آن شرکتهای نرمافزاری مجبور خواهند بود درباره
همکاریهای خود با دیگر شرکتهای خارجی به خصوص
چینوروسیهگزارشدهند .درصورتیکهاینقانونتصویب
شود ،شرکتهای نرم افزاری و غولهای فناوری آمریکایی
را به شدت تحت فشار قــرار میدهد چراکه آنهــا موظف
خواهندبودهرگونهدخالت،همکاریوآزمایشنرمافزاریو
سختافزاریراکهتوسطمتخصصانیاشرکتهایخارجی
بهدولتوکنگرهآمریکاگزارشدادهشدهاست،اطالعرسانی
کنند.این قانون قــرار است به طور ویــژه و آزمایشی برای
نرمافزارهای خریداری شده توسط ارتش آمریکا اجرا شود.
بهنظرمیرسدکهاینتصمیموقانونتحتتاثیراخباریاست
که سال گذشته توسط خبرگزاری رویترز منتشر شد که بر
اساسآن،بسیاریازتولیدکنندگانوشرکتهاینرمافزاری
آمریکایی به یک نهاد دفاعی و امنیتی در روسیه اجازه داده
بودند ،ضعفهای امنیتی و آسیب پذیریهای موجود در
نرمافزارهایخودراکشفواعالمکند.

کاربرانویندوز ۱۰مراقبباشند
ایسنا-بسیاریازکارشناسانفعالدرحوزهامنیتسایبری
به کاربران رایانههای مجهز به سیستم عامل ویندوز ۱۰
توصیه کردند که قابلیت لوکیشن رایانه خود را همیشه
روشننگذارند.براساستازهترینهشدارمتخصصانامنیت
سایبری،بایدازاینپسمراقبامکاناتخطرناکیباشیدکه
این قابلیت به هکرها و مجرمان سایبری میدهند ،چراکه
ممکناستباروشنبودنآن،اطالعاتلحظهایشمابرای
افراد غریبهای که هیچ شناختی از آنها و اهدافشان ندارید،
ارسال و حریم خصوصی شما نقض شود و به مخاطره بیفتد.
حاالبهتازگیکارشناسانحمایتازحقوقمصرفکنندگان
در آلمان که در زمینه امنیت سایبری و حفاظت از اطالعات
کاربران فعالیت میکنند ،به کاربران رایانههای شخصی
مجهزبهویندوز ۱۰هشداردادهاندکهحالتهموارهروشن/
فعال قابلیت  Locationدستگاه خود را خاموش و غیرفعال
کنندوتنهازمانیکهالزمبود،آنرافعالکنند.اینقابلیتبه
منظوربهروزرسانیروزانهوضعیتآبوهواواطالعرسانیبه
کاربرانبهصورتخودکارفعالتعبیهوطراحیشدهاست.

مهر -رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی
کشور از دسترسی آزاد به اطالعات پایه این سازمان در
بستر وب با هدف استفاده تمام دستگاه ها از این منابع
اطالعاتی خبر داد.راضیه لک با اشاره به تولید اطالعات
پایه برای بخش های دولتی و خصوصی در حوزه زمین
شناسی که برعهده این سازمان گذاشته شــده ،گفت:
تمامی بخش ها ،اعم از بخش های دولتی و خصوصی
و حتی افراد می توانند از این اطالعات پایه و کاربردی
استفاده کنند.وی انتشار اطالعات بر بستر  web gisرا
گامی در جهت الکترونیکی کردن اطالعات و خدمات
سازمان زمین شناسی دانست و تصریح کرد :این موضوع
به مکان محور کردن اطالعات کمک می کند.
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