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سرمقاله

لزوم بهره برداری صحیح رشکت های 

داخلی از فرصت تعامالت بین املللی

در دهه اخیر همزمان با رونق صنعت فناوری اطالعات و 
ارتباطات در کشورمان شاهد تالش فعاالن این حوزه برای 
حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی هستیم. شاید 
حضور دوره ای ش��رکت های داخلی در نمایشگاه هایی 
همانند جیتکس و س��بیت و حتی نمایش��گاه موبایل 
بارس��لون در سال های اخیر هم در همین راستا صورت 
گرفته است، اما باید بررسی کرد که حضور شرکت های 
ایرانی در نمایشگاه های اینچنینی چه فرصتی برای عرضه 
اندام بین المللی آنها فراهم کرده و صرف این هزینه های 
باال برای حضور در چنین نمایشگاه هایی چه دستاوردی 

برای آنان به همراه داشته است؟ 
به نظر می رسد نفس حضور فعاالن ایرانی حوزه ICT و 
حتی مدیران و تصمیم گیران این حوزه در داخل کشور 
در این نمایشگاه ها به عنوان بازدیدکننده خالی از اشکال 
اس��ت و حتی این بازدیدها با هدف الگوبرداری از آنچه 
پیشروهای این حوزه در دنیا انجام داده اند، بسیار مفید 
فایده و راهگش��ا خواهد بود، ولی صرف هزینه باال برای 
حضور نمایشگاهی شرکت های ایرانی در نمایشگاه های 
فوق الذکر دستاورد اقتصادی ملموسی برای آنان به همراه 

نداشته است.
آنچه در سال های اخیر صاحبان ایده، فعاالن و شرکت های 
ایرانی جویای بازار بین المللی از آن غفلت کرده اند حضور 
در مجامع نمایشگاهی تحت نظارت ITU است. شاید 
حضور ایران در نشس��ت ها، اجالس ها و نمایشگاه های 
این اتحادیه به حضور بخش دولتی و برخی شرکت های 
نیمه دولتی و حتی نمایندگان دانشگاهی خالصه شده و 
کمتر شرکت خصوصی و یا صاحب ایده ای در کشور ما 
برای حضور و بهره برداری از این مجامع و نمایش��گاه ها 

برنامه ریزی کرده است.
بخش دولتی در یک دهه و اندی سال اخیر با حضور در 
اجالس های ITU و ارائه گزارش به کش��ورهای عضو، 
همچنین تعامل با سایر مسووالن دولتی حوزه ارتباطات 
در س��ایر کش��ورهای دنیا، زمینه را برای حرکت ایران 
در ریل توس��عه جهانی ارتباطات فراهم کرده است، اما 
آنچه در همه این س��ال ها مغفول مانده  راهبری بخش 
خصوصی برای استفاده از زمینه تعامالت بین المللی بوده 
که توس��ط بخش دولتی فراهم ش��ده است، آنچه مورد 
نظر است حضور بخش خصوصی توانمند ایرانی در بازار 

مسعود فاتح

نظر به برگزاری نشست جامعه اطالعاتی ژنو در اردیبهشت ماه سال جاری و برنامه ریزی کشورها برای حضور در نمایشگاه تلکام ITU در بانکوک تایلند که در آبان ماه 
پیش رو برپا می شود، غنیمت دانستم تا در این مجال، در خصوص لزوم بهره گیری فعاالن، صاحبان ایده و شرکت های داخلی از چنین فرصت های بین المللی در حوزه 

ICT چند نکته را یادآور شوم.

بی���ن المللی و استفاده از فرصت هایی است که توسط 
بخش دولتی در تعامالت بین المللی فراهم شده است.

اگرچه در برخی س��ال ها ش��اهد حضور و ارائه گزارش 
توسط تشکل ها، سندیکاها و برخی شرکت های نیمه 
دولتی و دانش��گاهی در مجامع ITU نیز بوده ایم، ولی 
ای��ن حضور نیز در نهایت به دریافت یک لوح تقدیر و یا 
یک جایزه منتهی شده و به آنچه مورد نظر نگارنده برای 
نقش آفرینی شرکت های ایرانی در بازار بین المللی حوزه 
ICT است منتج نشده است.در نهایت به نظر می رسد 
ش��رکت های داخلی فعال در حوزه ارتباطات که خود را 
آماده نقش آفرینی در حوزه بین الملل می بینند، نخست 
با تحقیق و بررسی مناسب و موشکافانه، نمایشگاه ها و 
اجالس های بین المللی را درجه بندی کنند، سپس با 
درک جایگاه خود، فرصت ها و حتی تهدیدهای حضور در 
نمایشگاه های بین المللی را نیز مورد ارزیابی قرار دهند 
و در همین حال دریابند که با حضور در هر نمایشگاه به 
دنبال استفاده از چه زمینه ای هستند و می خواهند در 

چه س��طحی از الیه های بازاره��ای هدف در حوزه بین 
الملل ورود کنند. 

طبیعت��ا حضور برنام��ه ریزی ش��ده در اجالس ها و 
نمایش��گاه های سالیانه ITU از یک سو امکان تعامل 
با عالی ترین مقامات حوزه ICT از س��ایر کشورهای 
دنی��ا و مجامع بین المللی این حوزه را فراهم می کند 
و از س��وی دیگر امکان پیوند ش��رکت های ایرانی با 
س��رمایه گذاران بین المللی را میس��ر می سازد تا در 
نهایت ش��رکت های توانمند،  اجرای پروژه های مورد 
نظر ITU و سایر سرمایه گذاران در کشورهای هدف 

را عهده دار شوند.
در پایان می توان گفت نمایشگاه تلکام تایلند فرصت مغتنمی 
برای ورود شرکت های ایرانی در بازار بین المللی و استفاده 
از فرصت های مسکوت این حوزه به شم��ار می رود که با 
درک صحیح، هم امکان حضور هر چه موثرتر شرکت های 
ما در سطح بین الملل فراهم شود و هم این تعامالت بتواند 

ارزآوری مطلوبی برای کشور به همراه داشته باشد.
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مونا ارشادی فر
دکتر جمشید قضاتي

مشاور مدیر عامل شرکت  مخابرات ایران

با گذشت یک ماه و اندی از توافق10 بندي  سهام داران عمده  شرکت مخابرات ایران در جهت 
هم افزایي و مشارکت همه سهام داران در اداره این شرکت، در این مقطع عالوه بر سهام داران، 
سایر ذي نفعان شرکت مخابرات ایران و از جمله مردم )به عنوان اصلي ترین رکن(، کارکنان 
و پیمانکاران شرکت مخابرات منتظر شروع اقدامات عملي  به موقع و عاجل مجموعه جدید 

مدیریتي شرکت مخابرات ایران هستند. 
به اعتقاد نگارنده، به نظر مي رسد این اقدامات در محورهاي زیر به فوریت در دستور کار قرار 
گیرد و گذر زمان و تاخیر)هر چند یک روز( موجب  عدم امکان جبران در مس��یر پویایي و 

توسعه شرکت است:
 افزایش  نش��اط و انگیزه کارکنان  ش��اغل در بدنه شرکت مخابرات ایران   از طریق تقویت 
مکانیزم هاي مالي و معنوي، با رویکرد  بهبود بهره وري نیروي انساني  شاغل در کلیت شرکت 

مخابرات؛ 
  نوسازي مدیریت میاني )مدیران شرکت ها ، معاونت ها و مدیران ستادي( بر محوریت مدیریت 

حرفه اي، تخصص گرایي و شایسته ساالري؛ 
 چابک سازي ساختار سازماني  از طریق ادغام  و انحالل برخي از حوزه هاي ستادي موازي 

و غیرضروری؛
 حرکت به سمت ایجاد سامانه هاي فني و سازماني در جهت  یکپارچه سازي خدمات  در 

بخش تلفن ثابت و سیار در جهت درآمد زایي بیشتر و نوع آوري در ارائه خدمات؛ 
 فوریت  درعملیاتي کردن اجراي ساختار سازماني جدید بر مبناي ادغام شرکت هاي استاني 

در شرکت مخابرات ایران؛ 
 نوسازي شبکه فني با محوریت تکنولوژي هاي جدید با استفاده از ظرفیت مشارکت ها و 

تسهیالت خارجي؛
 آماده س��ازي برنامه هاي توسعه مدیریت  و کارشناسي جهت واگذاري مدیریت میاني به 
بدنه جوان کارشناسي جهت اداره شرکت مخابرات بر اساس رویکردهاي جدید تکنولوژي و 

فناوري؛
 ش��روع برنامه هاي هدفمند  برای آموزش بدنه کارشناس��ي شرکت بر محوریت تجمیع و 
هدفمند سازي با رویکرد آموزش هاي تخصصي کارکنان همگام با استقرار نظام جذب هدفمند 

کارکنان براي 5 سال آینده؛ 
 مدیریت منابع مالي و ظرفیت هاي شرکت با رویکرد بهره وري منابع مالي  در اختیار؛

 ایجاد کمیته هاي تخصصي و اتاق فکر مدیریت در راستاي شناسایي و تصمیم سازي براي 
مدیریت ارشد شرکت در تمام حوزه ها و تحلیل عملکرد و تهدیدات رقبا در جهت اداره بهتر 

مجموعه مخابرات؛ 
 اجراي طرح هاي ضربتي حل مس��ائل و مش��کالت فني شبکه  در ارائه خدمات بهینه  به 

مشترکان )تلفن ثابت، سیار و خدمات دیتا(؛ 
و سرانجام  به امید خداوند متعال با تالش و همت مدیریت جدید و کارکنان، مردم به عنوان 
استفاده کننده خدمات شرکت مخابرات ایران احساس کنند که بهترین خدمات را با قیمتي 
مناسب و در اسرع وقت از شرکت مخابرات ایران دریافت می کنند و با عالقه قلبي و رغبت ناشي 

از اختیار و انتخاب، مصرف کننده خدمات برند  بزرگ مخابرات ایران هستند.
کارکنان احس��اس کنند که ضمن افتخار، همزمان با احساس مسوولیت و نقش آفریني در 
سازمان معظم مخابرات، با برخورداری از منزلت سازماني همراه با تعلق سازماني بیشتر، در حوزه 

رفاهیات نیز از برخورداري حداکثري بهره مي گیرند. 
 پیمانکاران حوزه مخابرات نیز به عنوان یکي از ذي نفعان، احساس کنند که در چرخه فعالیت 
و مشارکت حداکثري با شرکت مخابرات، با افزایش اشتغال زایي در داخل شرکت خود، نقشي 

اساسي در توسعه مخابرات و توسعه کسب و کار صنعت مخابرات و ارتباطات دارند.

یادداشت مــاهیادداشت سـردبیر

چشم انداز توسعه و تحول مخابراتبه بهانه اختصاص ضریب کیفی 72 به ماهنامه  نسل چهارم
کمیت��ه تعیین ضریب کیفی نش��ریات که به منظور ارزیابی نش��ریات غیر  در افق تغییرات مدیریتي و انتظارات ذي نفعان

روزنامه ای بر اساس چهار شاخص »حدود مطبوعات، اخالق حرفه ای، کیفیت 
و محتوای اختصاصی و معیارهای ش��کلی« تش��کیل می شود در جلسه دوم 
اردیبهش��ت ماه خود، ۶0 نشریه را ارزیابی کیفی کرد و در میان رسانه های 
مورد ارزیابی، ماهنامه  »نسل چهارم« که شماره نهم آن پیش روی شماست، 

ضریب کیفی 72 را کسب کرد.
می توان گفت در دنیای امروز، رسانه ها بخش جدایی ناپذیر از زندگی مردم 
ش��ده اند. جوامع و ملت ها در دنیای اطالعاتی و ارتباطی حال حاضر، بخش 
عظیم��ی از فرهن��گ، ارزش ها و هنجارهای جامعه خ��ود و دیگر جوامع را 
از رس��انه ها دریافت می کنند؛ به عبارتی بخ��ش عظیمی از جامعه پذیری 
مخاطبان از طریق رس��انه ها انجام می شود و نفوذ و تأثیر رسانه ها تا جایی 
اس��ت که برخی از نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند که رسانه ها اولویت 
ذهن��ی و حتی رفتاری ما را تعیین می کنند و اگر چگونه فکرکردن را به ما 
ی��اد ندهند، به چه چیزی فکر کردن را به م��ا می آموزند، که ما بر تاثیر هر 

دوی آنها اعتقاد داریم.
پس فارغ از تاثیر رس��انه  بر روند حرکت و توس��عه حوزه های مختلف، بعضا 
معتقدند که با وجود فرارس��یدن عصر رس��انه های مجازی و رشد انفجاری 
رس��انه دیداری و ش��بکه های اجتماعی، دیگر عرصه بر رسانه های مکتوب 

تنگ شده است. 
باید متذکر شد که انتشار دوره ای، مهمترین خصوصیت رسانه های مکتوب 
به ش��مار می رود و باید اذعان داش��ت که رسانه هایی همچنون ماهنامه ها، 
وقایع و مس��ائل جاری را به همان ترتیب رس��انه های آنالین و دیداری و یا 
ش��نیداری منتشر نمی س��ازند؛ زیرا ماهنامه ها وقایعی را که اهمیت خاص 
پیدا کرده اند و در فرصت کافی مورد ارزیابی قرارگرفته اند، همراه با تحلیل 
انتش��ار می دهند. در حالی که وقایع و مس��ائل موردنظر رسانه های به روز، 
در لحظه انتش��ار می یابند و چون گردانندگان این وسایل ارتباطی کوشش 
دارند که جریان خبری را به س��رعت پخش نمایند، امکان ارزیابی و تجزیه 
و تحلیل دقیق پیدا نمی کنند، اما در رس��انه های دوره ای مکتوب، با فاصله  
زمانی رخدادها مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرند و دیگر انتشار رخدادها 
با سرعت عمل همراه نیستند، لذا امکان تحلیل و تفسیر مباحث خبری در 
این رس��انه ها فراهم است؛ به عبارتی می توان گفت این رسانه ها همچنان با 
س��ه خصلت وسعت، دوام و تنوع کارکرد منحصر بفرد خود را دارند و به راه 

خود ادامه می دهند.
اگرچه ما از س��ال های دور با س��ایت خبری سیتنا در حوزه آنالین به اطالع 
رسانی خبری مبادرت می کردیم، ولی برای حضور موثر در فضای مکتوب با 
ماهنامه نس��ل چهارم هم برنامه ریزی کردیم و با ورود به مباحث تخصصی، 
نخس��ت نس��بت به تامین محتوای غنی اقدام کردی��م و در مرحله بعد در 
دای��ره توزیع ماهنامه نیز عالوه بر مخاطب عام و ش��رکت های خصوصی در 
ای��ن حوزه، نهادهای اجرایی و قانونگذاری و بدنه مدیران و تصمیم س��ازان 
دولتی را هدف گذاری کردیم، تا بتوانیم خالء موجود در اطالع رس��انی این 
حوزه را پر کنیم. با انتشار چندین شماره از ماهنامه، اختصاص ضریب کیفی 
باالی 70 به ماهنامه نس��ل چهارم توسط نهاد دولتی ناظر بر رسانه ها، ما را 
برای حرکتی هر چه موثرتر در این مس��یر امیدوارتر کرد، اگرچه در این راه 
همچنان حمایت شما مخاطبان عزیز و دریافت نظرات و پیشنهادهای شما 

در اولویت ماست و البته بار مسوولیت ما را نیز سنگین تر می کند.
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پروفسور عبدالرحمن یارعلی
عضو ارشد، استاد و مشاور فنی دانشکده مهندسی 

دانشگاه Murray State ایالت کنتاکی آمریکا

تحلیل
ویـژه

گرایش های کلیدی پیش روی سیستم های تلفن همراه آینده

افزایش 
یک درصدی 
سرمایه گذاری 
 ICT در صنعت
به طور متوسط 
رشدی بیش از 
پنج درصدی در 
اقتصاد را به 
همراه داشته 
است و طبیعتا 
افزایش قدرت 
خرید، افزایش 
درخواست 
سرویس ها و 
 ICT کاربردهای
را به همراه 
خواهد داشت.

همه  تحلیلگران در صنعت، سازمان های جهانی و نیز خبرگان آکادمی های 
معتبر در دنیا به وجود یک رابطه مس��تقیم بین کاربردهای ICT و رشد 
اقتصاد در یک کشور اجماع دارند. به طور کل سرمایه گذاری ها در ساختار 
و شبکه های مخابراتی می توانند از سه طریق کاهش در هزینه های تولید، 
افزایش درآمد و ایجاد اشتغال زایی )به طور مستقیم یا غیرمستقیم(، بر اقتصاد 
یک کشور تاثیر مثبتی داشته باشد. سرمایه گذاری در توسعه ساختارهای 
مخابراتی،افزای��ش تولی��د و بازدهی، افزایش درخواس��ت کاال و خدمات و 
همچنین کاهش هزینه ها در بخش های مختلف اقتصاد یک کش��ور را به 
همراه خواهد داشت. طبق اطالعات و آمارهای ارائه  شده، سرمایه گذاری ها 
در بخش صنعت مخابرات نسبت به سرمایه گذاری ها در سایر بخش ها، در 

رشد اقتصاد موثرتر است. 
بر اساس تخمین کارشناسان افزایش یک درصدی سرمایه گذاری در صنعت 
ICT به طور متوسط رش��دی بیش از پنج درصدی در اقتصاد را به همراه 
داشته است و طبیعتا افزایش قدرت خرید، افزایش درخواست سرویس ها و 

کاربردهای ICT را به همراه خواهد داشت.
اگر چه رابطه ICT و اقتصاد یک رابطه تنگاتنگ و رابطه علت و معلولی دو 
جانبه است، اما آثار منتج از توسعه ساختارهای ICT  در بخش های مختلف 
اقتصاد ملی یک کشور )National Economy( و دسترسی به بازارهای 
جهانی به مراتب نمایان تر بوده است. علیرغم مشکالت اقتصادی حاکم بر 
جهان، بخش  ICT همواره زمینه ها و پتانسیل های درآمدزایی خود را حفظ 
نموده است؛ برای مثال در کشور آمریکا با وجود همه مشکالت اقتصادی حاکم 
بر جامعه، به ازای هر یک دالر سرمایه گذاری در ساختارهای سیستم های 
باند پهن )Broadband( ثابت یا س��یار، بازدهی حدودا 10 برابری را در 

اقتصاد به همراه داشته است. 
در حال حاضر روند توسعه و گسترش ساختار مخابراتی در کشورهای در 

حال توسعه، سرمایه گذاری هایی در ساختار سیستم های ثابت فیبری با 
عناوینی مانند »شبکه فیبرنوری ملی«  یا  »شبکه باند 

 ICT پهن ملی« سرلوحه برنامه های گسترش و توسعه
جهت افزایش راندمان شبکه ها و ارائه خدمات متفاوت 
و درآمدزا با ترغیب ورود شرکت ها در رقابت های سالم 

می باشد.
در حیطه سیس��تم های سیار، ش��بکه های 4G یا 
LTE  با سرعت زیاد در حال عملیات و بهره برداری 
است و چند سالی است که گذر از این نسل موبایل 
به نسل بعدی )5G( مورد مطالعه و آزمایشات اولیه 

سازمان های جهانی و شرکت ها قرار گرفته است.
نقشه راه نسل پنجم مخابرات نسل پنجم مخابرات سیار 

فازهای مختلفی را دارا می باشد که پیش بینی می شود 
تا سال 2021 این نسل موبایل هم به مرحله عملیاتی برسد. 

اقتصاد و ICT؛ علت و معلولی دو طرفه

آیا سرویس ها و ساختارهای مرتبط با حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و به صورت خاص مخابرات، رشد اقتصادی یک کشور را تسریع می بخشند، 
یا اینکه رشد اقتصاد موجب افزایش و فراهم نمودن زمینه های درخواست سرویس های مخابراتی و در نتیجه عامل پیشرفت ICT است؟ 

فاز اول که در دوره 2015-2011 میالدی بود، فاز فعالیت های تحقیقاتی، 
پروتوتایپ و تخصیص باند مورد نظر توس��ط ITU به شمار می رفت. فاز 
بعدی که از سال 201۶ شروع و تا پایان سال 2018 ادامه خواهد یافت، حول 
و حوش معرفی استانداردها و خصوصا ویژگی های این نسل موبایل توسط 
IMT خواهد بود. فاز نهایی نقشه راه نسل پنجم نیز که بین 2019-2020 
می باشد، ارزیابی نهایی محصوالت و ابزار مربوطه قبل از پیاده سازی در سال 
2021 خواهد بود. در همین حال، بعضی از کمپانی ها مانند Verizon در 
آمریکا در سال 201۶ یک نمونه ای از نسل 5 را به شکل آزمایشی به مرحله 
اجرا در آوردند که با موفقیت همراه بود و احتماال این شرکت تا سال 2017 
به صورت تجاری با هدف تبلیغاتی، نسل پنجم خود را وارد بازار موبایل خواهد 
کرد. دولت کشور کره جنوبی هم با جدیت تمام قصد پیاده سازی این نسل 

موبایل را در سال 2018 دارد.
گرایش های کلیدی در مقابل و پیش روی سیستم های موبایل آینده را می 

توان به طور خالصه در چند رشته به شرح ذیل مطرح نمود:
 ادامه رشد تصاعدی ترافیک،

 ویدئوی چند رس��انه ای )Multimedia( به عنوان عامل موثر در رشد 
ترافیک،

 ،)No Digital Gap( توسعه و در دسترس بودن همه گر باند پهن 
 Gbps دیتا و تاخیر )Delay( میلی ثانیه،

 کاهش انرژی مصرفی توسط BTSها،
 اینترن��ت اش��ی��اء )IOT( و ی��ا جام��ع ت��ر اینترن��ت هم��ه چی��ز

 )Internet of Everything( ب��ه لح��اظ اتص��ال کاربران و اش��یاء با 
مشخصه های متفاوت از لحاظ سرعت دیتا و انرژی مصرفی.

صنعت و تجارت مخابرات در آینده با ریس��ک ها و تهدیدهایی نیز رو به رو 
خواهد بود که می توان در چهار بخش عملیاتی و پیاده س��ازی، استراتژی 
مربوط به رقابت ها، سرمایه گذاری و کاربران و در نهایت تهدیدها و ریسک 

مالی به لحاظ اقتصاد و بازار فّرار خالصه نمود. 
شرکت ها و کمپانی های مخابراتی برای جلوگیری از هرگونه شکست در این 
تجارت باید با برخورداری از یک س��رعت باال در وفق دادن خود با ابداعات 
جدید، نیاز کاربران، رشد ترافیک و بازدهی و استفاده بهینه از ساختارها، خود 

را همگام و همراه تغییرات سریع در این تجارت نمایند.
با توجه به آمار ارائه شده و نیز پارامترهای کلیدی موجود در 
سیستم مخابرات ایران، به نظر می رسد سیستم های 
تلفن ثابت در چند س��ال گذش��ته )بین سال های 
201۶-2013 میالدی( رشد بسیار کمی )تقریبا 2 
درصد( در مقایسه با رشد تلفن همراه )تقریبا 13 
درصد( در مدت مش��ابه از خود نشان داده است و 

البته این روند یک امر طبیعی در دنیاست.
به جرات م��ی توان گفت که با گس��ترش همه 
 Wireless( جانبه باند پهن سیستم های بی سیم
ب��ه  همگان��ی  دسترس��ی  و   )Broadband
س��رویس های دیجیتال، پایان سرویس های تلفن 
ثابت، چاپ، مدیاهای مغناطیسی)دیسک، فلش و ...( 

رقم خواهد خورد. 
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چندي پیش در روز بزرگداش��ت سعدي 
یکي از همکاران قدیمي مرا عضو گروهي 
در یکي از پیام رسان های موبایلي کرد به  
نام »روز بزرگداش��ت سعدي«.  در قوانین 
این گروه آمده بود؛ عمر این گروه یک روزه 
است و همه دوستان و همکاران مي توانند 
ابیات و قطعات ادبي، از آثار س��عدي را در 
ای��ن گروه قرار دهند تا دیگران از آن بهره 
مند ش��وند.حس خوبي داشت، دوستان 
قدیمي با اش��عار سعدي مثالً سخنان ها 
دارم از دست تو در دل/ ولیکن در حضورت 
بي زبانم. یا جمله اي از سعدي، عهد نابستن 

ازآن به  که ببندي و نپایي و ...
در این گروه، تا نیمه شب، محتواي خوبي 
از جنس ادبیات اصیل ایراني، کام دل ما را 
ش��یرین کرد. با خود فکر کردم که چقدر 
ساده مي شود در فضاي مجازي، محتوا را 
مبادله کرد؛ تولید و توزیع محتواي بومي در 
نهایت سادگي و صمیمیت. تولید محتوا که 
پس از پدیدار شدن شبکه هاي اجتماعي و 
پیام رسان هاي موبایلي، در فضاي مجازي، 
ذهن کارشناسان و فعاالن حوزه ICT را 
به خود مشغول کرد؛ اما  افق روشني براي 

آینده آن ترسیم نشد.
 براستي محتوا از چه جنسي است؟ انواع 
آن چیست؟ تنوع آن بر چه مبنایي چون 
سیل برابر کاربران جاري مي شود و با چه 
انگیزه هایي، موج هایي از پیام و محتوا در 

فضاي مجازي جریان مي یابد.
بسیاري از کارشناس��ان و مسووالن پس 
از گالی��ه رهب��ر معظم انق��الب از وزارت 
ارتباطات و ش��وراي عالي فضاي مجازي، 
براي توج��ه به موضوع تولی��د محتوا در 
فضاي مجازي رو ب��ه حرف هاي انتزاعي 
آوردن��د که باید از ظرفیت هاي جدید در 
راستاي کاهش خالءهاي موجود استفاده 
کنیم و دراین زمینه گام ها برداریم که البته 
این حرف، پاس��خ  غلطي نیست، اما کلي 
گویي و انداختن مسوولیت تولید محتوا بر 

دوش کاربران، دردي را دوا نمي کند.
دکت��ر واعظي، وزیر ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات نیز پس از مطرح ش��دن دغدغه 
هاي مقام معظم رهب��ري در زمینه بهره 
گیري از فضاي مجازي، از تشکیل کمیته 
اي در ای��ن زمینه خبر داد و با اش��اره به 

طیبه بیدخام 

بوم توليد محتوای بومی را چه كسی رنگ می زند؟
و بیننده، همراه باشد. آن هم در شرایطي 
که ذائقه مخاطبان تغییر ک��رده و از ریل 
مطالب بلند و ثقیل به سمت مطالب کوتاه 
و سرگرمي در حرکت است.همچنین الزم 
است دست اندرکاران فرهنگي کشور، در 
نحوه آش��پزي فرهنگي خود تغییر ایجاد 
کنند. تنوع را چاشني کار خود سازند و در 
تزئین تولید محتواي بومي، کمي سلیقه به 
خرج دهند تا جنس محتوا نزدیک به زبان 
مردم شود و هضم آن نیز راحت تر صورت 
گیرد؛ مثل رودخانه اي که اگر آبي نداشته 
باشد حیات از آن س��اقط مي شود و اگر 
حجم آب درآن باال گیرد مي تواند با ایجاد 
سیالب، تخریب به راه بیندازند، از طرفي 
دیگر، چند صدایي درتولید محتوا، موضوع 
دیگري است که مي تواند فضاي مجازي را 
به عرصه دسترسي آزاد به اطالعات، تبدیل 
کند و حقوق شهروندي را محترم بشمارد.

در این میان اعتماد مردم به ش��بکه هاي 
اجتماعي داخلي نیز، چالش دیگري است 
که فقط با حمایت دولت میسر نمي شود. 
تسهیل گري وزارت ارتباطات درحمایت از 
شبکه هاي اجتماعي داخلي برهیچ کس 
پوشیده نیست، اما موفق نبودن شبکه هاي 
اجتماعي و نرسیدن به جایگاه واقعي براي 
جلب اعتماد  کاربران، زوایاي چند گانه اي 
دارد که فقط با حمایت هاي دولتي، میسر 
نمي ش��ود و نیازمند بررسي کارشناسان 
است. ازسویي دیگر، رسوخ قطره اي حس 
حق��ارت و کاهش خود ب��اوري در میان 
کاربران، با ایج��اد محتواهایي که از بدي 
اوضاع، شرایط اقتصادي، سیاسي و ... مرتبا 
گالی��ه دارند؛ فرصتي را فراهم مي کند تا 
به مرور دفتر خاطرات ما نس��بت به ایران 
عزیز، دین و اخالقیات، کم رنگ تر ش��ود 
و ما را در فضاي سرگرمي و محتواهاي بي 
مغز غرق کند؛  آن وقت است که چیزي به 
عنوان غیرت ملي، بادکنکي خواهد شدکه 
هر لحظه امکان از دس��ت رفتن آن وجود 
دارد. از طرف��ي بس��یاري مواقع، محتواها 
ازمیان کتاب ها، مقاالت و تحقیقات فریاد 
مي زنند که کسي بیاید و فقط بخشي از ما 
را گزیده گزیده و با بیاني روان به مخاطب 
برس��اند؛ اما در مسابقه تقسیم وظایف در 
حوزه تولید و توزیع محتواي بومي، شرکت 
کنندگان، برندگان و داوران مشخص نشده 
اند و فقط سیاستگذاران به انجام وظایف 
خود مي پردازند.تولید و توزیع محتوا چیز 
پیچیده اي نیست؛ هر فرد، سازمان و گروه 
مي تواند تولید کننده و توزیع کننده محتوا 

آرامشي که پس از حضور دکتر فیروزآبادي 
در شوراي عالي فضاي مجازي حاکم شد، 
گف��ت:  امید مي رود این فض��ا و امکانات 
موجود به فرصت هاي بهره برداري سریع 
و به موقع، تبدیل شود.در این میان تولید 
محتوا نیازمند تامین زیرساخت هاي الزم 
اس��ت ک��ه وزارت ارتباطات ب��ا همکاري 
شرکت هاي وابسته، این مهم را در نهایت 
دقت و سرعت انجام مي دهد؛ دکتر واعظي 
دراین باره، در یکي از سخنراني هاي خود 
به این موضوع اشاره داشته که 85 درصد 
زیرساخت هاي شبکه ملي اطالعات آماده 
اس��ت.این موض��وع بیانگر آن اس��ت که 
پرچم ثبات در تامین زیرساخت ها، براي 
تولید محتواي بومي، باالست، اما  هنوز به 
طورکامل مشخص نیست سکان دار اصلي 
تولید محتوا براي شبکه هاي مجازي و پیام 
رس��ان هاي موبایلي کدام نهاد فرهنگي، 
دولتي یا خصوصي است.از طرفي چندین 
نهاد فرهنگي همچون وزارت ارشاد، سازمان 
تبلیغات، صداوسیما، موسسه هاي فرهنگي 
و ح��وزه هاي علمیه و... در کش��ور وجود 
دارند که جس��ته و گریخته با مسوولیت 
هاي مشابه کارهایي انجام مي دهند؛ اما 
چگونگي فعالیت ها و تقسیم کار در این 

حوزه روشن نیست.
در این میان چند سوال به ذهن مي رسد 
که چقدر مس��ووالن و نهادهاي ذي ربط 
به اهمیت تاثیر فضاي مج��ازي پي برده 
ان��د و به نقش آن ایمان دارند؟ معیارهاي 
سنجش تولید محتواي فاخر از غیرفاخر 
چیس��ت؟ قوانین موجود  ب��ه چه میزان 
متناسب با فضاي هاي جدید شبکه هاي 
مجازي، به روز شده اند؟میزان تاثیرگذاري 
فضاي مجازي در نقشه مهندسي فرهنگي 
کش��ور، به چه نحوي در نظر گرفته شده 
است؟ذي نفعان تولید محتواي بومي چه 
کساني هستند؟نظارت هاي غیرضروري 
چقدر مي تواند فرصت بهره برداري صحیح  
از فضاي مجازي را کم کند؟تاثیر اقتصادي 
و سودآوري چقدر مي تواند برمیزان تولید 

محتوا موثر باشد؟
که پاسخ به این سواالت، شاه کلید بسیاري 

از قطعات پازل تولید محتواي بومي است.
 از سویي دیگر،  همه مسووالن این امر مي 
خواهند محتوا در فضاي مجازي، فرهنگي، 
دیني، غیرمخرب و آموزنده باشد؛ ضمن 
احت��رام به این دیدگاه، این نکته نیز حایز 
اهمیت اس��ت که تک صدای��ي در تولید 
محتوا و توزیع آن، مي تواند با کاهش کاربر 

باشد؛ محتواهایي که سرعتشان در انتشار، 
گوي س��بقت را از دیگر رسانه ها ربوده اند 
و نمي ایستند تا ببینند نشست ها، همایش 
ها و جلسات سیاستگذاري، چه تصمیمي را 
براي ایجاد محتواي بومي، اعمال مي کنند. 
بس��یاري از کارشناس��ان معتقدند شبکه 
ملي اطالعات مي تواند فرصت دسترس��ي 
به محتواه��اي بومي و داخلي را بر بس��تر 
زیرساخت هاي ملي فراهم کند، اما الزم است 
عالوه بر تالش وزارت ارتباطات، مردم نیز این 
شبکه ملي را بشناسند و آن را مطالبه کنند. 
موضوعي که با فرهنگ سازي، رنگ و لعاب 
تازه اي مي گیرد و اجازه مي دهد تا کاربران 
خودشان به این نتیجه برسند که امنیت در 
شبکه ملي اطالعات به مراتب بیشتر از شبکه 
هاي خارجي است. در این میان بهره گیري 
از نخبگان و دانش��گاهیان عمل گرا، نقش 
کلیدي در اجرایي شدن تولید محتواي بومي 
دارد و نیازمند حمایت ازجوانان، دانشجویان و 
حتي دانش آموزان است. رهبر معظم انقالب 
نیز در س��خنراني خود در دیدار با معلمان و 
فرهنگیان  به تاثیر فضاي مجازي در اقشار 
ج��وان تاکید کردند و فرمودند: »این فضای 
مجازی امروز از فض��ای حقیقِی زندگی ما 
چند برابر بزرگ تر ش��ده؛ بعضی ها اصالً در 
فضای مجازی تنّفس می کنند؛ زندگی شان 
در فضای مجازی است. جوانان هم با فضای 
مجازی سروکار دارند ، با انواع  و اقسام چیزها 
و کارها، با برنامه های علمی اش، با اینترنتش، 
با شبکه های اجتماعی اش، با مبادالت و امثال 
اینها س��روکار دارند...«. بیان دیدگاه ایشان 
درباره فضاي مجازي و توجه به لغزش هاي 
این مسیر در دیدار با افرادی که با نسل جوان 
و ایده هاي آنها مواجه اند، نیز جاي تامل دارد.
همچنین نقش طالب و حوزه هاي علمیه در 
گسترش مباني لطیف و عمیق دیني مهم به 
نظر مي رسد، زیرا در فضایي بسته با ادبیات 
ثقیل، نسل جوانان چه در فضاي حقیقت و 
چه در فضاي مجاز و با این همه زرق و برق، در 
فضاي ارتباطات جهاني، ممکن است برخالف 
فطرت پاک خود عمل کنند و بر روي سرسره 
تبلیغات ج��ذاب و البته حرفه اي، براي دور 
شدن از فرهنگ اصیل اسالمي ، قرار گیرند.

در شرایطي که س��رعت رشد فناوري هاي 
نوین با فرهنگ س��ازي در این حوزه برابري 
ندارد؛ آسیب شناسي تولید و توزیع محتواي 
بومي ضروري به نظر مي رسد و خود مطلعي 
اس��ت که هر کدام از  مسووالن وکاربران، به 
عنوان یک مصرف کننده، بتوانند، به فراخور 
نیازها، افکار و عقاید، برایش پایاني بنویسند...



   رفع دغدغه های مقام معظم رهبری در حوزه 
فضای مجازی اولویت تمام دستگاه ها باشد

استفاده 60 درصدی کاربران ایرانی از محتوای سرگرمی شبکه های اجتماعی

  سرمایه گذاری 7.5 میلیارد دالری 
در مخابرات کشور در 5 سال آینده

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر سالم سازی فضای مجازی از طریق 
نهضت تولید محتوا و راه اندازی کارگروه سبک زندگی، گفت: از زمان آغاز به 
کار دوره جدید شورایعالی فضای مجازی دستگاه های مختلف از جمله وزارت 
ارتباطات با درک حساسیت های به حق رهبر فرزانه انقالب در این حوزه فعالیت 

جدی تری دارند.به گزارش سیتنا، دبیر شورای عالی فضای مجازی از تأسیس کارگروه سبک زندگی ایرانی- اسالمی در 
مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: برای سالم سازی فضای مجازی نیازمند نهضت تولید محتوا هستیم.ابوالحسن 
فیروزآبادی، افزود: مرکز ملی فضای مجازی نیز به عنوان بازو و اتاق فکر شورا  از بدو فعالیت در دوره جدید با تشکیل 
کارگروه های مختلف نسبت به پیگیری سریع برخی چالش ها و گزارش آن به دستگاه های ذیربط اقدام کرده است.دبیر 
شورای عالی فضای مجازی بیان کرد: سرعت تحوالت در این حوزه به حدی سریع است که تصمیم گیری دستگاه ها قطعًا 
باید سیاست گذاری واحدی داشته باشد؛ از همین رو و با عنایت به تأکید ویژه مقام معظم رهبری بر نقش شورایعالی فضای 
مجازی در برنامه ریزی و نظارت بر نحوه استفاده از این عرصه، کارگروه سبک زندگی ایرانی- اسالمی در مرکز دایر شده 
است.رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: برای حفظ و حراست از فرهنگ ایرانی- اسالمی در فضای مجازی به شدت 
نیازمند نهضت تولید محتوا در این عرصه هستیم. بسیاری از کاربران این فضا به دلیل فقدان محتوای مناسب و سالم در 
معرض به تعبیر مقام معظم رهبری لغزش قرار می گیرند.وی گفت: در زمان محدودی که از فعالیت اعضای جدید شورا 
می گذرد تصمیم  های خوبی در جهت توجه به بحث محتوا گرفته شده است. امیدواریم با عنایت و توجه دولت و مجلس 

بتوانیم شاهد به ثمر رسیدن سیاست گذاری های انجام شده در این حوزه که همسنگ انقالب اسالمی است باشیم.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور، با اشاره به این که متاسفانه شاخص به 
کارگیری شبکه های اجتماعی در کشور و نحوه استفاده از آن نگران کننده 
بوده و بیش از ۶0 درصد سرگرمی است، تصریح کرد: در کشوری که درجه 
آمادگی الکترونیکی آن سه رقمی و در حوزه دولت الکترونیکی نیز رتبه 
آن سه رقمی است این میزان سرگرمی در حوزه شبکه های اجتماعی 
نگران کننده اس��ت.به گزارش خبرنگار س��یتنا، دکتر سید ابوالحسن 
فیروزآبادی، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور 
در یازدهمین همایش روابط عمومی در هفته روابط عمومی، گفت: یکی 
از مهمترین نقاط ضعفی که بایستی جبران شود و مقام معظم رهبری در 
سخنرانی های متعدد به آن توجه داشتند، بحث نهضت تولید محتوا در کشور 
اس��ت.وی با بیان این که شاخص های قدرت سایبری ملی ارسال پیام هدفمند به 
جامعه هدف است و باید بتواند این پیام قدرت متقاعد سازی داشته باشد که این مهم یکی از ارکان روابط عمومی هاست، 
افزود: بازیگران و فعاالن این حوزه باید بتوانند تولید محتوا داشته باشند؛ چراکه تولید محتوا به معنای تولید قدرت و منافع 

ملی است و ما می توانیم به دنبال تولید محتوای مناسب بگوییم شبکه ملی اطالعات در کشور داریم.
وی با اشاره به این که در حوزه اینترنت کشور ما در ابتدای وب 3 قرار دارد، گفت: روابط عمومی به عنوان هنر و مهارت 

مبتنی بر دانش و اطالعات محور است بنابراین نقش تکنولوژی اطالعات در روابط عمومی ها نقش برجسته ای است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: این تکنولوژی ها نحوه ارتباطات انسان ها را تغییر می دهد و شما در وب 1 ارتباط 
یک سویه،  وب 2 ارتباط دو سویه و در وب 3 ارتباط دو سویه مستقل از زبان دارید که وب معنایی نام دارد. همچنین 
در وب 4 که وب همزی است تکنولوژی با انسان زندگی می کند و ارتباط انسان و ماشین به شکل گسترده ای مطرح 
می شود.رئیس مرکز ملی فضای مجازی تصریح کرد: باید سه حوزه ابزار، اطالعات و تفهم در این فضا مد نظر قرار گیرند 

چون شما درحوزه اقناع کار می کنید بنابراین حوزه تفهم بسیار مهم است.

رئیس هیات مدیره ی شرکت مخابرات ایران، گفت: در 5 
سال آینده بالغ بر 15 میلیارد دالر در بخش ارتباطات کشور 
س��رمایه گذاری خواهد شد که نیمی از این مبلغ، مربوط 
به شرکت مخابرات ایران است.به گزارش خبرنگار سیتنا، 
مهندس برات قنبری، در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری 
بین شرکت مخابرات ایران و شرکت مخابرات قزاقستان، با 
بیان اینکه مخابرات ایران، یک اپراتور بزرگ در منطقه است، 
اظهار کرد: بخش ارتباطات ایران، با اختصاص 1.5 درصد 
از تولید ناخالص داخلی سهم عمده ای در رشد اقتصادی 
کشور دارد.وی افزود: اکنون در مرحله تدوین برنامه ششم 
هستیم و در تالشیم سهم ارتباطات را 3 برابر کنیم. رئیس 
هیات مدیره ش��رکت مخابرات ایران، گفت: در 5 س��ال 
آینده بالغ بر 15 میلیارد دالر در بخش ارتباطات کش��ور 
س��رمایه گذاری خواهد شد که نیمی از این مبلغ، مربوط 
به شرکت مخابرات ایران است.قنبری گفت: هم اکنون در 
حال تدوین سند توسعه پهن باند هستیم تا به میانگین 
سرعت 20 مگابیت بر ثانیه برای هر فرد در 5 سال آینده 
برسیم.وی با اشاره به بازنگری در ساختار شرکت مخابرات 
ای��ران، ادامه داد: بحث FMC و گذر از نس��ل چهار برای 
ما بسیار جدی است.رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات 
ایران با بیان اینکه یکی از زمینه های همکاری با قزاقستان 
گذر از نس��ل 4 به نس��ل 5 خواهد بود، گفت: ما از ارتباط 
مس��تقیم با کشور قزاقستان در این زمینه و همچنین به 
واسطه دریای خزر استقبال می کنیم.مهندس قنبری با 
بیان این����که عالق���ه مندیم در س��ایر زمینه ها مثل 
مراکز ISP با هم همکاری داشته باشیم، گفت: مهمترین 
دغدغه ما صدور خدمات فنی و مهندسی است. کشور ایران، 
پنجمین کشور دنیا در تربیت مهندسان است، به نحوی که 
بیشتر مهندسان اروپا و آمریکا از ایران هستند.رئیس هیات 
مدیره شرکت مخابرات ایران، گفت: در کشور ما، ارتباطات 
روستایی از طریق USO و دولت تامین می شود و توسعه 

اینترنت روستایی را با LTE شروع کرده ایم.  
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الزام پیام رسان های خارجی به انتقال اطالعات شهروندان ایرانی به داخل کشور
در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حجت االسالم 
و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری، مقرر شد 
همه شبکه های پیام رسان برخط فعال کشور ظرف یکسال 
آینده انبارش یا ذخیره سازی داده های )دیتا( خود را در داخل 
کشور انجام دهند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، در این 
جلسه، ش��رکت های خارجی پیام رسان فعال در داخل برای 
ادامه فعالیت خود ملزم خواهند شد تا همه اطالعات و فعالیت 
مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند.همچنین 

در پی بررس��ی وضعیت پیام رسان های اجتماعی با تکیه بر 
رهنموده��ا و دغدغه های مق��ام معظم رهبری در مرکز ملی 
فضای مجازی، سند در اولویت قراردادن این مباحث در جلسه 
بررسی و بخش هایی از آن، توسط اعضای شورا تصویب شد.بر 
این اساس مقرر شد به تدریج و طی یک دوره گذار یک ساله، 
شبکه های پیام رسان بومی در داخل ادامه یابد و با حمایت و 
ارائه تس��هیالت به این شبکه ها، شرایط رقابتی با شبکه های 

برخط خارجی فراهم شود.



با تعیین کف قیمت اینترنت موبایل، درصددیم تا رقابت ناسالم ایجاد نشود

توسعه  دولت الکترونیک از اجزا جدا نشدنی اقتصاد مقاومتی است

وزی��ر ارتباطات درباره تعیین کف قیمت اینترنت موبای��ل، گفت: در این زمینه 
کارگروهی با حضور نمایندگان اپراتورها تشکیل دادیم و اعتقاد به کف قیمت 

اینترنت موبایل داریم. این تعیین کف نباید به گونه ای باشد مردم گمان کنند 
که می خواهیم گران کنیم بلکه درصدد آن هستیم تا رقابت ناسالم ایجاد 
نشود.به گزارش خبرنگار سیتنا، محمود واعظی در یک نشست خبری درباره 
چرایی ارزان نشدن نرخ اینترنت طبق وعده این وزارتخانه، گفت: بنده زمانی 
برای کاهش تعرفه اینترنت مطرح نکرده بودم و صرفا گفتم کمیته ای برای 

بررسی کاهش قیمت اینترنت تشکیل شده است. در مصاحبه ای که با یکی از 
خبرگزاری ها داشتم تنها گفتم که امیدوارم اوایل سال 95 کاهش تعرفه را داشته 

باشیم.وی عنوان کرد: هنوز هم به قول خودم وفادار هستم و کمیسیون تنظیم مقررات  
و ارتباطات در حال بررسی تعرفه های این بخش به صورت مفصل است. شاید پایین آوردن تعرفه از لحاظ افکار عمومی 
خوب باشد اما باید اقتصاد کسب وکارهای فعال در این حوزه را هم در نظر بگیریم و بعدا تعرفه ای لحاظ کنیم.او در پاسخ 
به این سوال که ابتدای شروع به کار دولت یازدهم نشان دادید که عزمی جدی برای رفع اختالالت اینترنت دارید اما این 
موضوع چه زمانی قرار است محقق شود؟ گفت: وضعیت اینترنت اصال قابل مقایسه با قبل نیست، زیرا باید در نظر داشته 
باشید قبال چه تعداد کاربر از اینترنت استفاده می کردند و االن چه تعداد؛ در حال حاضر 20 و 10 میلیون کاربر سیار و ثابت 
داریم.واعظی افزود: در گذشته 10 درصد ترافیک مربوط به پهنای باند شبکه داخلی بود و اکنون این میزان به 40 درصد 

رسیده است. در حال حاضر سامانه ای داریم که نشان می دهد مبدأ مشکالت کجاست.

رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران، گفت: توسعه دولت الکترونیک از اجزا جدا 
نشدنی اقتصاد مقاومتی است که برای ایجاد بستر اشتغالزایی بهترین زمینه را 
برای رشد داراست.به گزارش ایرنا، نصراهلل جهانگرد در نشست شورای اداری 
استان خراسان رضوی در مشهد، افزود: سیاستهای ابالغی برنامه ششم توسعه 
نیز دولت را مکلف کرده در هفت بند رشد داشته باشد که هدفمندسازی 
و غربالگری اطالعات مفید از غیر آن و خدمات پس��تی از جمله آنها است.

وی گفت: کل برنامه توس��عه کشور در طول پنج برنامه در 9 شاخه سرمایه 
گذاری شده که بیشترین رشد با نرخ 19 درصد مربوط به ارتباطات بوده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: شتاب بخشی توسعه حوزه ارتباطات به 
عنوان حوزه توانمندساز دیگر حوزه ها رشد بخشهای از قبیل کشاورزی، راه و شهرسازی و امنیت را رقم خواهد زد لذا برنامه 

های توسعه نیز در این راستا تدوین شده اند.
وی ادامه داد: به اعتقاد کارشناسان جهان، پرشتاب ترین بازار منطقه و حتی جهان در زمینه توسعه خدمات الکترونیکی 
متعلق به ایران است که این امر مستعد اشتغال و فضای کسب و کار می شود.جهانگرد گفت: امروز در حوزه ارتباطات 
الکترونیک در ایران یک دگردیسی از ساختار صوت به ساختار دیتا مشاهده می شود که طی آن تمام شهرهای کشور از 

طریق فیبر نوری به یکدیگر متصل می شوند بطوری که ترافیک انتقال اطالعات در کشور هیچگاه قطع نمی شود.
وی افزود: بیشترین ترافیک جهان از هند و از طریق کشورهای قطر، کویت، اردن و سوریه به دیگر نقاط جهان می رود 
و امروز بزرگترین تقاضا این است که این ترافیک از داخل ایران عبور کند که کوتاهترین راه است و این امر باعث رشد 

اشتغال در کشور می شود.
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 تالش اپراتورها برای توسعه شبکه 
نسل چهارم ادامه دارد

اگرچه اپراتورهای تلفن همراه کشورمان این روزها در رقابت 
برای توسعه  شبکه  نسل باال و جذب حداکثری مشترکان 
در شبکه ی نسل چهارم به سر می برند، هنوز هم استفاده 
شبکه  LTE بین مشترکان عمومیت نیافته است.به گزارش 
سایت نسل چهارم، مدیرعامل همراه اول چندی پیش در 
خصوص برنامه های این اپراتور برای توسعه  نسل چهارم، 
گفته بود: استراتژی این اپراتور توسعه ی کامل نسل سوم 
برای استفاده ی تعداد زیادی از مشترکان است و با توجه 
ب��ه اینکه تعداد کمی از مش��ترکان قابلیت بهره مندی از 
نسل چهارم را دارند، توسعه ی این نسل در مرحله ی بعد 
در دس��تور کار خواهد بود و اینترنت نسل چهارم را برای 
نقاط پرترافیک و hotspot اجرا می  کنیم.وی افزوده بود: 
90 درصد گوشی های مشترکان نسل سوم را پشتیبانی 
می کنند، اما تنها 10 درصد مشترکان قابلیت استفاده از 
نسل چهارم را دارند.صدوقی همچنین تاکید کرده بود: 
توسعه  نسل 3 با تعداد مشترکان زیاد از توسعه ی نسل 4 
با تعداد کم مشترک، سودمند تر است؛ بنابراین از آنجا که 
آمادگی بیشتری بین مشترکان برای استفاده از نسل سوم 
وجود دارد، با تمام توان نسل سوم را توسعه دادیم.در همین 
حال، مهندس سید مجید صدری در نشست خبری نیمه 
دوم اردیبهشت ماه در پاسخ سوالی مبنی بر این که پوشش 
رایتل در زمینه  ارائه  خدمات نسل چهارم به چه درصدی 
رسیده است؟ اظهار کرد: اکنون در پنج شهر تهران، مشهد، 
کرج، بوشهر و کیش مشترکان اپراتور سوم امکان دسترسی 
به خدمات نسل چهارم را دارند.وی در عین حال از نصب 
تجهیزات رایتل در 17 شهر خبر داد و افزود: البته با توجه 
به این که در زمان ارائه ی خدمات نسل چهارم مجوزی را 
به صورت موقت دریافت کرده ایم به دنبال امور مربوط به 
ارتقاء پروانه ی خود هستیم.مدیر عامل اپراتور سوم در ارتباط 
با شهر تهران و این که چند درصد از این شهر تحت پوشش 
نس��ل چهارم رایتل قرار دارد؟ نیز توضیح داد: ما در زمینه  
نصب تجهیزات بر اساس جمعیت و ترافیک عمل می کنیم 
البته در زمینه  خدمات نسل چهار با توجه به این که الزم 
است مشترکان به دستگاه های پشتیبانی کننده  خدمات 
نسل چهارم دسترسی داشته باشند، متاسفانه تعداد افرادی 
که دسترسی به تجهیزات پشتیبانی کننده  LTE داشته 
باشند اندک می شود و بر همین اساس ما تالش داریم در 
نقاطی که تجمع گوشی هایی که نسل چهارم را پشتیبانی 
می کنند وجود دارد این خدمات را ارائه کنیم.اضافه می شود 
ک��ه اختصاص فرکانس مطلوب ب��ه اپراتورها همچنان از 
دیگر موارد مورد توجه برای توسعه ی نسل چهارم به شمار 
می رود که باید توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 

رادیویی مورد بازنگری قرار گیرد.

  ماموریت مخابرات برای فراهم ساختن 
زیرساخت های ICT برای بنگاه های اقتصادی

مدیرعامل جدید شرکت مخابرات ایران، گفت: یکی از مهمترین ماموریت های این 
شرکت که ماموریتی ملی است، عبارت از فراهم کردن زیرساخت های ICT برای 
سایر اپراتورها و بنگاه های اقتصادی است.به گزارش سیتنا، دکتر رسول سرائیان، در 
مراسم افتتاح پروژه های شرکت مخابرات آذربایجان شرقی، گفت: شرکت مخابرات دو 
ماموریت مهم برعهده دارد. ماموریت اول ارائه خدمات یکپارچه دیجیتال بر اساس خواست 
و نیاز مشتریان در قالب خدمات تلفن ثابت و همراه و دیتا و ماموریت دوم این شرکت که ماموریتی ملی است، عبارت از 
فراهم کردن زیرساخت های ICT برای سایر اپراتورها و بنگاه های اقتصادی است.وی با اشاره به نقش سرمایه گذاری در 
ارائه خدمات، اظهار داشت: نقش ICT در توسعه زیرساخت های استانی و کشور برجسته است و در کنار آن ارائه خدمات 
با کیفیت بهتر و توسعه ای نیازمند سرمایه گذاری در حوزه های مختلف است.وی تاکید کرد: خدمات ICT ، زنجیروار به هم 

پیوسته و متصل است و امیدواریم با تمهیدات صورت گرفته بتوانیم روز به روز خدمات شرکت  را افزایش و تنوع دهیم.



رضایت 100 درصدی مشترکین از عملکرد شرکت انتقال داده های آسیاتک
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   دفاع مدیرعامل همراه اول از تعیین 
کف قیمت برای اینترنت موبایل

خروج یک میلیارد دالر ارز از ایران توسط MTN آفریقای جنوبی

  از سود شرکت زیرساخت به نفع 
صنعت ICT کشور چشم پوشی می کنیم

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار به دفاع از طرح تعیین قیمت کف برای اینترنت موبایل پرداخت.
وحید صدوقی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: در بحث قیمت اینترنت موبایل تاکنون همواره قیمت سقفی که 
پیشتر تعیین شده رعایت می شد، اما در کشورهای مختلف با توجه به مباحث ضد دامپینگ معموال رگوالتورها به منظور 

حفظ حقوق اپراتورهای کوچک تر اقدام می کنند که اکنون نیز چنین اتفاقی رخ داده است.
وی ادامه داد: اکنون ما در جریانیم که کلیات این موضوع در کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات مطرح شده و به نظر 

می رسد تعیین کف قیمت اینترنت طرحی است که به نفع همه بازیگران عرصه اینترنت کشور است.
مدیرعامل همراه اول همچنین یادآور شد: ممکن است به طور مثال شرکت همراه اول بتواند با ارائه  خدماتی با قیمت 
پایین تر سال ها فعالیت خود را ادامه دهد، اما این موضوع به نفع شرکت های کوچک تر نیست و در فضای رقابتی بحث 

دامپینگ موضوعی جدی است که ما هم از شکستن این فضا استقبال می کنیم.
صدوقی در پاسخ به این سوال که با افزایش قیمت اینترنت موبایل ممکن است مشترکان این بخش کمتر شوند، گفت: ما 
سعی داریم صدای مشتری را شنیده و براساس نیاز و درخواست آنها بسته های متنوع و جدیدی را طراحی کنیم، اما قطعا 
تعیین کف قیمت اینترنت خیلی قدرت مانور اپراتورها را محدود نکرده و اپراتورها می توانند با طراحی موضوعات مختلف 

خدمات متنوعی را برای گروه های مختلف مشترکان خود ارائه کنند.

مدیرعامل و رئیس جدید هیات مدیره ی شرکت ارتباطات 
زیرساخت، از چشم پوشی شرکت متبوعش از سود به نفع 
صنعت ICT کشور خبر دارد و گفت: قطعا ترکیب نیروهای 
جوان و با تجربه می تواند ما را در این مس��یر یاری کند و 
اجرا و تحویل به موقع انجام شود.به گزارش خبرنگار سیتنا، 
مهندس محمد جواد آذری جهرمی، در مراسم معارفه  خود 
ب��ه عنوان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت که با 
حضور جمع کثیری از حضار برگزار شد، با تقدیر از اعتماد 
وزیر ارتباطات به خود، گفت: دکتر واعظی در انتخاب یک 
جوان برای مدیریت ش��رکت ارتباطات زیرساخت ریسک 
بزرگی کردند و امیدوارم با اقدام مناس��ب و عملی و کمک 
همکاران، پاسخ این اعتماد را داده و جوانان را سربلند کنیم.

وی، افزود: در مدت باقیمانده از دولت مهمترین وظیفه ما 
اجرای کامل شبکه ملی اطالعات است که در دو سال اخیر 
روی آن کار زیادی صورت گرفته و امیدواریم به نتیجه نهایی 
برسد.جواد جهرمی با اشاره به رئوس برنامه های مندرج در 
حکم انتصابش، ادامه داد: امیدواریم به زودی مراکز تبادل 
داده ش��یراز، مش��هد و تبریز راه اندازی شده سرآغاز یک 
حرکت جدید در حوزه ICT کشور خواهد بود.وی با اشاره 
به ش��روع مذاکرات اصالح مدل اقتصادی شرکت با کمک 
سازمان تنظیم مقررات، گفت: پیش بینی می کنم ظرف 
یک ماه آینده تحوالت خوبی در حوزه ش��بکه بین استانی 
اتفاق بیفتد.جهرمی از چشم پوشی زیرساخت از سود به نفع 
صنعت ICT کشور خبر دارد و گفت: قطعا ترکیب نیروهای 
جوان و با تجربه می تواند ما را در این مسیر یاری کند و اجرا 
و تحویل به موقع انجام ش��ود.وی با تاکید بر تامین درآمد 
شرکت زیرساخت از ترانزیت، گفت: سیاست ما توسعه به 
منظور حصول عدالت اجتماعی و اجرای کامل شبکه ملی 

اطالعات است.

شرکت ام تی ان آفریقای جنوبی اعالم کرد به دنبال رفع تحریم ها علیه ایران تا 2 ماه 
آینده حدود یک میلیارد دالر پول خود را از ایران خارج خواهد کرد.

به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه خبری آی او ال، در حالی که جاکوب زوما، 
رئیس جمهوری آفریقای جنوبی با هدف گس��ترش روابط تجاری با ایران، 
اخیرا س��فری دو روزه به تهران داشته، ش��رکت ام تی ان اعالم کرد تا ماه 
ژوئن 15 میلی��ارد رند پول خود را از ایران خارج خواهد کرد. تحریم های 
غرب علیه ایران در ماه ژانویه لغو ش��د و ایران اکنون می تواند مجددا وارد 

اقتصاد جهانی شود.
فوتوم��ا نهلکو، رئی��س اجرایی گروه ام تی ان گفت: لغو تحری��م های ایران و 

بهبودهای اقتصادی مرتبط با آن فرصت های قابل توجهی را برای ارتقاء خدمات ما 
به خصوص در فضای دیجیتال این کشور که ما می توانیم موقعیت قوی ای در آن بازار 

داشته باشیم، فراهم می کند. ما داریم روی بازگرداندن 15 میلیارد رند از پولمان از ایران در نیمه نخست سال 201۶ 
کار می کنیم.ام تی ان که مالک 49 درصد ایرانسل است، قبال اعالم کرده بود اجازه خواهد یافت که حدود یک میلیارد 
دالر )14.4 میلیارد رند( سود و وام های بازپرداخت شده که در حساب واحد ایرانی این شرکت جمع شده، منتقل شود. 
شرکت ام تی ان به دلیل تحریم های اعمال شده از سوی غرب، قادر به دسترسی به پول خود در داخل ایران نبود.

سینونگینکوزی نیانگا، تحلیلگر اقتصادی گفت: ام تی ان خواهد توانست این پول را صرف پرداخت جریمه ای که در 
نیجریه متحمل شده بنماید. این یک اتفاق مهم برای ام تی ان است. اگر این پول ها بتواند از ایران خارج شود، ام تی ان 
ممکن است تصمیم بگیرد این پول را صرف پرداخت جریمه اش در نیجریه کند. ام تی ان قبال 250 میلیون دالر بابت 

این جریمه پرداخت کرده است.
این تحلیلگر افزود: ام تی ان در س��ال 2015 س��الی بسیار سخت را تجربه کرد، به ویژه در سه ماهه پایانی سال که 

کمیسیون مخابرات نیجریه این شرکت را به دلیل نقض مقررات ثبت مشترکان 5.2 میلیارد دالر جریمه کرد.

شرکت انتقال داده های آسیاتک، مطلوبترین ارائه دهنده خدمات ارتباطی کشور، از نظر شاخص رسیدگی و نهایی کردن 
شکایات مشتریان به استناد گزارش سامانه پاسخگویی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )195( ، موفق به جلب 100 
درصدی رضایت مشتریان شد.روابط عمومی شرکت آسیاتک، اعالم کرد: این شرکت جهت تبیین فرهنگ مشتری 
مداری و تاکید بر اهمیت پاسخگویی مطلوب به مشتریان در کسب  و کار خدمات نوین، و در راستای اصول حرفه ای 
خود که حمایت از مصرف کنندگان می باشد، نهایت تالش خود را انجام داده و سعی می نماید رضایت مشترکین خود 
را فراهم نماید.در همین راستا و با بهره گیری هوشمندانه و خالقانه از الگوهای برتر جهانی و با وجود پوشش سراسری 
و گسترده شرکت در کشور و با در نظر گرفتن جامعه آماری باالتری از لحاظ تعداد مشتریان خود نسبت به متوسط 
شرکتهای مشابه، در  شاخص رسیدگی و نهایی کردن شکایات، موفق به اخذ 100 درصدی رضایت مشتریان خود 
شده است.البته آسیاتک اعتقاد دارد این پایان راه نیست و همواره تالش خود را برای از بین بردن ریشه و علل مشکالت 

احتمالی می نماید تا اصال شکایتی بوجود نیامده و مشترکین بهترین و مطلوبترین سرویس ممکن را دریافت نمایند.



  تقسیم 450 ریال سود به ازای
 هر سهم مخابرات ایران

برگزاری دوره های آموزشی دانشکده  مخابرات با توجه به لبه های تکنولوژی
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رییس دانش��کده  علمی کاربردی پست و مخابرات، گفت: ما به عنوان یکی از 
اعضای ش��ورای راهبری IOT که در وزارت ICT تشکیل شده است این 

موضوع را دنبال می کنیم که در همین راستا کارگاه های آموزشی را در 
فواصل مختلف برگزار کرده ایم. یکی از مهمترین اقدامات ما راه اندازی 
دوره های مهارتی جدید اس��ت که بر اساس نیاز بخش ICT کشور 

تدوین شده است.
پیرو برگزاری کارگاه آموزشی اینترنت اشیاء )IOT(، توسط پروفسور 
Joseph Sifakis اس��تاد دانش��گاه پلی تکنیک گرونوبل فرانسه، در 

محل سالن کنفرانس دانشکده پست و مخابرات، دکتر وحید یزدانیان در 
گفت وگو با خبرنگار سیتنا، توضیح داد: پروفسور »جوزف سیفاکیس« برای 

حضور در نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری به ایران دعوت شدند که این 
رویداد به همت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و البته پارک فناوری پردیس 

برگزار شد، لذا ما فرصت را مغتنم دیدیم و از ایشان دعوت کردیم که در زمینه  اینترنت اشیاء کارگاه آموزشی در دانشکده 
برگزار کنند و ایشان استقبال کردند و در دانشکده حضور یافتند و کارگاه برگزار شد.

یزدانیان افزود: در این کارگاه آموزشی اعضای شورای راهبری IOT وزارت ارتباطات، فعاالن بخش خصوصی، نمایندگان 
اپراتورها و تنی چند از عالقه مندان و اساتید برجسته ی دانشگاه حضور داشتند.

رئیس دانشکده  پست و مخابرات ادامه داد: با توجه به حضور نمایندگان صنایع در این کارگاه آموزشی، پروفسور سیفاکیس 
نمونه های موفق و تجارب علمی IOT را در سطح جهان و خصوصا در سطح اتحادیه ی اروپا ارائه دادند که امیدواریم 

حداکثر استفاده از این مطالب انجام شود.
یزدانیان در خصوص برنامه های دانشکده در خصوص اینترنت اشیاء نیز توضیح داد: ما از سال گذشته فعالیت هایی در این 
خصوص آغاز کرده ایم که مهمترین بخش فعالیت های ما راجع به IOT موضوعات آموزشی است. اینکه ما در دروس 
رسمی که در دانشکده ارائه می کنیم در هر کدام از درس ها به فراخور موضوع، بحث IOT را بگنجانیم که این موضوع از 
سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است. همچنین در آزمایشگاه ها نیز مباحث IOT به صورت علمی ارائه می شود تا 

دانشجویان پس از گذراندن مباحث تئوری، با اصول عملی نیز آشنا شوند.
وی افزود: ما به عنوان یکی از اعضای شورای راهبری IOT که در وزارت ICT تشکیل شده است این موضوع را دنبال 
می کنیم که در همین راستا کارگاه های آموزشی را در فواصل مختلف برگزار کرده ایم. یکی از مهمترین اقدامات ما راه اندازی 

دوره های مهارتی جدید است که بر اساس نیاز بخش ICT کشور تدوین شده است.
یزدانیان ادامه داد: ما در این دانش��کده یک ش��ورای راهبری داریم که در این شورای راهبری فعاالن بخش خصوصی و 
دولتی حضور دارند. بنابراین نیازهای بخش ICT در حال استخراج است و بر این اعتقادیم که خیلی از دوره های رسمی 
که در کشور ارائه می شود باید مطابق با نیازهای روز حوزه بازنگری شوند. توجه ما در این بخش به لبه های تکنولوژی است 
که بحث برگزاری دوره های آموزشی در زمینه نسل پنجم ارتباطات سیار، اینترنت اشیاء، BIG DATA و رایانش ابری 

از جمله ی این موارد است.
وی در پایان افزود: ما برای تحقق اقتصاد مقاوتی و برای برآورده کردن نیازهای کشور اقداماتی انجام داده ایم که با تحقق 

این موارد از خروج ارز از کشور جلوگیری می شود.

در مجمع عمومی عادی س�الیانه صاحبان س�هام ش�رکت 
مخاب�رات ایران که 29 اردیبهش�ت ماه 1395 برگزار ش�د، 
تقسیم 450 ریال سود برای هر سهم تصویب شد.به گزارش 
س�یتنا، در این مجمع، پس از ارائه گزارش های حسابرسی 
و بررس�ی و تصویب صورت های مالی مقرر شد،  به منظور 
کسب رضایت حداکثری سهامداران ، 450 ریال سود برای هر سهم صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران توزیع شود.
بر اساس این گزارش، اعالم شد پرداخت سود سهامداران از تاریخ 15 تیرماه سال جاری آغاز می شود.همچنین، اعالم 
شد سهامداران عمده پذیرفته اند، 50 درصد از سود سهام خود را به شرح 30 درصد برای طرح های توسعه ای مصوب 
و افزایش س�رمایه و 20 درصد نیز برای طرح های توس�عه آینده که به تصویب هیات مدیره برسد، دریافت نکنند و این 
مبلغ سرمایه گذاری شود.سپس رای گیری برای انتخاب اعضای حقوقی هیات مدیره در جلسه انجام شد و در این بخش، 
دولت جمهوری اسالمی ایران، شرکت توسعه اعتماد مبین، شرکت شهریار مهستان، شرکت گسترش الکترونیک ایران 
و شرکت سرمایه گذاری استان هرمزگان به عنوان کاندیداهای حقوقی عضویت در هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران 

از طرف سهامداران عمده معرفی شدند.

طی قراردادی مابین سازمان خبری سیتنا و اتحادیه  جهانی 
مخابرات )ITU(، س��یتنا اولین و تنها نماینده  رس��می 
نمایشگاه های ITU در ایران شد و از این پس متقاضیان 
ایرانی برای حضور در نمایش��گاه های ITU باید از طریق 

سیتنا  اقدام کنند.
به گزارش خبرنگار س��یتنا، اتحادیه بین المللی مخابرات 
)ITU( هر ساله نشست ها و نمایشگاه هایی را برای حضور 
 ICT  و تبادل نظر اعضاء و ش��رکت های فع��ال در حوزه
برگزار می کند. در همین راس��تا و در سال جاری میالدی 
»فروم جامعه اطالعاتی« از دوم تا ششم ماه مه )13 تا 
17 اردیبهشت ماه 95( در شهر ژنو سوئیس برگزار 
شد و به دنبال آن نمایشگاه ITU نیز از 14 تا 17 
نوامبر 201۶ )24 تا 27 آبان ماه 95( در بانکوک 

تایلند برپا می شود.
به اس��تناد اطالعات موجود در س��ایت اتحادیه  
جهانی مخابرات، وزرا، قانونگذاران، سیاست گذاران 
و مقامات عالی رتبه  حوزه  ICT از کشورهای مختلف 
دنیا به همراه سرمایه گذاران بین المللی، طی حضور 
در نمایش��گاه ITU Telecom World  بانک��وک با 
صاحبان ایده های نو و ش��رکت های حاضر در نمایشگاه 
تب��ادل نظر ک��رده و ب��رای همکاری مش��ترک و اجرای 
پروژه های مختلف برنامه ریزی می کنند.نمایشگاه سالیانه  
ITU عالوه ب��ر برگزاری کارگاه ها و فروم های مختلف، با 
 ICT  سخنرانی مقامات عالی رتبه  دولتی و خصوصی حوزه
از کشورهای مختلف دنیا و مقامات ITU همراه خواهد بود. 
نمایشگاه تلکام امسال نیز به همت وزارت فناوری اطالعات 
و ارتباطات و سازمان مخابرات تایلند بر پا و تازه ترین های 
دنیای ICT در این نمایشگاه توسط شرکت ها و سازمان 

های کشورهای مختلف به نمایش گذاشته خواهد شد.
در همین حال، ITU برای ارتباط با ش��رکت های حوزه  
ICT  در کش��ورهای مختلف دنیا نمایندگانی را انتخاب 
کرده و از طریق آنان با سایر شرکت ها ارتباط برقرار می کند 
که طی قراردادی مابین س��ازمان خبری سیتنا و اتحادیه  
جهانی مخابرات، سیتنا نمایندگی نمایشگاه های ITU در 

ایران را بر عهده گرفته است.
گفتنی اس��ت؛ ش��رکت ها و افراد عالقه مند به حضور در 
نمایشگاه ITU در بانکوک تایلند می توانند جهت کسب 

اطالعات تکمیلی و رزرو غرفه با سیتنا در ارتباط باشند:
شماره تلفن: 021-44288۶58/44288298

شماره همراه: 0912821۶۶58
پست الکترونیک:

ershadifar@citna.ir 

  »سیتنا« اولین و تنها نماینده  رسمی 
نمایشگاه های ITU در ایران شد

 ITU2016@citna.ir



لزوم تجهیز به نرم افزارهای روز دنیا برای برقراری ارتباط با بانک های تراز اول 

به کارگیری ابزارهای نوین ارتباطی برای برقراری ارتباط پویا تر با مخاطبان

امضای تفاهم نامه همکاری بین پست بانک ایران
 و بانک توسعه صادرات

پست بانک ایران و بانک توسعه صادرات در راستای گسترش همکاری ها 
و به منظور استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های یکدیگر، طی مراسمی 

تفاهم نامه مشترک همکاری امضاء کردند.
به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران، همکاری در زمینه استفاده از 
منابع ارزی و ریالی طرفین و تسهیالت بین بانکی، استفاده از ظرفیت ها 
در زمینه نقل و انتقاالت و عملیات ارزی، استفاده از امکانات آموزشی، 
دعوت به مشارکت در اجرای پروژه ها و طرح های مشترک، بهره برداری 
مش��ترک از ظرفیت های موجود درسطح ش��عب و امکان واریز وجه 
به حس��اب مشتریان نزد هریک از بانک ها توسط شعب بانک دیگر از 

محورهای همکاری مشترک این دو بانک می باشد.
همچنین همکاری در زمینه انجام عملیات پول رسانی، تأسیس شعب 
مش��ترک co- branching به منظور کاهش هزینه ها پس از اخذ 
مجوز از بانک مرکزی، پرداخت چک های صادره توسط هریک از بانک ها 
توسط شعب بانک دیگر، همکاری در زمینه وصول چک های واگذاری 
توسط مشتریان طرفین و دریافت اقساط تسهیالت پرداختی و تالش 
برای جلب همکاری شرکت های تابعه و استفاده از ظرفیت های موجود از 

دیگر محورهای همکاری مشترک دومجموعه می باشد.
دکتر فرحی مدیرعامل پس��ت بانک ایران در این مراسم ضمن مشهود 
دانستن توسعه صادرات در پیشرفت اقتصادی کشور گفت: ظرفیت های 
مش��ترک و خوبی در دو بانک وجود دارد که باید درراس��تای پیشبرد 

سیاست ها و اهداف بکار گرفته شود.
وی به دو راهبرد اصلی این بانک به عنوان بانک تخصصی حوزهICT و 
بانک توسعه ای در روستاها اشاره کرد و اظهارداشت: با گسترش کمی و 
کیفی و همکاری دو مجموعه می توانیم خدمات بیشتری به هموطنان 

ارائه کنیم.
دکتر صالح آبادی مدیرعامل بانک توس��عه صادرات نیز در این مراسم 
همکاری های دو مجموعه را در ش��رایط کنونی بسیار مناسب دانست 
و گفت: پس��ت بانک ایران دارای شبکه گسترد ه ای است و با گسترش 
همکاری ه��ا می توانیم عالوه بر حوزه های ریال��ی در بخش های ارزی 

همکاری و هم افزائی ایجاد کنیم. 
احتش��ام فالح فر عضو هیأت مدیره پست بانک ایران هم در این مراسم 
عنوان کرد: گسترش همکاری دو بانک در زمینه های مختلف از جمله 
تسهیالت بین بانکی و مشتریان با توجه به ظرفیت های خوبی که در دو 
مجموعه وجود دارد موجب هم افزائی می شود که امیدوارم این تفاهم نامه 

موجب گسترش هرچه بیشتر همکاری ها گردد.
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بانکداری
الکترونیک

معاون اول مدیرعامل صندوق بین المللی پول 
)IMF( در دیدار با مدیران عامل بانک های 
ایرانی بر آمادگی ای��ن صندوق برای ارتقای 

جایگاه اقتصادی ایران تاکید کرد .
به گزارش س��یتنا، در این دیدار که در بانک 
ملی ایران صورت گرفت: دیوید لیپتون شرایط 
کنونی را یک شرایط ویژه برای سرمایه گذاری 
در ای��ران و تقویت نظام اقتص��ادی ایران و 
بانک های ایرانی برش��مرد و گف��ت: در این 
شرایط بانک ها تالش می کنند سطح فعالیت 
خود را ارتقا داده و خود را با اس��تانداردهای 
تعریف شده برای بانک ها در سطح بین المللی 

متناسب سازند . 
وی در ادامه ضمن تأکید بر تالش بانک های 
ایرانی برای رعایت استانداردها و تمامی قوانین 
و مقررات بین المللی بویژه قوانین ضدپولشویی 
)AML( و مبارزه با تروریس��م )CFT( در 
س��طح بین المللی و به دست  آوردن اعتماد 
و حسن نیت بانک های بزرگ اروپایی و نیز 
پیاده س��ازی سیستم های یکپارچه کنترلی 
تصریح کرد : ارتباط با بانک های جهانی برای 
ایران یک امر ضروری اس��ت و در این راستا 
صندوق مذکور به دولت ایران کمک خواهد 
کرد تا به سطح مناسبی از استانداردها رسیده 

و جایگاه اقتصادی خود را  ارتقاء بخشد.
دکتر عبدالناصر همتی، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران 
نیز ضمن معرفی اجمالی این بانک به فعالیت شعب و 
سابس��یدری های بانک در خارج از کشور اشاره کرد و 
در این میان برقراری روابط کارگزاری با برخی بانک ها 
را مستلزم ایجاد زمینه مناسب همکاری های بین المللی 
برشمرد و گفت: این امر در شرایط کنونی نتیجه احیای 
سریع تر فعالیت های برخی از واحدهای بانک در خارج 
از کشور است و نقش صندوق بین المللی پول در زمینه 

سیاستگذاری اقتصادی کشورها حائز اهمیت است .
در ادامه مدیران عامل بانک ها و اعضای هیأت مدیره بانک 
ملی ایران نیز به ارائه دیدگاه های خود پیرامون در دست 
اقدام بودن ایجاد نرم افزارهای الزم جهت رعایت قوانین 
و الزامات ضدپولشویی و تأمین مالی تروریسم ، رسیدن 
به سطح مطلوبی از تطبیق و برقراری ارتباط با بانک های 
تراز اول دنیا و عدم تعمیم جرایم مالی اعمال ش��ده بر 

بانک های اروپایی به بانک های ایرانی پرداختند.

مدیرعام��ل بان��ک ش��هر، ب��ه مناس��بت 
فرارسیدن هفته روابط عمومی و ارتباطات، 

پیام تبریکی صادر کرد.
به گزارش س��یتنا، دکتر پورزرندی در این 

پیام تشریح کرد: 
امروزه، نقش مهم و اثرگذار روابط عمومی بر 
روی مناسبات اجتماعی و تعامالت جامعه 

و سازمان ها بر همگان روشن است.
ام��روزه ارتباطات و رواب��ط عمومی، نقش 
حیاتی در دوام و بقای س��ازمان ها داشته و 
سازمانی موفق تر است که با استفاده از ابزار 

و فنون نوین ارتباطی واطالعاتی 
نقش خ��ودرا درجامعه پررنگ تر 
کند.تمام��ی فع��االن جامعه در 
بخش ه��ای مختل��ف فرهنگی، 
سیاس��ی، اقتصادی و ... جویای 
روابط عمومی هایی هس��تند که 
آن��ان را در طراح��ی روش های 
معقول و تعیین خط مش��ی های 

مرتبط با آینده یاری دهند.
ش��ناخت مخاطب و شیوه های 
برقراری ارتباط با وی از مهم ترین 
نکاتی اس��ت که نیاز به تخصص و دانش کافی دارد. 
عالوه بر این، رشد نظام اطالع رسانی از عناصر اصلی 
توسعه در جوامع به شمار می رود. در این میان نقش 
عمده ای که روابط عمومی ها به عنوان مجریان این امر 

بر عهده دارند، حائز اهمیت است.
به کارگیری ابزارهای نوین ارتباطی، در جهت برقراری 
ارتب��اط پویا تر با مخاطبان، یکی از راه های ممکن در 

جهت نیل به این هدف خواهد بود.
امی��د آنکه ب��ا یاری گرفت��ن از خداوند متع��ال و با 
برنامه ریزی دقیق در حوزه ارتباطات و روابط عمومی 

به موفقیت های روزافزون دست یابیم.



شفاف سازی بانکی با استفاده ی بیشتر از فناوری اطالعات میسر است57 میلیون کارت الکترونیکی بانک صادرات در دست مردم

 Multi Token افزودن قابلیت
به نسخه جدید سامانه اینترنت بانک آینده
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بانک صادرات ایران به منظور افزایش سطح دسترسی مشتریان به خدمات 
بانکداری نوین بیش از 57 میلیون کارت الکترونیکی را صادر و به متقاضیان 
تحویل نموده اس��ت. به گزارش سیتنا، این بانک در راستای جلب رضایت 
مش��تریان، ارتقای کیفی خدمات، تنوع بخش��ی به محصوالت و توس��عه 
بانکداری الکترونیک، نسبت به صدور و تحویل انواع کارت بانکی به مشتریان 
و متقاضیان دراسرع وقت اقدام می نماید. بر این اساس تا پایان فروردین ماه 
سال جاری57 میلیون و 528 هزار کارت الکترونیکی بانکی صادر و تحویل 
مشتریان نموده است که از این تعداد، بیش از 39میلیون و ۶3۶ هزار کارت 
مربوط به سپهر کارت های صادره است که این میزان بیانگر رشد 31 درصدی 
تعداد سپهر کارت های صادره نسبت به ماه مشابه در سال قبل می باشد.این 
گزارش حاکی است از بین انواع کارتهای الکترونیکی، کارتهای سپهر با توجه 
به قابلیتهای زیاد آن که امکان دریافت و انتقال وجه از طریق دستگاههای 
خودپرداز، خرید online از طریق بس��ترهای اینترنتی، خرید با استفاده از 
دستگاههای پایانه فروش و... را برای مشتریان فراهم می سازد بیشتر مورد 
استقبال قرار گرفته است.دارندگان سپهرکارتها می توانند از خدمات متنوع 
دستگاههای خودپرداز، خدمت  پرداخت تلفنی قبوض و تلفنبانک از طریق 
سامانه صدای سپهر )09۶02(، پایانه های فروش نصب شده در فروشگاه های 
معتبر سراسر کشور و دستگاه های کارتخوان شعب استفاده نمایند.گفتنی 
است بانک صادرات ایران با 2575 شعبه در سراسر کشور، نصب و راه اندازی 
451 هزار و 915 دستگاه کارتخوان متصل به حسابهای این بانک، 520 هزار 
مشتری اینترنتی و ارایه انواع خدمات متنوع نوین بانکی به عنوان بزرگترین 
بانک بورسی خصوصی کشور نقش موثری در توسعه و نهادینه کردن فرهنگ 

بانکداری الکترونیک در جامعه ایفا نموده است.

مدیرعامل بانک ایران زمین، در 
حاشیه بیست و ششمین همایش 
ساالنه سیاست های پولی و ارزی 
در خصوص ضرورت اجرای نظام 
حاکمیت ش��رکتی، ب��ه اجرای 
صحیح آن جهت برقراری ارتباط 

با بانک های دنیا تأکید کرد.
به گزارش س��یتنا، عبدالمجید 
پورسعید در جواب این سوال که 
ضرورت اج��رای نظام حاکمیت 
شرکتی و استانداردهای بین المللی آن در حوزه نظام بانکی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟ اظهار 
کرد: در ش��رایط فعلی یکی از ضرورت های ادامه فعالیت نظام بانکی کش��ور به گونه ای که در واقع 
بتوانند خدمات بانکی را به نحوه شایسته و کامل ارائه کنند، این است که بانک ها فعالیت های مالی  
خود را به صورت شفاف و منضبط داشته باشند. در حقیقت شفافیت مالی و نظم و انضباط مالی از 
ضرورت هایی است که به بانکها در پیاده سازی نظام حاکمیت شرکتی و تعامل با بانک های دنیا کمک 

شایانی می کند.
وی در ادامه افزود: در حقیقت بانک ها برای ادامه و توسعه فعالیتشان و تعامل با دنیا باید استانداردهای 
بین المللی را پیاده س��ازی کنند. واقعیت این اس��ت که بانکهای دنیا در تعامل با یکدیگر یکی از 
چهارچوب ها و استانداردهایی را که رعایت می کنند همین پیاده سازی استانداردهای بین المللی است 

که ما در قالب بانکداری حاکمیت شرکتی مطرح می کنیم.
مدیرعامل بانک ایران زمین گفت: این استانداردها بر اساس تجربیاتی است که بانکهای بزرگ دنیا در 
سالهای مختلف در مواجهه با مسائل و مشکالتی که برای سیستم بانکی شان پیش آمده، به دست 

آورده اند و آنها را در قالب استانداردهایی مطرح و ابالغ کرده اند.
وی با بیان اینکه بانکها به نسبتی که بتوانند این استانداردها را پیاده کنند، می توانند سازمانشان را از 
بعد فعالیتهای بانکی نظم و ترتیب بدهند، اظهار کرد: بانکها در این موارد ضمن اینکه فعالیتی سالم و 

پویا دارند با سایر بانکها در کشورهای دیگر نیز می توانند ارتباط داشته باشند.
پورسعید بیان کرد: این امر یک ضرورت است تا فعالیتهای بانک ها در شرایط عادی بصورت سالم و 
مناسب پیگیری شود. در حقیقت در شرایط فعلی که ما در مقطع خاصی قرار داریم به این صورت که 
ما بعد از چندین سال که امکان ارتباط و مراودات با دنیا را نداشتیم، در آستانه ی یک رویداد بزرگ 

قرارداریم و باید با دنیا کار کنیم.
وی گفت: در کسب و کار و تجارت با دنیا، سیستم بانکی نقش بسیار پررنگ و تعیین کننده 
ای دارد و بانکهای کش��ور که از مدتها قبل برای این امر تالش کرده اند و برنامه ریزی دارند 
حتما باید به سمت پیاده سازی کامل استانداردهای بین المللی و حاکمیت شرکتی حرکت 

کنند تا بتوانند از فرصت تعامل با دنیا استفاده کنند.
پورسعید در ادامه این گفتگو در پاسخ به این سوال که شما بستر و امکان اجرای استانداردهای 
بین المللی در نظام بانکی کشور را چگونه می بینید؟ اظهار کرد: از سالهای خیلی پیش بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران استانداردهای مربوط به حاکمیت شرکتی را که تحت عنوان 
کمیت��ه های بال ی��ک و دو و ... مطرح بوده در قالب توصیه نام��ه هایی به بانکها ابالغ کرده و 

بنابراین از بانکها خواسته شده که زمینه های اجرای حاکمیت شرکتی را فراهم کنند.
در نتیجه این بسترسازی از سالهای پیش شروع شده و بانکها تالش کردند با برگزاری آموزشهایی 

برای کارشناسان و متخصصین خودشان این بحث را دنبال کنند.
وی افزود: از جمله این تالشها می توان به ایجاد کمیته های حسابرسی داخلی، کمیته ریسک، 
کمیته مبارزه با پولشویی که در بانکها ایجاد شده اشاره کرد.اما به نظر ما در شرایط فعلی این 
بحث باید به صورت خیلی جدی تر در سیستم بانکی دنبال شود، یعنی بانک ها آنچه را که قبال 

از طریق بانک مرکزی بصورت توصیه مطرح شده بود در حال حاضر باید حتما اجرا کنند.
مدیرعام��ل بانک ایران زمین در پایان تصری��ح کرد: بانکها باید تالش کنند نظم و انضباط و 
ش��فاف س��ازی را اجرا کنند و امیدواریم با استفاده بیش��تر از فناوری اطالعات که می تواند 
زمینه س��از خوبی برای پیاده سازی استانداردهای بانک باشد، این مساله با سرعتی مناسب 

محقق شود.

در راستای افزایش رضایت  مندی مشتریان سامانه اینترنت  بانک، قابلیت 
Multi Token در نس��خه جدید س��امانه اینترنت  بانک آینده )سبا( 
افزوده ش��ده است.این قابلیت، رمزیاب های مورد استفاده در بانک گروه 
بندی شده و کاربران محترم قادر خواهند بود بسته به نیاز خود، حداکثر 
یکی از رمزیاب های موجود در هر یک از گروه های مختلف را از طریق 
مراجع��ه به منوی »رمزیاب جدی��د«، دریافت نموده و از هر یک به طور 
مج��زا بهره برداری نمایند.بر همین اس��اس، در صفحه ورود به اینترنت 
بانک، پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور، گروه رمزیاب مورد استفاده، 
از کاربر استعالم شده و پس از انتخاب رمزیاب مورد نظر، به سامانه وارد 
خواهند شد.برای کسب اطالعات بیش تر، می توانید با مرکز ارتباط بانک 

به شماره 27۶۶3400-021 تماس حاصل فرمایید.
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تاسیس بانک مشترک گردشگری بین ایران و ایتالیا

پرداخت قبوض جرائم رانندگی با #713* بانک رفاه 

پست بانک؛ بانک تخصصی حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات  

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: نگاه وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات به پست بانک ایران انجام کار صرفاً بانکی نیست، بلکه دو هدف 
بانک تخصصی برای ICT و رونق کس��ب و کار در روستاها و مناطق 
محروم را دنبال می کنیم.دکتر واعظی در همایش فرآیند قانونگذاری، 
الزامات و راهکارها ضمن تش��ریح اقدامات انجام شده در این وزارتخانه 
و بیان مطلب فوق گفت: قطعا این حوزه به عنوان پیشران و زیرساخت 
توسعه کشور محسوب می شود و با توجه به این حوزه می توان در جهت 
توانمند کردن بخش های مختلف کشور و باال بردن بهره وری تالش کرد.
وی تصریح کرد: توسعه این زیرساخت ها موجب شفاف شدن اقدامات و 
جلوگیری از تبعیض، فساد و جعل می شود و از طرف دیگر توسعه این 

بخش ها موجب تسهیل امور و ارائه خدمات به مردم شود.
واعظی گفت: در زمینه پست در دو سال اخیر به دنبال متحول کردن این 
بخش پست هوشمند را طراحی و راه اندازی کردیم تا خدمات بیشتری 
به مردم داده شود.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تأکید بر لزوم توجه 
به روس��تاها و مناطق محروم برای جلوگیری از مهاجرت به شهرهای 
بزرگ، ادامه داد: با اقدامات انجام شده همه روستاهای باالی 20 خانوار 
دارای خطوط تلفن شده و تالش کرده ایم که از سال گذشته اینترنت را 
به روستاها برده و در این رابطه تا کنون حدود 18 هزار روستا به اینترنت 

متصل شده و امسال نیز حدود 12 هزار روستا در دستور کار است.
وی از تالش این وزارتخانه بر اس��تفاده از پژوهش های بومی و اجرایی 
کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید کرد.دکتر واعظی مهمترین 
وظیفه وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات در حوزه فضای مجازی را 
توسعه امکانات و تهیه زیرساخت ها دانست و گفت: طبیعی است بخش 
های دیگر باید به مسائل فرهنگی و محتوایی آن توجه کنند.وی با اشاره 
به رهنمودهای رهبر معظم انقالب در مورد مسائل فرهنگی و تربیتی در 
فضای مجازی در هفته گذشته، گفت: فضای مجازی هم فرصت است 
هم تهدید و دنبال این هس��تیم که همزمان با استفاده از فرصت های 
فضای مجازی برنامه دقیقی برای کم کردن تهدیدات داشته باشیم. دکتر 
واعظی گفت: در این خصوص دو برنامه داریم که یکی افزایش امنیت 
ش��بکه و دیگری صیانت روابط اجتماعی است که اعتبار مناسبی را از 
بودج��ه وزارتخانه اختصاص داده ایم.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
اظهار داش��ت: با توجه به شرایط کنونی منطقه کشورها از جمهوری 
اسالمی انتظار دارند که نقش سازنده و تعیین کننده ای دررابطه با مسائل 
مختلف منطقه ای بازی کند. البته به برکت رهبری داهیانه رهبر معظم 
انقالب، همبستگی مردم و ثبات و آرامش در کشور، جمهوری اسالمی به 
عنوان یک کشور الگو شناخته شده است. واعظی در پایان ابراز امیدواری 
کرد که مجلس دهم مجلسی باشد که در راستای منویات رهبری و با 

حفظ ماموریت های ذاتی و همراهی با قوای دیگر فعالیت کند.

مدیرعامل بانک گردشگری، گفت: صنعت 
گردشگری می تواند نقش مهمی در اشتغال 
آفرینی، فقرزدایی و توسعه توام با حفاظت از 
محیط زیست به ویژه در کشورهای در حال 
توسعه ایفا کند.به گزارش روابط عمومی بانک 
گردش��گری، علی اصغر سفری،  در نشست 
همکاری های اقتصادی ای��ران و ایتالیا که 
به هم��ت اتاق بازرگانی تهران برگزار ش��د، 
اف��زود: با توجه به گ��زارش نهادهای معتبر 
بین المللی ظرفیت های جدید اقتصاد ایران 
برای س��رمایه گذاری وجود دارد که صنعت 
گردشگری یکی از این ظرفیت ها به شمار 
می رود و بانک گردشگری با توجه به چشم 
انداز فعالیت بانک های ایران می تواند نقش 
مهم��ی در این فضای جدی��د ایفا کند. وی 
بانک گردش��گری را به عنوان بانک تجاری 
متخصص در حوزه گردشگری، عضو وابسته 
سازمان جهانی جهانگردی و عاملیت دو نهاد 
مهم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری و نیز صندوق توسعه ملی، از 
مهمترین شرکای قابل اتکای فعالین اقتصادی 
ایتالیا برای سرمایه گذاری در ایران عنوان کرد 
و گفت: »ما با سرمایه گذاری های مناسب در 
ایجاد زیرساخت های صنعت گردشگری به 
ویژه ساخت هتل ها آماده هستیم تامین مالی 
مشترک پروژه های مختلف را با عالقه مندان 
به سرمایه گذاری در ایران بر عهده بگیریم«. 
مدیرعامل بانک گردشگری در ادامه خاطر 
نش��ان کرد: تاکنون نیز تعداد زیادی هتل، 
مجموعه های بین راهی و زیرس��اخت های 
گردش��گری توسط بانک گردشگری تامین 
مالی شده اند. بدیهی است که به عنوان یک 
بانک تخصصی در حوزه گردش��گری، پروژه 
های گردش��گری بسیاری به منظور تامین 
مالی پروژه ها و س��رمایه گ��ذاری به بانک 
پیش��نهاد می گردند که می توانیم آنها را با 

امکان پرداخت قبوض جرائم راهنمایی و رانندگی با استفاده 
از بس��تر ussd با کد دستوری #713* فراهم شد.به گزارش 
رواب��ط عمومی بانک رفاه کارگران، ع��الوه بر امکان دریافت 
قبوض جرایم راهنمایی و رانندگی بر اساس دو شناسه قبض و 
پرداخت از بستر موبایل بانک، اینترنت بانک، خودپرداز و سایر 

کانال های موجود بانک رفاه، از این پس از طریق ussd این بانک نیز می توان قبوض جرایم راهنمایی 
و رانندگی را پرداخت کرد.گفتنی است، تاکنون با استفاده از این کد دستوری خدمات بانکی )از قبیل 
موجودی حس��اب، انتقال وجه، پرداخت اقساط تسهیالت، امکان دریافت شماره شبا، تغییر حساب 
متصل به کارت(، خدمات پرداخت قبض و خرید شارژ، برای دارندگان سیم کارت های ایرانسل و همراه 

اول امکان پذیر بوده است.

عالقه مندان به اشتراک بگذاریم. همچنین عالوه بر پروژه 
های عنوان شده، درحال حاضر چندین فرصت سرمایه 
گذاری و مش��ارکت در مگا پروژه های بانک وجود دارد 
که می توانیم مشارکت س��رمایه گذاران خارجی را در 
آنها داشته باش��یم.وی در ادامه یاد آور شد: کشور ایران 
در حال حاضر رشد اقتصادی س��االنه 8 درصدی را به 
منظور رسیدن به یک توسعه اقتصادی پایدار در برنامه 
خود دارد تا به عنوان یک اقتصاد نوظهور بتواند از تمام 
پتانسیل های خود بهره برداری مناسب نماید.وی تصریح 
کرد : در این مسیر ما نیازمند دسترسی به منابع کافی 
هستیم که خوشبختانه در بخش منابع طبیعی، نیروی 
کاری متخصص و تحصیل کرده و زیرساختها امکانات 
خوبی در دس��ترس داریم. هرچند به دلیل سالها دوری 
از مجامع بین المللی و تحریم های موجود، ظرفیت های 
بسیاری در کشور به صورت دست نخورده موجود است. 
لذا ما عالقه مندیم با تعامالت بین المللی خود حداکثر 
اس��تفاده را از این فرصت داشته باشیم.سفری در ادامه 
اظهار داش��ت: بانک گردشگری تنها یک بانک نیست، 
بلکه یک گروه مالی گردشگری به حساب می آید، که 
در حوزه های مختلف گردشگری، به ارائه خدمات می 
پردازد. گروه مالی گردش��گری شرکت مادر تخصصی 
متش��کل از 5 هلدینگ مالی ،گردش��گری ، صنعتی و 
معدن، انرژی و نفت و ساختمانی است که هر یک از این 
هلدینگ ها در زمینه فعالیت خود آماده سرمایه گذاری 
هس��تند. وی در خاتمه خاطر نشان کرد: پیشنهاد می 
کنم به منظور تسریع فرایند برقراری تعامالت اقتصادی 
بین دوطرف، ایران و ایتالیا، تاسیس یک بانک مشترک 
گردش��گری مش��ترک با فعاالن اقتصادی دو طرف، به 
منظور توسعه فرصت های گردشگری در ایران و ایتالیا 

در دستور کار قرار گیرد.



پرداخت اقساط تسهیالت بانک سینا
 از طریق درگاههای الکترونیک

هدیه بانک اقتصادنوین به دارندگان کارت هاي هدیه

کانال رسمی تلگرام و صفحه اینستاگرام
 بانک سرمایه

رونمایی از سامانه خودکاِر فروش کارت شهروندي

کانال رسمی تلگرام و صفحه اینستاگرام بانک سرمایه، با هدف حضور هرچه 
بیشتر در شبکه های اجتماعی و اطالع رسانی مستقیم و سریع به مشتریان 
و مخاطبان راه اندازی شده است.به گزارش سیتنا، در این فضاهای مجازی 
محصوالت و خدمات بانک، اخبار سرمایه، نکات آموزشی و امنیتی بانکی و 
دانستنی های مرتبط با این حوزه معرفی و منتشر خواهد شد.این گزارش می 
افزاید جهت عضویت در کانال تلگرام بانک سرمایه، می توانید با ورود به نشانی 
اینترنتی https://telegram.me/sarmayebank  یا جستجوی عبارت 
sarmayebank@ در اپلیکیشن تلگرام و انتخاب گزینه Join اقدام نمایید.

همچنین برای فالو کردن صفحه اینس��تاگرام بانک سرمایه، در اپلیکیشن 
اینستاگرام خود عبارت sarmaye.bank را جستجو کنید و یا وارد نشانی 
اینترنتی https://www.instagram.com/sarmaye.bank ش��وید.
 info@sbank.ir شایان ذکر است صندوق الکترونیکی بانک به نشان���ی

آماده دریافت نظرات کاربران ارجمند می باشد.
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توسعه و تعدد سامانه های بانکداری الکترونیک بانک سینا، زمینه انجام 
سریع و آسان خدمات بانکی مورد نیاز هموطنان را در تمامی شبانه روز 

فراهم آورده است. 
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، پرداخت اقساط تسهیالت از جمله 
مواردی است که هر ماه با آن روبه رو هستیم و با وجود راه اندازی سامانه 
های مختلف، اغلب مشاهده می شود که افراد برای پرداخت آن هنوز از 

شیوه سنتی و مراجعه به شعبه اقدام می کنند. 
بر اساس این گزارش، با راه اندازی سامانه مختلف بانکداری الکترونیک 
در بانک س��ینا، امکان پرداخت اقساط تس��هیالت این بانک در تمامی 
ساعات شبانه روز فراهم شده است. در حال حاضر هموطنان می توانند 
با اس��تفاده از اینترنت بانک، س��امانه 727، تلفنبانک )02182487(، 
همراه بانک، خودپرداز و کیوسک بانکی نسبت به پرداخت اقساط بانک 

اقدام نمایند.

همزمان با برگزاري جشنواره کارت هدیه، بانک اقتصادنوین به قید قرعه به دارندگان کارت هاي هدیه 
این بانک که از ابتداي اسفندماه 1394 صادر شده  است، هدایاي ارزنده اي از جمله پژو پارس، آي پد 

و هدایاي نقدي اهدا مي کند.
به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوین، بر اساس دستورالعمل اجرایي جشنواره کارت هدیه بانک 
اقتصادنوین به ازاي هر 250 هزار ریال از مانده کارت هدیه در هر روز، یک امتیاز براي دارنده کارت 

هدیه منظور خواهد شد.
جش��نواره قرعه کشي کارت هاي هدیه بانک اقتصادنوین هر سه ماه یک بار برگزار مي گردد و پس 
از برگزاري قرعه کشي، 4 رقم آخر کارت هاي برنده از طریق سایت مي کارت اقتصادنوین به آدرس 

http://micard.enbank.ir/Main/frmdrawing.aspx اعالم خواهد شد.
برندگان هر دوره قرعه کشي باید حداکثر تا پایان دوره بعد، اطالعات مورد نیاز را به مرکز ارتباطات نوین 

با شماره 48031000-021 اعالم نمایند.
در صورت برنده نشدن کارت هدیه در قرعه کشي، امتیاز دوره  ي فعلي با شرط حفظ مانده حداقل 

250 هزار ریال در کارت، به دوره ي بعدي قرعه کشي انتقال مي یابد.

دکترابراهیمي مدیرعامل بانک انصار به اتفاق قائم مقام و معاونین این بانک در محل شرکت 
سامانه الکترونیک انصار حضور یافت تا ضمن دیدار بامدیرعامل، مدیران وکارشناسان و بازدید 
از قس��مت هاي مختلف این ش��رکت، س��امانه الکترونیکي فروش کارت ش��هروندي انصار را 

رونمایي کند.
به گزارش اداره کل بازاریابي وتبلیغات، دکترمدرس��ي مدیرعامل ش��رکت س��امانه الکترونیک 
انص��ار در این بازدید ضمن تش��ریح ویژگي ها و دس��تاوردهاي این ش��رکت، به مزیت هاي 
کارت ش��هروندي انصار اش��اره کرده و با تأکید برقیمت بسیار نازل این کارت نسبت به کارت 
هاي مش��ابه، گفت: تاکنون ۶ کانال ش��ارژ براي این کارت وجود داش��ته است: باجه، دستگاه 
کارت خوان، بسترUSSD، اینترنت، دستگاه هاي خودپرداز بانک انصار و دستگاه هاي پیشخوان 
بانک انصار یا همان Cashless وس��امانه الکترونیکي فروش کارت ش��هروندي باعث تکمیل 

ظرفیت شارژ کارت مي گردد.
این گزارش مي افزاید که دکترابراهیمي مدیرعامل بانک انصار در آخرین بخش بازدید خود از 
شرکت مذکور، از سامانه خودکار فروش کارت شهروندي که به عنوان یک ماژول براي دستگاه 
پیش��خوان بانکي عمل مي کند و کاربران با استفاده از آن مي توانند کارت شهروندي خود را 

شارژ و یا کارت جدیدي را خریداري کنند، رونمایي کرد.
ش��ایان ذکر اس��ت  که این س��امانه محصول نیازس��نجي و توسعه دس��تگاه هاي موجود در 
عرصه بانکداري الکترونیک اس��ت و کارشناسان این شرکت، آن را در راستاي توسعه کاربري  

پیشخون هاي بانکي انصار تولید کرده اند.
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ترشیح دستاوردهای حضور ایران در نشست جامعه اطالعاتی ژنو

در گفت وگوی ماهنامه نسل چهارم با وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

مونا ارشادی فر

گفتگوی
ویژه

 به صورت خالصه توضیح فرمایید اجالس اخیر جامعه 
اطالعاتی ژنو در چه سطحی برگزار شد و هدف از برپایی 

این نشست چیست؟

باید عرض کنم در اجالس ژنو  که مهمترین گردهمایی ساالنه در خصوص 
بهره گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات در توسعه است و برای بررسی 
روند پیشرفت پیاده سازی خطوط عمل جامعه اطالعاتی برگزار می شود، 
بیش از 1800 نفر شرکت کننده از 150 کشور جهان به همراه 85 وزیر 
و معاون وزیر در آن حضور داش��تند. هیات جمهوری اسالمی ایران نیز با 
هدف ارائه دستاوردهای کشور در این زمینه و بیان دیدگاه های ایران در 
خصوص آینده این موضوع و نقش��ی که فناوری اطالعات و ارتباطات در 

توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها دارد در این اجالس حضور یافت.

 دستاوردهای حضور ایران در نشست جامعه اطالعاتی 
ژنو و رئوس فعالیت های انجام ش�ده در پنج روز برگزاری 

این نشست را بفرمایید.

شاید بتوان رئوس اقدامات انجام شده توسط هیات ایران در طول پنج روز 

نظر به برگزاری »فروم جامعه  اطالعاتی 2016« از دوم تا ششم ماه مه جاری )13 تا 17 اردیبهشت ماه 95( در شهر ژنو سوئیس و حضور هیات عالی رتبه 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ایران در این اجالس، بر آن شدیم تا در گفت وگویی کوتاه با دکتر محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 

کشورمان که ریاست این هیات را بر عهده داشت، جویای دستاوردهای حضور ایران در این اجالس بین المللی شویم.
گفت وگوی ماهنامه نسل چهارم با وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات کشورمان را در ادامه بخوانید:

برگزاری این نشست را به موارد ذیل خالصه کرد:
1 – سخنرانی در جلسات تعیین خط مشی که دیدگاه و نظرات روسای 

هیات ها و میهمانان برجسته فروم در آن طرح می شود،
2 – شرکت در اجالس وزرا برای بحث در خصوص آینده جامعه اطالعاتی 

برای 10 سال پیش رو،
3 – دیدارهای جانبی متعدد از جمله با دبیرکل ITU ، رئیس کمیسیون 
عل��م و فناوری ب��رای توس��عه )CSTD( و تع��دادی از وزرای حاضر در 

اجالس،
4 – برگزاری نشست گزارش کشوری ایران با عنوان پیشرفت های ایران 

در حوزه جامعه اطالعاتی،
5 – برگزاری یک نشس��ت موضوعی دانش��گاهی با موضوع »زیست بوم 
رایاعلوم و همکاری بین جوامع دانشی« که ارائه دهندگان پنل از دانشگاه 

های ایران و اکادمی ای تی یو بودند،
6 – برگزاری یک نشست موضوعی با عنوان »نقش فاوا در اهداف توسعه 

پایدار« که ارائه دهندگان پنل از ایران، برزیل و آنکتاد بودند،
7 – برپایی غرفه ایران در نمایشگاه جانبی فروم،

8 – توزیع کتاب گزارش کش��وری ایران در حوزه جامعه اطالعاتی بین 
حاضران در اجالس،
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مهمتری��ن موضوع مورد بحث، تاثیر ICT در توس��عه پایدار 
و رس��یدن ب��ه اهداف SDG و توس��عه اقتص��ادی اجتماعی 
کش��ورها بود ک��ه ما نیز آن را طرح کردی��م و البته چگونگی 
مدیریت و راهبری اینترنت و حقوق مساوی کشورها در این 

زمینه نیز از موضوعات کلیدی مطروحه توسط ایران بود.

 )E-science( »9 – دریاف��ت دو لوح تقدیر در زمینه »علم الکترونیکی
برای اجرای پروژه هایی در این زمینه در کشور.

  مباح�ث مطروحه توس�ط تیم عالی رتب�ه ایران در 
اج�الس، تا چه میزان می توان�د در افزایش تعامالت بین 

المللی ایران در حوزه ارتباطات نقش آفرین باشد؟

ایران از کشورهایی است که در تدوین اسناد دو اجالس سران که در سال 
های 2003 و 2005 در ژنو و تونس برگزار ش��د نقش فعالی داشت. پس 
از آن نیز از سال 2009 که فروم جامعه اطالعاتی با عنوان بستر ارائه نتایج 
آن راه اندازی شد، ایران در تمام فروم ها حضور داشت و خوشبختانه روند 
رو به رشدی در فعالیت ها در سال های اخیر نیز مالحظه می شود. البته 
عالوه بر  آن در شش دوره مذاکرات سال 2014 در ای تی یو برای تدوین 
دو سند WSIS+ 10 و ارائه نظرات برای نشست نیویورک در سال 2015 
نیز حضور داشته ایم. حضور مستمر در یک موضوع کاری یکی از پایه های 

تعامالت بین المللی است که خوشبختانه در این مورد رعایت شده است.
در خصوص فروم ها ساالنه با توجه به تعداد شرکت کنندگان و حضور 150 
 ITU، UNCTAD، UNESCO کشور و نمایندگان نهادهای جهانی از
 UNODC، UPU به عنوان برگزارکنندگان و البته حضور UNDP و
 ITC، UN، WMO، ILO، WFP، WIPO، UN WOMEN،
WHO، UNEP، FAO، UNDESA و UNICEF که بدون تردید 

حضور ما بسیار مهم است.
در این فروم حدود 100 نشست تخصصی برگزار شد که هیات ایران عالوه 
بر شرکت در نشست های ذکر شده، خود سه نشست تخصصی برگزار کرد. 
در کنار یک نشست که دستاوردهای ایران را گزارش می کرد، دو نشست 
به صورت بین المللی  طراحی شده بود که حضور ارائه دهندگان و شرکت 
کنندگان از کشورهای مختلف دنیا مشهود بود. موضوعات مطرح شده در 
اجالس یعنی »نقش فاوا در توس��عه پایدار« و »تاثیر فاوا بر تولید علم و 
دانش« نشان دهنده نقطه قوت متخصصان و صاحب نظرانی است که از 
سوی ایران و به صورت خاص از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و البته بخش 

خصوصی حضور داشتند و این نشست ها را برگزار کردند که نشست ها 
زمینه ساز ارتباطات بیشتر بین المللی در توسعه علم و دانش و فناوری و 

بهره گیری آن درتوسعه پایدار است.

  دیدارها و تبادل نظر جنابعالی با سایر وزرای ارتباطات 
و مدیران اتحادیه جهانی ارتباطات و س�ایر مقامات عالی 
رتبه حوزه ICT در دنیا حول چه محورهایی انجام ش�د 
و ای�ن دیدارها تا چه میزان م�ی تواند در تقویت جایگاه 

جهانی ایران در این حوزه موثر باشد؟

مهمتری��ن موضوع مورد بح��ث در این حوزه، تاثیر ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات در توس��عه پایدار و رسیدن به اهداف SDG و توسعه اقتصادی 
اجتماعی کشورها بود که ما نیز آن ها را طرح کردیم. البته بحث چگونگی 
مدیریت و راهبری اینترنت و حقوق مساوی کشورها در این زمینه نیز از 
موضوعات کلیدی بود که از سوی ایران طرح شد. همین طور از سوی ایران 
بر استفاده فناوری برای رسیدن به صلح و عدالت که یکی از اهداف توسعه 
پایدار اس��ت و بر نقش کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در آن و 
البت��ه اهمیت این موضوع در منطقه ما که درگیری های متعددی در آن 

وجود دارد تاکید شد.

  ب�ا پایان یافتن این اج�الس، برنامه های تیم اجرایی 
ایران برای اجالس های آتی چیست؟

الزم اس��ت دستگاه ها در اجالسی که برای آینده ICT برنامه ریزی می 
کنند حضور فعال تری داشته باشند و نسبت به ارائه دستاوردها و فعالیت 
های انجام شده در کشور و بیان دیدگاه ها برای آینده اقدام کنند، اما نکته 
مهمی که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که در دسامبر 2015 نیز 
مجمع عمومی سازمان ملل عالوه بر آنکه بر اجرای خطوط عمل یازده گانه 
جامعه اطالعاتی برای یک دوره 10 ساله یعنی تا سال 2025 تاکید نمود، 

بر انطباق آن با اهداف  17 گانه توسعه پایدار نیز متذکر شد. 
از س��وی دیگر کمیسیون علم وفناوری برای توسعه، سازمان ملل را مامور 
 )enhanced cooperation( برقراری مجدد گروه کاری همکاری فزایند
نموده اس��ت. همکاری فزاینده رویکردی است که از ابتدا در اسناد جامعه 
اطالعاتی بر آن تاکید شده بود، ولی برخی کشورهای غربی با اجرای آن موافق 
نبودند و عمال اجرای آن را به تعویق انداختند. اکنون با تاکید کشورهای گروه 
88 و از جمله ایران که در مذاکرات سال گذشته در مجمع عمومی داشت، 
خوش��بختانه مجددا اجرای آن در دستور قرار گرفت. ما نیز باید نسبت به 
موضوع حساس بوده و تا حد امکان راهکارهای اجرای آن را در نشست های 
آتی ارائه دهیم. همچنین باید مدل های اجرایی مناس��بی برای ارتقاء روند 
پیاده سازی خطوط عمل برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار داشته باشیم. 
به نظرم این امر را می توان از طریق برگزاری گردهمایی های تخصصی که از 

طریق کمیته ملی جامعه اطالعاتی انجام می شود، دنبال نمود.

در دس��امبر 2015 مجمع عمومی سازمان ملل عالوه بر 
آنکه بر اج��رای خطوط عمل یازده گان��ه جامعه اطالعاتی 
برای یک دوره 10 ساله یعنی تا سال 2025 تاکید نمود 
و آن را تمدی��د کرد، بر انطب��اق آن با اهداف  17 گانه 

توسعه پایدار نیز متذکر شد.
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حضور هیات عالی رتبه  حوزه فاوای ایران در نشست جامعه اطالعاتی ژنو

ترشیح پیرشفت های ایران در راستای خطوط عمل  11 گانه 

بزرگترین گردهمایی جهانی سالیانه  سیاست گذاران حوزه  فناوری اطالعات 
و ارتباطات، امس��ال در قالب نشست 201۶ جامعه  اطالعاتی در شهر ژنو 
س��وئیس برگزار شد که در آن سیاس��ت رسمی کشورها در قبال جامعه 

اطالعاتی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

  آنچه در اجالس های جامعه اطالعاتی گذشته است
تا کنون چند اجالس جهانی در س��طح س��ران کش��ورها درباره  جامعه  
اطالعاتی تش��کیل شده که نخستین آنها در س��ال 2003 در سوئیس و 
دومین اجالس هم در س��ال 2005 در تونس برگزار ش��د و پس از آن در 
دسامبر 2015 در مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان اجالس 2015 
نیویورک، اجرای خطوط عمل 11 گانه برای یک دوره  10 س��اله  دیگر تا 

سال 2025 میالدی تمدید شد.

مسعود فاتح

مدیران ارش�د حوزه  فناوری اطالعات و ارتباطات دس�تگاه های اجرایی کش�ورمان با حض�ور در »فروم جامعه  اطالعاتی 2016 ژن�و« ضمن ارائه  گزارش 
پیشرفت های اخیر ایران در حوزه فاوا و جامعه اطالعاتی، با دیدگاه سایر کشورهای حاضر در این بخش آشنا شده و با آنان به تبادل نظر پرداختند.

 اولین اجالس جهانی سران درباره  جامعه اطالعاتی از 10 تا 12 دسامبر 
2003 در ژنو برگزار شد که طی آن سند »اعالمیه اصول، ایجاد و ساخت 
جامع��ه  اطالعاتی، چالش  های جهانی هزاره جدید« در ۶7 ماده و س��ند 
»طرح اقدام« در 29 ماده و با یازده خط عمل تنظیم و به تصویب سران 
کشورهای شرکت کننده در اجالس رسید.اجالس دوم سران جهان درباره 
جامعه اطالعاتی در 1۶ تا 18 نوامبر 2005 در تونس برگزار ش��د که در 
اجالس دوم سند »تعهد تونس« با 40 ماده و سند »دستور جلسه تونس 
برای جامعه اطالعاتی« با 122 ماده و یازده خط عمل تهیه شد.دس��تور 
جلسه تونس برای جامعه اطالعاتی دارای یک مقدمه و سه بخش بود، که 
از مکانیزم های مالی برای مواجهه با چالش های ICT در توسعه )بندهای 
ت��ا 28(، حاکمیت اینترنت )بندهای 29 تا 82( و اجرا و تعقیب س��ندها 

)بندهای 83 تا 122( به عنوان این سه بخش عمده نام برد.

دکتر یونس شکرخواه، عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه 
تهران درباره نحوه تداوم وس��یس پس از اجالس تونس، یادآور می ش��ود: 
وس��یس از س��ال 2013 به بعد تحت عنوان »رویدادهای س��طح باالی 
وسیس+10« دنبال ش��د که شامل یک نشست مشورتی و پنج نشست 
فیزیک��ی بود، به طوری که مرحله اول این رویداد س��طح باال در جوالی 
2013 با مش��ورت های باز آغاز شد و مرحله دوم در روزهای 7 و 8 اکتبر 

2013 در قالب نخستین نشست فیزیکی برگزار شد.
سال گذشته نیز »فروم 2015 وسیس« از 25 تا 29 ماه مه 2015 تحت 
عنوان »نوآوری با یکدیگر، قادرسازی تکنولوژی های ارتباطی و اطالع رسان 

برای توسعه پایدار« در ژنو سوئیس برگزار شد.
در همین حال، امسال نیز »فروم جامعه  اطالعاتی 201۶« از دوم تا ششم 

ماه مه )13 تا 17 اردیبهشت ماه 95( در شهر ژنو سوئیس برگزار شد.

  برگزاری 30 کارگاه آموزشی در نخستین روز نشست ژنو 
در اولین روز نشست ژنو، بیش از 30 کارگاه آموزشی و نشست اطالعاتی 
در دو نوبت صبح و عصر توسط کشورهای روسیه، آلمان، سوئیس، استونی، 
لهستان، هند و همچنین یونیسف و اتحادیه جهانی ارتباطات و سازمان های 
مطرح در حوزه  ICT با محوریت »راهکارهای اینترنت خالقانه برای توسعه  
جامعه و اقتصاد«، »فرصت های عصر دیجیتال برای تحقق دموکراسی«، 
»راهکارهای دس��تیابی واقعی به ICT«، »همگرایی بخش مهندس��ی و 
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ICT«، »دنیای آنالین کودکان«، »قوانین اینترنت جهانی« و سایر مباحث 
مرتبط برگزار ش��د.یکی از مباحث اصلی روز نخست نشست که به بحث 
آزاد گذاشته شد، موضوع »استراتژی اشتغالزایی جوانان در کشورهای در 
حال توسعه با محوریت ICT« بود که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار 

گرفت و به موضوعی چالشی تبدیل شد.

  افتتاح رسمی فروم جامعه  اطالعاتی ژنو، همزمان با دومین 
روز برگزاری 

مراس��م افتتاح رس��می فروم جامعه  اطالعاتی ژنو، همزمان با دومین روز 
برگزاری نشست، با حضور مقامات عالی رتبه  کشورهای مختلف آغاز بکار 

کرد.

در این مراسم که سیاست رسمی جامعه  جهانی در قبال جامعه  اطالعاتی 
مطرح ش��د، هیات عالی رتبه  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایران به 

ریاست دکتر محمود واعظی حضوری فعال و موثر داشت.
در دومین روز نشست ژنو، دکتر محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات کشورمان ، با ارائه  سخنانی، پیشرفت های ایران در حوزه  ICT و 
اقدامات انجام یافته در راستای خطوط 11 گانه  جامعه  اطالعاتی را تشریح 

کرد.

  توسعه  ICT از اولویت های شخص ریاست جمهوری ایران 
است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات کشورمان طی سخنانی در نشست ژنو با 
برشمردن برخی شاخص های مهم و اثرگذار بر جریان توسعه و از جمله 
نقش ارتباطات و فناوری اطالعات بر آن، گفت: توسعه اقتصادی و اجتماعی 
بای��د در جهت تقویت صلح و عدال��ت و کاهش جرم و جنایت در جوامع 

انسانی باشد.
وی با اش��اره به جایگاه و نقش برخی کشورهای جهان در ایجاد یا از بین 
بردن صلح و ثبات و جرم و جنایت، گفت: در این راستا همه کشورها اعم از 
کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه مسوولیت سنگین و نقش جدی 

بر عهده دارند.

 
واعظ��ی ضمن تاکید بر نقش دولت ه��ا در راهبری اینترنت، گفت: بهره 
برداری از ارتباطات و فناوری اطالعات باید زمینه ساز تحقق یک جامعه و 
اقتصاد دانش بنیان، رشد فرهنگی، ارتقای علمی و کاهش شکاف اجتماعی 

جوامع و شکوفایی اقتصادی آنها شود.
وی در ادامه با پیشران خواندن ICT برای توسعه جوامع مختلف و از جمله 
ایران، گفت: دیدگاه جمهوری اسالمی ایران نسبت به موضوع ICT همان 
نقش محوری و زیربنایی این فناوری در جریان توسعه بوده و در حال حاضر 
برنامه های توسعه ای و زیرساختی این فناوری را در جهت رونق کسب و 

کار و ایجاد اشتغال برای جوانان کشور هدایت کرده است.
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اعالم این موضوع که توسعه ICT از 
جمله اولویت ها و سیاست های اصلی دولت تدبیر و امید و شخص ریاست 
جمهوری اس��المی ایران اس��ت، گفت: بر همین اساس توانستیم در این 
دولت ضمن توجه به بومی س��ازی فرایندها و فعالیتهای به روز جهان در 
حوزه ICT و تالش برای انتقال دانش آن به کش��ور، به سراسری کردن 
نسل سوم و چهارم تلفن همراه، افزایش کاربران اینترنتی و دامنه نفوذ آن، 
سرمایه گذاری در حوزه ارتباطات روستایی و رساندن اینترنت پرسرعت به 
بسیاری از روستاهای کشور، تکمیل و ارائه خدمات مبتنی بر شبکه ملی 
اطالعات و دولت الکترونیک، آموزشهای الکترونیکی، سالمت الکترونیک و 

حمایت از ایده ها در جهت تولید محتوای بومی بپردازیم.
واعظی در پایان، روند توسعه این حوزه را در برنامه های بعدی کشور نیز 
مهم و اساسی و دارای اولویت خواند و به ارائه مستنداتی در حوزه عملکرد 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات پرداخت.

ICT  ارائه  گزارش در خصوص پیشرفت های ایران در حوزه  
سومین روز فروم جامعه  اطالعاتی 201۶ ژنو با سخنرانی مهندس جهانگرد، 
معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران کارش را آغاز 
کرد. جهانگرد ضمن ارائه  گزارشی در خصوص پیشرفت های ایران در حوزه  

ICT به سواالت مطرح در این حوزه پاسخ داد.

  تبادل نظر رسانه ای با وزیر ارتباطات کشورمان
در خالل دیدارهای دکتر محمود واعظی با وزرای ارتباطات سایر کشورهای 
حاضر در نشست ژنو، فرصتی به دست آمد تا دست اندرکاران پایگاه خبری 
س��یتنا و ماهنامه نسل چهارم پیرامون مباحث رسانه ای با وزیر ارتباطات 

کشورمان به گفت وگو و تبادل نظر بپردازند.

  برگزاری کارگاه آموزشی ایران در نشست ژنو
همزمان با آغاز بکار چهارمین روز برگزاری فروم جامعه ی اطالعاتی 201۶ 
ژنو، کارگاه آموزش��ی با موضوع گزارش عملکرد ایران در راهبری خطوط 

11گانه  جامعه  اطالعاتی تشریح شد.

 
در این کارگاه آموزش��ی تنی چند از مدیران بخش های دولتی، خصوصی 
 ICT و دانشگاهی کشورمان به معرفی پروژه های اجرا شده در حوزه  های
و جامعه  اطالعاتی که منطبق با اصول 11 گانه  جامعه  اطالعاتی اس��ت، 

پرداختند.

 
همچنین همزمان با آخرین و پنجمین روز برگزاری نشست ژنو، کارگاه های 
آموزشی توسط تیم ایران در دو بخش مجزا با عناوین »اکوسیستم علوم 
الکترونیک و جوامع دانش مشارکتی« بخش دانشگاهی و »نقش ICT در 

اهداف توسعه ی پایدار« توسط بخش خصوصی برگزار شد.

 
در این کارگاه های آموزش��ی، روند حرکت بخش های مختلف منطبق با 

اصول 11 گانه  جامعه  اطالعاتی تشریح شد.
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  دیدارهای وزیر ارتباطات در حاشیه نشست ژنو
تاکید بر افزایش تعامالت دوجانبه در دیدار وزاری ارتباطات ایران 

و روسیه 
 

دکتر محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات کشورمان با نیکالی 
نیکی فوروف، وزیر ارتباطات روسیه در حاشیه  فروم جامعه  اطالعاتی 201۶ 
دیدار و در زمینه  ارتقاء همکاری های دو جانبه بین دو وزارتخانه گفت وگو 

کرد.
در ای��ن دیدار وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات کش��ورمان با توجه به 
ظرفیت های موجود دو کشور در حوزه  ICT بر ارتقاء روابط دو کشور در 

این حوزه تاکید کرد.
واعظی حوزه های تحقیق و پژوهش، امنیت س��ایبری، تولید مش��ترک 
تجهیزات مخابراتی، تولید نرم افزار، استفاده صلح آمیز از فضای ماوراء جو 
در حوزه  تلکام را از مواردی عنوان کرد که دو کشور در این زمینه ها می توان 

همکاری کنند.
واعظی با توجه به روابط خوب دو کشور در زمینه های سیاسی و اقتصادی، 
ابراز امیدواری کرد که همکاری های تکنولوژیکی بین دو وزارتخانه همانند 

سایر عرصه ها گسترش یابد.
دو طرف در پایان این دیدار خواستار همکاری بیشتر در حوزه های اینترنت، 
فضای مجازی و امنیت شبکه و همچنین همکاری در مجامع بین المللی 
شده و بر همکاری بیشتر بخش خصوصی هر دو کشور در این حوزه تاکید 

کردند.

  ITU ارتقاء همکاری های وزارت ارتباطات ایران و اتحادیه  
دکتر محمود واعظی، با هولین ژائو، دبیرکل اتحادیه بین المللی ارتباطات 
 ICT دی��دار و در خص��وص افزایش همکاری های وزارت )ITU( راه دور

کشورمان با ITU گفت وگو کرد.

واعظی با اشاره به اینکه ایران جزء نخستین کشورها در پیوستن به اتحادیه  
بین المللی ارتباطات بوده، به حضور موثر و کارآمد کارشناس��ان ایران در 

ITU اشاره و بر تبادل تجربیات کارشناسی تاکید کرد.
وی با توجه به نقش مهم ICT در ایجاد اش��تغال و تاثیر بسزا در اقتصاد 
کشورها، توسعه  شرکت های خصوصی حوزه  فناوری اطالعات و ارتباطات 

)SMEها( را مهم توصیف کرد.
دبی��رکل اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور نیز ضمن قدردانی از نقش 
موثر ایران در اتحادیه و حضور کارآمد در اجالس های فنی - تخصصی این 
اتحادیه، نقش جمهوری اسالمی ایران در اجالس ژنو را مهم برشمرد و بر 

ارائه  خدمات فنی اتحادیه به کارشناسان ایران استقبال کرد.
گفتنی است؛ تاسیس مرکز نخبگی در ایران از موارد مطروحه در این جلسه 

بود و بنا شد در این خصوص بررسی های کارشناسی صورت گیرد.
ب��ا توجه به برگزاری اجالس تل��کام 201۶ در بانکوک، دبیرکل ITU از 
ش��رکت های نوآور و فعال ایران در حوزه  ICT برای حضور در این رویداد 

دعوت به عمل آورد.

  توافق برای همکاری ایران و ارمنستان در حوزه  امنیت 
سایبری

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات کش��ورمان ب��ا گاگیک بیگلریان، وزیر 
ارتباطات و حمل و نقل جمهوری ارمنستان دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار دکتر واعظی با اشاره به ظرفیت های حوزه  ارتباطات و فناوری 
اطالعات ایران، گفت: جمهوری اس��المی ایران آمادگی الزم برای توسعه 

روابط و همکاری فی مابین با کشور ارمنستان در حوزه ی ICT را دارد.
واعظی با برشمردن برخی ظرفیت های کشور ما، افزود: ایران و ارمنستان 
می توانند در حوزه هایی مانند امنیت سایبری، تحقیق و پژوهش، تولید 
تجهیزات ارتباطی و مخابراتی، تولید نرم افزار و س��خت افزار با هم تبادل 

تجربه کنند.
واعظ��ی تبادل ترافیک بین الملل بین دو کش��ور را که اخیراٌ و در خالل 
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واعظی با اشاره به اینکه ایران جزء نخستین کشورها 
در پیوس��تن به اتحادیه  بین المللی ارتباطات بوده، به 
حضور موثر و کارآمد کارشناسان ایران در ITU اشاره 

و بر تبادل تجربیات کارشناسی تاکید کرد.

با توجه به برگزاری اجالس و نمایشگاه تلکام 2016 
در بانکوک تایلند، دبیرکل ITU از شرکت های نوآور 
و فع��ال ای��ران در ح��وزه  ICT برای حض��ور در این 

رویداد دعوت به عمل آورد.

ارتباط فی مابین برقرار شده است را گامی موثر توصیف کرد و گفت: با این 
شرایط می توانیم تعرفه های بین المللی مکالمات مردم ایران و ارمنستان 

را کاهش دهیم.
وزیر ارتباطات ایران بر زمینه های دیگری جهت همکاری ایران و ارمنستان 
اشاره کرد و گفت: حوزه  پست و پست بانک از جمله حوزه هایی است که 

می توانیم در آنها به گسترش روابط بپردازیم.
در این دیدار وزیر ارتباطات ارمنستان نیز با ابراز خرسندی از دیدار با وزیر 
ارتباطات ایران و برنامه ریزی برای همکاری با ایران، از دکتر واعظی برای 

سفر به ایروان دعوت کرد.

  تاکید وزرای ارتباطات ایران و الجزایر برای افزایش 
همکاری های ارتباطی

وزیر ارتباطات و فناوری اطالع��ات ایران با وزیر ارتباطات الجزایر دیدار و 
گفتگو کرد. در این دیدار وزیر ارتباطات کش��ورمان با مطرح کردن بحث 
حاکمیت اینترنت در جهان، گفت: از سوی برخی کشورهای عضو اتحادیه 
موضوع واگذاری حاکمیت اینترنت به بخش خصوصی مطرح شد که باید 

این اتفاق تحت نظارت دولتها باشد.
واعظی با اشاره به روابط سیاسی خوب ایران و الجزایر، گفت: بسیار عالقه 
مندیم که س��طح روابط دو کش��ور در همه حوزه ها و از جمله در حوزه 

ارتباطات و فناوری اطالعات گسترش بیشتری یابد.
وی افزود: مش��ترکات تاریخی و فرهنگی ایران و الجزایر می تواند زمینه 
تبادل تجربیات و کارشناسان و متخصصان فنی دو طرف را به وجود آورد.

واعظی با برش��مردن برخی ظرفیتهای ایران، افزود: ایران آمادگی دارد در 
همه حوزه های مرتبط با ICT با کشور دوست و برادر الجزایر تبادل تجربه 

و همکاری کند.

 
در این دیدار وزیر ارتباطات الجزایر هم آمادگی کشورش را برای گسترش 

روابط در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات با ایران اعالم کرده است.

  تبادل نظر وزرای ارتباطات ایران و اوگاندا در خصوص 
حاکمیت جهانی بر اینترنت

دکتر محمود واعظی با وزیر ارتباطات اوگاندا دیدار و گفت وگو کرد. در این 
دیدار وزیر ارتباطات کشورمان با اشاره به برخی سیاست های دولت تدبیر 
و امید، گفت: یکی از سیاس��ت های دولت تدبیر و امید توس��عه  روابط و 

همکاری فی مابین با کشورهای آفریقایی است.
وزیر ارتباطات ایران با برش��مردن برخی ظرفیت های کشورمان در حوزه  
ICT، اف��زود: ای��ران آمادگی دارد در حوزه هایی مانند امنیت س��ایبری، 
تحقیق و پژوهش، تولید تجهیزات ارتباطی و مخابراتی، تولید نرم افزار و 

سخت افزار با کشور اوگاندا تبادل تجربه کند.
در ای��ن دیدار طرفین در خصوص حاکمی��ت جهانی بر فضای مجازی و 

اینترنت بحث و گفتگو کردند.



سرپرس��ت دفتر ارزیابی پیشرفت راهبردها و برنامه های مرکز ملی فضای 
مجازی کشور، نت فلیکس را  ارایه دهنده سرویس برای تماشای ویدئو بر پایه 
تقاضا دانست و گفت: شرکت مذکور این سرویس را بر اساس مدل کسب و 

کار و درقبال حق عضویت ارایه کرده است.
دکت��ر امیر رضا مومن، ادعای ش��رکت نت فلیک��س )Netflix( مبنی بر 
گسترش دامنه ارایه سرویس خود به 190 کشور، از جمله ایران را مورد توجه 
قرارداد و افزود: بهره برداری از این سرویس مشکالت ، فرصت ها و تهدیداتی 

را برای کشورهای جهان از جمله ایران در پی خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه این شرکت در سال 2012، برای عرضه و تحویل محتوای 
مورد نظر خود، شبکه تحویل محتوای ویژه ای را ایجاد کرد و سرورهای آن را 
به صورت رایگان در اختیارمراکز ارایه دهنده خدمات اینترنتی با بیش از صد 
هزار کاربر قرار داد، گفت: مهمترین ویژگی های این سرویس؛ هزینه اشتراک 
پایین یعنی ماهانه 8 دالر برای دسترسی نامحدود به آرشیو، سازگاری با انواع 
پلت فرم ها از جمله تلویزیون های هوشمند و کنسول های بازی، ارائه محتوای 

تولیدی خود و سایر شرکت های تولید فیلم و سریال با هزاران عنوان است.
سرپرس��ت دفتر ارزیابی پیشرفت راهبردها و برنامه های مرکز ملی فضای 
مجازی، از مخالفت برخی از کشورها با گسترش سرویس نت فلیکس خبر داد 
و اظهار داشت: کشورهایی همچون اندونزی که دغدغه های بومی و مذهبی 
در آن ها وجود دارد، با فیلتر کردن این سرویس مخالفت خود را از محتوای 
غیراخالقی آن نشان داده اند و آن را تهدیدی برای جامعه و ارزش های خود بر 
شمرده  اند. برخی دیگر از کشورها مانند کشور کنیا، به دلیل آنکه نت فلیکس 
و سرویس های مشابه آن حاضر به تبعیت از  قوانین و مقررات نهاد حاکمیتی 

و کسب مجوز از آن ها نیستند، از استفاده از این سرویس سر باز زده اند.
وی افزود: بنابر اظهار مس��ئولین آرش��یو نت فلیکس انگلستان، از مجموع  
3423 فیلم و سریال موجود در آرشیو، فقط 490 عنوان آن دارای محتوای 
خانوادگی و مناسب برای کودکان است که کمتر از 15درصد  آن را شامل 
می ش��ود.مومن، عدم رعایت قوانین و مقررات برخی از کشورها توسط نت 
فلیکس در زمینه پخش ویدئو بصورت برخط و نیزپرداخت مالیات را مورد 
اشاره قرار داد و اضافه کرد:کشورهایی که با قوانین خاصی برای پخش ویدئو 
بصورت برخط روبرو هستند مانند کشور فرانسه که تا 3 سال پس از پخش 
سینمایی فیلم ها، اجازه پخش ویدئو بصورت برخط را ندارند، این اقدام شرکت 
مشکالتی را برای آنان بوجود آورده است، از طرفی ارایه دهندگان سرویس 
فیلم و سریال در اغلب کشورها نیز همواره به عدم پرداخت مالیات توسط نت 
فلیکس به دولت ها اعتراض داشته و معتقدند که این اقدام شرکت باعث ضرر 

و زیان آنان می شود.
این صاحب نظر حوزه فناوری ارتباطات و اطالعات، اس��تفاده از پهنای باند 
بسیار باال برای مشاهده ویدئوها را یکی از چالش های استفاده از این سرویس 
دانست و گفت: این سرویس ترافیک سنگینی بر شبکه اینترنت تحمیل می 
کند به نحوی که در ایاالت متحده بیشترین میزان ترافیک دانلودی )حدود 
37 درصد کل( از میان تمامی س��رویس های اینترنت را به خود اختصاص 
داده اس��ت .وی افزود: این موضوع به دلیل ایجاد مشکالت فنی برای مراکز 

ارایه دهنده خدمات اینترنتی و نیاز به سرمایه گذاری آن ها، نت فلیکس را به 
پرداخت عوارض به این مراکز واداشته است که این روند با وجود نقض اصل 
بی طرفی اینترنت و مواجهه با اعتراض کمیسیون ارتباطات ایاالت متحده 
)FCC(، همچنان ادامه دارد.این مقام مسئول، مشکالت استفاده از سرویس 
نت فلیکس در ایران را صرف نظر از مس��ایل محتوایی دو چندان دانست و 
گفت: فقدان قانون کپی رایت بین المللی، سرعت پایین اینترنت و مشکالت 
ش��بکه توزیع و دسترسی، فروش ترافیک به صورت حجمی، قیمت باالی 
اینترنت و حق عضویت نت فلیکس )با توجه به ارزش دالر( و همچنین وجود 
سایت های دانلود ارزان و بدون محدودیت فیلم و سریال های روز دنیا، کار را 
برای نت فلیکس بسیار دشوار می کند و ارائه این سرویس به کاربران ایرانی 

برای آنان توجیه اقتصادی نخواهد داشت.
سرپرس��ت دفتر ارزیابی پیشرفت راهبردها و برنامه های مرکز ملی فضای 
مجازی، صرف نظر از دس��ت آورده��ای درآمدزایی برای مراکز ارایه دهنده 
خدمات اینترنتی بزرگ از طریق اخذ عوارض از نت فلیکس، اظهار داشت: 
این سرویس تهدید بزرگی برای فرهنگ ایرانی- اسالمی کشورمان به دلیل 
محتوای غیراخالقی، متضرر شدن ارائه دهندگان نوپای سرویس جریان سازی 
بومی از جمله فیلیمو و تولیدکنندگان محتوای بومی بدلیل عدم توان رقابت، 
محسوب می شود.وی اضافه کرد: افزایش ترافیک در بستر شبکه و درگاه های 
اینترنت و زیان های اقتصادی کش��ورکه به دلیل خروج قابل توجهی ارز از 
کشور بابت حق عضویت ماهانه و افزایش چشمگیر هزینه ترافیک بین الملل، 
تحمیل می شود نیز از اثرات زیان بار استفاده از این سرویس در کشور بشمار 
می آید.دکترمومن با اشاره به مشکالت، فرصت ها و تهدیداتی که سرویس نت 
فلیکس برکشورمان دارد، تاکیدکرد: تدوین موازین و مقررات برای جلوگیری 
از پیامدهای اجتماعی-اقتصادی این سرویس و همزمان تشویق، حمایت و 
ترویج سرویس های مشابه بومی، به عنوان یک فرصت کسب و کار جدید 
با پتانس��یل باال، می تواند ضمن مورد توجه قرار دادن ورود این سرویس و 
سرویس های مشابه به کشور ، نیاز روز کاربران را به نحو مناسب تامین کند.
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واکنش مرکز ملی فضای مجازی به ارائه رسویس »نت فلیکس« در ایران:

رسویس نت فلیکس تهدید بزرگی برای فرهنگ ایرانی- اسالمی است

سرویس 
نت فلیکس 

تهدید بزرگی 
برای فرهنگ 

ایرانی- 
اسالمی 

کشورمان به 
دلیل محتوای 
غیراخالقی، 

متضرر شدن 
ارائه دهندگان 

نوپای 
سرویس 

جریان سازی 
بومی از جمله 

فیلیمو و 
تولیدکنندگان 
محتوای بومی 
بدلیل عدم 
توان رقابت، 
محسوب می 

شود.

نت فلیکس، شرکت آمریکایی ارائه دهنده خدمات آنالین رسانه ای در قالب اجاره و فروش کلیپ های صوتی و تصویری، فیلم، دی وی دی 
و دیسک بلو- ری است که در سال 1997 توسط رید هستینگز راه اندازی شد. شرکت نت فلیکس در حال حاضر خدمات خود را در 
آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، کشورهای منطقه نوردیک، هلند، کارائیب و بریتانیا ارائه می کند. دفتر مرکزی این شرکت در شهر 
لوس گاتوس کالیفرنیا قرار دارد و سهام آن در بازار بورس نزدیک معامله می شود.  این شرکت بتازگی ادعا کرده است که به دنبال گسترش 

دامنه ارایه سرویس خود به 190 کشور از جمله ایران است.



13
95

اه 
د   م

ردا
خ�

 / 9
ره 

ما
ش

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

30

تحلیل و بررسی علل حمالت سایربی اخیر به کشور؛

نرم افزارهای خارجی منشاء نفوذ به پایگاه های اطالعاتی دستگاه های دولتی 

روزانه تعداد 
زیادی حمله 
سایبری به 

کشور داریم 
که اغلب اینها 

در دروازه 
زیرساخت 

اصلی کشور - 
گیت وی بین 
الملل - خنثی 
می شود. ما 
می دانیم که 
تمامی این 

حمالت از چه 
کشوری است 
و از چه شهری 
و با چه آی پی 

طراحی می 
شود.

بروز حمالت اخیر س�ایبری به پایگاه های اطالعاتی دستگاه های دولتی اگرچه طبق 
گفته برخی مسووالن، سرقت اطالعات به همراه نداشته است، اما نشان داد که ضریب 

امنیت سایت های دولتی آنطور که باید باال نیست.

کنکاش

در نیمه نخس��ت خردادماه سال جاری، تعدادی س��ایت اطالع رسانی و 
پایگاه های داده مربوط به برخی از دستگاه های دولتی، مورد حمله سایبری 
قرار گرفت که این موضوع نگرانی هایی را برای افشای اطالعات این پایگاه ها 
که بیش��تر خدمات به مردم ارائه می دهند؛ به همراه داش��ت. اگرچه در 
ابتدا مس��ووالن واکنش جدی به این مساله نشان ندادند و آن را به نوعی 
بزرگنمایی رسانه ای عنوان کردند، اما افزایش شمار سایت های مورد حمله 
ظرف مدت کمتر از یک هفته، س��بب شد تحلیل های متفاوتی از سوی 

دستگاه های مسوول مطرح شود.

  تحلیل های متفاوت مقامات مسوول در مورد هک سایت های 
دولتی

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات در خصوص حمالت 
اخیر به سایت های دستگاه های دولتی، گفته است: » از گذشته برنامه های 
مختلفی برای صیانت داشتیم. البته این موضوع که اتفاق می افتد صرفا 
مربوط به کشور ما نیست. با بررسی هایی که انجام دادیم مشخص شد آی 

پی یکی از هکرها مربوط به اروپا بوده است«.
وی البته پیش از این نیز در مورد آمادگی ایران در قبال حمالت سایبری 
گفته بود: »روزانه تعداد زیادی حمله سایبری به کشور داریم که اغلب اینها 
در دروازه زیرساخت اصلی کشور - گیت وی بین الملل - خنثی می شود. 

معصومه بخشی پور
خبرگزاری مهر

ما می دانیم که تمامی این حمالت از چه کشوری است و از چه شهری و با 
چه آی پی طراحی می شود. با یک همکاری کوچک میان وزارت ارتباطات 
دو کشور، امکان شناسایی کامل این حمالت ممکن می شود. برای مثال در 
مرکز ماهر به عنوان مرکز امداد و عملیات رخدادهای رایانه ای، روزانه آمار 
مشخصی از حمالت سایبری شناسایی می شود که بسیاری از این حمالت 
خنثی می شود و کارهای موفقی در این زمینه تاکنون انجام شده است. با 
این وجود بیشترین حمالت سایبری به ایران مربوط به رژیم صهیونیستی 
اس��ت و برخی کشورهای عربی و کشورهای غربی نیز در رده های بعدی 

این اقدامات هدفمند قرار دارند«.
در خصوص حمالت اخیر س��ایبری به س��ایت های دولتی، س��ید هادی 
سجادی، معاون امنیت اطالعات سازمان فناوری اطالعات ایران نیز از اعالم 
آمادگی مرکز ماهر، برای پیگیری فنی و بین المللی حمالت اخیر خبر داد 
و گفت: »مرکز ماهر در زمان بروز رخدادهایی همچون حمالت سایبری و 
هک سایت ها، آمادگی خود را برای همکاری فنی و پیگیریهای بین المللی 
به سازمانهای مربوطه اعالم می کند. براین اساس چنانچه سازمانها تمایل 
داشته باشند نسبت به حل مشکلشان، اقدام خواهد شد. در مورد حمالت 
اخیر به س��ایت هایی چون مرکز آمار و سازمان ثبت اسناد نیز این مرکز، 
آمادگی خود را برای کمک به این سازمانها در جهت حل مشکل و پیگیری 
های فنی و بین المللی اعالم کرده است، اما این سازمان ها، ابراز داشتند که 

مشکلی نداشته و خودشان موضوع را پیگیری و حل می کنند«.
وی با تاکید براینکه توصیه های امنیتی و اطالعات جلوگیری از آس��یب 
پذیری ها را برای این س��ازمانها ارس��ال کرده ایم، خاطرنشان کرد: »بروز 
رخدادی مانند هک سایت ها و پرتال های سازمانی، جریانی دائم و متداول 
در دنیاست و تنها مختص به ایران نبوده و نیست. تا زمانی که بررسی علمی 
در م��ورد این حمالت و آس��یب پذیریها صورت نگیرد، نمی توان تحلیل 
درستی ارائه داد. براین اساس مرکز ماهر به دنبال بررسی منشاء حمالت و 

تحلیل رخداد، براساس مستندات است«.

  هیچ اطالعاتی سرقت نشده است
 در همین حال س��ردار هادیانفر، رئیس پلی��س فتا نیز در مورد حمالت 
س��ایبری اخیر اینطور توضیح داد: »از تاریخ 4 ت��ا 8 خرداد ماه جاری، 8 
س��ایت مورد حمله قرار گرفت که 2 مورد از آنها منش��اء داخلی داشت و 
سایت سازمان اسناد و امالک از آن جمله بود که هکرهای آنها نیز شناسایی 
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یک حمله 
سایبری را 

رصد کردیم 
که از سه 

کشور مختلف 
انجام شده 
بود. این 
تمرکز با 

هدایت هکری 
در کشور 
عربستان 

انجام شد و 
سایت مورد 
هدف نیز 
مرکز آمار 

ایران بود که 
به شکل حمله 

دی فیس 
انجام شد 

که البته این 
شکل حمله، 

چندان از لحاظ 
فنی ارزشی 

ندارد.

کنکاش

شده اند و در جریان حمله به ۶ سایت دیگر نیز اقدام دی فیس )تغییر چهره 
سایت( صورت گرفت، اما در هیچ کدام از این حمله ها هیچ اطالعاتی مورد 
سرقت قرار نگرفته و در حال حاضر سایت ها به شرایط عادی برگشته اند. 
ما IPها را به اینترپل و پلیس سایبری عربستان ارسال کردیم و در حال 
پیگیری موضوع هستیم«.وی در مورد حمله به سایت مرکز آمار نیز گفته 
اس��ت: » در تاریخ 4 خرداد ماه یک حمله سایبری را رصد کردیم که از 
سه کشور مختلف انجام شده بود. این تمرکز با هدایت هکری در کشور 
عربستان انجام شد و سایت مورد هدف نیز مرکز آمار ایران بود که به شکل 
حمله دی فیس انجام شد که البته این شکل حمله، چندان از لحاظ فنی 
ارزشی ندارد. عنوان این هکر داعس بوده که برخی از شبکه ها آن را داعش 
عنوان کرده بودند که ارتباطی با داعش ندارد؛ این هکر دارای سابقه هک 

بوده و فرد از طریق پلیس فتا شناسایی شده است«.

  تحریم سایبری در راه است
 س��ردار غالمرضا جاللی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز از 
احتمال تحریم سایبری علیه کشورمان خبر داد و گفت: »ممکن است 
حوزه جدیدی از تحریم سایبری علیه کشور شکل گیرد و این نیازمند 
پایش فضا و شرایط دشمن است و هوشیاری بسیاری می طلبد. زمانی 
به دولت سابق هشدار دادیم که ما در آستانه تحریم های نفتی هستیم، 
ام��ا آنها گفتند دنیا نمی تواند خ��ودش را از نفت ایران محروم کند، اما 
دیدیم که تحریم شدیم؛ امروز هم هشدار به تحریم سایبری می دهیم 
و باید وابس��تگی به آن در کشور به حداقل برسد و هوشیاری به خرج 
دهیم و اولین قدم نیز توسعه شبکه ملی اطالعات و حذف بهانه جویی 
در این زمینه است، همچنین نباید سامانه های خارجی را بدون ارزیابی 
و کنترل مورد استفاده قرار ندهیم«. وی تأکید کرد: »در زیرساخت های 
حیاتی و اساسی کشور از سامانه های خارجی استفاده می شود که باید 
مورد پایش قرار گیرند و هرکس در این زمینه کوتاهی می کند باید مورد 

بازخواست قرار گیرد«.

  دستگاه های اجرایی در سند راهبردی امنیت موفق نبودند
دس��تیابی به شبکه ای امن و تامین پدافند سایبری در زیرساخت های 
کشور در چارچوب سیاست های کلی نظام دیده شده و عالوه بر تاکیدات 

برنامه پنجم توسعه که در سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطالعات 
- افتا - گنجانده شده است، در برنامه ششم توسعه نیز به موارد مهمی 
برای آمادگی امنیت س��ایبری اشاره شده تا ایران به یکی از قدرت های 

سایبری منطقه در حوزه امنیت تبدیل شود.
سند راهبردی افتا مهمترین سند باالدستی نظام در حوزه امنیت سایبر 
محس��وب می ش��ود که طبق قانون برنامه پنجم توسعه تمامی ارکان 
کش��ور موظف به اجرای آن ش��ده اند؛ در این س��ند الزاماتی در حوزه 
امنیت فضای تبادل اطالعات برای دولت متصور ش��ده است. استقرار 
نظام مدیریت امنیت اطالعات - ISMS - در دس��تگاه های حکومتی، 
استانداردسازی محصوالت امنیتی در حوزه سایبر، راه اندازی مراکزی 
چ��ون مرکز عملیات امنیت - SOC - و مرک��ز ماهر - CERT -  از 
جمله این الزامات است، اما آنچه که در آمار مطرح شده از سوی درگاه 
پایش شاخص های فناوری اطالعات کشور به چشم می خورد، با این 

اهداف فاصله دارد.
برای مثال بر اس��اس آمار، درگاه پایش شاخص های فناوری اطالعات 
کشور در سند راهبردی افتا، انتظار استقرار 53 درصدی نظام مدیریت 
امنیت اطالعات - ISMS - می رود، اما تنها 39 درصد این هدف محقق 
ش��ده است؛ در مورد راه اندازی مرکز عملیات امنیت - SOC - نیز از 
100 درصد انتظار 20 درصد پروژه محقق ش��ده و پروژه گوهر - گروه 
واکنش هماهن��گ رخدادهای امنیتی - از 100 درصد تنها 35 درصد 
به مرحله عملیاتی رس��یده است. در حوزه استانداردس��ازی و ارزیابی 
محص��والت امنیتی نیز با وجودی که انتظار می رفت 29 آزمایش��گاه 
ارزیابی محصوالت امنیتی در این بخش ایجاد ش��ود، راه اندازی تنها 8 

آزمایشگاه در این زمینه محقق شده است.
از س��وی دیگر براساس قانونی که از سوی دولت به تمام دستگاه های 
اجرایی ابالغ شده است، خرید نرم افزارهای داخلی حوزه امنیت الزامی 
و خری��د ن��رم افزارهای خارج��ی در صورتی که مش��ابه آن در داخل 
کشور وجود داشته باشد، ممنوع است که در این زمینه نیز بسیاری از 

دست���گاه های اجرایی، این مهم را رعایت نمی کنند.

  رتبه ایران در آمادگی امنیت سایبری قابل قبول نیست
در اینکه ایران بیشتر از بسیاری از کشورهای دنیا در مرکز هدف حمالت 
س��ایبری قرار دارد ش��کی نیست و بررس��ی ها نیز نشان می دهد که 
بسیاری از موارد تهاجم سایبری با هدف حمله به کشورهایی مانند ایران 
طراحی ش��ده اس��ت. به نحوی که وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
پیش از این اعالم کرده بود که روزانه بالغ بر 10میلیون سانحه امنیتی 
سایبری در کشور شناسایی می شود که اغلب این حمالت نیز به سرعت 
خنثی می ش��ود. این درحالی است که در آمار مقایسه ای که براساس 
گزارش ش��اخص های بین المللی فناوری اطالعات و ارتباطات توسط 
اتحادیه جهانی مخابرات - ITU -  اعالم شده است، کشورمان رتبه 19 
را از نظر شاخص آمادگی امنیت سایبری در میان کشورهای جهان به 
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مرکز ماهر 
در زمان بروز 
رخدادهایی 

همچون حمالت 
سایبری و 

هک سایت ها، 
آمادگی خود 

را برای 
همکاری فنی 
و پیگیریهای 
بین المللی 

به سازمانهای 
مربوطه اعالم 

می کند. براین 
اساس چنانچه 
سازمانها تمایل 
داشته باشند 
نسبت به حل 
مشکلشان، 

اقدام خواهد 
شد.

خود اختصاص داده است.
طبق این گزارش که از س��وی درگاه پایش جامعه اطالعاتی ایران و نظام 
پایش شاخص های ICT منتشر شده تا پایان سال 2014، کشور آمریکا 
رتبه نخست دنیا و کانادا رتبه دوم را در حوزه امنیت سایبری از آن خود 
کرده اس��ت؛ در این رده بندی کشور استرالیا، رتبه نخست آسیا و کشور 
عمان کش��ور برتر منطقه خاورمیانه اس��ت؛ این دو کشور رتبه سوم را در 

جدول جهانی امنیت سایبری نیز در اختیار دارند.
در اروپا نیز نروژ رتبه اول را از آن خود کرده اس��ت و کش��ورهای آلمان، 
بریتانیا، اس��تونی، در رده های پایین تری از نروژ قرار دارند. در رده بندی 
اعالم شده در بین کشورهای منطقه، کشورهای عمان، ترکیه، قطر، مصر 
و آذربایجان رتبه های بهتری را نسبت به ایران در اختیار دارند؛ همچنین 
در جدول رده بندی کش��ورهای آسیایی نیز استرالیا، عمان، کره جنوبی، 
ژاپن، هند، سنگاپور، قطر، اندونزی و چین، جایگاه باالتری از ایران را از نظر 

شاخص امنیت سایبری به خود اختصاص داده اند.

  راه جلوگیری از آسیب پذیری سایت ها
محمدرضا فرجی پور، معاون فناوری اطالعات سازمان پدافند غیرعامل نیز 
در مورد ضریب امنیت س��ایبری دستگاه های دولتی و لزوم هشدارهایی 
که باید مورد توجه قرار دهند، اظهار داشت: در اینکه هر صاحب وبسایتی 
که مس��ائل امنیتی را بیشتر رعایت کرده باش��د، قاعدتا در برابر حمالت 
سایبری مصونیت بیشتری خواهد داشت شکی نیست همچنین هر ی���ک 
از دستگاه ها که به مقوله امنیت کم توجهی کرده و حفره های اطالعاتی 
را بازگذاش��ته دچار آسیب پذیری بیش��تری می شود و در معرض خطر 

قرار دارد.
وی با اش��اره به اهداف رصد اطالعات توسط هکرها، گفت: آسیب پذیری 
وبسایت ها ممکن است به وسیله هکرهای معمولی هم رصد شود و به هر 
دلیل قابل نفوذ اس��ت که یکی از نفوذها می تواند به تغییر چهره سایت 
بیانجامد. در این میان هنر دس��تگاه های دولتی این اس��ت که بتوانن��د 
بخش های اصلی و حیاتی سیستم شان را که پایگاه های داده خواهد بود، 

از آسیب نفوذ مصون بدارند و در معرض دسترس قرار ندهند.
فرجی پور به حمالت اخیر امنیتی به س��ایت های دستگاه های اجرایی 
از جمله مرکز آمار و س��ازمان ثبت اسناد اش��اره کرد و ادامه داد: اگر این 
حمالت در حد تغییر صفحه یک سایت باشد، ظرف مدت چند ساعت قابل 
بازگشت است اما اگر بی احتیاطی صورت گرفته باشد و راه را برای نفوذ 
به پایگاه داده و دیتا بیس شان باز گذاشته باشند، موضوع جدی تر خواهد 
بود. چرا که این قبیل س��امانه ها به جهت ارائ��ه خدمات به مردم، دارای 
اطالعات مالی و شناسایی مردم هستند و نباید این اطالعات دستخوش 

ورود، استفاده، تغییر و یا حذف نفوذگران شود.
معاون س��ازمان پدافند غیرعامل، راهکار جلوگیری از این آسیب پذیری 
را استفاده از نرم افزارهای دیتابیسی عنوان کرد که امنیت الزم را داشته 
باشند و گفت: یک سری از این بسته های نرم افزاری آسیب پذیر هستند و 
نباید از آنها استفاده کرد. نکته اصلی این است که اکثر امکانات نرم افزاری 
که هم اکنون در س��ایت های دولتی مورد استفاده قرار می گیرد داخلی 

نیست و بس��ته های نرم افزاری یا از خارج خریداری می شود و یا برخی 
دیگر خریداری نشده و به شکل دیگری به دست می آیند که اینها در ذات 

خود آسیب پذیری دارند.
وی با تاکید براینکه قطعا نمی توان مدعی ش��د که نرم افزارها هیچگونه 
آسیب پذیری ندارند، ادامه داد: هر نرم افزار به اندازه خود دارای یک سری 
باگ و منفذ است و لذا زمانی که از نرم افزار خارجی استفاده می شود قاعدتا 

باید این مدل ریسکها را پذیرفت.

  بی توجهی دستگاه های اجرایی به توصیه های امنیتی
فرجی پور خاطرنش��ان کرد: با وجود راه حل هایی می توان امنیت شبکه 
ه��ای اطالعاتی را تاحدی تضمین کرد و در این زمینه دس��تگاه ها باید 
آموزش ببینند و به هش��دارها توجه نشان دهند، اما متاسفانه شاهد آن 
هستیم که برخی به این هشدار توجه نمی کنند و معتقدند که اطالعاتی 

ندارند که بخواهد سرقت شود و یا از دست برود.
معاون سازمان پدافند غیرعامل گفت: اتفاقات چند روز اخیر در مورد هک 
سایت های دستگاه های دولتی نشان داد که خیلی ها به این هشدارها توجه 

نداشته اند و به همین دلیل هکرها توانستند در این سایت ها نفوذ کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تمامی نرم افزارهای خارجی ناامن هستند، 
تصریح کرد: من نمی گویم همه نرم افزارهای خارجی ناامن هس��تند اما 
مظنون و مشکوک هستند؛ به ویژه زمانی که فروشنده نرم افزار بداند مقصد 
این نرم افزار کجا خواهد بود و قرار است در چه زمینه ای به کار گرفته شود. 

در این صورت می تواند از آسیب پذیری های نرم افزار سوء استفاده کند.
فرجی پور اضافه کرد: این مورد برای بخش سخت افزار هم در کشور اتفاق 
افتاده است. به نحوی که فروشنده سخت افزار، از مقصد نهایی آن مطلع 
شده و با معیوب کردن سیستم سخت افزاری، خرابکاری صنعتی به وجود 
آورده اس��ت. در مورد نرم افزار هم همین است، اینکه نرم افزاری دانلود و 
یا خریداری می شود، قابل بهره برداری برای فروشنده است. به ویژه اینکه 

مقصد نرم افزار، استفاده در سازمان های حساس و مهم در کشور باشد.
معاون فناوری اطالعات سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به اینکه عده ای 
با نصب یک س��ری عوامل مانند تروجان های نرم افزاری و سخت افزاری 
قصد در س��رقت اطالعات دارند، تاکید کرد: اخیرا نیز ش��اهد یک ادبیات 
در تهدیدات س��ایبری به نام APT هستیم که تهدیدات پیشرفته پایدار 
و ماندگار را ش��امل می ش��ود. در این مورد، تهدید با خرید سخت افزار و 
نرم افزار به هر شکل وارد مجموعه می شود و پایدار و ماندگار است تا در 
مقاطعی از زمان فعال شده و اطالعات را منتقل کند. با بروز این مشکل، 
ممکن است در بخشی از نرم افزار سیستم، اختالل به وجود بیاید و یا در 
مقطعی از زمان، سیستم کامپیوتر با مشکل مواجه شده و مختل می شود. 
حتی ممکن اس��ت در زمان به روز رسانی سیستم، حمله سایبری اتفاق 

بیافتد.
  عدد حمله روزانه سایبری به دستگاه های کشور 

وحشتناک است
فرجی پور در مورد میزان نفوذ سایبری به سایت های دستگاه های دولتی 
در کشور گفت: از مرکز ماهر باید پرسید که روزانه چقدر به دستگاه های 
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براساس 
قانونی که از 
سوی دولت 

به تمام 
دستگاههای 
اجرایی ابالغ 
شده است، 
خرید نرم 
افزارهای 

داخلی حوزه 
امنیت الزامی 
و خرید نرم 
افزارهای 
خارجی در 
صورتی که 

مشابه آن در 
داخل کشور 
وجود داشته 
باشد، ممنوع 

است.

کشور، حمله سایبری می ش��ود، اما این عدد بسیار وحشتناک است. 
البته  حمالت سایبری همه از نوع حمالت سایبری و پیشرفته نیست. 
هر روز این حمالت صورت می گیرد و اگر به هر دستگاه مراجعه کنید و 
بپرسید که سیستم مرکز عملیات امنیتی )SOC( شما در روز چه تعداد 
حمله را کشف می کند، ممکن است ارقامی بین 50 هزار تا 100 هزار 
حمله را بدهند. این نشان می دهد که تعداد زیادی حمله سایبری به 

کشور انجام می شود اما همه اینها حمله اساسی محسوب نمی شوند.
وی با بیان اینکه حمالت اساسی سایبری آنهایی هستند که یک سامانه 
را به طور کل از سرویس خارج کند و در روند خدمات آن سامانه اختالل 
به وجود آید، اضافه کرد: برای مثال اگر سیس��تم برق کش��ور به دلیل 
حمالت سایبری مختل شود، مجموعه متولی برق کشور از ارائه خدمت 
به مردم ناتوان شده و بحران ایجاد شود. یا اینکه اگر سیستم ارتباطات 
کشور به دلیل حمله سایبری مختل شود، شاهد یک بحران خواهیم بود 

که این قبیل حمالت، حمالت اساسی تلقی می شوند.
  مرکز عملیات امنیتی باید بومی باشد

معاون س��ازمان پدافند غیرعامل با اش��اره به لزوم استفاده دستگاه ها 
از مراک��ز عملیات امنیتی به عنوان یک��ی از تمهیدات امنیتی که می 
تواند کارآمد باش��د، گفت: داشتن SOC یک منفعت برای دستگاه ها 
به شمار می رود و با وجود آن حداقل خواهند دانست از لحاظ امنیتی 
در مجموعه هایشان چه می گذرد و منتظر نمی مانند اتفاقی بیافتد و 
به صورت انفعالی با آن برخورد کنند. اما اگر بخواهیم مراکز SOC را 
هم به صورت غیربومی داشته باشیم راهکار مناسبی نیست و آسیب زا 

خواهد بود.
وی با اش��اره به بومی س��ازی این محصول در کشور گفت: هم اکنون 
شرکتهای بس��یاری محصول SOC را تولید کرده اند که واقعا هم به 
خوبی کار می کند. اما متاسفانه رویکرد استفاده از محصوالت بومی در 
کش��ور قوی و مدبرانه نیست. باید دستگاهها به استفاده از محصوالت 
بومی تشویق شوند. باید توجه داشت که قیمت تولیدات بومی، به مراتب 
از محصول خارجی پایین تر است و حاال ممکن است یک سری نقص 
ها داشته باشد که به تدریج مرتفع می شود. نرم افزار خارجی نیز100 

درصد بدون مشکل نیست.
فرجی پور گفت: قانون مشخصی از سوی دولت به همه دستگاه ها ابالغ 
شده با این مضمون که تا زمانی که یک محصول نرم افزاری و یا سخت 
افزاری داخلی وجود داشته باشد، خرید آن از خارج، ممنوع است. اما این 
موضوع به دقت رعایت نمی شود. حتی شاهد هستیم که چندی پیش، 
بخشی از کشور، برای خرید محصول نرم افزاری با کشوری وارد مذاکره 
و قرارداد شده است که ما با آن کشور مشکل داریم. این را می توان به 

کم توجهی تعبیر کرد.

  نرم افزارهای قفل شکسته منابع تهدید
این مقام مس��وول در سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه استفاده از 
نرم افزارهای قفل شکسته در سامانه های دستگاه های دولتی، از جمله 
منابع تهدید به شمار می رود، ادامه داد: باید توجه داشت که فروشندگان 
خارجی نرم افزار بدشان نمی آید که در کشور ما از نرم افزار قفل شکسته 
استفاده شود. اگرچه در ظاهر از این موضوع ابراز ناراحتی می کنند و می 
گویند شما کپی رایت را رعایت نکرده اید اما در باطن امر خوشحال می 
شوند که این نرم افزارهای قفل شکسته، ابزاری برای نفوذ و استخراج 

اطالعات است.
وی گفت: تنها راهکار این است که ما بپذیریم دشمنی وجود دارد که 
دوست دارد به ما حمله کند و اطالعات ما را مخدوش کند. این را باید 
باور کنیم . اگر این باور نباشد بی محابا از سخت افزار و نرم افزار خارجی 
استفاده می کنیم. متاسفانه ما این مشکل را با خیلی از مدیران داریم 
که به ما می گویند شما بدبین هستید و این امکانات در همه جای دنیا 
درحال استفاده است و ما نیز در کشور اگر از این امکانات استفاده کنیم 

اتفاقی نمی افتد.

فرجی پور تصریح کرد: اما باید به این نکته توجه داش��ت که کشور ما 
شرایط ویژه ای دارد و نباید با کشورهایی مانند سوئیس و یا پاکستان 
آن را مقایس��ه کرد. عده ای در دنیا روی کشور ما نفوذ کرده اند و می 
خواهند به ش��کل نرم، نسبت به جمع آوری اطالعات اقدام کرده و به 
کشور ضربه بزنند. حتی اخیرا نیویورک تایمز مقاله ای منتشر کرده که 
مقامات آمریکایی اذعان داشتند که اگر برجام به نتیجه نمی رسید ما 
قصد داشتیم با کاشتن  یک سری ابزارهای الکترونیکی در شبکه های 

ایرانی، آنها را از کار بیاندازیم.
وی با تاکید براینکه باید بپذیریم که ما مورد توجه هستیم اضافه کرد: 
برخی خوش بین هس��تند و می گویند کسی به ما کاری ندارد و این 
موارد عادی است. با این وجود این سوال مطرح می شود که آیا عادی 
اس��ت که به بیش از 10 تا 12 وبس��ایت حمله شود و چهره سایتشان 
عوض ش��ده و خدماتشان متوقف شود؟ این عادی نیست این موضوع 
حیثیت سایت را زیر سوال می برد. در اینکه بخش های زیادی از کشور 
تعداد زیادی حمله را کش��ف و خنثی می کنند ش��کی نیست اما اگر 
حمله به نتیجه برسد و صفحه یک وبسایت تغییر چهره داده و خدمات 

و سرویس دهی آن متوقف شود، دیگر موضوع عادی نیست.
در نهای��ت باید گفت، از آنجایی که ش��تاب توس��عه در بخش امنیت 
اطالعات چندین برابر سرعت تکنولوژی است تا زمانی که تنها مصرف 
کننده صرف ابزارهای این حوزه باش��یم به آنچه می خواهیم در حوزه 
امنیت فضای تبادل اطالعات دست نخواهیم یافت. بلکه باید اقدامات 
در حوزه امنیت به نحوی باشد که خودمان تولیدکننده دانش امنیتی 
باش��یم و به سمت تولید محصول بومی حرکت کنیم؛ با این هدف که 
محصوالت خارجی به عنوان بهترین تجارب بررسی شوند اما در نهایت 

در کالس جهانی، بتوانیم محصول امنیتی تولید کنیم.
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دانشکده پست و مخابرات هشتاد و هشت ساله شد

دانشکده پست و مخابرات یکی از قدیمی ترین نهادهای آموزشی کشور 
است که ابتدا با نام »مدرسه پست و تلگراف« در سال 1307 ایجاد شده 
اس��ت.  در ادامه و با  توس��عه  خطوط تلفن و فناوری های مخابراتی در  
کشور بنام »دانشکده مخابرات« تغییر نام داد. بخشی از این مرکز پس از 
انقالب فرهنگی دانشگاه ها در سال 13۶2 زمینه ساز تشکیل دانشکده 
برق دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی شد، در عین حال فعالیت مراکز 
آموزش تخصصی در شرکت های وابسته »وزارت پست، تلگراف و تلفن« 
نیز ادامه یافت. با توجه به توسعه فعالیت های وزارتخانه و پیگیری های 
صورت گرفته، در 25 اردیبهشت سال 72 اساسنامه جدید دانشکده به 
تصویب شورای گس��ترش وزارت فرهنگ و آموزش عالی رسید و از آن 
زمان اقدام به پذیرش دانش��جو کرد. در س��ال 1374 دانشکده با تغییر 
نام و افزودن رش��ته ها و گرایش ه��ای مرتبط با حوزه ICT  در مقاطع 
کاردانی تا کارشناسی ارش��د، تحت عنوان »دانشکده علمی � کاربردی 
پس��ت و مخابرات« تا به امروز مش��غول به ارائه  آموزش های تخصصی 

حوزه ICT است.

فریده شریف زاده

در آستانه روز جهانی ارتباطات، مراسم گرامیداشت هشتاد و هشتمین سالروز تاسیس دانشکده پست و مخابرات، 25 اردیبهشت ماه با حضور وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات و روس�ای س�ازمان ها و شرکت های تابعه این وزارت، روسای پیشین، اساتید پیشکسوت، اعضای هیات علمی و گروهی از دانشجویان و فارغ 

التحصیالن این دانشکده در تاالر همایش های شهید قندی وزارت ارتباطات برگزار شد.

تربیت دانشجویان در رشته های  کاردانی و کارشناسی فناوری اطالعات و 
ارتباطات، کارشناسی حرفه ای پست و پست بانک در دوره های آموزشی 
ترمی، برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان سازمان های 
تابعه وزارتخانه و مراکز مخابراتی، ایجاد و توسعه کارگاه ها و آزمایشگاه 
های مربوط به فناوری های اطالعاتی و ارتباطی، ارتباط با نهادهای بین 
المللی نظیر اتحادیه بین المللی مخابرات )ITU(، تالیف و چاپ کتاب 
و مقاالت علمی متعدد، نوآوری در طراحی و ساخت تجهیزات مخابراتی 
و حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان، بخشی از فعالیت 

های دانشکده طی سال های اخیر بوده است.

  تاکید بر پتانسیل فارغ التحصیالن دانشکده  پست و مخابرات
مهندس محم��د جاب��ری، از فارغ 
دانش��کده  پس��ت و  التحصی��الن 
مخابرات در مراسمی که به مناسبت 
هشتاد و هشتمین سالگرد تاسیس 
این دانشکده  برگزار شد، اظهار کرد: 
بدنه  کارشناسی که از این دانشکده 
فارغ التحصیل شده است هم اکنون 
در بخش مخابرات، پس��ت و پست 
بانک مشغول اس��ت.وی ادامه داد: 
این بدنه  متخصص کارشناسی که 
در مدیریت های میان��ی قرار دارند 
در اج��رای سیاس��ت ه��ای دولت 
نق��ش مهمی بر عهده دارد و می تواند بازوی اجرایی قوی در این زمینه 
محسوب شود.جابری خطاب به دکتر واعظی، گفت: درخواست همه  ما 
این است که تدابیری اتخاذ فرمایید تا این دانشکده از ذیل دانشگاه جامع 
علمی کاربردی خارج شود و به روال سابق برگردد.وی در بخشی دیگر از 
سخنان خود از انتخاب شایسته  دکتر یزدانیان به عنوان ریاست دانشکده 
تش��کر کرد و اظهار داشت: این اقدامی بس��یار ارزشمند بود و رساندن 
دانشکده به جایگاه علمی خودش از جمله درخواست های ما محسوب 
می شود.وی در پایان گفت: این توانایی وجود دارد که آموزش هایی را که 
مراکز آموزشی دیگر نمی توانند انجام دهند در این دانشکده انجام شود.

  دانشکده  پست و مخابرات 
را به مرکز آموزش هاب منطقه 

تبدیل کنیم
در ادامه این مراس��م،  ناصر عنایتی 
راد، از روس��ای پیش��ین دانشکده  
پس��ت و مخابرات، تاکی��د کرد: ما 
ایرانی ها می توانیم دانش��کده را به 
مرک��ز آموزش ه��ای منطقه تبدیل 
ک��رده و به آموزش ه��ای تخصصی 
ب��ه کش��ورهای منطق��ه بپردازیم.
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وی اف��زود: یک��ی از موارد مهمی که باید به آن توجه ش��ود همکاری با 
دانشگاه های خارجی است که در این زمینه می توانیم همکاری کرده و 
برنامه ریزی هایی داشته باشیم.وی در عین حال تاکید کرد: اطالعاتی که 
بنده دارم با کمال میل در اختیار عالقه مندان قرار می دهم و همچنین 

می توانیم با تبادل تجربیات به موفقیتی سطح باال دست یابیم.

گف��ت: اگر ای��ن فناوری را با بقی��ه  فناوری ها و 
صنایع دیگر مقایس��ه کنیم رشد و تنوع در این 
حوزه قابل مقایسه با هیچ فناوری دیگری نیست 
و لذا همه  مدیران و کارشناس��ان باید خود را به 
روز کنند و در این زمینه با آموزشی مناسب خود 
را ارتقاء دهند. وی در بخش��ی از س��خنان خود 
به واگذاری دانش��کده اشاره کرد و گفت: زمانی 
ک��ه به وزارت آمدم ای��ن واگذاری برایم عجیب 
بود و بعد از بررسی هایی که انجام دادیم به این 
نتیجه رس��یدیم که واگذاری دانشکده فقط بنا 
به سلیقه ای بود که در مقطعی توسط وزیر آن 
زمان صورت گرفت.وی ادامه داد: بررسی هایی در 
این زمینه ص��ورت گرفت و با نگاهی به قوانین 
و اس��ناد مربوطه و واگذاری سلیقه ای این دانشکده تالش کردم تا آن را 
بازگردانیم و جا دارد از همین جا از دکتر فاضل نیز تشکر کنم که تالش 
زیادی را در این زمینه انجام دادند.وی در ادامه توضیح داد: اعضای هیات 
علمی دانشکده  پس��ت و مخابرات با واگذاری به بخش خصوصی به یک 
مربی تبدیل شدند که سوابق کاریشان تاثیری در آینده کاری آنها نداشت 
که با اقدامی که انجام داده و دانشکده را بازگرداندیم، اعضای هیات علمی 
دانشکده نیز در جایگاه رفیع خود قرار گرفتند.وی با بیان اینکه امکاناتی که 
در وزارتخانه داریم متعلق به خود شماست، گفت: واگذاری دانشکده  پست 
و مخابرات بنا به تصمیمی غیر از وزارتخانه بود که با تالشهایی که صورت 
گرفت توانستیم آن را به جایگاه خود بازگردانیم.وزیر ارتباطات همچنین با 
اش��اره به تالشهایی برای سراسری شدن دانشکده، گفت: ما عالقه مندیم 
فارغ التحصیالن ما از این دانشکده مهارت الزم را داشته و بتوانند به بازار 
کار جذب ش��وند.وی ادامه داد: باید بتوانیم در این دانش��کده به گونه ای 
فعالیت کنیم تا برنامه ریزی های الزم از دانشگاه تا صنعت صورت گرفته 
و عالقه مندیم شما نیز کاربردی تدریس کنید. وی در خصوص پشتیبانی 
مالی از دانشکده نیز، گفت: امسال نیز برای این موضوع ردیف بودجه ای در 
نظر گرفته شده و به مجلس رفت.وی در عین حال بر ضرورت ارتباطات و 

تماس های بین المللی دانشکده تاکید کرد.
در پایان این مراسم هم از تمبر هشتاد و هشتمین سالروز تاسیس دانشکده 
رونمایی شد و این تمبر از سوی دکتر واعظی ممهور شد. همچنین دکتر 
واعظی، دکتر یزدانیان و دکتر مصطفی قندی یادگار شهید قندی به رسم 

یادبود بر حاشیه  آن یادداشت نگاشتند.

  ضرورت نوسازی زیرساخت های آموزشی دانشکده  پست و 
مخابرات

دکتر وحید یزدانیان هم در این مراسم، با اشاره به حمایت های دکتر واعظی 
از این دانشکده، اظهار کرد: از سال گذشته با حمایت وزیر محترم ارتباطات 
این دانشکده مجددا فعالیت خود را آغاز کرد و ارتباط مستحکمی با مرکز 
تحقیقات مخابرات نیز برقرار کرد.وی خطاب به وزیر ارتباطات، گفت: شما 
بر احیای هویت دانشکده تاکید داشتید و ما نیز در این راستا این مراسم 
را برگزار کردیم و برای رس��یدن به این ه��دف برنامه ریزی هایی صورت 
گرفته است.وی در عین حال بیان کرد: سعی کردیم ارتباطات بین بخش 
خصوص��ی و دولتی و همچنین بخش صنعت و دانش��گاه را دوباره برقرار 
کنیم و از اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات نیز استفاده کردیم.
رییس دانشکده  پست و مخابرات در عین حال اعتماد به دانشجویان را از 
موارد مورد توجه برشمرد و گفت: برای اولین بار شورای تعامل دانشجویان 
و دانش��گاه در این دانشکده برگزار می ش��ود. وی باز هم خطاب به دکتر 
واعظی، گفت: شاید این مجموعه از نظر گردش مالی کوچکترین مجموعه  
تحت حمایت شما باشد، ولی از نظر منابع انسانی از بزرگترین مجموعه های 
تحت حمایت شماس��ت و در اینجا از مدیریت خوب شما سپاسگذاریم و 
از همه  معاونانتان که با ما همکاری کردند نیز تش��کر می کنیم.یزدانیان 
همچنین به ضرورت بازسازی زیرساخت های آموزشی در دانشکده تاکید 
کرد و افزود: شما نیز به این موضوع تاکید داشتید و حمایت هایی نیز برای 
زیرس��اخت های آموزشی انجام دادید و امیدواریم در آینده این حمایت ها 

استمرار داشته باشد.

  واگذاری دانشکده  پست و مخابرات، سلیقه ای بود
در ادامه این مراسم، دکتر محمود واعظی، اظهار کرد: من همواره به بحث 
آموزش عنایت ویژه ای داشته ام و تصور می کنم هیچ کشوری توسعه پیدا 

نمی کند مگر اینکه آموزش در آن به درستی انجام شود.
وی با بیان اینکه خانواده  ICT کش��ور شدیدا به بحث آموزش نیاز دارد، 

دکتر یزدانیان خطاب به دکتر واعظی، گفت: ش��اید این مجموعه از نظر گردش مالی کوچکترین مجموعه  تحت 
حمایت ش��ما باش��د، ولی از نظر منابع انس��انی از بزرگترین مجموعه های تحت حمایت شماس��ت و در اینجا از 

مدیریت خوب شما سپاسگذاریم و از همه  معاونانتان که با ما همکاری کردند نیز تشکر می کنیم.
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  بررسی انقالب صنعتی آینده

چهارمین انقالب صنعتی چیست 
و چه واکنشی را می طلبد؟ 

سه ویژگی سرعت، گستردگی و تاثیر بر ساختارها، نشان می دهد که این 
دگرگونی ها، نه تنها در راس��تای انقالب سوم صنعتی نیست که بیشتر 
آغاز یک انقالب چهارم و متفاوت را نوید می دهد. سرعت این پیشرفت 
هیچ پیشینه تاریخی ندارد.هنگامی که با انقالب های پیشین سنجیده 
می شود، شتاب به دست آمده در انقالب چهارم بیشتر از آن که خطی 
باشد ، نمایی )فزاینده( است و تقریبا درهمه صنعت ها و در همه کشورها 

گسل پدید می آورد. 
گستردگی و ژرفای این دگرگونی ها سرآغاز دگرگونی همه ساختارهای 
تولید، مدیریت و حکومت ورزی است. توانایی پیوند میلیاردی مردم، از 
راه تلفن همراه، با توان باالی پردازش و گنجایش  بس��یار و دسترس��ی 
به دانش، امکاناتی بیکران پدید می آورد و این امکانات با پدیدار ش��دن 
پیش��رفت های فناوری در رشته هایی مانند هوش مصنوعی، روباتیک، 
همه چیز در ش��بکه، خودروهای خودکار، چاپ سه بعدی، فناوری نانو،  

ما در مرز یک انقالب فناوری ایستاده ایم که روش زندگی، کار و پیوند ما با دیگران را از بنیان دگرگون می سازد. این دگرگونی  در اندازه، گستردگی و پیچیدگی 
با هیچ یک از آزموده های پیشین بشر سنجیدنی نیست. ما هنوز نمی دانیم این پدیده چگونه نمایان می شود، ولی یک چیز روشن است، واکنش به آن باید 

فراگیر و یکپارچه باشد و همه کسانی که در سیاست جهانی سهم دارند، از بخش های دولتی و خصوصی تا دانشگاه ها و نهادهای مردمی را در برگیرد.

Klaus Schwab 
بنیان گذار و مدیر اجرایی مجمع جهانی اقتصاد

نویسنده:

برگردان: 
مهران ارشادی فر

پژوهشگر حوزه اقتصاد

نخس�تین انقالب صنعتی، آب و نیروی بخار را برای تولید مکانیزه به کار 
برد. انقالب دوم برای رس�یدن به تولید انبوه، نیروی برق را به کار گرفت. 
انقالب س�وم برای دس�ت یابی به تولید خودکار، از الکترونیک و فناوری 
اطالع�ات بهره ب�رد. اکنون انقالب چهارم که بر پایه انقالب س�وم بنا می 
شود، انقالب دیجیتالی است که از میانه سده پیشین آغاز شده است و با 
»هم آمیزی فناوری ها«  ش�ناخته می شود، به گونه ای که مرزهای میان  

قلمروهای فیزیکی، دیجیتالی و بیولوژیکی را برمی دارد.

            ویژگی                سال                               انقالب

11784

1870

1969

؟

2

3

4

بخار، آب و دستگاههای تولید مکانیکی

تقسیم کار، برق و تولید انبوه

الکترونیک، فناوری اطالعات و تولید خودکار

سیستم های سایبر- فیزیکی

بیوتکنولوژی، دانش مواد، ذخیره انرژی و محاسبات کوانتومی چند برابر 
خواهد شد.

هم اکن��ون، هوش مصنوع��ی در پیرامون ما هس��ت و در خودرو های 
خودکار، هواپیماهای بی سرنش��ین، دستیاران رایانه ای و نرم افزارهایی 
برای ترجمه یا س��رمایه گذاری به کار می رود. در س��ال های گذش��ته 
پیشرفت های چشمگیری که به دس��ت آمده است؛ از نرم افزارهای به 
کار برده شده برای کش��ف داروهای نوین تا الگوریتم های کاربردی در 
پی��ش بینی گرایش های فرهنگی  مردم ، وام دار افزایش پرش��تاب در 
توان محاس��باتی و در دس��ترس بودن داده های بسیار است، همچنین 
فناوری های دیجیتالی، با  جهان زیس��ت شناسی همکاری پیوسته ای 
دارد. مهندس��ان، طراحان و معماران، طراحی های رایانه ای را با دانش 
س��اخت افزودنی ها، مهندسی مواد و مهندسی زیست شناسی ترکیب 
می کنند تا یک همزیستی پیشرفته میان ریزجانداران، بدن ما، فراورده 
هایی که به کار می بریم وحتی ساختمانی که در آن زندگی می کنیم 

پدید آورند.

  چالش ها و فرصت ها
انقالب چهارم صنعتی، همانند انقالب پیشین، توان افزایش سطح درآمد 
جهانی و بهبود کیفیت زندگی مردم جهان را دارد. کس��انی که تا امروز 
توانستند به دنیای دیجیتالی دسترسی پیدا کنند، بیشترین بهره را از آن 
برده اند.این  فناوری، ساخت فراورده ها و همیاری های نوینی را شدنی 
س��اخته که بهره وری و کامجویی در زندگی شخصی  ما را افزایش می 
دهد. امروزه بسیاری از کارها مانند درخواست تاکسی، جا یابی در پرواز، 
خرید یک فراورده، پرداخت کردن، گوش دادن به موسیقی، تماشای یک 

فیلم، یا بازی کردن ، می تواند از راه دور انجام شود.
در آین��ده، نوآوری های فن��اوری، با باالبردن پیاپی بازده و بهره وری، به 
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توانای��ی پیوند میلی��اردی مردم، از راه تلفن هم��راه با توان 
ب��االی پ��ردازش، گنجایش بس��یار  و دسترس��ی ب��ه دانش، 
امکاناتی بیکران پدید می آورد و این امکانات با پدیدار شدن 
پیشرفت های فناوری در رشته هایی مانند هوش مصنوعی، 
روباتیک، همه چیز در ش��بکه، خودروهای خودکار، چاپ س��ه 

بعدی و سایر رشته های مرتبط چند برابر خواهد شد.

همانگونه ک��ه جهان فیزیک��ی، دیجیتال��ی و بیولوژیکی به 
س��وی همگرایی پیش می رود، فن آوری ها و زیرس��اخت 
های نوین، به شهروندان توانایی فزاینده ای برای نزدیک 
شدن به دولت می دهد، تا دیدگاه های خود را آشکارکنند، 
تالش های خود را هماهنگ کنند و حتی کارایی دولتمردان 

را به چالش بکشند.

یک ش��گفتی در بخش عرضه نیز خواهد انجامید. هزینه های ترابری و 
ارتباطات کاهش خواهد یافت، پشتیبانی ها و زنجیره های عرضه جهانی، 
کارا تر خواهند شد و هزینه بازرگانی را کاهش خواهند داد، به دنبال اینها 

بازارهای تازه ای باز خواهد شد و اقتصاد شکوفا خواهد شد.
 Erik( با این همه، همانگونه که اقتصاددانانی مانند اریک برینجولفسن
Brynjolfsson ( وآن��درو مک آفی )Andrew McAfee( یادآوری 
کرده اند، این انقالب ش��اید به نابرابری بیشتر هم بیانجامد به ویژه آنکه 
توانایی آش��فته کردن بازار نیروی کار را دارد. هنگامی که در همه جای 
اقتصاد دس��تگاه های خودکار جایگزین کارگر می ش��وند، شاید شکاف 
می��ان بازده س��رمایه و بازده نیروی کار افزایش بیش��تری بیابد؛ اگرچه 
شاید جایگزینی کارگران با فناوری های نوین، از سوی دیگر  به افزایش 

کارهای پربازده تر و امن تر بیانجامد.
م��ا نمی توانیم پیش بینی کنیم کدامیک از این دو پیش بینی رخ می 
دهد، تاریخ نشان داده که شاید برآیندی از این دو باشد. ولی من به یک 
چیز باور دارم که در آینده، هوشمندی، جایگاه برجسته تری از سرمایه 
در تولید خواهد داشت و بازار کار را به سوی یک بازار با دو بخش  بسیار 
جدا ازهم » کاردانی کم - پرداخت کم« و »کاردانی باال- پرداخت باال«  
پی��ش خواهد برد که در جای خود به افزایش تنش های اجتماعی می 

انجامد.
نابرابری، افزون بر نگرانی کلیدی اقتصادی، بزرگترین دغدغه اجتماعی 
انق��الب چهارم نیز به ش��مار می رود. بیش��ترین بهره ای��ن نوآوری به 
دارندگان س��رمایه فکری و فیزیکی )نوآوران، صاحبان س��هم و سرمایه 
گذاران(  خواهد رس��ید و این ش��کاف درآمدی میان صاحبان سرمایه 
ونیروی کار را روشن می کند. بنابراین فناوری یک دلیل اصلی برای این 
اس��ت که چرا درآمد بیشتر مردم در کشورهای پردرآمد متوقف شده یا 
کاهش یافته است. درخواست برای نیروی کار بسیار ماهر افزایش یافته 
در حالیک��ه تقاضا برای نیروی کار با دانش کمتر و مهارت کمتر کاهش 
یافته اس��ت. در نتیجه بازار کاری با تقاضای بس��یار برای دو گروه باال و 

پایین و البته میانه تهی ایجاد شده است.
این کمک می کند تا روشن شود چرا بسیاری از کارکنان نا امید هستند 
و از کاهش  درامد واقعی خود و فرزندانشان نگرانند. همچنین کمک می 
کند تا روش��ن شود چرا طبقه متوس��ط  در همه جهان با یک احساس 

همگانی ناخرسندی و نا برابری فزاینده روبرو هستند. البته یک اقتصاد 
»برنده همه چیز را می برد«  برخورداری طبقه متوس��ط  را کاهش می 
دهد و در نهایت زمینه ای برای بیماری و سس��تی مردم ساالری پدید 

می آورد.
با فراگیر شدن فناوری های دیجیتالی و افزایش آگاهی رسانی به یکدیگر 
از راه رسانه های اجتماعی، نا خرسندی نیز می تواند گسترش هم یابد. 
هم اکنون بیش از 30 درصد جمعیت جهان، رس��انه های اجتماعی را 
برای پیوند با هم، آموزش و آگاهی رساندن به یکدیگر، به کار می برند. 
این تالش ها در یک جهان آرمانی، می تواند فرصتی برای هم شناختی 
فرهنگی و نزدیکی مردم جهان باش��د؛ هرچند می تواند به گس��ترش 
خواس��ته های نادرستی نیز بیانجامد که تنها زمینه کامیابی یک تن یا 
یک گروه رافراهم  کند و یا زمینه پخش اندیش��ه ها و کیش های تند 

رو را فراهم آورد.

  تاثیر بر کار و پیشه 
یک موضوع بنیادی که من در گفتگو با مدیران اجرایی و مدیران میانی 
بنگاه های جهان می گویم این اس��ت که به سختی می توان به  شتاب 
این دگرگونی و س��رعت این گسل پی برد یا با آن همراه شد، از این رو 
حتی برای  کسانی که با این روند همراه هستند و به خوبی از آن آگاهند 
، سرچش��مه ای از ش��گفتی های پی در پی را  پدید می آورد. در واقع 
گواه روشنی وجود دارد که   فناوری هایی که سنگ بنای انقالب چهارم 
صنعتی هستند به کار و پیشه، در همه رشته های صنعت، آسیب بزرگی 

خواهند زد.
دربخش عرضه، بسیاری از پیشه ها با فناوری های نوینی روبرو می شوند 
که کامال روش های تازه ای برای پاسخگویی به  نیازها پیشنهاد می کنند 
و به گونه چشمگیری، زنجیره ارزشی پیشه را می گسلند. این گسل از 
س��وی پیشه وران نوآور و هوش��مندی آغاز می شود که برای پژوهش، 
پیش��رفت، بازاریابی، فروش و پخش، دس��ت آوردهای جهانی دیجیتال 
را به کار می بندند و این گس��ل می تواند  با بهبود کیفیت، س��رعت، یا 
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قیمت تمام ش��ده ، کارکنان کار آزموده را با شتابی بیشتر از همیشه از 
کار برکنار کند.

دگرگون��ی بزرگی هم در بخش تقاضا رخ می دهد، افزایش ش��فافیت، 
نمایش دیدگاه کاربران، والگوهای تازه رفتارهای کاربران )با دسترسی به 
تلفن های همراه و آمار، ساخت فزاینده ای خواهند داشت(، بنگاه ها را 
ناچار می کند تا روش های برنامه ریزی، بازاریابی،  پخش کاال و خدمت 

های خود را با بازار همراه کنند.
یک روش کلیدی، گسترش زیرساخت هایی بر بنیان این فن آوری است 
که عرضه و تقاضا را به هم می آمیزد و س��اختارهای موجود بنگاه ها را 
می ش��کند. مانند آنچه در »اقتصاد همگانی یا در دسترس« می بینیم. 
این زیرساخت های فناوری، به گونه ای پرداخته می شوند که به آسانی 
می توانند مردم، س��رمایه ها و داده ها را در کنار هم بیاورند، بدین سان 
روش های نوینی برای کاربرد کاالها و خدمت ها آفریده می شود. افزون 
بر این، بازدارنده های تولید دارایی برای بنگاه ها و پیشه وران را کاهش 
می دهد و محیط های کاری و شخصی کارمندان را دگرگون می کند. 
این زیرساخت های کاری با شتاب فزاینده به کارهای گوناگون از لباس 
ش��ویی تا خرید، از کارهای روزانه تا پارکینگ و از ماس��اژ تا مس��افرت 

گسترش می یابد.
انق��الب چهارم صنعتی، روی ه��م رفته، چهار اثر بنیادین  بر بازار کار و 

پیشه دارد:
-خواسته های خریدار 

- افزایش تولید کاال 
-نوآوری های مشترک 
-ساختارهای سازمانی

خریداران، مصرف کنندگان یا بنگاهها، بیشترو بیشتر در کانون اقتصاد 
ج��ای م��ی گیرند و همه کاره��ا در راه بهبود روش خدمت رس��انی به 
خریداران است. اکنون فراورده ها و خدمت ها با توانایی های دیجیتالی 
افزایش می یابد که این بر ارزش این توانایی ها می افزاید. فناوری های 
نوین، با دگردیسی در نگهداری از دارایی ها به کمک  آمار و آنالیز، آن ها 
را با دوام تر و برگشت پذیرتر می کند. جهان با خریداران ورزیده، پایگاه 

اطالعاتی پیشه ها و بازده دارایی ها به کمک آنالیز، به ویژه با شتابی که 
این نوآوری و گس��ل انجام می شود، نیازمند ساختار نوینی از همکاری 
اس��ت و پیدایش زیرس��اخت های نوین جهانی و الگوهای نوین کاری، 
سرانجام به اینجا می رسد که باید درباره توانایی، فرهنگ و ساختارهای 

سازمانی بازاندیشی شود.
روی هم رفته، این دگردیس��ی نا بازداش��تنی، از دیجیتال سازی ساده 
)انقالب س��وم صنعتی( تا نوآوری ها بر پایه ه��م آمیزی فن آوری ها ) 
انقالب چهارم صنعتی(  بنگاه ها را ناچار می سازد تا به بازنگری در روش 
های کاری خود بپردازند، ولی س��رانجام یکسان است: رهبران و مدیران 
باال دس��تی بنگاه ها باید دگرگونی فضای کاری را در یابند، پندار های 
پیشین کارکنان اجرایی خود را به چالش بکشند و خستگی ناپذیر و پی 

در پی به نو سازی بپردازند.

  تاثیر بر دولت
همانگونه که جهان فیزیکی، دیجیتالی و بیولوژیکی به سوی همگرایی 
پیش می رود، فن آوری ها و زیرساخت های نوین، به شهروندان توانایی 
فزاینده ای برای نزدیک شدن به دولت می دهد، تا دیدگاه های خود را 
آشکار کنند، تالش های خود را هماهنگ کنند و حتی کارایی دولتمردان 

را به چالش بکشند.
همانگونه دولتها هم به کمک سامانه های پایش فراگیر و توان بازرسی 
زیرس��اخت های دیجیتالی، توانایی های نوین ف��ن آوری را به کار می 
گیرن��د تا فرمانروایی خود بر م��ردم را افزایش دهند، ولی روی هم رفته 
دولت ها با فشار فزاینده ای روبرو هستند تا رویکرد دیگری در همکاری 
با مردم و سیاس��ت گذاری برگزینند زیرا فناوری نوین  می تواند زمینه 
های تازه ای از رقابت ، توزیع و تمرکز زدایی  قدرت را دست یافتنی کند 

و جایگاه فرمانروایی آنان سست می شود.
بنا براین ماندگاری دولت ها بر پایه توانایی ساختار دولتی و دولت مردان 
برای هماهنگ شدن با این دگرگونی ها، ارزیابی می شود. اگر آنها ثابت 
کنند که می توانند جهانی از دگرگونی های ساختار شکنانه را بپذیرند و 
سازمان های خود را در سطحی از روشنی و کارایی بیاورند که بتوانند در 
میدان رقابتی خود بمانند،  تاب خواهند آورد واگر نتوانند پیشرفت کنند، 

با سختی روزافزون روبرو خواهند شد. 
این نکته به ویژه در حوزه قانون ها هم درست است. ساختارهای کنونی 
سیاست عمومی و تصمیم سازی در کنار انقالب دوم صنعتی پیشرفت 
کرده است، در آن هنگام تصمیم سازان زمان داشتند که هر موضوع تازه 
ای  را بررسی کنند و پاسخ بایسته  یا چارچوب قانونی درخور برای آن 
بپرورانند و همه فرایندها خطی و مکانیکی و بر پایه ساختار اداری از باال 
به پایین، طراحی می شدند. ولی این رویکرد دیگر شدنی نیست. با روند 
پر ش��تاب دگرگونی ها و گستردگی اثر آنها در انقالب چهارم صنعتی، 
قانون گذاران و سازمان دهندگان با چالشی بی مانند روبرو خواهند شد و 

بیشتر آن ها نشان می دهند که  یارای پاسخگویی به آن را ندارند.
پس، چگونه می توانند هم زمان از نو شدن و گسترس فناوری پشتیبانی 
کنند و هم  پش��تیبان س��ود بیش��تر مصرف کنندگان و مردم باشند؟ 
همانگونه که بخش خصوصی با شتاب، خود را برای واکنش های آنی به 

هنگامی که در همه جای اقتصاد دستگاه های خودکار جایگزین 
کارگر می ش��وند، شاید ش��کاف میان بازده س��رمایه و بازده 
نی��روی کار افزایش بیش��تری یابد؛ اگرچه ش��اید جایگزینی 
کارگ��ران با فن��اوری های نوین، از س��وی دیگر ب��ه افزایش 

کارهای پربازده تر و امن تر بیانجامد.

ه��م اکنون بیش از 30 درصد جمعیت جهان، رس��انه های 
اجتماعی را برای پیوند با هم، آموزش و آگاهی رساندن به 
یکدیگر، به کار می برند. این تالش ها در یک جهان آرمانی، 
می تواند فرصت��ی برای هم ش��ناختی فرهنگی و نزدیکی 

مردم جهان باشد.
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گس��ترش نرم افزاری و پیشرفت های کاری آماده کرده است، دولت نیز 
باید فرمانروایی چاالک را در دس��تور کار خود بگذارد. با این نگرش که 
س��ازمان دهندگان باید با فضای دگرگونی پی در پی هماهنگ شوند و 
خود را بازسازی کنند تا به درستی دریابند که چه چیز را باید سازماندهی 
کنند. دولت و نهادهای س��ازماندهی، برای ای��ن کار، نیازمند همکاری 

نزدیک با پیشه وران و نهادهای مردمی هستند.
انقالب چهارم صنعتی با تأثیر بر احتمال و نوع جنگ ها، بر امنیت ملی 
و میان کشوری، نیز اثر ژرفی خواهد داشت. تاریخ جنگ و امنیت جهانی 
همان تاریخ نوآوری فناوری است و امروز جدای از آن نیست. جنگ های 
نوین میان کشورها، همان فناوری های جنگی سنتی به همراهی گروه 
هایی از بازیگران بی کشور است که به تازگی پدیدار شده اند. مرزمیان 
جنگ و صلح، مبارز و نامبارز و خش��ونت و بی خش��ونت )مانند جنگ 

سایبری(، به گونه آزار دهنده ای ناپیدا شده است.
هنگامی که این فرایند انجام می شود وکاربرد فناوری های نوین مانند 
جنگ افزارهای خودکار و بیولوژیکی ساده تر می شود، مردم و گروههای 
کوچک با ش��تاب بیشتری در توان آسیب رس��انی گسترده،   به مانند 
کشورها خواهند شد. این آسیب پذیری، ترس تازه ای را پدید می آورد، 
ولی همزمان، پیش��رفت در فناوری، با گس��ترش روش های نوین برای 
پاس��داری، مانند دقت بیش��تر در هدف گیری، توانایی کاهش میزان و 

گستردگی آسیب ها  را  نیز افزایش خواهد داد.

  تأثیر بر مردم 
انقالب چهارم صنعتی، سرانجام، نه تنها کارهای ما بلکه آنچه ما هستیم 
را نیز دگرگون می کند و همچنین  برمنش ما و هرچیزی که وابس��ته 
به آن اس��ت مانند برداشت ما از حریم خصوصی، دارایی، الگوی مصرف 
، زمان��ی که برای کار و آس��ودگی می گذاریم و چگونه  پیش��ه خود را 
گسترش می دهیم، دانش کاری خود را افزایش می دهیم، با مردم دیدار 
می کنیم و پیوند با دیگران را پیش می بریم اثر می گذارد. فناوری هم 
اکنون دارد تندرستی ما را بهبود می بخشد و ما را به سوی خود ارزیابی  
»quantified self« پیش می برد وش��اید بسیار زودتر از آنچه گمان 
می کنیم به انسان نیرومند خواهد رسید. این فهرست پایان ناپذیر است 

زیرا تا مرز پندارهای ما پیش خواهد رفت. 
من از هواداران سرسخت و نخستین کاربران فناوری هستم، ولی گاهی 
با خود می اندیشم که شاید این درهم آمیختگی افسارگسیخته فناوری 
با زندگی ما، بتواند برخی ویژگی های ناب انسانی ما را، مانند مهربانی و 
همکاری کاهش دهد. وابستگی ما به تلفن هوشمند یکی از همین نکته 
هاس��ت. این پیوند همیشگی ما را از بزرگترین سرمایه های زندگی دور 

می کند و پاداش کنار گذاردن آن  یک گفتگوی دلپذیر خواهد بود.  
یکی از بزرگترین چالشهایی که هرکس درپیوستن به فناوری های نوین 
اطالعات با آن روبروست، پاسداری از حریم خصوصی است. ما به چنین 
نیازی باور درونی داریم ولی جستجو و هم رسانی  داده هایی درباره ما، 
بخش جدایی ناپذیر این پیوند تازه اس��ت. گفتگوها درباره پرسمان های 
بنیادین مانند اسیب ها بر زندگی درونی، با از دست رفتن مهار داده های 
شخصی، در سالهای آینده سخت تر پی گرفته خواهد شد؛ همانگونه که  

با انقالبی ک��ه در بیوتکنولوژی و هوش مصنوعی رخ می دهد، مرزهای 
درازی عمر، تندرس��تی، آگاهی و توانایی گسترده تر می شود و تعریف 
دوباره ای از انسان را به دست می دهد؛ در نهایت ما ناچار خواهیم شد تا 

مرزهای اخالق و معنویت را نیز دوباره تعریف کنیم .

  ساختن آینده
نه فن آوری و نه گسلی که به همراه آن پدید می آید،  نیروهای برونزایی 
نیستند که مردم مهاری بر آن نداشته باشند. همه ما برای راهبرد درست  
این فرگش��ت،  در تصمیم هایی که روزانه، در جایگاه ش��هروند، مصرف 
کننده و س��رمایه گذار می گیریم مس��وولیت داریم. پس ما باید از این 
فرصت و توان بهره بجوییم و انقالب چهارم صنعتی را به سوی آینده ای 

پیش ببریم که بازتاب هدف و ارزش های مشترک ما باشد.
ول��ی برای انجام این کار، باید  به یک دیدگاه  فراگیر و جهانی  دس��ت 
یابیم  که چگونه فن آوری دارد بر زندگی ما اثر می گذارد ومحیط های 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و انسانی ما را دگرگون می کند. هیچ زمانی، 
امید و یا بیم بیشتر از اکنون نبوده است. با این همه، بیشترتصمیم گیران 
امروز یا در تفکر خطی سنتی گیر افتاده اند و یا چنان سرگرم رسیدگی 
به آشفتگی های گوناگون هستند ، که از اندیشه راهبردی  در باره نیروی 

گسل ها و نوآوری هایی که آینده مارا پی می ریزند، باز مانده اند.
س��رانجام، همه این دگرگونی ها به مردم و ارزش ها می رس��د. ما نیاز 
داریم با اولویت بخش��یدن به مردم و توانمند س��اختن آن ها، آینده ای 
را پی بریزیم که برای همه ما س��ودمند باش��د. انقالب چهارم صنعتی 
شاید در بدبینانه ترین و نامردمی ترین شکل خود، براستی بتواند مردم 
را به ش��کل ربات درآورد و از قلب و روح  بی بهره س��ازد، ولی خالقیت، 
همدلی و مسئولیت پذیری، به عنوان بهترین بخش انسانی، همچنان می 
تواند بش��ریت را به یک آگاهی جمعی و اخالقی جدید، بر بنیان  حس 
سرنوش��ت مشترک  برس��اند، آنگاه بر همه  ماست که باور کنیم دومی 

پیروز می شود. 
 World Economic Forum

مان��دگاری دولت ها بر پایه توانایی س��اختار دولتی و دولت مردان 
برای هماهنگ شدن با این دگرگونی ها، ارزیابی می شود. اگر آنها 
ثابت کنند که می توانند جهانی از دگرگونی های ساختار شکنانه را 
بپذیرند وسازمان های خود را در سطحی از روشنی و کارایی بیاورند 
ک��ه بتوانند در میدان رقابتی خود بمانند،  تاب خواهند آورد واگر 

نتوانند پیشرفت کنند، با سختی روزافزون روبرو خواهند شد.

انقالب چهارم صنعتی شاید در بدبینانه ترین و نامردمی ترین شکل 
خود، براستی بتواند مردم را به شکل ربات درآورد و از قلب و روح  
بی بهره س��ازد، ولی خالقیت، همدلی و مسئولیت پذیری، به عنوان 
بهترین بخش انس��انی، همچنان می تواند بشریت را به یک آگاهی 
جمعی و اخالقی جدید، بر بنیان  حس سرنوش��ت مشترک  برساند، 

آنگاه بر همه  ماست که باور کنیم دومی پیروز می شود. 

منبع:
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زهرا طاهری

بازار خرید گوشی در ایران بسیار داغ است، اما چه ویژگی هایی برای خرید گوشی الزم 
دارید تا حداقل یک سال بتواند پاسخگوی نیاز شما باشد. معموال عمر مفید گوشی ها 
حدود یک تا دو سال است و پس از آن هم از ظاهر آن خسته می شوید و هم پیشرفت 

روزبه روز امکانات باعث می شود تا به فکر تعویض گوشی بیفتید.
 بهتر است هنگام خرید گوشی جدید ویژگی ها و معایب آن را به دقت مطالعه کنید 
و ببینید آیا این ویژگی ها می تواند پاسخگوی شما باشد؟ در این مطلب قصد داریم تا 
گوشی هایی را به شما معرفی کنیم که ارزش خرید آن ها پایین است و بهتر است قید 
خریدشان را بزنید و به دنبال جایگزین باشید. ابتدا تعیین کنید که نیازتان برای خرید 
یک گوشی چیس��ت؟ بازی کردن و سرگرمی؟ چت و شبکه های اجتماعی؟ پخش 
فیلم و موسیقی؟ فیلم برداری و عکاسی؟ از ارزان قیمت ها شروع می کنیم بازه ای بین 
250 تا 400 هزار تومان، جایی که اکثر برندها فعالیت گسترده ای در این بازه قیمتی 

دارند. ال جی، هوآوی، سامسونگ، سونی، زد تی ای، ایسوس، ایسر، اچ تی سی، لنوو 
و برندهایی چون اسمارت و لیگو همه در این بازه نماینده دارند و در ادامه به سراغ 

گوشی های میان رده در بازه قیمتی 500 هزار تا یک میلیون تومان می رویم.

ارزان قیمت هایی که ارزش خریدن ندارند

Nokia X
 هنوز هم تعداد محدودی از این گوشی در بازار موجود 
است و اگر به چشمتان خورد، گول رنگ و لعابش را 
نخورید. صفحه نمای��ش آن عالوه بر کیفیت پایین، 
پاس��خگویی لمس ضعیف��ی دارد. دوربین، کیفیت 
خوبی ندارد و بعد از مدتی کار و نصب برنامه سرعت 
گوشی به شدت پایین می آید. بهترین جایگزین برای 

این گوشی سری j1  از سامسونگ است.

Sony Xperia E
این گوشی صفحه نمایشی بی کیفیت دارد و عالوه بر این 
به دلیل حافظه رم پایین قدرت زیادی ندارد و بعد از مدتی 
کار کردن با آن دشوار می شود. دوربین 3.2 مگاپیکسلی 
هم عکس های قابل قبولی نمی گیرد. سونی E4 و E3 را 
می توان به عنوان نسل های بعدی این گوشی معرفی کرد 
اما این دو هم، دست کمی از برادر بزرگ تر خود ندارند. بهتر 

است در این بازه قیمتی هوآوی Y۶ را انتخاب کنید.

Samsung Galaxy Star
 یکی از پیرترین گوش��ی های هوشمند سامسونگ 
Star اس��ت. این گوشی هم حافظه رم پایینی دارد 
و هن��گام کار ب��ا آن قطعا کندی و افت س��رعت را 
مشاهده می کنید. شاید J1mini  بتواند جایگزین 
خوبی برای این گوش��ی باشد البته این گوشی هم 
مقدار رم پایینی دارد، اما سیس��تم عامل به روزتر و 

حافظه داخلی بیشتری دارد.

Samsung Galaxy Ace4 
 شاید س��ری ACE در زمان خود سر و صدای زیادی 
به پا کرد اما این س��ری گوشی ها اصال به درد کارهای 
س��نگین می خورن��د و بعد از مدتی کار ک��ردن با این 
گوشی حتما متوجه کندی و افت سرعت خواهید شد. 

بهتر است J1 را به جای این گوشی خریداری کنید.

ZTE Blade C310
متاسفانه کیفیت بدنه این گوشی بسیار پایین است. 
عالوه بر این با این مقدار حافظه داخلی همیش��ه به 
مش��کل پر شدن حافظه بر می خورید. میزان رم هم 
اصال پاسخگوی نصب بازی نیست و شاید تنها برای 
گوش دادن به موسیقی و وب گردی آن هم با صفحه 
نمایش بی کیفیت مناسب است. پیشنهاد می کنیم با 
کمی هزینه بیشتر J3 از سامسونگ را انتخاب کنید.

ZTE Blade L2
گرچه رم گوشی یک گیگابایت است، اما حافظه داخلی 
و عملکرد ضعیف رابط کاربری در گوش��ی های زد تی 
ای کاربر را کامال کالفه می کند. پیش��نهاد می کنیم از 
سامس��ونگ و یا هوآوی یک گوشی در این رنج قیمتی 

را انتخاب کنید.
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میان رده هایی که بهرت است از خریدشان رصف نظر کنید
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Huawei Y330
 همانند دیگر گوشی های فهرستی که به شما معرفی کردیم 
Y330 هم از میزان رم پایین رنج می برد و همین موضوع 
باعث می شود تا بعد از اجرای برنامه های مختلف کندی 
آن ش��ما را اذیت کند. حافظه داخلی هم بعد از مدتی پر 
می شود و باید آن را خالی کنید. بهتر است کمی آینده نگر 

باشید و با اضافه کردن مبلغی Y۶ را به جای آن بخرید.

HTC Desire320 
 بات��ری این گوش��ی عملکرد ضعیف��ی دارد و کیفیت 
عکس ها و فیلم های دوربین پایین است. صفحه نمایش 
هم نمی تواند شما را راضی نگه دارد. پس بهتر است به 

فکر گزینه های دیگری چون J3 از سامسونگ باشید.

چند توصیه
در هنگام خرید گوشی های ارزان قیمت سعی 
کنید حداق�ل رم 1 گیگابایت و حداقل حافظه 
داخلی 8 گیگابایت جزو مش�خصات گوش�ی 

انتخابی شما باشد.
سعی کنید از برندهای مطرح گوشی خریداری 
کنید. باتری، محافظ صفحه نمایش، کیف و کال 
لوازم جانبی همه برندهای مطرح به وفور در هر 
فروشگاهی موجود اس�ت، اما اگر بخواهید به 
دنبال لوازم جانبی یک برند غیر مطرح بگردید 

بعید است بتوانید چیزی پیدا کنید.

بازار عقب ترند و بهتر است از خرید آن ها منصرف شوید. میان رده به روز بهتر از پرچمدار قدیمی است.نکته قابل ذکر است که برخی پرچمداران قدیمی که هنوز در بازار موجودند در این لیست قرار دارند، به دلیل اینکه دو یا سه نسل از تحقیق بیش�تری برای خرید گوش�ی باشد.در ادامه میان رده هایی را معرفی می کنیم که بهتر است از خریدشان صرف نظر کنید. این برای خرید یک میان رده هوشمند هزینه ای بین 500 هزار تا یک میلیون تومان نیاز است. این میزان مبلغ کمی نیست و شاید نیازمند 

Samsung Galaxy Grand Prime
 گرند پرایم به عنوان گوشی ارزان قیمت گزینه خوبی محسوب می شود، اما اگر 
بخواهیم به عنوان میان رده برای آن پول بپردازیم، چندان خوش��ایند نیست. 
رزولوشن صفحه نمایش پایین است و رم 1 گیگابایتی آن برای اجرای چندین 
برنامه هم زمان مناسب نیست؛ ضمن اینکه بدنه پالستیکی بعد از مدتی کیفیت 
 Moto X2013 خود را از دست می دهد. با قیمتی حدود 500 هزار تومان

خرید منطقی تری است.

Samsung Galaxy Alpha
آلفا به عنوان گوش��ی لوکس می��ان رده به بازار 
معرفی ش��د و قیمت آن مدت ها باال بود، اما با 
معرفی سری A دیگر گوشی خاصی محسوب 
نمی ش��ود. آلف��ا کارت حافظ��ه نمی خ��ورد و 
کناره های گوش��ی هنگام بازی گرم می ش��ود. 
باتری آن نیز کمی ضعیف اس��ت. در این بازه 

قیمتی بهتر است سراغ گوشی A5 بروید.

LG L70
گوش��ی  کارای��ی  بیش��تر  نی��ز   L70 
ارزان قیم��ت را دارد و اگر توقع زیادی از 
کارایی آن ندارید، مناس��ب است؛ اما اگر 
کارایی گوش��ی می��ان رده را از آن انتظار 
دارید، بهتر است سراغش نروید. دلیل اول 
اینکه میزان رم و حافظه داخلی کم است 
و نکته دوم کیفیت پایین صفحه نمایش و 
دوربینش است. بهتر است با کمی هزینه 
بیشتر Magna یا G4stylus از همین 

برند را انتخاب کنید.

LG Gflex2 
 Gflex2 با حربه تبلیغاتی بدنه 
خمیده مدتی زبان��زد بود، اما در 
حال حاضر چندان جذاب نیست. 
اوال ب��ه این دلی��ل که کلیدهای 
پشت گوشی هنگام قرار گرفتن 
در جی��ب خود به خود فش��رده 
می ش��وند و ثانی��ا اینکه ش��اید 
س��خت تر از گوش��ی های دیگر 
بتوانید ل��وازم جانبی مثل گلس 
و قاب محافظ برایش پیدا کنید. 
 G3 در این رنج قیمت بهتر است
بخرید که حداقل صفحه نمایش 

بهتری دارد.

Huawei P6
 نمی خواهیم بگوییم P۶ عیب خاصی دارد، اما 
دیگر زمان آن به پایان رسیده و با کمی هزینه 
بیشتر گوشی های به روزتری می توانید بخرید؛ 
مث��ال                     ک��ه ه��م صفح��ه نمایش 
بهتری دارد و هم سیستم عاملش به روزتر است 

و البته حسگر اثر انگشت هم دارد.

Huawei Honor 3X
                ی��ا هم��ان G750 ح��دود 3 س��ال 
پیش معرفی ش��ده است و در حال حاضر گوشی 
قدیم��ی ای محس��وب می ش��ود. عالوه ب��ر این 
رزولوشن صفحه نمایش و دوربین آن پایین است. 
J7 سامسونگ امکانات و قیمت مشابهی دارد، اما 

به روزتر است.
Honor 5x     

Honor 3X
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Lenovo A7000
کیفیت پایین دوربین و اسپیکر ضعیف نکاتی است که 
ممکن است شما را از خرید این گوشی منصرف کند. 
دوربی��ن دوم A7000 هم برای س��لفی گرفتن اصال 
مناسب نیس��ت. بهتر است به فکر خرید یک گوشی 

میان رده از برندهای دیگر باشید.

ZTE V6
ظاهر گوش��ی فریبنده اس��ت و ش��اید در نگاه اول جذبتان کند، اما متاسفانه بعد 
از کار کردن با آن خس��ته می ش��وید. کندی رابط کاربری نیز بعد از مدتی نمایان 
می شود. اگر بخواهید قید بدنه آلومینیومی را بزنید، بهتر است به G5X از هوآوی 

هم نگاهی بیندازید.

HTC One E9 Plus 
به استناد گفته برخی کاربران، اصلی ترین ایراد این 
گوشی شکستن قس��مت باالیی پورت شارژ بر اثر 
مرور زمان و اتصال زیاد 
شارژر به گوشی است. 
بعد از مدتی اس��تفاده 
رنگ قاب پش��تی هم 
کم ک��م از بین می رود، 
خصوص��ا اگر دس��تان 
شما زیاد عرق می کند، 
این مسئله زودتر اتفاق 
بهتر  می افت��د. ش��اید 
است س��راغ A9 بروید 
بدن��ه ای مقاوم تر  ک��ه 

دارد.

One M8 Eye 
بهتر است گول دوربین دوگانه این دستگاه را نخورید! 
درواقع دوربین گوش��ی های دیگر که حسگری مشابه 
دارند کیفیت باالتری ارائه می دهد؛ مثال کیفیت دوربین 

C5 سونی بسیار باالتر از این گوشی به نظر می رسد.

HTC Desire700 
 مش��کل اول این اس��ت 
ک��ه این گوش��ی طراحی 
و جن��س  دارد  قدیم��ی 
بدنه اش ضعیف اس��ت و 
دوم اینکه به دلیل میزان 
کم رم و پردازنده و صفحه 
نمای��ش بی کیفیت خرید 
آن اصال به صالح نیست. 
با این قیمت باز هم به نظر 
ما خرید 5X ه��وآوی یا 
J7 سامسونگ معقوالنه تر 

است.

HTC One E8
One E8 نسخه پالستیکیOne M 8 است. کیفیت 
عکس های دوربین آن در نور کم ناامیدکننده اس��ت و 
طبق شنیده ها کیفیت تماس نیز چندان جالب نیست. 
شاید Moto X2013 جایگزین خوبی برای این گوشی 

باشد.

Sony Xperia M4 Aqua 
 این گوشی هم یکی از گوشی های میان رده سونی است که عمرش 
ب��ه پایان رس��یده. به غی��ر از کم بودن حافظه داخل��ی )تنها 2.9 
گیگابایت در دسترس است(، سیستم مدیریت حافظه این گوشی 
نیز بسیار ضعیف است و صفحه نمایش اصال راضی کننده نیست. 
اگر به س��ونی وفادارید، بهتر است C5 را انتخاب کنید و اگر برند 

برایتان مهم نیست، پیشنهاد ما باز هم LG G3 است.

چند توصیه
برای خرید گوش�ی میان رده س�عی کنید گوش�ی انتخابی ش�ما حداقل 2 
گیگابای�ت RAM و 16 گیگابایت حافظه داخلی داش�ته باش�د.برندهایی 
مثل لیگو، اس�مارت، دیمو و گوشی هایی که طرح اصلی اند در بازار به وفور 
موجودند و اکیدا توصیه می کنیم از خرید آن ها خودداری کنید. معموال این 
گوشی ها نه تنها در بسیاری موارد دچار اشکاالت نرم افزاری هستند، بلکه 

لوازم جانبی آن ها هم به سختی پیدا می شود.

هفت دلیلی که                      سامسونگ
 یک دستیار شخصی کامل است

 
تحقیقات یک موسسه آمریکایی، نشان می دهد که افراد به طور متوسط در روز، 221 فعالیت متفاوت 
با تلفن همراهشان انجام می دهند. این عدد نشان دهنده نقش پررنگ گوشی های هوشمند در زندگی 
امروزی است. همچنین براساس نظرسنجی موسسه گالوپ، بیش از 80 درصد کاربران گوشی های 
هوشمند، تلفن شان را در طول روز نزدیک به خود نگه می دارند. این روزها گوشی های هوشمند، از 
یک تلفن همراه پیش��رفته، فراتر رفته اند و تبدیل به یک دستیار شخصی شده اند. دستیارهایی که 
سامس��ونگ در تولید آن ها پیش��رو اس��ت. گوش��ی هایGalaxy S 7 و                             به هفت 

دلیل زیر، یکی از کامل ترین دستیارهای شخصی فعلی محسوب می شوند.

Galaxy S7

Galaxy S7 Edge
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خوش چهره و زیبا
پرچم دارهای سامسونگ، دستیارهای خوش چهره ای هستند. 
یکپارچگی ترکیب فلز و شیشه، باعث زیبایی و ظرافت این 
گوشی ها شده است.  این گوشی ها با حفظ چارچوب اصلی 
طراحی سامسونگ، ظاهر پیشرفته تر و زیباتری نسبت به 
نسل های قبلی خود دارند. شیشه این محصوالت از کورنینگ 
گوریالگلس 4 ساخته شده و در بدنه آن آلومینیومی به کار 
رفت��ه که در صنایع هوانوردی کاربرد دارد و بدنه مقاوم آن 
را تضمین می کند. انحنای این دو گوشی نیز، متناسب با 
ارگونومی دست انسان ساخته شده تا این گوشی ها، هرچه 

راحت تر در دست جای بگیرند. 

ثبت خاطرات، هر زمان و هرکجا
سامسونگ در پرچم دارهای خود از فناوری دوئال پیکسل 
اس��تفاده کرده است. با این فناوری زمان فوکوس کردن 
)Auto Focus( روی اجس��ام در روز، به 0.15 ثانیه و 
در شب، به 0.2 ثانیه، کاهش پیدا می کند. این فناوری که 
 )DSLR( پیش تر تنها در برخی از دوربین های حرفه ای
به کاررفته  بود، حاال در اختیار میلیون ها کاربر قرار گرفته 
است؛ به این ترتیب با دستیاری سامسونگ، دیگر ثبت 
هیچ لحظه و خاطره ای از دس��ت نمی رود. خاطره هایی 
تکرار نش��دنی که حتی در شب و تاریکی نیز به کمک 
دیافراگم باز )f1.7( گوشی های سامسونگ، به روشنی، 

قابل ثبت هستند.

استفاده در هر زمان و مکان
خیس ش��دن و آس��یب دیدن گوش��ی های کسانی که 
جنب وجوش زیادی دارند، دائماً در حال س��فر هستند 
یا به طبیعت گ��ردی عالقه  دارند، اتفاقی عادی اس��ت. 
پرچم دارهای سامس��ونگ اما دس��تیارهایی هستند که 
در هر ش��رایطی در کنار کاربران حضور خواهند داشت. 
 Galaxy S 7خیس ش��دن نه تنها برای گوش���ی های

Galaxy S7 Edgeمش��کلی ایجاد نمی کند، بلکه  و 
این گوش��ی ها با داشتن اس��تاندارد IP۶8 می توانند به 
مدت نیم ساعت تا عمق 1.5 متری آب قرار بگیرند. این 
گوشی ها همچنین به طور کامل در برابر گردوغبار مقاوم 

هستند.

بازی کردن، بدون مزاحم
فرق چندانی نمی کند شغل کاربران چه باشد یا در چه 
جایگاهی باشند؛ بازی کردن با گوشی، بخش جدانشدنی 
گوش��ی های هوشمند اس��ت. پرچم دارهای سامسونگ 
با توجه به همین مس��ئله و برای ارائ��ه بهترین تجربه 
چندرس��انه ای س��اخته ش��ده اند. کاربران با استفاده از 
Game Launcher این گوشی ها، امکان آن را خواهند 
داشت تا هشدار زنگ و پیغام ها را غیرفعال کنند و بدون 
وقفه به ب��ازی ادامه دهند. همچنین این محصوالت، از 
موتور گرافیکی Vulkan API برای پردازش داده های 
گرافیکی بهره می برن��د که درنتیجه، پردازش گرافیکی 

سریع تر، روان تر و با جزئیات بیشتر خواهد بود.

صفحه  همیشه روشن
کارب��ران تلفن های هوش��مند به طور متوس��ط در روز 
س��ه س��اعت و 15 دقیقه از زمان خود را به چک کردن 
گوشی های ش��ان اختصاص می دهند. زمانی که عموماً 
ب��رای مواردی چون ایمیل، پیامک، آب وهوا، تماس های 
ازدس��ت رفته و ... صرف می شود. صفحه همیشه روشن  

 ،Galaxy S7 گوش��ی )Always-On Display(
ب��ا نمایش مداوم اطالعات روی صفحه، این زمان را به 
میزان قابل توجهی کاه��ش می دهد و با نمایش دادن 
م��واردی که بر اس��اس نیاز کاربر قابل تنظیم اس��ت، 

اطالعات مختلف را به سرعت به او منتقل می کند.

تجربه کاربری منحصربه فرد
 Galaxy S7 گوش��ی edge لب��ه خمی��ده نس��خه
ویژگی های متعددی دارد، از جمله دسترسی آسان تر 
 Home( به برخی منوها و برنامه ها. صفحه های خانه
Screen( و قفل شده )Lock Screen( این گوشی ها،  
ب��رای مطابقت بیش��تر با خواس��ت مخاط��ب، قابل 
شخصی سازی هستند. اندروید نسخه ۶.0 )مارشمالو(، 
پردازشگر قدرتمند هشت هسته ای و چهار گیگابایت 
رم،  تجرب��ه کاربری فوق العاده ای ب��رای کاربران فراهم 
می کند و قدرت خود را برای انجام وظایف یک دستیار 

کاربلد به نمایش می  گذارد.

دستیار پرانرژی
یک دس��تیار برای انجام همه 221 وظیفه ای که دارد، 
باید بسیار پرانرژی باشد. این انرژی توسط باتری هایی 
قدرتمن��د تهی��ه می ش��ود. عالوه بر باتری س��ه هزار 
میلی آمپری برای Galaxy S7 و 3۶00 میلی آمپری 
Galaxy S7 Edge، این محصوالت به سرعت  برای 
و به ترتیب ظرف 90 و 100 دقیقه ش��ارژ می ش��وند. 
دستیارهایی که هیچ گاه پشت صاحبان خود را خالی 

نمی کنند.

نوکیا دوباره قصد بازگشت به بازار گوشی های موبایل را دارد 
و در آینده نزدیک باز هم قرار است نام و برند نوکیا را بر روی 
گوشی های موبایل و تبلت ببینیم. اما این بار دیگر خبری 
از مایکروسافت نخواهد بود و همچنین احتماال خبری هم 
از سیستم عامل ویندوز بر روی گوشی های نوکیا. گوشی 
های نسل آینده نوکیا مجهز به اندروید خواهند بود و توسط 

شرکتی به نام HMD مدیریت می شود.
ای�ن خبر اکنون چندی اس�ت که در پی جدایی پر س�ر و 

نسل آینده نوکیا توسط رشکت HMD و مجهز به اندروید
صدای نوکیا از مایکروسافت منتشر شده است. پیش از این 
نوکیا بارها سخن از بازگشت قدرتمندانه به بازار گوشی های 
هوشمند گفته بود و اکنون شانس آن را دارد که این موضوع 

را بسیار رسمی اعالم کند.
جری�ان از این قرار اس�ت که نوکیا حق�وق کاملی را به 
ش�رکت فنالندی HMD خواه�د داد ت�ا از برند نوکیا 
بر روی گوش�ی های آینده اس�تفاده کند. گوش�ی های 
هوشمند و تبلت هایی که مجهز به سیستم عامل اندروید 
خواهند بود.شرکت HMD یک کمپانی مستقل است که 
مذاکراتی برای در دست گرفتن برندینگ مایکروسافت 
از گوش�ی های نوکیا و تمامی حق�وق مربوط به طراحی 
را داشته اس�ت و به احتمال زیاد اقدام به فروش سخت 

افزارهای خود با برند نوکیا در سراسر دنیا خواهد کرد.
نوکیا گفته است که در حال حاضر نیز گوشی های موجود 
در ب�ازار از این برند محبوبیت دارند ام�ا انتظارات برای 
دیدن گوش�ی های مجهز به اندروید این ش�رکت داغ و 
پر حرارت است. هنوز جزئیات دقیقی از این گوشی ها و 
مشخصات آنها در دست نیست به جز آنکه HMD قرار 

است یک سری کامل از گوشی های هوشمند و تبلت 
های مجهز به سیس�تم عامل گ�وگل و فروش آنها در 
کنار گوش�ی های فعلی نوکیا در بازار کند. این گوشی 
ها قرار است در همه دامنه های قیمتی و مطابق سالیق 

متفاوت باشد.
نوکیا قرار اس�ت حق برند و تمامی حقوق و امتیازات 
الزم ب�رای تولید گوش�ی ه�ای موبای�ل را در اختیار 
بگذارد و HMD نیز اقدام به فروش، بازاریابی و توزیع 
این گوش�ی ها کند. اما چه ش�رکتی اقدام به ساخت 
گوش�ی ها خواهد کرد؟ پاسخ این س�وال FIH است 
که یکی از زیر مجموعه های Foxconn یعنی سازنده 

گوشی های آیفون اپل است.
آنچه مشخص است این که نوکیا در حال یک بازگشت 
پر سر و صدا به بازار موبایل است. سوال مهم این است 
که چه زمانی اولین گوشی این شرکت در بازار رونمایی 
خواهد شد و این سوال هنوز پاسخ داده نشده است اما 
با توجه به گزارشها و شواهد موجود این اتفاق تا پایان 

سال جاری رخ خواهد داد.
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 گرچه ش��رکت تایوانی اچ تی س�ی در کش�ور آلم���ان از گوش����ی 
One M9 Prime Camera Edition رونمای�ی کرد، ام�ا بتازگی این 
ش�رکت تایوانی، نسخه  پالس این گوش�ی را هم به صورت رسمی معرفی 

کرد.
اچ تی س�ی که م���اه گذش�ت��ه مدل One M9s را با ن���ام گوش�ی  
One M9 Prime Camera Edition  در کش�ورهای مختلف رونمایی 
کرده بود، حاال همین روش را برای محصول دیگری نیز به کار گرفته و مدل 
One M9 پالس همین گوش�ی را در وب س�ایت خود در هند معرفی کرده 

است.
 HTC این تلفن هوشمند بر اساس اطالعات موجود در فروشگاه اینترنتی  
به نمایشگر 5.2 اینچی با رزولوش�ن Full HD مجهز خواهد بود و از دیگر 
ویژگ�ی ه�ای آن می توان ب�ه چیپ س�ت Helio X10 مدیات�ک در کنار 2 
گیگابایت حافظه رم، باتری با ظرفیت 2840 میلی آمپر ساعت، 16 گیگابایت 

حافظه داخلی و حسگر اثر انگشت اشاره کرد.
 س�ازنده ضمناً یک سنس�ور 13 مگاپیکس�لی در پشت دس�تگاه و دوربین 
UltraPixel خود را برای سلفی در جلو تعبیه کرده و ابعاد دستگاه نیز 15.09 
در 7.19 در 0.96 س�انتی متر خواهد بود. وزن بدنه 168 گرم اس�ت و احتماالً 
نسخه 5 از سیستم عامل اندروید به همراه رابط کاربری Sense UI برای این 

تلفن هوشمند در نظر گرفته شده باشد.

HTC از موبایل 
اختصاصی سلفی 

رومنایی کرد

اولین گوشی با حافظه داخلی 500 گیگی
 

ش�ایعات درباره نس�ل 
بعدی گوش�ی هوشمند 
از  مایکروس�افت پ�س 
جمع ش�دن واحد لومیا 
ادامه دارد.گفته می شود 
هوش�مند  گوش�ی 
مایکروس�افت  جدی�د 
ب�ه ن�ام س�رفیس فون 
برت�ری  ویژگی ه�ای 
ش�دن  مجهز  ازجمل�ه 
به پردازنده اس�نپ دراگون 830 با نام فنی MSM8998 و 8 گیگ رم )حافظه 
موق�ت( دارد.با ادغام واحد لومیا در س�رفیس س�ایت چینی ویبو مدعی ش�د 
سرفیس فون در سه مدل مختلف طراحی شده و فصل اول 2017 رونمایی خواهد 
شد. یکی از مدل ها معمولی، دومی برای کاربران سطح متوسط و سومی هم برای 
کاربران بیزینس طراحی ش�ده است تا نیاز کامل بازار به گوشی های ویندوزی را 
پاسخ دهد. جالب ترین قس�مت پیکره بندی، سخت افزاری است که مدل اول با 
3 گی�گ رم و 32 گی�گ حافظه داخلی، دومی با 6 گیگ رم و 128 گیگ حافظه 
داخلی و سومی با 8 گیگ رم و 500 گیگ حافظه داخلی عرضه خواهد شد. قیمت 

گران ترین مدل به نوشته سایت چینی 900 دالر تعیین شده است.

اعتیاد آورترین 
بازی های موبایلی کدامند؟

اعتیاد به تلفن همراه و بازی های موبایلی خبر تازه ای نیست، اما هربار با برنامه 
تازه ای اوج می گیرد. در این میان بازی های بس��یار ساده ای وجود دارند که 

مخاطبان زیادی را معتاد کرده اند. 
خیل عظیم آدمهای موبایل به دس��تی که هر روز در خیابان ها و مکان های 
عمومی می بینیم که دستهایش��ان را مدام در صفحه تلفن همراهشان باال و 
پایی��ن می کنند و حتی ممکن اس��ت گاهی زمی��ن بخورند. اعتیاد به تلفن 
همراه را در اندازه های مختلف در زندگی همه ما نش��ان می دهد، اما برخی 
از اپلیکیشن ها و بازی های موبایلی در این اعتیاد سهم بزرگی داشته اند به 
طوری که حتی عالقمندانشان دچار عارضه های جدی کرده اند. در زیرچند 

نمونه از این بازیهای ساده اما خانمان برانداز را مرور می کنیم.

Pou »پو«
بزرگ کردن ی��ک موجود بدقواره مجازی مدتها 

سرگرمی بسیاری از عالقه مندان به این بازی 
بود. عالقه مندانی که گهگاه در ساعات مختلف 
روز با صدای ضعف و گرسنگی آقا یا خانم پو 

روبرو می ش��دند و باید برای س��اکت شدنش 
حتی در س��اعات ش��لوغ کاری غذا می دادند.  در زمانی 

که این بازی میان مردم به شدت رونق داشت. محققان فوایدی همچون  
کاهش استرس، مسئولیت پذیری و افزایش اعتماد به نفس را از جمله 
ویژگی های بازی و مراقبت از پو دانستند، اما آن را اعتیادآور نیز عنوان 
کردند. طراح »پو« فردی به نام »پاول سالمه« از لبنان بود که معتقد 
اس��ت ایده این بازی برگرفته از ش��خصیت خودش است. طراحی که 
حتی برنامه نویسی درست و حسابی هم بلد نبود اما در نهایت توانست 

بازی را تولید کند که طرفداران زیادی در دنیا داشته باشد.

Candy crush
تقریبا تمام کسانی که اسمارت 
ف��ون را تجربه ک��رده اند زمانی 
هرچند کوتاه به این بازی معتاد 
ش��ده اند. ب��ازی س��اده ای که 

توانس��ته مخاطبان زیادی را برای خودش دست و پا کند. گفته می 
شود بس��یاری از طرفداران این بازی کسانی هستند که برای اتالف 

زمان خود در وقت های انتظاربه آن پناه می برند.
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2048
اگر فردی را دیدید  در حالی که تلفن همراه در دستش 
قرار دارد انگشت شصتش را چندین بار باال و پایین می 
کند مطمئن باشید که به بیماری بازی »2048« دچار 
شده است. این بازی 2 مگابایتی در همان ثانیه اول شما 
را معتاد می کند در حدی که تا خسته شدن دستانتان 
با آن بازی می کنید. بعد از رونق گرفتن این بازی میان 
مردم روش ها و نکات آن بارها در شبکه های اجتماعی 
و رس��انه ها دس��ت به دست ش��د. رکورد زدن در این 
بازی و مقایسه آن با سایر رقبا یکی از دغدغه های مهم 

کاربران آن بود.

Fruit Ninja
ترکاندن میوه های رنگی مدتها خواب و خوراک بسیاری 
از عالقه مندان به بازی های تلفن همراه را مختل کرده 
بود. حتی انگش��ت های س��بابه زیادی به خاطر بارها 
کش��یده ش��دن روی صفحه تلفن همراه و یا تبلت ها 
به درد آمدند. انواع و اقس��ام این بازی در برهه ای بارها 
میان مردم باب ش��د. در کشور خودمان نیز برگرفته از 
این بازی تبلیغات تلویزیونی وحتی پالکاردهای مختلف 
با موضوع اسراف س��اخته شد! محبوبیت این بازی آن 
را ب��ه دومین بازی پرفروش IOS بعد از بازی محبوب 
انگری برد کرد. طبق گفته هالیوود ریپرتر قرار است به 
زودی فیلم سینمایی برگرفته از این بازی خوش رنگ 

و لعاب ساخته شود.

subway surfers
از دیگ��ر بازیهای اعتیاد آور تلفن های همراه که عالوه 
ب��ر کودکان آدم بزرگ های زی��ادی را هم درگیر خود 
کرد بازی subwaysurfers اس��ت که با وجود آنکه 
چندسال از تولید آن می گذرد هنوز هوادارانی دارد که 
ساعاتی از روز خود را به این بازی اختصاص می دهند 
و همچنان منتظر بسته های هیجان انگیز آن هستند. 
این بازی در هر س��ری یکی از شهرهای معروف جهان 

را نشان می دهد.

AA
دیگر بازی س��اده ای که توانس��ت کلی از زمان زندگی 
مخاطبان��ش را به خود اختصاص بدهد بازی AA بود. 
در این بازی ش��ما باید چند خط راست را باید به طرق 
مختلف و باتوجه به شرایط بازی به دایره وسط صفحه 
پرتاب کنید. همین بازی ساده در مراحل باالتر شما را 
با چالش های زیادی روبرو می کند. اعتیاد به این بازی 
طرفدارانش را گرد هم جمع می کرد تا فوت و فن های 

هر مرحله را باهم چک کنند.

Cross road
ش��اید باور کردنی نباش��د که یک بازی بسیار ساده با 
گرافیکی ش��بیه میکرو و سگاهای قدیمی بتواند بیش 

از 10 میلی��ون را تنه��ا در آندروید جذب خود کند. 
داس��تان این بازی از این قرار اس��ت که شما باید از 
چند خیابان پرخطر که ماشین ها در آن رفت و آمد 

می کند عبور کنید. به همین سادگی!

Duet
سرو کله زدن با دو گوی آبی و قرمز به قدری برایتان 
در این بازی جذاب می شود که به راحتی نمی توانید 
دست از آن بکشید. این بازی که جایزه بهترین بازی 
2013 را در اپ استور دریافت کرده تاکنون توانسته 
کاربران زیادی در دنیا داش��ته باشد و اوقات بیکاری 
آنه��ا را پر کند. اگرچه این بازی در ابتدا س��خت به 
نظر می رس��د اما هرچه جلوتر بروی��د با آن ارتباط 
برقرار م��ی کنید و حتی از هم��کاری میان این دو 
گوی شگفت زده می شوید. موسیقی این بازی آنقدر 
محبوب و مهیج است که توصیه می شود که کاربران 

با هدفون بازی کنند.

flow free
 flow free دیگر بازی اعتیاد آور این لیس��ت بازی
hsj که تا دوس��ال پیش 50 میلیون بار در مارکت 
گوگل دانلود ش��ده بود. در این ب��ازی یک صفحه 
مربعی شکل وجود دارد که روی آن نقاط رنگی قرار 
گرفته اند. ش��ما باید نقاط همرنگ را طوری به هم 
متصل کنید که یکدیگر را قطع نکنند. چالش های 
سخت این بازی س��اده کاربران را حسابی مجذوب 

کرده است.
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پسر 10 ساله برای یافتن اشکال امنیتی اینستاگرام 10 هزار دالر گرفت

آمازون فروش کاال به سفارتخانه های ایران را متوقف کرد

ساخت اپلیکیشنی برای جلوگیری از هدر رفتن شارژ گوشی

ثبت رکورد مشاهده روزانه

مهوین رفیع تبار

 10میلیارد ویدئو در اسنپ چت

توسعه دهندگان موفق به ساخت یک برنامه کاربردی جدید شدند که به کاربران دلیل هدر رفتن شارژ گوشی همراه 
آنها را نشان می دهد.به گزارش سایت نسل چهارم، این برنامه کاربردی که Carat نام دارد، به بیش از 850 هزار 
کاربر در سطح جهان که سیستم عامل گوشی  41 درصد آنها آندروید و 59 درصد IOS بود کمک کرده است.در 
حال حاضر، محققان یک رابط کاربری جدید و به دنبال آن یک نرم افزار مدرن را طراحی کردند که اطالعات باتری 
را به شیوه بصری و آسان تر به کاربران ارائه می کند.ساسو تارکوما استاد دانشگاه هلسینکی اظهار کرد: عالوه بر این 
رابط کاربری جدید، ما دقت این نرم افزار را در باال بردن قدرت و نگهداری نیروی باتری افزایش داده ایم.نرم افزار 
Carat به کاربران کمک می کند تا از برنامه های کاربردی که میزان زیادی از شارژ باتری را مصرف می کنند اجتناب 
کرده و طول عمر باتری خود را افزایش دهند.براساس داده های مصرف انرژی که از این نرم افزار به دست آمده، این 
تیم متعاقبا به توسعه تکنیک های جدیدی برای حل مشکالت مربوط به باتری تلفن همراه پرداختند.الزم به ذکر 
است که نسخه جدید این نرم افزار بهتر می تواند نسخه های جدید سیستم عامل آندروید از جمله آندروید 5.0 و ۶.0 
 Google را پشتیبانی کند.نسخه جدید این برنامه برای اکثر دستگاه های آندروید در حال حاضر برای دانلود در

Play موجود بوده و نسخه IOS آن به زودی درApp Store در دسترس خواهد بود.

یک پس��ربچه ده س��اله فنالندی، یک اشکال 
امنیتی در شبکه اجتماعی اینستاگرام را یافته 
و باب��ت آن ده هزار دالر جایزه گرفته اس��ت.
به گزارش س��یتنا، این پس��ر که تا سه سال 
دیگر حق پیوس��تن به این شبکه اجتماعی را 
ندارد، متوجه اشکالی شد که با آن می توانست 
اظهارنظرهای دیگران را پاک کند.فیسبوک که 
مالک اینستاگرام است، گفته است پس از آن 
که در جریان این اشکال نرم افزاری قرار گرفته، آن را »سریعا« برطرف کرده است.فیسبوک به یانی، این 
پسر ده ساله برای پیدا کردن این اشکال نرم افزاری، ده هزار دالر پرداخت کرده است.متخصصان امنیتی 
اینستاگرام برای این که یانی این نقص فنی را ثابت کند، برای او یک شناسه آزمایشی درست کردند و او 
این اشکال امنیتی را به آنها نشان داد.یانی که اهل هلسینکی است، به یک روزنامه فنالندی گفته است که 

می خواهد با این پول، یک دوچرخه جدید، لوازم فوتبال و برای برادرانش کامپیوتر بخرد.

میزان مشاهده ویدئوهای به اشتراک گذارده شده در برنامه اسنپ 
چت از مرز روزانه 10 میلیارد مورد گذش��ت. این در حالی اس��ت 
که اس��نپ چت در اصل برای به اش��تراک گذاری عکس طراحی 
ش��ده است.به گزارش سایت نسل چهارم به نقل از بایندنس تک، 
کاربران اس��نپ چت به نحوی فزاینده از آن برای مش��اهده انواع 
ویدئو استفاده می کنند و این رقم ماه به ماه در حال افزایش است.

تنها دو ماه قبل میزان مشاهده روزانه ویدئو در اسنپ چت حدود 
8 میلیارد مورد بود. اما این رقم در مقایس��ه با آوریل سال 2015 
دوبرابر ش��ده بود.حدود یک سوم کاربران اسنپ چت برای ارسال 
مطالب خود از ویدئو و عکس هایی اس��تفاده می کنند که بعد از 
24 س��اعت از این شبکه اجتماعی حذف می شود. با افزوده شدن 
انواع لنز و فیلتر عالقه به اس��تفاده از این قابلیت های چندرسانه 
ای بیش از گذش��ته افزایش یافته است.اس��نپ چ��ت که در ابتدا 
بیش��تر برای خنده و ش��وخی به کار گرفته می شد امروزه بیشتر 
مورد توجه قرار گرفته و حتی شبکه های خبری و تلویزیونی مانند 
س��ی ان ان و ام تی وی نیز حس��اب های کارب��ری خود را در آن 

راه اندازی کرده اند.

شرکت آمریکایی آمازون با اذعان به فروش 100 هزار 
دالر کاال به س��فارتخانه های ایران در سراس��ر جهان 
طی 3 س��ال گذشته اعالم کرد قصد ندارد فروش به 
این حساب ها را در آینده ادامه دهد.به گزارش تسنیم 
به نقل از پایگاه اینترنتی گیک وایر، ش��رکت آمازون 
مش��تریان وفاداری در داخل سفارتخانه های ایران در 
سراسر جهان دارد، اما این مشتریان دیگر از این پس 
نمی توانن��د از این غول تجارت الکترونیک آمریکایی 
خرید کنند.شرکت آمازون امروز در اظهاریه سه ماهه 
خود خطاب به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا 
فاش ساخت که طی 3 سال گذشته بیش از 100 هزار 
دالر کاال به سفارتخانه های ایران و افرادی که »احتماالً 
برای این سفارتخانه ها کار می کرده اند.« فروخته است.

در این اظهاریه به سفارتخانه های ایران در کشورهای 

ژاپن، آلمان، فرانسه، اسپانیا، اتریش و چین و یک 
هیئت نمایندگی دولت ایران در فرانس��ه اش��اره 
شده اس��ت.در این اظهاریه همچنین آمده است: 
»محصوالت فروخته شده شامل کتاب، موسیقی، 
س��ایر محصوالت رس��انه ای، لباس، لوازم خانه و 
آشپزخانه، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم اداری، 
دستگاه های الکترونیک و لوازم خودرو بوده است... 
ما قادر نیستیم به صورت دقیق سود خالص حاصل 
از این معامالت را محاس��به کنیم. ما قصد نداریم 
فروش به این حس��اب ها را در آینده ادامه دهیم«.
این فروش ها شامل 900 دالر کاال »برای شخصی 
بود که بر اس��اس دستور اجرایی 13382 )رئیس 
جمهور آمریکا( تحت تحریم بوده است«. هدف از 
این دستور اجرایی بلوکه کردن دارایی افرادی بوده 
که در برنامه تسلیحاتی ایران نقش داشته اند.این 
افشاسازی شرکت آمازون بر اساس قانون کاهش 
تهدیدات حقوق بشری ایران و سوریه انجام گرفته 
که بر اس��اس آن فعالیت اقتصادی ش��رکت های 

آمریکایی با ایران ممنوع است.
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آگهی فروش میلیون ها حساب کاربری لینکدین

افزایش تعداد کاربران اینترنت باالی 75 سال در بریتانیا

ورود »مسنجر« یوتیوب به بازار تکنولوژی های ارتباطی

چن��دی پیش هکره��ا آگهی 
فروش 117 میلیون حس��اب 
اجتماع��ی  کارب��ری ش��بکه 
Linked-In را در اینترن��ت 
منتش��ر کردند. اطالعات این 
حس��اب های کارب��ری ظاهرا 
توس��ط هکرهایی ک��ه چهار 
س��ال قبل به شبکه اجتماعی 
Linked-In حمله کردند، برای فروش عرضه ش��ده اس��ت و تعداد آن ها به بیش از 

100 میلیون حساب می رسد.
به گزارش سیتنا به نقل از تلگراف، در آن زمان تصور می شد شمار حساب های هک 
شده، کسری از این تعداد باشد و شبکه اجتماعی Linked-In اعالم کرد، حساب های 
مورد حمله را مجددا تنظیم کرده است، اما اکنون این شرکت قصد دارد تدابیر امنیتی 
را در مقیاس بسیار وسیع تری اجرا کند و در گام نخست گذرواژه تمام این حساب ها 
را منقضی کرده و از کاربران می خواهد که گذرواژه جدیدی را انتخاب کنند.در زمان 
وقوع این حمله، ش��بکه Linked-In  در حدود 1۶5 میلیون کاربر داش��ت. پس از 
وقوع حمله فایلی حاوی اطالعات ۶.5 میلیون کاربر در روس��یه منتشر شد و شرکت  
Linked-In  مدعی ش��د اطالعات این حس��اب ها از طریق ایمیل هایی که از طرف 
هکرها با موضوع تغییر رمز عبور ارسال شده بود، هک شده و شرکت گذرواژه تمام این 
حس��اب ها را غیرفعال کرده است.اما یک متخصص امنیتی که به حدود یک میلیون 
مورد از این حساب ها دسترسی داشت، اعالم کرد به احتمال بسیار زیاد، اطالعات این 
حساب ها در اثر یک حمله هکری به دست آمده است.به منظور افزایش سطح امنیت، 
تمام گذرواژه های ش��بکه اجتماعی Linked-In رمزگذاری می شود اما متخصصان 
معتقدند، فرآیند این کار به گونه ای است که با استفاده از مهندسی معکوس، به سادگی 
می توان گذرواژه ها را به دست آورد.کاربران شبکه اجتماعی Linked-In معموال برای 
تبادل پیغام های اطالعات کاری و یافتن فرصت های شغلی از آن استفاده می کنند. 
اغلب کاربران تمایلی به افشای این نوع اطالعات ندارند.مجرمین می توانند مستقیما از 
اطالعات این حساب ها استفاده کنند یا با استفاده از گذرواژه آن ها، به سراغ حساب های 

کاربران در سایر شبکه های اجتماعی بروند.

بنا به اطالعات دفتر ملی آمار بریتانیا حدود دو س��وم جمعیت باالی 75 سال، 
هرگز از اینترنت استفاده نکرده اند.

به گزارش س��رویس بین الملل س��یتنا به نقل از بی بی سی، با این حال شمار 
سالمندان بریتانیایی که از اینترنت استفاده می کنند نسبت به سال 2011 تقریبا 

دو برابر شده است.
البته گزارش ش��ده که اس��تفاده برخی از س��المندان از اینترنت مداوم نیست. 
همچنین حدود 5 درصد کاربران باالی 75 سال اینترنت دیگر از اینترنت استفاده 

نمی کنند.
یکی دیگر از یافته های دفتر ملی آمار بریتانیا این است که یک چهارم جمعیت 
معلوالن بریتانیا از اینترنت استفاده نکرده اند. فعاالن حقوق معلوالن می گویند این 

میزان »شوکه کننده« است.
بنابر این گزارش در سه ماهه اول سال جاری میالدی حدود 88 درصد جمعیت 

بالغ بریتانیا، نزدیک به 4۶ میلیون نفر، از اینترنت استفاده کرده بودند.
در لندن 91 درصد مردم مس��تمرا از اینترنت اس��تفاده می کنند، این میزان در 

ایرلند شمالی 82 درصد است.

یوتیوب که تحت مدیریت کمپانی گوگل است به طور آزمایشی به تعداد محدودی از 
کاربران امکان اس��تفاده از مس��نجر یوتیوب بر روی گوشی های هوشمند را داده است. 
یوتیوب امیدوار اس��ت از این طریق اشتراک گذاری ویدیوهایش افزایش یابد.به گزارش 
سرویس بین الملل سیتنا، یوتیوب به تعدادی از کاربران این امکان را داده است تا از طریق 
استفاده از اپلیکیشن یوتیوب در گوشی های هوشمند خود با اشتراک گذاری ویدیوها با 
دوستان خود چت کنند. این افراد می توانند دوستان خود را به مسنجر یوتیوب دعوت 
کنند.شیمریت بن یایر، مدیر تولید یوتیوب، به رسانه ها گفته است که تیم او به این نتیجه 
رس��یده است که استفاده از مسنجر یوتیوب برای به اشتراک گذاری ویدیو می تواند به 
اشتراک گذاری بیش تر ویدیوهای یوتیوب منجر شود.یوتیوب در حالی به دنبال استفاده 
بیش تر کاربران از ویدیوهای خود است که هم اکنون نیز رکورد کم نظیری دارد. بر اساس 
آمارهای اعالم ش��ده، ویدیوهای یوتیوب به طور متوسط روزانه 40 دقیقه روی گوشی 
همراه تماشا می شوند. تماشاگران ویدیوهای یوتیوب نیز بیش از یک میلیارد نفر برآورد 
می شوند.با این همه یوتیوب رقبای جدی ای در بازار تکنولوژی دارد. فیس بوک و اسنپ چت 
از جدی ترین رقبای یوتیوب هستند. حتی وب سایت آمازون روز سه شنبه از ارایه خدمات 
جدیدی در پایگاه ویدیویی خود )Amazon Video Direct( خبر داد.بر این اساس 
افراد می توانند به طور مستقیم ویدیوی خود را بر این پلت فرم به اشتراک گذارند و کاربران 
پلت فرم ویدیوی آمازون، امکان تماشای آن ها را خواهند داشت.خدمات جدید آمازون 
هم اینک در آلمان، آمریکا، بریتانیا، استرالیا و ژاپن قابل دسترسی است.یوتیوب پیش از 
این با استفاده از تکنولوژی هوشمند و بر اساس انتخاب های پیشین کاربر پیشنهادهای 
جدیدی برای تماش��ا به او ارائه می کرد. حاال باید دید آیا مسنجر یوتیوب که به معنی 
پیشنهادهای دوستان، و نه ماشین، برای تماشای ویدیو در یوتیوب است به کمک یوتیوب 

برای حفظ موقعیتش نسبت به رقبای قدیمی و جدید خواهد آمد یا خیر.








