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اﯾﺮان و ﻓﻨﺎوری

ﻓﻨﺎوری ﻧﻮﯾﻦ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزیﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻣﺰﻫﺎی
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ

ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺎل
در ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ
در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮ اﺧﯿﺮ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن
و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﯾﺮان و ﻓﻨﺎوران ﺣﻮزه ﻧﺎﻧﻮ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ
ﺳﻨﮕﺎل ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﯿﻦ دو ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺳﺘﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ ،در ﺣﺎﺷﯿﻪ
اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻫﯿﺌﺖ اﻋﺰاﻣﯽ از اﯾﺮان
و دوﻟﺖ ﺳﻨﮕﺎل در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﯾﮋه
ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری در ﺑﺨﺶ
ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺘﯽ و آﻣﻮزش در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری
ﻧﺎﻧﻮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻘﺮرﺷﺪ
ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی
از ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾــﺮان در ﺗﻮﺳﻌﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی
ﻓﻨﺎوری ﻧﺎﻧﻮ و آﻣﻮزش ﻧﯿﺮوی ﺟﻮان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎدان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﻣﻀﺎ ﺑﺮﺳﺪ.

۲۲۰ﭘﺮوژهﻣﺸﺘﺮکﺑﯿﻦ
داﻧﺸﻤﻨﺪانﺑﺮﺗﺮدﻧﯿﺎواﯾﺮان
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾﺮﻋﻠﻮم در اﻣﻮر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ از اﺟﺮاﯾﯽ
ﺷﺪن  ۲۲۰ﭘﺮوژه ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮﺗﺮ
دﻧﯿﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺒﺮ داد.
ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺎﻻر آﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ
ﺷــﺪن اﯾــﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮔﻔﺖ :در
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ۲۲۰ ،ﭘﺮوژه ﻣﺸﺘﺮک
ﻣﺎ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎ و داﻧﺸﻤﻨﺪان
اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺮﯾﺶ ،آﻟﻤﺎن ،ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن،
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد.
ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم وزﯾــﺮ ﻋﻠﻮم در اﻣــﻮر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ
ﯾﺎدآورﺷﺪ :اﻋﺘﺒﺎرات ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﺷﺪه ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻮل ﺑﺎﺑﺖ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ
در ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و از اﻣﺴﺎل ﭘﺮوژه ﻫﺎی
ﻣﺬﮐﻮر وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری

ﺑﺎزداﺷﺖ ﻓﺎشﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﻃﻼﻋﺎت اﭘﻞ

اﭘﻞ در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد ﻫﺸﺪار
دادهاﺳــﺖ ﻓﺎشﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻃﻼﻋﺎت داﺧﻠﯽ
ﺷﺮﮐﺖ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ
 ۱۲ﻧﻔﺮ از ﻓﺎشﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ در ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ اﭘﻞ ﭘﺴﺖ ﺷﺪه
اﺳﺖ .اﭘﻞ در ﯾﺎدداﺷﺖ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮده در
ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﻣﯿﻼدی  ۲۹ﻧﻔﺮ از ﻓﺎشﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﻃﻼﻋﺎت داﺧﻠﯽ را دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮدهاﺳﺖ ﮐﻪ از
اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ۱۲ﻧﻔﺮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻓــﺮدی ﮐــﻪ ﻓــﺎش ﮐــﺮده ﺑــﻮد اراﺋـــﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ  iOSﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ
ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﻮدهاﺳﺖ.
در اﯾــﻦ ﯾــﺎدداﺷــﺖ آﻣــﺪه اﺳــﺖ :اﻓـــﺮادی ﮐﻪ
اﻃﻼﻋﺎت را ﻧﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧــﻮاه ﮐﺎرﻣﻨﺪ،
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﯾﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه اﭘــﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﻃﺮح  :ﻋﻠﯽ ﻣﻌﺼﻮم ﺑﯿﮕﯽ/ﺷﻬﺮآرا

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﺑﺎ ﻫﺪف آﻣﻮزش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ در
دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻗﺮار دارد.
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺑﺮاری در ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺧﻮد ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻨﺎوری ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎزیﻫﺎی
راﯾﺎﻧﻪای و دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﻧﻮﺷﺖ :از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﻀﺎ ،ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و اﺳﺮارآﻣﯿﺰ
و دارای وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از ﺳﻄﺢ
زﻣﯿﻦ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻸ ،ﺑﯽوزﻧﯽ و ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺖ ﻣﺎﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای
و واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳــﺎزﻣــﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ اﯾــﺮان ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد:
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای در ﮐﺸﻮر
ﺑﻮدهاﯾﻢ و ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻐﺘﻨﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎن
ﻣﺴﺘﻌﺪ و ﺧﻼق ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

اﺳﺒﺎبﮐﺸﯽ ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ

ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ،ﭘﯿﺎمﻫﺎ و دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﻗﺒﻞ از ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﺪن ﺗﻠﮕﺮام ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟
ﺳﺮادار  -اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﺪن ﺗﻠﮕﺮام ﺣﺴﺎﺑﯽ داغ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻫﺮ ﺟﻮر ﺷﺪه ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﺑﻪ ﭘﯿﺎم رﺳﺎنﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﻮچ دﻫﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ آﻣﺎده اﺳﺒﺎبﮐﺸﯽ ﻫﻢ ﺑﻮد .ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻧﯿﺖ ﮐﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ دﯾﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی داﺧﻠﯽ
ﮐﻮچ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﻪ ﺑﺎر و ﺑﻨﺪﯾﻞ ﺧﻮد را از ﺗﻠﮕﺮام ﺟﻤﻊ ﮐﻨﯿﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ راﺣﺖ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﺗﺮﺳﯽ ﺑﺮای از دﺳﺖ دادن ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮه ﭘﯿﺎمﻫﺎ ،ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮام ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﭘﯿﺎمﻫﺎیﺧﻮدرا
ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﮐﻨﯿﺪ
اﮔــﺮ ﺑﺎ دوﺳــﺘــﺎن ،ﻫﻤﮑﺎران ﯾﺎ اﻓــﺮاد ﺧﺎﺻﯽ
ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
اﯾﻦ ﭘﯿﺎمﻫﺎ را در ﺟﺎﯾﯽ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺮوﻗﺖ
ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﻪ آن ﻫــﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
راهﻫﺎی زﯾﺎدی ﭘﯿﺶروی ﺷﻤﺎﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ راه اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺘﺨﺎب در
ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﮐﭙﯽ ﮐﻨﯿﺪ و در ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﯾﮑﺮوﺳﺎﻓﺖ ورد آنﻫﺎ را ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
راه دوم ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﻗﺪرت اﺳﺘﻨﺎد ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻣﯽﺑﺮد ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﮑﺮﯾﻦﺷﺎت از ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﮔﻔﺖوﮔﻮ)ﭼﺖ( در ﺗﻠﮕﺮام اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ در
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﻫﻢ در ﺗﻠﮕﺮام دﺳﮑﺘﺎپ )ﮐﻠﯿﺪ
 Printscreenدر وﯾﻨﺪوز( اﯾﻦ ﮐﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم
اﺳــﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ روش ﺑــﺮای ﮔﻔﺖ وﮔﻮﻫﺎی
ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ راه ﺳﻮم ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ در
ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻪ ﻓﺎﯾﻞ ﭘﯽدیاف ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﯽدیاف
اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﺗﻠﮕﺮام وب در آدرس web.telegram.org
ﺑﺮوﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ اﺑﺘﺪا ﺷﻤﺎره ﻫﻤﺮاه و ﮐﺪ
ﮐﺸﻮر را وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﮐﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺣﺴﺎب
در ﺗﻠﮕﺮام ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ .ﭘﺲ از ورود
ﮐﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ،ﺻﻔﺤﻪ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﮕﺮام دﺳﮑﺘﺎپ
در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن
ﺗﻠﮕﺮام وب اﺳــﺖ .ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ای ﮐﻪ ﻗﺼﺪ
ذﺧﯿﺮه ﮐﺮدن آن را دارﯾﺪ ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ  ctrl+Pرا ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ .در ﭘﻨﺠﺮه
ﭘﺮﯾﻨﺖ ﻣﺮورﮔﺮ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﻣﺘﻦ ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺧﻮد را روی ﮐﺎﻏﺬ
ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت  PDFذﺧﯿﺮه
ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ روش ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ و ﺑﺮای
ذﺧﯿﺮه ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻔﺤﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و دوﺑــﺎره ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻗﺒﻠﯽ را ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ.

ﺣﻔﻆ ﻋﮑﺲ
و ﻓﯿﻠﻢ و ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ
اﮔﺮ ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﻮد و
ﺷﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ از ﻋﮑﺲ ،ﻓﯿﻠﻢ و اﺳﻨﺎد
رد و ﺑــﺪل ﺷــﺪه در ﺗﻠﮕﺮام ﺧــﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑــﺎﯾــﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺳﺨﺖ در
اﺷﺘﺒﺎه ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﺗﻤﺎم ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن اﺳﺖ.
ﺑــﺮای اﯾــﻦ ﮐــﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ روی ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد
ﯾــﺎ ﺗــﻠــﮕــﺮام دﺳــﮑــﺘــﺎپ اﻗـــﺪام ﺑــﻪ ﺑﺎرﮔﯿﺮی
ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﮐــﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺣــﺎﻻ در
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳــﺮاغFile Manager
ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻮﺷﻪ ای
ﺑﻪ ﻧــﺎم  Telegramﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر
ﭘﻮﺷﻪ ﻣﺠﺰای ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ،وﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ،ﺻﺪاﻫﺎ و
اﺳﻨﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻠﮕﺮام آنﻫﺎ را ﺑﺎرﮔﯿﺮی
ﮐﺮدهاﯾﺪ.
ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن از آنﻫﺎ روی آﯾﮑﻦ
ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Copyرا ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺣﺎﻻ ﻫﺮ ﭘﻮﺷﻪای
را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و دوﺑﺎره روی
ﮔﺰﯾﻨﻪ  Copyﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺴﺘﻪ ﺑــﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘــﻮﺷــﻪ را در
ﮐــﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻮﺷﯽ ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ آن
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮوﯾﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ  Moveﯾﺎ  Pasteرا
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳــﺖ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ اﯾــﻦ ﮐــﺎر را ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ
دﺳﮑﺘﺎپ ﺗﻠﮕﺮام اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺑــﺮای اﯾﻦ
ﮐــﺎر ﺳــﺮاغ  My Computerﺑــﺮوﯾــﺪ و وارد
ﭘﻮﺷﻪ  Downloadﺷــﻮﯾــﺪ .در اﯾــﻦ ﭘﻮﺷﻪ
ﻓﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم  Telegram Desktopﻫﺴﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺻــﺪا ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ،وﯾﺪﺋﻮ و
اﺳﻨﺎد را دارد.
ﻧــﺴــﺨــﻪ ﭘــﺸــﺘــﯿــﺒــﺎن ﮔــﺮﻓــﺘــﻦ از ﺗــﻠــﮕــﺮام
دﺳﮑﺘﺎپ ﺑــﻪ راﺣــﺘــﯽ ﮐﭙﯽ ﭘﯿﺴﺖ ﮐــﺮدن
ﻫــﻤــﯿــﻦ ﻓــﺎﯾــﻞﻫــﺎ در ﻣــﺤــﻞ ﻣــــﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺖ.

دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن را
ﮔﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ
ﯾـــﮑـــﯽ از دﻏــــﺪﻏــــﻪﻫــــﺎی ﻣــﻬــﻤــﯽ ﮐــﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺗﻠﮕﺮام دارﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ دوﺳﺘﺎن و ﻣﺨﺎﻃﺐﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺗﻠﮕﺮام
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ در ﺗﻠﮕﺮام ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮارﮐﺮدهاﻧﺪ
و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑــﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﯾﺪ
از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﺧــﻮد ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮔﻮﺷﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن)ﺑﮑﺎپ( ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑــﺮای اﻧﺠﺎم
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ  Contactو Setting
ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﺑﺮوﯾﺪ وﮔﺰﯾﻨﻪ  Exportرا اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ.
ﺣﺎﻻ دوﺑــﺎره ﺑﻌﺪ از  Contactو  Settingاﯾﻦ
ﺑﺎر ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ  Contact to displayﺑﺮوﯾﺪ .در
اﯾﻨﺠﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن روی ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮔﺰﯾﻨﻪ  deviceو اﮔﺮ ﺳﯿﻢﮐﺎرت ذﺧﯿﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮔﺰﯾﻨﻪ  sim cardرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢ
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن روی ﻫﺮﮐﺪام ازاﯾﻦ دو ﻣﻮرد
ذﺧﯿﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﯿﮏ دو ﮔﺰﯾﻨﻪ را ﺑﺰﻧﯿﺪ.
ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﮕﺮان
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ﭼﻮن در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﯾﮏ ﺑﺎر از ﻫﻤﻪ
آنﻫﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ .ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻤﺎم
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﻪﺟﺰ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﻓﻘﻂ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﻠﮕﺮام را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ
 Contact to displayﺑﺮوﯾﺪ و ﺗﯿﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﺗﻠﮕﺮام را ﺑﺰﻧﯿﺪ .ﺣــﺎﻻ ﻧﻮﺑﺖ آن اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
روش اول ﯾﻌﻨﯽ  Contactو  Settingو ﺑﻌﺪ ﻫﻢ
 Exportاز ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﻠﮕﺮام ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ contact/
 setting/export and importﺑــﺮوﯾــﺪ و
ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ اول ﮐــﺎر از آن ﻫــﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ.

ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ

ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮزه ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
وﻓــﺎﯾــﯽﻧــﯿــﺎ -ﺑــﺎ ﻇــﻬــﻮر و
ﮔﺰارش
ﮔــﺴــﺘــﺮش اﺳــﺘــﻔــﺎده از
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ
ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در اﯾﻦ ﺣﻮزه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در
ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﻠﺘﺮ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ ،ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺧﺒﺮی
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﻈﺎم ،ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﮐﻼﻫﺒﺮدار و ...اﻋﻤﺎل
ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک،
ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ،ﯾﻮﺗﯿﻮب و ﻣﻮاردی از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﯿﺰ در ﭼﻨﺪﺳﺎل
اﺧﯿﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﺑﺤﺚ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺑﻮده اﻧﺪ و اﯾﻦ روزﻫﺎ
ﻧﯿﺰ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪن ﭘﯿﺎمرﺳﺎن
ﺗﻠﮕﺮام در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﯽرﺳﺪ.

اﻋﻤﺎل ﺳﻠﯿﻘﻪای ﻣﺤﺪودﯾﺖ

ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﻫﻤﻮاره ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ را در اﯾﻦ
ﺣﻮزه اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺒﻮد ﺿﺎﺑﻄﻪ و ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺨﺺ
در اﻋﻤﺎل ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ و اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺮات ﺳﻠﯿﻘﻪ ای در
اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮاردی ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد
ﺳﺆاﻻت زﯾﺎدی در ذﻫﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻫﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ ،وزﯾﺮ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ،در ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام
ﺧــﻮد ﺑــﻪ ﻣــﻮﺿــﻮع اﻋــﻤــﺎل ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﭘــﺮداﺧــﺘــﻪ و
ﻧﻮﺷﺘﻪاﺳﺖ :ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ،ﻫﻤﻮاره

ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ
ﺑﺎ ﺗﻠﮕﺮام
ﯾﮏ ﻣﺜﻞ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻪ »ﺳﻤﯿﻪ ﻧﺮو از ﺗﻠﮕﺮام
وﻟﯽ اﮔﺮ رﻓﺘﯽ اﮐﺎﻧﺘﺘﻮ ﺣﺬف ﮐﻦ «؛ ﮐﻪ اﺷﺎره
داره اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ دﯾﮕﺮ از ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺗﻠﮕﺮام
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﺑــﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻠﻮی ﺑﺮﺧﯽ
ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎ در آﯾﻨﺪه را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﻠﮕﺮام ﺧﻮد را ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺣﺬف ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻪ ﺻــﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض در اپ ﺗﻠﮕﺮام
وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺮای ﺣﺬف ﺣﺴﺎب ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا
وارد ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻠﮕﺮام ﺷﻮﯾﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ وبﺳﺎﯾﺖ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﺣﺬف ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺬف ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﻠﮕﺮام ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ دارد.
اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ my.telegram.
 org/deactivateﺑﺮوﯾﺪ .ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ آدرس
ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﻠﮕﺮام اﺳﺖ ،از ﺷﻤﺎ
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
در ﺗﻠﮕﺮام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﯾﺪ را وارد ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ
 Nextرا ﺑﺰﻧﯿﺪ .در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮری ﮐﻪ
ﺑﺮاﯾﺘﺎن در ﺗﻠﮕﺮام ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ را در ﮐﺎدر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  passwordوارد ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﺰﯾﻨﻪ sign in
را ﺑﺰﻧﯿﺪ .در ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ  Doneﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ از ﺷﻤﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺣﺬف
ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی را ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺑﺎ زدن ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ Yes, delete my
 accountﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ ﭘﺎک ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت دﯾﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ
ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﻠﮕﺮام ﺧــﻮد ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد
و دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻤﺎ را دﯾﮕﺮ
ﺑﺎ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﺎم ﺷﻤﺎ
ﮔﺰﯾﻨﻪ  Deleted Accountرا ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐــﺮد؛ ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮ آﺛــﺎری از ﻋﮑﺲ،
ﺷﻤﺎره ،آﯾﺪی و ﻧﺎم ﺷﻤﺎ در ﺗﻠﮕﺮام دوﺳﺘﺎﻧﺘﺎن
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.

ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮐﻼن دادهﻫﺎ و ﯾﺎ
رﻋﺎﯾﺖ اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ وﺟﻮد دارد.

ﺳــﺆاﻻت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت زﯾــﺎدی را درﺑــﺎره ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﯾﺎ
اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪن آن اﺑﺮاز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻻزم دﯾﺪم ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ
ﻋﺮض ﮐﻨﻢ.

رﻓﻊ ﺗﻘﺼﯿﺮ از وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﺟﻬﺮﻣﯽ در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺮﺟﻊ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ و رﻓﻊ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ،
ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای
اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ و
ﺷﻮراﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺣﻮزه و اﺣﮑﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﻣﻠﺰم اﺳﺖ.

رواج ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻣﺤﺘﻮا در ﺟﻬﺎن

وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﺻﻔﺤﺎت
ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ و ﺿﺪ اﻋﺘﻘﺎدات ﻋﻤﻮم ﻣــﺮدم ،در ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ رواج دارد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در
اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ

ﻫﻢﺑﺎزی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

ﻣــﺪﺗــﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای در روﻧﺪی
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﺳﺒﺎب ﺑﺎزیﻫﺎ زﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺷﯿﺎی واﻗﻌﯽ را در دﻧﯿﺎی
ﻣﺠﺎزی ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳــﺘــﺎ ﻣــﺎﯾــﮑــﺮوﺳــﺎﻓــﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اوﻟﯿﻪ ﯾﮏ ﻫــﻢ ﺑــﺎزی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ
» «Zanzibarﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ» .زﻧﺰﯾﺒﺎر«
اﺷﯿﺎی اﻃــﺮاف و ﺣﺘﯽ وﺳﺎﯾﻠﯽ را ﮐﻪ در
آن ﻓــﻨــﺎوری راﯾﺎﻧﺸﯽ ﺑﻪ ﮐــﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
اﺳﮑﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
»زﻧـــﺰﯾـــﺒـــﺎر« در ﺣــﻘــﯿــﻘــﺖ ﯾـــﮏ »ﺑﺴﺘﺮ
ﺣــﺴــﯽ« اﺳـــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﮐــﻤــﮏ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ،
ﺣــﺮﮐــﺎت اﻧﮕﺸﺖ ﺑـــﺮای ردﯾــﺎﺑــﯽ اﺷــﯿــﺎ را
دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺗﺒﻠﺖ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ و ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺨﺼﻮص
آن را ﺑﺎز ﮐﺮد .ﺑﺎ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﯾﮏ ﺑﺮﭼﺴﺐ NFC
زﯾﺮ اﺷﯿﺎ» ،زﻧﺰﯾﺒﺎر« آنﻫﺎ را رﺻﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از
اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺑﺎزی و آﻣﻮزش ﺑﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺪون اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﮑﻮس اﻧﺴﺪاد ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

ﻣﺪﯾﺮان ﭘﯿﺎم رﺳﺎن داﺧﻠﯽ ﻃﯽ روزﻫــﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺗﻠﮕﺮام واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و اﯾﻦ
روش ﺣﻤﺎﯾﺖ را ﻏﻠﻂ و ﺑﻪ ﺿﺮر ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی ﺧﻮد
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﺟﻬﺮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ روزﻫﺎ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ
ﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺗﻠﮕﺮام در ﮐﺸﻮر ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﺎن ﮐﺮد:
اﻧﺴﺪاد ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ داﺧﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺿﺪ ﻫﺪف ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﻮﭘﺎ در
ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ.

ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬاریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ

ﭘــﯿــﺶ از اﯾـــﻦ رﺋــﯿــﺲﺟــﻤــﻬــﻮر ﮔــﻔــﺘــﻪ ﺑـــﻮد ﻗــﻮل
ﻣــﯽدﻫــﯿــﻢ وزﯾـــﺮ ارﺗــﺒــﺎﻃــﺎت ﻣــﺎ دﺳــﺘــﺶ ﺑــﺮ روی
دﮐﻤﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻧــﺮود ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻮﺟﺐ
ﺷــﺪه ﺑــﻮد ﺗــﺎ اﻓــﮑــﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ وزارت ارﺗــﺒــﺎﻃــﺎت را
ﻣﺴﺌﻮل ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﺑﺪاﻧﻨﺪ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ رﻣﺰﻫﺎی
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ رﻣﺰﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر
را ﻣﯽﺳﺎزد.
از اﯾــﻦ ﻓــﻨــﺎوری ﻣــﯽﺗــﻮان در روشﻫـــﺎی
رﻣﺰﮔﺬاری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺆﺳﺴﻪ)اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ( ﻣﻠﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻓﻨﺎوری در ﻣﺮﯾﻠﻨﺪ ﻣﺒﺪﻋﺎن
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻮاﻧﺘﻮم ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ
ﯾﮏ اﺑﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻣﺰﻫﺎی ﺗﺼﺎدﻓﯽ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺮﺧﯽ ذرات
ﮐﻮ ا ﻧﺘﻮ ﻣﯽ ﻧﺘﺎ ﯾﺠﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎ ﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
دارد.
ﭘﯿﺘﺮ ﺑﯿﺮﻫﻮرﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از رﯾﺎﺿﯿﺪاﻧﺎن
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾــﻦ ﭘـــﺮوژه ،ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﻣﺎ و ﭘﺮوﺗﮑﻞ آن ﺷﺒﯿﻪ ﯾﮏ
ﮔــﺎو ﺻــﻨــﺪوق اﺳــﺖ .ﻣــﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ.
دﻟﯿﻞ اﯾــﻦ اﻣــﺮ وﯾــﮋﮔــﯽ ذرات رﯾــﺰﺗــﺮ از اﺗﻢ
اﺳﺖ .ذرات ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻫــﻢ زﻣــﺎن در دو وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻀﺎد وﺟــﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑــﺎ اﺷـــﺎره ﺑــﻪ ﻧﻘﺺ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد
در ﺣــﻮزه ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر
ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﻇﻬﻮر رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از آنﻫﺎ ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری و ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺮده اﻧﺪ ،از اﯾﻦ رو ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮن
در ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دو ﻗﻄﺒﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ وﺟﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﺑــﺮوﺟــﺮدی ،رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ ،ﭘﯿﺶ از اﯾــﻦ در راﺳــﺘــﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ از ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺗﻠﮕﺮام ﺗﺎ آﺧﺮ
ﻓــﺮوردﯾــﻦ ﺧﺒﺮ داده ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾــﻦ اﺗﻔﺎق
ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ.

ﺷــﺮﮐــﺖ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ ﺑـــﺮای ﮐــﺎرﺑــﺮاﻧــﯽ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دور ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮاه ﺟﺪﯾﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﮐﻪ  Galaxy J Proﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺸﺨﺼﺎت و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ
ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮔﺮانﺑﻬﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ
دارد اﻣﺎ روی آن ﻫﯿﭻ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ اﯾﻦ ﺗﻠﻔﻦﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺪف
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دوﺑــﺎره در ﮐﻼسﻫﺎی درس ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ دارای ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ  ۵اﯾﻨﭽﯽ qHD
ﺳﻮﭘﺮ  AMOLEDاﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮآن ﻣﺠﻬﺰ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮدازﺷﮕﺮ  ۴ﻫﺴﺘﻪای و  ۱/۵ﮔﯿﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
 RAMاﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ آن ﯾﮏ ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﻣﯿﮑﺮو اسدی ﻧﯿﺰ اﻓﺰود.
ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻤﺎس
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﮏ ارﺳــﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی
ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮑﺸﻨﺮی و
ﻣﺎﺷﯿﻦﺣﺴﺎب را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ.

