سامانه پویا نگار ملل (رمز یکابر مرصف)
در موسسه اعتباری ملل راه اندازی شد

در حالیکه قرار بود از اول خردادماه تمامی بانک ها در جهت ایجاد امنیت بیشـتر برای حسـاب
هـای بانکـی ،ملـزم بـه ارائه خدمات رمز دوم یکبار مصرف باشـند ،این طـرح به تعویق افتاد .علت
ایـن تعویـق آمادگـی نداشـتن تعـدادی از بانـک ها اعالم شـد .با وجـود این برخـی از بانک ها از
جملـه موسسـه اعتبـاری ملـل ،آمادگی الزم بـرای ارائه خدمات مربوط به رمـز دوم یکبارمصرف
را ایجـاد کـرده انـد .رمزهـای دوم یکبـار مصرف تنها یکبار قابلیت اسـتفاده دارند .به این ترتیب
بـرای انجـام هـر برداشـت اینترنتـی نیـاز بـه یک رمـز دوم یک بار مصرف اسـت .پس از گذشـت
 60ثانیه رمز باطل میشـود و امکان هرگونه سـوء اسـتفاده از بین میرود.
بـه گـزارش روابـط عمومی موسسـه اعتباری ملـل ،از اول خرداد امسـال اسـتفاده از رمز دوم یک
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بـار مصـرف (رمز پویا) روی گوشـی های تلفن هوشـمند عملیاتی شـد.
استفاده از رمز دوم پویا برای مشتریان اختیاری است.
دارنـدگان ملـل کارت کـه تمایـل به امنیت بیشـتر در حـوزه پرداخت با رمـز دوم دارند می توانند
از تارنمای رسـمی موسسـه نرم افزار پویانگار را دریافت و از طریق دسـتگاه های خودپرداز غیرنقد
ملل آن را فعال و اسـتفاده کنند .برای کسـب اطالع بیشـتر به یکی از شـعب مراجعه کنید.
توجه مهم:
هـر گونـه تمـاس تلفنـی برای نصب و فعال سـازی سـامانه پویـا نگار ملل جعلـی و کالهبرداری
است.
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ساخت ایران

وقتی تمایل به قرض دادن ندارم ،چگونه « نه» بگویم ؟!
برایـش تصمیـم مـی گیریـد؛ کـه بخواهید به کسـی قـرض بدهید یـا خیر.
قاطـع و محکـم باشـید و بـا چند جمله کوتـاه و مختصر توضیـح دهید چرا
نمـی توانیـد پولـی قـرض دهیـد .مطلـب امـروز با شـش راه سـاده به شـما
کمـک مـی کنـد چگونه به کسـانی که از شـما توقع پول قـرض دادن دارند،
بـدون اینکـه خدشـه ای بـه روابطتـان وارد شـود « نـه « بگویید !
نـه گفتـن را خـط مشـی خـود قرار دهیـد  :اگر به هـر دلیلی تمایـل ندارید
بـه کسـی پولـی قرض بدهید ،پول قرض ندادن را سیاسـت یـا همان الگوی
رفتاری خود قرار دهید .بنابراین نه گفتن برایتان آسـان تر می شـود؛ حتی
دیگـر مجبـور نیسـتید بهانـه بیاورید و کلـی عذرخواهی کنید تـا یک «نه»
بگویید .اگر این شـیوه رفتاری را در ذهنتان جا بیندازید و آن را ملکه ذهن
خـود کنیـد ،هـم نـه گفتـن برایتان آسـان می شـود و هم دیگـران خواهند
فهمیـد کـه شـما هرگـز بـه کسـی پولی قـرض نمی دهیـد و دیگر از شـما
چنین درخواسـتی نخواهند داشت.
کوتـاه و مسـتقیم صحبـت کنیـد  :هنـگام نه گفتـن وارد جزئیـات وضعیت
مالی خود نشـوید و برای توجیه حرفتان بهانه های طوالنی نتراشـید .اصال

«نـه» گفتـن یکـی از دشـوارترین
نویسنده :میراندا
کارهایـی اسـت که بسـیاری اوقات
ترجمه  :سوده قدیمی
چـاره ای جـز آن نداریـم .مثـل
زمانی که از ما درخواسـت می شـود در مراسـم یا مهمانی شـرکت کنیم یا
چنـد سـاعتی از کودکـی نگهـداری کنیـم .وقتی هـم که پای پـول به میان
مـی آیـد ایـن کار بسـیار مشـکل تـر مـی شـود .هیچ چیز سـخت تـر از آن
نیسـت کـه دوسـت یـا عضـوی از خانواده تان از شـما پولی قـرض بخواهد و
شـما مسـتقیم بـه چشـمان او نگاه کنیـد و بگوییـد «نه».
حتمـا حداقـل یـک بـار بـرای شـما هم چنیـن شـرایطی پیش آمـده که از
نزدیـکان و آشـنایان درخواسـت پـول داشـته باشـند امـا شـما در موقعیتی
نباشـید کـه بتوانیـد پولـی بـه کسـی قـرض دهیـد بـه ویـژه اگـر خودتان
وضعیـت مالی مناسـبی نداشـته باشـید امـا در عین حال « نـه « گفتن نیز
برایتان بسـیار سـخت و دشـوار اسـت  .برای رهایی از چنین وضعیتی اول
بایـد مهـارت نـه گفتـن را بیاموزیـد و دوم اینکـه از نه گفتـن خود خجالت
زده نباشـید زیـرا کـه در آخـر ایـن پـول شماسـت و تنها شـما هسـتید که

نیـازی بـه این کار ندارید فقط کوتاه و مسـتقیم جواب خـود را بگویید .برای
مثـال مـی توانیـد از جمالت زیر اسـتفاده کنید :
متاسفم ،خیلی دوست داشتم بتوانم کمکی کنم اما نمیتوانم.
االن واقعا در شرایطی نیستم که بتوانم پول قرض بدهم .
مقدار کمی دارم که آن را هم برای کاری الزم دارم.
اینهـا عبـارات کوتـاه و مسـتقیمی هسـتند کـه در عیـن حال کـه مودبانه
هسـتند ،دیگـر جایـی برای درخواسـت های بعـدی نمی گذارنـد .زمانی که
با اصرار مواجه می شـوید یا توضیح بیشـتری می خواهند و از شـما سـوال و
جـواب مـی کننـد ،به سـادگی دوباره یکی از همان عبـارت ها را تکرار کنید.
به خاطر داشـته باشـید که این پول شماسـت و شـما مجبور نیسـتید نحوه
اسـتفاده از پولتان را برای کسـی توضیح دهید و توجیه کنید.
زمان بخواهید تا بیشـتر فکر کنید  :در برخی مواقع دوسـت یا خویشـاوندی
کـه از شـما درخواسـت پـول کـرده اسـت ممکـن اسـت از نظـر مالـی واقعا
تحـت فشـار زیـادی باشـد .اگر در چنیـن موقعیتی قرار گرفتید و احسـاس
کردیـد غافلگیـر شـده ایـد و نمـی دانید چه بگوییـد ،از او زمـان بخواهید تا

بتوانیـد کمـی بیشـتر فکر کنید و تصمیـم بگیرید .به طور مسـلم پول جور
کـردن بـرای قـرض دادن کار راحت و آسـانی نیسـت بنابراین اگر از دوسـت
یـا خویشـاوند خـود زمـان بخواهیـد ،آنها هـم شـرایط را درک می کنند و
ایـن فرصـت را مـی دهنـد .بـه او بگوییـد طی بیسـت و چهار سـاعت آینده
بـه وی خبـر خواهیـد داد .طـی ایـن مـدت مـی توانیـد تصمیـم بگیرید آیا
آمادگی پول قرض دادن دارید یا خیر ،به خود مسـلط شـوید و سـپس نزد
وی برگردیـد و بگوییـد در شـرایطی نیسـتید که بتوانید پولـی قرض دهید.
اگـر رو در رو برایتـان مشـکل اسـت مـی توانیـد حتی از طریـق تلفن یا پیام
درخواسـت او را رد کنید .خود را در موقعیت هایی قرار ندهید که نه گفتن
را برایتان دشـوارتر سازد.
پیشـنهاد دهیـد مـی توانیـد به شـیوه های دیگـری کمک کنیـد  :به عنوان
قسـمتی از مرحلـه نـه گفتن مـی توانید پیشـنهاد دهید از راههـای دیگری
بـه او کمـک کنید.مثلا زمانـی که دوسـت شـما بـرای برطرف کـردن نیاز
مالـی خـود در جسـت وجـوی کار اسـت مـی توانیـد فرزنـد او را نگـه دارید
یـا ایـده هـا و راههایـی را پیشـنهاد دهیـد که شـرایط را بهبود می بخشـند.

معرفی یک محصول وطنی در حوزه دیجیتال

خبــر

«انرتب» ؛ درمان تب تبلت ابزی کودکان

n e w s

چنـد وقـت پیـش اصرارهـای دختـرم بـرای دیـدن یکـی از تبلیغـات تلویزیـون توجهم را جلب کـرد  ،آگهی فروش تبلـت ویژه کودکان بـا امکان کنترل توسـط والدین  ،جالب بـود! ایرانی
معصومه جمالی
بـودن ایـن محصـول بیشـتر توجـه مـرا جلـب کـرد و کنجـکاو شـدم راجع به آن بیشـتر بدانم و حاال مـی خواهم شـما را هم با این محصول وطنی که زاده خرمشـهر اسـت آشـنا کنم .تبلت
نویسنده
کـودک و نوجـوان  ،نارتـب! شـروع فصـل تعطیلات همیشـه بـا دغدغـه پر کردن اوقـات فراغت همراه اسـت ،همانطور کـه امروزه بزرگترها را در بیشـتر سـاعات بیداری غـرق در دنیای
مجـازی و تلفـن همراهشـان مـی بینیـم کـودکان نیـز مجـذوب ایـن فنـاوری شـده انـد .اگـر قصد خرید تبلـت برای فرزندتـان را داریـد نارتب گزینه خوبی به نظر می رسـد چرا که نیاز کودک شـما به آشـنا شـدن
بـا فنـاوری ،آمـوزش و بـازی را برطـرف کـرده و ایـن امکان را به شـما میدهـد که در جریـان فعالیت او در فضاهای مختلف باشـید.
یکـی دیگـر از مزایـای نارتـب نـرم افزار هـا و برنامه هـای اختصاصی و
مفیـد بـرای کودکان و نوجوانان اسـت که با هدف سـرگرمی و آموزش
طراحـی شـده و همزمـان بـا خرید محصول بـه خریدار ارائه می شـود
 .از برنامـه هـای مذکـور می توان بـه مجموعه  labcameraاشـاره
کـرد کـه شـامل بخش هـای مختلف چـون تایم لپس  ،سـینماتیک،
موشـن کم ،میکروسـکوپ ،ردیاب  ،نمودار و گراف و  ...اسـت و امکان
انجـام آزمایـش هـای مختلف علمـی را به نوجوانـان می دهد.

گارانیت انرتب

انرتب  ،محصول رشکیت نوظهور

شـركت توسـعه راهكارهای هوشـمند امين در سـال  ۱۳۹۵تاسـیس
شـد و پـس از گذشـت یـک سـال و انجـام فعالیتهـای تخصصـی و
نوآورانـه در حـوزه طراحـی و تولیـد نرمافـزار مدیریـت موبایل و تبلت
در سـال  ،۱۳۹۶موفـق بـه کسـب تاییدیـه شـرکت دانـش بنیـان
از معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری شـد  ،سـپس در آبان
مـاه همـان سـال از خـط تولید تبلت و گوشـی تلفن همـراه کودک و
نوجوان نارتـب ،در شـهر خرمشـهر رونمایـی کرد.
ایـن شـرکت عالوه بر دریافـت گواهینامه شـرکتهای دانشبنیان در
سـال  ، ۹٦در دی  97موفق به کسـب مقام نخسـت محصول فناوری
اطالعـات و دریافت جایـزه فـاب طالیـی شـد و در بهمـن  97نیـز با
دریافـت نشـان «برنـد نـاب ایرانـی» در اولیـن همایش ملـی برند ناب
ایرانـی توانسـت بـه افتخـارات خـود بیفزایـد و اکنون به عنـوان اولین
ارائـه کننـده تبلـت و تلفن همراه کـودک و نوجوان بـا امکان مدیریت
توسـط والدین مطرح اسـت.

محصوالت انرتب

محصـوالت نارتـب بـه شـرح جـدول ذیل مناسـب بـرای سـنین  3تا
 12سـال تولیـد مـی شـود کـه تمامی آنها مجهز به سیسـتم عامل
اندروید ،سـیم کارت انارسـتان ( مخصوص کودکان و نوجوانان) و آنتی
ویـروس اختصاصی خود هسـتند.
ایـن محصـوالت بـا داشـتن پردازنده  4هسـته ای از سـرعت و توانایی
مناسـبی برای اجرای نرم افزارها و اپلیکیشـن های مختلف برخوردارند
مدل

رنگ

NT741

سفید و مشکی

NT742

سیز  ،صورتی  ،آبی

NT821

سیز  ،صورتی  ،آبی  ،سفید

پردازنده

و به سـبب بهره گیری از سیسـتم عامل اندروید توانایی دریافت بازی
هـا و برنامـه هـای مختلـف از اپ اسـتورها را دارنـد .همچنیـن قیمت
مناسـب و گارانتی قوی که پشـتیبان این محصوالت اسـت مشـتری را
بـه خریـد نارتب ترغیـب می کند.
هنـگام خریـد محصـوالت نارتـب شـما علاوه بـر تبلت ،سـیم کارت
کودک و نوجوان انارسـتان ،شـارژر ،هندزفری ،محافظ صفحه نمایش
(گلـس) ،رابـط  ،OTGکاور ژلـهای ،کارت الیسـنس آنتـی ویروس و
کارت الیسـنس  labcameraرا نیـز دریافـت مـی کنید.

مزایای انرتب

یکـی از بارزتریـن خصوصیـات تبلـت هـای نارتـب داشـتن فضـای
مجـازی امـن و مناسـب کـودکان و نوجوانـان اسـت .این شـرکت با
تولیـد و ارائـه سـختافزار و نرمافـزار تبلـت و گوشـی تلفـن همـراه
کـودک و نوجـوان ایـن فضا را برای کـودکان و نوجوان ایرانی فراهم
کـرده بـه طـوری کـه والدیـن میتواننـد از طریـق نرمافـزار کنترل
والدیـن کـه آن هم از تولیدات این شـرکت اسـت کلیـه فعالیتهای
فرزندانشـان را در فضـای مجـازی مدیریـت و کنتـرل کننـد ؛ ایـن
موضـوع کـه قطعـا باعـث آرامـش خاطـر والدیـن هنـگام اسـتفاده
فرزندشـان از تبلـت اسـت ایـن امـکان را بـه والدیـن می دهـد که با
سـاختن پروفایـل بـرای فرزنـدان خـود متناسـب با سـن آنـان برای
انجـام امـور مختلـف مجوزهایی از جمله مجوز اسـتفاده از برنامه ها،
توانایـی برقـراری تماس و ارسـال پیامک  ،تعریـف محدودیت زمانی
بـرای اسـتفاده و  ...را صـادر کنند.

حافظه داخلی سایز صفحه نمایش

دوربین

 7اینچی IPS

چهار
هستهای

 16گیگ

 7اینچی IPS
 8اینچی IPS

دوربین اصلی5
مگاپیکسل و دوربین
سلفی 2مگا پیکسل

سایر
 1گیگابایت رم ،پشتیبانی از ،4G
اندروید  ،6قابلیت مکالمه
 2گیگابایت رم ،پشتیبانی از ،4G
اندروید  ،6قابلیت مکالمه
 2گیگابایت رم ،پشتیبانی از ،4G
بلوتوث ،GPS ،اندروید  ،7قابلیت مکالمه

والدین می توانند
با ساختن پروفایل
برای فرزندان خود
متناسب با سن آنان
برای انجام امور
مختلف مجوزهایی از
جمله مجوز استفاده
از برنامه ها ،توانایی
برقراری تماس
و ارسال پیامک ،
تعریفمحدودیت
زمانی برای استفاده و
 ...را صادر کنند

نارتـب بـرای پشـتیبانی محصـوالت خـود و جلـب رضایـت و اعتمـاد
مشـتریان خـود شـرایط گارانتـی  ١٢ماهـه و خدمـات پـس از فروش
 ۵سـاله را بـه آنهـا ارائـه مـی دهد .شـایان ذکر اسـت مـواردی چون
پایـان مـدت گارانتـی  ،مخـدوش بـودن شـماره سـریال منـدرج روی
کارت گارانتـی یـا برچسـبهای گارانتـی ،بازکـردن یـا تعمیـرات
دسـتگاه توسـط افـراد غیر مجاز ،آسـیبدیدگی بر اثر ضربـه ،رطوبت،
ریختـن مایعـات روی دسـتگاه و نوسـانات برقـی ،نصـب نرمافزارهـای
متفرقـه ،روت کـردن و تغییـر بـدون مجـوز نسـخه سیسـتم عامـل ،
انجام تنظیمات اشـتباه یا ویروسـی شـدن دسـتگاه و همچنین قاب و
وسـایل جانبی از قبیل شـارژر ،هندزفری ،کارت حافظه ،کابل و باتری
شـامل گارانتـی نیسـت .تعمیـرات سـختافـزاری دسـتگاههای فاقد
ضمانـت ،دارای  ٦مـاه گارانتـی اسـت مشـروط بـر آنکـه همان قطعه
تعمیـر شـده ،مجدد دچار اشـکال شـود.
در صـورت بـروز هـر گونـه اشـکال سـختافزاری دسـتگاه ظـرف ٢۴
سـاعت پس از فروش که کاربر در آن نقشـی نداشـته باشـد ،در صورت
غیـر قابـل تعمیـر بودن دسـتگاه معیـوب در طـول دوره گارانتـی  ،در
صورتی که دسـتگاهی با یک ایراد یکسـان ،سـه بار توسـط مشـتری
بـه شـرکت عودت داده شـود ،دسـتگاه معیـوب با دسـتگاه نو تعویض
خواهد شـد .

مقایسه انرتب اب منونه خارجی

در مقایسـه تبلـت نارتـب بـا یک تبلت مارک نسـبتا معـروف به نتایج
جالبی دسـت یافتیم .
هر دو تبلت دارای قابلیت مکالمه و با سـاختار بدنه یکسـان  ،سیسـتم
عامـل  ،تراشـه پردازنـده ،پردازنده مرکـزی ،پردازنده گرافیکی  ،حافظه
داخلـی و رم یکسـان هسـتند کـه در این قیاس صفحـه نمایش تبلت
نارتـب از سـایز ،رزولوشـن و تراکـم پیکسـلی باالتـر بهره می بـرد  ،از
شـبکه  4Gپشـتیبانی می کند  ،دارای دوربین  5مگاپیکسـل است و
رادیـو و  OTGو بلوتـوث دارد در حالـی کـه رقیـب نامـدار او از کیفیت
تصویـر پاییـن تـر برخوردار اسـت و دوربینی دو مگاپیکسـلی دارد و از
 4Gو دیگـر امکانـات ارتباطـی ذکـر شـده پشـتیبانی نمـی کند اما
بـا قیمـت کمـی باالتـر بـه فروش می رسـد .پـس بهتر اسـت با توجه
بـه نتیجـه ایـن مقایسـه و امکانـات خاصی کـه نارتب به صـورت ویژه
داراسـت (همچـون برخـورداری از قابلیـت کنتـرل والدیـن  ،تنظیـم
زمـان اسـتفاده از تبلـت و برنامکهـا ،تعریـف دسترسـیهای مجاز به
تنظیمـات نرمافزاری و سـختافزار تبلت  ،برخـورداری از اینترنت پاک
و  White Listبـرای سـایتها  ،قابلیـت فعالسـازی و غیرفعـال کردن
برقـراری تماس و ارسـال پیامک ،قابلیت تولید گـزارش از فعالیتهای
انجـام شـده فرزنـد بـر روی تبلـت ،برنامک بسـیار جـذاب و کاربردی
 Labcameraبـرای اکتشـافات علـوم ،فروشـگاه محتـوا و برنامکهای
اندرویـدی ویـژه دانشآمـوزان ،کودکان و نوجوانـان) و پرداخت هزینه
کمتـری کاالی ایرانـی بخریـم و از تولیـد کننـدگان هموطـن خـود
حمایـت کنیـم تـا در این زمینـه بیش از پیش پیشـرفت کنند.

کاهش  ۲۵درصدی فروش
گویش هوآوی در جهان

تحلیلگـران اقتصـادی پیـش از این میزان فروش گوشـی های
هوآوی را در سـال  ۲۰۱۹میالدی  ۲۵۸میلیون دسـتگاه پیش
بینـی کـرده بودنـد .امـا بـا توجه بـه شـرایط فعلی ایـن رقم به
 ۲۰۰میلیـون دسـتگاه تنـزل خواهـد کـرد .بـه نظـر می رسـد
محـروم شـدن این گوشـی هـا از کارت حافظه نیـز دارای اثرات
مخربـی بـر بـازار فـروش محصـول داشـته باشـد  .بـه گـزارش
خبرگـزاری جـام جـم سـازمان مرجـع اسـتانداردهای کارت
حافظـه یعنـی  SDAهـوآوی را از فهرسـت اعضـای خود حذف
کـرده اسـت .بدیـن ترتیـب ایـن شـرکت دیگـر نمـی تواند در
محصوالتـش از درگاه کارت حافظـه اس دی یـا میکـرو اس دی
اسـتفاده کند/.جـام جم

کاهشقیمتخودرو
ساعیتشد

ت خودرو عاملی شـده تا کمتر خریدوفروشـی
رونـد کاهـش قیم 
در بازار انجام شـود بر همین اسـاس اکثر کسـانی که در گرانی،
خـودرو خریـداری کردند امروز فروشـنده هسـتند امـا خبری از
خریـدار نیسـت .ابهامات مرجـع قیمتگذاری خـودرو و موضوع
تعیین دسـتورالعمل توسـط شـورای رقابت را باید یکی از عوامل
تأثیرگـذار بـر کاهـش قیمت خودرو دانسـت البته کاهش قیمت
ارز ،افزایـش نسـبی عرضـه خـودرو بـه بـازار نیز از جملـه عوامل
کاهش قیمت خودرو هستند.سـاندرو اسـتپوی از  ۲۴۰میلیون
تومـان بـه  ۲۰۵میلیون تومان ،پـژو  ۲۰۷اتومات از  ۲۰۵میلیون
تومـان بـه  ۱۷۹میلیـون تومـان ،پـژو  ۴۰۵از  ۹۳میلیون تومان
بـه  ۸۳میلیـون تومان ،سـمند الایکـس از  ۹۷میلیون تومان به
 ۸۶میلیـون تومـان ،پـژو ۲۰۶تیـپ  ۲از  ۱۱۰میلیـون تومان به
 ۹۶میلیـون تومـان و پـژو ۲۰۶تیـپ  ۵از  ۱۳۰میلیون تومان به
 ۱۱۶میلیون تومان رسـیده اسـت /.جیبم

تعویض روغن و فیلرت اتوبوس
یک میلیون تومان آب یمخورد

علـی انصافی،رئیـس اتحادیه بنگاههای مسـافربری:به رغم رشـد
هزینههـا و صـدور مجـوز افزایـش تعرفههـا ،هنـوز نرخهـا را
افزایـش ندادهایم.برخـی از وسـایل نقلیـه بـه دلیل نبـود قطعات
یدکـی زمینگیـر شـدهاند و از سـوی دیگـر بـه دلیـل وجـود
لـوازم یدکـی بیکیفیـت چینـی هزینههـای سرسـامآوری برای
صاحبـان خـودرو ایجاد شـده اسـت.

کاهش قیمت  ۲۰نوع میوه در
میادین میوه و تره ابر

براسـاس نرخنامـه جدیـد سـازمان مدیریت میادین شـهرداری
تهـران ،قیمـت  ۲۰نـوع میـوه از جملـه انـواع سـیب ،هندوانه و
خیـار در میادیـن میـوه و تـره بـار کاهش یافت.به طور متوسـط
قیمـت انـواع میـوه در میادین میـوه و تره بار  ۳۶درصـد ارزانتر
از قیمـت میوه در شـهر اسـت.

از قیمت لوازم خانیگ چه خرب؟

سـخنگوی انجمـن صنفی تولیدکننـدگان لـوازم خانگی :قیمت
لـوازم خانگـی در مـاه دوم سـال حدود  ۱۰تـا  ۲۰درصد افزایش
داشـته اسـت .عرضه لوازم خانگی در بازار تا حدودی کم اسـت.
مشـکلی بـرای تولیـد در بخش لوازم خانگی وجـود ندارد/اقتصاد

