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آیت اهلل مکارم شیرازی:

اخبار

حل مشکالت شبکههای اجتماعی
تنها بر عهده وزارت ارتباطات نیست

محدودیتهای جدید<اپل> علیه کاربران ایرانی

اپاســـتور اپل بار دیگر محدودیتهای جدیدی برای کاربران ایرانی
اعمال کـــرده و باز هم این کاربران امکان دسترســـی به خدمات آن
را ندارند .به گزارش«ایران» ،البته این محدودیت همگانی نیســـت
و برخـــی از کاربران میتوانند بدون فیلترشـــکن هم اقدام به دانلود
یا آپدیت اپلیکیشـــن خـــود کنند .اعمال محدودیتهـــای اپل علیه
کاربران ایرانی داستان جدیدی نیست پیش از این نیز در شهریورماه
ســـال جاری اپل برخی از اپلیکیشنهای فارســـی را از اپ استور خود
حـــذف کرده بود .هرچند پیش از این نیز دسترســـی به خدمات اپ
اســـتور براحتی امکانپذیر نبود اما این نخســـتین بار است که اپل در
پیامی به صورت مشخص به کاربران ایرانی میگوید که این خدمات
در کشـــور ایران قابل دســـترس نیست .گفتنی اســـت که سایت The
 vergeنیز در خبری این اعمـــال محدودیت را تأکید کرده اما نگفته
است که دلیل این اتفاق جدید چیست و تنها در یک گمانهزنی ،آن
را به تحریمهای امریکا علیه ایران ارتباط داده است.

ایران در فهرست تحریم ارز دیجیتال تلگرام

میتـ ــرا جلیلی /تلگرام کـ ــه مدتی اسـ ــت ب ه دنبـ ــال ارائه یک شـ ــبکه پلتفرم متن
باز( )TONو نیز ارز دیجیتال ویژه این شبکه پیام رسان محبوب یعنی گرام()Gram
بـ ــود و درنهایت نیز موفق به ارائه آنها شـ ــد ،اعالم کرده اسـ ــت کـ ــه از ارائه این ارز
دیجیتال به برخی افراد و کشـ ــورها جلوگیری میکند .در گزارش سایت اسپوتنیک
آمده اسـ ــت :تلگرام از ارائه خدمات مربوط به ارز دیجیتال و پلتفرم پرداخت پول
خـ ــود و نیز  TONبـ ــه برخی افراد که مورد تحریم امریکا ،بریتانیـ ــا ،اتحادیه اروپا یا
سازمان ملل متحد هستند خودداری خواهد کرد .طبق این گزارش ،این تحریمها
شـ ــامل حال همسـ ــر ،برادر و خواهر یا فرزندان فرد تحریم شـ ــده نیز خواهد شـ ــد.
همچنیـ ــن در این گزارش آمده اسـ ــت جدا از افرادی خاص ،همه سـ ــاکنان برخی
مناطق جهان نیز مورد تحریم تلگرام از نظر ارائه پلتفرم  TONو نیز ارز دیجیتال
این شبکه اجتماعی یعنی گرام( )Gramقرار خواهند گرفت و شواهد نشان میدهد
که در این میان نام کشورهایی مانند ایران ،کوبا ،سوریه ،جزایر کریمه و کره نیز دیده
میشود .گفتنی است تلگرام ب ه دنبال اقتصاد دیجیتال 1.2میلیارد دالری از طریق
ارز دیجیتال و پلتفرم پرداخت پول ویژه خود اسـ ــت .به بیان دیگر مشـ ــتریان این
شبکه پیام رسان پرداختهای خود را از طریق گرام انجام خواهند داد.

آمادگی مراکز مخابراتی تهران در ایام نوروز

هفت مرکز مخابراتی مناطق تهران ،بهمنظور ارائه خدمات مستمر و مؤثر
به مشتریان شرکت مخابرات ایران ،آماده پاسخگویی در ایام تعطیالت
نوروز هسـ ــتند .بهگزارش «ایران» ،مراکـ ــز مخابراتی مناطق هفتگانه  ۲تا
 ۸تهـ ــران ،در ایام تعطیـ ــات نوروز ،بهغیر از جمعه ،از سـ ــاعت  ۸تا  ۱۴و
پنجشـ ــنبه از سـ ــاعت  ۸تا  ،۱۲آماده پاسخگویی به مشتریان استان تهران
هستند.مرکزمخابراتیسلمانفارسی،منطقه،۲مرکزمخابراتیهجرت،
منطقه،۳مرکزمخابراتیپیامنور،منطقه،۴مرکزمخابراتیشهیدقندی،
منطقه  ،۵مرکز مخابراتی مالک اشـ ــتر ،منطقه  ،۶مرکز مخابراتی نبوت،
منطقه  ۷و مرکز مخابراتی شیخ فضل اهلل ،منطقه  ۸را شامل میشود.

جریمه ۴۰میلیارد ریالی دو اپراتور تلفن همراه

آغاز رجیستری  3برند گوشی از امروز

آخرین سری برندهای مشمول طرح رجیستری موبایل در سال  ۹۶از
امروز (شـــنبه  ۲۶اسفندماه) به این طرح افزوده شده و به این ترتیب
سه برند «ســـونی»« ،تکنو» و «شـــیائومی» در فهرســـت گوشیهای
مشمول این طرح قرار میگیرند .به گزارش«ایران» ،به دنبال اجرای
طرح ثبت و شناســـهدار کردن گوشـــیهای تلفن همـــراه وارداتی در
کشـــور ،این سه برند مشمول اجرای این طرح قرار گرفته و خریداران
ایـــن گوشـــیها باید از ایـــن تاریخ پـــس از خرید ،از صحـــت اصالت
گوشـــی مطمئن شده و مطابق با دستورالعمل رجیستری ،نسبت به
فعالسازی و ثبت گوشی خود در شبکه ارتباطی کشور اقدام کنند.

از بال های تاریکی تا مزرعه بهاری

با بهترین بازیهای موبایلی سال  ۹۶آشنا شوید

مانی آشتیانی

تنها چند روز به پایان سال  ۹۶زمان باقی
مانده اســـت .حوزه فنـــاوری اطالعات و
ارتباطـــات با تغییـــرات گوناگونی همراه
بـــود .حـــوزه بازیهـــای رایانـــهای و البته
بیشـــتر اپلیکشـــنهای بازی نیز در سال
 ۹۶بـــا تغییـــرات و رشـــد قابـــل توجهی
همراه بوده اســـت .تا جایی که اخیراً وزیر
ارتباطـــات در توئیتر خود اعـــام کرد که
 ۳۰درصد درآمد تولید اپلیکیشـــنهای
موبایلی کشور در اختیار توسعه دهندگان
نرمافزارهای بازی (گیم) است .همچنین
سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد
اســـامی در اختتامیه هفتمین جشنواره
بازیهای رایانهای بازیسازی اعالم کرد:
ایران در ســـالهای اخیر پیشـــرفتهای
خوبی داشته اســـت .اگر در افق  ۲۰ساله
در برخـــی از حوزههـــا هنوز بـــه رتبه اول
منطقـــه نرســـیدهایم اما در بازیســـازی
رتبـــه اول منطقه شـــدهایم و این نشـــان
میدهد میتوانیم این مسیر را در رقابتی
گستردهتر و جدیتر دنبال کنیم.
درحال حاضر بخش قابل توجهی از
فروشـــگاههای آنالین فروش اپلیکیشن
را بازیهـــای موبایلـــی ایرانـــی بـــه خود
اختصاص دادهاند که به خاطر باال بودن
کیفیت و گیم پلیشـــان از سوی کاربران
مـــورد اســـتقبال هـــم قـــرار گرفتهاند .به
همین بهانه و با توجه به پایان ســـال ،۹۶
بهترین اپلیکیشنهای بازی در این سال
را معرفی میکنیم .البته یک نکته منفی
دراین بازیها دیده میشـــود و آن اینکه
تمامـــی این بازیهـــا تنها بـــرای پلتفرم
اندروید طراحی شدهاند.
ëëخروسجنگی
یکـــی از بازیهایـــی که در چند ســـال
اخیر سرو صدای زیادی به پا کرد و نام آن
زیاد شنیده شـــد بازی «خروس جنگی»
بود .بعد از موفقیت نسخه اول این بازی
سازندگان آن به فکر ساخت نسخه دوم
آن افتادند .در نهایت نیز نسخه دوم بازی
خروس جنگی با عنوان «تاج و تخت» به
بازار عرضه شـــد .این بـــازی در هفتمین
جشنواره بازیهای رایانه ای(اسفند )۹۶
هـــم در بخش جوایـــز اصلـــی موفق به
دریافت غزال زرین بهترین بازی در ژانر
اکشن شـــد .آنطور که طراحان این بازی
میگویند مبارزات خروسجنگی جدید
کامالً بر مبنای مهارت بازیکنان طراحی
شده و تمام قواعد خروسجنگی اصلی

دســـتخوش تغییـــر شـــده اســـت .برای
نمونه مبارزات آنالیـــن کامالً تعاملی با
ســـاحها و فنون متفـــاوت تغییر یافته یا
کاربران بـــه صدها ســـاح و زره مختلف
بـــا قابلیـــت ارتقا دسترســـی دارنـــد .اما
داســـتان در ایـــن بـــازی چیســـت؟ بعد
از ماجراهـــای خروسجنگـــی ،اینبـــار
شاهخروس که خورشید عمرش در حال
غروب اســـت دنبال جانشـــینی شایسته
اســـت تا پادشاهی ســـرزمین خروسها
را به او بســـپارد اما برای تعیین جانشین
الیق شرطی گذاشـــته که آن هم نابودی
غولروسهاســـت .غولروسهـــا هزاران
سال پیش علیه خروسها شورش کرده
بودند اما جد شـــاهخروس با کمک فنون
جیفـــون آنهـــا را شکســـت داد و زیر کوه
س از سالها
باستانی بهبند کشید .اکنون پ 
غولروسهـــا بـــه طـــرز مشـــکوکی از بند
اســـارت گریخته و بار دیگر مایه وحشت
اهالی سرزمینخروس نشـــین شدهاند.
آخرین خواسته و شرط شاهخروس برای
تعیین صاحـــب بعدی تـــاج و تختش،
نابـــودی غولروسهاســـت .ایـــن بـــازی
بهصـــورت رایگان بـــا پرداخـــت از درون
برنامه در اختیار کاربران سیســـتم عامل
اندروید قرار گرفته است.
ëëبالهایتاریکی
بیراه نیســـت اگـــر بگوییـــم بازیهای
موفـــق امســـال نســـخه دوم بازیهایـــی
بودهاند که در ســـالهای گذشته توانسته
بودند نظر بسیاری از کاربران و منتقدان
بـــازی را به خود جذب کنند .یکی دیگر از
بازیهای برتر سال « ۹۶بالهای تاریکی
 »۲اســـت .بازی که توانست در هفتمین
جشـــنواره بازیهای رایانـــهای در بخش
اصلـــی غزال زرین بهترین بـــازی در ژانر
ماجرایی را به دســـت بیاورد .براســـاس
تحلیلهای موجود ایـــن بازی هم مانند
نســـخه اول خود تمام ویژگیهای خوب
از جملـــه گرافیک بـــاال ،گیم پلـــی قابل
توجه ،موسیقی خوب و ...را دارد و در کنار
آن چنـــد ویژگی مثبت نیـــز به آن اضافه
شـــده اســـت .در این بـــازی ماجراجویی
شـــما بـــا داســـتانهای غافلگیرکننـــده و
هیجانی روبه رو هســـتید .طراحان بازی
تـــوازن خوبی بیـــن ایجاد گـــره در بازی و
دادن سرنخ برای حل معماها در اختیار
کاربرانشان گذاشـــتهاند .در واقع شما در
مراحل بازی به وقتش نسبت به اوضاع
پیش رو آگاه میشـــوید و درســـت در سر

بزنگاه گرههای داســـتانی جدید شـــما را
برای ادامه حل معماهای بازی کنجکاو
میکند .در قســـمت اول این بـــازی با دو
کاراکتر اصلی روبه رو بودید یعنی سام و
آرمان .در این قسمت از دید سام و آرمان
داستان را دنبال میکردید ،در نقش سام
باید میگریختید و هنگامـــی که دوربین
روی آرمـــان میآمـــد بـــه ادامه بررســـی
پرونده میپرداختید .در بالهای تاریک
 2دیگـــر کنتـــرل آرمـــان را نداریـــد و باید
ماجراجویی سام برای فرار از تیمارستان
را ادامه دهید .بنابراین اگر قســـمت اول
را بـــازی نکـــرده ایـــد حتمـــاً آن را دانلود
و امتحـــان کنیـــد .این بـــازی نیـــز رایگان
بـــا پرداخـــت از درون برنامـــه در اختیار
کاربران اندرویدی قرار گرفته است.
ëëمزرعهبهاری
از جمله بازیهای موبایلی که در چند
ســـال اخیر مورد توجه بسیاری از کاربران
قـــرار گرفتـــه بازیهـــای مراقبـــت از یک
مزرعه ،باغ ،شـــهر یا ...است .این بازیها
که بـــه بازیهای مدیریتـــی هم معروف
هســـتند میلیونها کاربر در سراســـر دنیا
دارنـــد .از جمله معروفترین بازیها در
این زمینه  Hay Dayیا  Townshipاست.
شاید همین استقبال به این نوع بازیها
هم باعث شده بازیهای مدیریتی ایرانی
گوناگونی ساخته شـــود .اما از موفقترین
نمونـــه بازیهای ایرانـــی مدیریتی «باغ
بهـــاری» نـــام دارد .گرافیـــک ایـــن بازی
قابل قبول اســـت .شـــما در این بازی در
نقـــش بهار دختر مریضی که از شـــهر به
مزرعه عمویش آمده تا اســـتراحت کند
قرار دارید .مزرعهای با محیطی سرسبز،
مرغداریهـــا و گاوداریهـــا و فضایـــی
دلنشین که هر بازیکنی را به بازی ترغیب
میکنـــد .همه چیز به صـــورت فانتزی و
کارتونی طراحی شده است .در این بازی
باید به مزرعه خود ســـر وسامان بدهید.
محصوالت متفاوت بکارید و برداشـــت
کنید تا با گرفتن امتیاز بیشـــتر و رفتن به
مراحل باالتـــر بتوانید با خرید تجهیزات
بیشـــتر مزرعه خـــود را مجهـــز کنید .این
بازی هم به صـــورت رایگان اما پرداخت
از درون برنامه در اختیار کاربران اندروید
قرار گرفته است.
ëëهزارمشتان
یکـــی دیگـــر از بازیهـــای باکیفیـــت
موبایلـــی ایرانی «هزارمشـــتان» اســـت.
بازی که نه در آن تمی از تقلید بازیهای

ëëدرحال حاضر بخش قابل توجهی از فروشـــگاه های آنالین فروش اپلیکیشن بازیهای موبایلی ایرانی
به خود اختصاص داده اند که به خاطر باال بودن کیفیت و گیم پلیشـــان از سوی کاربران مورد استقبال
هم قرار گرفته اند.

نیم نگاه

ëëیکی از بازیهای باکیفیت موبایلی ایرانی «هزارمشتان»است .بازی که نه در آن تمی از تقلید بازیهای
خارجی دیده میشود و نه داستان تکراری دارد .این بازی نامزد بهترین بازی در ژانر اکشن و نامزد بهترین
طراحی بازی از جشنواره گیم تهران  ۹۶هم شده است.

ëëیکی از بازیهای موبایلی که در ســـال جاری ابتدا نسخه انگلیســـی و بعد فارسی آن طراحی و در اختیار
کاربران قرار گرفت بازی «فیشیمو» است.این بازی یک رقابتی است که قبل از هرچیز باید در آن ثبت
نام کنید تا امتیازتان در مراحل مختلف در جدول رتبه بندی ثبت شود.
خارجـــی دیـــده میشـــود و نه داســـتان
تکـــراری دارد .ایـــن بازی نامـــزد بهترین
بـــازی در ژانـــر اکشـــن و نامـــزد بهتریـــن
طراحی بـــازی از جشـــنواره گیـــم تهران
 ۹۶هم شـــده اســـت .در این بازی شـــما
بایـــد تکلیـــف قویترین قهرمان شـــهر را
مشخص کنید .داستان بازی بسیار جالب
اســـت .بازی از جایی شـــروع میشود که
شخصیت اصلی آن یعنی آقای مشتان
و همسرش اقدس بعد از تماشای فیلم
بروســـلی در ســـینما دیاموند و خروج از
ســـینما با نوچههای چنگیز کـــه در حال
حمله به آنها هســـتند مواجه میشوند.
امـــا مشـــتان ،بیدلیـــل به هزارمشـــتان
معروف نشده اســـت و او فنی را آموخته
تا به کمـــک آن توانایـــی وارد کردن هزار
مشت همزمان را داشـــته باشد .او با این
قـــدرت خارقالعـــاده تـــاش میکند تا
این نوچهها را سر جایشان بنشاند .بازی
از مراحل مختلف تشـــکیل شـــده که هر
مرحلـــه آن با مرحلـــه دیگر فـــرق دارد.

چگونه حافظه گوشی خود را افزایش دهیم
نرمافزار
آنالین
ماهرخ چنگیز

بهعنوان کاربرگوشی تلفن همراه هر چقدر
هم که گوشـ ــی با حافظه باال انتخاب کنید
گاهی اوقات با پیامی روبه رو خواهید شد که
ذخیره فایل اضافی روی گوشی شما امکان
پذیر نیسـ ــت .در این شرایط نیاز به عوض
کردن گوشی یا باال بردن میزان حافظه آن
را ندارید کافی اسـ ــت چند کار ساده انجام
دهید .مثالً فایلهـ ــای اضافه را پاک کنید.
گاهی اوقات فایلهایی روی گوشـ ــی شـ ــما
هسـ ــتند که از وجود آنها بیخبرهستید اما
همینفایلهاحجمزیادیازحافظهگوشی
شـ ــما را اشـ ــغال میکنند .یا گاهی ماندن

فایلهـ ــا در بخـ ــش کش دسـ ــتگاه باعث
میشـ ــود که در هنگام ذخیـ ــره فایلهای
جدید با مشـ ــکل مواجه شـ ــوید .در ادامه
چند برنامه به شما معرفی خواهیم کرد
که میتوانند بدون مشکل حافظه گوشی
شما را افزایش دهند .یکی از اصلیترین
فایلهایی که بخش بزرگی از گوشـ ــی هر
کدام از مـ ــا را پر کردهاند فایلهای عکس
هسـ ــتند .هر کدام از ما روی گالری گوشی
خود عکسهای گوناگونی داریم که حتماً
هم دوست داریم آنها را روی گوشی نگه
داریـ ــم و حتی برخـ ــی از کاربران با انتقال
ایـ ــن عکسها به فضـ ــای ابری یـ ــا رایانه
عکسها را روی گوشـ ــی نگه میدارند .در
این شرایط میتوانید سایز این عکسها
را کم کنید .یکی از برنامههای کاربردی در
این زمینهAVG Image Shrink & Share
اسـ ــت .ایـ ــن برنامـ ــه حجـ ــم عکسهای

وزیر ارتباطات:

روی گالریتـ ــان را تا حجم قابل توجهی
کاهش میدهد .البته یکی از ویژگیهای
خوب این برنامه این اسـ ــت که با کاهش
حجم عکستان کیفیت آن کاهش پیدا
نمیکند.یکیدیگرازراههاییکهبهکمک
آن میتوانید حجم حافظه گوشی خود را
افزایش دهید پاک کردن اپلیکیشنهای
پیش فرض اسـ ــت .برای این کار بهترین
اپ System app remover ،اسـ ــت .ایـ ــن

برنامه تمامی اپلیکیش ـ ـنهایی که برای
شما کاربردی نیستند یا حداقل در داخل
کشور برایتان کارایی ندارند را پیدا و حذف
میکند.درواقعایناپلیکیشنبرنامههای
پیش فرض گوشی خود را که نمیتوانید
بهسـ ــادگی پـ ــاک کنید از روی گوش ـ ـیتان
حـ ــذف میکند .هـ ــر دو برنامه بهصورت
رایگان در اختیار کاربران سیسـ ــتم عامل
اندروید قرار گرفته است.

روبات خورشیدی هدیه ای به کشاورزان
میترا جلیلی

قاب
فناوری

دشمنان از مکانهای مختلف به سمت
شما حمله میکنند و این شما هستید که
باید با تمرکز و هوش خود راهی پیدا کنید
تا با مشتتان آنها را سر جایشان بنشانید.
ایـــن بازی هم رایگان با پرداخت از درون
برنامه برای کاربـــران اندرویدی طراحی
شده است.
ëëفیشیمو
بعضی از بازیسازان موبایلی تنها بازار
ایـــران را مبنای عرضـــه و موفقیت خود
قرار نداده و به بازارهای بینالمللی هم
فکر کردهانـــد .تاکنون بازیهای موبایلی
و البتـــه رایانـــهای کمـــی توانســـتهاند در
رسانههای خارجی معرفی و مورد توجه
قرار بگیرند اما این شـــرایط باعث نشده
تا بـــازی ســـازان ایرانی دســـت از تالش
بکشـــند .یکی از بازیهای موبایلی که در
سالجاری ابتدا نســـخه انگلیسی و بعد
فارســـی آن طراحـــی و در اختیار کاربران
قرار گرفت بازی «فیشیمو» است .در این
بازی شما راهی یک سفر دریایی خواهید

شـــد .هدف شـــما هم ازاین سفر دریایی
صیـــد ماهـــی در دریاهـــای دور و فروش
آن به تاجران اســـت .این بازی یک بازی
رقابتی اســـت که قبل از هرچیـــز باید در
آن ثبتنـــام کنید تا امتیازتان در مراحل
مختلف در جدول رتبهبندی ثبت شود.
بعـــد از ثبتنـــام دکمـــه  playرا بزنید و
ســـفر پرهیجانتان را در قلب دریا شروع
کنیـــد .صید کـــردن ماهی هـــدف اصلی
شـــما در این بازی اســـت اما صید ماهی
به این راحتیها که فکر میکنید نیست.
چـــرا کـــه در زمانی کـــه ماهی بـــه قالب
شما گیر کند کوســـهها و دیگر موجودات
دریایـــی به صید شـــما حملـــه میکنند
تـــا آن را بدزدنـــد و ایـــن عکسالعمـــل
سریع شماست که در اینجا اهمیت پیدا
میکند .این بـــازی دارای  ۳۰۰مرحله در
 ۱۰ســـطح مختلف اســـت .این بازی هم
برای کاربران اندرویدی بهصورت رایگان
از طریـــق پرداخت درون برنامه طراحی
شده است.

نگاه

تکنولـ ــوژی در همه بخشهای زندگی بشـ ــر نفوذ
کرده و کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نیست.
هر قدر کشاورزان از تکنولوژیهای جدیدتری بهره
بگیرند ،میتوانند به محصول بهتری نیز دسـ ــت
پیداکنند.یکیازاینتکنولوژیها،روباتهاهستند
و یکـ ــی از کشـ ــورهایی کـ ــه در زمینـ ــه فناوریهای
مرتبط با کشاورزی پیشرفتی چشمگیر داشته نیز
سوئیس است .موضوعی که به تازگی این کشور را
در زمینه کشاورزی بر سر زبانها انداخته ،استفاده
از روبات هوشمند ecoRobotixاست؛ روباتهایی
که با انرژی نو ر خورشـ ــید کار میکنند و میتوانند
علفهای هرز را به تنهایی مورد هدف قراردهند تا به این ترتیب استفاده از آفتکشها و سموم به میزان قابلتوجهی کاهش یابد .در طراحی این
طزیست مورد توجه قرار گرفت ه است چراکه انرژی مور د نیاز
روبات که توسط یک استارتاپ در سوئیس طراحی و تولید شد ه است ،کامالً مسائل محی 
خود را با حرکت در مزرعه و از طریق نور خورشید ب ه دست میآورد .این روبات با کمک انرژی نور خورشید براحتی میتواند در مزارع حرکت کرده و
علفهای هرز را پیدا کند .گفتنی اسـ ــت که یک صفحه و پنل خورشـ ــیدی ،بدنه این روبات را تشکیل میدهد و  ecoRobotixمیتواند روزانه 12ساعت
ی خورشیدی مصرفنشده
بدون نیاز به هیچ سوخت دیگری حرکت کند ضمن اینکه به اپراتور انسانی نیز احتیاجی ندارد .این روبات البته میتواند انرژ 
را ذخیر ه کند تا آن را در روزهای ابری مورد استفاده قرار دهد .روبات ذکرشده طی حرکت در مزرعه ،با کمک دوربینهایی پیشرفته ،میتواند گیاهان را
از علفهای هرز تشخیص بدهد و پس از یافتن علف هرز ،آن را با کمک بازوی روباتیک خود بهسرعت و بهصورت مکانیکی از زمین بیرون کشیده و در
شرایطی هم که این کار امکانپذیر نباشد ،به میزان دقیق و حداقلی از علفکش و آفتکشها استفاده میکند.

The verge

در پی تأکید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات مبنی بر پرهیز از هرگونه تعرض به
حقوق و حریم شـ ــهروندی کاربران ،دو اپراتور تلفن همراه به دلیل عدم اهتمام
در حفظ اطالعات مشترکین مشـ ــمول پرداخت  40میلیارد ریال جریمه شدند.
بـ ــه گزارش «ایران» ،سـ ــازمان تنظیم مقـ ــررات و ارتباطات رادیویـ ــی اعالم کرد:
گزارشهای واصله از مشترکین اپراتورهای همراه اول و ایرانسل حاکی از آن بود
که هنگام اسـ ــتفاده کاربران از اینترنت همراه و ورود به برخی سـ ــایتها ،شماره
مشـ ــترکین در اختیار سایت پذیرنده قرار گرفته اسـ ــت .از این رو طبق تأکید وزیر
محترم ارتباطات مبنی بر پرهیز از هرگونه تعرض به حقوق و حریم شهروندی،
موضوع جهت رسیدگی به سازمان فناوری اطالعات ایران ارجاع شد .با توجه به
گزارش مرکز ماهر و توضیحات ارائه شده از سوی اپراتورهای تلفن همراه ،نقض
هدفمند حریم خصوصی مشـ ــترکین توسـ ــط اپراتورهای مذکور رخ نداده است
ولی اشـ ــتباه و کاسـ ــتی اپراتورهای تلفن همراه در کنترل موضوع و مشـ ــکالتی که
در تنظیمات این سرویس توسط شرکتهای طرف قرارداد اپراتور وجود داشته،
موجب سـ ــوء اسـ ــتفاده شده اسـ ــت .بر این اسـ ــاس ،بنابر مفاد موافقتنامه پروانه
اپراتورهای تلفن همراه ،شـ ــرکت خدمات ارتباطی ایرانسـ ــل و شرکت ارتباطات
سیار ایران هریک مشمول جریمه به میزان حداکثر  20میلیارد ریال هستند.
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بنیاد بازیهای رایانهای

آیتاهلل مکارم شـــیرازی با انتقـــاد از همکاری نکردن
ســـایر دســـتگاهها بـــا وزارت ارتباطـــات در مـــورد حل
مشکل فضای مجازی گفت :حل مشکالت شبکههای
اجتماعی تنها بر عهده وزارت ارتباطات نیســـت بلکه همه وظیفه دارند ،همه از
جمله حوزههای علمیه و مراجع نیز باید کمک ،تبلیغ و فرهنگسازی کنند.
به گزارش«ایران» ،آیتاهلل مکارم شیرازی یکی از مراجع عظام تقلید در دیدار با
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه اگر تنها بگوییم از شبکههای
اجتماعی ایرانی باید اسـ ــتفاده شـ ــود فایده ندارد ،گفت :دسترسـ ــی به شبکههای
اجتماعی داخلی باید آسان ،ارزان و سریعتر باشد و راه درست؛ استفاده از شبکههای
اجتماعی داخلی اسـ ــت و امروز کشـ ــورهای دیگری هم هسـ ــتند که از این راه جدا
شدهاند و اقدام به ایجاد شبکههای داخلی کرده اند .وی با انتقاد از همکاری نکردن
سایر دستگاهها با وزارت ارتباطات در مورد حل مشکل فضای مجازی افزود :اینکه
برخی دستگاهها با وزارت ارتباطات همکاری نمیکنند برای این است که ضرورت
آن را نمیدانند ،بنابراین باید فرهنگسازی کرد تا متوجه شوند .این مرجع تقلید
با اشاره به اینکه در ناآرامیهای اخیر برخی از همین فضای مجازی برای مدیریت
ناآرامیها استفاده کردند و اگر این فضا مدیریت نشود باز هم میتوانند این کارهای
شوم را انجام دهند ،اظهار کرد :متأسفانه در این فضا دروغ و تهمت شایع است و
فساد وجود دارد و اگر موضوع شبکههای اجتماعی حل شود استقالل کشور کامل
خواهد شد و مادامی که این موضوع حل نشود استقالل ما جریحه دار است چرا که
دیگران از این طریق سوءاستفادههای خود را انجام میدهند.

فنـــــاوری

iran-newspaper

من هم خبر فیلتر «تلگرام »را
از فضای مجازی شنیدم

بـــاز هم بازار شـــایعات حـــول احتمال فیلتر شـــدن تلگرام محبوبترین شـــبکه
اجتماعی فعال در ایران داغ شـــده است و خبرهایی دست به دست میشود که
قرار است تلگرام ،فیلتر دائم شود و در همین راستا وزیر ارتباطات توضیحاتی ارائه
داد .بـــه گزارش «ایران» ،وزیر ارتباطـــات و فناوری اطالعات در گفتوگو با یکی از
کانالهای خبری ،در پاسخ به این سؤال که شنیدهها حاکی است قرار است تلگرام
 15فروردین  97برای همیشه با ایران خداحافظی کند ،گفت :من هم مانند شما
ایـــن خبر را از فضای مجازی شـــنیدم ولی اگر هم به فرض بخواهد چنین اتفاقی
بیفتد ،باید فرآیند قانونی طی شود و در نهایت هم مراجع قانونگذار تصمیمگیری
کنند .محمدجواد آذری جهرمی افزود :اگر این تصمیم بخواهد گرفته شـــود ،در
هر زمانی میتواند باشـــد و دلیلی هـــم ندارد که دقیقاً  15فروردین باشـــد .وی با
بیـــان اینکه وزارت ارتباطات در تصمیمگیری فیلترینگ نقش مؤثر ندارد ،یادآور
شـــد :اینکه تلگرام مقررات کشور ما را نپذیرفته و رعایت نکرده ،مبحثی است که
همواره در رابطه با آن چالش وجود داشته است ولی به نظر من بستن این شبکه
اجتماعی ،راهکار نهایی مسأله نخواهد بود.
آذری جهرمـــی ادامـــه داد :زمانـــی که وبالگنویســـی در دنیا تـــازه راه افتاده بود،
ســـرویسهای وبالگ ما در تراز جهانی قرار داشـــتند و این موضوع در شبکههای
اجتماعی نیز صدق میکرد ،یعنی زمانی که شبکههای اجتماعی راه افتادند هم
شبکههای اجتماعی داخلی در تراز مناسبی جای داشتند.
وی افزود :طبیعتاً اینکه به لحاظ زیرساختهای حوزه پیامرسانی وابسته به یک
زیرساخت باشیم ،به چند دلیل مطلوب نیست .اول اینکه انبوه کالن داده مردم
روی این سرویس ذخیره میشود که این موضوع در حاکمیت کشور نیست و خود،
مخاطره بزرگی محسوب میشـــود .دلیل دیگر هم اینکه اگر زمانی این سرویس
دچار آسیب شد ،فعالیتهای روزانه ما دچار آسیب میشود.
وزیر ارتباطات یادآور شد :حوزه سرویسهای فناوری اطالعات ،حوزهای است که
دولت اجازه ورود و رقابت با بخش خصوصی را ندارد و حوزهای اســـت که دولت
باید مقررات گذار ،تسهیلگر و توانمندساز باشد.
ëëتوئیت وزیر درباره تلگرام ،جعلی است
دامنه شـــایعات تا جایی رسیده که توئیتهای جعلی به نقل از وزیر ارتباطات در
فضای مجازی در حال دســـت به دست شـــدن است .در این توئیت جعلی آمده
است :شایعههایی درخصوص قطع دائمی شبکه های اجتماعی مطرح می شود
که صحت ندارد و به نظر میرســـد هدف آنها ایجـــاد نارضایتیهای اجتماعی و
بدبینی عمومی اســـت .به هرحال بررسیها نشان میدهد این توئیت که به طور
گسترده در فضای مجازی در حال انتشار است ،کامالً جعلی بوده و ربطی به اکانت
توئیتر محمدجواد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات ندارد.

