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رسیدن به تناسب اندام با آیینه هوشمند

وزیر ارتباطات خبر داد

حذف پیامک های مزاحم
با تنظیمات سختگیرانه

عکس :گیزمگ

هوش مصنوعی تنهــا با نگاه کردن به عکس یا چهره یک
آن سوی کاربر ،اختالالت ژنتیکی نادر را تشخیص میدهد.
خـــــــبر بهگزارشایرانآنالین،اوایلهفتهجاریفناوریجدیدیبا
نام  DeepGestaltدر مجله نچرال مدیسین به جهانیان معرفی شد .این سیستم
مبتنی بر هوش مصنوعی در تشخیص سندرومهای نادر بدرستی عمل کرده و در
مراقبتهایشخصیوسالمتیکاربرانمیتواندنقشمهمیایفاکند.
«یــارون گووویــچ» ،مدیــر فنــاوری در FDNAو تیــم همراهش برای توســعه این
سیستم هوشمند 17000 ،تصویر از صورت بیماران ژنتیکی و بیش از  200سندروم
ژنتیکــی مجــزا را از پایگاه دادههای ســامت دریافــت کــرده و در الگوریتم هوش
مصنوعــی ثبت کردند .محققــان این پروژه پس از مطالعات بســیار دریافتند که
هــوش مصنوعی از میــان  502تصویر ثبت شــده در دو مجموعــه جداگانه برای
تشخیص یک سندروم نادر بدرستی عمل میکند .این سیستم در مرحله اول تنها
با نگاه کردن به عکس بیماران ســندرومهای بالقوه را تشــخیص داده و  91درصد
آنها را بدرســتی تشــخیص داد .محققان اعالم کردند ،توضیح عملکرد سیستم
هوش مصنوعی برای تجزیه و تحلیل تصاویر مشاهده شده به منظور تشخیص
اختالالت ژنتیکی بســیار سخت اســت ،چرا که معیارهای این الگوریتم غیرقابل
دسترس بوده و نمیتوان آن را به دادههایی عینی تبدیل کرد.

تولید برق با دویدن روی تردمیل

با همکاری دولت با دادستانی

جلوگیری از فیلترینگ کسب و کارهای نوپا کلید خورد
مانی آشتیانی

خبرنگار

در یــک هفتــه اخیــر تصویــر  ۳ابالغیــه
در فضای مجــازی با امضای دادســتانی
کل کشــور و ارســال آن به دادســتانیهای
عمومی ،دستبهدست میشود که خبر
از شــروع فصل جدیــد و البته نویدبخش
از ســوی ایــن نهاد بــرای کســب وکارهای
نوپــا میدهــد .هر چنــد این ســه ابالغیه
موضوعهای مختلفی را مطرح میکنند
اما همگی در یک امر مشترک هستند آن
هم جلوگیری از فیلترینگ بدون ضابطه
و پلمب کسبوکارهای نوپا است.
ëëورود دادستانی به داستان فیلترینگ
درچندسالاخیرسایتهاوسرویسهای
آنالین گوناگونی به دالیل مختلفی فیلتر
و بعد از مدت زمانی رفع فیلتر شــدهاند.
تاکنون بارها هر یک از مدیران سایتهای
فیلتــر شــده اعــام کردهانــد که هــر یک
ســاعت از فیلتــر مانــدن ســرویسهای
آنها ضررهای جبرانناپذیری به کسب و
کارشــان وارد میکند .در حالی بسیاری از
وب سایتها یا سرویسهای آنالین فیلتر
میشوند که طبق قانون فیلتر شدن یک
وب ســایت درصــورت حــذف در لحظــه
محتوای مورد شکایت و تا قبل از بررسی
نهایی پرونده شــکایت غیر قانونی است.
ایــن مورد به وضوح در تبصــره یک ماده
 ۲۱قانون جرایم رایانه اشــاره شده است.
در ایــن تبصــره آمــده اســت« :چنانچــه
محتــوای مجرمانــه بــه وب ســایتهای
مؤسســات عمومی شــامل نهادهای زیر
نظــر ولی فقیــه و قوای ســه گانــه مقننه،
مجریــه و قضائیــه و مؤسســات عمومی
غیردولتیموضوعقانونفهرستنهادها
و مؤسســات عمومی غیر دولتی مصوب
 ۱۹تیــر ســال  ۷۳و الحاقــات بعــدی آن
یا به احــزاب،جمعیتهــا ،انجمنهای
سیاســی و صنفی و انجمنهای اسالمی
یــا اقلیتهای دینی شــناخته شــده یا به
ســایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر
در ایــران که امکان احــراز هویت و ارتباط

با آنها وجود دارد تعلق داشــته باشــد ،با
دســتور مقــام قضایی رســیدگیکننده به
پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه
از ســوی دارنــدگان ،وب ســایت مزبــور تا
صدور حکم نهایــی پاالیش(فیلترینگ)
نخواهدشد».
این تبصره قانونی در صورت اجرا شــدن
میتوانــد جلــوی فیلترینــگ در لحظــه
بســیاری از وب ســایتها را بگیــرد .اما از
ســال  ۸۹کــه قانــون جرایــم رایانــهای به
تصویب رسید تاکنون این تبصره قانونی
مورد اجرا قرار نگرفته است .حاال و آنطور
که جــواد جاویدنیا ،سرپرســت معاونت
فضای مجازی دادســتانی و دبیر کارگروه
توگو با یک وب ســایت
فیلترینگ در گف 
خبری گفته اســت دادســتانی کل کشــور
بــا ارســال ابالغیهای بــه دادســتانیهای
عمومی و انقالب سراســر کشــور خواسته
اســت تــا بــا اجــرای ایــن قانــون جلــوی
فیلترینــگ بــدون ضابطه وب ســایتها
و ســرویسهای آنالیــن کســب و کارها را
بگیرند .او با اشاره به جدیت این معاونت
در اجــرای قانــون گفتــه اســت«:یکی از
کارهایــی که در ایــن معاونت بجد دنبال
آن هســتم اجــرای دقیــق قانون اســت و

فناورانه آشپزی کنید
تاپ اپ

تردمیــل  Verdeنوعــی تردمیــل ویــژه و فوقالعاده کارآمــد برای ورزش اســت که
میتواند در هنگام کار کردن بهجای آنکه برق مصرف کند ،برق تولید کند.
بهگزارش انتخاب ،بســیاری از افراد مایلند در خانه نیز از وســایل ورزشــی اســتفاده
کنند ،اما برخی وسایل برقی ورزشی مصرف بسیار باالیی دارند و در نتیجه به علت
مصرف برق باال کاربران از استفاده از این نوع وسایل ورزشی پشیمان میشوند .اما
شرکت SportsArtنوعی تردمیل ویژه طراحی کرده است که تمام انتظارات کاربران
را بــرآورده میکنــد .این تردمیل بهجــای مصرف برق ،برق تولید میکند.شــرکت
سازنده این تردمیل میگویدVerdeنه تنها برای بدن کاربران بلکه برای حفظ سیاره
زمیننیزمفیداستچراکهبرایتولیدبرقازسوختهایفسیلیاستفادهنمیکند.
جالب است بدانید هر بار برای ورزش روی تردمیل بروید ،به تولید برق برای خانه
خود کمک کرده اید .این ایده جذاب میتواند روی بســیاری دیگر از وســایل ورزشی
موجود در خانه نیز کاربردی باشد از اینرو پیشبینی میشود این تردمیل بزودی با
استقبال باالی مخاطبان در سراسر جهان مواجه شود .اما این شرکت هنوز در مورد
محصول خود و قیمتش اطالعات دقیقی منتشر نکرده است.

پین کردن سؤال امکان جدید توئیتر

میترا جلیلی

خبرنگار

بــا توجه بــ ه زندگی پرشــتاب امروزی
بســیاری از مــردم فرصــت چندانــی
برای آشــپزی ندارند و بهدنبال دستور
غذاهــای آســان و فــوری روی وســایل
دیجیتال ســیار خود از جمله لپ تاپ
و گوشــیهای هوشــمند هســتند .اگــر
شــما هــم از این دســته افراد هســتید
اپلیکیشــن  HiCookرا بــه شــما
پیشــنهاد میکنیم .این اپ آشپزی که
بیشــتر بر غذاهای ایرانــی تمرکز دارد
ســلیقه افــراد مختلــف را در نظر دارد

و اگــر گیاهخــوار یا گوشــتخوار باشــید،
در هر صورت میتوانید از دســتورهای
غذایــی آن اســتفاده کنیــد .درباره این
اپ باید گفت که  23دستهبندی برای
آشــپزی دارد و همچنیــن فصلهــای
ســال را مــد نظــر قــرار داده اســت.
بهعنــوان مثــال غذاهــای زمســتانی و
گــرم یــا غذاهــای تابســتانی و ســرد را
میتوانیــد در ایــن اپ مشــاهده کنید.
همچنیــن بــا در اختیــار داشــتن ایــن
اپ میتوانیــد از ایدههــای آن در
مناســبتهای مختلــف ســال بهــره
بگیریــد؛ بهعنــوان مثــال اگر در شــب
یلــدا ،نــوروز ،رمضــان و ...میهمانــی

براســاس آن اجرای کامل تبصــره  ۱ماده
 ۲۱قانــون جرایــم رایانهای در دســتور کار
قــرار گرفتــه اســت .در این تبصــره تأکید
شده است با رفع فوری محتوای مجرمانه
از ســوی دارنــدگان تارنماهــای شــناخته
شــده (دارای هویــت در داخــل کشــور)
وبسایتها و سرویسهای آنالین مورد
شــکایت تا زمان صــدور حکم نهایی این
سرویسفیلترنخواهدشد».
او در ادامــه افزوده اســت« :بــرای اجرای
این تبصــره از قانون ،آذر ماه ســالجاری
ابالغیــهای هــم بــه کلیــه دادســتانهای
کشــور ارســال و از آنهــا خواســته شــده
حتمــاً تبصره این مــاده از قانــون جرایم
رایانهای قبل از صدور دســتور فیلترینگ
اجرا شــود ».او تأکید میکند که با اجرایی
شــدن ایــن تبصــره جلــوی فیلترینــگ
بدون اطالع قبلی بســیاری از ســایتها و
کسبوکارهای آنالین گرفته خواهد شد.
او همچنین با اشــاره به یک ابالغیه دیگر
به دادستانیهای کل کشور تصریح کرده
اســت که برای اجرای دقیق این تبصره از
همه دادستانیهای کشــور خواسته شده
که هر درخواست شکایتی را قبل از بررسی
و اجرا بهکارگروه فیلترینگ ارجاع دهند.

داریــد و میخواهیــد غذاهایی با حال
و هوای چنین مناســبتهایی درســت
کنید ،این اپ یک مجموعه کامل را به
شما ارائه میدهد .تزئین غذاها و میز
هــم بخشــی دیگــر از قابلیتهای این
اپ محســوب میشــود و ازسوی دیگر
ایــن اپ مدت زمان آماده شــدن غذا،
میزان کالری و ...را نشان میدهد و هر
روز هم دستورهای غذایی جدیدی به
آن اضافه میشود .در این اپ آموزش
انــواع غذاهــای محلــی ،دریایــی،
رژیمی ،گیاهخواری ،فست فود ،سوپ
و آش دیده میشــود و حتــی میتوان
در میــان ایــن دســتورها ،بــا غذاهــای

دبیر کارگروه تعییــن مصادیق مجرمانه
بــا اعــام اینکه یــک ســاعت فیلترینگ
میتوانــد ضررهــای جبرانناپذیــری بــه
کســبوکارهای مجــازی بزنــد ،تأکیــد
کــرده که نظارت بر اجــرای این تبصره به
شــکل جدی با ارســال ایــن دو ابالغیه به
دادســراهای کشــور پیگیری میشــود و از
همه همکاران قضایی نیز خواســته شده
تــا در ایــن زمینــه احتیــاط الزم را در نظر
بگیرنــد .البتــه جاویدنیا یادآور میشــود
کــه اجــرای ایــن تبصــره از قانــون جرایم
رایانهایتنهامختصسرویسهاییاست
که محتوای کلی ســرویس آنها مجرمانه
نباشد.
در کنــار ایــن دو ابالغیــه ،اواســط هفتــه
گذشته تصویر نامهای از یک ابالغیه دیگر
دادســتانی کل کشــور بــه دادســتانیهای
عمومی و انقالب کشور منتشر شد که خبر
از پایان درگیری بین تاکســیهای آنالین
بــا شــهرداری را میدهــد .در این ابالغیه
دادســتان کل کشــور بــه دادســتانهای
عمومــی و انقالب اســتانها اعــام کرده
اســت که صرفاً نظارت بر کار تاکسیهای
اینترنتــی برعهــده شــهرداریها اســت
و تــا زمانــی کــه دســتورالعمل نظــارت

محلــی و خــاص نیــز آشــنا شــد .ایــن
اپلیکیشــن اندرویدی حجمی معادل
 32.8مگابایــت دارد و میتوانیــد آن
را بهطــور رایــگان از فروشــگاههای اپ
بارگذاری کنید.

ساختاسپیکربتونیمخصوصدوستدارمحیطزیست

قاب
فناوری

این روزها بازار اسپیکرها داغ است تا آنجا که هر روز یک مدل جدید روانه بازار میشود که نه تنها هر کدام دارای یک ویژگی
سوسن صادقی خاص بوده بلکه جنس بیشــتر آنها از پالســتیک یا ســیلیکون است اما یک شرکت فرانســوی به تازگی اسپیکری را طراحی و
خبرنگار
ساخته که در کمال تعجب جنس آن از بتون است و در حدود  40پوند ( 8کیلوگرم) وزن دارد.
از ویژگیهای اصلی اســپیکر بتونی که  Le Pavé Parisienنام دارد ،آن اســت که به طبیعت باز میگردد .به عبارتی با محیط
زیســت سازگار بوده و قابل بازیافت است از سوی دیگر
براحتی قابل تعمیر بوده ،از اینرو تنها کافی است کاربر
دو پیــچ را بــاز کرده و قطعــات آن مانند باتــری ،کارت
الکترونیکــی ،اتصاالت ،بلندگــو و ...را براحتی تعویض
کند.
با اینکه این اسپیکر از بتون ساخته شده است ولی دارای
ظاهر خوبی بوده و حس المسه کاربر را اذیت نمیکند.
مهمتر اینکه فرد میتواند قالب و طرح مورد نظر خود
را سفارش دهد و روی آن حکاکی انجام دهد.
ایــن اســپیکر صــدا را قدرتمند و دقیق پخــش میکند.
دارای کانالی است که میتواند موسیقی را میکس کرده
و مانند استریو عمل کند .به عبارتی صدا را بخوبی و با
کیفیت باال پخش میکند.
برای این اسپیکر بتونی دوستدار محیط زیست  349یورو قیمت تعیین شده است و قرار است بزودی وارد بازار جهانی شود.
cnet

توئیتــر قابلیتهــای جدیــدی را بــرای عــدهای از کاربــران خــود ارائــه میکند که
وضعیت آنالین آنها را نشان میدهد و به آنها اجازه میدهد با پین کردن سؤال
توگو کنند .بهگزارش مهر ،بهنظر میرســد توئیتر تصمیم
در پروفایل با افراد گف 
توگو داشــته
دارد پلتفــرم خــود را بهمکانی تبدیــل کند که افــراد در آن باهم گف 
باشــند .این شبکه اجتماعی در نمایشــگاه محصوالت مصرفی الکترونیکی CES
اعــام کــرد بزودی به کاربــران خود اجازه میدهد در یک برنامه بتا شــرکت کنند
که طی آن میتوانند ویژگیهای مختلفی را آزمایش کنند.در آینده تمام کاربران
میتواننــد ویژگیهایی مانند « »icebreakerیا نشــانگرهای وضعیت را اســتفاده
کنند .نشــانگر وضعیت به بقیه افراد نشــان میدهد کاربر چه زمان در تایم الین
خــود آنالین اســت icebreaker.نیز به کاربران اجازه میدهد یک ســؤال را درباره
موضوع مورد نظر خود در پروفایلاش پین و به این ترتیب محاورهای را با کاربران
دیگر آغاز کنند .این برنامه بتا در چند هفته آتی اجرا میشود .البته توئیتر فقط این
برنامــه را برای چند هزار نفر اجرا میکند .کاربران انتخابی ،قابلیتها را آزمایش
میکننــد و بازخــوردی از آنهــا ارائه میکننــد .در مرحله بعد توئیتــر بازخوردها را
بررسی و درباره اجرای قابلیتها تصمیمگیری میکند.

و از راه دور مدیریت میکند.
بزرگتریــن مزیت این آیینــه قرارگیری
کاربر در مقابل آن و رصد لحظه به لحظه
تمامــی تمرینهــا اســت .این سیســتم
تمامی تمرینهای دورهای کاربر را ضبط
کرده و در اختیار وی قرار میدهد.
کاربران در عین حال قادرند تمرینهای
خود را با اتصال به دســتگاههای دیگری
همچون ســاعت هوشــمند رصد کرده و
آمار شخصی خود را ثبت کنند .این آمار

قابل ارســال بــه مربیان با تجربــه بوده و
کاربــران میتوانند با دریافــت نتایج آن
بر وضعیت تناســب انــدام خود نظارت
دقیقتریداشتهباشند.
شــرکت کــرهای  Allblancاعــام کــرده
اســت ایــن پلتفــرم تناســب انــدام در
سالجاری برای اولین بار در بازارهای کره
در دسترس عموم قرار گرفته و سپس در
بازارهای امریکای شــمالی و اروپا تزریق
خواهدشد.

منبع :دیجیتال ترندز
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عکس :تک کرانچ

وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات در یک پیام توئیتری
ازتصمیم نهایی بــرای حذف پیامک مزاحم خبر داد و
خـــــــبر
گفت :این مصوبه باید توسط اپراتورها عملیاتی شود.
بهگزارش «ایران» ،محمدجواد آذری جهرمی که طی دو روز گذشته با انتشار یک
نظرسنجیدرشبکهاجتماعیتوئیترنسبتبهبررسیمشکلپیامکهایمزاحم
تبلیغاتی اقدام کرده بود در تازهترین توئیت خود ،آخرین نتیجه تصمیمات در
خصوص حل این معضل را اعالم کرد .وی در این پیام اعالم کرد:«در هفته آتی
در جلسهای با فعاالن «بازاریابی دیجیتال» راهکارهای ایجاد کانالی مؤثر ،ارزان
و در دســترس برای مشــاغل به جای پیامک بررسی و اجرایی خواهد شد.گفتنی
است متن این پیام توئیتری به این شرح است:
.۱کانــال تبلیغ ارزان :علت رواج پیامکهای مزاحم ،عــدم وجود راهکار مؤثر،
ارزان و در دســترس ،بــرای تبلیــغ مشــاغل اســت .در مصوبه  ۲۷۰کمیســیون
تنظیم مقررات راهکاری برای تبلیغ قانونمند با رضایت مشــتری و پرداخت
هزینه به دریافتکننده دیده شده است.
 .۲تشدید شناســایی و برخورد با ارســال کنندگان :ظرف پنج روز آینده سیستم
کشف تخلفات سازمان تنظیم مقررات با تنظیمات سختگیرانهتری فعالیت
خواهد کرد .برخورد با دفاتر خدماتی فروش سیمکارتهای غیرقانونی و لغو
مجوز آنها در دستور کار قرار گرفت.
 .۳محدودیت در ارســال پیامک روزانه :فعالً ســقف مشخصی برای ارسال
روزانــه مشــخص شــد .دو پیشــنهاد وجــود دارد ،اول اینکــه باالتر از ســقف
ارسال نشود یا اینکه با تعرفه بیشتری محاسبه شود ،اتخاذ تصمیم در این
خصوص قانوناً با کمیســیون تنظیم مقررات اســت و تا یکشــنبه هفته بعد
نهایی خواهد شد.
 .۴گران کردن تعرفه پیامک و قیمت سیمکارت:با توجه به عدم اقبال عمومی
مردم ،از دستور کار خارج شد».
گفتنی است وزیر ارتباطات پیش از این اعالم کرده بود که مردم از پیامکهای
تبلیغاتی متنفرند و تاکنون  ۷۰هزار سیمکارت متخلف را در این زمینه مسدود
کردهایم اما باز هم هستند.

یــک شــرکت کــرهای آیینه هوشــمندی
را طراحی و ســاخته اســت کــه کاربران با
قرارگیــری در مقابــل آن در کالسهــای
تناســب اندام بهصورت آنالین شــرکت
کــرده و بــا نظــارت بــر فــرم بــدن خــود،
وضعیت تناسب اندام خود را بهصورت
دورهای رصد میکنند.
به گــزارش «ایران آنالیــن» ،این فناوری
با وجــود نســخههای پیشــین آیینههای
هوشــمند کــه محــدود بــه صنایــع مد و

زیبایــی بــود ،رونــدی متفــاوت در پیش
گرفته و حفظ تناسب اندام را در کاربران
مدیریــت میکنــد .کاربــران از طریــق
نمایشــگر  ،Mirror Fitورزش موردنظــر
خود را انتخاب کرده و ورزشهای قدرتی
از جمله بوکسینگ ،پیالتس و حتی یوگا
را در خانــه و بهصــورت آنالیــن آموزش
میبیننــد .این آیینه شــرایط حضــور در
کالسهــای آمادگــی جســمانی را نیــز
فراهمکردهوتمرینهاراتامرحلهنهایی
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شــهرداریها بــر فعالیــت تاکســیهای
اینترنتی به شکل مشترک از سوی وزارت
صنعت و وزارت کشور آماده نشود ،باید از
هرگونه برخورد و ممانعت از کســبوکار
این شرکتها به درخواست شهرداریها
خــودداری شــود .از زمــان شــروع بــه کار
تاکســیهای آنالیــن و گســترده شــدن
فعالیت آنها در شهرهای مختلف کشور
این کســب و کارها بارها بهدلیل شکایت
شهرداری و به دســتور دادستانیها مورد
پلمــب قرار گرفتهاند و این پلمب به این
علت بــوده که شــهرداری بر ایــن اعتقاد
است که بهعنوان متولی در فضای حمل
و نقل عمومی کشور ،این نهاد باید مجوز
را بــرای تاکســیهای آنالیــن صــادر کند.
ســوی دیگــر داســتان یعنی تاکســیهای
اینترنتی نیز بر این اعتقاد هستند که آنها
مجوز خود را از اتحادیه کشــوری کســب و
کارهای مجازی دریافت کردهاند بنابراین
شــهرداری نباید در کار آنها اختالل ایجاد
کند بــه هرحــال در حال حاضر بســیاری
از کســب و کارهای فعــال در حمل و نقل
آنالیــن امیدوارنــد بــا این ابالغیــه جدید
دادســتانی بــه نوعــی فعالیــت آنهــا بــا
اختالل مواجه نخواهد شد.
ëëتالشدولت،برداشتنموانعکسبو
کارهاینوپا
پیــش از دادســتانی ،دولــت بــا تشــکیل
کارگــروه «کاهــش موانع کســبوکارهای
مجازی» قدمهای اولیه برای جلوگیری از
فیلتر کسب و کارهای مجازی را برداشته
بــود .اواخــر آذر مــاه ســالجاری بــود کــه
معاونــت حقوقی ریاســت جمهــوری با
صدور بخشــنامهای ،شــیوهنامه تشــکیل
ل کارگــروه «کاهــش موانــع
و نحــوه عمــ 
کســبوکارهای مجــازی» را بــه کلیــه
دســتگاههای اجرایــی ابــاغ کــرد .ایــن
بخشــنامه نیز پیرو مصوبه هیأت وزیران
کــه در بهمن ســال  ۹۶بهمنظور حمایت
از کســبوکارهای قانونی در بستر فضای
مجازی تصویب شده بود ،به دستگاههای
اجرایی ابالغ شــده اســت.این شیوه نامه
کــه شــامل  ۱۳مــاده و دو تبصــره اســت

وظایــف گوناگونــی بــرای دســتگاههای
اجرایی درنظر گرفته که اجرای آن به رشد
فعالیت کســب و کارهــای مجازی کمک
کــرده و در صــورت اجــرای آن بدرســتی
جلوی ایجاد موانع پیش روی این کســب
و کارها را نیز میگیرد .از مجموع  ۱۲ماده
این شــیوه نامه دو مــاده آن که مربوط به
فیلترینگ اســت شــاید از همه مادههای
دیگــر ایــن شــیوه نامــه مهمتر باشــد .در
مــاده  ۱۲ایــن شــیوهنامه آمــده اســت،
هیچکدام از دســتگاههای اجرایــی اجازه
ندارنــد بــدون طــرح موضــوع در کمیته
تخصصــی و کارگــروه رفــع موانع کســب
و کارهــای مجازی ،تجویز طرح شــکایت
و درخواســت پاالیــش (فیلترینــگ) یــا
پاسخ به هراستعالم بهمنظور فیلترینگ
اقدام کنند .همچنین براســاس این ماده
مدیرانیکهبدونگرفتنمجوز،شکایترا
امضا کنند به هیأت رسیدگی به تخلفات
اداری جهــت رســیدگی ارجــاع خواهنــد
شــد .همچنین در ماده  ۱۳این شیوهنامه
تأکید شده که گزارش دستگاههای دولتی
در مورد چگونگی پاســخ به اســتعالمات
مراجــع قضایــی توســط دســتگاههای
اجرایــی کــه منجر بــه فیلترینگ شــده یا
میشود نیز در این کارگروه بررسی خواهد
شد .وزارت ارتباطات و در رأس آن محمد
جــواد آذری جهرمــی وزیــر ارتباطــات
بهعنوان پیشــنهاد دهنده اصلی تشکیل
این کارگروه در سال گذشته امیدوار است
با فعالیت درســت و براساس قانون این
کارگروه جلوی فیلتر شدن و ایجاد موانع
بــرای کســب و کارهای مجــازی آن هم از
سمت بدنه دولت گرفته شود.
بــه هرحــال بایــد منتظــر مانــد و دید که
آیا همســو بــودن دولــت و دادســتانی در
خصوص رفع موانع کسب و کارهای نوپا
این بــار میتواند برای همیشــه داســتان
فیلترینگ بیضابطه این کســب و کارها
را به اتمام برســاند؛ کســب و کارهایی که
فعالیــت آنهــا در دوران تحریم میتواند
نقش مؤثری در توســعه اقتصادی کشور
داشتهباشد.

محمدجــواد آذری جهرمــی ،وزیــر
از امضای
ارتباطات:بررسیوضعیتچندماهه
اخیــر قیمتگــذاری اینترنــت تلفن
دیجیتال
همــراه از ســوی اپراتورهــا و افزایــش
تا تعرفه
قیمــت آن بــا توجــه بــه شــکایت
اینترنت همراه
کاربــران بــه اتمــام رســید و این مدل
تعرفهگذاریاصالحمیشود.
اگر شما جزو
خوانندگانی هستید که حمیــد فتاحــی ،رئیس هیــأت مدیره
به دالیلی نتوانسته اید شــرکت ارتباطات زیرســاخت :رشد
سخنان مسئوالن
ماهانــه  ۱۰درصــدی ترافیــک یکــی
هفته
فاوا را در طول
از پیــام رســانهای داخلــی نشــان از
پیگیری کنید با ستون
افزایــش کیفیــت محصــوالت بومی
رویخط روی خط فاوا با ما
دارد .جهــت گســترش خدمــات
فـــــاوا همراه شوید.
پیام رســانها بــه امــور شــهروندی،
خدمــات دولــت الکترونیــک در دو هفته آینــده از طریق پیام رســانهای بومی قابل
دسترس خواهد بود.
خســروســلجوقی،مشــاوروزیرارتباطــات :ایرانیهــا از امضای دیجیتال اســتقبال
نمیکنند .فقدان فرهنگسازی مناسب و مقاومت نظام اداری ،از دالیل استقبال
نکردن از امضای الکترونیکی در ایران اســت ،از ســوی دیگر این پروژه هنوز متولی
مشــخصی در کشــور ندارد ،این در حالی اســت که فرآیند امضــای دیجیتال تا حد
زیادی حضور ارباب رجوع در بانکها و نهادهای دیگر را کاهش میدهد و میتواند
تا حد زیادی از اتالف وقت مردم ،ترافیک شهرها و تخریب محیط زیست جلوگیری
کند و بیشتر امور اداری از طریق اینترنت انجام شود .اگر امضای الکترونیک در کشور
بوکارهای
نهادینهشود،نقشمؤثریدرتجارتالکترونیکنیزخواهدداشتوکس 
نوپا هم میتواند از این خدمات بهرهمند شوند.
رضاالفتنســب،سخنگویاتحادیهکســبوکارهایمجازی :فیلترینگ بر فعالیت
بوکارهای نوپا تأثیر منفی دارد و فعاالن این عرصه تکلیف مشــخصی ندارند و
کســ 
هرگاه به سوی پلتفرم اینترنتی کشیده میشوند بعد از مدتی دسترسی به آن پلتفرم
نیز ازســوی مسئوالن مســدود میشود .اینســتاگرام از نظر بخشی از حاکمیت ،شبکه
اجتماعیمضرتلقیمیشوددرحالیکهبخشیازمحتوایاینستاگراممجرمانهاست
مسئوالن برای بخش اندکی از اینستاگرام که دارای محتوای مجرمانه است راهی بجز
فیلترینگپیداکنند.
سیدجوادموسوی،مشاوررئیسسازمانفضاییایران :ماهواره «پارس »۱آماده پرتاب
است .طراحی و ساخت ماهواره «پارس  »۲نیز در حال برنامهریزی است که در آینده
نزدیک در دســتور کار قرار میگیرد .این ماهواره تا  ۱۴۰۴یا پایان برنامه هفتم توســعه
به اتمام میرســد .ماهواره «ناهید  »۱آماده قرار گرفتن در مدار اســت البته طراحی و
ساخت ماهوار ه «ناهید »۲نیز در دستور کار قرار دارد .این ماهواره نیز تا دو سال آینده
آماده پرتاب شــده و در مدار قرار خواهد گرفت .طراحی و ســاخت ماهوارههای زمین
آهنگازدیگراقدامهایپژوهشگاهفضاییایراناست.دراینبخشطراحیوساخت
ماهوارههای ایران ست  ۱و  ۲در دستور کار قرار دارد.

