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گوگل جریمه اتحادیه اروپا را تالفی کرد

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران:

قوه قضائیه گوشی های وارداتی را
توقیف کرد نه تعزیرات

آیا آبان ماه اینترنت قطع می شود؟

بدافزار در لباس تلگرام
در کمین دیپلماتها

مرکــز مدیریــت راهبــردی افتــای ریاســت جمهــوری در
تازهتریــن گــزارش خــود از وجــود یــک تروجــان بهنــام
آنسویخبر «اختاپوس» خبر داده که از لحاظ ظاهری مشــابه برنامه
اصلی پیامرسان تلگرام است اما در واقع برای مهاجمین ،دسترسی از راه دور را
فراهم میکند تا اطالعات سیستم قربانیان را به سرقت ببرند.
بهگزارش«ایران» ،این بدافزار را پژوهشگران در موجی از حمالت سایبری علیه
نهادهای دیپلماتیک در سراسر آسیای مرکزی کشف کردهاند .با توجه به ممنوع
بودن پیامرسان تلگرام در روسیه و تالشهای انجام شده برای منع فعالیت این
پیامرسان در مناطقی از شوروی سابق مانند قزاقستان ،سازندگان تلگرام جعلی
توانســتهاند قربانیان را فریب دهند تا یک نســخه قابل دســترس و بدون فیلتر
این پیامرسان را بارگیری کنند .پژوهشگران هنوز بهطور دقیق راه انتشار بدافزار
را نیافتهانــد ،امــا با توجه به اینکــه روی اهداف خاص دیپلماتیــک تمرکز دارد،
احتمال میدهند از روشهای مهندسی اجتماعی برای توزیع آن استفاده شده
اســت .به اعتقاد پژوهشگران شرکت ســازنده ضد بدافزار کسپرسکی ،عملیات
جایگزینسازی تلگرام جعلی با گروه  DustSquadمرتبط است که از سال ۲۰۱۴
در آســیای مرکزی فعال است؛ گروهی که در گذشــته با بدافزارهای اندرویدی و
ویندوزی ،کاربران و سازمانهای دیپلماتیک را هدف قرار داده است.

فیــس بــوک ،گــوگل و توئیتــر پــس از گزارشهایــی دربــاره محتــوای غیرقانونــی و
اهانتآمیز در این شبکهها ،مجبور شدهاند بیش از  ۳۰میلیون پست را در سه ماهه
نخستسالحذفکنند.
به گزارش «ایران» ،کریم پاالنت مدیر سیاستهای عمومی فیس بوک در انگلیس
اعالم کرد این شــرکت در سه ماهه نخست ســال  ۲۰میلیون تصاویر غیراخالقی را
حذف کرده است .به گفته او با توجه به قوانین ،سخنان اهانتآمیز میلیونها پست
در فاصله بین ژانویه تا مارس ۲۰۱۸حذف شدند .این در حالی است که در سه ماهه

دانشجویان بیشترین متقاضیان اجاره لپ تاپ هستند
سوسن صادقی
خبرنگار

فعاالن بازار رایانه معتقد هستند با وجود
کاهــش قیمت دالر بــازار خریــد و فروش
کماکان راکد اســت .البته با وجــود راکدی
بــازار اتفــاق دیگری رقــم خورده اســت و
آن اجــاره دادن لــپ تاپ و خرید و فروش
دســت دوم آن اســت .اگــر کلمــه اجــاره
توجو کنید
لپتــاپ را در اینترنــت جســ 
با آگهی شــرکتها و فروشگاههای زیادی
مواجــه میشــوید کــه لــوازم دیجیتالــی
بخصــوص لــپ تــاپ کرایــه میدهنــد.
روزنامــه ایــران بــه ســراغ صاحبــان ایــن
آگهیها و شرکتها رفت تا بداند آیا واقعاً
بازار اجاره لپ تاپ داغ اســت؟ بیشتر چه
قشری خواهان کاالی دســت دوم و اجاره
آن هستند و اینکه با چه قیمتی لپ تاپ را
بهمتقاضیانکرایهمیدهندالبتهاکثرآنها
معتقدهستنددانشجویانودانشآموزان
بیشــترین متقاضیان اجاره لپ تاپهای
کارکردههستند.
ëëمقرونبهصرفهنبودنخریدلپتاپ
«اجاره لپ تاپها بســته به نیاز مشتریان
روزانــه ،دو هفتــهای و ماهانــه کرایــه داده
میشــود» .مریــم فرهــودی کــه در یکــی
از شــرکتهای اجــاره لــوازم دیجیتالــی
در خیابــان ولیعصــر کار میکنــد ،با بیان
مطلــب فــوق گفــت :لــپ تــاپ دیگــر به
وســیلهای ضروری بــرای دانشآمــوزان و
دانشجویان و کارمندان تبدیل شده است و
بیشتر آنها برای انجام کارهای خود به این
ابــزار نیــاز دارند ولــی از آنجایی که قیمت
لــپ تــاپ افزایش و قــدرت خریــد مردم
نیز کاهش یافته باعث شــده خانوادهها و
کارمندان از خرید لپ تاپ صرفنظر کرده
و به اجاره لپ تاپ روی آورند.
وی افزود :البته شــرکت ما دو سالی است
کــه کاالهــای دیجیتالــی را بــرای برپایــی
نمایشــگاهها و ...اجــاره میدهــد ولــی از
زمانــی کــه قیمتهــای لــوازم دیجیتالی

مانند لپ تاپ افزایش یافته اســت مردم
اجــاره را بــه خریــد ترجیــح میدهنــد .از
طرف دیگر چون این روزها فروشــگاهها و
مغازههــای لپ تاپ و رایانه هم مشــتری
ندارنــد آنها نیز در کســادی بــازار به اجاره
لپتاپودیگرمحصوالتدیجیتالیخود
روی آوردهاند تا حداقل بتوانند بخشــی از
هزینههای جاری خود را پوشش دهند.
فرهودی درباره قیمت اجــاره لپ تاپها
نیز گفت :قیمتهای هــر مغازه با مغازه
دیگــر بــا توجه بــه تنــوع مدلهــا و مدت
کارکرد لپ تاپها متفاوت است و معموالً
بسته به مدل و قیمت آن تعیین میشود
بنابراین لپ تاپهای خود را روزانه از 35
تا  250هزار تومان و ماهانه از  277هزار تا
 2میلیون تومان اجاره میدهیم.
علیضیایییکیدیگرازفعاالنبازاررایانه
بیش از یکسال است که لوازم دیجیتالی و
لپ تاپ را در یکی از مجتمعهای واقع در
غــرب تهران اجــاره میدهــد .ضیایی نیز
به کاهش قــدرت خرید مردم اشــاره کرد
و گفت :مدتی اســت کمتر کسی میتواند
لــپ تــاپ را که قیمتهــای آن ســه برابر
شــده ،بخــرد .لپ تاپی که بــا یک میلیون
تومــان میشــد خریــد اکنــون به بــاالی 3
میلیــون تومــان رســیده اســت از آنجایی
که تأمیــن مایحتــاج ضــروری در اولویت
خانوادههااستبنابراینترجیحمیدهند
برای انجام کارهای تحقیقاتــی و ...خود و
فرزندانشان لپ تاپ اجاره کنند.
ضیاییافزود:اینروزهابیشتردانشجویان
و دانشآموزان بهصورت روزانه و هفتگی
لــپ تــاپ اجاره میکننــد تا کارهــای خود
را انجــام دهنــد ولــی از دیگــر قشــرها هم
وجــود دارنــد بخصــوص آنهایــی کــه بــه
هــر دلیلی لــپ تاپ ندارنــد و میخواهند
در همایشهــا مطلبــی ارائــه دهنــد یا در
نمایشگاهی شــرکت کنند ،در هر صورت
با اجــاره لپ تــاپ کار آنهــا راه میافتد ما
هم بیــکار نمیمانیــم .وی درباره تعیین
قیمت اجاره لپ تاپ نیز گفت :بســته به

کلمات را کشف کنید
گیم نت

ماهرخ چنگیز
خبرنگار

در حالت معمول شــاید فکر کنید که خیلی از لغات و
کلمــات را میدانید یا به عبــارت دیگری خزانه لغات
شــما آنقدر گسترده اســت که میتوانید هر کلمهای را
حــدس بزنید .اما زمانی میتوانیــد این ادعای خود را
به اثبات برســانید که وقتــی چند حروف بهم ریخته را
روبهرویتان میگذارند بتوانید بســرعت تمام کلماتی
کــه بــه کمک این حــروف ســاخته میشــود را بگویید.
اگــر میخواهیــد میزان دانش خود نســبت بــه واژگان
فارسی را امتحان کنید پیشــنهاد میکنیم بازی فندق
را روی گوشــی خــود نصب کنیــد .این بــازی یک بازی
ســاده حــدس کلمات اســت امــا در یک جملــه کوتاه

مدل و مدت زمانی که قرار اســت دستگاه
دســت متقاضی باشــد ،تعیین میکنیم
البتهقیمتیهمکهرقباتعیینمیکننددر
تعیین قیمتها نقش دارد .ما با دریافت
کارت ملــی و پیــش پرداخــت ،لــپ تــاپ
را اجــاره میدهیــم .قیمتهــای اجاره ما
روزانه از  25هزار تومان تا  140هزار تومان و
ماهانه نیز از120هزار تومان تا یک میلیون
تومان اســت .البته لپ تاپهای با قیمت
باال را معموالً برای برپایی نمایشــگاهها و
جلســاتی که نیــاز به لپ تاپهــای زیادی
است،اجارهمیکنند.
ضیایی افزود :البته پیش پرداختها هم
بســته به مدل لــپ تاپ متفاوت اســت و
از یــک میلیــون و نیــم تــا  5میلیون پیش
پرداخــت دریافــت میکنیــم و بعــد از
بازگردانــدن ،میزان اجاره تعیین شــده را
کسرکردهومابقیپولراتحویلمیدهیم.
ëëدانشجویان کم بضاعت مشتری اجاره
لپتاپ
علی کیانی نیز یکــی از خدمات دهندگان
بــه نمایشــگاهها در مرکــز شــهر اســت .او
نیــز لپ تــاپ و رایانــه و دیگر لــواز م مانند

باید بگوییم که میتواند شما را بهصورت جدی دچار
چالــش حــدس واژگان کنــد .انجــام بــازی و رســیدن
بــه مراحل بــاال در ایــن بازی فقــط با حــدس کلمات
امکانپذیر است .در این بازی شما یک تخته روبهروی
خــود میبینیــد کــه چندین حــروف مختلــف و بههم
ریختــه روی آن قرار دارد حاال شــما باید با چســباندن
ایــن حروف بههمدیگر کلماتی که بازی در هر مرحله
از شــما انتظار دارد را پیدا کنید و در جایگاهی که برای
آن در نظر گرفته شده بگذارید .هدف این بازی آنطور
که توسعهدهندگان آن میگویند تبدیل کردن کاربران
به اســتاد واژگان فارســی اســت .این را هم باید یادآور
شویم که این بازی بشدت میتواند شما را معتاد خود
کنــد امــا در عوض بــه افزایش تمرکز و کشــف کلمات
جدیــدی که شــاید از آنها بــا خبر هــم نبودهاید کمک

روبات«پارکورکار»بهمیدانآمد

قاب
فناوری

خبرنگار

میکند .در این بازی شــما با بیش از ۶۰۰مرحله بازی
و هــزاران کلمه مخفــی روبهرو خواهید شــد که باید با
کشــف آنها ســکه جمعآوری کنید و بــه مرحله نهایی
برســید .خوشــبختانه ایــن بــازی بهصورت رایــگان در
اختیار کاربران هر دو سیســتم عامل اندروید و  iosقرار
گرفته است.

عکس :سی نت

ت چهارپای
شــرکت بوســتون داینامیکس که در زمینه طراحی و ساخت روباتها فعالیت دارد بعد از انتشار ویدئویی از روبا 
( Spot miniبا  17مفصل 28 ،کیلوگرم وزن و  65ســانتیمتر قد) که ب ه صورت آزمایشــی در ساختمانســازی مشــغول به کار
است ،در تاز ه ترین اقدام ،ویدئویی دیگر از جدیدترین روبات خود با یک ویژگی خاص را در یوتیوب منتشر کرد .با انتشار این
ویدئو نه تنها بیش از یک و نیم میلیون کاربر آن را بازدید کردهاند ،بلکه نظرات متفاوتی نیز درباره اش نوشتهاند .برخی از
کاربران با دیدن این ویدئو نوشتهاند«:آخرالزمان نزدیک است».
این روبات جدید اطلس  Atlasنام دارد و دارای دوپا و شــبیه به انسان
ولی بدون ســر اســت .این روبــات دارای یک ترفند جدید اســت و این
ترفند چیزی نیســت جز «پارکور» .به عبارتــی روبات اطلس میتواند
حتــی با اســتفاده از یــک پا بپــرد .میتواند حرکات ژیمناســتیکی را به
دقت باال انجام دهد .او قادر است بدود و از روی اشیا نیز بپرد .آخرین
تیزر  29ثانیهای شــرکت ســازنده این روبات نشان میدهد که حرکات
این روبات مانند حرکات انسانی است که ورزش پارکور انجام میدهد.
ایــن روبات در حفظ تعادل خود بســیار دقیــق عمل میکند بهطوری
کــه حتی اگر او را هــل بدهند و موانعی برایش ایجــاد کنند یا در زمین
ناهموار قرار بگیرد میتواند کنترل خود را حفظ کند .این روبات که قادر
است اشیا را تا وزن  10کیلوگرم بخوبی اداره و جابهجا کند 74 ،کیلوگرم وزن و بیش از یک متر قد دارد.
گفتنی است این شرکت ،فناوری جنبش انسان و حیوانات را از شرکت آلفابت ژاپن خریداری کرده است.
الزم بــه ذکر اســت در ســال های اخیر روباتهــای چهارپای زیادی مانند  Wildcat، Spot، BigDogو ...ســاخته شــده اســت
کــه میتواننــد در را باز و بســته کرده یا بارهای ســنگینی را حمل کرده و تــا کیلومترها راه بروند که جدیدتریــن آن نیز انیمال
( )ANYmalبود .روبات انیمال که به تازگی از سوی یک شرکت سوئیسی رونمایی شد ،رقیب  Spot miniمحسوب میشود.
عکس :واشنگتن پست

آخر  ۲۰۱۷نیز  ۵۰۰هزار پست حذف شده بودند.
فیس بوک نیز اعالم کرده است مشغول افزایش تعداد بازرسان محتوا و کارمندان
بخش ایمنی خود است .درهمین راستا تعهد کرده تا پایان سال ۲۰۰ ،هزار کارمند
محتوای این شبکه اجتماعی را به طور جهانی رصد و بررسی کنند.
این درحالی است که «شینید مک سوئینی» نایب رئیس ارتباطات و سیاستهای
عمومــی توئیتر نیــز اعالم کرد تاکنون در این شــبکه اجتماعی حــدود یک میلیون
حساب کاربری حذف شده که از  ۲۰۱۵میالدی محتوای تروریستی منتشر میکنند.
از این تعداد ۲۷۵ ،هزار حساب کاربری در  ۶ماه دوم  ۲۰۱۷میالدی حذف شدهاند.
همچنین الزویر کلیر الیلی مدیر بخش امنیت کودک در Google UKنیز اعالم کرد
از آوریل تا ژوئن  ۲۰۱۸میالدی  ۷.۷میلیون ویدئو از یوتیوب حذف شده است و قرار
اســت تا پایان سال این شــرکت حدود  ۱۰هزار بازرس را برای بازرسی و رصد محتوا
استخدام کند .گفتنی است این اطالعات در راستای آن منتشر شد که این سه شرکت
فناوری در برابر کمیته دانش و فناوری پارلمان انگلیس حاضر شدند تا درباره نحوه
مقابلهبااخبارجعلی،مطالباهانتآمیزوتروریستیتوضیحاتیارائهکنند.

آنا عبادی

تلویزیونهایالایدیو...بهنمایشگاهها
اجاره میدهد .کیانی معتقد اســت شاید
اکنــون درخواســت اجــاره برای لــپ تاپ
بهصــورت روزانــه یــا هفتگــی کمــی بــاال
رفته باشــد ولــی در کل بازار اجاره وســایل
دیجیتالــی بهدلیل نبود ثبــات در قیمت
ارز بــه هم ریخته و این بخش نیز با کســاد
روبهرو شده است.
کیانیافزود:بسیاریازفعاالنقیمتهای
پایینــی را بــرای اجــاره تجهیــزات ارائــه
میدهند تــا روی پا بمانند .از ســوی دیگر
قــدرت خریــد این شــرکتها نیــز کاهش
یافته اســت بهعنــوان مثــال کاالیی مانند
تلویزیون الای دی نمایشــگاهی که پیش
از این  22میلیون تومان بود اکنون قیمت
آن بــه  57میلیون تومان رســیده اســت و
در صــورت شکســتن و خرابــی نمیتــوان
جایگزینکرد.
ســیاوش مقدم نیز یکــی دیگــر از افرادی
اســت کــه در بخــش اجــاره وســایل
الکترونیکی مانند لپ تاپ ،ایکس باکس
و ...در خیابان انقالب فعالیت دارد .مقدم
با بیان اینکه بســیاری از خانوادهها امکان

عکس :فندق

حذف بیش از 30میلیون پست توهین آمیز از توئیتر
فیس بوک و گوگل

فعاالن بازار کامپیوتر در گفتوگو با «ایران»:

عکسmoney maker :

رئیــس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور درباره خبری مبنی بر اینکــه امریکا در
مرحله جدید تحریمها در آبانماه ،اینترنت کشور را با اختالل جدی مواجه کند،
این احتمال را ضعیف دانســت و خاطرنشــان کرد که جای هیچ نگرانی وجود
ندارد .به گزارش فارس ،غالمرضا جاللی در این باره گفت :اگرچه احتمال این
کار را ضعیف میدانیم اما از طرفی ،در صورتی که این اتفاق بیفتد نیز تدابیری
اندیشیده شده است تا کارکردهای ضروری کشور حفظ شود .وی همچنین یادآور
شــد :شــبکه ملی اطالعات به اندازهای که آماده شــده بناســت بتواند خدمات
اساسی مردم را جواب دهد .رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور درباره امنیت
ســایبری نیز گفت :در حوزه ســایبری ،توانمندی متقارن نیست و یک ابرقدرت
در ســایبر نداریم چرا که یک کشــور کوچک هم به اندازه یک ابرقدرت میتواند
نقشآفرینــی کنــد و این موضوع فقط بــه میزان توانمندی و آســیبپذیری آن
کشوربســتگی دارد .جاللی ادامه داد :کشــوری آسیبپذیرتر است که سایبریتر
است ،امریکاییها نسبت به ما سایبریتر هستند و زیرساختهایشان بیشتر از
ما سایبری است پس طبیعتاً آسیبپذیرترند .این مسئول همچنین یادآور شد:
البته تصور ما از تهدید امریکا یک تهدید ترکیبی بر بستر شبکه اجتماعی است،
یعنی او میخواهد با ابزار شبکه ،رسانه و گوشی و اینترنت ،مردم ما را تحریک و
سازماندهی کند و به جان دولت و حکومت بیندازد .پس اگر اینترنت را قطع کند
ت خودش را کوتاه میکند.
دس 

عکس :رویترز

مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان تهران گفت :سازمان
تعزیرات حکومتی هیچ تلفــن همراهی را توقیف نکرده
اخــــبار
است و هیچ کدام از مدیران این شرکتها از ناحیه سازمان
تعزیراتبازداشتنیستند.
به گزارش مهر ،محمد علی اســفنانی با بیان اینکه تلفنهای همراه توسط قوه
قضائیه توقیف شد ،گفت :علت این موضوع ،جرم اخالل در نظام اقتصادی و
اخاللدرنظامعرضهبودهوطبیعتاًتوقیفتلفنهایهمراهوآزادیوهمچنین
صدور مجوز توزیع تماماً در قوه قضائیه مطرح بوده است و مربوط به تعزیرات
نیست .وی افزود :آنچه در تعزیرات مطرح بود مربوط به دو گروه از شرکتهای
تلفنهای همراه بود که توسط وزیر ارتباطات مطرح شد و  ۲۶شرکت هم توسط
تعزیرات رســیدگی شــدند .بخش دیگری از پروندهها نیــز مربوط به تلفنهای
همراهی بود که بهصورت مسافری وارد شده بود و رقم قابل توجهی داشتند که
به تعدادی از آنها رســیدگی شده اســت .در ادامه مهدی محبی رئیس اتحادیه
دســتگاههای مخابراتــی و لــوازم جانبــی با بیــان اینکه بســیاری از فعــاالن بازار
تلفنهای همراه از توقیف گوشیها در گمرک گالیهمند هستند ،گفت :علت این
موضــوع اختالف نظر در مورد پرداخت مابهالتفاوت مــازاد ارز دولتی با ارز آزاد
است که این موضوع باعث ایجاد چالش در عرضه گوشیهای تلفن همراه در
بازار شده است .وی اضافه کرد :حدود  ۱۰روز است مابهالتفاوت ارز دولتی با آزاد
پرداخت شــده اســت و کاالها از گمرک آزاد و در داخل شهر به شرکتها تحویل
شده اما هنوز مجوز فروش به شرکتها داده نشده است .این در حالی است که
هزینههای آن پرداخت شــده و حدود دو الی ســه ماه بود که گوشی شرکتها در
گمرک مانده بود و حتی یکی از شرکتها بیش از ۵هزار گوشی در گمرک داشت
که تحویل داده نمیشد.

پــس از آنکــه گــوگل از ســوی اتحادیــه
اروپــا به نقض حقــوق مصرفکنندگان
و جریمــه  5میلیــارد دالری محکــوم
شــد تصمیم گرفت به ســرعت رویکرد
جبرانی در پیش بگیرد.
بهگزارش«ایــران آنالیــن» ،بــر ایــن
اســاس ،گــوگل از متوقــف کــردن
برنامههــای خــود روی گوشــیهای
اندرویــدی اتحادیــه اروپــا خبــر داد و
عنوان کرد از این پس ســازندگان تلفن

همــراه اندرویدی در ایــن اتحادیه باید
بــرای اپلیکیشــنهایی کــه بهعنــوان
پیــش فــرض روی تلفن همــراه نصب
میشــوند هزینهای مشخص پرداخت
کننــد .از ایــن اپلیکیشــنها میتــوان به
جــی میــل ،گــوگل مــپ و  Docsاشــاره
کــرد .البتــه هنــوز ایــن مبلغ مشــخص
نشــده ولــی بــه نظــر نمیرســد رقــم
چنــدان باالیی نیز باشــد .ایــن موضوع
برای بســیاری عجیب به نظر میرســد

چــون تاکنون ســابقه نداشــته اســت که
گــوگل بــرای اپلیکیشــنهای کاربــردی
خــود در گــوگل پلی و از طریــق اندروید
بــه طور مســتقیم درآمدی کســب کند.
گفتنی اســت که درآمد گــوگل از طریق
اندروید به تبلیغاتی مربوط میشود که
توجوگر خود در مرورگر
از طریق جســ 
کروم جذب میکند و البته نقشــه گوگل
و جی میل نیز بخشی از درآمد گوگل از
اندروید را شامل میشوند.

«هیروشــی لوخمیــر» دبیــر بخــش
پلتفرمهــای گــوگل در یــک پســت
وبالگی نوشــت 11 :برنامــه پیش فرض
تلفنهای هوشمند اندرویدی و توسعه
رایــگان آنهــا به مــا کمک کــرد تــا بازار
مناســبی در جهــان بــه دســت بیاوریم
ولــی حــاال بــا توجه بــه شــرایط موجود
تبلتهــا و گوشــیهایی که بــه اتحادیه
اروپا ارســال میشــوند مشــمول قانون
جدید هســتند و باید مبلغــی برای این

اپلیکیشــنهای پیــش فــرض پرداخت
کننــد وگرنــه مجــوزی بــرای اســتفاده
از ایــن اپلیکیشــنها بــرای آنهــا صــادر
نمیشــود .هرچنــد هنوز زمان رســمی
برای این موضوع مشــخص نشده ولی
شــنیدهها حاکی اســت که دریافت این
مجــوز از 29اکتبــر بــرای تولیدکننــدگان
تلفن همراه در اتحادیه اروپا متشکل از
 28کشــور جهان به عالوه ایسلند و نروژ
الزامی خواهد بود.

تهیه لپ تــاپ برای فرزندان دانشآموز و
دانشجوی خود را ندارند ،گفت :از آنجایی
که استفاده از لپ تاپ بهصورت مقطعی
است ،برای خانوادهها خرید آن مقرون به
صرفه نیســت بنابراین از چند روز تا چند
هفتهاجارهمیکنند.
ایــن فعــال بــازار رایانه با اشــاره بــه اینکه
مشــتریان ما بیشــتر از اقشــار دانشجویان
کــم بضاعــت از مناطقی مانند شــهریار،
رباط کریم ،اسالمشــهر و ...هستند ،گفت:
مــا قیمت لــپ تاپ کارکــرده را کــه از یک
میلیون و نیــم تا یک میلیــون و  700هزار
تومــان اســت به همــراه کارت شناســایی
دریافت میکنیم ،بعد از تحویل لپ تاپ
 15درصد از مبلغ را کم کرده و مابقی پول
راتحویلمیدهیم.
ëëتوقففروشدربازاردستدوم
در اینترنــت آگهیهــای خریــد و فــروش
لپتاپهــای کارکــرده نیــز فــراوان یافت
میشــود .گفتــه میشــود کــه بــازار خرید
و فــروش لپتاپهــای کارکــرده نیــز
افزایــش یافته اســت از اینرو با چند تن از
توگو
فروشــندگان لپ تــاپ کارکــرده گف 

میکنیم.
رضا عزیزی گفت :در مقطعی که قیمت
دالر افزایش یافت عدهای کاالهای دســت
دوم خود را میفروختند و بازار دست دوم
کمی رونــق پیدا کرد ولی بــا کاهش و نبود
ثبــات درقیمــت ارز ،دوبــاره متوقف شــد
چرا که فروشــندگان لپ تاپهای کارکرده
منتظرندببینندقیمتارزبهثباتمیرسد
بــه همین دلیل بــازار خریــد و فروش لپ
تاپ دست دوم هم چنگی به دل نمیزند.
عزیــزی افــزود :فروشــندگان هــم قیمت
باالیــی بــرای فــروش تعییــن میکننــد.
دســتگاه نــو کــه  850هــزار تومــان تا یک
میلیــون قیمــت داشــت اکنــون قیمــت
آن بــه  4میلیــون تومان رســیده اســت یا
دســتگاههایی کــه  3میلیــون و  500هــزار
تومان به فروش میرفت اکنون10میلیون
تومــان قیمتگــذاری شــده اســت ،بــه
همین نســبت هم قیمت دســت دومها
و کارکردههــا نیــز بــاال اســت .فروشــنده
دســتگاهش را کمتــر از  5میلیــون تومان
نمیفروشــد چــون او هــم معتقد اســت
اگــر ارزان بفروشــد ،نمیتواند دســتگاه نو
خریداری کند از این جهت با این قیمتها
بازار کارکردهها هم خیلی تعریفی ندارد.
به عبارتی متقاضی لپ تاپ قدرت خرید
دستگاه کارکرده و دســت دوم را نیز ندارد
به همین دلیــل با اینکه میزان آگهیهای
خریــد و فروش لــپ تاپ دســت دوم باال
است ،اما خریدار کم است.
حســین قائــم مقامــی یکــی از فعــاالن
تبلیغــات و آگهیهــای مربــوط به لــوازم
دیجیتالــی در وبســایت خــود اســت.
قائممقامــی گفت :وبســایت مــا کاربران
زیادی دارد و روزانه  50هزار کاربر سایت ما
را رصد میکننــد .از روی رصد بخشهای
مختلف متوجه شدیم که میزان بازدید از
بخش خریــد و فروش لپ تــاپ باال رفته
اســت .کاربران آگهیها را رصد میکنند تا
ببینندازچهفروشگاهیمیتوانندلپتاپ
دست دوم خریداری کنند.

محمدجوادآذریجهرمی،وزیر
از رجیستری
ارتباطات و فناوری اطالعات :در
تا آزاد سازی
حال پیگیــری بــرای ورود هرچه
تلفنهمراه
ن همراه به
ســریعتر ۶۰۰هزار تلف 
بازار کشور هستیم .مشکالتی که
اگر شما جزو
از ســمت دولت وجود داشت
خوانندگانی هستید که
بهدالیلینتوانستهاید
برطرفشدهاماباتوجهبهاینکه
سخنان مسئوالن
برخــی شــرکتهای متخلــف
فاوا را در طول هفته
باعث بــروز مشــکالتی در ورود
پیگیری کنید با ستون
تلفن همراه شده بودند ،پرونده
رویخط روی خط فاوا با ما
آنهادردستگاهقضاییبازاست
همراه شوید.
فـــــاوا
و تــا زمانی کــه این موضــوع به
نتیجه نرسد نمیتوانیم اقالم را
واردکنیم.البتهازدادستانتقاضاکردمکهاینموضوعراهرچهزودترپیگیریکندولی
باوجوداینمسألهنمیتوانیمزماندقیقیرابرایرفعمشکلاعالمکنیم.
غالمرضاخاکســار،مدیــرکلنظارتبــرســرویسهایرادیوییرگوالتوری:ازســال
 ۸۰تاکنون شــاهد روند صعــودی میزان شــکایات از تشعشــعات امــواج رادیویی و
الکترومغناطیســیدرکشــورهســتیمبهطوریکهدر ۶ماههاولامســال ۳۷۰مورد
شکایتازاینتشعشعاتبهثبترســیده،ایندرحالیاستکهدرسال ۹۶میزان
کلشــکایاتدریکسال ۵۸۷موردبود.بررسیهانشانمیدهدکهمردمازنصب
ن همراه و ســایر تجهیزات رادیویی بهدلیل تشعشعات این تجهیزات
آنتنهای تلف 
نگرانند،درحالیکهتأثیرتشعشعاتبربیماریهابهاثباتنرسیدهاست.
ابوالحسن فیروزآبادی ،دبیر شــورای عالی فضای مجازی :تقریباًصددرصد مردم ایران

کاربران فضــای مجازی و پیام رســانها هســتند و 95درصد مردم نیز از گوگل اســتفاده
میکنند .جمعیت شهرنشــین ما به طور میانگین روزانه 3ســاعت بــا فضای مجازی
مرتبطند ۸۰.درصد ارتباطات در فضای مجــازی از داخل نظام ابری که عمدتاًامریکایی
هســتندصورتمیگیردوکمپانیهایعظیمیکهدرغربســاختهشــدهاست،درپنج
سالاخیردرحوزه ICTفعالیتمیکنند.درحالحاضربهدنبالملیکردنپلتفرمهای
فضایمجازیهســتیمزیــراضریبنفوذدردنیــاومنابعاقتصادیکافــینداریمواین
برنامههاستکهمیتوانیمباآن،مردمراازسلطهغربیفضایمجازیخارجکنیم.

حمیدرضادهقانینیــا،معاونفناوریاطالعاتوارتباطاتســتادمبارزهباقاچاق
کاال و ارز :طرح رجیســتری تلفن همراه به پایان رســید .مرحله بعدی برای دانگلها
(مودمهای کوچک) و روترها (مســیریابها) انجام میشــود که در حال هماهنگی
هســتیمتابزودیاجراشود.عمدهایندســتگاههایالکترونیکیوارداتیهستندکه
بزودیبااجرایرجیستریآنها،قاچاقمانندتلفنهمراهحذفخواهدشد.
مهــرداد ترابیان ،مدیرکل امور اســتانهای وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات:
تا پایان شــهریورماه  50 ،۹۸هزار روســتای بــاالی  ۱۵خانوار به سیســتم اینترنت
پرســرعت تجهیز میشــوند .در حال حاضر بیش از  ۹۰درصد ارتباطات به بخش
خصوصی واگذار شــده و تنها کمتر از  ۱۰درصد با مســئولیت ایــن وزارتخانه اجرا
میشود.

