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بازار PC
از اول شهریور ماه انجام میشود؛

ممنوعیت دریافت وجه نقد در دفاتر پستی

دریافت وجه نقد در کلیه دفاتر و باجههای شهری
پست از اول شهریور ممنوع شد.
بهزاد اقبالخواه  -عضو هیأت مدیره شرکت ملی
پست  -در یک پست توئیتری نوشت :با تالش همکارانم
در شرکت ملی پست ،از اول شهریور دریافت وجه نقد در
کلیه دفاتر و باجههای شهری پست ممنوع و ارائه خدمات
با کارت بانکی میسر خواهد بود.
در خبر دیگری اعالم شد که شرکت ملی پست،
سرویس «مرکز تماس مشتریان» را به بخش خصوصی
واگذار میکند.
براساس فراخوان شرکت ملی پست «ایجاد و
بهرهبرداری از سامانهی مرکز تماس مشتریان» برون
سپاری خواهد شد .در فراخوان اعالم شده از سوی
پست ،در این مدل مشارکت ،تأمین و ارائه زیرساختهای
نرمافزاری بر عهده شرکتکننده ،بازاریابی ،تأمین مشتری
و توسعه کسب و کار بر عهده طرفین است.

تعرفههای ایرانسل برای حجاج اعالم شد

تعرفههای امسال ایرانسل برای حجاج اعالم شد.
به نقل از روابط عمومی ایرانسل ،از دهم تیرماه امسال
تعرفههای تخفیفی برای مکالمه و اینترنت برای مشترکانی
که به حج مشرف میشوند در دسترس قرار گرفته است و
تمامی مشترکانی که به این سفر میروند میتوانند تا ۲۰
شهریور ماه از آن استفاده کنند .ایرانسلیها میتوانند از
تخفیفهای ارائه شده برای مکالمه ،بستههای اینترنتی و
روزانه  ۱۰مگابایت اینترنت رایگان روی دو اپراتور زین و
موبیلی در کشور عربستان استفاده کنند.
تعرفه مشترکان ایرانسل ،برای برقراری تماس به ازای
دریافت تماس  ۲۰۰۰تومان ،مکالمات داخلی و تماس با
ایران  ۳۸۰۰تومان و ارسال پیامک  ۹۰۰تومان خواهد بود.
دریافت پیامک رایگان است.
مشترکان ایرانسل میتوانند با شمارهگیری کد
دستوری  *۱۱۱۱*۸#و یا استفاده از نرم افزار کاربردی
ایرانسل من پس از فعالسازی رومینگ بین المللی از
بستههای  ۱۰مگابایت روزانه رایگان خود استفاده کنند.
همچنین بستههای ویژه ارائه شده با شمارهگیری کد
 *۱۱۱۱*۳*۲#یا از طریق نرم افزار کاربردی ایرانسل من
در دسترس مشترکان قرار دارند.
ایرانسل همچنین  ۵بسته ویژه  ۷۵تا ۱۰۲۴
مگابایتی ،مطابق جدول زیر ،برای حجاج در نظر
گرفته است که این دسته از مشترکان ایرانسل از زمان
فعالسازی بستههای ویژه حج تا یک هفته برای استفاده
از آنها زمان دارند.
مشترکان ایرانسل میتوانند عالوه بر بهرهگیری از
تنظیمات دستی تلفنهای همراه ،برای فعالسازی رومینگ
بینالملل ،با شمارهگیری کد*۱۱۱۱*۱#از سیمکارت
خود یا استفاده از نرم افزار کاربردی ایرانسل من سرویس
رومینگ بینالملل خود را فعال کنند .مشترکان ایرانسل
میتوانند از نسل چهارم اینترنت همراه  4Gدر کشور
عربستان بهره بگیرند.

متن میثاقنامه روزنامهنگاری در سایت روزنامه موجود است

نشاني الكترونيكي www.asrerasaneh.ir :پست الكترونيكيinfo@asrerasaneh.ir :

وزیر ارتباطات مطرح کرد:

«اندروید ایرانی» قابل تست در آزمایشگاههای امنیت سایبری دنیا

وزیر ارتباطات گفت :سیستم عامل
«اندروید ایرانی» در اختیار همه است و
قابلیت بررسی در همه آزمایشگاههای امنیت
سایبری دنیا را دارد.
محمدجواد آذری جهرمی در پاسخ به
سوال کاربران شبکههای اجتماعی در مورد
دالیل طراحی سیستم عامل اندروید داخلی،
گفت :در یکسال گذشته ،تعدادی از نرم
افزارهای ایرانی از گوشیهای تلفن همراه،
توسط شرکتهای آمریکایی به بهانههای
مختلف حذف شدند .ضربه بزرگی به کسب و
کارهای ایرانی وارد شد ،این اقدام از شرکت
اپل آغاز و به گوگل نیز تسری پیدا کرد .آیا
باید دست روی دست گذاشت تا کسب و کار
جوانان ایرانی از دست برود؟
وی در پاسخ به این سوال که آیا حذف
نرم افزارهای ایرانی توسط گوگل به دلیل عدم
رعایت امنیت کاربران صورت گرفته است،
ادامه داد :در خصوص پوستههای تلگرام،
وزارت ارتباطات در دیماه  ۹۶بیانیه داد و
اعالم کرد که امنیت این پوستهها را تأیید
نمیکند ،هماینک نیز با پایان مهلت قضائی

فعالیت آنها خاتمه یافته است .اما سوال این
است که آیا گوگل در خصوص بدافزارهایی
که با نصب روی گوشی تلفن همراه ،تحت
عنوان ستاره مربعها و خدمات ارزش افزوده
جیب مردم و نیز اطالعات آنها را هم سرقت
میکند ،همین برخورد را میکند؟ سیاست
حفاظت از دادهها باید همواره مورد احترام
باشد و نه سلیقهای.

ساعت هوشمندی که به گوشی و تبلت
تبدیل میشود

شرکت آیبیام به تازگی پتنت جدیدی را به ثبت رسانده که یک ساعت هوشمند
میتواند به یک گوشی و تبلت تبدیل شود.
با توجه به آنکه در چند سال اخیر رکود بی سابقهای بازارهای جهانی فروش گوشیهای
هوشمند و سایر محصوالت همچون تبلت و لپ تاپ را فرا گرفته است ،به نظر میرسد
شرکتهای توسعه دهنده و تولید کننده محصوالت هوشمند به فناوریهای نوین همچون
گوشیهای تاشو با صفحه نمایش انعطاف پذیر و سایر محصوالت مشابه روی آوردهاند.
حاال تازهترین اخبار منتشر شده در  BGRنشان میدهد که شرکت آی بی ام
( ) IBMبه عنوان یکی از بزرگترین غولهای تکنولوژی در جهان پتنت جدیدی را به
تازگی به ثبت رسانده که به واسطه آن یک ساعت هوشمند قابلیت تبدیل شدن به یک
گوشی هوشمند و همچنین تبلت را داراست.
این خبر که برای نخستین بار توسط وبسایت  lets go digitalمنتشر شد ،نشان
میدهد که این شرکت تصمیم گرفته است تغییر و تحوالت جدیدی را برای خود و
همچنین کاربرانش به ارمغان بیاورد.
بر اساس تصاویر منتشر شده در این وب سایت به نظر میرسد که صفحه این ساعت
هوشمند پس از یک مرحله باز شدن تبدیل به یک گوشی هوشمند میشود و در مرحله
بعدی به صورت یک تبلت تمام صفحه با اندازه نمایشگر بزرگتر در میآید .تفاوت بارز این
ساعت هوشمند در ضخامت آن نسبت به سایر ساعتهای هوشمند موجود در بازار است و
آن هم به دلیل جای دادن سه صفحه نمایش جداگانه در خود بوده و که آن هم به دلیل
امکان تبدیل شدن آن به گوشی و تبلت است.
با نگاه و بررسی بیشتر به تصاویر این ساعت هوشمند در زیر این دستگاه همچنین
درگاههای اتصال به چشم میخورد.
این شرکت هنوز در مورد پتنت مذکور و سازوکار تا شدن صفحههای نمایش آن و
تجربه رابط کاربری آن سخنی نگفته است اما به گفته کارشناسان و تحلیلگران انتظار
میرود که این محصول به این زودی معرفی نشود.

وزیر ارتباطات در مورد اینکه آیا با این
سیستم عامل ،دسترسی به سرویسهای
بینالمللی ،محدود میشود ،توضیح داد :با
این سیستم عامل ،شما قادر به استفاده از
تمام نرم افزارهای بین المللی هستید ،اما به
عکس ،گوگل قادر به دستکاری گوشی شما
نخواهد بود .به دیگر سخن ،جاده یکطرفه
شده و ایرانیها قادر به استفاده از همه

خواهند بود ،اما دیگر قابلیت تحریم و حذف
ایرانیها وجود نخواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه این سیستم عامل
در اختیار همه است و قابلیت بررسی در همه
آزمایشگاههای امنیت سایبری دنیا را دارد،
گفت :ارزیابی مرکز امنیت سازمان فناوری
اطالعات ،سالمت سیستم را نشان میدهد .از
بررسیهای داخلی و بینالمللی نیز استقبال
میکنیم.
جهرمی با بیان اینکه عرضه آزمایشی از
دیروز آغاز شده و در سطح انبوه تا شهریورماه
صورت خواهد گرفت ،در پاسخ به این سوال
که آیا سرنوشت این سیستم عامل مانند پیام
رسانهای داخلی خواهد بود ،گفت :اصوالً
تفاوت زیادی بین این دو وجود دارد ،تصور
کنید یک روز صبح متوجه شوید نرم افزار
حمل و نقل عمومی ،سفارش غذا ،بانکداری
و بسیاری خدمات دیگر ایرانی را که روی
گوشی خود استفاده میکردید دیگر روی
گوشی شما نباشند و با دخالت کشوری دیگر
حذف شده باشند .توسعه این سیستم عامل
کمک میکند در آن روز بیچاره نباشیم.

قبوض کاغذی تلفن ثابت
از مهرماه حذف میشود

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت :قبوض کاغذی کارکرد مشترکان تلفن ثابت از
مهرماه سال جاری حذف می شود.
مجید صدری گفت :در راستای نهادینه سازی و تحقق فرایندهای دولت الکترونیک،
از مهرماه سال جاری (سیکل چهارم) قبوض کاغذی کارکرد تلفن ثابت ،چاپ و توزیع
نمیشود.
وی با تاکید بر استفاده بهینه از تمام ظرفیتهای دولت الکترونیک خاطرنشان کرد:
با تاکید وزیر ارتباطات و با توجه به ایفای مسئولیتهای اجتماعی ،شرکت مخابرات ایران
قبوض کاغذی کارکرد هزینه تلفن ثابت مشترکان را در تمام استانها و مناطق مخابراتی
حذف میکند.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران صرفه جویی  ۱۰۰میلیارد تومانی سالیانه هزینه
حذف قبوض و بهکارگیری این مبلغ در راستای توسعه شرکت را از اولویتهای شرکت
مخابرات ایران دانست و افزود :تمام مشتریان تلفن ثابت در سراسر کشور از این پس
میتوانند عالوه برتماس با سامانه  ۲۰۰۰و به صورت شبانه روزی از خدمات پرداخت
قبوض خود استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ،ساده سازی ارائه خدمات به مشتریان در کمترین
زمان و افزایش سرعت و شفاف بودن عملکرد کلیه امور مربوط به دریافت و پرداخت قبوض
را از دیگر مزایای مهم حذف قبوض کاغذی تلفن ثابت عنوان کرد.
وی ادامه داد :وب سایت شرکت مخابرات ایران به نشانی  www.tci.irو کد دستوری
* #۲۰۲۰نیز در اختیار تمام مشتریان قرار دارد و مخاطبان در سراسر کشور میتوانند
ضمن دریافت کارکرد تلفن ثابت خود به صورت لحظهای ،از همان طریق نسبت به پرداخت
اقدام کنند.
صدری گفت :تاکنون در هشت استان به صورت کامل قبوض کارکرد تلفن ثابت حذف
شده است و حذف قبوض کاغذی در استانهای باقی مانده با توجه به سیاستهای مبتنی
بر تحقق دولت الکترونیک در برنامه آتی مخابرات قرار دارد.

فنآوری
در دانشگاه صنعتی امیرکبیر؛

پمپهای مقاوم به سایش ساخته شدند

محققان کشور موفق به ساخت پمپهای مقاوم به سایش
با طول عمر دو برابر نمونههای مشابه شدند .به نقل از دانشگاه
صنعتی امیرکبیر ،به منظور پمپاژ سیال دو فازی مایع -جامد از
پمپهای خاصی به نام پمپهای «اسالری» استفاده میشود.
طبق استاندارد « »12.6-ANSI12.1این پمپها قابلیت
پمپاژ اسالری (جامد -مایع) با فراوانی حجمی  ۲درصد تا ۵۰
درصد و چگالی نسبی ذرات یک تا  ۵٫۳را دارد .متخصصان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر در یکی از شرکتهای مستقر در
مرکز کارآفرینی دانشگاه با تکیه بر دانش تحلیل و طراحی این
دسته از پمپها و به کارگیری جنسهای مقاوم به سایش،
پمپهای مقاوم به سایش را تولید کردند که در سختترین
شرایط کاری ،عملکرد و عمر مناسبی دارند .پمپهای اسالری
تولید شده مقاومت بسیار باالیی در برابر ذرات ساینده و با
چگالی باال را دارند و در طول عمرشان بازدهی خود را حفظ
خواهند کرد .این پمپها در حال حاضر در سایزهای متنوع و
با سیستمهای گوناگون برای انتقال پیچیدهترین سیاالت تولید
شده است .این محققان در این مطالعات توانستند به ساخت
پمپهای مقاوم به سایش با طول عمر دو برابر نمونههای مشابه
دست یابند .از این پمپها میتوان در کارخانجات فرآوری
معادن ،صنایع آهن و فوالد (پمپ آب خنک کن) ،سدها
(حذف مواد ته نشین شونده) ،نیروگاههای فسیلی (حذف مواد
ته نشین) ،صنایع کاغذ سازی ،نفت و گاز (پمپ گل حفاری)،
آب و فاضالب (الیروبی مسیرهای آب) و شیالت و صنایع
دریایی استفاده کرد.
توسط شرکت فنالندی؛

تولید غذا از هوا

یک شرکت فنالندی با استفاده از برق و دی اکسید
کربن پودر پروتئینی می سازد که می توان آن را در غذاهایی
مانند ماست استفاده کرد .این شرکت قصد دارد تا ۲۰۲۱
پروتئین مذکور را به بازار عرضه کند .به نقل از تلگراف،
تولید غذا از هوا کمی عجیب به نظر میرسد اما استارت
آپی در فنالند فناوری جدیدی برای تولید پودر پروتئین
قابل مصرف برای انسان را توسعه داده است .شرکت «سوالر
فودز» با استفاده از برق و دی اکسید کربن جذب شده از
هوا مادهای میسازد که طعم آرد گندم را دارد و امیدوار
است این محصول را تا  ۲۰۲۱میالدی به طور تجاری به
بازار عرضه کند .حدود  ۵۰درصد ماده حاوی پروتئین است
و بقیه آن از چربی و کربوهیدارت تشکیل میشود .شرکت
تولید کننده امیدوار است تا پروتئین را به عنوان یکی از مواد
اصلی در غذاهایی مانند ماست معرفی کند یا آن را جایگزین
گوشت در برگرهای گیاهی کند .فرایند تولید این ماده نیز
نیازمند شکستن مولکولهای آب به هیدروژن و اکسیژن به
کمک الکتریسیته در یک بیوراکتور است .هیدروژن به دست
آمده از این فرایند به دی اکسید کربن اضافه میشود .طی
فرایند تخمیر محصول این فرایند به عنوان غذا به میکروبها
داده میشود .به گفته پاسی واینیکا مدیر ارشد اجرایی شرکت
سوالر فودز ،عملیات پیش مهندسی در نخستین کارخانه تولید
این ماده غذایی تکمیل شده و شرکت میتواند مقدار قابل
توجهی از ماده را تولید کند.

از سوی سازمان نظام صنفی رایانهای منتشر شد:

بیانیهای برای صدور مجوز استخراج رمزارز

سازمان نظام صنفی رایانهای ایران (نصر) خواستار
قانونگذاری و صدور مجوز رسمی برای استخراج «رمز
ارز» شد.
 سازمان نظام صنفی رایانهای ایان در مورد
رمزارزها و حواشی ناشی از آن بیانیه صادر کرد.
در این بیانیه آمده است« :پدیده رمزارزها مانند
هر پدیده نوظهور دیگری در حوزه فناوری اطالعات و
اقتصاد دیجیتال ،دارای ابعاد مختلف و پیچیدهای بوده
و پیامدهای خاص خود را نیز به همراه داشته و خواهد
داشت .تقریباً مشخص بود که به دلیل نیاز کشور به رمزارزها و منافعی که به
خصوص در زمان تحریم برای کشور ایجاد میشود ،این پدیده نیز به سرعت در
کشور ما مورد توجه قرار گرفته و استفاده از آن گسترش خواهد یافت .از این
رو سازمان نظام صنفی رایانهای از سال گذشته ضمن برگزاری جلسات مختلف
در این حوزه ،کارگروه ویژهای را نیز برای بررسی این پدیده نوظهور و مسائل
پیرامونی آن تشکیل داده است.
طی یک سال گذشته و به دلیل شرایط خاص اقتصادی در کشور ،حوزه
ماینینگ رمزارزها مورد توجه قرار گرفت و بخشی از سرمایههای فعاالن
اقتصادی را به سمت خود جذب کرد .هر چند به رسمیت شناختن این حوزه
از سوی دولت با چالشهایی مواجه شد ،ولی بحث و بررسی این موضوع در
کمیسیونهای هیات دولت منجر به تهیه یک پیشنهاد خوب و قابل قبول شد
که برای هیأت وزیران ارسال ولی برای بررسی بیشتر مجددا ً در دستور کار
کمیسیونها قرار گرفت .در همین راستا ،سال گذشته دبیر شورای عالی فضای
مجازی ضمن حضور در شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانهای از به
رسمیت شناختن این حوزه حمایت کرده و چراغ سبزی را برای حضور فعاالن
اقتصادی در این حوزه و استفاده از آن نشان داد.
در حالی که برخی از فعاالن اقتصادی سرمایهگذاری نسبتاً قابل توجهی را
در این حوزه انجام داده و فعالیتهایی را برنامهریزی و شروع کردهاند ،به یک
باره با هجمه گستردهای از سوی وزارت نیرو مواجه شدند .بر هیچکس پوشیده
نیست که بخشی از ارز کشور در این شرایط حساس مصروف سرمایهگذاری در
این حوزه شده و وظیفه سازمان نظام صنفی رایانهای است که از این سرمایهها
محافظت کند .ا ّما بدیهی است که این صنعت جدید ،مانند هر صنعت جدید
دیگری ،ممکن است چالشهایی را در دیگر بخشهای صنعت ایجاد کند.
موضوع تأمین انرژی برای این صنعت و نگرانیهای وزارت نیرو در
این حوزه ،کام ً
ال قابل درک است و باید به آنها نیز توجه جدی کرد .ولی،
برخوردهای قهرآمیز و شتاب زده نه تنها این نگرانیها را مرتفع نکرده بلکه

باعث خواهد شد فضای کسبوکار در این حوزه نیز
از کنترل و نظارت رسمی خارج شده و به سمت
فعالیتهای زیر زمینی سوق پیدا کند؛ در این صورت،
موضوع ممکن است به یک بحران ملی در کشور بدل
شود.
با عنایت به مطالب فوق ،سازمان نظام صنفی
رایانهای پیشنهاد میکند که اوالً فعاالن حوزه رمزارز
در این سازمان مجتمع شده و ثانیاً برای آنها مجوز
فعالیت صادر شود .ثالثاً ،به جای تعطیلی و برخورد
قهرآمیز با فعاالن این حوزه ،نگرانیهای موجود برای تأمین انرژی به رسمیت
شناخته شده و نحوه مصرف انرژی توسط آنها و وزارت نیرو علیالخصوص
در ساعات پیک مصرف مطابق قواعد مشخصی تدوین و بر آن نظارت شود.
بدیهی است که فعاالن این حوزه نیز نیک میدانند که منافع آنها باید الجرم
در راستای منافع ملی بوده و آمادگی دارند تا در این زمینه هرگونه همراهی و
همکاری الزم را با این وزارت داشته باشند.
سازمان نظام صنفی ضمن تاکید بر لزوم توجه کافی به نگرانیهای موجود
در تأمین انرژی این واحدها ،بر خود الزم میداند که از سرمایهگذاریهای
صورتگرفته در این حوزه صیانت کند .این سازمان همچنین آمادگی دارد
تا با همکاری با وزارت نیرو و دولت نسبت به ساماندهی این حوزه و رفع
نگرانیهای موجود قدمهای مؤثری بردارد تا از فرصتهای موجود در این حوزه،
علیالخصوص در شرایط تحریم ناجوانمردانه اقتصادی ،بهره الزم نصیب کشور
شود».
هزینه استخراج رمزارزها اعالم شد
البته روز دوشنبه و باالخره پس از کشمکشها دربارهی تصمیم به
چگونگی برخورد با استخراج ارز دیجیتال که این روزها با استفاده از برق
صنعتی و کشاورزی که تعرفههایی پایینتر از برق خانگی دارند هم افزایش
یافته است ،علی بخشی -رئیس سندیکای صنعت برق -با اشاره به تعیین قیمت
رمزارزها و استخراج بیتکوین گفت :قرار بود نرخ ارزهای دیجیتال بر اساس
تعرفه برق صادراتی باشد ،اما از آنجا که تعرفه برق صادراتی ثابت نیست ،قیمت
رمز ارزها هفت سنت اعالم شده ،اما هنوز به صورت رسمی ابالغ نشده است.
وی همچنین با بیان اینکه سندیکای صنعت برق با استخراج ارزهای
دیجیتال مخالف نیست ،گفت :از نظر سندیکا استخراج ارز مجازی راهی برای
دور زدن تحریم است ،اما باید سازوکار منطقی برای آن ایجاد شود .ما در برابر
هر موضوع نو ابتدا مقاومت میکنیم ،اما در نهایت به فکر پیدا کردن راهحل
میافتیم.

