ﺧﻄﻮط ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮان اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﭘﯿﺎم
رﺳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ در ﭼﯿﻦ ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،آذر ۱۳۹۴
در ﭼﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ ای ﺑﺮای ﺳﺎﻧﺴﻮر اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﻓﺎﯾﺮوال ﻋﻈﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻼک ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ

ﻣﻮارد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ،ﭘﺮﯾﺴﮑﻮپ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک ،اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،اﺳﻨﭙﭽﺖ و
ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
وﯾﮑﯿﭙﺪﯾﺎ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﭘﯿﺶ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺪود ﺑﻮد .وی ﭼﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی

ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺤﺒﻮب در ﭼﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎر داﻧﻠﻮد ﺷﺪه اﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ
اپ ﻫﺎ ﻫﻢ وﺟﻮددارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ واﺗﺲ اپ اﺷﺎره

ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻗﺼﺪ دارد ﺧﻂ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﻓﺮادی ﮐﻪ از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺸﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ،از ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ

ﻣﻀﻤﻮن درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ :ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﻼم ﭘﻠﯿﺲ ،ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺷﻤﺎ ﻇﺮف دو ﺳﺎﻋﺖ آﯾﻨﺪه و
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺴﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻮاﻟﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره دارﯾﺪ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﺳﺎﯾﺒﺮی در

ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻠﯿﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺮﻓﺎ در ژﯾﻨﮕﮋﯾﺎﻧﮓ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﮑﻦ و ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ای ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﭼﯿﻦ و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮز اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﻗﺮار
دارد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﮔﺰارش ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺪود ﺳﺎزی ﺧﻂ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﻫﺎ ،ﻣﺠﺎزاﺗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺠﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ.
ﻻزم اﺳﺖ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ واﺗﺲ اپ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﯾﺮوال ﭼﯿﻦ ﺑﻼک ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر دوﻟﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺧﻄﻮط ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ آن دﺳﺘﻪ از ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از

اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﯿﺰ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺴﺪود
ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

