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آغاز اجرای طرح رجیستری موبایل 
س��خنگوی طرح رجیس��تری گوشی تلفن 
 هم��راه از آغاز فاز نخس��ت این پ��روژه از امروز 
٢٨ مهرماه با پایش کل شبکه اپراتورهای موبایل 
خب��ر داد. حمیدرض��ا دهقانی نی��ا در گفتگو با 
خبرن��گار مهر، اظهار داش��ت: فاز نخس��ت این 
طرح آغاز شده و در این مرحله پایش کل شبکه 
اپراتوره��ای موبایل با هدف ثبت و مانیتورینگ 
آخرین شناسه های ترکیبی گوشی و سیم کارت 
که در شبکه ثبت می ش��ود، انجام می گیرد.وی 
با بی��ان اینکه هر نوع گوش��ی موبایل که تا ٢٨ 
مهرماه در ش��بکه اپراتورهای کش��ور فعال بوده، 
 مجاز تلقی می شود، ادامه داد: در این مرحله و از 
٢٨ مهرم��اه قصد ب��ر مانیتورینگ ش��بکه برای 
 شناسایی شناسه ترکیبی سیم کارت و گوشی هایی

 است که در شبکه فعال شده اند.سخنگوی طرح 
رجیستری گوشی موبایل با بیان اینکه پس از این 
مرحله، در مرحل��ه دوم که از دوم آبان ماه آغاز 
می ش��ود بررسی و تش��خیص اصالت چند مدل 
گوشی در دستور کار قرار می گیرد، اضافه کرد: 
در این مرحله، رجیستری گوشی موبایل تاثیری 
در نحوه دریافت س��رویس مشترکان ندارد و به 
هیچ عنوان مزاحمتی برای مردم ایجاد نشده و در 

ارتباطات آنها خللی وارد نمی شود.
مدیرکل فناوری اطالعات س��تاد مبارزه با 
 قاچاق گفت: ظرف ٥ روز آینده آخرین ورودی های

 گوش��ی و سیم کارت به شبکه را تست خواهیم 
کرد و شناس��ه های ترکیبی مدنظ��ر را به عنوان 
شناسه مورد تایید طرح، ثبت می کنیم اما پس از 
تاریخ دوم آبان ماه، گوشی هایی که از مدل اعالم 
شده باشند در صورت ورود غیرقانونی به کشور، 
در شبکه مخابراتی فعال نخواهند شد.دهقانی نیا به 
مردم توصیه کرد که اگر گوش��ی صفر و کارنکرده 
در اختی��ار دارند ظرف چن��د روز آینده آن را، با 
گذاش��تن س��یم کارت داخل آن، فع��ال کنند.وی 
افزود: در این صورت تا آخرین بازه زمانی پایش 
و آمارگیری ش��بکه های اپراتورها، گوشی مورد 
نظر در شبکه مورد تایید قرار می گیرد، اما پس از 
اعالم مدل های موردنظر، دریافت خدمات از شبکه 
اپراتورها نیازمند سنجش اصالت کاال خواهد بود. 
وی در مورد نحوه سنجش اصالت گوشی و قاچاقی 
نب��ودن آن گفت: م��ردم می توانند ب��رای دریافت 
شناس��ه IMEI از طریق وارد کردن کد دستوری 
*#۰۶# اقدام کنند. پس از دریافت IMEI ، آن را 
با برچسب روی جعبه گوشی و کد باتری مطابقت 
دهند و در صورتی که این ٣ کد، یکسان بود آن را 
از شبکه اپراتورها استعالم کرده و صالحیت آن را 
از این جهت که گوش��ی قاچاق است و یا خیر، از 

طریق سیم کارت دریافت می کند.

خبرنامه

دوربین ٣٦٠ درجه با ١٧ لنز ساخته شد
یک شرکت فناوری دوربینی ٣۶۰ درجه با ١٧ 

لنز ساخته که ضدآب و گرد و غبار است. 
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی نت،  
ش��رکت سامسونگ دوربینی ٣۶۰ درجه با ١٧ لنز 
به نام ٣۶۰Roundس��اخته است.دوربین مذکور  
مجهز به دو ست ٨ تایی لنز  و لنزی اضافی در مرکز 
گجت است. کاربران حرفه ای و آماتور می توانند از 
این دوربین استفاده کنند و ویدئو و صوت سه بعدی 
ثبت کنند. به این ترتیب دستگاه برای تولید محتوا 
در فضای واقعیت مجازی ایده آل است.سامسونگ 
از سال ٢۰١٤ مشغول ساخت این دوربین ضد آب 
و گردوغبار است.بر اساس این گزارش،این دوربین 
همچنین دس��تگاه به ۶ میکروف��ون داخلی مجهز 
است و می توان به این دستگاه کارت حافظه ٢٥۶ 

گیگابایتی افزود.

کتی که موبایل را شارژ می کند
محققان کتی س��اخته اند که با فش��ار دکمه ای 
کاربر خود را گ��رم می کند و حتی می تواند موبایل 
او را ش��ارژ کند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از 
ماشابل، محققان به تازگی کتی ساخته اند که قابلیت 
گرم کردن خود را دارد و با اس��تفاده از فناوری کاربر 
خود را در زمستان گرم نگه می دارد. کت مذکور که 
Greenhouse Jacket نام گرفته از طریق دکمه ای 
 که روی مچ لباس قرار گرفته کاربر خود را گرم می کند.

 این کت دارای س��ه درجه گرما اس��ت که باالترین 
 می��زان آن ١٣٥ درج��ه فارنهایت اس��ت. پنل های

 گرمایی این گجت پوشیدنی ضد آب در جلو و پشت 
آن ق��رار گرفته اند و می توانند تا١٤ س��اعت کاربر 
 خ��ود را گرم نگه دارند.جال��ب آنکه کاربر می تواند

 موبایل خود را با کمک باتری گجت شارژ کند.

 امضای دو سند همکاری 
در زمینه علوم و فناوری بین ایران و ترکیه

دو سند همکاری بین مقامات ایران و ترکیه در 
حاش��یه سفر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس 
جمهوری به آنکارا امضاء شد.به گزارش ایرنا، این 
یادداشت تفاهم همکاری در زمینه علوم و فناوری 
میان مرکز همکاری های علمی و بین المللی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری کش��ورمان و ش��ورای 
علمی و تحقیقاتی ترکیه بوده اس��ت.بر اساس این 
گزارش،همچنین برنامه اقدام دوساالنه برای اجرای 
یادداش��ت تفاهم میان ای��ران و ترکیه در خصوص 
همکاری در زمینه محیط زیس��ت نیز امضاء ش��د. 
گفتنی است؛ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس 
جمهوری شامگاه چهارشنبه جهت دیدار با مقامات 
آنکارا و ش��رکت در اجالس سران دی.٨ به ترکیه 

سفر کرد.

خبرنامه ستاری،معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:

همکاری های علمی و فناوری با ازبکستان توسعه می یابد
تفاهم-گ��روه فناوری:س��تاری،معاون علمی و 
فن��اوری رئیس جمهوردر دیدار با عبدالعزیز کامل اف، 
وزیر امور خارجه ازبکستان برگسترس همکاری های 
علم��ی و فناوری دو کش��ور تاکی��د کرد.معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهور، توس��عه مناس��بات علمی و 
دانش��گاهی را یکی از زمینه های همکاری بین ایران و 
ازبکس��تان دانست و گفت: ایران و ازبکستان همچنین 
می توانن��د در حوزه نف��ت و گاز و فناوری های مورد 
نیاز این حوزه با یکدیگر همکاری داشته باشند. سورنا 
س��تاری در دیدار با هیأت ازبکس��تانی بیان کرد: باید 
ش��رایطی فراهم کنیم که همکاری های دانشگاهی بین 
ایران و ازبکستان افزایش یابد.وی با اشاره به فعالیت های 
فناورانه ایران در س��ال های اخیر گفت: ش��رکت های 
دانش بنیان زیادی در حوزه های مختلف نانوتکنولوژی، 
بیوتکنولوژی، سلول های بنیادی، ICT و غیره در ایران 
فعالیت می کنند.س��تاری همچنین تصریح کرد: برخی 
ش��رکت های دانش بنیان ایرانی به عن��وان بزرگ ترین 
شرکت های منطقه شناخته شده اند.وی افزود: در هر کدام 
از رش��ته های علمی که ایران در آن به پیشرفت رسیده 
است، می توانیم زیرساخت هایی برای همکاری مشترک 
بین ایران و ازبکس��تان ایجاد کنی��م.وی در خصوص 

تشکیل کمیته های مش��ترک فناوری بین ایران و دیگر 
کشورها گفت: برای توسعه همکاری های بین المللی در 
حوزه های فناورانه اقدام به تشکیل کمیته های مشترک 
فناوری با دیگر کشورها کرده ایم که کمیته روسیه و چین 
یکی از فعالترین آنهاست.ستاری همچنین عنوان کرد: 
در این کمیته ها همکاری های دانشگاهی را نیز توسعه 

داده و پروژه های مش��ترک دانشگاهی تعریف کرده ایم.
به گفته وی، همکاری های مشترک علمی نیز از دیگر 

دستاوردهای تشکیل این کمیته هاست.
ایجاد صفحه جدید در روابط بین ایران و 

ازبکستان ضروری است
عبدالعزیز کامل اف، وزیر امور خارجه ازبکستان 

نیز در این مراس��م، گفت: دیدارهای صورت گرفته 
بر اساس توافقات منعقدشده بین رؤسای جمهور دو 
کش��ور صورت می گیرد تا صفحه جدیدی در روابط 
بین دو کش��ور باز ش��ود.وی افزود: دو کشور منافع 
مشترک زیادی در بعد منطقه ای، بین المللی و دو جانبه 
دارند و به زودی رییس جمهور ایران به ازبکستان سفر 
خواهد کرد.وزیر امور خارجه ازبکستان همچنین بیان 
کرد: امیدواریم دیدارهای مش��ترک، شرایطی فراهم 
کند تا زمینه همکاری ها و فعالیت های بین دو کشور 
هموارتر ش��ود.به گفته کامل اف، در ازبکستان توجه 
ویژه ای به توسعه روابط تجاری، اقتصادی و علمی و 
فناوری با ایران وجود دارد، به همین دلیل کمیسیون 
مش��ترک ایران و ازبکستان به زودی تشکیل خواهد 
ش��د.وی در ادامه بیان کرد: ازبکس��تان برای توسعه 
همکاری های دانشگاهی و تربیت نیروی مهندس و 
متخص��ص از ایران یاری می خواه��د؛ زیرا ایران در 
این حوزه تجارب خ��وب و قابل توجهی دارد.وزیر 
امور خارجه ازبکستان با اشاره به مشترکات ایران و 
ازبکستان، گفت: ایران و ازبکستان منطقه، سنت ها، 
تاریخ، تجارب و حتی ذهنیت مش��ترکی با هم دارند 

که باید از این اشتراکات به نحو خوب استفاده کنند.

 رونمایی از سرویس خط ویژه سازمانی همراه اول
در نمایشگاه ایران تلکام ۲۰۱۷

تفاهم-گروه فناوری:همزمان با نمایشگاه ایران تلکام ٢۰١٧ ، همراه اول سرویس خط وی  ژه سازمانی را ارائه کرد.
به گزارش اداره ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، سرویس خط ویژه سازمانی یکی از سرویس  های پایه مرتبط 
با Unified Communication است، که از جذابیت خاصی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط برخوردار 
است و از طریق ایجاد یک سیستم پاسخگویی تلفنی مبتنی بر بستر cloud تمامی نیازهای تلفنی این گونه شرکت  ها 
را پوشش می  دهد.این  سرویس به کسب وکارها اجازه می  دهد با ثبت یک شماره در شبکه همراه اول به عنوان خط 
ویژه سازمانی،  تا ۶٤ شماره از خطوط فعلی کارکنان سازمان از هر اپراتوری به صورت همزمان پاسخگوی تماس  ها 
باشند. عالوه بر این، با استفاده از قابلیت IVR این سرویس، کسب و کارها می  توانند به صورت تخصصی پاسخگوی 
تماس ها بوده و تماس  های مرتبط با هر بخش از کسب و کار خود را به تیم  های مرتبط داخلی ارجاع دهند. همچنین 
این راهکار می تواند همانند یک مرکز تماس کامل قابلیت کنترل و مدیریت کلیه تماس ها را در اختیار مدیران کسب 
و کارها و شرکت ها قرار دهد.در واقع با استفاده از این سرویس سازمان ها می  توانند به سهولت از طریق پنل کاربری 
که در اختیار آنها قرار می گیرد کلیه تماس  های تلفنی کسب  و کار خود را مدیریت کنند. پاسخگویی هم زمان، امکان 
تعریف IVR های متعدد و عدم وابستگی سرویس به خطوط ثابت به کسب و کارها امکان پاسخگویی از هر زمان 
و مکان را داده منجر به کاهش تماس  های از دس��ت رفته خواهد ش��د. قابلیت تفکیک تماس  های شخصی و کاری، 
حفظ محرمانگی شماره تلفن  های کارکنان سازمان، و تفکیک هزینه تماس  های شخصی و کاری از دیگر مزایای این 
س��رویس اس��ت.کاهش تماس  های از دست رفته،  قابلیت پاسخگویی از هر نقطه و هر زمان،  هزینه کمتر نسبت به 
سرویس  های مشابه به دلیل عدم نیاز به سرمایه گذاری اولیه، آسانی نصب، راه  اندازی و استفاده به دلیل عدم نیاز به 
نصب سخت افزار، قابلیت مدیریت تماس های سازمان از طریق پنل کاربری، تفکیک تماس های شخصی و کاری 
افراد سازمان، قابلیت انتقال تماس به خطوط فعلی افراد سازمان از تمامی اپراتورها و خطوط ثابت و حفظ محرمانگی 

شماره تلفن افراد سازمان در تماس  های خروجی برخی از مزایای این سرویس است.

 کسر هزینه قبوض تلفن
 به صورت اتوماتیک

معاون شرکت مخابرات ایران گفته که مخابرات قصد دارد، سرویس پرداخت قبوض تلفن را به سمتی 
ببرد که با توافق با بانک، قبض تلفن مش��ترکان بدون دریافت صورت حس��اب، به صورت اتوماتیک از 
حساب بانکی شان پرداخت شود.به گزارش ایسنا، به گفته مسووالن مخابرات، ٧۰ درصد مکالمات تلفن 
ثابت در ایران زیر یک دقیقه است و با توجه به تعرفه گذاری صورت گرفته برای تلفن، در این بخش گرانی 
اتفاق نیفتاده است.اما از سوی دیگر در این باره از سوی مسووالن مربوطه بر لزوم اصالح نظام تعرفه گذاری 
در خدمات ارتباطی تاکید و اعالم شده که باید متناسب با تورم و سود منطقی اپراتور آبونمانی برای تلفن 
ثابت در نظر گرفته شود همچنین در حوزه اینترنت مشترکین باید با پرداخت هزینه ثابت از خدمات مختلف 
بهره ببرند.درباره دالیل این امر هم اینگونه اعالم شده که با توجه به اینکه شیوه استفاده مردم از ارتباطات 
و همچنین رشد فناوری در طول این سال ها تغییر کرده، نظام تعرفه گذاری تلفن ثابت، همراه و ADSL نیز 

باید تغییر کند. اگر بنا باشد اقدام به تعرفه گذاری بر اساس دقیقه و پالس و فاصله باشد، پاسخگو نیست.
اما طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، قبوض تلفن ثابت مشترکان اعتباری در صورتی 
که در طی دو دوره به ٢۰ هزار تومان و برای مش��ترکان دائمی به ٣۰ هزار تومان برس��د، مخابرات مجاز 
به قطع ارتباط مش��ترک خواهد بود، اما فعال مخابرات تصمیمی برای قطع ارتباط مشترکان با این میزان 
بدهی، ندارد.معاون امور مش��تریان ش��رکت مخابرات ایران در این باره با اشاره به هزینه ٤.٥  تومانی هر 
 دقیقه مکالمه با تلفن ثابت در کش��ور، گفته اس��ت این در حالی است که در مکالمات تلفن همراه، کاربر

 به ازای هر دقیقه به طور متوسط ۶۰ تومان می پردازد و مدت زمان بیشتری نیز مکالمه می کند.بر اساس 
اطالعات نشریه ارتباطات، وی از برنامه ریزی برای حذف قبوض کاغذی ظرف هشت ماه آینده خبر داد 
 و افزود: به زودی اعالم صورت حساب قبوض تلفن ثابت، با هدف اطالع رسانی به مشترکان، به صورت 

یک ماهه خواهد شد.

    

    

چرایی سرمایه گذاری در طال 
تحلیلگ��ران اقتصادی بانک گلمن س��اچ آمریکا اعالم کردند: با توجه به معیارهای بررس��ی ش��ده در طال و بیت کوی��ن، برتری طال به بیت کوین 
بیش��تر اس��ت. به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیس��ی، بانک گلمن س��اچ آمریکا اعالم کرد، طال به لحظ ارزش ذاتی و ماندگاری بهتر 
از ارزهای مجازی اس��ت.تحلیلگران گلمن س��اچ اعالم کردند، فلزات گرانبها علیرغم س��ود نس��بی که دارند در کالس س��رمایه مدرن در بازار بورس 
قرار می گیرند.زمانیکه بالتکلیفی در بازار ایجاد می ش��ود، قیمت طال افزایش پیدا می کند و در بلند مدت طال به دلیل تداوم رش��د تقاضا در بازارها 
نوظهور بویژه در چین با رش��د قیمت روبرو خواهد ش��د.در همین حال کارشناس��ان اقتصادی گلمن س��اچ بواس��طه چندین معیار از جمله ماندگاری، 
قابلی��ت حم��ل، ارزش ذاتی و واحد محاس��به به مقایس��ه طال و بیت کوین پرداختند و در نهایت اعالم کردند که در س��ه مقوله ط��ال بهتر از بیت کوین 
اس��ت و فق��ط در معیار قابلیت حمل بی��ت کوین به طال برتری دارد.همچنین در حالیکه هر دو آنها برای ذخیره در بلند مدت نیازمند مهارت هس��تند؛ 
بی��ت کوی��ن به دلیل اینکه در برابر هک ش��دن از طریق کیف های پول آنالین، کاربران رایانه یا تلفن های هوش��مند آس��یب پذیر هس��تند از این رو 
طال به بیت کوین اولویت دارد.از س��ویی دیگر جابجایی ش��مش های طال می توانند هزینه بر باش��د، دارای وزن هس��تند، نیازمند س��طح باالی امنیت 
و در بعضی از کش��ورها مانند هند برای واردات طال مالیات س��نگینی وضع ش��ده اس��ت؛ در حالیکه بیت کوین ها بس��یار سریع تر و ارزان تر قابلیت 

جابجای��ی دارن��د.
در م��ورد عرض��ه ط��ال محدودیت وج��ود دارد و از این منظر بیت کوین پیش م��ی افتد؛ اما طال در حفظ قدرت خرید خود بهتر اس��ت و روزانه 
با نوس��ان قیمت خیلی کمی روبرو می ش��ود. در س��ال جاری میالدی بیت کوین در حدود ۶۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده و در ابتدای س��ال 
ج��اری می��الدی قیم��ت آن کمتر از یکهزار دالر بود و بعد از گذش��ت تقریبا ١۰ م��اه به نزدیک ۶ هزار دالر در هر واحد افزای��ش پیدا کرد.بر همین 
اس��اس قیمت طال در س��ال ٢۰١٧ میالدی ١٢ درصد افزایش نش��ان می دهد؛ در حالیکه مجموع ارزش بیت کوین در جهان در حال رسیدن به ١۰۰ 

میلیارد دالر اس��ت.


