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سردبیر

ICT لزوم حرکت هوشمندانه در مسیر نقشه راه برنامه ششم برای توسعه

مونا ارشادی فر

در بخش ۱۳ برنامه ششم توسعه جمهوری 
اسالمی ایران که در تاریخ ۱۴ اسفند ماه سال 
۹۵ به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید، 
به ح��وزه ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید 
خاص شده اس��ت. در اولین ماده این بخش 
آمده اس��ت که به وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات اجازه داده می شود نسبت به افزایش ظرفیت انتقال )ترانزیت( پهنای باند عبوری 
از کش��ور به ۳۰ ترابیت برثانیه اقدام کند. همچنین وزارت ارتباطات می تواند برای ارائه 
خدمات ماهواره ای سنجش از راه دور و توسعه خدمات از طریق دستگاه های وابسته نسبت 
به مشارکت و سرمایه گذاری با بخش خصوصی و شرکت های خارجی در پروژه های فیبر 
نوری و طرح های زیرساختی ارتباطات و فناوری اطالعات، ماهواره های سنجشی و مخابراتی 
و توسعه زیرساخت های علوم و فناوری فضایی به  استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور 
واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادالت و مدیریت خدمات پایه پستی و با 
رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی و سیاست های کلی برنامه 
ششم توسعه به ویژه مسائل امنیتی در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات و سیاست ها و 
مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای برآورده کردن نیازهای کشور اقدامات را به  عمل 

آورد.
   وظایف جدید شرکت ارتباطات زیرساخت در ترانزیت بین الملل

به استناد این ماده به شرکت ارتباطات زیرساخت اجازه داده شده است تا شرکت انتقال 
)ترانزیت( ارتباطات بین الملل را به منظور حضور مؤثر در بازارهای منطقه ای و بین المللی 
صدور خدمات فنی و مهندس��ی پهنای باند با مش��ارکت و س��رمایه گذاری مشترک با 
بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی و شرکت های خارجی با رعایت منافع ملی ایجاد 
کند.زیرساخت می تواند در توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و 

روستایی سرمایه گذاری کند.
   ارایه چهار خدمت الکترونیکی به ۸۰ درصد روستاهای باالی ۲۰ خانوار

وزارت ارتباطات همچنین ملزم به توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق 
محروم و روستایی و سرمایه گذاری از این بابت شده است. به گونه ای که امکان ارائه حداقل 
۴ خدمت الکترونیکی اصلی دولت )س��المت، آموزش، کشاورزی و بانکی( در 8۰ درصد 

روستاهای باالی بیست خانوار کشور امکان پذیر شود.
   توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطالعات

برای توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطالعات و افزایش بهره وری 
زیرساخت های ارتباطی کشور، دستگاههای اجرایی و نهادهایی که دارای شبکه ارتباطی 
مستقل هستند، برای استفاده اختصاصی در قلمرو فعالیت های داخلی دستگاه مربوط مجاز 
بوده و برای ارائه خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی بر بستر شبکه ملی اطالعات به 
س��ایر اشخاص حقیقی و حقوقی نیز با اخذ مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

اجازه داده شده است.
   واگذاری تمامی خدمات دستگاههای اجرایی به دفاتر پیشخوان

طبق این مصوبه، دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به الکترونیکی کردن تمامی فرآیندها 
و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانکهای اطالعاتی مربوط، تا پایان سال سوم اجرای 
برنامه اقدام کنند.این دستگاهها مکلف شدند تمامی خدمات قابل ارائه در خارج از محیط 
اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را در شهرها به دفاتر پیشخوان خدمات دولت و در 

روستاها به دفاتر ارتباطات و فناوری اطالعات )ICT( روستائی واگذار کنند.
   لزوم الکترونیکی کردن تبادل اطالعات تا پایان سال ۹۷ 

براساس این مصوبه، تمامی دستگاههای اجرائی کشور موظف شدند تا پایان سال دوم اجرای 
قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطالعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعالم های 

مورد نیاز سایر دستگاههای اجرائی را به صورت رایگان فراهم کنند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات باید تا سال دوم برنامه ششم، تمام زیرساخت های الزم 
را برای تعامل اطالعاتی بین دستگاههای اجرائی بر بستر شبکه ملی اطالعات، از طریق 

مرکز ملی تبادل اطالعات )NIX( و با استانداردهای فنی الزم فراهم کند.

   هوشمندسازی مدارس در شهرهای کوچک به صورت رایگان
وزارت ارتباطات با همکاری وزارت آموزش و پرورش مکلف به هوش��مند س��ازی رایگان 
مدارس در ش��هرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روس��تاها و حاشیه شهرهای بزرگ تا پایان سال 
دوم برنامه ششم شد.در این راستا امکان دسترسی الکترونیک )سخت افزاری- نرم افزاری 
و محتوا( به کتب درس��ی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی 
های رایانه ای آموزشی، استعداد سنجی، آموزش مهارت های حرفه ای، مهارت های فنی و 
اجتماعی به صورت رایگان برای کلیه دانش آموزان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و 

حاشیه شهرهای بزرگ فراهم می شود.
   ایجاد نظام اطالعات استنادپذیر الکترونیکی 

نمایندگان مجلس شورای اسالمی، بار دیگر برنامه توسعه دولت الکترونیک را با هدف کاهش 
مراجعه حضوری به ادارات برای برنامه ششم توسعه تعریف کردند. این الزام در برنامه چهارم 
و پنجم توسعه اقتصادی کشور نیز دیده ش��ده بود.براساس بند الف ماده 8۴ این الیحه، 
برای ایجاد نظام اطالعات استنادپذیر الکترونیکی و کمک به مقابله با جعل، از پایان سال 
دوم اجرای قانون برنامه، دستگاههای اجرائی، واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری اعم از 
نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسالمی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی 
حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی، مکلف شدند استعالمات هویت اشخاص حقیقی، کاال 
و خدمات، دارائی های منقول و غیرمنقول )از جمله ملک، وس��ایل نقلیه و اوارق بهادار( و 
نشانی مکان محور را به صورت الکترونیکی و براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک 

کشور انجام دهند.
   ایران جزء سه کشور برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک

در این زمینه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نس��بت به توسعه و تکمیل نظام پایش 
شاخص های توس��عه کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش 
مستمر شاخص های مذکور ملزم شد.توسعه و تکمیل شبکه ملی اطالعات، امن و پایدار 
با هدف یکی از سه کشور برتر منطقه شدن، گسترش متوازن زیرساخت های فنی محتوا و 

خدمات و دولت الکترونیک نیز به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.
   کاهش ۱۲.۵ درصد ساالنه مراجعات حضوری

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با همکاری س��ازمان امور اداری و اس��تخدامی و 
دستگاههای اجرایی، مکلف شد از سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه، تمهیدات الزم 
برای کاهش حداقل ۱۲.۵ درصد س��االنه از مراجعه حضوری به دستگاههای اجرایی 
را فراهم کند.در این قانون ارتقای ۳۰ رتبه ای ایران در س��طح جهان در شاخص های 
مرتبط از جمله ش��اخص های توس��عه فناوری اطالعات و ارتباطات و توس��عه دولت 
الکترونیک دیده شده است.در سال دوم برنامه نیز باید تمهیدات الزم برای دستیابی 
به حداقل ۷.۵ درصد رش��د س��االنه معامالت کاال و تجارت کاال وخدمات کشور دیده 

شده است.
   ۱۰ برابر کردن محتوای مناسب دیجیتال

موضوع ۱۰ برابر کردن محتوای مناسب دیجیتال با سیاست گذاری، هدایت و حمایت 
وزارت ارشاد از تولید محتوای رقومی )دیجیتال( در این ماده قانونی دیده شده است.

دولت مکلف است، سامانه های مالیات الکترونیکی، معامالت دولتی الکترونیکی )شامل 
مناقص��ه، مزایده، خرید کاال( و س��المت الکترونیکی را با پوش��ش کلیه ذینفعان به 

بهره برداری رسانده و تا پایان برنامه مستقر کنند.
   ایجاد ساالنه ۲ هزار دفتر ICT روستایی

در همین حال وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و ش��رکت مل�ی پس��ت جمهوری 
اسالمی ایران مکلف شدند نسبت به افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری 
اطالعات )ICT( روس��تایی اقدام کنند و نیز با استفاده از مشارکت بخش خصوصی، 
تمهیدات الزم را برای افزایش صدور مجوز ایجاد ساالنه حداقل ۲ هزار دفتر ارتباطات 
و فناوری اطالعات )ICT( روس��تایی به عمل آورند.نمایندگان مجلس، شرکت ملی 
پس��ت را مکلف به ایجاد تس��هیالت برای اپراتورهای پستی، راه اندازی و ارائه خدمات 
پس��تی در ایس��تگاه های راه آهن، بنادر، فرودگاه های بین المللی و پایانه های مرزی 

کشور کردند. 
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یکی از مهم ترین سیاس��ت گذاری ها و هدف گذاری  های ملم��وس دولت به اذعان عموم 
کارشناسان و ناظران، تالش برای برداشتن موانع مهم در مسیر توسعه پایدار کشور بوده 
اس��ت. مهار تورم افسار گسیخته، مثبت شدن رش��د منفی اقتصادی، بازگرداندن ثبات 
اقتصادی به کشور و تالش برای ایجاد امید، حل و فصل مسائل بین المللی کشورمان و رفع 
تحریم های بین  المللی و ... همگی با یک هدف انجام شده و آن چیزی جز هموار کردن 
ریل ها برای حرکت قطار توسعه کشورمان نبوده و نیست و در این میان توسعه و گسترش 
حوزه ICT و توجه به ظرفیت های این بخش از نظر کارشناسان از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است و دولتمردان هم به خوبی به این امر واقف و همه تالش خود را برای تحقق آن به 
کار گرفتند و نتایج مثبت آن را هم می شود مشاهده کرد. دولتمردان به این باور رسیده اند 
که یکی از مهم ترین ارکان توسعه پایدار در همه حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
و سیاسی، استفاده صحیح، اصولی، به موقع و مناسب از فناوری های نوین است و در این 
راستا هم تالش کرده اند زمینه را برای استفاده از ظرفیت های این بخش در همه حوزه ها 
خصوصا در حوزه اقتصادی فراهم کنند.محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در دولت دوازدهم، می گوید: »براساس آمار سهم بخش فناوری اطالعات از ایجاد 
اشتغال در  کشورهای در حال  توسعه 8۷. ۱ درصد است.هر چند این رقم  در کشور ما ۰.۲ 
درصد بوده و نشان می  دهد عقب ماندگی هایی در این حوزه وجود دارد اما می  توان از این 
مشکل یک فرصت ساخت و با افزایش سهم فناوری در ایجاد اشتغال از ظرفیت های بالقوه 

در این عرصه برای اشتغالزایی استفاده کرد و برنامه مهم ما هم در دولت همین است«.
   آماده شدن زیرساخت های فناوری

 به گفته جهرمی، در دولت یازدهم اقدامات مناس��بی برای توس��عه زیرساخت ها انجام 
شد و باعث شد زمینه های الزم برای بهره  برداری از ظرفیت های این بخش در توسعه 
اشتغال فراهم شود. در برنامه ششم به دولت ابالغ شده که ساالنه ۹۵۰ هزار شغل باید 
ایجاد ش��ود و س��همی که برای بخش آی.سی.تی در نظر گرفته  شده سالی ۱۶۰ هزار 
ش��غل اس��ت. این هم  بر این مسئله داللت دارد که ما ظرفیت و پتانسیل خوبی برای 

توسعه اشتغال داریم.
  عملکرد موفق دولت در حوزه فناوری به روایت آمار

دولتمردان دولت تدبیر و امید باور داشتند ایستادن در مقابل فناوری و برخوردهای قهری 
با تکنولوژی روز در تضاد کامل با منافع ملی، نشاط جامعه و بازگرداندن امید است و به 
همین دلیل با پشتکار در مقابل برخی فشارها ایستادگی کردند و تا آنجا که ممکن بود از 
گسترش فیلترینگ و ایجاد محدودیت در فضای مجازی جلوگیری کردند. همزمان با آن با 
گسترش امکانات زیرساختی امکان استفاده از اینترنت پر سرعت را در سراسر کشور فراهم 
ساختند. بررسی و تحلیل آمار فروشگاه  های اینترنتی، اپلیکیشن ها، استارت  آپ  ها، وضع 
اینترنت کاربران در اقصی نقاط کشور، وضعیت پست، تولید محتوا، زیرساخت  ها و خدمات 
دولت الکترونیک، کنترل تعرفه  ها و قیمت ها و رشد سرمایه  گذاری که  شاخصه  های اصلی 
بررس��ی رش��د در حوزه آی  تی و آی سی تی به حساب می آیند نشان می دهد دولت در 

همه بخش ها به خوبی توانسته است برنامه های خود را مطابق برنامه های باالدستی از جمله 
سیاست های اقتصاد مقاومتی پیش ببرد.براساس گزارش های منتشر شده تا اردیبهشت 
امسال، تعداد فروشگاه های اینترنتی که اقدام به اخذ نماد اعتماد از مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی وزارت صنعت کرده اند ۱۳۹۶ از ۷۰۰۰ به بیش از ۲۵۰۰۰ فروشگاه رسیده 
است و میزان درآمد آنها فقط از طریق پرداخت درگاه بانکی و بدون احتساب پرداخت در 
محل، در پایان  سال ۱۳۹۵ بیش از ۷۰ هزار  میلیارد تومان بوده است. این آمار نشان دهنده 
بهره گیری درست از امکانات جدید در راستای شکوفایی اقتصادی است.  همچنین براساس 
گزارش مرکز آمار، شاهد تولید بیش از صد  هزار اپلیکیشن اندرویدی در کشور در ۴ سال 
گذشته هستیم و قریب به ۲۲  هزار گروه توسعه  دهنده اپلیکیشن و صد  هزار شغل در این 

بخش ایجاد شده است.
   افزایش مناسب تعداد کاربران

کاربران یکی از اصلی  ترین شاخص های مورد بررسی در حوزه آی  تی هستند. در  سال 
۱۳۹۲ فقط سه  میلیون و ۵۰۰ هزار کاربر اینترنت پرسرعت ثابت و سیار داشتیم که این 
میزان تا اردیبهشت ماه امسال به بیش از ۴۳ میلیون نفر رسیده است. همچنین بیش 
از یکصد میلیون گوشی هوشمند تلفن همراه در دست مردم است و بیش از ۱۶۰ میلیون 
سیمکارت فعال به نام مشترکان ثبت شده است. همچنین در روستاها و مناطق محروم، 
برقراری امکان دسترسی پرسرعت به داده و اطالعات برای بیش از ۲۷ هزار روستا تاکنون 
فراهم شده است؛ افزایش خدمات بانکی از ۴۰ به ۶۵ سرویس در مناطق روستایی، راه 
 اندازی پایانه فروش روس��تایی از ۱۳ هزار دس��تگاه به ۶۵ هزار دستگاه و ایجاد صندوق 
تأمین مالی خرد روس��تایی از صفر به 8۵۹ صندوق در کش��ور که توسط پست بانک 
ایران انجام ش��ده اس��ت.خدمات دولت الکترونیک هم در سال  های اخیر، با رشد سه 
برابری، از متوسط ۱۱ درصد در ابتدای دولت یازدهم، اکنون به رشد ۳۵ درصدی رسیده 
است و زیر ساخت های دولت الکترونیک تا حد قابل توجهی فراهم شده است. افزایش 
ظرفیت شبکه انتقال موجب فراهم شدن زیرساخت  های اولیه برای ارایه خدمات دولت 
الکترونیک اس��ت. ظرفیت ش��بکه انتقال در  سال ۱۳۹۲ فقط ۹۰۰ گیگابایت بر ثانیه 
بود اما اکنون این میزان با رشد ۱۱ برابری به ۱۰هزار گیگابایت رسیده است. ظرفیت 
آی. پی داخلی نیز با رشد ۱۶ برابری نسبت به سال ۹۲ به ۱۰ هزار گیگابایت بر ثانیه 
رسیده است. درحالی  که این میزان در آغاز دولت یازدهم فقط ۶۲۴ گیگابایت بود. آمار 
و ارقام نشان می دهد دولت یازدهم در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات بسیار موفق 

عمل کرده است. 
نگاهی به آمار و عملکرد و سیاس��ت گذاری های انجام ش��ده در حوزه فناوری اطالعات 
در دولت نش��ان می دهد دولتمردان باور دارند که برای دستیابی به توسعه پایدار باید از 
فناوری های اطالعات و ارتباطات به بهترین شکل بهره  برد و آنطور که وزیر جوان ارتباطات 
و فناوری اطالعات وعده داده مسیر طی شده در دولت یازدهم با شتاب بیشتری در دولت 

دوازدهم پی گرفته خواهد شد.

ر ل�زوم بهره گی�ری از ظرفیت ه�ای ح�وزه  ICT در مس�یر توس�عه پای�دا
دولتمردان دولت تدبیر و امید 
باور داشتند ایستادن در مقابل 
فناوری و برخوردهای قهری با 
تکنولوژی روز در تضاد کامل 
با منافع ملی، نشاط جامعه و 

بازگرداندن امید است و به همین 
دلیل با پشتکار در مقابل برخی 
فشارها ایستادگی کردند و تا 
آنجا که ممکن بود از گسترش 

فیلترینگ و ایجاد محدودیت در 
فضای مجازی جلوگیری کردند. 

پایگاه اطالع رسانی دولت
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فیلتـر کردن چاره کنرتل کانال های تلگرامی نیست

بیگ بنگ شبکه های اجتامعی در ایران؛ 

واقعیت این است که نه فیلتر کردن چاره موضوع است و نه رها شدن کامل موضوع. تجربه فیلتر 
کردن شبکه های اجتماعی مشابه، پیش روی ماست. یا کاربران با فیلترشکن در این شبکه ها 

فعالیت می کنند یا به شبکه اجتماعی دیگری کوچ کرده اند.

دکتر حمید ضیایی پرور 
معاون مرک��ز فناوری اطالعات و رس��انه های 

دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

اخیرا سرپرس��ت پژوهشگاه فضای مجازی کشور خبر داده که »بر اساس 
آمارهای مرکز ملی فضای مجازی تعداد کانال های فارسی زبان تلگرام از مرز 
۵۵۵ هزار گذشته و مطالب منتشرشده در این کانال ها به عدد ۱.۱ میلیارد 
نزدیک شده است و با توجه به اینکه کل صفحات سایت های فارسی زبان 
در اینترنت حدود ۱.۲ میلیارد تخمین زده می شود، می توان گفت از نظر 
ش��اخص تعداد مطالب منتشرشده، پیام رس��ان تلگرام به تنهایی و صرفا 
در کانال های عمومی آن از س��ال ۱۳۹۴ که امکان ایجاد کانال در تلگرام 
فراهم شده، قابلیت رقابت با تمام محتوای تولیدشده در تمام سایت های 

فارسی زبان در طول سالیان اخیر را پیدا کرده است«.
 

در اینکه در دو سه سال اخیر شاهد انفجار اطالعات در فضای شبکه های 
اجتماعی هستیم شکی وجود ندارد. دلیل اصلی این انفجار اطالعات نیز به 
دسترسی مردم به اینترنت موبایلی مرتبط می شود؛ یعنی ورود نسل سه 
تا ۴.۵ تلفن همراه به کش��ور که به یمن تالش و اراده دولت تدبیر و امید 
حاصل شده است. دولت های نهم و دهم با وجود اینکه در زمان ظهور نسل 
سوم تلفن همراه مسؤولیت بر عهده داشتند، اما دسترسی مردم را به این 
فن��اوری فراهم نکردند. در حالی که از س��ال ها قبل، مردم دنیا با فناوری 
نسل سوم به اینترنت موبایلی دسترسی داشتند کاربران ایرانی در حسرت 
اینترنت پرسرعت به سر می بردند و وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
سرعت اینترنت دایل آپ را حتی برای دانشگاه ها کافی می دانست و ایران 
تنها کشور جهان بود که محدودیت اعالم نشده ۱۲8 کیلو بیت بر ثانیه را 

برای کاربرانش اعمال می کرد.

اکنون به اذعان این مقام رسمی کشور، تعداد پیام های منتشره در کانال های 
تلگرامی در همین دو سال و نیم اخیر تقریبا برابری می کند با کل محتوای 
تولیدشده وب فارسی از بدو ورود اینترنت به ایران یعنی از سال ۱۳۷۲ تا 
۱۳۹۴ که بیش از ۲۰ سال است؛ ۱.۱میلیارد پیام کانال های تلگرامی در 

برابر ۱.۲ میلیارد پیام تولیدشده وب فارسی!

ای��ن پدیده را می توان به بیگ بنگ ش��بکه های اجتماعی در ایران تعبیر 
کرد. به لحاظ اجتماعی، این بیگ بنگ پیامدها و آثار سیاسی و اجتماعی 
متعددی دربرداش��ته و دارد. انتخابات سال های ۹۲، ۹۴ و ۹۶ سه رویداد 
سیاسی هستند که برنده آنها کسانی بوده اند که دست باال را در شبکه های 
اجتماعی داش��ته اند. به  ویژه در انتخابات سال ۹۶ شوراهای شهر و روستا 
ش��اهد پدیده ای بودیم که تا کنون در سپهر سیاسی ایران سابقه نداشته 
است؛ راه یابی نمایندگانی به شورای شهر در برخی شهرهای ایران از جمله 
در چند مرکز استان که هیچ سابقه سیاسی یا اجتماعی یا فعالیت مدنی 
نداش��ته و حتی کوچک ترین تبلیغات کاغذی و یا میتینگ و سخنرانی 
میدانی نداش��ته اند. اینها سلبریتی های شبکه های اجتماعی بودند که در 
اکانت های عمدتا تلگرامی و اینس��تاگرامی خود فالوورها و اعضای زیادی 
داشتند و اتفاقا متعلق به طبقاتی هستند که در زمره رقبای سیاسی یا حتی 
فعاالن اجتماعی محسوب نمی شوند. مانند یک دستفروش، یک رفتگر و 

یک خانم خانه دار که شهرت خود را مدیون شبکه های اجتماعی هستند.
 

اما به لحاظ رس��انه ای و ارتباطی، موج انفجاری و بیگ بنگ ش��بکه های 
اجتماعی یک آفت و آسیب هم در بر داشته است. به ویژه تلگرام در مقایسه 
با وب س��ایت ها، دچار مشکالتی نظیر جست وجو، آرشیو اطالعات، لینک 
و هایپر لینک است. کسانی که با تلگرام که اکنون رسانه اول ایران است 
آشنایی کافی دارند می دانند که تلگرام چاه اطالعات است و داده هایی که 
در آن ریخته می ش��ود به سختی قابل بازیابی و جست وجوست. حتی در 
یک کانال تلگرامی، امکان جست وجوی اطالعات چند روز پیش به سختی 
امکان پذیر اس��ت. هیچ موتور جست وجویی قادر به بررسی، جست وجو و 
ارائه اطالعات تلگرام نیس��ت. البته چند پایش��گر ایرانی به وجود آمده اند 
که کارش��ان رصد، خزش و ذخیره اطالعات کانال های تلگرامی است اما 
این پایش��گرها اطالعات خود را به بیرون ارائ��ه نمی دهند و تنها در ازای 
پرداخت هزینه به متقاضیان خاص می فروشند. تلگرام از این لحاظ مدفن 
و گورستان محتواست. اگر تلگرام در آینده به هر دلیلی از دسترس خارج 
شود، چه فیلتر شود و چه مشکلی برای خود تلگرام به وجود بیاید صدها 

میلیون پیام و داده فارسی دفن شده و برای همیشه نابود می شود.
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شرکت ها و سازمان هایی که استراتژی اطالع رسانی خود را بر مبنای تلگرام 
یا ش��بکه های اجتماعی مشابه اس��توار کرده اند بر خانه ای پوشالی تکیه 
کرده اند که اگرچه تاثیرگذاری فوری آن زیاد است اما تداوم آن زیر سوال 

است.

تلگرام با وجود اینکه فواید و ویژگی های مثبت زیادی دارد و فناوری های 
آن مانند گروه، ربات و پیام رسان دو سویه بسیار کاربردی هستند، اما جنبه 

رسانه ای آن که همان کانال هست بسیار آسیب پذیر و آفت زاست.

ش��ما محتوای وب س��ایت را تا س��ال ها می توانید ببینید و رصد کنید و 
وب س��ایت اصال نمی میرد. حتی اگر وب سایتی تعطیل شد یا از دسترس 
خارج ش��د می توانید با شیوه هایی خاص به اطالعات آن دسترسی داشته 
باشید. حتی ماشین بازگشت به گذش��ته در وب وجود دارد که وب های 
مرده را بازیابی و فراخوان می کند که من اسمش را گذاشته ام »قبرستان 
وب« و کار این ماش��ین بی ش��باهت به کار احضار روح توسط فالگیرها و 
رمال ها نیس��ت! اما در محیط تلگرام، رمالی که هیچ، جست وجوی ساده 

هم امکان پذیر نیست.

موضوع دیگر در خصوص رسانه های اجتماعی و به ویژه کانال های تلگرامی 
ورود ش��هروندانی به حوزه خبر و اطالع رسانی است که اصال تخصصی در 
این حوزه ندارند. قبال صحبت از پدیده »شهروند - خبرنگار« در دوره وب 
بود اما امروز صحبت از رسانه های قدرتمندی است که ده ها برابر رسانه های 
مکتوب و رس��می و خبرگزاری های کشور مخاطب دارد اما مدیران آن یا 
تنها مدیر آن کوچک ترین تخصصی در حوزه خبر ندارد. لذا دروازه بانی خبر، 
مدیریت و کنترل جریان خبری، اخالق حرفه ای روزنامه نگاری و بررسی 
صحت و سقم اخبار در محیط تلگرام به ندرت وجود دارد. البته رسانه های 
رسمی ایران، خود نسخه تلگرامی دارند که این کنترل ها در آنها وجود دارد 

اما کانال های با مخاطبان میلیونی اساسا فاقد این ویژگی هستند.
 

صحبت از ۵۵۵ هزار کانال تلگرام فارسی است که برخی از آنها مخاطبانی 
در حد چند ده نفر و برخی مخاطبان میلیونی دارد. یعنی ۵۵۵ هزار نفر 
از شهروندان ایران صاحب رسانه شده اند. آیا این ۵۵۵ هزار نفر به اصول و 
اخالق و رمز و راز حرفه ای خبرنگاری و اطالع رسانی واقفند؟ عملکرد این 
کانال ها در رویدادهایی مثل پالسکو نشان می دهد که لزوما پاسخ به این 

سوال مثبت نیست.

ش��ورای عالی فضای مجازی به عنوان باالترین مرجع متولی حوزه فضای 
مجازی در دی ماه سال ۱۳۹۵ مصوبه ای داشت که وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی را موظف به راه اندازی سامانه ای برای ثبت کانال های تلگرامی باالی 
۵۰۰۰ عضو می کرد. این س��امانه مدتی اس��ت در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در آدرسsamandehi.ir  راه اندازی شده و تاکنون بیش از ۱۰ 
هزار کانال تلگرامی هم در این سامانه ثبت شده اند. بر اساس برآوردها، بیش 

از ۱۰۰ هزار از کل ۵۵۵ هزار کانال تلگرامی باالی ۵۰۰۰ عضو دارند. این 
بدان معنی است که تنها حدود ۱۰ درصد کانال های تلگرامی باالی ۵۰۰۰ 
عضو در این س��امانه ثبت ش��ده اند. هدف این مصوبه این بوده که فضای 
رسانه های اجتماعی را ساماندهی کند. اینکه چرا کانال های مذکور مایل 
به ثبت خود در وزارت ارشاد نبوده اند قابل تامل و واکاوی است، اما به طور 
خالصه باید گفت که ثبت یا عدم ثبت این کانال ها در وزارت ارشاد از نظر 

مدیران کانال ها هیچ ضرر یا مزیتی برایشان ندارد.

بحث فیلترکردن یا آزاد گذاشتن این کانال ها و رسانه ها نیز مدت هاست در 
فضای سیاسی و رسانه ای و تصمیم سازی کشور جریان دارد. واقعیت این 
است که نه فیلتر کردن چاره موضوع است و نه رها کردن کامل موضوع. 
تجربه فیلتر کردن شبکه های اجتماعی مشابه، پیش روی ماست. یا کاربران 
با فیلترشکن در این شبکه ها فعالیت می کنند یا به شبکه اجتماعی دیگری 
کوچ کرده اند. فقط صورت مس��اله پاک شده است و مساله همچنان باقی 
اس��ت. برخی صاحب نظران راهکار تقویت شبکه های اجتماعی داخلی را 
پیش��نهاد داده اند اما این ش��بکه ها نیز اغلب با اقبال کاربران ایران مواجه 
نشده اند. بر اساس نتایج تحقیقاتی که نویسنده به عنوان استاد راهنمای 
هفت دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات دانشگاه های مختلف به دست 
آورده اس��ت،  بی اعتمادی کارب��ران، مهم ترین دلی��ل روی گردانی آنها از 

شبکه های اجتماعی داخلی است.

در مجموع باید گفت که بیگ بنگ شبکه های اجتماعی در ایران جدی و 
واقعی است. امواج این انفجار بزرگ تا سال های آینده ادامه خواهد داشت 
و برای حداقل پنج سال آینده بزرگ ترین چالش نظام سیاسی، اجتماعی و 

فرهنگی کشور خواهد بود.

 ۵۵۵ هزار نفر از شهروندان ایران صاحب 
رسانه شده اند. آیا این ۵۵۵ هزار نفر به 

اصول و اخالق و رمز و راز حرفه ای خبرنگاری و 
اطالع رسانی واقفند؟
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   شبکه ملی اطالعات یعنی چه؟
ش��بکه ملی اطالعات که با نام های دیگ��ر اینترنت ملی، اینترانت ملی 
ایران و شبکه ملی اینترنت نیز شناخته می شود، پروژه ای برای توسعه 
شبکه زیرساخت امن و پایدار ملی در ایران است. طبق تعریف مصوب 
در تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه شورای عالی 
فضای مجازی »شبکه ملی اطالعات کشور، شبکه ای مبتنی بر قرارداد 
اینترنت )IP( به همراه سوئیچ ها و مسیریاب ها و مراکز داده ای است، 
به صورتی که درخواست های دسترسی داخلی و اخذ اطالعاتی که در 
مراکز داده داخلی نگهداری می شوند به هیچ وجه از طریق خارج کشور 
مس��یریابی نشود و امکان ایجاد شبکه های اینترانت و خصوصی و امن 

داخلی در آن فراهم شود.«
از ویژگی های این شبکه ملی، فراهم کردن امکان دسترسی پرسرعت، 
کاهش قیمت استفاده از خدمات شبکه و پهنای باند و افزایش امنیت 

اطالعات کاربران است.
این ش��بکه که بر اس��اس برنامه پنجم توس��عه به عن��وان اصلی ترین 
زیرس��اخت اطالعاتی و ارتباطی کش��ور در نظر گرفته شده است، در 
ب��ر گیرنده اهداف راهبردی زیر در حوزه ه��ای اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی است:
      فراگیری خدمات الکترونیک شامل خدمات عمومی مانند دولت 

الکترونیک و افزایش بهره وری
     کاهش وابس��تگی به ش��بکه اینترن��ت و توانایی اعمال مدیریت 

حداکثری بر دسترسی به آن
     گسترش محتوای ایرانی اسالمی و باال بردن سواد دیجیتال

      افزایش کس��ب و کار دیجیتال و توسعه سهم ICTدر اقتصاد و 
استفاده از آن به عنوان موتور محرک توسعه

      افزایش امنیت و قابلیت اطمینان فضای دیجیتال  
براس��اس این قوانین و اهداف آن در طراحی شبکه، اتصال از خارج از 
کش��ور به سایت های داخلی با محدودیتی مواجه نمی شود و همچنان 

اتصال کاربران خارج از کشور به سایت های داخلی نیز برقرار است.
 

   تاریخچه شبکه ملی اطالعات در کشور
اواخر س��ال ۱۳8۴ بود که بحث شبکه ملی اینترنت در کشور با هدف 
کاهش وابس��تگی به شبکه جهانی اینترنت مطرح و همان سال هیات 
دولت مقرر کرد که ش��بکه ملی طی س��ه سال به بهره برداری برسد و 

معصومه نصیری
مدرس رسانه

تکمیل شبکه ملی اطالعات را به یک خواست ملی تبدیل کنیم
چندی پیش که در حال مطالعه روی قوانین کش�ورها در حوزه فضای آنالین بودم، از میزان س�ختگیری سایر کشورها در حوزه 
استفاده و حتی دسترسی به اینترنت و فضای آنالین شگفت زده شدم و به میزان مسوولیت پذیری آنها در قبال افکار عمومی 
کشورهایشان احسنت گفتم. نکته قابل تامل این بود که این حجم از سختگیری و وضع قوانین برای حضور و استفاده از اینترنتی 
است که به آن ملی می گوییم و برای اینترنت جهانی نبود؛ یعنی آنها در حوزه اینترنت ملی نیز دقت نظرهای الزم را دارند.آنچه سبب 
نگارش این یادداشت شد یادآوری و تذکر دوباره در باب ضرورت وجود اینترنت ملی است و اینکه بگویم پدیدآورندگان این فضای 
بی حد و مرز جهانی، خود نسبت به ضرورت امنیت و حفاظت از شهروندانشان آگاه هستند و اینترنت ملی دارند، اما موضوعی با 
این درجه از اهمیت آن هم در فضای به شدت رسانه ای و آنالین امروز، در کشور ما به توپی بین دستگاه ها و گرایش های مختلف 
فکری تبدیل شده که خروجی آن نیز آسیب شهروندان است.البته جدا از کندی حرکت مسووالن در این زمینه، شاید سابقه ذهنی 
ناخوشایندی در برابر برخی واژه ها مانند واژه »ملی« و نگرانی از قطع اینترنت در کشور یا محدودیت دسترسی ها باعث واکنش هایی 
از سوی استفاده کنندگان از اینترنت شد و شاید همین نگرانی نیز بر اصل کار سایه افکنده باشد.اینجا جایی است که مسووالن 
باید با شفاف سازی و رسانه ها با بسط و توضیح موضوع، ضرورت های این مهم را به افکار عمومی یادآور شوند تا داشتن شبکه ملی 

اطالعات به جهت برکاتی که برای شهروندان دارد، هرچه زودتر به خواستی عمومی نیز تبدیل شود.

طراحی های کلی ش��بکه نیز انجام ش��ود. سال بعد از آن نهاد مسوول 
در این زمینه مرکز تحقیقات مخابرات تعیین شد و سال ها بعد هیات 
دول��ت برنامه های عملیات��ی راه اندازی و بهره ب��رداری اینترنت ملی را 
تصویب کرد. با توجه به الزامات س��ند چشم انداز بیست ساله در سال 
۱۳8۹ موضوع شبکه ملی اینترنت با نام جدید شبکه ملی اطالعات به 
صورت جدی تر مطرح ش��د، به طوری که کلیات موضوع در ماده ۴۶ 
برنامه پنجم توس��عه مطرح و تصویب شد، اما متاسفانه خروجی کار با 

تاخیر مواجه شده است.

   نگاهی به وضعیت سایر کشورها
اساس��ا عنوان زیرس��اخت ملی اطالعات را اولین بار ال گور - سناتور 
آمریکایی - مطرح کرد که هدف آن در الیحه »تضمین استمرار رهبری 
ایاالت متحده در پردازش با کیفیت باال« عنوان ش��د و در ذیل آن، از 
ایجاد امکانی س��خن به میان آمده بود که چیزی بیش از صرف ادوات 
فیزیکی )بیش از دوربین ها، اسکنرها، کی بردها، تلفن ها، ماشین های 
فکس، رایانه ها، س��وییچ ها، دیس��ک های فش��رده، نوارهای دیداری و 
شنیداری، کابل، سیم، ماهواره ها، خطوط انتقال فیبر نوری، شبکه های 
مایکروویو، س��وئیچ ها، تلویزیون ها و پرینترها( باش��د و گستره انتقال، 
نگه��داری، پردازش و نمایش صدا، داده ها و تصاویر به کار می رود. این 
شبکه شامل گستره وسیعی از کارکردهای تعاملی، خدمات متناسب با 
کاربر و پایگاه های داده چند رسانه ای بود که به طریقه ای خنثی نسبت 
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به فناوری به هم متصل شده، به طوری که ترجیحی برای هیچ صنعتی 
نسبت به دیگری ایجاد نکند.

بعد از آن بس��یاری از کش��ورهای دیگر نیز در این راستا یعنی داشتن 
ش��بکه ملی اطالعات گام برداش��تند که نمونه بعدی آن کره جنوبی 
اس��ت که رتبه اول سرعت اینترنت جهان را در اختیار دارد. این کشور 
در دهه ۱۹۹۰ پروژه ش��بکه ملی پرس��رعت را اجرا کرد و 8۰ درصد 
پهنای باند این کشور داخلی است. یعنی شبکه  ای دارد که بی  نیاز از 
ارتباطات خارجی، 8۰ درصد ارتباطاتش، داخل خود کشور به گردش 
در می آید. چین و انگلستان نیز در این زمینه طرحی مشابه کره جنوبی 

را اجرایی کردند.

بعد از افشاگری های اسنودن بسیاری دیگر از کشورها نیز به فکر تحقق 
مفهوم شبکه ملی اطالعات در خاک خود افتادند. به طور نمونه گاردین 
در تاریخ اول نوامبر ۲۰۱۳ اعالم کرد که به دنبال افشاگری های ادوارد 
اس��نودن در زمینه جاسوسی سازمانهای اطالعاتی آمریکا و انگلیس از 
اطالعات صنعتی و نقض حریم خصوصی شهروندان کشورهای دیگر، 
تفکیک ترافیک داخلی از ترافیک خارجی در دس��تور کار بس��یاری از 
کش��ورهای دنیا قرار گرفته است. به عبارت دیگر کشورهایی همچون 
آلمان و برزیل به دنبال آن هستند که تدابیری اتخاذ کنند که داده هایی 
که مبدأ و مقصدشان خود این کشورهاست از داخل خود این کشورها 
عبور کند تا از مبادی و محل هایی که سازمان اطالعات آمریکا در آنها 

به جاسوسی می پردازد.
صدر اعظم آلمان گفته است که در دیدار خود با رئیس جمهور فرانسه 
پیش��نهاد ساخت شبکه ارتباطی اختصاصی اروپایی را برای جلوگیری 
از جاسوس��ی آمریکا مورد بحث قرار می ده��د. به گفته آنگال مرکل با 
ایجاد این ش��بکه، ایمیل ها و سایر اطالعات اروپا از مسیر آمریکا عبور 

نخواهد کرد.
کش��ور هند نوعی از ش��بکه ملی اطالعات را با نام ش��بکه ملی دانش 
داراس��ت. نام گذاری شبکه ملی دانش هند از آن جهت است که جمع 

 آوری اطالعات منتج به دانش می شود.
در کش��ور برزیل شبکه ای با عنوان شبکه س��المت وجود دارد. رئیس 
جمهور برزیل گفته است که باید یک شبکه کامال بومی برای خودمان 
ایجاد کنیم. وی حتی معتقد بود داش��تن دیتاسنتر )مرکز داده( برای 
خود به تنهایی کافی نیس��ت و حتی باید راهی برای اس��تفاده نکردن 
از تجهی��زات س��وئیچ و روتر سیس��کو نیز پیدا کنیم. )سیس��کو یک 

تولیدکننده بزرگ تجهیزات شبکه در آمریکا است.(
در پایان باید یادآور شد از آنجایی که مرغ همسایه همواره برای بخشی 
از اف��کار عمومی ما غاز بوده اس��ت و هر آنچه آنه��ا انجام دهند چون 
خارجی ها انجام داده اند پس حتما خوب اس��ت قلمداد می شود، باید 
گفت بسیاری از کشورها یا شبکه ملی اطالعات دارند یا در حال ایجاد 
آن هستند و کمی بیش از حرف و شعار به آن توجه کرده اند، چرا که 

به اهمیت مصون سازی شهروندانشان آگاهند.
نباید فراموش کنیم که امروز دیگر نفت نیست که مولفه قدرت محسوب 
می شود، بلکه این »دیتا« یا »اطالعات« است که نشانه قدرت محسوب 
می ش��ود. ما با نداشتن ش��بکه ملی اطالعات به قدرتمند شدن سایر 
کشورها در برابر خودمان از طریق دسترسی بدون قید و شرطشان به 

اطالعات ایرانی ها از طریق اینترنت جهانی کمک کرده ایم.
مس��ووالن محترم! مس��اله ش��بکه ملی اطالعات از نان شب واجب تر 
است. مردم عزیز! هیچ تغییری در میزان دسترسی های شما به فضای 
اینترنت ایجاد نمی ش��ود. فقط شما در محیطی امن تر حضور خواهید 
داشت. به نتیجه رسیدن هرچه سریع تر شبکه ملی اطالعات را تبدیل 

به یک خواست ملی کنیم.
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  »آذری جهرمی« سکان وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
دولت دوازدهم را در دست گرفت

شرکت مخابرات ایران برای ارایه طرحی در خصوص توسعه ارتباطات روستایی اقدام کند

ماهی که
گذشت

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جریان رسیدگی به صالحیت وزرای کابینه دوازدهم، آذری جهرمی را 
به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات انتخاب کردند.محمدجواد آذری جهرمی با ۱۵۲ موافق، ۱۲۰ رای 
مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۸۸ رای، توانست به کرسی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات دولت 
دوازدهم دست یابد.محمدجواد آذری جهرمی، معاون محمود واعظی در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
و مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بود که به عنوان جوان ترین وزیر پیشنهادی 

کابینه دوازدهم از سوی حسن روحانی به مجلس معرفی شد.

  مذاکرات جهت انتقال سرورهای گیم 
کمپانی های پرمخاطب به ایران

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، با اشاره به بهبود شرایط بازی های 
رایانه ای از طریق برقراری ارتباط با ش��رکت های بازی ساز، از آغاز 
مذاکرات جهت انتقال س��رورهای گیم کمپانی های پرمخاطب به 

ایران خبر داد.
محمدجواد آذری جهرمی، در صفحه اینس��تاگرام خود نوشت: در 
بازی های رایانه ای دو مقوله  پینگ و جیتر از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار اس��ت که در مورد پینگ یا به عبارت بهتر لیتنسی، یک 
مقدار عمده مربوط به مسیر بین الملل است و مقداری نیز به اپراتور 
اینترنتی شما برمی گردد. در مورد جیتر نیز هم مسیر بودن رفت و 

برگشت بسته های اینترنت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی با تاکید بر بهبود شرایط برخی بازی ها توضیح داد: هم اکنون با 
اتصال مستقیم به چهار شرکت والو، لیوت، بلیزارد و گیم فورج عالوه 
بر اینکه پینگ در ارتباط بین الملل با محصوالت این شرکتها به 8۰  
میلی ثانیه رسیده است و حدود ۵۰ درصد نسبت به قبل بهتر شده، 
بهبود بسیار ش��ایانی نیز در جیتر مشاهده می شود که قطعا این 
راه حل موقت بهبود قابل توجهی برای شما به ارمغان خواهد داشت. 
البته هم زمان مذاکرات جهت انتقال س��رورهای گیم کمپانی های 
محبوب شما به عنوان راه حل دائمی شروع شده و به زودی شما را 

از مراتب مطلع خواهم کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به لزوم پیشرفت صنعت بازی های 
رایان��ه ای داخلی نیز تاکید و اظهار کرد:  نکته مهم دیگر، بازی های 
رایانه ای تولیدشده در داخل کشور است. عده ای از جوانان و نخبگان 
میهن عزیزمان در کار تولید بازی های رایانه ای هس��تند و چشم و 
امیدشان حمایت شما و دولت است. امیدوارم با حمایت شما و ما، 

روزی شاهد پیشرفت صنعت بازی ایرانی در سطح دنیا نیز باشیم.
جهرمی همچنین با اش��اره به فیلتر برخ��ی بازی ها و تالش برای 
رفع فیلترینگ بیان کرد: در ضمن پس��ت های زیادی در خصوص 
رفع فیلتر از برخی بازی ها درج شده بود. همچنین برای پیگیری 
این مطالبه لطفا درخواست های خود را در تارنمای کارگروه تعیین 

مصادیق جرائم رایانه ای ثبت کنید.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه توسعه ارتباطات در روستاها از اولویت های این وزارتخانه است، از مدیران و 
اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات خواست برنامه ای را در این زمینه طراحی کنند تا با همفکری و 

حمایت وزارت ارتباطات اجرا شود.
مهندس محمد جواد آذری جهرمی، در دیدار با مدیران عامل و هیات مدیره شرکت های مخابرات و همراه 
اول با اشاره به اینکه روستاییان در حوزه ارتباطات مطالبات بسیاری دارند ، افزود: دراین حوزه اعتقادی به 

تصدی گری دولتی نداریم و باید توسعه ارتباطات در روستاها را به اپراتورها واگذار کنیم.
وی با بیان اینکه توس��عه ارتباطات در روس��تاها از اولویت های این وزارتخانه است، از مدیران و اعضای 
هیات مدیره شرکت مخابرات خواست برنامه ای را در این زمینه طراحی کنند تا با همفکری و حمایت 
وزارت ارتباطات اجرا شود.مهندس جهرمی، تصریح کرد: در این برنامه که برای هر روستا به صورت مجزا 
طراحی می شود، باید در ۱8 ماه آینده ۹۰ درصد روستاهای باالی ۲۰ خانوار در حوزه ارتباطات توسعه 
داده شود.وی با تاکید بر اینکه هدف ما در وزارت ارتباطات با فعالیت های شرکت مخابرات در یک راستا 
است، خاطرنشان کرد: در حقیقت موفقیت شرکت مخابرات و اپراتورهای دیگر موفقیت وزارت ارتباطات و 

بالعکس موفقیت وزارت ارتباطات در فعالیت های خود موفقیت شرکت های فعال در این حوزه است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید به اینکه یکی از اهداف ما توانمند کردن شرکت مخابرات است، 
افزود: وزارت ارتباطات به طور کامل از شرکت مخابرات برای اجرای برنامه های خود حمایت می کند و 

برای رفع موانع و مشکالت این شرکت تالش می کند.
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 شرط ایران برای پیام رسان های خارجی

بیش از 80 درصد از جوانان ایرانی از اینترنت استفاده می کنند

  پذیرش دانشجوی رشته های لبه تکنولوژی 
در دانشکده پست و مخابرات

ماهی که
گذشت
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دبیر ش�ورای عالی فضای مجازی، گفت: ما شرط گذاشتیم هر ش�رکت پیام رسانی که می خواهد در ایران 
فعالیت کند، باید نماینده رسمی مستقر داشته باشد.دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی، گفت: اپراتورهای ما 
در حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال به دولت مالیات می دهند، اما تلگرام هنوز خود را در ایران ثبت نکرده 
است و نماینده رسمی در ایران ندارد. بنابراین با توجیه مسائل اقتصادی نمی توان امکان ارائه خدماتی را به 
آن داد که اپراتورها در داخل با پرداخت مالیات ارائه می کنند.وی همچنین در خصوص بستن تماس صوتی 
تلگرام، با بیان اینکه در اکثر کشورهای دنیا قابلیت تماس را روی شبکه های پیام رسان فراگیر می بندند، 
تصریح کرد: این مسدود شدن به این علت است که اقتصاد اپراتورها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. 
در حال حاضر در کشورهای حاشیه خلیج فارس که پهنای باند ۲۰ مگابیت و ۵۰ مگابیت بر ثانیه در اختیار 
شهروندانشان قرار می دهند، مانند امارات و عربستان سعودی نیز این قابلیت ها بسته شده و در بعضی از 

رئیس دانش��کده پس��ت و مخابرات با هدف کارب��ردی ک���ردن کشورهای اروپایی نیز شرایط به همین نحو است.
آموزش های این دانشکده از راه اندازی رشته های جدید در حوزه 

لبه تکنولوژی از مهرماه سال جاری، خبر داد.
دکتر وحید یزدانیان با اش��اره به این که موضوع ارتباط صنعت و 
دانشگاه از سال های بسیاری در کشور مورد توجه بوده است، افزود: 
عدم تفاهم بین صنعت و دانشگاه ، یکی از دالیل دور بودن این دو 

نهاد از یکدیگر است.
وی افزود: صنعت نیازهای خود را دارد و دانشگاه هم نیروهای خود 
را تربیت می کند و در این زمینه درک متقابلی وجود نداشته است، 

البته در سال های اخیر این دو نهاد به یکدیگر نزدیکتر شده اند.
رئیس دانشکده پس��ت و مخابرات با بیان اینکه ارتباط دانشگاه و 
صنعت نیاز به یک نهاد واسط دارد، گفت: تشکل های غیر دولتی و 
برخی از پژوهشگاه ها و مراکز تحقیق و توسعه می توانند این نقش 

را داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه یکی از این نهادها در حوزه ICT ، دانشکده 
پست و مخابرات است، تصریح کرد: دانشکده پست و مخابرات از 
یک سو در صنعت ICT کشور حضور و از نیاز این حوزه اطالع دارد 

و از سوی دیگر نیز یک دانشگاه محسوب می شود.

یزدانیان با اش��اره به اینکه بیش از ۵۵ درص��د آموزش های دوره 
کاردانی و کارشناسی دانشکده عملی است، اظهار داشت: به همین 
دلی��ل درک صحیحی از نیازهای صنعت در دانش��کده پس��ت و 

مخابرات وجود دارد.
وی به برنامه های آینده دانش��کده پس��ت و مخاب��رات در حوزه 
کاربردی کردن آموزش های خود اشاره کرد و گفت: از مهرماه سال 
جاری رش��ته های جدید این دانشکده با این رویکرد راه ان��دازی 
می شود و ۲ تا ۳ سال آینده نیروهای متخصص لبه تکنولوژی را به 

صنعت معرفی می کنیم.
  ICT رئیس دانشکده پست و مخابرات بومی سازی تجهیزات حوزه
را از دیگر برنامه های آینده این حوزه عنوان کرد و افزود : در حوزه 
اینترنت اشیا و فیبرنوری در دریا که دانشکده صاحب نظر و پیشرو 

است، محصوالتی بومی سازی و به این صنعت معرفی می شود.

بیش از 8۰ درصد از جمعیت جوان ایران با میانگین س��نی ۱۵ الی ۲۴ سال از شبکه اینترنت استفاده 
می کنند.

طبق آمار منتشر شده از سوی مرکز افکار سنجی ایران )ایسپا( بیش از 8۰ درصد از جمعیت جوان ایران با 
میانگین سنی ۱۵ الی ۲۴ سال از شبکه اینترنت استفاده می کنند. این در حالی است که میانگین استفاده 

از اینترنت در جمعیت جوان سایر کشورهای در حال توسعه دنیا ۶۷ درصد است.
آمارهای منتشر شده از دسترسی بسیار باالی جامعه جوان با سنی حساس در ایران حاکی از گسترده 
بودن و راحتی اتصال به اینترنت در ایران در مقایسه با کشورهای در حال توسعه دنیاست که این وضعیت 

را به یک چالش فرصت و تهدید تبدیل کرده است.
در واقع دسترسی باالی جوانان ایرانی به اینترنت برای بسیاری از مسائل بسیار مفید است و می توان از این 
زیر ساخت کلیدی و مهم استفاده مفیدی برای آموزش و ... کرد، اما در مقابل آمارهای منتشر شده نشان 
از یک نگرانی برای جامعه ایران دارد چرا که بخش گسترده ای از جمعیت جوان ایران به جای استفاده از 
فرصت های زندگی فقط در فضای مجازی حضور دارند و وقت خود را صرف کارهای غیر مفید می کنند.
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  با اصالح تعرفه  اینترنت، به 
مدل حجمی خاتمه می دهیم

مذاکرات مجدد با دستگاه قضایی برای برقراری تماس صوتی تلگرام

 رانندگان اسنپ و تپ سی از مالیات بر درآمد 
خودرو معاف شدند

ماهی که
گذشت

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: رانندگان دارای یک 
خودرو که در اسنپ و تپ سی فعال هستند، مانند دارندگان یک 
تاکسی، برای عملکرد س��ال ۱۳۹۵ از پرداخت مالیات بر درآمد 

خودرو معاف هستند.
سیدکامل تقوی نژاد، با اشاره به بندهای قانونی مربوط به مالیات 
بر درآمد مشاغل، خاطرنشان کرد: شرکت ها و صاحبان مشاغل، 
فارغ از بستر ارائه خدمت و عرضه کاال اعم از دنیای واقعی یا فضای 
مجازی در صورت کسب درآمد و سود و پس از کسر معافیت های 
مقرر  باید براساس نرخ های مقرر در قانون مالیات پرداخت کنند و 

تفاوتی میان بستر فروش و ارائه خدمات از نظر مالیاتی نیست.
وی با اش��اره به ش��تاب روزافزون تکنولوژی و اس��تفاده از آن در 
زندگی روزمره افراد که باعث شکل گیری کسب وکارهای مختلف 
در فضای مجازی با استفاده از فناوری نوین اطالعاتی شده، عنوان 
داشت: قطعا در آینده نزدیک ماهیت کسب وکارهای موجود دچار 
تغییر و تحوالت بیشتری خواهد شد، بنابراین سازمان امور مالیاتی 
کشور برای شناسایی این نوع کسب وکارها و وصول مالیات عادالنه 

از آن برنامه ریزی مناسبی انجام داده است.
رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور، درخصوص بحث های 
پیرامون پرداخت مالیات از س��وی ش��رکت های نوپای اسنپ و 
تپ سی خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت آن است که برخالف 
م��واردی که در رس��انه ها رواج یافته میزان مالیات صاحبان یک 
تاکسی و صاحبان یک وسیله نقلیه )مثل پراید، پژو و...( که با آن 
به فعالیت شغلی حمل ونقل مسافر می پردازند برای سال ۱۳۹۵ 
صفر ریال تعیین شده که دستورالعمل مربوطه نیز صادر و ابالغ 

شده است.
وی افزود: بنابراین در صورتی که یک راننده دارای یک تاکس��ی 
اس��ت یا در یک آژانس کرایه یا از طریق اسنپ و تپ سی به ارائه 

خدمت حمل ونقل مسافر می پردازد نباید مالیات پرداخت کند.
تقوی ن��ژاد ادامه داد: اما در صورتی که یک راننده دارای بیش از 
یک تاکسی یا وسیله نقلیه باشد، تنها یک تاکسی معاف از مالیات 
بوده و در ازای بقیه تاکسی ها یا خودروها ملزم به پرداخت مالیات 

بر درآمد است.
وی در خصوص مالیات ش��رکت اسنپ و تپ سی، گفت: شرکت 
اسنپ و تپ سی همانند سایر اشخاص حقوقی صاحب درآمد، ملزم 
به پرداخت مالیات بر درآمد هستند و البته مالیات بر ارزش افزوده 

این شرکت ها نیز برابر قانون و مقررات مربوطه اخذ خواهد شد.

وزی�ر ارتباط�ات درب�اره اص�الح تعرفه 
اینترنت، گفت: بحث مدل بیشتر مطرح 

اس�ت، ما می خواهیم به مدل حجمی 
خاتم�ه دهی�م. محمدج�واد آذری 
جهرمی با اشاره به برنامه وزارت خانه 
خود ب�رای افزایش اش�تغال، گفت: 
آنچه در برنامه به آن اشاره شده این 

است که از ۹۵۰ هزار شغل، ایجاد ۱۰۰ 
هزار ش�غل در حوزه فناوری اطالعات 

دیده شده است.وی افزود: به لحاظ حجم 
در آمدی بهره وری را ۲ و نیم درصد دیدند 

که ۱۸ درصد در حوزه فناوری اطالعات است و 
زیر  بخش مخابرات باید رشد ۱۹ و ۴ دهم درصدی 

در حوزه ارزش افزوده داشته باشد.وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات تاکید کرد: پیش بینی می ش�ود حجم بازار مخابرات تا پایان 

برنامه  ۲ و نیم برابر و حجم بازار فناوری اطالعات ۵ برابر شود. کل ارزش بازار امروز ۳۶ هزار میلیارد تومان 
اس�ت باید با این ضرایب رشد کند دستوراتی هست باید آماده کنیم.وی درباره اصالح تعرفه اینترنت هم 

گفت: بحث مدل بیشتر مطرح است، ما می خواهیم به مدل حجمی خاتمه دهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: به  عنوان مطالبه مردم مذاکرات مجددی با دستگاه قضایی برای 
برقراری تماس صوتی تلگرام انجام می دهیم تا ببینیم می توانیم این امکان در اختیار مردم باشد یا خیر.

محمدج��واد آذری جهرمی درباره برقراری مجدد تماس صوتی تلگرام و اقدامات این وزارت خانه در این 
راس��تا، اظهار داش��ت: اگر از دیدگاه حقوق مصرف کننده نگاه کنیم در حال حاضر برنامه  های بسیاری با 
امکانات برقراری تماس صوتی وجود دارد، دلیل انس��داد تماس صوتی تلگرام به موضوعاتی که از سوی 

دستگاه قضایی اعالم شد بر می گردد و این دستور به شرکت های ارائه کننده خدمات داده شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: مرجع قضایی تصمیم گرفته و اینکه آیا خود مرجع قضایی این 
موضوع را برطرف می کند یا خیر موضوع دیگری است، اما از این جهت که چنین امکاناتی برای مردم کشور 

فراهم باشد یا خیر باید گفت که چنین امکانی در حال حاضر وجود دارد.
آذری جهرمی افزود: به  عنوان مطالبه مردم مذاکرات مجددی در این خصوص صورت می گیرد تا مشاهده 
کنیم چهارچوب های این موضوع چگونه است و اینکه آیا می توانیم مشکل را برطرف کنیم تا این امکان در 
اختیار مردم باشد یا خیر، مطالبات مردم از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بسیار زیاد است اما باید با 

انرژی این مطالبات را پیگیری کنیم.
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  ارائه  مقرون  به صرفه ترین بسته های اینترنت مدت دار تلفن همراه

کاهش تعرفه  سیم کارت های رایتل؛ از تماس صوتی تا اینترنت

ماهی که
گذشت

  آغاز طرح تشویقی 50 درصد تخفیف  در 
مکالمات تلفن ثابت

  برقراری رومینگ بین الملل LTE رایتل با 
50 اپراتور خارجی و در 42 کشور جهان

همره اول در راستای باال بردن قدرت انتخاب مشترکین، از ارائه ۱۹ بسته اینترنت متنوع و مقرون به صرفه جدید، 
خبر داد.اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اعالم کرد: این بسته ها، بسته های آلفاپالس مدت دار 
۳ماهه، ۶ماهه و یکساله با قیمت مناسب هستند که پرحجم ترین و متنوع ترین بسته های اینترنت بازار به شمار 
می آیند.مشترکین می توانند بسته های بلند مدت را هم به صورت نقدی با کارت بانکی از طریق سامانه #۱*  و 
هم از طریق تمامی درگاه های خرید مانند سامانه »همراه من« و #۱۰۰* خریداری کنند که هزینه خرید بسته های 
بلند مدت همانند سایر بسته های آلفاپالس، برای مشترکین دائمی بر روی قبض آمده و برای مشترکین اعتباری 
از شارژ کسر خواهد شد. مشترکین می توانند در تمام ۲۴ ساعت شبانه روز از ترافیک خود بدون محدودیت 

استفاده کنند.گفتنی است؛ بسته های آلفاپالس بلند مدت جدید، دارای رزرو خودکار هستند.

مشترکین سیم کارت های دایمی رایتل و ترابردکنندگان به این اپراتور، می توانند با سایر مشترکین رایتل 
و اپراتورهای دیگر و تلفن ثابت با پرداخت عدد ثابت ۲۹۹ ریال به ازای هر دقیقه مکالمه کنند و از اینترنت 

به قیمت ۰.۱۵ ریال در کیلو بایت بهره برند.
به گزارش خبرنگار س��یتنا، چندی اس��ت که برای تمامی مش��ترکین س��یم کارت های دایمی رایتل و 
ترابردکنندگان به شبکه این اپراتور، مکالمه درون و برون شبکه با پایین ترین تعرفه در کل کشور یعنی به 

قیمت ۲۹۹ ریال در دقیقه میسر شده است.
در همین راس��تا، تعرفه ی اینترنت س��یم کارت های دائمی رایتل هم از ۰.۴ به ۰.۱۵ ریال در کیلو بایت 

کاهش یافته است.
به این ترتیب مشترکین سیم کارت های دایمی رایتل و ترابردکنندگان به این اپراتور از میان مشترکین 
دایمی سایر اپراتورها، می توانند با سایر مشترکین رایتل و اپراتورهای دیگر و تلفن ثابت با پرداخت عدد 
ثابت ۲۹۹ ریال به ازای هر دقیقه مکالمه کنند و از اینترنت به قیمت ۰.۱۵ ریال در کیلو بایت بهره برند.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران، گفت: مشتریان خوش حساب شرکت 
مخاب��رات ایران با افزایش مکالمات تلفن ثاب��ت در تماس های داخل 
کشور نسبت به میانگین سه دوره قبل از ۵۰ درصد تخفیف  در محاسبه 
صورتحساب بهره مند می شوند.مهندس بیدخام، مدیرکل روابط عمومی 
و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، افزود: مشتریان تلفن ثابت در 
سراسر کشور در صورتی که مبلغ کارکرد یک دوره آن ها بیش از مبلغ 
کارکرد میانگین سه دوره قبل باشد، در طرح ۵۰ درصد تخفیف مکالمه 
شرکت مخابرات ایران )پنجاهش با ما( شرکت می کنند.وی اظهار کرد: 
تخفیف ۵۰ درصد، شامل مکالمات ثابت به ثابت درون استانی، ثابت به 
ثابت بین استانی و ثابت به تلفن همراه است.مدیرکل روابط عمومی و 
امور بین الملل شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: طرح ۵۰ درصد، 
صرفا شامل مشتریان خوش حسابی است که در قبض دوره جاری تلفن 

ثابت خود، فاقد بدهی گذشته می باشند.

اپراتور سوم تلفن همراه )رایتل( طی قرارداد با ۵۰ اپراتور خارجی، امکان 
ارائه ی اینترنت پرسرعت نسل چهارم )LTE( در حالت رومینگ بین 
الملل در ۴۲ کشور جهان را میسر ساخته است.به گزارش سیتنا، بیش 
از یک سال پیش، رایتل به عنوان اولین اپراتور ایرانی در میان سه اپراتور 
تلفن همراه در کشور، امکان ارائه  اینترنت پرسرعت نسل چهارم  در حالت 
رومینگ بین الملل را در هفت کشور جهان فراهم ساخت.در حال حاضر 
این اپراتور توانسته است طی قرارداد با ۵۰ اپراتور خارجی، امکان ارائه ی 
اینترنت پرسرعت نسل چهارم )LTE( در حالت رومینگ بین الملل در 
۴۲ کشور جهان را میسر سازد تا مشترکین رایتل در هنگام سفرهای 
 LTE برون مرزی خود و در مناطقی که تحت پوشش قرارداد رومینگ
رایتل است بتوانند از نهایت سرعت اینترنت بهره مند شوند.در همین 
حال، ایرانسل با ۲۹ اپراتور خارجی و در ۲۵ کشور و همراه اول با ۵ اپراتور 

خارجی و ۵ کشور جهان قرارداد رومینگ LTE دارند.
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بانکداری 
الکترونیک

تشریح ویژگی های کارت اعتباری ارزی دانشگاهیان

خطری که 400 میلیون کارت بانکی را تهدید می کند

یک مقام مسوول در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ویژگی های »کارت اعتباری ارزی 
دانشگاهیان« که در ذیل خدمات دولت الکترونیک وزارتخانه به جامعه دانشگاهیان 

کشور فراهم شده است را تشریح کرد.
دکتر حبیب سنگ تراش، دبیر ستاد امور رفاهی اعضای هیات علمی وزارت علوم، در 
هش��تاد و ششمین اجالس روسای دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشگاه ه�ا و 
پارک های علم و فناوری کشور، گفت: در سال های اخیر، مذاکرات وسیعی برای صدور 
کارت ارزی بین المللی صورت گرفته و در این جهت، جلس��ات متعددی برگزار شده 

است تا نهایتاً سامانه یوزکارت برای ارائه این کارت ها انتخاب شد.
وی در ادامه گفت: اطالعات و نحوه دریافت کارت ها در سایت وزارتخانه قرار گرفته و 
اعضای هیأت علمی، کارکنان و سایر پژوهشگران ، می توانند با مراجعه به سایت ستاد 
رفاهی و انتخاب گزینه یوز کارت ، جهت پر کردن فرم ثبت نام و کسب اطالعات اقدام 
کنند.دکتر سنگ تراش با اشاره به سرعت باالی سامانه یوزکارت در صدور این کارت ها 
تاکید کرد: تمامی اطالعات الزم برای دریافت کارت ارزی بین  المللی روی سایت قرار 
گرفته است.گفتنی است؛ در چارچوب اجرای طرح دولت الکترونیک در وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری که دبیرخانه آن در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور مستقر 
اس��ت طرح واگذاری کارت ارزی دانشگاهیان با همکاری بخش خصوصی به مرحله 

اجرا گذاشته شده است.با اجرای طرح دولت الکترونیک در وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، دانشگاهیان ایران صاحب کارت اعتباری ارزی می شوند و با استفاده از این 
کارت می توانند نیازهای علمی خود را برطرف کنند. اکنون صدور کارت اعتبار ارزی 
به صورت پایلوت در دانشگاه صنعتی امیر کبیر آغاز شده و ظرفیت صدور صدها هزار 
کارت ارزی برای دانشگاهیان توسط بخش خصوصی با همکاری یکی از بانکهای ایرانی 

ایجاد شده است.

در حالی که تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیون کارت بانکی صادر شده، به طور حتم امنیت 
استفاده از آنها در اولویت قرار دارد. به اعتقاد برخی کارشناسان این کارت ها از امنیت 

باالیی برخوردار نبوده و احتمال هک شدن آنها وجود دارد.
امنیت شبکه بانکی به ویژه در حوزه بانکداری الکترونیک موضوعی است که اغلب مورد 
بحث میان دستگاه های ذیربط و یا کارشناسان قرار می گیرد. گاهی این انتقاد وجود 
دارد که با وجود پیشرفت های قابل توجهی که در حوزه بانکداری الکترونیک ایران رخ 
داده اما همچنان در پاره ای از مسائل امنیت به طور کامل وجود نداشته و ورود هکرها 

به شبکه اطالعاتی بانکی می تواند یک تهدید باشد.
در سوی دیگر البته مقامات بانکی تاکید دارند که امنیت در حوزه بانکداری الکترونیک 
در سطح باالیی بوده و نتایج، این موضوع را تایید می کند. اغلب کارشناسان نیز بر این 
عقیده اند که گرچه در حال حاضر شبکه بانکداری الکترونیکی ایران در قیاس با سایر 
بانک های جهان در س��طح مورد قبولی قرار دارد ولی نمی توان با صراحت گفت که 
ورود هکرها به طور کامل حذف ش��ده است چرا که این موضوع می تواند برای حوزه 

الکترونیک در هر نقطه از جهان وجود داشته باشد و اجتناب ناپذیر نیست.
اما یکی از مسائلی که می تواند خود عاملی برای تهدید منافع مردم در بانک ها باشد 
به کارت های بانکی که در دس��ت آنها قرار دارد، برمی گردد موضوعی که کارشناسان 
بر آن تاکید داش��ته و معتقدند اکنون زمان آن فرا رس��یده تاصدور کارت های بانکی 

تغییر کند.
در حال حاضر آمارهای بانک مرکزی نش��ان می دهد که تا ابتدای سال جاری حدود 
۴۱۴ میلیون کارت بانکی در انواع مختلف صادر شده است، بر این اساس نزدیک به 
۲۷۱ میلیون کارت برداش��ت، یک میلیون و ۴۷۰ هزار کارت اعتباری، حدود ۱۴۰ 
میلی��ون کارت هدیه و خرید و همچنین یک میلیون و ۹۷۰ هزار کارت الکترونیک 
صادر شده و در دست مردم در حال گردش بوده است. وجود تعداد باالی کارت های 
بانکی بر این تاکید دارد که به مرور زمان با توسعه بانکداری الکترونیک استفاده از این 
کارت ها نیز جایگزین پول های نقد ش��ده و ترجیح می دهند که از کارت های بانکی 

بجای نقل و انتقال فیزیکی پول استفاده کنند.
گرچه این کارت ها نیز با رعایت اصول ایمنی برای متقاضیان صادر می شود و به منظور 
دسترسی سریع و ایمن در تبادل و نقل و انتقال در اختیار مشتریان قرار می گیرد اما به 

هر صورت وجود امنیت کامل در مورد آنها اکنون جای بحث دارد.
کارت های بانکی که کاربردهای مختلفی از برداشت پول تا خرید و جابجایی و نقل و 
انتقال را برای مشتریان انجام داده و دارای مشخصه های امنیتی از جمله نام صاحب 
کارت و یا نوار مغناطیسی هستند که اطالعات مهمی مانند اطالعات هویتی دارنده 
کارت در آن درج می شود. این همان موضوعی است که اکنون مورد توجه قرار دارد. 
کارشناسان حوزه بانکداری الکترونیک معتقدند با اینکه سیستم بانکداری الکترونیک 
در ایران مطمئن اس��ت اما جزو معدود خالءهای امنیتی آن را می توان وجود همین 

کارت های مغناطیسی اعالم کرد.
به اعتقاد این کارشناس��ان کارت های مغناطیس��ی فعلی قابلیت هک شدن داشته و 
به راحتی می توان آن را از طرقی مثل نصب دس��تگاه های کوچک به دس��تگاه های 
کارت خوان کپی و هک کرد موردی که بارها شاهد بوده ایم و گزارش های مختلفی از 

سوی مردم در رابطه با آن اعالم شده است.
البته کارشناسان تاکید دارند که بانک مرکزی و دستگاه های مربوطه باید کارت های 
تراشه دار را جایگزین کارت های مغناطیسی کرده و دستور تعویض کارت های فعلی 
صادر ش��ود تا بانک ها در این رابطه اقدام کنند. چرا که وجود نوار مغناطیس��ی قابل 
کپی در کارتهای مغناطیس��ی فعلی به عنوان خطری برای س��رمایه مردم در شبکه 
بانکی محسوب می شود. با این حال با وجود مسایلی که در رابطه با امنیت کارت های 
بانکی مطرح می ش��ود تا کنون بانک مرکزی موضع صریحی نسبت به این انتقادات 

اعالم نکرده است.
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بانکداری 
الکترونیک

ماجرای پرداخت موبایلی و حذف کارت های بانکی

حذف دردسرهای استفاده از کارت های بانکی در یک بستر امن و جایگزینی موبایل 
با بسیاری از ابزارهای مورد استفاده امروزی، پرداخت موبایلی را به یکی از ضرورت ها 
تبدیل کرده است؛ به نظر می رسد این امر نیز در حال تحقق است تا شعار دولت همراه 

بیش از پیش عملی شود.
موضوع پرداخت موبایل، در س��ال های اخیر و با گس��ترش گوشی های هوشمند به 
عنوان راهی آسان تر برای پرداخت مطرح شده است. سرویس پرداخت موبایل می تواند 
جایگزین دستگاه های کارتخوان )POS(  شود. این کار می تواند از طریق وارد کردن 
کدهای دستوری USSD و یا NFC انجام شود. به این ترتیب کاربر در هر مکانی با 

استفاده از موبایل امکان پرداخت خواهد داشت.
فناوری NFC شیوه ای است که در آن ارتباطی بی سیم بین دو دستگاه در مجاورت 
همدیگر در فاصله ای کوتاه )حداکثر چند س��انتی متر( برقرار می شود. امروزه تعداد 
گوشی هایی که از تراشه NFC  استفاده و این سامانه را پشتیبانی می کنند، روزبه روز 
در حال افزایش اس��ت. مهم ترین کاربرد NFC  پرداخت پول از طریق گوشی های 
هوشمند است. برای این منظور، کاربر اطالعات مربوط به کارت اعتباری خود را در 
گوش��ی ذخیره می کند و در زمان خرید، گوشی را به دستگاه NFC  خوان نزدیک 

می کند تا پرداخت انجام شود.

   چراغ سبز بانک مرکزی به پرداخت موبایلی
البته از همان ابتدا به دلیل مس��ائل امنیتی مقاومت های��ی از طرف بانک مرکزی و 
رگوالتوری درباره این روش های پرداخت وجود داش��ت. اما اواخر پاییز سال گذشته 
ناصر حکیمی - مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرکزی - از آماده سازی زیرساخت 
مورد نیاز برای بانکداری بر بس��تر تلفن همراه خبر داد و گفت: »در این شیوه که با 
شبیه سازی کارت های بانکی انجام می شود، سیم کارت های مشتریان جای کارت های 
بانکی را می گیرد.« این خبر تا حدی چراغ سبز بانک مرکزی برای فعالیت در عرصه 

پرداخت موبایلی بود.
محم��ود واعظی، وزیر ارتباطات دولت یازدهم نیز پس از آن به بحث خدمات بانکی 
بر بستر موبایل اشاره کرد و با بیان اینکه باید احتیاط در رگوالتوری بانکی را اندکی 
مدیریت کرد تا س��رعت تحوالت بیشتر شود، گفت: باید از پتانسیل جدید استفاده 
کنیم، ولی کار ما در بخش کارشناس��ی و بروکراس��ی درگیر است. با تحوالت نسل 
سوم و چهارم تلفن همراه که رخ داده، اکنون هر تلفن هوشمند می تواند نقش کارت 
بانکی و دستگاه کارتخوان را داشته باشد؛ پس رگوالتوری بانکی با رگوالتوری فناوری 

اطالعات باید هماهنگ تر کار کنند.
وی همچنین اظهار کرد: مدت هاست به دنبال ارتباط نزدیک موبایل با بانک بوده ایم 
اما متاس��فانه در سیس��تم بانکی ما احتیاط بیش از حدی صورت می گیرد. در این 
خصوص صحبت هایی شده و امیدواریم شرایط بهتری حاکم شود. اکنون خوشبختانه 
یک کمیته مش��ترک راه اندازی شده و پس از جلس��ه ای که با آقای سیف داشتیم، 
این موضوع مورد پیگیری بیش��تر قرار گرفته است، زیرا دوستان می دانند پرداخت 
الکترونیک در بس��تر موبایل بخش��ی از شبکه ملی اطالعات و دولت الکترونیکی به 

شمار می رود.

NFC  رونمایی رسمی از پرداخت الکترونیک با   
 ،NFC  در پی رونمایی رسمی بانک مرکزی از روش پرداخت الکترونیک موسوم به
اولین ارائه پرداخت موبایلی به صورت گسترده در نمایشگاه کتاب سال جاری اتفاق 
افتاد. بدین ترتیب ناصر حکیمی -مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرکزی- با تشریح 
بخش��نامه بانک مرکزی درباره مجوز به بانک ها برای آغاز پرداخت های موبایلی در 
کشور گفت: با توجه به توسعه استفاده از تلفن های همراه هوشمند در کشور استفاده 
از ابزارهای جدید پرداخت که جایگزین پایانه های فروش خودپردازها و یا پرداخت های 

اینترنتی شود، در جامعه احساس می شد.
در این شیوه، پرداخت ها بدون استفاده از کارت و با استفاده از نشان گذاری کارت های 
بانکی در بس��تر امن انجام می ش��ود. با نزدیک کردن گوشی هوشمند به پایانه های 

فروش��ی که به فناوریNFC مجهز باش��ند، اطالعات به شکل نشان گذاری شده از 
طریق نرم افزارهایی که در گوش��ی نصب شده است، به شبکه الکترونیکی منتقل و 
پس از پردازش اطالعات پرداخت انجام می شود که کل این مراحل کمتر از ۱۰ ثانیه 

طول می کشد.
حکیم��ی همچنین اظهار کرد: با این کار می توان ان��واع پرداخت های جدید را برای 
نظام های پرداخت تعریف کرد و حتی پرداخت ارقام پایین را بدون وارد کردن رمز و در 
سقفی که مشتری می خواهد، انجام داد. همچنین این فناوری از امنیت بسیار باالیی 
نسبت به کارت های بانکی برخوردار است. امنیت کارت های مغناطیسی با یک رمز 
تامین می شود، اما برای پرداخت موبایلی حداقل به سه رمز شامل رمز ورود به تلفن 
رمز ورود به نرم افزار و رمز دوم کارت نیاز است و بنابراین حتی در صورت گم شدن 

گوشی مشکلی برای مشتری پیش نمی آید.

   پرداخت موبایلی، الزمه تحقق دولت الکترونیک و همراه
در نهایت وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دولت یازدهم اوایل مردادماه، از برگزاری 
جلساتی با رئیس کل بانک مرکزی در راستای خدمات پرداخت های الکترونیک روی 
موبای��ل خبر داد و اظهار کرد: تحقق بس��یاری از خدمات دولت الکترونیک و دولت 
همراه، منوط به اجرایی ش��دن این موضوع است. همکاران بانک مرکزی قول دادند 

هرچه سریع تر خدمات پرداخت موبایل را به طور کامل برقرار کنند.
وی با ارائه توضیحاتی درباره مذاکره با بانک مرکزی برای پرداخت موبایلی گفت: در 
گذش��ته بانک مرکزی در برداشت هایی که از طریق پرداخت موبایلی وجود داشت، 
محتاط عمل می کردند. اما در نهایت اطمینان پیدا کردند سبکی که ما ارائه کردیم و 
امروز در دنیا مصطلح است، لطمه ای به رگوالتوری مالی و بانکی آنها وارد نمی کند و 
مردم نیز امنیت دارند. بنابراین با توجه به راه اندازی فاز اول دولت الکترونیکی، بخشی 
از این فعالیت های بانکی از طریق موبایل می تواند مورد استفاده قرار گیرد و بخشی 

دیگر تا آخر شهریور عملیاتی می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دولت یازدهم درباره تفاوت این پرداخت ها با پرداخت 
از طریق اپلیکیش��ن های بانک ه��ا و اپراتورها نیز توضی��ح داد: در این نوع پرداخت، 
سیستمی روی موبایل وجود دارد که تا یک سقف پرداخت، احتیاجی به وارد کردن 

کد ویژه و پسورد ندارد و با گرفتن موبایل روی سیستم عمل می کند.
موافق��ت بانک مرکزی با پرداخت موبایلی می توان��د آغاز تحولی در زمینه پرداخت 
محسوب شود. دولت همراه اخیرا همزمان با فاز اول دولت الکترونیک راه اندازی شده 
است و تلفن همراه را به یک دفتر خدمات الکترونیکی تبدیل می کند. بدین ترتیب 
افزوده شدن خدمات پرداخت به موبایل می تواند مکمل دولت همراه باشد و با توجه به 
اینکه امروزه گوشی موبایل از مهم ترین ابزارهای مورد استفاده روزمره است، به آسان تر 

شدن هرچه بیشتر فرآیندها کمک کند.
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الکترونیک

مسترکارت ها آمریکایی هستند یا ایرانی؟!

ش��رکت ملی پست چند ماهی است که به نمایندگی از یک شرکت داخلی به ثبت 
نام و ارائه کارت های بین المللی اقدام کرده است. امری که عالوه بر شبهات مربوط به 
ضمانت قانونی بانک مرکزی، سخنگوی شرکت آمریکایی مستر کارت هم وابستگی 

این کارت ها را به خود تکذیب کرده بود.
به گزارش ایسنا، مسترکارت از جمله کارت های بین المللی آمریکایی است که سال 
گذش��ته در فضای پس��ابرجام بحث های زیادی در رابطه با امکان اتصال به شبکه و 
اس��تفاده ایرانی ها از آن مطرح ش��د؛ اواخر مرداد ماه سال گذشته )۱۳۹۵( بود که از 
سوی شرکت پست اینگونه اعالم شد که در راستای توسعه همکاری های دو جانبه به 
ویژه تعامالت مالی، شرکت پست در زمینه خدمات مستر کارت با شرکت ویژن کارت 
ایرانیان مشارکت می کند و متقاضیان پس از دریافت مستر کارت ایرانیان از طریق وب 

سایت شرکت مذکور می توانند نسبت به شارژ کارت صادره اقدام کنند.
در این راستا یکی از اعضای هیات مدیره پست از انعقاد تفاهم نامه همکاری با شرکت 
ویژن کارت ایرانیان خبر داده و گفته بود که این شرکت مجوزهای الزم از مراجع ذی 
صالح داخلی و بین المللی را کس��ب کرده و تنها شرکت داخلی مورد تایید از سوی 

مستر کارت جهانی است.
غالمرضا نجاری - عضو هیئت مدیره ش��رکت ملی پس��ت -  با اش��اره به دسترسی 
آسان هموطنان به واحدهای پستی بیان کرده بود که براساس توافق صورت گرفت�ه 
فراین���د های احراز هویت، ثبت نام، تایید و تحویل این کارت های اعتباری به پست 
س��پرده شده اس��ت. متقاضیان پس از دریافت کارت از طریق وب سایت ش��رکت 

مذک���ور می توانند نسبت به شارژ کارت صادره اقدام کنند.
اما مدت چندانی از انتش��ار این خبر نگذشته بود که این موضوع از سوی سخنگوی 
شرکت آمریکایی مسترکارت تکذیب و  تاکید شد مستر کارت هیچگونه فعالیتی در 
ایران ندارد. »ِسز آیِسن«، سخنگوی این شرکت با تأکید بر اینکه هیچگونه فعالیتی 
در ایران نداریم، اینگونه عنوان کرده بود که تا زمانیکه ایران همچنان در حلقه تحریم 

آمریکا باشد اجازه فعالیت  در این کشور را نداریم.
در حالی که در پاسخ به اظهارات او، غالمرضا نجاری تاکید کرده بود که پست جمهوری 
اس��المی از طریق شرکت واسط، این کارتها را در دفاتر پستی به ف�روش می رساند.  
مسئوالن شرکت پست و وزیر ارتباطات دولت یازدهم از ارائه مسترکارت به ایرانیان 
خبر داده و متذکر شده  بودند که شرکت ملی پست در راستای توسعه خدمات خود 
ثبت نام و صدور مسترکارت به ایرانیان را به نمایندگی از یک شرکت داخلی  انجام 

می دهد.
غالمرضا نجاری در گفت وگو با ایسنا گفته بود که از آنجا که شرکت پست به نیابت از 
سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی خدمات دیگر دستگاه ها را به مشتریان ارائه 

می کند، با هدف تسهیل مبادالت ارزی خرد، با انعقاد 
قرارداد با شرکت »ویژن کارت ایرانیان« عملیات مربوط 
 )prepaid( به توزیع و تحویل کارتهای پیش پرداخت

به متقاضیان را پس از احراز هویت برعهده دارد.
پیش از این نیز حامد ذوالفقاری - مدیرعامل شرکت 
ویژن کارت - نیز با بیان اینکه سخنگوی مستر کارت 
امکان فعالیت این ش��رکت از طریق شرکتهای واسط 
را تکذی��ب نک��رده اعالم کرده بود که م��دارک احراز 
صالحیت این ش��رکت مبنی بر اجازه توزیع کارتهای 
بین المللی موجود بوده و مش��خصاً از این شرکت به 
عنوان نماینده رس��می در زمینه واگ��ذاری کارتهای 

اعتباری بین المللی یاد شده است.
اما حسین مهری - مدیرعامل شرکت پست - مهرماه 
سال گذش��ته در پاس��خ به پیگیری سرنوشت طرح 
مسترکارت ایرانیان توضیح داد: عرضه این کارت ها به 
ش��کل محدود صورت می گیرد اما در عرضه گسترده 
آنها به دلیل برخی مشکالت جزئی هنوز وارد نشده ایم 
که این مشکالت در حال حل شدن است. همچنین به دلیل موضوع تحریم ها صالح 
بر آن اس��ت که فعال توضیحات بیشتری دراین خصوص مطرح نشود اما در نهایت 

زیرساخت های اجرایی این طرح در حال آماده سازی است.
مدیرعامل پست همچنین گفته است که برای ارائه این خدمات اکنون تالش داریم 
تاییدیه ای از بانک مرکزی دریافت کنیم. اجرای این طرح با حاشیه های متعدد همراه 
شد و به همین دلیل ما سعی کردیم برای اجرا از بانک مرکزی تاییدیه الزم را دریافت 
کنیم. چراکه به هیچ عنوان دوست نداریم در آینده اتفاقی رخ دهد که ما شرمنده 

شهروندان شویم.
در شرایطی که گفته می شد شرکت ملی پست قصد دارد تا با دریافت تاییدیه از بانک 
مرکزی و با ضمانت یک بانک این طرح را به صورت وسیع تری و در کل کشور اجرا 
کند،   مدیرکل فناوری اطالعات بانک مرکزی اس��فندماه اعالم کرد که با توجه به 
این که مسترکارت مشمول تحریم های اولیه و یک طرفه است فعال ارتباط مستقیمی 
با آن نداریم، اما وی از مذاکراتی با شبکه های غیرآمریکایی و احتمال به نتیجه رسیدن 

آن در سال ۹۶ خبر داده بود.
تا اینکه مدیر عامل شرکت ملی پست اخیرا  از ارائه مستر کارت به صورت محدود 
در تهران خبر داده  و گفته بود که تعهد این کارت ها با شرکت ثالث طرف قرارداد 
با پس��ت است و کسانی که به مستر کارت نیاز دارند اکنون می توانند از این امکان 
استفاده کنند. آنطور که در برخی رسانه ها اعالم شد، وی با اشاره به اینکه در حال 
حاضر مستر کارت در منطقه ۱۵ پستی به صورت محدود در اختیار متقاضیان قرار 
می گیرد، عنوان کرده اس��ت که  با توجه به مذاکره های صورت گرفته و رفع برخی 
محدودیت ها، در آینده ای نه چندان دور مس��ترکارت به صورت گسترده در اختیار 

متقاضیان سراسر کشور قرار می گیرد.
ظاهرا در حال حاضر در راستای توسعه همکاری های دوجانبه به ویژه تعامالت مالی، 
شرکت پست در زمینه خدمات مستر کارت با شرکت ویژن کارت ایرانیان مشارکت 
می کند و متقاضیان پس از  ثبت نام در پس��ت و دریافت کارت از طریق وب سایت 

شرکت ویژن کارت ایرانیان، می توانند نسبت به شارژ کارت صادر شده اقدام کنند.
با پی گیری های ایس��نا در مورد چند و چون ارائه این ویژن کارت ها که ادعا ش��ده 
در ۱۹۰ کش��ور دنیا اعتبار دارد، روابط عمومی ش��رکت ملی پست، نقش شرکت 
ملی پس��ت را تنها ثبت ن��ام و انجام امور اداری مرتبط با ای��ن کارت ها اعالم کرد و 
مسئول حقیقی ارائه این کارت ها را شرکت ویژن کارت ایرانیان اعالم کرد. همچنین 
تضمین های مالی این خدمت را متوجه تصمیمات بانک مرکزی دانستند. اما اینکه در 
آینده اگر مشکلی متوجه دارندگان این کارت ها باشد کدام نهاد باید مسئولیت نهایی 

را برعهده داشته باشد به نظر هنوز قطعی نشده است.
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دستگاه های کارت خوان رایگان می شود؟

بانکداری نوین به دلیل حجم عظیم تراکنش ه��ای مالی، دورکاری، تجارت های بین 
قاره ای و سرعت باالی انجام امور، ناچار به استفاده از سیستم های جدید الکترونیکی 
است؛ امری که مستلزم وجود زیرساخت های تکنولوژیکی الزم و از آن مهمتر تضمین 
امنیت تبادالت در این درگاه بزرگ است.در توسعه و ترویج استفاده از خدمات بانکداری 
الکترونیک��ی نهادهای مختلفی از جمله وزارت ارتباطات، بانک مرک��زی، وزارت امور 
اقتصادی و حتی قوه قضاییه درگیر هستند. هرکدام از این نهادها اگر در حوزه ایجاد 
زیرساخت، اعطای مجوز و قانون گذاری وظایف خود را انجام ندهند یک فرایند بانکی 
الکترونیکی شکل نمی گیرد اما بارزترین شکل استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک، 
در کارت های بانکی دیده می شود و این روزها مهمترین مساله در این ارتباط تضمین 
امنیت این کارت هاست.ابعاد مهم بانکداری الکترونیکی زمانی بیشتر نمود پیدا می کند 
که متوجه حجم عظیم کاربران درگیر در استفاده از این خدمات شویم.   آمارهای بانک 
مرکزی نش��ان می دهد که تا ابتدای سال جاری حدود ۴۱۴ میلیون کارت بانکی در 
انواع مختلف صادر ش��ده است، بر این اساس نزدیک به ۲۷۱ میلیون کارت برداشت، 
ی��ک میلیون و ۴۷۰ هزار کارت اعتب��اری، حدود ۱۴۰ میلیون کارت هدیه و خرید و 
همچنین یک میلیون و ۹۷۰ هزار کارت الکترونیک صادر ش��ده و در دست مردم در 

حال گردش بوده است.
   امنیت کارت های بانکی زیر سوال رفت

کارت های بانکی که کاربردهای مختلفی از برداشت پول تا خرید و جابجایی و نقل و 
انتقال را برای مشتریان انجام داده و دارای مشخصه های امنیتی از جمله نام صاحب 
کارت و یا نوار مغناطیس��ی هستند که اطالعات مهمی مانند اطالعات هویتی دارنده 
کارت در آن درج می ش��ود. این همان موضوعی است که اکنون مورد توجه قرار دارد. 
کارشناسان حوزه بانکداری الکترونیک معتقدند با اینکه سیستم بانکداری الکترونیک 
در ایران مطمئن اس��ت، اما جزو معدود خالءهای امنیتی آن را می توان وجود همین 
کارت های مغناطیسی اعالم کرد.آیدین آرنگ - کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی-  
در گفت وگو با ایسنا، فناوری مورد استفاده در کارت های بانکی فعلی را قدیمی توصیف 
کرد و گفت: کارت های مغناطیسی موجود در بازار ایران پاسخگوی نیازهای روز جهانی 
عرصه بانکداری الکترونیکی نیستند. کارت های بانکی تراشه دار جدید که درحال حاضر 
در بس��یاری از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد، اصطالحا قابلیت تبدیل به کیف 
پ��ول را دارند؛ به این ص��ورت که می توانند پرداخت های خ��رد را به صورت خودکار 
انجام می دهند به عالوه اینکه امنیت باالتری هم دارند.آرنگ با اشاره به اینکه خدمات 
بانکداری الکترونیک در ایران نو پاست، گفت که در گذشته اینگونه مشکالت امنیتی 
بانکداری در کشور کمتر دیده می شد؛ اما در حال حاضر و همزمان با توجه و آشنایی 
بیش��تر با تکنولوژی کارت های مغناطیسی، سوءاستفاده از آنها نیز بیشتر شده است. 
در ایران در بس��یاری از مغازه ها مش��تریان با در اختیار گذاشتن کارت و اعالم رمز به 
فروشنده این فرصت را به سواستفاده کنندگان می دهند تا از کارت آنها سوءاستفاده 
شود.کارت های بانکی موجود در ایران همه از نوع مغناطیسی هستند که همه اطالعات 
بانکی صاحبان حس��اب را در خود جای می دهند. همین مس��اله باعث می شود تا به 
راحتی بتوان از آنها سوءاس��تفاده کرد. برخی از سوء استفاده گران با نصب دستگاهی 
)اس��کیمر( در کنار کارت خوان ها اطالعات داخل کارت را کپی و با دسترس��ی به رمز 
مشتری بعدا از حساب او سوءاستفاده می کنند.در همین باره آرش وزوایی - کارشناس 
حوزه بانکداری الکترونیکی- به مساله به روز نبودن شبکه پرداخت بانکی در کشور اشاره 
کرد و گفت: در حال حاضر اکثر کشورهای دنیا برای پرداخت های خود از کارت های 
تراشه دار استفاده می کنند که امنیت تبادالت کارتی را تضمین می کند و نگرانی از کپی 
ش��دن و سوء استفاده از کارت هایشان را حل می کند، متاسفانه کارت های فعلی رایج 
در کشور کارت های مغناطیسی و مربوط به دهه 8۰ میالدی هستند و احتمال تقلب 
و کپی ش��دن اطالعات آن وجود دارد.اما کارت های رایج برای انجام خدمات بانکی در 
کشور کارت های مغناطیسی است. این کارت ها دارای یک نوار مشکی رنگ برروی خود 
هستند که اطالعات حساب بانکی فرد را در خود دارد که این نوار به گفته کارشناسان 
قابل کپی شدن و در نتیجه هک شدن است. اکنون و با پیشرفت های تکنولوژیکی در 
حوزه فناوری اطالعات ضرورت استفاده از کارت های بانکی با فناوری های نوین تراشه ای 

برای جلوگیری از کپی شدن اطالعات کاربران بیشتر از گذشته احساس می شود.
   منافع بانکداری الکترونیکی دقیقا چیست؟

بانکداری الکترونیکی در کاهش ترافیک، کاهش هزینه های سوخت، کاغذ و زمان موثر 
خواهد بود. همچنین این سیستم به طور مستقیم در ایجاد فرصت های نهان اقتصادی 
برای شرکت ها موثر است. استفاده از اطالعات تراکنش های الکترونیکی باعث می شود تا 
شرکت های خرد و بانک های کالن با استفاده از اطالعات تراکنشی مشتریان خود بتوانند 

برنامه ریزی های متناسبی را در حوزه مالی داشته باشند.
مهدی رزمی از دیگر کارشناس��ان بانکداری الکترونیکی درباره فرصت های بانکداری 
الکترونیکی برای اقتصاد کشور اظهار کرد: این گونه خدمات الکترونیکی عالوه بر اینکه 
باعث ایجاد رونق در کسب و کارهای فعلی می شود، موجب ایجاد کسب و کارهای جدید 
و اشتغالزایی نیز می شود. امروزه استارت آپ های جدیدی در زمینه هایی مانند خرید 

الکترونیکی به وجود آمده که پیرامون خود مشاغلی را نیز به وجود آورده است.
رزمی در ادامه با انتقاد از به روز نبودن قوانین بانک مرکزی در حوزه بانکداری الکترونیکی 
یکی از عوامل رشد نیافتگی این بانکداری را نبود قوانین متناسب در این حوزه ارزیابی 
کرد و گفت: فرض کنید یک تکنولوژی جدید وارد کش��ور می ش��ود و شروع به ارائه 
خدمات می کند اما به دلیل به وجود آمدن یک مش��کل کوچک، بانک مرکزی اقدام 
به لغو مجوز آن شرکت می کند. این مسئله به دلیل عدم شناخت جدی بانک مرکزی 
به وجود می آید که در نهایت باعث می شود تا حرکت به سمت تکنولوژی های جدید 
در این حوزه کند شود.سود سرشار بانک ها از انباشت سرمایه مردم در نزد آنها حاصل 
می شود. بانک ها با سپرده های مردم در فعالیت های اقتصادی و مالی گوناگونی مشارکت 
می کنند و سود کالنی را به دست می آورند. برای همین است که بانک ها برای جذب 
س��پرده های مردم متحمل تبلیغات عظیم تلویزیونی و غیر از آن می شوند. در حوزه 
بانکداری الکترونیکی هم به همین شکل است. بانک ها هرچقدر بتوانند نظر مردم را در 
استفاده از خدمات الکترونیکی خود بیشتر جلب کنند نرخ تراکنش های مالی و انباشت 
ثروت در نزد خود را بیشتر می کنند. برای همین هم هست که بانک ها نه تنها هزینه ای 
بابت خدمات خود به مردم دریافت نمی کنند بلکه حاضر به فراهم کردن این خدمات به 

صورت کامال رایگان هم هستند.
   آیا بانک ها واقعا در ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی ضرر می کنند؟

ما همچنین به نظام جامعی برای پاسخ گویی به وضعیت بازار نیاز داریم. در حوزه بانکی 
در یک طرف بانک ها قرار دارند که س��رویس های جدی��د را راه اندازی می کنند و در 
طرف دیگر مردم قرار دارند که از این سرویس ها استفاده می کنند. بانک مرکزی برای 
تنظیم این تعامل، باید متناس��ب با ش��رایط روز عمل  کند و در برخورد با مسائل روز 
قوانین مناسبی را وضع کند.محمد آجدانی - کارشناس حوزه بانکداری الکترونیک - در 
گفت وگو با ایسنا، با بیان این که فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطاتی حوزه کسب 
و کارها را به طور اساسی متحول کرده است، گفت: بانکداری یکی از حوزه هایی است 
که در استفاده از فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطاتی پیشرو بوده است. بانکداری 
نوین به سمت متمرکز سازی پایگاه های داده ای حرکت می کند. قبال باید برای انجام 
عملیات های بانکی حتما به همان شعبه ای که در آن حساب باز کرده بودیم، مراجعه 
می کردیم اما حاال همه ش��عبه های بانکی دارای پایگاه اطالعاتی واحدی هستند که 
محدودیت شعبه ای را حل کرده است و در ادامه درباره بحث کارمزد خدمات بانکی نیز 
اظهار کرد: در ایران بانک ها از طریق سود تسهیالت مبادالت پولی هزینه انجام خدمات 
بانکی را تامین می کنند، در حالی که در واقع باید این هزینه ها توسط مشتریان این 
خدمات و پذیرنده های آن تقبل شود. این شرایط باعث می شود تا بانک ها هزینه زیادی 
را بابت ارائه ی خدمات الکترونیکی به مشتریان خود پرداخت کنند و در عوض این هزینه 
را از محل ارائه تسهیالت خود به مشتریان تامین کنند.در این مورد اما نکته قابل ذکر 
این است که انجام تراکنش های بانکی از طریق کارت خوان ها به دلیل تجمیع اعتباری 
که در نزد بانک ها به وجود می آورد به خودی خود س��ودآور است، به طوریکه بانک ها 
حتی حاضر به ارائه رایگان دستگاه های کارت خوان به مشتریان خود هستند. در مورد 
تازه ای حتی یکی از بانک ها اخیرا اقدام به ارائه سود کوتاه مدت به صاحبان دستگاه های 

کارت خوان کرده است.



لزوم توجه به تکالیف قانونی حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات؛
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی:

افزایش رسعت و بهبود کیفیت اینرتنت در اولویت وزیر جدید باشد

ایجاد 100 هزار شغل از تکالیف قانونی اولویت دار است 

موضوع ترانزیت دیتا می تواند نقطه قوت ما در حوزه ICT باشد
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فریده شریف زاده

پیشنهادهای اعضای کمیسیون های صنایع و معادن و اجتامعی مجلس
 به وزیــر جدید ارتبا طات

نظر به سکانداری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات دولت دوازدهم توسط مهندس آذری جهرمی، با تنی چند از نمایندگان مجلس شورای 
اس�المی و به صورت ویژه با اعضای کمیس�یون های صنایع و معادن و اجتماعی مجلس به گفت وگو نشستیم تا توقعات آنها از وزیر جوان 
ارتباطات و پیشنهادهای آنها به ایشان را مطرح کنیم. تقریبا همه نمایندگان در این گفت وگوها بر لزوم توجه به تکالیف قانونی حوزه ارتباطات 

و فناوری اطالعات توسط وزیر و از سوی دیگر بر تقویت زیرساخت های ارتباطی مخصوصا در مناطق روستایی و دورافتاده تاکید داشتند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، توجه به تکالیف 
قانون��ی در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات را از مهم ترین اولویت های کاری وزیر 
جدید ارتباطات و فناوری اطالعات برشمرد و در عین حال افزایش سرعت اینترنت و 

بهبود در این زمینه را از دیگر نکاتی برشمرد که باید مورد توجه وزیر قرار گیرد.
دکتر سعید باستانی در گفت و گو با خبرنگار ماهنامه نسل چهارم با بیان اینکه یکی از 
اولویت های کاری مهمی که وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات باید به آن توجه داشته 
باشد انجام تکالیف قانونی مشخص شده در برنامه است، گفت: در این راستا یکی از 
مهم ترین موضوعات ایجاد ۱۰۰ هزار شغل در این حوزه است که از موارد اولویت دار 

محسوب می شود.
وی، ایجاد زیرساخت های الزم برای دستیابی به تکالیف قانونی این بخش را از دیگر 
نکات��ی عنوان کرد که باید در اولویت قرار گیرد و در عین حال فراهم س��ازی فضای 
مناسب برای کسب و کارهای اینترنتی را از دیگر نکاتی  برشمرد که باید مورد توجه 

قرار گیرد.
باستانی با تاکید بر ضرورت برطرف شدن موانع و محدودیت هایی که در ایجاد کسب 
و کارها وجود دارد، اظهار کرد: نقش حاکمیتی در حوزه ارتباطات باید تقویت شود و 
در عین حال  در دستیابی کشورمان به سهم هایی که در حوزه ICT در اولویت دنیا 

قرار دارد توجه الزم صورت گیرد.
نماینده مردم شهرستان های تربت حیدریه، زاوه و مه والت در مجلس، به  در اختیار 
ق��رار دادن فرکان��س های رادیویی موجود و تجمیع آن ها ب��رای بهبود امور و انجام 

برنامه های مورد نیاز در حوزه ICT  تاکید کرد.
این نماینده مجلس ش��ورای اسالمی در بخش دیگری از گفت وگوی خود وابستگی 
کشور در بخش هایی از حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات به دیگر کشورها را از جمله 

نقاط ضعفی برشمرد که آقای آذری جهرمی باید به آن توجه داشته باشند.
وی ادامه داد: این وابستگی مشکالتی را موجب می شود؛ به عنوان مثال به طور ناگهانی 
اپ های ایرانی از  اپ استور حذف می شوند که این موضوع موجب ایجاد محدودیت 

برای کسب و کارها می شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: تمام مواردی 
که در قانون برای حوزه ICT  تکلیف شده باید در اولویت امور قرار گیرد تا بتوانیم در 

این شبکه جهانی موفق باشیم.
باستانی همچنین اظهار کرد: در شرایطی که متاسفانه در کشورمان، عدم نظارت دقیق 
بر اپراتورها وجود دارد، در برخی مواقع  محدودیت هایی برای فضای کسب و کار ایجاد  

شده و بخش خصوصی را با مشکالتی مواجه می کند.

وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه در کشورمان جوانان فعال، پرانرژی و با استعدادی 
داری��م، گفت:ع��الوه بر س��رمایه گذاری مالی بای��د به لحاظ قانون��ی و معنوی، نیز 
س��رمایه گذاری های الزم در این حوزه صورت گیرد تا با ایجاد ش��رایط کسب و کار 
بتوانیم از توان نیروهای متخصص بهره برده و در توس��عه فضای کس��ب و کارهای 

اینترنتی به دستاوردهای بسیار بزرگ تری دست یابیم.
این نماینده مجلس شورای اسالمی در عین حال تاکید کرد: با  استعداد و هوش باالیی 
که جوانان ما دارند قطعا می توانیم در حوزه سخت  افزار و نرم افزار به پیشرفت های 

بسیار باالتری دست یابیم و صادرات خدمات فنی - مهندسی نیز  داشته باشیم.
وی در پایان به موضوع ترانزیت دیتا اشاره کرده وموقعیت جغرافیایی کشورمان را در 

این زمینه از موضوعات و نقاط قوت حوزه ICT برشمرد.
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لزوم توسعه ICT در مناطق روستایی و کمرت توسعه یافته
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی:

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتامعی مجلس:
دستیابی به ارتباطات مناسب تلفن همراه و اینرتنت حق همه مردم است

افزایش امنیت در فضای مجازی باید در اولویت وزیر ارتباطات باشد

باید زیرساخت های دولت الکرتونیک مورد توجه ویژه قرار گیرند

ایجاد اشتغال در حوزه کسب و کارهای  اینرتنتی مورد توجه باشد

برخی مردم برای رسویسی هزینه می کنند که از کیفیت الزم برخوردار نیست

عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 
ش��ورای اسالمی، بهبود و افزایش امنیت در فضای مجازی 
را از جمله مهمترین اولویت های کاری برش��مرد که باید 
مورد توجه وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات قرار گیرد و 
در عین حال بر توجه بیشتر به ایجاد زیرساخت های الزم 
برای بهره مندی مناطق محروم  و روس��تاها از تلفن همراه 
همه اپراتورها و فراهم سازی اینترنت در این مناطق تاکید 
کرد.اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای 
اسالمی در گفت و گو با خبرنگار ماهنامه نسل چهارم با بیان 

 ICT اینکه وزیر ارتباطات و وفناوری اطالعات باید به موضوع افزایش امنیت در حوزه
توجه الزم داشته باشد، گفت: این موضوع یکی از مهمترین مواردی است که همیشه 
در اولویت بوده و همچنان باید بیش از گذشته مورد عنایت قرار گیرد.وی، فراهم سازی 
و ایجاد زیرساخت های الزم برای استفاده از تلفن همراه در نقاط دوردست را از دیگر 
موارد مهم برشمرد که همه اپراتورها باید به آن  توجه کرده وبرنامه ریزی های الزم را 
انجام دهند.وی با بیان اینکه بس��یاری از نقاط دوردست و محروم از اینترنت بی بهره 
هس��تند، گفت:  تمرکز و توجه بیشتر به نقاط محروم و فراهم کردن امکانات الزم در 
این حوزه ضرورتی انکارناپذیر است.این نماینده مجلس شورای اسالمی در عین حال 
افزایش سرعت اینترنت را نسبت به سال گذشته و تقویت  آن را از جمله نقاط قوتی 
دانست که در این حوزه شاهد بودیم و اظهار امیدواری کرد که بتوانیم به صورت کامل در 
کشور اینترنت مناسب را در دسترس داشته باشیم.عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی 

کشور در مجلس در بخشی از سخنان خود، وجود تلفن 
های ثابت بی س��یم را در برخی از مناطق روستایی از 
جمله نقاط ضعف حوزه ICT برش��مرد که این تلفن 
ها، تکنولوژی قدیمی محسوب شده  و باید جمع آوری 
شوند و از طرفی به موضوع آنتن دهی تلفن های همراه 
اپراتورها در این مناطق  توجه شود.وی بر تعامل بیشتر 
اپراتورها با یکدیگر تاکید کرده و این موضوع را موجب 
استفاده بهتر از امکانات و همپوشانی بیشتر دانست که 
همه این موارد در نهایت موجب می ش��ود که مصرف 

کنندگان نهایی منتفع شوند.
وی در عین حال بیان کرد: همه این ها در حالی است که متاسفانه آن چنان که باید و 
شاید در این زمینه تعاملی بین اپراتورها وجود ندارد.این نماینده مجلس شورای اسالمی،  
س��رمایه گذاری بیش از پیش در حوزه فیبرنوری را از دیگر اولویت هایی برشمرد که 
باید مورد توجه وزیر قرار گیرد؛ چراکه توسعه فیبرنوری باعث افزایش سرعت اینترنت و 
کیفیت آن می شود.وی با تاکید بر ایجاد اشتغال در فضای مجازی و کسب و کارهای  
اینترنتی، گفت: آقای جهرمی وزیر جوانی است و انتظار داریم با جدیت و قدرت بیشتری 
به این موضوع توجه کند.سلیمی با تاکید بر اینکه باید به زیرساخت های دولت الکترونیک 
توجه الزم صورت گیرد تا کشورمان سریع تر بتواند در مراحل توسعه گام بردارد، افزود: 
باید حوزه مخابرات و از طرفی فراهم سازی زیرساخت های مخابراتی برای همه بخش ها 

مورد توجه قرار گیرد.

دبیر اول کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای 
اسالمی، بر ضرورت افزایش سرعت و بهبود کیفیت 
اینترن��ت در همه مناطق به ویژه مناطق محروم و 
روس��تایی تاکید کرد و آن را از اولویت های مهم 
پیشنهادی به  وزیر ICT برشمرد.روح اهلل بابایی 
صالح، نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس 
در گفت وگو با خبرنگار ماهنامه نسل چهارم با بیان 
اینکه جوانان کشور ما دارای استعداد باالیی بوده و 
خواس��ته های به حقی از دولت دارند، گفت: یکی 
از مهمتری��ن مواردی که آقای جهرمی باید به آن 
عنایت خاص داشته باشد بحث اینترنت و افزایش 

کیفیت آن اس��ت، چون متاسفانه کیفیت اینترنت آن چنان که باید و شاید رضایت 
بخش نیست.وی افزود: به عنوان مثال در محدوده ای که بنده زندگی می کنم اینترنت، 
وضعیت مناسبی نداشت که این موضوع برای بنده حل شد، اما برای عموم مردم که 
این گونه مشکالت را دارند باید چاره اندیشی شده و به حال خودشان رها نشوند، بنده 
به عنوان نماینده مردم در مجلس می خواهم همه مردم از اینترنت با کیفیت و مناسب 

بهره مند شوند.این نماینده مجلس شورای اسالمی 
همچنین افزایش آنتن دهی تلفن های همراه را از 
دیگر موضوعاتی عنوان کرد که باید وزیر ICT در 
اولویت ه��ای کاری خود قرار دهد. وی همچنین 
اظهار کرد: متاس��فانه ما همچنان در برخی نقاط 
ش��اهدیم که تلفن همراه از وضعیت نامناس��بی 
برخ��وردار اس��ت و م��ردم آن مناط��ق با چالش 
مواجه هستند، این در حالی است که دستیابی به 
ارتباطات موبایلی و اینترنت مناسب حق همه مردم 
اس��ت و کس��ی که در مناطق روستایی و محروم 
زندگی می کند نباید از این نعمت محروم باش��د.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: مردم در این مناطق 
برای سرویس��ی هزینه می کنند که نامناسب بوده و از کیفیت الزم برخوردار نیست 
و آقای جهرمی باید به این قبیل موضوعات توجه الزم را داشته باشند.وی همچنین 
توجه وزیر ارتباطات به تکالیفی که در قانون برای حوزه ICT مشخص شده را مورد 

تاکید قرار داد.



لزوم توجه به کسب و کارهای اینرتنتی و فضای مجازی
یک عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسالمی:

اشتغال زایی باید از مهمرتین اولویت های وزیر ارتباطات باشد

آننت دهی مناسب تلفن همراه در روستاها و کیفیت اینرتنت در اولویت باشد 

اجرایی شدن فاز سوم شبکه ملی اطالعات مورد توجه باشد
13
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کنکاش

 یک عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای 
اسالمی، توجه به کسب و کارهای اینترنتی و فضای 
مجازی را از اولویت های پیشنهادی به وزیر ارتباطات 
برشمرد و بر این نکته تاکید کرد که با توجه به ضرورت 
توجه به اشتغال زایی و با عنایت به اینکه فضای مجازی 
بستر مناس��بی برای  اشتغال زایی جوانان ایجاد می 
کند، باید به این کس��ب و کارها اهمیت داد.س��یده 
حمی��ده زرآبادی، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز 
در مجلس ش��ورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار 
ماهنامه نسل چهارم با تاکید بر اینکه وزیر ارتباطات و 

فناوری اطالعات باید در راستای انجام امور و وظایفی که در برنامه مشخص شده است 
حرکت کند، افزود: سیاست های هر وزارتخانه ای تعیین شده و وزارتخانه ها باید در مسیر 
دستیابی به اهداف مورد نظر به پیش بروند.وی افزود: یک سری موارد در برنامه ششم 
توسعه برای وزارت ارتباطات مد نظر قرار گرفته که به عنوان مثال می توان به موضوع  
اشتغال زایی اشاره کرد و در واقع مهمترین موضوعی  که آقای جهرمی و دیگر وزیران باید 
جزو اولویت های کاری خود قرار دهند بحث اشتغال زایی است.عضو کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شورای اسالمی در عین حال بیان کرد: موضوع اینترنت روستایی  و 

آنتن دهی اپراتورها بحث مهمی است که باید مورد عنایت 
قرار گیرد، چون متاسفانه یکی از مشکالتی که روستاییان 
عزیزمان با آن مواجه هستند بحث عدم آنتن دهی مناسب 
تلفن همراه و در عین حال اینترنت نامناسب است.عضو 
شورای اجرایی بین المجالس کشور، اجرایی شدن فاز سوم 
شبکه ملی اطالعات را از دیگر موضوعات مهمی برشمرد 
که باید مورد توجه قرار گیرد و از جمله مواردی است که 
تکلیف شده است.این نماینده مجلس شورای اسالمی در 
بخشی از سخنان خود، توجه به کسب و کارهای اینترنتی 
و فضای مجازی را از اولویت های دیگر پیشنهادی به وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات دانس��ت و بر این نکته تاکید کرد که با توجه به اهمیت و 
ضرورت توجه به بحث اشتغال زایی و از سویی با عنایت به این موضوع که فضای مجازی 
بستر مناسبی برای  اشتغال زایی جوانان نخبه و تحصیلکرده ایجاد می کند، بنابراین باید 
به این کسب و کارها اهمیت داده و در عین حال امکانات مناسب را فراهم کرده و به لحاظ 
زیرساختی فضایی را فراهم کرد که بتوان در این زمینه به راحتی فعالیت کرد.زرآبادی 
همچنین موضوع فرکانس های رادیویی را از دیگر نکات قابل توجه دانست و در عین حال 

به  موضوع بهره برداری از خدمات دولت الکترونیک تاکید کرد.

لزوم توزیع عادالنه خدمات ارتباطی در مناطق شهری و روستایی
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی:

برخی روستائیان هنوز تلفن ثابت نداشته و تحت آننت دهی موبایل هم نیستند

به خانه های جدیدی که در روستاها ساخته می شود  تلفن ثابت منی دهند

یک عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی بر 
ضرورت توسعه خدمات مخابراتی در تمام نقاط کشور و ازجمله 
روس��تاها و مناطق محروم تاکید کرد و ای��ن موضوع را از جمله 
مهمترین اولویت های کاری پیش��نهادی به وزیر ICT برشمرد.

علی اس��دی کرم، نماینده شهر بابک در مجلس شورای اسالمی 
در گفت و گو با خبرنگار ماهنامه نس��ل چهارم با تاکید بر اینکه 
در حال حاضر مخابرات در بخش هایی بیش��ترین تمرکز را دارد 
که س��ودآوری بیش��تری برایش به همراه دارد، گفت: متاسفانه 

من���اطق محروم وروستایی چون درآمدزایی و سودآوری چندانی برای مخابرات ندارند 
جزو اولویت های نخست مخابرات نیستند و این در حالی است که مردم این مناطق 
نیز همانند دیگر مردم کش��ور باید به صورت عادالنه از تمامی امکانات ارتباطی بهره 
مند شوند.وی افزود: با اظهار تاسف باید گفت  آنتن دهی موبایل و اینترنت  در مناطق 
روس��تایی  وضعیت رضایت بخشی ندارد و همین موضوع مشکالتی را برای مردم آن 
مناطق ایجاد کرده است، این  در حالی است که رساندن امکانات ارتباطی و خدمات 
فناوری اطالعات به مناطق محروم و دوردست همیشه در اولویت های کاری مسووالن 
عنوان می ش��ود بنابراین از آقای جهرمی این انتظار می رود که به این موضوع توجه 
الزم را داشته باشند.وی به مشکل روستائیانی که از داشتن تلفن ثابت محروم هستند 

اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی روستائیان هنوز تلفن ثابت 
ندارند و یا برخی روستاها تحت پوشش آنتن دهی شبکه های 
موبایلی قرار ندارند و هر روز به ما گالیه کرده و درخواس��ت 
می کنند که به عنوان نماینده آن ها در مجلس این مشکالت 
را پیگیری کنیم.عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی با بیان اینکه عمده مشکالت روستاها در بحث 
اینترنت، دفاتر پیش��خوان و تلفن همراه و ثابت است، اظهار 
ک��رد: به عنوان مثال به خانه های جدیدی که در روس��تاها 
س��اخته می شود  تلفن ثابت نمی دهند و مخابرات می گوید که خط جدیدی برای 
واگذاری ندارد.این نماینده مجلس شورای اسالمی  در بخشی از سخنان خود به خطوط 
ارتباطی در برخی مناطق روستایی اشاره کرده و گفت: متاسف��انه سیم های مخابراتی 
که در آن مناطق وجود دارند به دلیل نوع کیفیت و جنسشان  توسط پرندگان آسیب 
می بینند و همین موضوع منجر به قطع خطوط ارتباطی شده و مشکالتی را موجب 
می شود.وی در ادامه توضیح داد: به عنوان مثال به یکی از مراکز مخابراتی در شهرستان  
حوزه انتخابیه ام رفتم و شاهد بودم که حدود شش کیلومتر سیم توسط دارکوب ها 
دچار آسیب دیدگی و جمع آوری شده بود؛ این در حالی است که باید از سیم هایی در 

این مسیرهای ارتباطی استفاده شود که پرندگان نتوانند به آن ها آسیب بزنند.



ICT لزوم رعایت سیاست های باالدستی و اسناد کالن حوزه
یک عضو کمیسیون اجتامعی مجلس:

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی:
ساماندهی فضای مجازی از مهمرتین اولویت های پیشنهادی به وزیر ارتباطات است

وزیر ارتباطات به الزامات برنامه ششم توسعه توجه زیادی داشته باشد

با کاهش تصدی گری دولت شاهد پیرشفت رسیع خواهیم بود

اجرای طرح USO، پاسخگوی نیازهای ارتباطی روستائیان نیست 

مناطق محروم و روستایی در اولویت ارتباطات دهی قرار گیرد
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یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بر ضرورت توسعه 
زیرس��اخت ها، توزیع عادالنه و توس��عه متوازن در نقاط 
صفرمرزی و مناطق محروم تاکید کرد.شکور پورحسین، 
نماینده مردم پارس آباد و بیله س��وار در مجلس ش��ورای 
اس��المی  در گفت و گو با خبرنگار ماهنامه نسل چهارم، 
اظهار کرد: دولت مکلف اس��ت سیاست های باالدستی و 
اسنادی که در  زمینه ارتباطات و فناوری اطالعات وجود 
دارد و مواردی  را که در برنامه ششم توسعه آورده شده را 
رعایت کند.وی با بیان اینکه باید به موضوع توسعه در همه 
حوزه ها و از جمله حوزه ICT  توجه شود، گفت: الزامات  

وتکالیفی که مجلس به وزارتخانه ها محول کرده باید مورد عنایت بیشتری قرار گیرد 
و وزرای ه��ر وزارتخان��ه ای باید به  آن ها در انجام امور و برنامه های خود توجه کنند.

وی با تاکید بر اینکه وزیر ICT و تمامی وزیران باید به الزامات برنامه شش��م توسعه 

توجه زیادی داشته باشند، عنوان کرد: موضوع ارتباطات وفناوری 
اطالعات با توجه به جایگاه مهمی که در همه کشورها و از جمله 
کش��ور ما دارد باید مورد تاکید  بیشتری قرار گیرد.این نماینده 
مجلس شورای اسالمی در عین حال بیان کرد: در دنیا به »دولت 
داده« رسیده ایم، با توجه به اینکه ما در عصر ارتباطات و فناوری 
اطالعات زندگی می کنیم و بیش��تر امور به حوزه ICT مربوط 
است باید به این بخش در تمامی حوزها توجه شود.پورحسین در 
عین حال تصریح  کرد: دولت باید امور خود را به بخش خصوصی 
واگذار کند و با کاهش تصدی گری دولت شاهد پیشرفت سریع 
در همه حوزها و از جمله این بخش خواهیم بود.وی با بیان اینکه 
کش��ورمان در واگذاری امور خود به بخش خصوصی رتبه مناسبی ندارد، اظهار کرد: 
دولت اساسا کارفرمای  خوبی نیست و باید انجام آموزش را به بخش خصوصی واگذار 

کند که این شامل همه حوزه ها می شود.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، 
ساماندهی فضای مجازی را از جمله مهمترین اولویت های 
کاری پیشنهادی به وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات برشمرد.
غالم محمد زارعی، نماینده مردم شهرستان های بویراحمد 
و دن��ا در مجلس  در گفت و گو با خبرنگار ماهنامه نس��ل 
چهارم درباره مهمترین اولویت های کاری پیشنهادی به وزیر 
جدید ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: در راستای استفاده 
م��ردم از ظرفیت فناوری های جدید اقتصادی در چارچوب 
های مشخص و در ش��رایطی  که نگرانی های فرهنگی در 
زمینه استفاده از فضاهای مجازی وجود دارد، باید تمهیداتی 

اندیشیده شود که به همه ابهامات به خوبی پاسخ داده  شده و در عین حال  شرایط و 
زیرساخت های الزم برای استفاده بهینه از این فضا و از سویی امنیت الزم فراهم شود.وی 
افزود: گسترش شبکه اینترنت در روستاها به جهت نیاز مردم و فعالیت های اقتصادی و 
تجاری که وجود دارد ضروری به نظر می رسد  و در این راستا باید زیرساخت های  مورد 
نیاز فراهم شود.وی با تاکید بر اینکه باید آقای جهرمی به موضوع تامین زیرساخت های 
مربوط  به ارتباطات و فناوری اطالعات توجه الزم را داشته باشد، گفت: برای پیشرفت 
و توسعه در حوزه ICT توجه به زیرساخت ها امری الزم و ضروری است تا بتوانیم به 
اهداف مورد نظر دست یابیم.این نماینده مجلس در عین حال نهایی شدن شبکه ملی 
اطالعات را از دیگر مواردی برشمرد که  وزیر ارتباطات وفناوری اطالعات باید بر روی آن  
تمرکز داشته و اقدامات الزم را در این مسیر انجام دهند.زارعی  در بخشی از سخنان خود 
با اشاره به مناطق محروم و روستایی،  گفت: یکی از اقدامات مهم دولت باید تمرکز و توجه 
به این مناطق باشد تا آن ها نیز عادالنه از خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات، اینترنت و 
آنتن دهی مناسب و رضایتبخش بهره مند باشند و در عین حال امکاناتی که برای شهرها 

ایجاد می شود در این مناطق نیز فراهم  شود.وی با اشاره به 
ارتباطات روستایی نیز توضیح داد: در اکثر مناطق روستایی 
اجرای طرح USO پاس��خگوی نی��از مردم نبود و در عین 
حال  روستائیان انتظار دارند از تلفن های ثابت با هزین��ه کم 
به��ره مند شود.وی افزود: در گذشته  روستاها از تلفن های 
ثابت روستایی با هزینه کم استفاده می کردند، اما این تلفن 
ها را جمع کردند و در حال حاضر استفاده از تلفن های همراه 
برای آن ها پرهزینه بوده و از این موضوع ناراضی هس��تند، 
ما از وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات این انتظار را داریم  
که در رابطه با مشکالت روستاییان تمهیداتی بیندیشند.عضو 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در عین حال به اقدامات موثری که در 
این سال ها در حوزه ICT انجام گرفته اشاره کرده و ضمن تقدیر و تشکر از این اقدامات، 
توسعه شبکه تلفن همراه در سراسر کشور را از جمله نقاط قوت این حوزه عنوان کرد.
زارعی همچنین اظهار کرد: در بخش توسعه و گسترش  ICT  در اقصی نقاط کشور به 
توفیقات خوبی دست یافتیم که مرهون زحمات دوستان فعال در این بخش هاست، در 
عین حال توسعه شبکه های ارتباطی و تلفن های همراه نیز از دیگر مواردی است که جا 
دارد از تمامی فعاالن این حوزه ها نیز تشکر شود .وی  در عین حال توسعه و گسترش 
فیبرنوری را از دیگر مواردی عنوان کرد که می توان به عنوان نقاط قوت در حوزه ارتباطات 
و فناوری اطالعات به آن اشاره کرد.این نماینده مجلس، در پایان تاکید کرد: البته اقدامات 
مفید زیادی در این حوزه انجام شده که همگی جای تقدیر دارد و در عین حال باید  به 
این نکته نیز توجه شود که با توجه به رشد سریع این حوزه نباید از قافله عقب بمانیم و 
کشورمان باید بتواند به تکنولوژی های روز دنیا دست یابد و برای همه وزرا و از جمله آقای 

جهرمی آرزوی توفیق روزافزون داریم.



استفاده از تجهیزات مخابراتی بی کیفیت در مناطق دورافتاده
یک عضو کمیسیون اجتامعی مجلس شورای اسالمی:

زیرساخت مناسب در حوزه اینرتنت در رسارس کشور فراهم شود
در حوزه انتخابی بنده نقاط کور تلفن همراه زیادی وجود دارد

آقای جهرمی به مشکالت ارتباطاتی مناطق محروم عنایت ویژه ای داشته باشند
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لزوم توسعه و استقرار کامل دولت الکرتونیک  
رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع مجلس:

توسعه متوازن خدمات پهن باند با کیفیت باال و قیمت مطلوب در اولویت باشد

استفاده حداکرثی از ظرفیت ترافیکی منطقه مورد توجه باشد

یک عضو ارشد کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، ایجاد فضای مناسب 
برای کسب و کارهای مجازی و در عین حال تاکید بر عدالت در ارائه خدمات و سرویس 
های مرتبط  به تمام نقاط کشور را از جمله مهمترین مواردی عنوان کرد که باید در 
اولویت های کاری وزیر ICT قرار بگیرد.رمضانعلی سبحانی فر، نماینده مردم سبزوار، 
جغتای و جوین در مجلس ش��ورای اس��المی، در گفت وگو با خبرنگار ماهنامه نسل 
چهارم بر ضرورت ورود بیش��تر بخش خصوصی به ح��وزه های مرتبط با  ارتباطات و 
فناوری اطالعات تاکید و خاطرنش��ان کرد: این موضوع  موجب افزایش رقابت پذیری 
شده و در نهایت سرویسی ارزان و با کیفیت مناسب به دست مردم می رسد، چون در 

هم��ه ح��وزه ها شاهدیم که با ورود بخش خصوصی و ایجاد رقابت، با افزایش کیفیت 
سرویس ها و از سویی کاهش قیمت مواجه می شویم.وی، ایجاد فضای مناسب برای 
کسب و کارهای مجازی را از جمله مهم ترین موضوعاتی دانست که باید به آن توجه 
شود، چون اشتغال از مواردی  است که دغدغه همه مسووالن بوده و بحثی است که 
در همه بخش ها در اولویت قرار دارد و آقای جهرمی نیز باید به این موضوع توج��ه 
وی��ژه ای داشته باشند.این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، 
همچنین رساندن و تامین خدمات و سرویس های مجازی به مناطق محروم و روستایی 
را از دیگر اولویت هایی برشمرد که وزیر ICT باید به آن توجه کند.وی ادامه داد: یکی از 
مباحث مهمی که می تواند به ارتقای سطح آگاهی مردم در مناطق روستایی و محروم 
کمک کند بحث ارتباطات است چون متاسفانه زیرساخت های مناسب در این مناطق 
وجود ندارد و باید از طریق USO تامین اعتبار شوند.سبحانی فر با تاکید بر اینکه تمامی 
مواردی که گفته ش��د بخش کوچکی از مشکالتی است که در این حوزه وجود دارد، 
اظهار کرد:  باید اقدامات و برنامه ریزی های الزم  توسط وزیر جدید ICT به گونه ای 
باشد که این مشکالت و کمبودها برطرف شود، چون در مواقعی این اتفاقات به دلیل 
نب��ودن یک برنامه مدون به وجود آمده و طبیعی اس��ت می توان با یک برنامه ریزی 
منس��جم این ضعف ها را برطرف کرد.وی ادامه داد: با انجام تمامی اقدامات مورد نیاز 
فضای کسب و کار بیشتری ایجاد می شود و درآمد ما در بخش های سرویس دهی و 
ترانزیتی باال می رود.این نماینده مجلس شورای اسالمی بر استفاده حداکثری از ظرفیت 
ترافیکی منطقه تاکید کرد که این موضوع می تواند درآمدزایی باالیی برای کشورمان 
ایجاد کند.وی، تاکید بر توسعه شبکه ملی اطالعات و کاربردهای بومی، توسعه خدمات 
پهن باند با کیفیت و سرعت باال و قیمت مطلوب به صورت متوازن برای تمامی مردم 
را از جمله امور مهمی دانست که باید مورد توجه قرار گیرد.سبحانی فر همچنین به 
ضرورت حضور پررنگ کشورمان در بازارهای منطقه ای و بین المللی تاکید کرد و توسعه 

و استقرار کامل دولت الکترونیک  را از دیگر اولویت های مهم برشمرد.

یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی بر تقویت آنتن دهی اپراتورهای 
تلفن همراه در مناطق روس��تایی و دورافتاده تاکید کرد و در عین حال پیشنهادات 
خ��ود را در جهت بهبود وضعیت حوزه ارتباطات��ی و مخابراتی  این مناطق  به وزیر 

ICT اعالم  کرد.
علی کرد نماینده مردم شهرستان های خاش، میرجاوه و بخش های تابعه در مجلس 
شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار ماهنامه نسل چهارم با بیان اینکه جهرمی 
یکی از نیروهای مخلص انقالب اسالمی است که رئیس جمهور به ایشان اعتماد کرده 
و ما نیز در مجلس رای اعتماد به او دادیم، گفت: انتظار مجلس و دولت از ایشان در 
ابتدا ایجاد زیرساخت مناسب در حوزه اینترنت در سراسر کشور است که در این زمینه 

باید به مناطق محروم و دورافتاده توجه خاصی شود.
وی با تاکید بر اقدامات اساسی برای آنتن دهی تلفن های همراه در مناطق روستایی، 
توضیح داد: متاسفانه در حوزه انتخابیه بنده یعنی خاش، میرجاوه، نصرت آباد و کورین 
در استان سیستان و بلوچستان نقاط کور زیادی وجود  دارد که امیدوارم وزیر جدید 
ارتباطات و فناوری اطالعات این موضوع را از جمله اولویت های کاری خود در نظر 

گرفته و فکری به حال مردمان این مناطق کند.
کرد، در عین حال تاکید کرد: همچنین انتظار داریم با توجه به تقاضای باال نسبت 
به استفاده از س��یم کارت های یکی از اپراتورهای تلفن همراه، ایشان دستور نصب 
و راه اندازی آنتن های این اپراتور را حداقل در مراکز شهرس��ت�ان ها، بخ��ش ها و 



اشتغال زایی مهم ترین دغدغه های کشور است
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی: 

کسب و کارهای مجازی پتانسیل بسیار باالیی برای اشتغال زایی دارند

بردن فیربنوری به درب منازل و افزایش رسعت اینرتنت در اولویت باشد 

فضا برای همه اپراتورهای تلفن همراه رقابتی شود
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دهست���ان های پرجمعیت دهند تا مشکالتی که در این زمینه وجود دارد برطرف 
شود، به اعتقاد من این موارد باید از مهمترین اولویت های کاری وزیر ICT باشد تا 

بتواند گرهی از مشکالت مردم باز کند.
وی گفت: بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی به آقای جهرمی 

پیش��نهاد می دهم که به مشکالت ارتباطاتی در مناطق محروم و روستاها عنایت 
ویژه ای داشته باشند و رسیدگی به امور این مناطق در این بخش ها را در اولویت 
کارهای خود قرار دهند.این نماینده مجلس ش��ورای اس��المی در بخش دیگری از 
س��خنان خود، اس��تفاده از تجهیزات مخابراتی و ارتباطاتی بی کیفیت به ویژه در 
مناطق دورافتاده و روستایی را از جمله نقاط ضعفی دانست که هر از گاهی منجر به 

بروز مشکالتی برای مردم به دلیل قطعی های ناگهانی می شود.
وی توضیح داد: بعضا تجهیزات مخابراتی به دلیل وزش بادهای س��نگین، تگرگ، 
باران و یا مواردی از این قبیل آس��یب دیده و موجب قطعی ارتباط می شود و این 
در حالی است که اگر از تجهیزات با کیفیت باال استفاده شود شاهد این مشکالت 
نخواهیم بود.کرد، تاکید کرد: امروز تمام امور مردم در حوزه های  مختلف از جمله 
آب، برق، امور اداری و بس��یاری کارهای دیگر از طریق اینترنت انجام می شود که 
این موضوع از نقاط قوت محس��وب ش��ده و جای تقدیر و تشکر دارد چون موجب 
راحتی در دسترسی به خدمات شده و در نهایت به نفع مردم است اما متاسفانه با 
این کیفیت اینترنتی که وجود دارد هم چنان در برخی مناطق با مشکالت زیادی 
  ICT مواجه ایم . وی بیان کرد: به طور کلی بنده از وضعیت  حوزه های مرتبط با
ناراضی هستم و این نارضایتی را به ایشان نیز منتقل کرده ام، اما در عین حال به 
ایش��ان رای داده و حمایت کردم، ولی انتظار دارم به این مش��کالت به طور جدی 

رسیدگی کنند.

ی��ک عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اس��المی، رس��یدگی وزیر ICT به گالیه های اپراتورها،  
تقوی��ت آنتن دهی موبایل در همه مناطق و فراهم کردن 
امکانات زیرساختی برای ارائه اینترنتی با سرعت، با کیفیت 
و ارزان را از جمل��ه مهم ترین مواردی عنوان کرد که باید 

به آن توجه کرد.
عبداهلل رضیان، نماینده مردم قائم شهر، جویبار و سوادکود 
در مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار ماهنامه 
نسل چهارم با تاکید بر اینکه محوری ترین اموری که وزیر 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات باید به آن بپ��ردازد، بردن 
فیبرنوری به درب منازل و افزایش سرعت اینترنت است، 
گفت: کنترل فضای مجازی و سامان دهی کردن آن و در 
عین حال بومی سازی از جمله اولویت هایی است که باید 

در راس امور  قرار گیرد.
وی ب��ا بیان اینکه یکی از مهم ترین موضوعاتی که در حوزه ارتباطات مطرح اس��ت 
بحث آنتن دهی تلفن های همراه است، توضیح داد: ایجاد فضای مناسب برای رقابت 
بیشتر اپراتورها با یکدیگر برای ایجاد و ارائه خدمات بهتر و به روزتر  به مردم از جمله 
ضرورت هایی است که نباید از آن غافل ماند و وزیر ICT باید به قول ها و وعده هایی 

که دادند جامه عمل بپوشانند.
این نماینده مجلس ش��ورای اس��المی در عین حال بیان کرد: ارائه خدمات از طریق 
اینترنت روز به روز در حال افزایش است و این موضوع منجر به راحتی و تسهیل در 
دسترسی مردم در دریافت خدمات است و همه این ها جای خوشحالی  دارد، اما باید 
به این موضوع توجه کرد که ارائه خدمات از طریق اینترنت نیاز به زیرساخت هایی دارد 

که نباید به آن بی توجهی کرد.
رضیان ادامه داد: متاسفانه در برخی از واحدهای صنعتی 
در بعضی از مناطق با مشکالت اینترنتی روبرو هستیم که 

باید به آن رسیدگی شود.
وی در بخش��ی از س��خنان خود توجه خاص به موضوع 
اش��تغال زایی را از دیگر موارد مهمی عنوان کرد که آقای 
جهرمی باید آن را در راس برنامه های خود قرار دهند که 
این موضوع برای هر وزارتخانه ای نیز تکلیف شده است، 
چون اش��تغال زایی از مهم ترین دغدغه های کش��ورمان 
محس��وب می ش��ود و با توجه به اینکه کسب و کارهای 
مجازی پتانسیل بسیار باالیی برای اشتغال زایی دارند بهتر 

است اقدامات الزم در این زمینه صورت گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
در عین حال به وزیر ICT پیشنهاد داد که به گالیه های 
اپراتورها رس��یدگی کند، به عنوان مثال یکی از گالیه های اپراتورها ظرفیت رادیویی 

متوازن است که باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
رضیان در پایان با تاکید بر اینکه باید به رقابتی تر شدن فضا برای اپراتورهای تلفن 
همراه توجه خاصی شود، اظهار کرد: با ایجاد فضای رقابتی سالم و امکاناتی برابر، همه 
اپراتورها می توانند تمام توان خود را صرف ایجاد خدمات و سرویس هایی کنند که 
با کیفیت بهتری به مردم خدمات رسانی کرده و در عین حال به دلیل وجود فضای 
رقابتی، قیمت ها  کاهش می یابد و همه این ها در نهایت به نفع مصرف کنندگان 
و مردم اس��ت؛ هدف ما نیز این است که مردم از سرویس هایی با کیفیت و ارزان تر 

استفاده کنند و رضایت مردم در اولویت کارها قرار گیرد.
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:CNN Money گزارش ویژه

ارثیه  استیو جابز، در خدمت گسرتش بازار رسانه ای

اپلیکیشنی که بر خیابان های شلوغ تهران مسلط شده است

حمزه فاتح

CNN Money در گزارشی خبری اعالم 
کرد: خیابان های ش��لوغ ته��ران پنج برابر 
بیشتر از نیویورک تاکسی دارد. همین ماجرا 
هم باعث ارائه برنامه ای مثل اس��نپ شده 
است.س��ایت اتاق بازرگانی تهران با تشریح 
گزارشی به نقل از سی ان ان مانی، نوشت: با توجه به تحریم های ایاالت متحده، اوبر 
از ایران دور ماند. حاال استارت آپ اسنپ این شانس را دارد که به بازیکن اصلی محلی 

تبدیل شود.
»اوبر ایرانی« س��ال ۲۰۱۴ راه اندازی شد. شهرام شاهکار، مدیرعاملی فعلی آن، اوایل 
سال گذشته به این سیستم پیوست.شاهکار که قبال در کانادا و انگلیس درس خوانده 
و کار کرده به س��ی ان ان، گفت: احس��اس کردم که یک بازار توسعه نیافته ای وجود 
دارد که من می توانم با اس��تفاده از مهارت ها و تجربه ای که در خارج از کش��ور به 
دست آورده ام به توسعه بیشتر آن کمک کنم.اسنپ در سیستم عامل های اندروید و 
IOS در دسترس است و همچنین یک نسخه برای اپل واچ در نظر گرفته است. این 
برنامه وعده داده است که کاربران خود را در کمتر از ۵ دقیقه پیدا و سوار می کند.به 
گفته شاهکار، تعداد راننده های شرکت او – که توسط MTN، تلفن همراه آفریقای 
جنوبی حمایت می ش��ود - در طول سال گذشته به طور متوسط ۷۰ درصد افزایش 
پیدا کرده است.اس��نپ ۴ مدل خدمات ارائه می دهد. در طراحی این برنامه، شاهکار 
س��ایر عوامل بازارهای محلی را در نظر گرفته است. برای شروع به ماجرای چانه زنی 
که بین فروشندگان و مشتریان ایرانی مرسوم است پرداخته است.شاهکار می گوید: 
از روز اول، ما هزینه را قبل از سفر به مسافر و راننده نشان دادیم.افرادی که از اسنپ 
استفاده می کنند، پول نقد پرداخت می کنند و یا می توانند از طریق کارت بانک های 

ایرانی هزینه را بپردازند.
برخی تحریم ها علیه ایران از آغاز سال ۲۰۱۶، کاسته شد. اتفاقی که اجازه داد ایران 
نفت بیشتری بفروشد و اقتصادش را تقویت کند. صندوق بین المللی پول انتظار دارد 
در سال جاری ایران رشد ۳.۳ درصدی و برای سال ۲۰۱8، رشد ۴.۳ درصدی داشته 
باشد.شرکت هایی مانند توتال فرانسه و فولکس واگن آلمان به سرعت سعی دارند که از 
توان بالقوه ایران استفاده کنند. ایرباس و بوئینگ هم قراردادهایی امضا کرده اند که قرار 

است صدها هواپیمای مسافربری به ایران بفروشند.بیشتر جمعیت 8۰ میلیون نفری 
ایران زیر ۳۰ سال و از کار خود ناراضی اند. حسین چاردلی، یکی از این افراد ناراضی 
است. او مهندس سخت افزار است، اما نتوانسته است شغلی مناسب رشته اش پیدا 
کند و حاال در اسنپ به عنوان راننده کار می کند و حدود ۹۰۰ دالر در ماه که بیش 
از متوسط درآمد در ایران است، درآمد به دست می آورد.چاردلی، امیدوار است اسنپ 

سریع رشد کند تا او بتواند درآمد بیشتری به دست آورد.
 او به س����ی ان ان گفت: این به این معنی اس��ت که من می توانم از شهری به شهر 
دیگر بروم و پول بیشتری کسب کنم.البته شاید او باید زمان بیشتری منتظر بماند. 
اس��نپ در حال حاضر در ۴ ش��هر فعال اس��ت و ش��اهکار می گوید: به زودی تمام 

شهرهای بزرگ ایران را پوشش خواهد داد.
اسنپ ادعا کرده است که 8۰ درصد بازار را در اختیار دارد، اما خیابان های ایران به 
طور کامل برای او نیست. دیگر برنامه های محلی رقیب اسنپ، تپسی )Tap۳۰( و 
کارپینو )Carpino( هستند که برای به دست آوردن سهم بیشتر مبارزه می کنند.

ام��ا مانند اوبر، رقب��ای بزرگ منطقه ای دیگ��ری هم وجود دارد. اپلیکش��ن کریم 
)Careem( که در دبی مستقر است و در بیش از ۷۰ شهر خاورمیانه، شمال آفریقا و 

آسیای جنوبی فعالیت می کند، اعالم کرده است که قصد ورود به ایران را ندارد.

پس از مرگ بنیان گذار و مدیر ارشد اجرایی شرکت رایانه ای اپل، همه می پنداشتند که 
ارثیه ی میلیاردی او در راه توس��عه ی تکنولوژی رایانه سرمایه گذاری خواهد شد. لورن 
پ��اول جاب��ز، بیوه ی او، ولی راه دیگری را در پیش گرفته اس��ت.به گزارش دویچه وله، 
لورن پاول جابز، بیوه ی بنیانگذار اپل، امپراطوری رس��انه ای خود را با خرید اکثر سهام 
مجله ی پرسابقه ی آمریکایی »آتالنتیک« گسترش می دهد.بنا بر گزارش خبرگزاری ها 
به نقل از دیوید برادلی، صاحب امتیاز و مدیر »آتالنتیک« که نخس��تین شماره ی آن 
در س��ال ۱8۵۷ منتشر شد، ش��رکت »امرسون کلکتیو« متعلق به لورن پاول جابز به 
زودی صاحب س��هام  باقی مانده ی این مجله هم خواهد شد.برادلی »آتالنتیک« را که 
به مسایل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می پردازد در سال ۱۹۹۹ به مبلغ ۱۰ میلیون 
دالر خرید. او می نویسد که سه فرزند ذکورش مایل به »ادامه ی شغل« او نیستند. تیراژ 
»آتالنتیک« در سال ۲۰۱۶ به بیش از نیم میلیون شماره رسیده و صفحه ی اینترنتی 
آن، نزدیک به ۴۲ میلیون و ۳۰۰ هزار خواننده دارد. جفری گلد برگ قرار است هم چنان 
به عنوان س��ردبیر، تحریریه ی »آتالنتیک« را اداره کند. لورن پاول جابز پیشتر هم در 
بخش بازار رسانه ای سرمایه گذاری کرده و چندین بنگاه نشر آمریکایی را خریده است. 
کارشناسان می گویند که او قصد دارد ارثیه ی میلیاردی استیو جابز را در بخش نشر و 
رسانه های مدرن سرمایه گذاری کند.جف بزوس، مدیر عامل آمازون نیز در سال ۲۰۱۳ 

روزنامه ی پرسابقه ی »واشنگتن پست« را به مبلغ ۲۵۰ میلیون دالر خرید و با توسعه ی 
بخش »تکنولوژی مدرن« آن طیف خوانندگان روزنامه را گس��ترش داد. اس��تیو جابز 
یکی از برجسته ترین چهره های پیشرو در تکنولوژی رایانه بود که بر اثر بیماری سرطان 

لوزالمعده، در ۵ اکتبر ۲۰۱۱ در سن ۵۶ سالگی درگذشت.
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یک پژوهش که زیر نظر آفکام، نهاد ناظر بر رسانه ها در بریتانیا، انجام شده نشان می دهد 
که والدین در مورد این که گذاش��تن عکس فرزندانش��ان در شبکه های اجتماعی کار 

درستی است یا نه، نظر یکسانی ندارند.
طبق این تحقیق نیمی از والدین می گویند که از منتش��ر کردن اطالعات بیش از حد 
درباره فرزندانشان در شبکه های اجتماعی خودداری می کنند. دلیل عمده این افراد برای 

چنین کاری حمایت از حریم خصوصی فرزندان زیر ۱8 سالشان بود.
هرچند که یک پنجم این افراد گفتند که دست کم یک بار در ماه عکس بچه هایشان را 
در شبکه های اجتماعی می گذارند. این نظرسنجی در ماه آوریل انجام شد و هزار نفر هم 
در آن شرکت کردند.طبق تحقیق آفکام، ۵۶ درصد والدین گفتند که تصویر فرزندانشان 
را در شبکه های اجتماعی نمی گذارند. ۷۰ درصد گفتند که به نظرشان منتشر کردن 
عکس دیگران بدون گرفتن اجازه کار درستی نیست. ۳۶ درصد معتقدند که حتما باید 
دسترسی به عکس ها محدود به دوستان و دنبال کنندگان شود. ۵۰ درصد فکر می کنند 

پاک کردن عکس ها پس از انتشارشان در شبکه های اجتماعی سخت است.
لیندزی فوس��ل، یکی از مدیران آفکام در این رابطه به بی بی س��ی گفت: »والدین در 
مورد این که انتش��ار تصاویر فرزندانش��ان در اینترنت منطقی است یا نه نظرات کامال 
متفاوتی دارند. ولی خبر خوب این است که حدود 8۰ درصد کسانی که تصاویر را منتشر 
می کنند در مورد محدود کردن کسانی که می توانند تصاویر را ببینند )برای مثال خانواده 
و دوستان( کامال مطمئن هستند.«از میان کسانی که مخالف انتشار تصاویر هستند، 
8۷ درص��د گفتند که زندگی بچه ه��ا باید خصوصی بماند و ۳8 درصد هم گفتند که 
بچه هایشان از آن ها خواسته اند تا تصاویرشان را آپلود نکنند.ولی ۵۲ درصد از کسانی که 
موافق همرسانی تصاویر هستند گفتند فرزندان آن ها از انتشار عکس ها و ویدئو هایشان 
در اینترنت خوش��حال هس��تند و تنها ۱۵ درصد آن ها گفتند نگران این هستند که 
فرزندانشان وقتی بزرگ شدند در مورد این قضیه چه فکری می کنند.بیشتر کسانی که 
در نظرسنجی شرکت کردند گفتند که شرایط شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های 
پیغام رسان را بدون این که بخوانند، قبول می کنند و نیمی از آن ها گفتند که همیشه 
پاک کردن عکس��ی را که در اینترنت آپلود می ش��ود، آس��ان نمی دانند.در این رابطه 
»ان اس پی سی س��ی« یکی از س��ازمان های خیریه حامی کودکان در بریتانیا از والدین 
خواست نسبت به مشکالت فرزندانشان دغدغه بیشتری داشته باشند.سخنگوی این 

دیدگاه متفاوت والدین درباره ی انتشار تصاویر کودکانشان در اینرتنت

 ده سالگی #هشتگ؛ برچسبی که جهان توییرتی را تسخیر کرد

سازمان گفت: »هربار که یک عکس یا ویدئو آپلود می شود، ردپایی دیجیتال از یک بچه 
تولید می شود که می تواند تا بزرگسالی او هم ادامه پیدا کند. همیشه مهم است که قبل 
از انتشار عکس یا ویدئو از فرزندانتان اجازه بگیرید. در مورد هر خردسالی بهتر است با 
خودتان فکر کنید که از انتشار عکس خوشحال می شود یا خجالت می کشد، اگر مطمئن 

نیستید بهتر است که عکس را منتشر نکنید.«

   فرهنگ سلفی
این تحقیق همچنین میزان دغدغه افراد را نسبت به عکسهایی که از خودشان منتشر 
می کنند، نش��ان می دهد.از میان کس��انی که از خودشان سلفی می گیرند، ۶۱ درصد 
می گویند عکسشان مناسب است، ۲۹ درصد می گویند که عکسشان را ادیت می کنند 
و ۱۷ درصد می گویند که برای آن بیش از ۲ دقیقه وقت می گذارند.افرادی که در این 
تحقیق شرکت کردند همچنین گفتند که به طور متوسط برای هر سلفی که منتشر 
می کنند، ۶ عکس از خودش��ان می گیرند. گذش��ته از آن استفاده از فیلترهایی که در 
فیسبوک، اینستاگرام، اسنپچت و سایر شبکه های اجتماعی است، موجب شده تا نزدیک 
نیمی از کسانی که سلفی می گیرند قبل از انتشار حدود یک دقیقه را صرف ادیت عکس 

کنند.

کریس مسینا ۱۰ سال پیش پیشنهاد کرد از هشتگ برای دسته بندی موضوعی در توییتر 
استفاده شود؛ پیشنهادی که با استقبال مسئوالن توییتر روبه رو نشد، اما توییتر به زودی 
متوجه خطای خود شد. امروز اینترنت بدون هشتگ قابل تصور نیست.۱۰ سال پیش، 
کریس مسینا، حقوقدان آمریکایی و یکی از طراحان پیشین گوگل، استفاده از هشتگ برای 
دسته بندی موضوعی را به مسئوالن توییتر پیشنهاد داد.هدف مسینا از این پیشنهاد این بود 
که با استفاده از هشتگ در کنار کلید واژه ها امکان ایجاد گروه های بحث و گفت وگو بر سر 
موضوعی خاص فراهم شود. هشتگ نماد و برچسبی برای دسته بندی »ابرداده ها« است.

مسینا پس از این پیشنهاد با واکنش سرد مسئوالن توییتر روبه رو شد. او در مصاحبه ای با 
»وال استریت ژورنال« گفت که مسئوالن توییتر به او گفته اند، این پیشنهاد بیشتر به کار 

»خوره های اینترنتی« می آید و شانسی برای عمومیت یافتن ندارد.مسئوالن توییتر به زودی 
متوجه خطای خود شدند و آن را تصحیح کردند. از روز اول ژوئیه ۲۰۰۹، توییتر پیوند 

خودکار بین هشتگ ها را اجرایی کرده است.

   سود و زیان هشتگ
هشتگ بسیار سریع تر از آنچه گمان می رفت در شبکه های اجتماعی رواج یافت. توییتر 
بدون هشتگ قابل تصور نیست، اما استفاده از هشتگ درحد توییتر نماند و دیگر شبکه های 
اجتماعی نیز از هشتگ برای دسته بندی موضوعی بهره گرفتند. استفاده از هشتگ به ویژه 
در اینستاگرام اهمیت تعیین کننده ای یافت.بسیاری از کاربران از هشتگ برای خبررسانی 
استفاده می کنند. اما گروه هایی نیز از هشتگ برای پیشبرد اهداف خود بهره می گیرند.
اما مزایای استفاده از هشتگ از نگاه صنعت تبلیغات و همچنین احزاب سیاسی نیز دور 
نماند. به عنوان مثال، ش��رکت های تولید مواد و لوازم آرایشی هم از هشتگ برای تبلیغ 
محصوالت خود استفاده می کنند.هشتگ ضمن کمک به کاربران برای دنبال کردن یک 
موضوع، می تواند با تمرکز بر یک جنبه از یک موضوع مانع از وسعت دید کاربران شود. 
سیاستمداران نیز برای تبلیغ دیدگاه های خود از همین ابزار بهره می گیرند. به عنوان نمونه 
می توان به هشتگ #FakeNews )اخبار جعلی( اشاره کرد؛ هشتگی که توسط ترامپ 
و تیم انتخاباتی او برای تخریب بسیاری از رسانه های آمریکا به طور وسیع به کار گرفته 
شد.کریس مسینا می گوید که تمایلی ندارد از ایده هشتگ کسب درآمد کند. او می گوید: 
»هشتگ در اینترنت زاده شده و متعلق به کسی نیست. من همین که می بینم چگونه ایده 

بامزه من امروز چنین فراگیر شده، احساس رضایت می کنم.«
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شبح دیجیتال شام بعد از مرگ!

آیا بعد از مرگ دوست دارید شبح دیجیتال شما همچنان در شبکه های مجازی پرسه 
بزند، با دوستان گپی در فیسبوک بزند، عکسی در اینستاگرام بگذارد و کانال تلگرامی 
خود را به روز کند یا خاطرات سفری را مرور کند؟به گزارش بی بی سی، شرکت های تازه 
تاسیس تکنولوژی سرمایه گذاری سنگینی را در این زمینه شروع کرده اند و شرکت هایی 
هم که خدمات تشییع و کفن و دفن و ترحیم ارائه می کنند، خود را آماده یک تحول 
اساسی می کنند.این شرکت ها هر ردپایی که در فضای مجازی از خود باقی گذاشته اید، 
هر چه در شبکه های اجتماعی همرسان کرده اید، افکار، ایده ها، اظهار نظر و عکس های 
شما را جمع آوری کرده و با کمک هوش مصنوعی نسخه دیجیتال شما را خلق می کند.
به این ترتیب پس از اینکه جان به جان آفرین تسلیم کردید، شبح مجازی شما می تواند 
با نزدیکان و دوستانتان گپ بزند و در ارتباط باشد اما این شاید بیش از همه برای نتیجه 
و نبیره و ندیده شما جالب باشد که می توانند شما را در توئیتر یا اینستاگرام دنبال کنند 
و با شما در ارتباط باشند و ببینند چه فکر می کنید.تا به حال ۳۷ هزار نفر برای خلق 
نسخه دیجتال خود در شرکت اینتریم ثبت نام کرده اند، این شرکت از سال آینده خدمات 
خود را ارائه خواهد کرد.برای برخی ممکن است اینکه چنین شبحی مجازی از خود به 
جا بگذارند زیاده روی یا حتی مشمئزکننده باشد اما راه های ساده تری هم وجود دارد، 

می توانید در وسایتی ثبت نام کنید و تعدادی پیام باقی بگذارید که پس از مرگتان در 
شبکه های اجتماعی منتشر شود، البته شاید بهتر باشد پیشاپیش موضوع را به عزیزانتان 
اطالع بدهید تا از وحشت قالب تهی نکنند.اما پای مرگ که وسط می آید موضوع مجلس 
ختم و ترحیم هم مطرح می ش��ود، اما آن هم مشکلی نیست، از همین االن می توانید 
مطابق میل خود ترتیب آن را بدهید، مثال ربکا دوران، ۲8 ساله از االن این کار را کرده 
و از سوگواران در مراسم ترحیم او با »با مرغ و وافل و شراب سفید و موسیقی کالسیک 
پذیرایی خواهد شد.«خانم دوران می گوید این کار برای جوانان اهمیت بیشتری دارد چرا 

که اگر خدای نکرده این اتفاق بیفتد آنها »کمترین آمادگی را دارند.«
برخی از این ش��رکت ها به جز مجلس ترحیم، حساب های کاربری شما در شبکه های 
مجازی را هم مدیریت خواهند کرد، با این ترتیب که اطالعات مربوط به شما در کالود 
)ابر اطالعات( ذخیره می ش��ود، ش��ما می توانید از هر جا به آن دسترس��ی پیدا کنید، 
اطالع��ات را ب��ه روز کنید، اطالعات جدید اضافه کنی��د و هر آنچه را که نمی خواهید 
پاک کنید.یکی از دشواری های آماده شدن برای ترک دنیای فانی، نوشتن وصیت نامه 
است. برای این هم فکر شده، شرکت هایی هستند که غیر اینکه ختم و ترحیم شما را 
برنامه ریزی و آماده می کنند وصیت نامه هم برایتان می نویسند.البته شاید این کار برای 
آنها که دارایی و اموال زیاد دارند یا عیالوار هستند و ورثه متعدد دارند مناسب نباشد اما 
آنها که نه خیلی تمکن مالی دارند نه خیلی حوصله فکر کردن به اینکه پس از مرگ چه 
بر سر اموالشان می آید، ممکن است به این ترتیب از شر کاری که شاید اصال خوشایند 
نباش��د خالص شوند.مرگ هر چند کسب و کاری پرس��ود است اما در قیاس با دیگر 
رویداهای زندگی مثل عروسی کمتر هیجان انگیز و دوست داشتنی است، به این ترتیب 
بتوان آن را کمی بیشتر جذاب کرد و البته بیشتر هم از آن پول در آورد. کسب و کار 

تشییع و ختم و ترحیم هم الزم است به عصر فناوری پا بگذارد.
البته فناوری غم سوگ را تسکین نمی دهد، اما اگر ختم و ترحیم شما را مطابق میلتان 
برنامه ریزی شده باشد ممکن است کار بازماندگان را راحت تر کند. مراسم را هم می توان 
در حس��اب های کاربری ش��ما زنده پخش کرد. ش��ما هم با خیال راحت می توانید به 
دنبال زندگی بعد از مرگتان بروید، بدون اینکه نگران مزاحمتهایی باشید که معموال در 

شبکه های مجازی برای آدم ایجاد می شود.

در گزارش »نیویورک تایمز« تاکید شد:

ایرانی ها به دنبال راهکار جدید برای استفاده از خدمات آنالین
»نیویورک تایمز« در گزارشی نوشت: حذف برنامه ها و اپلیکیشن های ایرانی از فروشگاه 
اپ استور، مشکالت و محدودیت هایی برای آنها ایجاد خواهد کرد.به گزارش سیتنا، در پی 
تحریم های سیاسی و اقتصادی ایاالت متحده آمریکا علیه ایران، شرکت اپل هم برنامه ها 
و اپلیکیشن های ایرانی را از فروشگاه اینترنتی خود حذف کرد.در همین راستا، نیویورک 
تایمز در گزارشی نوشت: با اینکه شرکت اپل در ایران به صورت رسمی دارای نمایندگی 
نیست، اما ایرانی های بسیاری از محصوالت آن نظیر گوشی های هوشمند آیفون، آی پد، 
آی پاد و س��ایر محصوالت و سرویس های دیگر آن استفاده می کنند و حذف برنامه ها و 
اپلیکیشن های ایرانی از اپ استور، مشکالت و محدودیت هایی برای آنها ایجاد خواهد کرد. 
این در حالی است که در هفته های گذشته شرکت آمریکایی اپل به مقابله جدی علیه نرم 
افزارهای غیرقانونی چینی برای دور زدن فیلترینگ و دسترسی بدون محدودیت به اینترنت 
پرداخته بود.بدنبال این اقدام اپل، برخی کاربران ایرانی اعتراض خود را در فضای مجازی 
اعالم کرده اند و محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران هم، در صفحه توییتر خود 
نوشت: »احترام به حقوق مشتریان در جهان امروز، یک اصل بشمار می رود که اپل اکنون 
آن را زیر پا گذاشته است. ما بطور قانونی حذف برنامه های ایرانی از اپ استور را پیگیری 
خواهیم کرد«.ش��رکت اپل در پیامی به توسعه دهندگان ایرانی که تحت تاثیر این اقدام 
اپل قرار گرفته اند، به وضوح اعالم کرده است که طبق قوانین و ضوابط این نرم افزار، به 
کشورهای تحت تحریم سرویسی داده نمی شود؛ سخنگوی شرکت اپل، صحت این مطلب 

محدود کردن ایرانی ها با حذف اپلیکیشن های ایرانی از اپ استور

را تایید  اما از اظهار نظر بیشتر خودداری کرده است.از زمانی که ریاست جمهوری ایاالت 
متحده آمریکا تغییر یافت، سیاست های ارتباطی و اینترنتی بسیاری نیز دستخوش تغییر 
شد. دولت باراک اوباما، به منظور گسترش و سهولت ارتباطات در ایران، از تاثیرگ�ذاری 
تحریم های سیاسی و اقتصادی بر فضای مجازی اندکی کاسته بود، اما در دولت ترامپ، 
باری دیگر سیاستهای تحریم گرایانه به روی کار آمده و کشورها و موسسات و افراد بسیاری 
را تحت الشعاع قرار داده است.البته بنظر می رسد ایرانی ها با توجه به استفاده گسترده ای 
که از سرویس های آنالین و اینترنتی دارند، به دنبال راه های جدیدی باشند تا حتی با وجود 

تحریم ها، بتوانند از خدمات مورد نیازشان استفاده کنند.



w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

31

13
96

اه 
ر   م

ریو
شه

 / 2
ه 4

مار
ش

یک گام
 به جلو

دریافت اپلیکیشن های رایگان »گوگل پلی« برای ایرانی ها میرس شد

قیام »سیلیکون ولی« علیه راست گرایان افراطی
پس از وقایع خشونت بار شارلوتزویل در آمریکا، شرکت های بزرگ تکنولوژی نظیر گوگل، 
اپل و فیس بوک فورا وارد عمل ش��دند و محتوا یا حس��اب های راس��ت گرایان مرتبط با 
شارلوتزویل را حذف کردند.به گزارش دویچه وله، یک هفته از آغاز تظاهرات خشونت آمیز 
گروه های نژادپرست و راست گرای افراطی در شهر دانشگاهی شارلوتزویل در ایالت ویرجینیا 
می گذرد. هفته ای که خصوصا با اظهارنظرهای دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پر خبر 
بود و البته برای بسیاری غم انگیز. در این میان اما کمپانی های بزرگ تکنولوژی منتظر 
نماندند و پیش از هر کسی ابتکار عمل را به دست گرفتند، آن ها در کمپین خودانگیخته  ای 
تصمیم گرفتند اینترنت را از راست گرایان افراطی پاک کنند و آن ها را از فضای وب »بیرون 
بیاندازند.«بسیاری از این کمپانی ها اعالم کردند خشونت و تعصب، ناقض قوانین آن هاست؛ 
بنابراین حساب های گروه های افراطی راست بسته می شوند.کمپین کمپانی های تکنولوژی 
با اقدام سریع GoDaddy آغاز شد که یکی از شرکت های معتبر در زمینه ثبت دامنه 
و میزبانی وب اس��ت. این کمپانی کم تر از یک روز پس از کشته شدن هیتر هیر، دامنه 
اینترنتی »دیلی اس��تورمر« )Daily Stormer( را که نش��ریه ای متعلق به راست های 
افراط��ی و نئونازی ها در آمریکاس��ت حذف کرد. هیتر هیر زن ۳۲ س��اله ای بود که روز 
ش��نبه در اوج آشوب های ش��ارلوتزویل و حمله یک جوان راست گرای افراطی با خودرو 
به تجمع مخالفان نژادپرستی، کشته شد.»دیلی استورمر« یکی از برگزارکنندگان تجمع 
خشونت آمیز شارلوتزویل بود. کمپانی GoDaddy درباره اقدام خودش مبنی بر حذف 
دامنه اینترنتی »دیلی استورمر« اعالم کرد که این کمپانی معموال کاری بر اساس شکایت ها 
انجام نمی دهد مبادا که به دام سانسور بیفتد، اما به گفته آن ها »دیلی استورمر« در این 
مورد از »مرزها پا فراتر گذاش��ته و خصوصا با توجه به وقایع تراژیک شارلوتزویل آشکارا 
مش��وق خشونت بوده است.«در پی این تصمیم گیری بود که »دیلی استورمر« تصمیم 
گرفت دامنه خود را به گوگل منتقل کند. اما گوگل فورا ثبت دامنه »دیلی استورمر« را 
ملغی و اعالم کرد این نشریه قوانین خدماتی گوگل را نقض می کند. در همین حال کمپانی 
»کلودفلر« )CloudFlare( که خدمات ثبت دامنه و همچنین امنیت در اینترنت ارائه 
می دهد و تا کنون به هیچ عنوان حتی علیه تروریست ها وارد کمپین های حذف محتوا 
یا حساب نشده، وارد عمل شد و حساب »دیلی استورمر« را حذف کرد. در حال حاضر 
»دیلی استورمر« مجبور شده است به بخش تاریک اینترنت که عمال در دسترس عموم 
نیست نقل مکان کند. گزارش هایی مبنی بر حمله هکرها به این وب سایت منتشر شده اند.

در ادام��ه، کمپانی های نامداری نظیر فیس ب��وک و ردیت )Reddit( نیز به این کمپین 
پیوس��تند و حساب ها یا محتوای افراطی راست گرایان و گروه های نئونازی را در روزهای 
 Physical« پس از خشونت های شارلوتزویل حذف کردند. به عنوان مثال ردیت صفحه
Removal« را که گردانندگانش اعتقاد دارند باید دموکرات ها از جامعه کنار گذاشته شوند 
حذف کرد. در این صفحه در آن روزها درباره کشته شدن هیتر هیر شوخی پردازی شده 
بود.فیس بوک نیز فورا صفحه گرد هم آیی »اتحاد راست« )گرد هم آیی راست های افراطی 
در شارلوتزویل( را پس از آن که مشخص شد این تجمع مسالمت آمیز نیست حذف کرد. 
فیس بوک و اینستاگرام در روزهای بعد محتوا یا صفحات مشابه دیگری را نیز حذف کردند. 
یکی از صفحات حذف شده از فیس بوک و اینستاگرام صفحه کریستوفر کانتول، یکی از 
چهره های ش��ناخته شده  راست گرایان، بود.اپل و پی پال )PayPal( نیز اعالم کردند که 
خدمات نقل و انتقال مالی خود را به روی وب سایت های راست گرایان یا وب سایت هایی 
که لباس های مخصوص تجمعات راست گرایان فروخته اند می بندند. اپل همچنین پس از 
وقایع شارلوتزویل یک میلیون دالر به مرکز حقوقی فقر جنوب و یک مرکز یهودیان اهدا 
کرد.دست و دلبازی اپل این تفکر را که کمپانی ها بین منافع اجتماعی و منافع مالی گزینه  
دوم را برمی گزینند زیر سوال برد و دست کم نشان داد وقتی موضوعی با اهمیت رخ دهد 
و عزمی جدی در سیلیکون ولی بر سر مبارزه با آن شکل گیرد، کمپانی ها حتی حاضر به 

سرمایه گذاری مالی بر سر هدف اجتماعی خواهند بود.

توس��عه دهندگان پلتفرم اندروید اعالم کردند که گوگل نام کش��ورهای ایران، چین، 
کوبا، ماکائو، میانمار و س��ودان را هم به »کنسول توسع���ه دهن�دگان گوگل پل��ی« 

)Google Play Developer Console( افزوده است.

به گزارش سیتنا، اگرچه تا کنون شهروندان ایرانی به فروشگاه مجازی اپلیکیشن های 
اندرویدی شرکت گوگل دسترسی نداشتند، اما توسعه دهندگان پلتف���رم اندروی���د 
می گویند گوگل نام کش��ورهای ایران، چین، کوبا، ماکائو، میانمار و س��ودان را هم به 

»کنسول توسعه دهندگان گوگل پلی« افزوده است.
بدین ترتیب، توسعه دهندگان می توانند اپلیکیشن هایی که ساخته اند را در اختیار 

کاربران این کشورها نیز قرار دهند، در حالی که پیش از این چنین کاری میسر نبود.
در همین رابطه، فهرست کشورهایی که به گوگل پلی استور دسترسی دارند نیز به روز 
رس��انی ش��ده و نام ایران هم در این لیست دیده می شود، اگرچه فقط بخش دریافت 
اپلیکیش��ن های رایگان برای کاربران ایرانی باز شده است و امکان خرید اپلیکیشن یا 

پرداخت های درون برنامه ای وجود ندارد.
فعالً فقط کاربران ماکائو به اپلیکیشن های تجاری دسترسی دارند. در کشور چین هم 
وضعیت همین طور است و کاربران نمی توانند خرید اپلیکیشن را از طریق گوگل پلی 

استور انجام دهند.
گوگل در زمان انتشار برنامه در این کشورها، به توسعه دهندگان می گوید فقط در صورت 
رایگان بودن می توانند برنامه خود را در اختیار کاربران ایران، چین، میانمار، سودان و 
کوبا قرار دهند. در حال حاضر از این شش کشور، فقط ماکائو به دانلود اپلیکیشن های 

تجاری و پرداخت درون برنامه ای دسترسی دارد.
فقدان دسترسی به پلی استور، باعث شده تا بسیاری از کاربران به منابع غیر معتبر برای 
دریافت اپلیکیشن روی بیاورند و با انواع خطرات امنیتی روبرو شوند. شاید گوگل با هدف 

کاهش این خطرات، درهای پلی استور را به روی این کشورها گشوده است.
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یک گام
 به جلو

چرا مردم در کامنت ها فکر می کنند بهرت از همه می دانند؟

فهمیدن این موضوع که بخش کامنت های اینترنت، پر از تعصب و عقاید عجیب است، 
موضوع تازه ای نیست. در میان مردمی که دوستان شان را برای دیدن و خواندن محتوای 
عجیب و غریب اینترنت تگ می کنند، این باور وجود دارد که کامنت گذارها سر و ته هر 
ماجرا را درست و بی  نقص می دانند.حتی در مقاالتی که درباره یک جنابت ثابت نشده 
نوشته می شود، پرونده هایی که کارآگاهان خبره سالیان دراز عمر کاری شان را صرف آن 
کرده اند، کامنت گذاران با اطمینان از »حقیقت« یا نظر صحیح خود درباره آن س��خن 
می گویند.این پدیده ناراحت کننده و آزاردهنده است و عالوه بر شبکه های اجتماعی، در 
روزنامه های زرد و بالگ ها هم فارغ از گرایش سیاسی آنها دیده می شود.برای فهمیدن 
دلیل اینکه چرا مردم فکر می کنند دانش بیشتری نسبت به مسایلی که در رسانه ها و به 
قلم روزنامه نگاران، محققان پلیس می خوانند دارند، روزنامه متروی لندن این موضوع را 
با یک روانشناس در میان گذاشته است.دکتر النا تورونی، روانشناس متخصص، توضیح 
می دهد که انگیزه یک شخص و احساساتش بر درک او از محتوای رسانه  اثر می  گذارد. 
او می گوید: »وقتی مردم با یک موضوع مهم روبه رو می ش��وند، دل شان می خواهد که 
احساسات شدید، به خصوص اضطراب را تجربه کنند.«این مساله می تواند باعث شود 
که مردم معنایی برای موقعیت بیایند و معنای آن را بفهمند تا بتوانند عدم اطمینانی را 
که در مورد موضوع به دلیل فقدان مدارک و منابع وجود دارد، تحمل کنند.«این مساله 

مخصوصا در موضوعاتی که به شدت عاطفی و حساس است نمود دارد؛ مثال در مورد 
گم ش��دن یک کودک. مردم مثال ممکن است بگویند که مادر کودک گم شده دروغ 
می گوید یا ش��اهد صحنه خودش خالفکار است و …. اضافه کردن یک توضیح – به 
عنوان مثال، سرزنش کردن یک شخص، روایتی از یک تبهکار باعث می شود موضوع غیر 
قابل توضیح، آسان تر هضم شود.نظریات متعددی در روانشناسی عمومی درباره حمایت 
اجتماعی و اینکه مردم چطور درباره دیگران قضاوت و نتیجه گیری می کنند وجود دارد.

به عبارت دیگر ما به آنچه که می خواهیم باور کنیم، باور داریم و این موضوع از دالیل 
روانشناختی خودمان ناشی می شود تا بتوانیم به موقعیت های آزاردهنده معنا ببخشیم.
این موضوع باعث می شود که اطالعات را بر اساس عقاید و احساسات خودمان تفسیر 
کنیم.بر اساس تئوری ناسازگاری شناختی، هنگامی که ما ادراکات اولیه خود را شکل 
می دهیم، تمایل بیشتری به جست وجوی اطالعاتی داریم که تأیید می کند آنچه که ما 
فکر می کنیم درست است. این کار برای جلوگیری از تنش روانی مان در مقابل عقاید 
متضاد انجام می شود.بنابراین، افکار عمومی به سرعت برای مواجهه با تنش موجود در 
مسایلی که دالیلش روشن نیست، شکل می گیرند و زمانی که ما به چیزی اعتقاد پیدا 
کردیم، بس��یار سخت خواهد بود که آن را تغییر دهیم، حتی اگر مدارک اندکی برای 
تایید آن وجود داش��ته باشد.تحقیقات دیگری هم درباره اینکه چرا مردم بیش از آنکه 
نتیجه گیری کنند، تئوری صادر می کنند، انجام شده است.سال گذشته، یک پژوهش که 
از سوی دانشگاه آنگلیا راسکین انجام شد، نشان داد مردمی که به تئوری توطئه اعتقاد 
دارند، احتماال دچار اس��ترس بیشتری هستند. این یافته ها نشان می دهد که هر چه 
فرد بیشتر دچار استرس باشد، بیشتر چنین تئوری هایی صادر می کند.پروفسور سوآمی 
که تحقیقاتش درباره تفاوت های شخصیتی و فردی منتشر شده می گوید: »شرایط پر 
استرس تمایل به تفکر غیر تحلیلی را بیشتر می کند. فردی که یک زندگی پر استرس 
دارد، به ش��یوه خاصی فکر می کند؛ مثال الگوهایی را در نظر می گیرد که اصال وجود 
ندارد.«بنابراین حتی وقتی مطلبی یک موضوع تخصصی را پوشش می دهد، کامنت ها 
همچنان پر از حدس و گمان هایی با قطعیت، یا روایت های پر رمز و راز یا نظریه های 
توطئه هستند.پس با در نظر گرفتن این مساله، تجزیه و تحلیل های خود را بر اساس 
وضعیتی که از نظر روانی دارید، در نظر بگیرید، به خصوص رابطه بین سطح استرس 

روانی و اعتقاد به نظریه های جایگزین یا ثابت نشده است.

دارا خرسوشاهی مدیرعامل جدید اوبر کیست؟
دارا خسروش��اهی به عن��وان مدیر عامل جدید ش��رکت اوبر، 
ارزشمندترین شرکت نوپای تکنولوژی در دنیا برگزیده شد. نام 
او هر چند به گوش بعضی آشنا بود اما کسانی که منتظر معرفی 
چهره سرشناس تری بودند مجبور شدند به سراغ گوگل بروند. 
یک دلیل آن این اس��ت که دارا خسروش��اهی از حلقه معروف 
»سیلیکون ولی« نیست بلکه برخاسته از عرصه تکنولوژی سیاتل 
اس��ت.او ۴8 س��ال دارد و در ایران در خانواده ای ثروتمند و اهل 
کسب و کار متولد شده است. خانواده خسروشاهی کمی پیش 
از انقالب، وقتی او ۹ سال داشت، به آمریکا مهاجرت کردند.دارا 
خسروشاهی مهندسی الکترونیک خواند و مثل بعضی از اعضای 
فامیل خود در امور مالی و فناوری مشغول کار شد. هفت سال 

برای یک بانک سرمایه گذاری کار کرد و بعد به یک شرکت اینترنتی پیوست.دوازده سال 
پیش به ریاست شرکت »اکسپدیا« رسید و آن را بدل به پردرآمدترین آژانس مسافرتی 
آنالین آمریکا کرد. دامنه کار این شرکت را به شصت کشور دنیا توسعه داد و درآمد آن را 
چهار برابر کرد.نیویورک تایمز در سال ۲۰۱۵ درآمد خسروشاهی را در میان مدیران عامل 
در آمریکا باالترین اعالم کرد: حدود ۹۵ میلیون دالر.او در کنار مسئولیت های متعددش 
عضو هیات مدیره نیویورک تایمز هم هست.خسروشاهی چهار فرزند دارد و آنها که او را 
از نزدیک می شناسند می گویند وقت زیادی را با اقوام خود می گذراند.خسروشاهی جای 
تراویس کاالنیک مدیر عامل قبلی اوبر را گرفته که به دلیل اتهاماتی درباره فرهنِگ کاری 

و آزار جنسی در محیط کار و بی عملی او برای تغییر آن مجبور 
به استعفا شد.بر خالف کاالنیک که مدتی عضو گروه مشاوران 
تجاری دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا بود، خسروشاهی به 
دلیل انتقادهای صریحش از دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا 
هم شهرت دارد و از حامیان مالی هیالری کلینتون در انتخابات 
ریاست جمهوری اخیر بود.او که خود را تجسم رویای آمریکایی 
می داند از منتقدان فرمان ترامپ برای ممنوعیت سفر شهروندان 
شش کشور به آمریکا بود. به عقیده او آمریکا »ملت مهاجران« 
است.اکنون خسروشاهی با وظیفه ای بزرگ در اوبر روبرو است. 
از او انتظار می رود فرهنگ کاری اوبر را پاکسازی کند و شهرت 
نامطلوب زمان کاالنیک را به حسن شهرت تبدیل کند.عالوه 
بر این اساس کار شرکت هایی مثل اوبر از جنبه های دیگر هم هدف انتقادها است و این 
انتقادها رو به افزایش اس��ت.آنچه اوبر در برخی کش��ورهای دنیا انجام داده به شدت زیر 
سوال رفته است؛ این شرکت متهم است که حق و حقوق رانندگان خود را آن گونه که 
باید پرداخت نمی کند، به رانندگان وعده هایی داده که به آنها عمل نکرده و با از بین بردن 
مشاغل سنتی مثل رانندگان دارای مجوز تاکسی، درآمد و کار بسیاری را در خطر نابودی 
قرار داده است.این که خسروشاهی برای این فرهنگ کاری چه تدبیری خواهد اندیشید 
شاید مهمترین چالش او باشد؛ اگر موفق شود احتماال شیوه او سرمشق شرکت های مشابه 

خواهد شد.
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گزارش نسل چهارم از 

مراسم تودیع و معارفه 

وزرای ارتباطات و فناوری اطالعات

دولت یازدهم و دوازدهم

همزمان ب�ا هفته دولت، ضم�ن یاد از ش�هید مدافع حرم، 
محس�ن حججی، مراس�م معارفه مهندس آذری جهرمی و 
قدردانی از زحمات دکتر واعظی وزرای ارتباطات دولت های 

یازدهم و دوازدهم برگزار شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دولت یازدهم، گفت:  مهندس جهرمی، فردی دلسوز،  
متدین، باانگیزه، عالقمند و مسئول نسبت به کارشان هستند و امیدوارم به عنوان اولین 
وزیر جوان بعد از انقالب، راه را برای همه جوانان کش��ور باز کنند و موفقیت ایشان در 
آینده، برای من روشن است.دکتر محمود واعظی، در مراسم معارفه وزیر ارتباطات دولت 
دوازدهم، اظهار داشت: در چهار سال گذشته کارهایی که انجام شده است محصول کار 
تیم وزارت ارتباطات بود، اما اگر مشکالتی بوده است من به شخصه مسئولیت آن را به 
عهده می گیرم.وی اظهار کرد: از همه فعالیت هایی که در طول این چهار س��ال انجام 
شده است تشکر و قدردانی می کنم، علی الخصوص از همکاران بخش خصوصی که به 
ما اعتماد کردند.واعظی، ادامه داد: خوشحالم از اینکه در طول فعالیت کاری خود میان 
بخش دولتی و خصوصی تفاوتی قایل نبودم؛ چراکه بخش خصوصی نیازمند حمایت 
برای شروع فعالیت و پیش روی است.رئیس دفتر رئیس جمهور، با اشاره به اینکه در 
برخی از اهدافی که در سال ۹۲ طراحی کرده بودیم موفق شده ایم، افزود: اما نباید به 
شرایط فعلی راضی باشیم و الزم است در جهت خدمت به کشور و مردم تالش و فعالیت 
خود را بیشتر کنیم.واعظی درباره اعتماد خود و دولت به مهندس آذری جهرمی، گفت: 
در برخی گروه ها و جریان ها شاهد ناسپاسی نسبت به این مهندس ج�وان بوده ایم 
که در دوران رأی گیری مجلس در ش��بکه های اجتماعی به فعالیت های غیر واقعی 
پرداختند و من شهادت می دهم همه اینها درست نیست و کار غیراخالقی درباره ایشان 

بر نادرستی همه   تخریب ها علیه مهندس جهرمی شهادت می دهم

بخش خصوصی و وزارت ارتباطات آماده جهش با یک مدیر جوان است

وزیر ارتباطات دولت یازدهم:

انجام شده است.سرپرست نهاد ریاس��ت جمهوری ادامه داد: آن چیزی که مهم است  
مهندس جهرمی، فردی دلسوز،  متدین، با انگیزه و عالقمند و مسئول نسبت به کارشان 
هستند و امیدوارم به عنوان اولین وزیر جوان بعد از انقالب، راه را برای همه جوانان کشور 

باز کنند و  موفقیت ایشان در آینده، برای من روشن است.
دکتر واعظی با تاکید بر اینکه نباید منتظر کابینه برای حضور جوان ها باشیم، ادامه داد:  

باید در تمام وزارتخانه ها و دستگاهها از جوانان فعال استفاده شود.
واعظی در پایان تصریح کرد: هم بخش خصوصی و هم وزارت ارتباطات آماده است با 

یک مدیر جوان جهش خوبی داشته باشد.

مونا ارشادی فر
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معاون اول رییس جمهور، گفت: جفاست که وقتی توسعه فناوری اطالعات می تواند کانون 
اصلی توسعه کشور باشد، به خاطر برخی تهدیدها و آسیب ها در این زمینه تعلل کنیم. آیا 
مگر در بخش های دیگر نظیر رشته های صنعتی و حتی رشته های صنعتی سنتی تهدید 
وجود ندارد. مهم این است که از فرصت فناوری اطالعات و ارتباطات در جهت توسعه کشور 

استفاده مطلوب کنیم.
دکتر اسحاق جهانگیری نیز در این مراسم، با بیان اینکه در دولت یازدهم کارهای بزرگی 
در بخش های مختلف اقتصادی، اجرایی، سیاسی،  فرهنگی و سیاست خارجی انجام شد، 
افزود: وقتی شرایط زمان آغاز به کار دولت یازدهم را با شرایط امروز مقایسه می کنیم، اگر 
بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، کارهای عظیمی در بخش های مختلف از جمله در حوزه 

فناوری اطالعات صورت گرفته است.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: امروز می توان گفت که اگر مس��یری که در بخش 
فناوری اطالعات در کشور گشوده شده با همین سرعت ادامه پیدا کند، مسیر توسعه کشور 

با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.
وی با تاکید بر اینکه حتماً در مقطع فعلی یکی از مهمترین اولویت های کشور موضوع 
اقتصاد است و مقام معظم رهبری نیز در دیدار اخیر هیات دولت با ایشان بر این موضوع 
مجدداً تاکید کردند، گفت: در بخش اقتصاد مهمترین تمرکز ما باید بر اقتصاد مقاومتی 
باشد چرا که اقتصاد مقاومتی مجموعه سیاست هایی است که تقریباً همه ارکان نظام، 
نخبگان و اقتصاد دانان نس��بت به آن اجماع دارند و معتقدند با استفاده از این سیاست 
ها می توان از چالش های پیش رو عبور کرد.جهانگیری با تاکید بر اهمیت فراوان بخش 
فناوری اطالعات و توجه اقتصاد مقاومتی به این حوزه، اظهار داشت: فناوری اطالعات و 
ارتباطات در تحقق پنج رویکرد اصلی اقتصاد مقاومتی نقش مهمی دارد و توجه ویژه ای 

به آن معطوف شده است.
وی افزود: بخش فناوری اطالعات و ارتباطات و بخش های مرتبط با آن چه در حوزه سخت 
افزاری و چه در حوزه نرم افزاری از جمله بخش هایی است که به معنای واقعی مصداق 
درون زایی و استفاده از ظرفیت های داخلی کشور است چرا که این بخش بیش از هر چیز 

اتکای آن به مغز جوانان کشور است.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به برون گرایی به عنوان دیگر رویکرد اقتصاد 
مقاومتی، گفت: برون گرایی به معنای ارتباط و تعامل با همه دنیا است که خصلت اصلی 
فناوری اطالعات و ارتباطات و اساس آن بر مبنای ارتباط با دنیاست و باید تالش کنیم به 
نقطه ای برسیم که شاهد صادرات تولیدات سخت افزاری و نرم افزاری به کشورهای هدف 
باشیم.جهانگیری دانش بنیانی را از دیگر رویکردهای اقتصاد مقاومتی برشمرد و خاطرنشان 
کرد: در سخنان مقام معظم رهبری، رییس جمهور، علما و نخبگان کشور همواره تاکید 
می شود که تکیه بر منابع طبیعی در قرن بیست و یکم پاسخگوی نیازهای جوامع بشری 
نیست و اقتصادی می تواند در این عصر پاسخگو باشد که متکی بر دانش و تفکر انسان باشد 

و بخش فناوری اطالعات یکی از مهمترین حوزه ها در تحقق اقتصاد دانش بنیان است.
معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: عدالت محوری نیز از رویکردهای پنج گانه اقتصاد 
مقاومتی است و موضوع عدالت موضوع مهمی است که از ابتدای انقالب جزو مهمترین 
آرمان های امام خمینی )ره( و انقالب اسالمی بوده است و خوشبختانه با اقدامات صورت 
گرفته در دولت یازدهم، گام های موثری در مسیر عدالت محوری برداشته شده و همانطور 
که پایتخت کشور از زیرساخت های اینترنتی و فناوری اطالعات برخوردار است، بسیاری از 
روستاها و شهرهای کشور در دورافتاده ترین نقاط نیز از این امکانات برخوردار هستند که 

البته تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم و این مسیر باید با جدیت دنبال شود.
وی با اش��اره به شکل گیری ش��رکت های خصوصی فعال در حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات، توس��عه این ش��رکت ها را از مصادیق رویکرد مردمی بودن اقتصاد مقاومتی 
دانست و گفت: با افزایش فعالیت و شکل گیری این گونه شرکت ها، وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات می تواند خود را از تصدی گری امور کنار بکشد و صرفاً بعنوان دستگاهی 

کسانی که درباره مهندس جهرمی ابهاماتی داشتند روزی از ایشان حاللیت می طلبند

در ادامه مسیر توسعه شبکه ملی اطالعات، نواقص و موانع برطرف شود

معاون اول رییس جمهور:

سیاست گذار و برنامه ریز، بر امور این شرکت ها نظارت داشته باشد.
معاون اول رییس جمهور در ادامه س��خنان خود برخی برنام��ه ها و اولویت های دولت 
در حوزه فناوری اطالعات را برش��مرد و گفت: یکی از برنامه های دولت اس��تقرار دولت 
الکترونیک بوده است و هدف از این اقدام این است که مردم دسترسی آسان و لحظه ای به 
انواع خدمات داشته باشند و از این طریق ارائه خدمات هم ارزان تر و هم با کیفیت بهتری 

انجام خواهد شد.
وی شفاف سازی و سالمت اقتصاد را از دیگر اهداف استقرار دولت الکترونیک برشمرد و 
با تاکید بر اینکه فساد باید از کشور ریشه کن شود، گفت: فساد باید از نظام اقتصادی و 
اداری ایران برچیده ش��ود اما متاسفانه امروز فساد در برخی سطوح که تصور آن را نمی 
کردیم رسوخ کرده و اطالعات مربوط به این تخلفات در اختیار ماست که در زمان الزم 

بازگو خواهیم کرد.
جهانگیری اضافه کرد: دولت الکترونیک شرایطی را مهیا می کند که خدمات با سالم ترین 
روش در اختیار مردم قرار گیرد و باعث از بین رفتن فساد در نظام اداری می شود و هدف 

اصلی نظام و مسئولین کشور نیز این است که رضایت را در چهره مردم مشاهده کنیم.
معاون اول رییس جمهور از وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطالعات خواست داشبردی 
ایجاد کند تا رییس جمهور و مس��ئولین ارشد دولت بتوانند بصورت لحظه ای از میزان 
پیشرفت دولت الکترونیک مطلع باشند تا زمینه هماهنگی سایر دستگاه ها با این وزارتخانه 
را فراهم نمایند.وی با تاکید بر اهمیت بهبود فضای کسب و کار و اینکه این موضوع از اولویت 
های اصلی دولت به شمار می آید، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات می تواند نقش 
مهمی در ایجاد زیرساخت های الزم برای حضور بخش خصوصی و بهبود محیط کسب و 
کار ایفا کند.دکتر جهانگیری شبکه ملی اطالعات را از مطالبات جدی کشور عنوان و خاطر 
نشان کرد: خوشبختانه کارهای زیادی در این بخش انجام شده و وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات باید برای ادامه این مسیر نواقص و موانع موجود را برطرف سازد.
معاون اول رییس جمهور افزود: ش��رکت های کس��ب و کار نوین و استارتاپ ها نیز باید 
فعالیت خود را به شکل قانونمند و در چارچوب قوانین کشور انجام دهند تا دستگاه های 
دیگر نتوانند برای این شرکت ها که عمدتاً متشکل از نیروهای جوان هستند مانع ایجاد 
کنند و الزم است در این زمینه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، معاونت علمی و فناوری 
رییس جمهور، معاون حقوقی رییس جمهور شرایطی را مهیا سازند که این شرکت ها از 

چارچوب قانونمند برای فعالیت برخوردار شوند.
وی در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از تالش ها و زحمات دکتر واعظی وزیر سابق 
ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: آقای جهرمی وزیر جدید این وزارتخانه مسئولیت مهمی 
بر دوش دارد و خوشبختانه ایشان از توانمندی، هوش و ابتکار عمل خوبی برخوردار است و 
براساس شناختی که از او دارم اطمینان می دهم کسانی که درباره ایشان ابهاماتی داشتند 

روزی از ایشان حاللیت طلب می کنند.
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در پایان چهار سال 20 هزار رشکت کسب و کار نوپا در کشور ایجاد می شود

چوب الی چرخ گذاشنت دولت، چوب الی چرخ گذاشنت ملت است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دولت دوازدهم:

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دولت دوازدهم، گفت: دولت، مخاطب بایدهای رهبری 
است و دولت باید در این عرصه تالش، کار و فعالیت کند و به سرانجام برساند. ما برنامه ای 
داریم که اگر خدا کمک کند، در پایان چهار سال ۲۰ هزار شرکت کسب و کار نوپا، ۱۰۰۰ 

شرکت متوسط، ۱۰۰ شرکت بزرگ و پنج شرکت بین المللی داشته باشیم.
مهندس محمد جواد آذری جهرمی در ادامه گفت: در هفته دولت قرار داریم و یاد و خاطره 
شهیدان رجایی و باهنر را گرامی می داریم و این ایام را به خانواده دولت و همکارانم در 
مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تبریک عرض می کنم. به رسم ادب از همه 
مهمانان محترم که قدم رنجه فرمودند و در این برنامه شرکت کردند و منت بر ما گذاشتند 
هم تش��کر می کنم، مخصوصا جناب آقای دکتر جهانگیری، جناب آقای دکتر واعظی، 
نمایندگان محترم مجلس، اعضای محترم شورای عالی فضای مجازی و دبیر محترم آن و 

امیدوارم محبتی که دوستان  به ما داشته اند سرمایه ای برای ادامه مسیر ما باشد.
وی در رابطه با تقدیر و تشکر از دکتر واعظی، گفت: قرار بر این بود که به عنوان تقدیر و 
تشکر از جناب آقای دکتر واعظی یکی از معاونین صحبت کنند و از آنجایی که بنده هنوز 
خودم را در لباس معاونین می بینم، اجازه می خواهم که این صحبت را کنم؛ دوستی از 
مسوولین کشور به بنده گفتند جمله ای که گفتید »اقداماتی که در این چهار سال انجام 
شد را اگر از شما بگیرند به هزار سال قبل بر می گردید« بهترین دفاع از کارنامه دکتر واعظی 
بود. این جمله را برای دفاع از کارنامه دکتر واعظی نگفتم، آن جمله در آن لحظه و در اثر 
تراوش از دل بنده بود و در راستای تالش های خستگی ناپذیر ایشان در دل کار. باید گفت 

که انصاف و دلسوز بودن برای مردم یکی از خصوصیات مبرز ایشان است.
جهرمی در رابطه با عملکرد دکتر واعظی، ادامه داد: برای بنده ۴ سال کار کردن در کنار 
ایش��ان به مثابه ۴ سال کالس دانش��گاه بود و این را بدون اغراق عرض می کنم و در این 
مجموعه در کنار ایشان بسیار درس آموختیم و برای ایشان در هر جایی که هستند آرزوی 
سربلندی داریم و امیدواریم منبع خیر و برکت برای کشور اسالمی و مردم باشند و آرزوی 
عاقبت به خیری و سربلندی در تمام مراحل زندگی برای ایشان داریم.وزیر ارتباطات دولت 
دوازدهم، اظهار کرد: در برنامه تودیع و معارفه بنا بر این است که برنامه های حرکتی چهار 
ساله  وزرا اعالم شود و بنده زیاد وارد جزییات برنامه نمی شوم؛ چرا که در موضوعات مختلف 
به این موارد اشاره کرده ایم و وقت برای تشریح برنامه ها زیاد است.آذری جهرمی در رابطه با 
نقش مردم در امنیت و فرهنگ کشور، گفت: واقعیت موضوع این است که کشور ما کشوری 
مردم ساالر است، فرهنگ و امنیت ما مدیون حضور مردم است. اگر مردم در صحنه نباشند 
نه فرهنگمان درست می شود و نه امنیت مان برقرار خواهد شد. ساختار فرهنگی و امنیتی 
کشور ما مدیون حضور مردم است.جهرمی ادامه داد: ما موظفیم همه تالشمان را به جا 
بیاوریم تا مشکل اشتغال را حل کنیم. یکی از حوزه هایی که خاصیت باالیی دارد همین 
حوزه  فناوری اطالعات و ارتباطات است، بنا بر آمار بین المللی میزان اشتغال در عرصه 
فناوری اطالعات در کشورهای در حال توسعه حدود ۲ درصد است و این میزان در کشور 
ما حدود ۰.۲ درصد اس��ت. با یک نگاه ساده می توانیم ببینیم ظرفیت رشد حداقلی در 
فناوری اطالعات داریم.جهرمی در رابطه با ظرفیت ایجاد اشتغال، گفت: ما ظرفیت داریم 
که ساالنه در چهارچوب برنامه ششم ۱۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم. برای ایجاد این شغل و 
این اشتغال به خصوص در زمانی که ۱۷ درصد فارغ التحصیالن رشته های ما  به صورت 
مستقیم یا غیر مستقیم نزدیک به حوزه فناوری اطالعات هستند باید ورود کنیم.وی ادامه 
داد:  اینها نیروهای فرهیخته کشور ما هستند و وقتی اشتغال نداشته باشند تبدیل می شوند 
به نکاتی که خیلی ها نگران اینها هستند که در فضای مجازی چه می کنند، اگر کار ایجاد 

شود قطعا کار خاصی نمی کنند و در مسیر حرکتی شما حرکت می کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در رابطه با جهاد اقتصادی، گفت: جهاد امروز کش��ور 
جهاد اقتصادی است. این یک چهارچوب است. وقتی در کشور قرار است جهاد کنیم عقبه 
جبهه هم باید به این موضوع کمک کند. نمی شود عده ای جهاد کنند و عده ای مانع ایجاد 
کنند، این خیانت می شود.جهرمی در رابطه با برنامه های جدی وزارت ارتباطات اظهار 

کرد: برنامه جدی ما در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات این است که این 
برنامه اقتصادی را به نحو احسنت انجام دهیم و از همه  ظرفیت جوان ها برای خدمت 
به جامعه و مردم بهره ببریم.وی در رابطه با شعار اقتصادی رهبر معظم انقالب، اظهار 
کرد: رهبر معظم انقالب چند س��الی اس��ت که این شعار دارند و شعار اقتصادی را از 
ش��عار سال حذف نمی کنند و مرتبا تاکید دارند که ما روی این حوزه کار کنیم.وی، 
ادام��ه داد: دولت، مخاطب بایدهای رهبری اس��ت و دولت باید در این عرصه تالش، 
کار و فعالیت کند و به س��رانجام برس��اند. ما برنامه ای داریم که اگر خدا کمک کند، 
در پایان چهار س��ال ۲۰ هزار شرکت کسب و کار نوپا، ۱۰۰۰ شرکت متوسط، ۱۰۰ 

شرکت بزرگ و پنج شرکت بین المللی داشته باشیم.
آذری جهرم��ی ادامه داد: جهاد اقتصادی ما این ش��رکت ها هس��تند و زمان��ی که 
جه���اد می گوییم با تیپ و لشگر نیروی های زمینی و هوایی و امثالهم نیست، جهاد 

اقتصادی ما همین مجموعه ها هستند.
وی در رابط��ه با افرادی که بد اخالقی می کنند و چوب الی چرخ دولت می گذارند، 
توضی��ح داد: امیدواریم در این مس��یر، افرادی که ب��د اخالقی می کنند و چوب الی 
چرخ می گذارند و بعضا با کارهای سیاسی مخالفت دارند، همانطوری که ما خودمان 
را مخاطب بایدهای رهبری می دانیم آنها هم خودشان را مخاطب نبایدهای رهبری 
بدانند و بدانند که چوب الی چرخ گذاش��تن دولت، چوب الی چرخ گذاش��تن ملت 
است، چوب الی چرخ گذاشتن نظام است.جهرمی در پایان گفت: رهبر معظم انقالب 
بایدها و نبایدهایشان مشخص اس��ت. امیدواریم همه ما خودمان را در این راه ثابت 
قدم بدانیم و اختالف نظرها را کنار بگذاریم، همدلی را در کشور حاکم کنیم و مسیر 
خودمان را در کشور با جدیت ادامه دهیم و یادمان باشد که ما مدیون خون حججی ها 
هس��تیم و یادمان نرود مس��وولیت خون چه افرادی بر گردن ماست و قرار است چه 
کاری را پیش ببریم. همه ما در این نظام و چهارچوب هس��تیم و انشاهلل همه با هم 

بتوانیم آینده ای بهتر برای جوانان و مردممان به فضل و کرم الهی بسازیم.

در حاشیه این مراسم، از تمبر شهید مدافع حرم، محسن حججی با حضور معاون اول 
رییس جمه��ور، رئیس دفتر رئیس جمهور، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم و خانواده 

این شهید گرانقدر رونمایی شد.
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گزارش ویژه نسل چهارم از دیدار وزیر و مدیران وزارت ارتباطات با یادگار گرامی امام

نباید مسیر ولی نعمت های خود را فراموش کنیم

ما باید بدانیم وامدار چه جایگاهی هستیم

مهندس محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات و معاونان و کارکنان این وزارتخانه 
با حجت االس�الم و المسلمین سید حسن خمینی 

دیدار کردند.
همزمان با دهه والیت  و آغاز به کار فعالیت مهندس 
محمد جواد  آذری جهرمی، جوان ترین وزیر کابینه 
دوازدهم،  وزیر ارتباطات، معاونان، مدیران و کارکنان 
وزارت ارتباط�ات در مرقد امام خمینی )ره( حضور 
یافتند و با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی 
تجدید بیعت کرده و با حجت االس�الم سید حسن 

خمینی دیدار و گفت وگو کردند.

آذری جهرمی: 

وزیر ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات با 
تاکید بر اینکه نباید هیچگاه مسیر ولی 
نعمت های خود را فراموش کنیم، گفت: 
مردم تا زمانی که ببینند ما پیگیر خواسته 
های آنان هستیم، از ما حمایت می کنند.
مهندس محمد جواد آذری جهرمی در 
مراس��م میثاق با آرمان های امام راحل، 
گفت: خانواده ارتباطات در ابتدای دوره 
جدید فعالیت خود، با حضور در مرقد امام راحل با آرمان های امام خمینی )ره(،  عهد 
و پیمانی دوباره می بندد.وی تاکید کرد: نباید فراموش کنیم که  با چه هدفی انقالب 
کردیم و چه آرمان هایی داشتیم.وزیر ارتباطات اظهار کرد: وظیفه ما است که تجدید 
دیدار کنیم چرا که مدیون امام و شهدا هستیم و مهمتر از آن الزم است رهروی آرمان 
های امام خمینی )ره( باشیم که ادای دین واقعی است.وی با تاکید بر اینکه نباید هدفمان 
را که خدمت به مردم است فراموش کنیم، افزود: یادمان باشد که انقالب ما بر چه اساسی 
ایجاد شد و قرار است که به چه جایگاهی برسد.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، با بیان 
اینکه انقالب ما یک نظام دینی است، افزود: این انقالب بر مبنای تعالی دینی است و 

بناداریم که اعتالی اسالم را در دنیا شاهد باشیم و این کار نه با حرف زدن بلکه با عمل 
محقق می شود و مردم هم به اعمال ما توجه می کنند.آذری جهرمی ادامه داد:  مقام 
معظم رهبری به جوانان عرب در بیداری اس��المی فرمودند؛ آرمانهایتان را روی کاغذ 
بنویسید تا یادتان نرود به دنبال چه هدفی بودید.وی تصریح کرد: امروز با حضور خود 
در این مکان یک بار دیگر مرور می کنیم و با آرمان های امام و شهدا که باعث عزت 
ما در دنیا شدند میثاق می بندیم.آذری جهرمی با بیان اینکه ما باید بدانیم وامدار چه 
جایگاهی هستیم، گفت: برای خود یادآوری کنیم که اگر امام راحل نبود ما کجا بودیم و 
اگر امام نبود یک جوان شهرستانی بدون هیچ پشتوانه ای می توانست به وزارت برسد و 
این مسیری بود که امام آغاز کرد و به جوانان اعتماد داشت و در این راه خالص بود.وی 
تاکید کرد: هر چند وقتی، باید این مسیر را به خودمان یادآوری کنیم و در نزد وجدان 
و خدای خود بدانیم که وامدار  چه حرکت و چه مردمی هستیم؛ هیچگاه مسیر ولی 
نعمت های خود را فراموش نکنیم و امانتدار آنها باشیم و بدانیم در باره تمام رفتارهای 
خود در آن دنیا و در درگاه الهی، باید پاسخگو باشیم.وزیر ارتباطات با بیان اینکه مردم با 
کسی تعارف ندارند، اظهار داشت: مردم تا زمانی که ببینند ما پیگیر خواسته های آنان 
هستیم؛ از ما حمایت می کنند.وی در پایان تصریح کرد: امیدوارم در طی مسیر خدمت 

به مردم، دعای امام خمینی )ره( و شهدا، همراه ما باشد.
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یادگار گرامی امام:

جوان گرایی در وزارت ارتباطات، به جاترین جوانگرایی در نظام است

حجت االسالم سید حسن خمینی در دیدار خانواده ارتباطات کشور، گفت: جوانگرایی 
در وزارت ارتباطات، درست ترین و به جاترین جوانگرایی در نظام است.

یادگار امام خمینی )ره( در مراسم میثاق خانواده ارتباطات کشور با امام راحل با اشاره 
به اینکه هر زمان و عصری به نامی شهره است، گفت: عصر امروز نیز به عصر ارتباطات 

شهرت یافته است و بعدها نیز این مقطع را نیز به همین نام می شناسند.
سیدحسن خمینی با بیان اینکه این فضا به گونه ای است که نسل های آن ۵ ساله 
تغییر می کند، تصریح کرد: سرعت ورود نسل های جدید در این حوزه طوری است 

که نسل های قبلی امکان کار با نسل های جدید را ندارد.
سید حسن خمینی با بیان اینکه هر پدیده ای لوازم خود را دارد، افزود: هر ساخته  
انسانی یک بعد منفی و یک بعد مثبت دارد و باید جامعه را برای استفاده از ابعاد مثبت 

آن به تربیت سالم برسانیم.
وی تصریح کرد: در برخی مواقع به دلیل آشنا نبودن با این پدیده های جدید مانند 
ابتدای ورود تلویزیون، رادیو و یا صنعت چاپ به کشور، امکان دارد منافع منفی آن 

بیشتر ازمنافع مثبت باشد.
س��ید حس��ن خمینی با تاکید بر اینکه اینترنت و فضای وب الزمه قهری روزگار 
ماست، افزود: باید از ضررها و مفاسد این فضا ممانعت کنیم و از مزایای خوب فضای 
مجازی انتفاع ببریم که بزرگترین انتفاع این موقعیت ایجاد فضای آزاد اطالع رسانی 

است که دوای درد روزگار جامعه ماست.
وی با اشاره به اینکه بهترین کنترل، کنترل غیر رسمی است، افزود: هیچ ابزاری غیر 
از رسانه، مردم و افکار عمومی برای مبارزه با فساد کارایی ندارد و بزرگترین عاملی 

که جامعه و مردم را از سمت فساد دور می کند افکار عمومی و رسانه است.
وی با تاکید بر اینکه فس��اد در هیچ رده ای در کشور پذیرفته نیست، گفت : هیچ 
کسی نباید از نگاه تیزبین جامعه به دور باشد و نخستین شرط جامعه اسالمی این 
اس��ت که جلوی فساد گرفته شود و در برخورد با آن با هیچ کسی تعارف نداشته 

باشیم.
سید حسن خمینی تصریح کرد: نسبت به فساد باید حساسیت داشته باشیم و این 
حساسیت در فضای مجازی و شبکه جهانی وجود دارد و کارکرد خوب این مجموعه 
است.وی با بیان اینکه با زیرساخت های فراهم شده همه دارای رسانه هستند، گفت 
: با این امکان هر کسی می تواند تولید فکر ، خبر و انتقاد کند که شاید تلخی هایی 

هم داشته باشد اما نتیجه آن مثبت است.
س��ید حسن خمینی بزرگترین رس��انه را ارتباطات عنوان کرد و اظهار داشت: اگر 
شعار ما مقابله با فساد است، توجه به افکار عمومی را بسط دهیم و به خرد جامعه 

و مردم اعتماد داشته باشیم.
وی با اشاره به اعتماد امام راحل به مردم، خاطر نشان کرد: بزرگترین درس��ی که 

می توانیم از امام بگیریم این است که به فهم مردم اعتماد داشته باشیم.
سید حسن خمینی به خدمات دهندگان در حوزه ارتباطات نیز توصیه کرد طوری 
عمل کنید که مردم به خدمات دهندگان در این حوزه اعتماد کرده و احساس کنند 

که اطالعات شخصی آنها امنیت دارد ، بنابراین  پاسدار حرمت های آنان باشید.
منبع تصاویر: سایت وزارت ارتباطات- سایت جماران
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اپل قلب تپنده آیفون 7 را به آیفون SE می برد

زهرا طاهری

S8  بررسی ویژگی های جدید دوربین  گلکسی

»اپل« قصد دارد گوش��ی کوچک خود را با یک افزایش قدرت و س��رعت بزرگ 
همراه سازد.به گزارش دیلی میل، شرکت »اپل« قصد دارد با به کارگیری پردازنده 
آیفون ۷ در آیفون SE س��رعت و عملکرد آن را افزایش دهد.گفته می ش��د که 
آیفون SE که در سال ۲۰۱۶ عرضه شد، در حال حاضر نیز قدرتمندترین گوشی 
۴ اینچی دنیاست. اما اکنون شایعه شده که این گوشی ارتقای قدرت خواهد یافت 

که منجر به افزایش سرعت آن خواهد شد.
شایعات مبنی بر این است که اواخر سال جاری میالدی، »اپل« برنامه دارد تا یک 
نسخه به روز شده از این گوشی را عرضه کند که سرعت بیشتری از مدل فعلی 
خواهد داشت.این گوشی ابتدا در هند عرضه خواهد شد، جایی که »اپل« امیدوار 
است فروش خوبی داشته باشد.این ارتقای قدرت شامل تعویض تراشه A۹ که در 
سال ۲۰۱۵ در گوشی های ۶s و SE تعبیه شده بود با تراشه جدیدتر این شرکت، 
A۱۰ خواهد بود که در س��ال ۲۰۱۶ در آیفون ۷ مورد استفاده قرار گرفت.انتظار 
می رود این گوشی همراه با پردازنده A۱۰ با نسخه جدید سیستم عامل »اپل« 
)ios ۱۱( عرضه شود. این احتمال نیز می رود که با اندکی افزایش اندازه صفحه 
نمایش )۴-۴.۲ اینچ( همراه باشد.اوایل امسال نسخه های جدیدی از این گوشی 
را عرضه کرد که تنها ش��امل تغییر ظرفیت حافظه ب��ود و مدل های ۳۲ و ۱۲8 
گیگابایتی را معرفی کرد، اما پردازنده و دیگر مشخصات آن بدون تغییر مانده بود.با 
توجه به ادعای وب سایت تایوانی موسوم به »Focus Taiwan« انتظار می رود 
شرکت »اپل« از شرکتی به نام »Wistern Corp« در تایوان برای ارتقای این 
گوش��ی استفاده کند.منابع مطلع می گویند که شرکت تایوانی، نسخه های ارتقا 
یافته آیفون SE را ابتدا در کشور هند به فروش خواهد رساند و سپس به دیگر 
بازارها عرضه خواهد کرد. زیرا به گفته »تیم کوک« مدیرعامل »اپل«، این شرکت 
با صرف انرژی و پول به دنبال افزایش فروش در بازار هند طی ۵ سال آینده است. 

وی ابراز امیدواری کرد که هند بدل به چین بعدی شود.الزم به ذکر است که آیفون 
SE به دلیل برخورداری از قیمت پایین تر نس��بت به دیگر گوشی های »اپل«، برای 
شهروندان هندی که غالبا استطاعت مالی پایینی دارند مناسب تر است. اصلی ترین 
هدف »اپل« از عرضه اولین نسخه های این گوشی در هند نیز همین مسئله است.
طبق آمار منتشر شده، سهم فروش آیفون SE در آمریکا در میان همه گوشی های 
هوش��مند فروخته شده، ۵.۱ درصد بوده است و جالب آنکه با فروش ۹.۲ درصدی 
در بریتانیا تبدیل به پرفروش ترین گوشی در این کشور شد و حتی از آیفون ۶s نیز 

بیشتر فروخت.

دوربین گوشی های هوشمند در چند سال اخیر مانند سایر بخش های این محصول 
پیش��رفت های زیادی داشته اس��ت، از سنسورهای چند ده مگاپیکسلی گرفته تا 
فناوری هایی مانند دوال پیکس��ل، لرزش گیر اپتیکال و... که همگی دوربین های 

گوشی های هوشمند را به دوربین های حرفه ای DSLR نزدیک تر کرده اند.
برای کم کردن این فاصله تالش های بسیاری صورت گرفته است، دوربین گلکسی 

S8 و S8+ سامسونگ تازه ترین تجربه موفقی است که دنیای گوشی های هوشمند به 
خود دیده است. دوربین پرچمدار سامسونگ به کمک الگوی نوینی که در پردازش 
تصاویر از آن بهره می برد، عکس هایی با جزئیات و وضوح بیشتر، رنگ های طبیعی و 

کیفیتی متمایز از آنچه تاکنون دیده اید، ثبت می کند.
بهبود سنس��ور دوربین سلفی و اضافه ش��دن فیلترها و استیکرهای جدید به رابط 
کاربری، دیگر نقاط تمایز دوربین گلکس��ی S8 را نس��بت به نسل قبلی سری اس 
تش��کیل می دهد.فرآیند پردازش تصویر در گلکسی S8 به روشی بهینه و پیشرفته 
تغییر کرده اس��ت، در این فرآیند عکسی که کاربر در نهایت تماشا می کند در واقع 
 S8 حاصل چندین عکسی است که دوربین از سوژه مورد نظر ثبت می کند. دوربین
این قابلیت را پیدا کرده تا با ترکیب چند عکس، در پایان بهترین و با کیفیت ترین 
تصویر را بر روی حافظه گوشی ذخیره کند.سنسور دوربین اصلی همچنان از سنسور 
۱۲ مگاپیکس��لی بهره می برد. تغییر اما در دوربین س��لفی رخ داده است. جایی که 
سنس��ور ۵ مگاپیکسلی S۷ در گلکسی S8 و S8+ به 8 مگاپیکسل رسید. فوکوس 

خودکار این دوربین تضمینی برای ثبت سلفی های بدون نقص خواهد بود.
دوربین اکثر گوشی های هوشمند برای عکس برداری در طول روز مناسب هستند. این 
گوشی ها دوربین هایی دارند که کم وبیش می تواند عکس های مناسبی در روشنایی روز 
ثبت کند، اما زندگی ما شبانه روزی است. برای همین به دوربینی نیاز داریم که در 

تاریکی شب هم به زیبایی روز خاطرات مان را ماندگار کند.
 Dual( به لطف قابلیت هایی همچون فناوری دوال پیکسل S8+ و S8 در گلکسی
Pixel(، دریچه دیافراگم F۱.۷، پیکس��ل های ۱.۴ میکرونی سنس��ور و  لرزش گیر 
اپتیکال، جذب نور بیش��تر و ثبت عکس های واضح و ش��فاف حتی در کم نورترین 

محیط ها امکان پذیر شده است.
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پیش منایش ویدئوها در نتایج جستجوی

گوشی های اندرویدی
گوشی Y7Prime هوآوی با قابلیت حفظ شارژ باتری تا 3 روز

گوشی شیائومی و گوگل وارد بازار می شود

از این پس کاربران برنامه موبایلی گوگل در اندروید و نس��خه اندروید 
مرورگر کروم می توانند نسخه پیش نمایشی از ویدئوهای جستجوشده 

را مشاهده کنند.
به گزارش سی نت، اگر از این پس با استفاده از App گوگل یا مرورگر 
موبایلی کروم در گوشی خود جستجویی انجام دهید می توانید نتایج 
بخ��ش ویدئویی را در قال��ب یک ویدئوکلیپ و در حالت پیش نمایش 

مشاهده کنید.
اج��رای این ایده به کاربران کمک می کند ت��ا از محتوای ویدئویی به 
نمایش درآمده در بخش جستجو مطلع شوند و در مورد کلیک کردن 
یا نکردن بر روی آن تصمیم بگیرند. با توجه به اینکه مش��اهده ویدئو 
از طریق گوش��ی مستلزم مصرف شدن حجم زیادی از داده و تحمیل 
هزینه های قابل توجهی به کاربران اس��ت، ارائه این خدمات بسیار به 

نفع کاربران است.
گوگل ارائه این خدمات به کاربران را از روز جمعه آغاز کرده و دامنه آن 
به تدریج در حال افزایش است. قرار است تا هفته آینده این خدمات به 
تمامی کاربران برنامه های یادشده ارائه گردد. انتظار می رود ارائه خدمات 

یادشده استفاده از جستجوگر گوگل بر روی گوشی ها را افزایش دهد.

شرکت شیائومی می خواهد با همکاری گوگل یک گوشی هوشمند آندروید 
را تولید و به بازار وارد کند.

به گزارش اندروید هدالین، این گوشی هوشمند بسیار شبیه گوشی شرکت 
شیائومی مدل Mi۵X است که بتازگی در بازار چین عرضه شده است. از 
ویژگی های این محصول، می توان به دارا بودن یک صفحه ۵.۵ اینچی فول 
اچ دی،  پردازنده اسنپ دراگون ۶۲۵، دوربین دوطرفه، باتری ۳۰8۰ میلی 

آمپری، رم ۴ گیگابایتی و حافظه نامحدود در گوگل فوتوز اشاره کرد.
از آنجا که سیستم عامل این گوشی Android One است، این ویژگیها 
برای یک گوش��ی با این سیس��تم عامل بسیار جالب بنظر می رسد. طبق 
گزارش های منتشر شده، گوشی شیائومی که قرار است با همکاری شرکت 
گوگل س��اخته و تولید شود، به نام شایئومی A۱ خواهد بود و این شرکت 
در اصل تنها نام گوشی قبلی خود )Mi۵X( را با هدف توسعه بازار عرضه 
در جهان تغییر داده اس��ت.این نخس��تین باری است که شرکت شیائومی 
قصد ارائه یک گوشی هوشمند بدون همکاری با MIUI را دارد. هم اکنون 
همکاری این شرکت با گوگل می تواند کمک به سزایی در توسعه و گسترش 
بازار گوشی های شیائومی به خصوص در بازارهای درحال توسعه نظیر هند 
داش��ته باشد.گوشی های برند شیائومی در هندوستان بسیار محبوب است 
به عنوان مثال تنها در ش��ش ماه اخیر، بالغ بر ۵ میلیون گوشی های سری 
Redmi Note ۴ شیائومی در هند بفروش رسید که این رقم بسیار باال و 

موفقیت آمیزی برای این شرکت به حساب می آید.

گوشی Y۷Prime هوآوی چند وقتی است که به ایران وارد شده است و در این مدت استقبال 
مناسبی از آن در بازار صورت گرفته است.این گوشی با بهره مندی از قابلیت های جذابی چون 
بدنه فلزی، باتری پرظرفیت در کنار سنس��ور اثر انگش��ت و دوربین ۱۲ مگاپیکسلی با اندازه 
سنسورهای بزرگ ۱.۲۵µm برای عکاسی با کیفیت حتی در محیط های کم نور، به یکی از 
گزینه های جذاب در بازار گوشی های میان رده برای کاربران ایران بدل شده است.باتری این 
گوشی از ظرفیت ۴۰۰۰mAh بهره می برد که حتی نسبت به گوشی های پرچم دار بازار هم 
آن را بین رقبا از این حیث متمایز کرده اس��ت. وجود این باتری موجب ش��ده که بیش از ۳ 
روز )بر مبنای آزمایش های مستقل کارشناسان ایرانی( در حالت کاربری عادی بتوانید با این 
گوشی بدون نیاز به شارژ مجدد کار کنید.برخی گوشی های رقیب در بازار به دلیل اینکه از این 
ظرفیت باالی باتری بی بهره هستند، مجبور به استفاده از فناوری هایی می باشند که بتوانند تا 
حدی این نقصان خود را جبران نمایند.به عنوان نمونه گوشی سامسونگ J۷Pro که از باتری 
با ظرفیت کمتری از هوآوی Y۷Prime برخوردار است تالش کرده با بهره گیری از چیپست 
کم مصرف تر Exynos۷8۷۰ با فناوری ساخت ۱۴ نانومتری که ۳۰ درصد نسبت به چیپست 
Snapdragon۴۳۵ در Y۷Prime که از فناوری ساخت ۲8 نانومتری بهره می برد مصرف 
انرژی کمتری دارد، طول عمر باتری خود را کمی افزایش دهد.این درحالی است که پردازنده 
فقط یکی از فاکتورهای مصرف انرژی در گوشی می باشد، به همین دلیل همچنان مدت زمان 
بهره گیری از باتری Y۷Prime  نس��بت به J۷Pro بیشتر می باشد.به عالوه پردازنده هر دو 
گوشی از 8 هسته پردازشی بهره مند هستند که در سامسونگ سرعت کالک پردازنده تنها ۱۰ 
درصد بیشتر از هوآوی یعنی ۱.۶GHz نسبت به ۱.۴GHz می باشد و این درحالی است که 
قیمت این گوشی نسبت به رقیب خود یعنی Y۷Prime حدود ۵۰ دالر بیشتر است!الزم به 
ذکر است که هر دو مدل هم از بازده مشابهی در GPU و ۳ گیگابایت حافظه RAM بهره مند 
هستند.در کل به نظر می رسد بهره گیری از باتری پر ظرفیت ۴۰۰۰mAh  در Y۷Prime در 
کنار قیمت بسیار رقابتی آن را به گزینه ای جذاب برای کاربرانی بدل نموده که عالوه بر قیمت، 

به دوام باتری طوالنی در کنار سایر قابلیت های فنی گوشی خود اهمیت می دهند.
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ال جی V30 دوربین گوشی های هوشمند را متحول خواهد کرد

رومنایی آلکاتل از دو گوشی  هوشمند جدید

شرکت ال جی الکترونیکس از لنز شیشه ای با دیافراگم F۱.۶ در دوربین دوگانه 
گوش��ی پرچم دار V۳۰ اس��تفاده کرده است و توانس��ته با به کارگیری این دو 
فناوری پیش��رفته و نوآورانه سطح جدیدی از عکاسی را به صنعت گوشی های 

هوشمند بیاورد.
از گذش��ته تا به حال، دوربین های پیش��رفته و باکیفیت در سری گوشی های 
ال ج��ی وجه تمایز و مزیت رقابتی این ش��رکت بوده ان��د. اتفاقی که با دوربین 
دوگانه جدید گوش��ی V۳۰ که مجهز به بزرگترین ان��دازه دیافراگم در دنیا و 
شفاف ترین لنز موجود است دوباره تکرار خواهد شد. دیافراگم F۱.۶ لنز ال جی 
که بزرگترین اندازه دیافراگم در بین گوش��ی های موجود است می تواند نسبت 
به لنز F۱.8 تا ۲۵ درصد نور بیش��تری جذب کند. همچنین لنز بسیار شفاف 
شیشه ای به نسبت لنز های پالستیکی در جذب نور بیشتر کمک کرده و به عالوه 
رنگ ها را بهتر بازسازی می کند. این دو نوآوری باعث می شوند گوشی V۳۰ به 

یک گزینه منحصربه فرد برای عکاسی و فیلم برداری تبدیل شود.
Juno Cho رئیس بخش ارتباطات موبایل��ی ال جی می گوید: ال جی میراث 
بی نظیری در زمینه تصویربرداری گوش��ی های هم��راه دارد و تصمیم ما برای 
اس��تفاده از شیشه در گوش��ی V۳۰ به این دلیل بود که تا قبل از این گوشی 
استفاده از آن فقط منحصر به دوربین های حرفه  ای DSLR بود. برای کاربرانی 

که به سری V عالقه دارند این نوآوری فوق العاده است.
دوربی��ن گوش��ی V۳۰ عالوه بر گوش��ی های دیگر بازار، در هم��ه زمینه ها از 
گوشی های قبلی سری V نیز برتر است. در هنگام تصویربرداری با لنز عریض، 
اعوجاج دوربین فوق پیش��رفته V۳۰ نس��بت به مدل V۲۰ تا سه برابر کمتر 

ش��ده اس��ت و آن را تبدیل به گزینه ای ایده آل برای عکس برداری دسته جمعی، 
عکس برداری از فضاهای داخلی و مناظر بزرگ و عریض کرده است.

حتی با وجود این فناوری های پیش��رفته و بهبود ها، دوربین پشتی گوشی ال جی 
 V۲۰ همچنان زیبایی خود را حفظ کرده و ۳۰ درصد نس��بت به گوش��ی V۳۰
کوچک تر ش��ده اس��ت. این دوربین ب��ا امکانات رابط کارب��ری UX ال جی مثل 
تش��خیص لیزری AF، لرزش گیر اپتیکال و الکترونیکی مناسب عاشقان عکاسی 

بوده و استفاده از آن نیز مانند مدل های قبلی بسیار راحت و آسان خواهد بود.

در حالی که مدت کوتاهی از عرضه گوش��ی گلکسی اس 8 سامسونگ می گذرد، 
تالش برای پی بردن به امکانات و ویژگی های هیجان انگیز گوشی های گلکسی 
اس ۹ و نوت ۹ آغاز شده است.به گزارش اسلش گیر، Galaxy S۹ کماکان دارای 
حسگر اثر انگشتی است که در پشت این گوشی قرار گرفته است. برخی کاربران از 
این کار انتقاد کرده بودند، اما ظاهرا سامسونگ اصرار دارد که رویه ای خالف اکثر 
شرکت های سازنده گوشی در پیش بگیرد.  گلکسی اس ۹ در نیمه اول سال ۲۰۱8 
به بازار می آید.در این میان گلکسی نوت ۹ که قرار است در اواخر سال ۲۰۱8 روانه 
بازار شود، دارای حسگر اثرانگشتی خواهد بود که در زیر نمایشگر تعبیه شده و از این 
طریق بخش دیگری از خریداران گوشی های سامسونگ راضی خواهند شد.برخی 
منابع خبری مدعی شده اند که دوربین، بلندگو و حتی اسکنر عنبیه گوشی گلکسی 
اس ۹ به زیر نمایشگر این گوشی منتقل شده است، اما هنوز در این زمینه اخبار 
 ،۴K دقیقی در دست نیست.گلکسی اس ۹ مجهز به نمایشگر ۵.۷ اینچی با دقت
پردازنده هش��ت هس��ته ای، ۶ یا 8 گیگابایت رم به انتخاب مشتری، ۶۴ تا ۱۲8 
گیگابایت حافظه داخلی به انتخاب مشتری و باتری ۴۲۰۰ میلی امپری خواهد بود.
دوربین های این گوشی در پشت و جلو به ترتیب ۱۶ و 8 مگاپیکسلی خواهند بود. 
قیمت این گوشی بین ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ دالر پیش بینی شده است. در مورد ویژگی 

های گوشی گلکسی نوت ۹ هنوز اطالعات دقیقی در دسترس نیست.

افشای ویژگی های گوشی های اس ۹ و نوت ۹ سامسونگ

شرکت آلکاتل از دو گوشی هوشمند جدید خود رونمایی کرده است، این دو گوشی نه چندان 
گران قیمت، آیدول ۵ و ای ۷ نام دارند.به گزارش ورج، گوشی های یاد شده همزمان با برگزاری 
نمایشگاه ایفای ۲۰۱۷ در معرض دید عموم قرار گرفتند.آیدول ۵ همراه با قابلیتی موسوم به 
App Cloner عرضه شده که مناسب کاربران عالقمند به شبکه های اجتماعی است و به 
افرادی که از اینستاگرام و واتس اپ استفاده می کنند، امکان می دهد تا تنها با یک بار وارد 
کردن اطالعات کاربری وارد هر یک از حساب های خود در این دو برنامه شوند.گوشی یادشده 
یک گوشی ارزان قیمت است که زیر ۳۰۰ دالر قیمت دارد و از جمله ویژگی های آن می توان 
 MediaTek به نمایشگر فوق دقیق ۵.۲ اینچی، پردازنده هشت هسته ای ۱.۳ گیگاهرتزی
MT۶۷۵۳، شانزده گیگابایت حافظه داخلی، ۳ گیگابایت رم، دوربین های ۱۳ و ۵ مگاپیکسلی 
در پشت و جلو و باتری ۲8۰۰ میلی آمپری اشاره کرد.گوشی آلکاتل ای ۷ هم یک گوشی 
بزرگتر و قدرتمندتر است که نسخه ارزان تر گوشی آیدول ۵ بوده و دارای نمایشگر ۵.۵ اینچی 
فوق دقیق، پردازنده هشت هسته ای ۱.۵ گیگاهرتزی، ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی، ۳ گیگابایت 
رم و دوربین های ۱۶ و 8 مگاپیکسلی در پشت و جلو است. باتری این گوشی هم ۴۰۰۰ میلی 

آمپری است.قیمت گوشی های ای ۷ و آیدول ۵، به ترتیب ۲۲۹ و ۲۳۹ یورو است.
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نوکیا ۸ رونـامیی شد
رسعت کند شارژ بی سیم آیفون ۸

رومنایی از گوشی جدید گلکسی با دوربین دوگانه و دستیار صوتی هوشمند

یک شرکت تولید کننده موبایل از پرچمدار جدید خود رونمایی کرده است. 
این موبایل مجهز به فناوری است که تصویر یا ویدئو دوربین های عقب و جلو 
را همزمان نمایش می دهد.به گزارش بی جی آر، نوکیا از پرچمدار جدید خود 
یعنی »نوکیا ۸« رونمایی کرد. این موبایل درحالی رونمایی ش�ده که شرکت 
سازنده سعی دارد برای نخستین بار با همتایان خود یعنی اپل و سامسونگ 
رقابت کند.این دس�تگاه که به قیمت ۷۰۰ دالر عرضه می شود دارای ویژگی 
صفحه نمایش Dual Sight اس�ت. در این فن�اوری تصویر یا ویدئو دوربین 
های جلو و عقب دستگاه همزمان در صفحه نمایش داده می شوند.  نوکیا این 
فناوری را Bothie  نامگذاری کرده که قابلیت جدید به عکس های سلفی می 
افزاید.نوکیا ۸ دارای دو دوربین پشتی ۱۳ مگا پیکسلی و یک دوربین جلویی 
با همین کیفیت است.دوربین های عقب وجلوی دستگاه  توسط شرکت زایس 
ساخته شده اند. همچنین از فناوری این شرکت برای بهبود کیفیت تصاویر 
نوکیا ۸ نیز استفاده شده اس�ت. به عبارت دیگر نوکیا از فناوری »الگوریتم 
های هم جوشی تصویر«  برای ترکیب تصاویر دو لنز در یک تصویر استفاده 
می کند.عالوه براین موارد نوکیا ۸ مجهز به فناوری صوتی فضایی است. این 
فناوری با استفاده از سه میکروفون صوت را ثبت می کند می تواند در جهات 
مختلف آن را پخش کند.این دستگاه از آلومینیومی ساخته شده  که لبه های 
آن ۴.۶ میلی متر ضخامت دارند.برند نوکیا اکنون تحت لیسانس استارت آپ 
فنالندی HMD Globalفعالیت می کند که در اوایل س�ال جاری عملیات 
احیای این شرکت را آغاز کرد. ازآن زمان تاکنون نوکیا سه موبایل اندروید با 

قیمت متوسط موبایل ۳۳۱۰ قدیمی را نیز احیا کرده است.

با وجود گزینه های موجود در فناوری ش��ارژ بی سیم، ش��رکت اپل در گوشی جدید آیفون 8 
فناوری ۷.۵ واتی که سرعت شارژ پایینی دارد را به کار گرفته است.

به گزارش اپل اینس��ایدر، با اینکه فناوری های بهتر و س��ریع تری برای ش��ارژ بی سیم گوشی 
هوش��مند آیفون 8 وجود دارد، بر اس��اس اطالعات منتشر شده، اکنون شاهدیم که این غول 
تکنولوژی آمریکایی به جای استفاده از فناوری ۱۵ واتی، از فناوری ۷.۵ واتی استفاده کرده است 

که این امر موجب می شود شارژ بی سیم این گوشی بسیار کندتر انجام شود.
تولیدکنندگان مدتی است که فناوری شارژ بی سیم ۱۵ واتی با استاندارد x.۱.۲ Qi را ب�کار 
می گیرند و اکنون جای تعجب است که چرا اپل با وجود فناوری های سریعتر و پیشرفته تر، 
در جدیدترین گوشی هوشمند خود از نسخه ۷.۵ واتی پدهای شارژ بی سیم استفاده کرده و به 

استاندارد جدید  x.۱.۲ Qi اعتنایی نکرده است.
به نظر می رسد پدهای غیر اپلی شارژ بی سیم برای کار با گوشی هوشمند آیفون 8 و ساعت 
هوش��مند آن )اپل واچ( نیازمند دریافت گواهی از اپل هستند. همچنین احتمال دارد این دو 

محصول اپل از یک آداپتور برای شارژ بی سیم استفاده کنند.
طبق اطالعات و آمار منتشر شده، انتظار می رود آیفون 8 به یک صفحه نمایش اولد ۵.8 اینچی 
مجهز بوده و از فناوری تاچ سه بعدی پشتیبانی کند. اپل پس از رونمایی از گوشی هوشمند 
جدید خود )آیفون 8( طی مراسمی رسمی در سپتامبر سال جاری، آن را روانه بازار خواهد کرد.

گفته می شود گوشی جدید آیفون 8 به همراه گوشی های آیفون ۷ اس و ۷ اس پالس به بازار 
عرضه و فروخته شود.

گلکسی+J۷ نام تازه ترین گوشی سامسونگ است که به زودی با دوربین دوگانه و دستیار 
صوتی هوشمند بیکسبی روانه بازار می شود.

به گزارش ایندین اکس��پرس، رونمایی از این گوشی در تایلند صورت می گیرد و این 
گوش��ی بعد از گلکس��ی نوت 8 دومین گوشی تولیدی سامس��ونگ با دوربین دوگانه 

محسوب می شود.
 Super AMOLED از جمله ویژگی های این گوشی می توان به نمایشگر ۵.۵ اینچی
با دقت ۱۹۲۰ در ۱۰8۰، پردازنده هش��ت هسته ای ، ۴ گیگابایت رم و ۳۲ گیگابایت 
حافظه داخلی اشاره کرد. با نصب کارت حافظه میکرو اس دی می توان این رقم را به 

۲۵۶  گیگابایت افزایش داد.
باتری این گوشی هوشمند ۳۰۰۰ میلی آمپری و اسکنر اثر انگشت هم برای این گوشی 

در نظر گرفته شده است.
دوربین دوگانه این گوش��ی متش��کل از یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی و یک حسگر ۵ 

مگاپیکسلی است و دوربین سلفی این گوشی ۱۶ مگاپیکسلی است.
قابلیت Live Focus این گوش��ی تهیه عکس از چهره افراد را با دقت باال و با امکان 
تنظیم میزان تار بودن پس زمینه عکس ممکن می کند. این قابلیت در گوشی گلکسی 

نوت 8 هم وجود دارد.
گلکسی J۷+ دارای بدنه تمام فلزی یکپارچه است و ظرف روزهای آینده به قیمت حدود 

۳۱۵ دالر به بازار می آید.
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نسخه جدید اندروید روی مدل جدید گوگل پیکسل

۷۰ درصد از کاربران آیفون حتی به خرید گوشی برند دیگر فکر منی کنند

نسخه جدید اندروید با نام اندروید O بزودی روی گوشی های پرچمدار اندرویدی 
جهان فعال خواهد شد. این نسخه جدید البته در مدل جدید گوگل پیکسل برای 

اولین بار در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت.
افزایش سرعت بوت گوشی و بهینه شدن عملکرد کلی اپ ها و عمر باتری از اصلی 
ترین خصوصیات  اندروید جدید است. این قابلیت شاید تا حدودی بتواند نارضایتی 
استفاده کنندگان از گوشی های اندرویدی را کم کند چرا که معموال گوشی های 
اندرویدی در این زمینه از گوشی های آیفون شرکت اپل ضعیف تر هستند.نمایش 
اعالن  روی آیکون اپلیکیشن ها از دیگر تغییرات در اندروید O است. فرض کنید 
پیام جدیدی در تلگرام دریافت کرده اید، در این صورت عالمت اعالن روی آیکون 
تلگرام نمایانگر شده و اعالن دریافتی را نشان می دهد در این اندروید با فشردن و نگه 

داشتن آیکون اپلیکیشن می توان اعالن را مشاهده کرد.
قابلیت تصویر در تصویر از مهمترین تغییرات در اندروید جدید است این ویژگی به 
کاربر امکان می دهد زمانی که در حال کار با گوشی خود است در هنگام تماشای 
فیلم از طریق گوشی تماس تصویری برقرار کند در این حالت تماس تصویری یا 
فیلم در حال پخش تبدیل به کادر کوچکی در گوشه تصویر دیگر خواهد شد. از 
طرفی کاربر زمانی که در حال مکالمه تصویری است می تواند اپلیکیشن های دیگر 
را هم بطور همزمان فعال کند. البته این قابلیت با توجه به توس��عه پردازنده های 
نسل جدید گوشی های همراه قابل استفاده است و در صورت نصب این برنامه برای 
گوشی های قدیمی تر احتمال داغ کردن پردازنده و اختالل در کار دستگاه وجود 
دارد.یکپارچگی بیشتر در تنظیمات از قابلیت های دیگر این اندروید جدید است. بر 
این اساس بسیاری از تنظیمات در طبقه بندی مناسب تری قرارمی گیرند.غیر فعال 
کردن اعالن های یک اپلیکیشن خاص از دیگر خصوصیات اندروید O است.زمانی 
که کاربر اعالن جدید بسیاری را از یک اپلیکیشن دریافت می کند می تواند با استفاده 
از این قابلیت مشکل را حل کند. در این شرایط کاربر بدون از دست دادن اعالن های 
دیگر اپلیکیشن ها، می تواند تنها اعالن های یک اپلیکیشن را غیر فعال کند. این عامل 

می تواند سبب افزایش سرعت دستگاه نیز شود.
در س��ری جدید نرم افزار اندروید O هوش مصنوعی توسعه بیشتری پیدا کرده 
است. انتخاب کامل اسامی  بصورت هوشمند از قابلیت های جدید اندروید O است.
این اندروید بطور هوشمند نام و آدرس های مختلف را شناسایی و انتخاب می کند و 
بهترین اپلیکیشن را برای پیدا کردن -مثال یک آدرس- به کاربر معرفی می کند. این 

عامل سبب سرعت کار بیشتر با گوشی های تلفن همراه می شود.

یکی از ضعف های اندروید نسبت به آی او اس امنیت کمتر آن است اما حاال گوگل 
سعی دارد با قابلیت گوگل پلی پروتکت با اسکن تمام اپلیکیشن ها حفره های امنیتی 
گوشی را پیدا کند. با این قابلیت جدید اپلیکیشن های حاوی نقص یا مشکل امنیتی 
نمی توانند به گوشی ضربه بزنند. این اندروید جدید همچنین بر اساس این قابلیت 
سعی بیشتر در حفظ حریم شخصی کاربران دارد.با قابلیت Treble، اندروید جدید 
برای تمامی  گوشی ها بستر مناسب تری را جهت به روز رسانی مکرر فراهم خواهد کرد. 
این به روزرسانی گوشی را در برابر حفره های امنیتی حفظ کرده و از طرفی می تواند 
قابلیت های نرم افزاری را هم به مرور افزایش دهد.ش��رکت گوگل اوایل پاییز امسال 
نس��ل جدید گوش��ی های خود را با اندروید O روانه بازار خواهد کرد.در این گوشی، 
حاشیه نمایشگر نسبت به مدل پیکسل یک کاهش یافته است. به نظر می رسد گوگل 
نیز به فکر افزایش دادن نسبت نمایشگر به بدنه  گوشی های خود افتاده است.صفحه 
نمایش پیکسل دو اولد است و با استفاده از این تکنولوژی کیفیت نمایشگر افزایش 
خواهد یافت. رزولوشن این گوشی کیو اچ دی است و نمایشگر های مورد نیاز پیکسل 
توسط ش��رکت ال جی تامین می شود.در سخت افزار این گوشی از پیشرفته ترین 
پردازنده شرکت کوالکام استفاده خواهد شد. سایت های مختلف تکنولوژی در جهان 
ازاستفاده اسنپدارگون 8۳۶ در این گوشی گزارش داده اند. اگر این اطالعات درست 
باشد پیکسل دو اولین گوشی خواهد بود که از این پردازنده استفاده می کند. هم اکنون 

اکثر گوشی های پرچم دار در جهان از اسنپدراگون 8۳۵ استفاده می کنند.
از دیگر مش��خصات فنی این گوش��ی می توان به ۴ گیگابایت حافظه  رم اشاره کرد. 
پردازنده ی گرافیکی آدرینو ۵۴۰ در پیکسل قرار است استفاده شود که توان اجرای 

تمام بازی های اندروید را دارد.

در حالی که دهها ش��رکت س��ازنده گوش��ی های همراه در حال عرضه مدل های 
جدید تولیدات خود هستند، کاربران  گوشی های هوشمند آیفون وفادارتر از دیگر 
خریداران این گوشی ها به نظر می رسند.به گزارش سی نت، بررسی های موسسه 
تحقیقاتی فلونت که از طریق مصاحبه با ۲۱۱۷ کاربر گوشی های هوشمند صورت 
گرفته نشان می دهد ۷۰ درصد از خریداران آیفون نسبت به این برند بسیار وفادار 
بوده و حاضر به تغییر آن نیستند.8۰ درصد از کاربران آیفون می گویند قصد دارند 
به این برند وفادار بمانند. ۴۷ درصد دیگر گفته اند حداقل ۴ مدل از آیفون را در 
سال های گذشته خریداری کرده اند و در نهایت ۷۰ درصد گفته اند گوشی بعدی 
آنها قطعا یک آیفون دیگر خواهد بود و آنها قصد ندارند گوشی دیگری را بخرند.در 
میان پاسخ دهندگان ۶۷ درصد هم گفته اند از نظر آنها آیفون بهترین گوشی است 
که کسی می تواند بخرد. ۴۱ درصد پاسخ دهندگان هم اظهار داشته اند آنقدر از 
iOS استفاده کرده اند که تصور مهاجرت به سیستم عاملی دیگر برایشان بسیار 

دردناک است.
باتوجه به این آمار به نظر می رسد رقبای اپل و به خصوص سامسونگ وهواووی 
در روزهای آینده کار دشواری برای متقاعد کردن حامیان سرسخت آیفون پیش 

رو دارند.
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گوشی اپل کارکرده را به جای نو نخرید!
امکان تشخیص گوشی های تلفن همراه اصل از تقلبی

ماشین حسابی برای معادالت پیچیده در فروشگاه گوگل

عضو کمیته تخصصی تلفن همراه ایران گفت: برخی از فروشندگان، آیفون 
های رفرش شده را به جای نو میفروشند.

غفوریان گفت: شرکت اپل برخی گوشیهای رفرش شده )کارکرده( خود را 
در جعبه های مشخص در برخی کشورها عرضه می کند.

وی افزود: متأسفانه عده ای، هم در خارج و هم در داخل با برچسب یا پاک 
کردن نوشته و بارکد این گوشیها، اقدام به فروش آنها، تحت عنوان گوشی 

های نو کرده اند.
رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی اس�تان الب�رز در ادامه گفت: به مردم 
توصیه میکنیم تا از فروشگاهها و مراکز معتبر گوشیهای خود را خریداری 

کنند تا در دام متقلبان نیافتند.
وی همچنین اس�تفاده از نرم افزار بارک�د خوان معمول را یکی از راههای 
تشخیص گوش�یهای نو از کارکرده عنوان کرد و افزود:ظاهر این گوشیها 
تفاوتی با گوشیهای آکبند ندارد و باید در هنگام خرید، از فروشنده بخواهید 

که در فاکتورها، رفرش و کارکرده نبودن این گوشیها را قید کنند.

گمرک ایران شرایطی فراهم کرده تا عالوه بر ارائه خدمات ۲۴ ساعته، مواردی از جمله امکان 
تشخیص کاالی اصل از تقلبی، تشخیص گوشی های تلفن همراه اصلی و ... فراهم شود.

با استفاده از خدمات جدید گمرک می توان از قیمت واقعی، برند و کشور سازنده تمامی کاالهای 
وارداتی با خبر شد و کاالی مشابه اصلی یا تقلبی و گران را نخرید.

همچنین این امکان با گمرک الکترونیک فراهم ش��ده ت��ا مردم از اصالت موبایل خود مطلع 
شوند، به طوریکه از طریق پیامک کردن کد imei به شماره ۳۰۰۰888۷ یا مراجعه به آدرس 

اینترنتی می توان از قاچاق نبودن گوشی تلفن همراه خود مطمئن شد.
گمرک الکترونیک شرایطی فراهم کرده تا با تجار بزرگ کشور راحت بتوانند به راحتی ارتباط 
برقرار کرد و تولیدکنندگان بتوانند کاالی خود را به راحتی صادر کنند. هم اکنون با سامانه بازار 

و بهبود فضای کسب و کار می توان این خدمات را دریافت کرد.
از س��وی دیگر، امکان اس��تعالم پروانه گمرکی برای مطمئن شدن خریداران کاال از اینکه آن 
کاال از مبادی گمرکی وارد شده یا قاچاق است از طریق این آدرس اینترنتی فراهم شده و در 

دسترس همگان قرار گرفته است.

طرفداران محصوالت شرکت شیائوم���ی از این پس می توانن���د ماشی���ن حس���اب 
» می شیائومی« را در فروشگاه اینترنتی گوگل پلی استور مشاهده کرده و دانلود کنند.

به گزارش اندروید هدالین، شرکت شیائومی هم اکنون نرم افزار پیشرفته ماشین حساب 
خود را بنام » می ش��یائومی« در نرم افزار فروش��گاه اینترنتی گوگل پلی استور قابل 
دسترس��ی قرار داده است تا کاربران بتوانند از آن استفاده کرده و محاسبات خود را از 
طریق آن انجام دهد. این نرم افزار برای گوشی هایی که سیستم عامل اندروید نسخه ۴.۱ 

به باال را دارند، قابل اجراست.
نرم افزار ماشین حساب می شیائومی عملکردهای بسیاری را داراست و به کاربران اجازه 
می دهد بجز چهار عمل س��اده حساب، محاسبات پیشرفته ریاضیات نظیر لگاریتم و 
غیره را براحتی انجام دهند. در اصل، این نرم افزار یک ماشین حساب ساده نیست، بلکه 
برای آن دسته از کاربرانی که می خواهند حساب های پیچیده و پیشرفته کنند، بسیار 

مناسب است.
این نرم افزار همچنین رابط کاربری بس��یار س��اده و واضحی داشته و به کاربران اجازه 
می دهد به سرعت و به سادگی بدون اینکه سیستم هنگ کند یا ُکند شود، محاسبات 

خود را انجام دهند.
این نرم افزار ماش��ین حس��اب، توانایی تبدیل کردن واحدهای مختلف به همدیگر را 
داراس��ت بعنوان مثال، واحد های حجم، طول، مسافت، مساحت، محیط، جرم، زمان، 

سرعت و ارز را می تواند در کوتاه ترین زمان ممکن به هم تبدیل کند.
ویژگی دیگر این ماش��ین حساب، حافظه آن است که می تواند محاسبات قبلی را در 
حافظه خود نگه دارد تا در صورت لزوم، کاربر به آن رجوع کرده و اطالعات مورد نظر 

را دوباره بازیابی کند.
یکی از خوبی های این ماشین حساب آن است که همواره و هرروزه به روزرسانی می شود 
تا محاس��بات و تبدیل های ارزی آن به درستی انجام ش��ود. در اصل، تبدیل ارزها به 

یکدیگر به نرخ روز است.

در حال حاضر تعداد کثیری از نرم افزارهای مشابه ماشین حساب می شیائومی در 
فروشگاه اینترنتی گوگل پلی استور موجود است که تقریبا همین امکانات و قابلیت ها 
را دارند اما این نرم افزار با رابط کاربری مناس��ب و آسان خود، بدون شک می تواند 

یکی از محبوب ترین ماشین حساب های موجود شود.
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تینا ضمیری آذر

دارندگان آیفون 8 قادرند با نگاه به گوشی پیام ها را بی صدا کنند

تصمیم اپل برای ارائه خدمات درمانی با ساعت

تولید باتری که با آب دهان شارژ می شود

کدهای افش��ا ش��ده از پرچمدار جدید 
»اپل«، نشان از این دارد که کاربران این 
گوش��ی می توانند تنها با نگاه به صفحه 
نمایش پیامها)نوتیفیکیشن ها( را بی صدا 
کنند.به گزارش دیلی میل، آیفون 8 دارای 
ویژگی بی صدا کردن پیام ها و اعالن ها بدون نیاز به دخالت دست و تنها نگاه کردن به 
صفحه نمایش است.فقط با نگاه کردن، کاربران می توانند صدای اعالن های متن، تماس 
و دیگر اعالن ها را خاموش کنند. این ویژگی با استفاده از فناوری تشخیص چهره که قرار 
اس��ت برای اولین بار در گوشی های »اپل« به کار گرفته شود، امکان پذیر می شود.این 
ویژگی توسط »گیلرمو رمبو« که یک توسعه دهنده سیستم عامل ios است، با استفاده 
از کدهایی که برای اسپیکر هوشمند »اپل« موسوم به »هوم پاد« انتشار یافته، کشف 
شده است.این فرد در هفته های اخیر همچنین دیگر ویژگی های جدید آیفون 8 از جمله 
فناوری تشخیص چهره را با استفاده از همین کدها شناسایی کرده و از طریق توییتر 
دیگران را مطلع ساخته است.یک ویژگی که از فناوری مشابه استفاده می کند در برخی 
 Smart« از گوشی های »سامسونگ« برای چندین نسل در دسترس است. این فناوری

Stay« نام دارد که گوشی با نگاه کاربر به صفحه نمایش فعال می شود.

ش��رکت اپل با ش��رکت Aetna با هدف ارائه خدمات بهداشتی ساعت اپل به میلیونها 
مشتری این شرکت، به بحث و گفت وگو پرداخت.به گزارش خبرگزاری CNBC، موضوع 
اصلی گفت وگوی میان این دو شرکت، قابلیت ردیابی وضعیت سالمت و درمان کاربران 
ساعت اپل است که به ارائه هرچه بهتر خدمات درمانی همراه با حفظ حریم خصوصی 
اطالعات آنها منجر می شود.ش��رکت در جلسه ای با مسئوالن شرکت Aetna، در مورد 
ارائه خدمات بهداشتی ساعت اپل به میلیون ها مشتری این شرکت به بحث و گفت وگو 
پرداختند. شرکت خدمات درمانی Aetna  اواخر سال گذشته برای اولین بار اعالم کرده 
بود که قصد دارد به کارمندانش، یارانه خرید ساعت اپل ارائه کند. مدیر عامل اپل نیز عنوان 

کرد که این اقدام  می تواند تجربه  متفاوتی در زمینه ارائه خدمات درمانی باشد و شرکت 
اپل نیز برای پیشبرد این هدف، آمادگی خود را اعالم می کند.  اکنون جزئیات این جلسه 
به شرح زیر است:طبق گزارش های منتشر شده از جلسه اخیر، مسئوالن دو شرکت اپل 
و  Aetna، راهکارهای مختلفی را بررس��ی کردند. طی این جلس��ه، اپل بر لزوم حفظ 
اطالعات شخصی پزشکی افراد تنها در صورتی که با رضایت کاربران به اشتراک گذاشته 
شود، تاکید کرد.این جلسه با حضور بسیاری از پزشکان و کارکنان در بخش بهداشت و 
درمان برگزار شد که همه بر قابلیت ها و امکانات ساعت اپل به پرسش و سپس بحث و 
گفت وگو پرداختند.یکی از بزرگترین دستاوردهای همکاری این دو شرکت، درمان و حل 
مشکل کسانی است که با بیماری های مزمن دست و پنجه نرم می کنند. بنابراین اپل برای 
رسیدن به این هدف، باید افراد سالخورده و مسن را هم به اندازه جوانان و کسانیکه اهل 
فناوری هستند، به خود جذب کند.تاکنون این غول فناوری آمریکایی گام های مستحکمی 
در راستای اهداف مرتبط با سالمتی برداشته است، بعنوان مثال ساعت جدید اپل خود را 
با حسگر سنجش گلوکز معرفی کرده است. این ویژگی برای آن دسته از بیماران دیابتی 
و دارای مشکل قند خون بسیار مناسب است.این دو شرکت به همراه حاضران این جلسه 
همگی امیدوارند که در آینده نزدیک، دستگاه های الکترونیکی نظیر ساعت اپل بتوانند 
وضعیت سالمتی کاربران را دنبال کرده، بیماریهای احتمالی آنها را تشخیص داده و در 

صورت لزوم، به آنها هشدار بدهد.

پژوهشگران دانشگاه بینگهمتون باتری ساده ای تولید کرده اند که برای شارژ کردن آن 
می توان از مواد ارگانیک موجود در آب دهان انسان استفاده کرد.به گزارش فیوچریسم، 
این باتری قابلیت استفاده در طیف گسترده ای از وسایل الکترونیک را دارند. باتری های 
مذکور بسیار باریک و کاغذی بوده و محیط زیست را هم آلوده نمی کنند. همچنین می 
توان از آنها در ش��رایط آب و هوایی دشوار و حتی صحراهای خشک و سوزان استفاده 
کرد.نمونه اولیه این باتری که توسط محققان تولید شده با استفاده از مقدار اندکی از آب 
دهان می تواند یک چراغ ال ای دی را به مدت ۲۰ دقیقه روشن نگه دارد. این فناوری 
می تواند کاربردهای گسترده ای در کشورهای کمتر توسعه یافته پیدا کند که دسترسی 
به برق در آنها محدودیت های زیادی دارد.از این باتری های ساده می توان برای تامین 
برق مورد نیاز دستگاه ها و ابزار پزشکی مانند ابزار تست حاملگی، تست HIV، برخی 
انواع نمایشگرها و غیره استفاده کرد.سرهم کردن و تولید این باتری ها کار ساده ای است 
و با هزینه اندک قابل انجام است. باتری های یادشده عالوه بر آب دهان با استفاده از آب 
کثیف و تسویه نشده هم کار می کنند. در تولید این باتری از مواد ساده ای مانند کاغذ، 

کربن و موم چاپ شده استفاده شده است.  اما در آنها سلول های باکتری های خاصی 
نیز وجود دارد که exoelectrogen نام دارند و قادر به تولید انرژی الکتریکی هستند.
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پیروزی حقوقی خالق اپلیکیشن »iTrump« بر دونالد ترامپ

گوگل قابلیت جستجوی تصاویر را بروزرسانی کرد

خالق اپلیکیشن موسیقی »iTrump« که برای نواختن و آموزش ترومپت طراحی شده 
است و ارتباطی با شخص دونالد ترامپ ندارد، پس از شش سال تالش بی وقفه بر سر 
عنوان تجاری محصول خود در دادگاه برنده شد.به گزارش سیتنا، خالق یک اپلیکیشن در 
حوزه موسیقی پس از چند سال دعوای حقوقی با وکالی دونالد ترامپ که در این میان 
رئیس جمهور آمریکا نیز شده است، سرانجام در دادگاه پیروز شد.تام شارفلد نوازنده ای 
که به دنیای تکنولوژی وارد ش��ده اس��ت در س��ال ۲۰۱۱ در کالیفرنیا با ارائه دومین 
اپلیکیشن خود در حوزه موسیقی، ناخواسته وارد جدالی جدی با دونالد ترامپ شد. نام 
اپلیکیشن »iTrump« اس��ت که از کلمه ترومپت )Trumpet( گرفته شده است. 
این اپلیکیشن نواختن آن الین ترومپت را ممکن می کند و دربرگیرنده آموزش چگونگی 
نواختن ترومپت است.این اپلیکیشن تحت عنوان تجاری »Spoonjack LLC« پس از 
ارائه اپلیکیشن »iBone« به بازار آمد که نواختن ترومبون را آموزش می دهد. ترومبون 
سازی است که شارفلد سال های دانشجویی مهندس��ی در دانش��گاه ام آی تی آمریکا 
را به نواختن اش س��پری کرده بود.هر دو اپلیکیشن شارفلد، برای آموزگاران موسیقی 
و ش��اگردها طراحی ش��ده اند. بنا براین کوچک ترین چیزی در این دو اپلیکیشن نبود 
که بتواند نظر وکالی دونالد ترامپ را جلب کند، مگر ش��باهت نام یکی از آن ها با نام 
خانوادگی ترامپ.وکالی دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۱ در نامه ای به شارفلد او را موظف 
کردند تا برای همیشه از استفاده از عنوان »iTrump« به عنوان اسم اپلیکیشن خود 
انصراف دهد. استدالل آن ها این بود که چون »آقای ترامپ نیز اپلیکیشن هایی به اسم 
خود دارد،« این عنوان می تواند مشتریان را دچار سوء تفاهم کند که با محصولی از سوی 
دونالد ترامپ طرف هستند. آن ها همچنین در نامه به شارفلد نوشتند که استفاده از این 
عنوان می تواند »حسن نیت و اعتبار« ترامپ را در طی سال های اندوخته شده، خدشه دار 
سازد.زمانی این نامه نوشته شد که »iTrump« در پی گزارش  برخی نشریات معتبر 
ش��هرت یافته بود. ش��ارفلد اما حاضر نبود به آسانی از میدان به در رود. او در گفتگو با 
نشریه فوربس می گوید: »آن ها قصد داشتند برای کار من مزاحمت ایجاد کنند. احتماال 
ب��ا خودش��ان فکر کرده بودند که طرف به راحتی از میدان ب��ه در می رود که می تواند 
در اغلب اوقات همین طور هم باش��د ولی من فکر می کردم حق با من است و قانون از 
من حمایت خواهد کرد.«شارفلد حاضر نبود تسلیم شود ولی نامه ای که دریافت کرد 
مقدمه ای بر نبردی حقوقی بود که شش سال به درازا کشید. نبردی که یک سوی آن 
ترامپ و وکالیش بودند و س��وی دیگر آن ش��ارفلد حتی بدون داشتن یک وکیل. اما 

پیروزی شارفلد کار سختی نبود و او دادگاه را در همان زمان برد.
پس از پیروزی اولیه شارفلد در دادگاه، این بار او بود که با توجه به نتایج پیگیری های 
شخصی اش، به کمپانی ترامپ برای مواردی نظیر نقص اداری در ثبت و… حمله قانونی 
کرد. نتیجه آن یک پیروزی بزرگ دیگر پس از صرف شش سال زمان و نوشتن هزاران 
برگه نامه های قانونی بود.بر اس��اس رای دادگاه که ماه اوت امس��ال اعالم شد، کمپانی 
ترام��پ در نیویورک حق اس��تفاده از عن��وان »Trump« را در محصوالت مرتبط به 
خدمات سرگرمی و موس��یقی از دست داد.شارفلد می گوید مطمئن نیست که اگر با 
پیروزی ابتدایی از ادامه مبارزه منصرف می ش��د، »وکالی ترامپ هم دس��ت از سرش 
برمی داشتند و دوباره به سراغش نمی آمدند«. برای همین مجبور بود ثابت قدم بماند تا 
جایی که آن ها به طور کلی مجوز استفاده از عنوان را از دست بدهند.مسئول حقوقی 
کمپانی ترامپ در نامه ای به نش��ریه فوربس اعالم کرده که »ما نباختیم بلکه به طور 
داوطلبان��ه دعوا را واگ��ذار کردیم«. اما نامه، تغییری در این واقعیت ایجاد نمی کند که 
ترامپ طعم محدودیت های قانونی را خواهد چش��ید؛ آن هم محدودیتی که کمپانی 
کوچک یک موزیسین برایش ایجاد کرد.شارفلد قصد دارد همه تمرکز خود را به ادامه 
حرف��ه اش در دنیای فن آوری اختص��اص دهد. او می گوید به زودی نس��خه اندروئید 

»iTrump« را به بازار عرضه می کند.

با بروزرسانی که گوگل برای بخش تصاویر خود انجام داده، از این پس متوجه خواهید 
شد که هر تصویر به طور مشخص به چه محتوایی اشاره دارد و بخشی از آن نیز برای 

شما پیش نمایش داده می شود.
جستجوی تصاویر گوگل همواره رقبای سرسختی داشته که از مهم ترین آنها می توان 

به Pinterest اش��اره کرد. گوگل تاکنون امکان دخیره س��ازی تصاویر برای مشاهده 
در آینده یا بازدید از صفحه اصلی تصویر را فراهم می کرد، اما مش��خص نبود که بعد 
از کلیک، به چه صفحه ای هدایت می شود. گوگل حاال خبر داده که قصد تغییر این 

روال را دارد.
با بروزرسانی که گوگل برای بخش تصاویر خود انجام داده، از این پس متوجه خواهید 
شد که هر تصویر به طور مشخص به چه محتوایی اشاره دارد و بخشی از آن نیز برای 
شما پیش نمایش داده می شود. برای مثال، اگر به دنبال تصاویر غذا باشید، با اشاره روی 
تصویر، بخشی از دستور پخت آن غذا نمایش داده می شود. همچنین، موارد قابل خرید، 

GIF های متحرک و ویدیوها از هم متمایز خواهند بود.
این نخستین باری نیست که گوگل اقدام به عرضه قابلیتی شبیه به Pinterest می 
کند. این شرکت چندی پیش قابلیت بینایی کامپیوتری را برای کاربران کامپیوتر ارائه 
ک��رد که به موجب آن می توان محصولی را در می��ان تصاویر پیدا کنید. با این حال، 
گوگل این بار با صراحت بیشتری وارد رقابت با Pinterest شده است. این وب سایت 
در میان بسیاری از کاربران به عنوان یک کتاب آشپزی آنالین شناخته می شد، اما حاال 
 Pinterest که گوگل وارد رقابت با آن ش��ده، ش��اید دیگر نیاز چندانی به استفاده از

وجود نداشته باشد.
چنین اقدامی از سوی گوگل چندان تعجب برانگیز نیست. به ویژه این روزها که شاهد 
هس��تیم Pinterest تالش زیادی می کند تا قابلیت های جس��تجوی خود را بهبود 
بخشد، و گوگل نیز نگران است که اگر Pinterest با همین روند به بهینه سازی روال 

کاری خود ادامه دهد، کاربران زیادی از سوی گوگل به Pinterest جذب می شود.
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پاسخ توئیتری شیخ محمد بن راشد درباره ی راز موفقیت امارات

ابتکار میلیاردی جاسوس پیشین سیا برای بستن توییتر ترامپ

افشای اطالعات چهار میلیون کاربر خدمات تفریحی تایم وارنر در اینترنت

ش��یخ محمد بن راش��د آل مکتوم، نائب رئیس دولت امارات، رئیس هیات دولت این 
کشور و حاکم دبی با انتشار سه توئیت با مضمون »ما کمتر سخن گفتیم و بیشتر کار 
کردی��م«، »دانش را به اقدام« و »علم را به عمل« تبدیل کردیم، راز موفقیت امارات را 
تش��ریح کرد.به گزارش سرویس بین الملل سیتنا، شیخ محمد بن راشد مجموعه ای 

توئیت ها را با هشتگ #علمتنی_الحیاة به معنای »زندگی به من آموخت« منتشر کرد 
و گفت: »بس��یاری درباره راز موفقیت دبی و امارات از من می پرسند. به آنها می گویم 
هیچ رازی وجود ندارد و ما دانشی بیش از دیگران و یا علمی که دیگران به آن نرسیده 

باشند، نداریم.«
او افزود: »همه آنچه انجام دادیم این است که دانش را به اقدامات و علم را به عمل تبدیل 
کردیم. ما کمتر سخن گفتیم و بیشتر کار کردیم، تا جایی که موفقیت به یک فرهنگ 
تبدیل ش��د. موفقیت ملت ها در نهادینه کردن فرهنگ موفقیت است. در همه جا، از 

کارمندان فرودگاه ها تا دفاتر مدیران و از نیمکت های دانش آموزان تا هیات دولت.«
توئیت اول: موفقیت ملت ها در نهادینه کردن فرهنگ موفقیت اس��ت. در همه جا، از 

کارمندان فرودگاه ها تا دفاتر مدیران و از نیمکت های دانش آموزان تا هیات دولت.
توئیت دوم: همه آنچه انجام دادیم این اس��ت که دانش را به اقدامات و علم را به عمل 
تبدیل کردیم. ما کمتر سخن گفتیم و بیشتر کار کردیم، تا جایی که موفقیت به یک 

فرهنگ تبدیل شد.
توئیت سوم: بسیاری درباره راز موفقیت دبی و امارات از من می پرسند. به آنها می گویم 
هیچ رازی وجود ندارد و ما دانشی بیش از دیگران و یا علمی که دیگران به آن نرسیده 

باشند، نداریم.

پس از ورود ترامپ به کاخ سفید، بسیاری به خاطر توییت های »فیلترنشده« رئیس جمهور، 
خواستار اخراج او از این شبکه اجتماعی شده اند. حال زنی که پیش از این مامور مخفی سیا 
بوده، برای تحقق این خواسته طرحی عملی پیشنهاد کرده است.به گزارش سرویس بین 
الملل سیتنا، سرمایه گذاری جمعی )Crowdfunding( قرار است شرایط اخراج ترامپ 
از توییتر را فراهم کند؛ دست کم در تئوری. والری ویلسون، جاسوس پیشین سازمان سیا در 
»Gofundme« شروع به جمع آوری پول کرده است. قرار است با یک میلیارد دالر بخش 
بزرگی از سهام توییتر خریداری شود و بدین ترتیب حساب کاربری رئیس جمهوری آمریکا 
پاک شود.خانم ویسلون معتقد است که توییت های ترامپ به ایاالت متحده آسیب می زنند 
و جان انسان ها را به خطر می اندازند. به نظر او، حساب توییتری ترامپ قوی ترین تریبون 
اوست و باید هرچه سریع تر حذف شود.والری ویلسون در بیوگرافی حساب توییترش خود 
را »همس��ر، مادر دوقلوها، نویسنده، کنشگر ضد هسته ای و مأمور پیشین سیا« معرفی 
کرده است. او مدت ها در آژانس اطالعات مرکزی آمریکا به عنوان مأمور مخفی فعالیت 
کرده اس��ت. ویلس��ون در کانون یک جنجال در دولت جورج بوش قرار دارد: هویت او به 
عنوان مأمور مخفی سیا در جریان کشمکش ها بر سر اتهام وجود تسلیحات کشتار جمعی 
در عراق برمال شد. آمریکا در زمان جورج بوش )مارس ۲۰۰۳( از جمله با توسل به همین 
اتهام، به عراق حمله کرد.پس از افشای هویت ویلسون، او به نوشتن رو آورد. از کتاب های 
او فیلم هم تهیه شده است.آن طور که پایگاه اینترنتی تلویزیون شبکه یک آلمان نوشته، 

فعال ده هزار دالر کمک مالی برای تحقق نقش��ه  ویلسون جمع آوری شده است. اگر در 
نهایت به میزان الزم پول جمع نشود، هر آنچه گرد هم آمده به انجمنی اهدا می شود که 
علیه جنگ هسته ای فعالیت می کند.توییت های »فیلترنشده« ترامپ برای دنبال کنندگان 
او که شمارشان در این شبکه اجتماعی به حدود ۳۷ میلیون نفر رسیده، تا کنون بارها 
جنجال برانگیز شده است. منتقدان او برخی موضع گیری هایش را نقض شرایط عمومی 
استفاده از توییتر می دانند.توییتر اما نظر دیگری دارد. از نگاه دست اندرکاران این شبکه 
اجتماعی، مهم است که رئیس جمهوری آمریکا از این طریق با مخاطبان خود به صورت 

مستقیم در ارتباط باشد.

س��وابق و اطالع��ات بیش از چهار میلیون نف��ر از کاربران برنام��ه خدمات تفریحی و 
چندرسانه ای MyTWC شرکت تایم وارنر به علت نگهداری ناایمن در اختیار اشخاص 
ثالث قرار گرفت.به گزارش رویترز، علت وقوع این مشکل نگهداری ناایمن از اطالعات 
 Kromtech فوق بر روی سرورهای شرکت آمازون بوده است. اولین بار مرکز امنیتی
از وقوع این مشکل مطلع و از احتمال نشت اطالعات کاربران خبر داد.حجم فایل های یاد 
شده بیش از ۶۰۰ گیگابایت بوده و حاوی اطالعات حساسی مانند شناسه نقل و انتقال 
داده ها، اس��امی کاربری، آدرس های مک، ش��ماره های سریال، شماره های حساب های 
کاربری و غیره بوده و افشای این اطالعات در تاریخ ۲۴ آگوست و بدون نیاز به هیچ گونه 
کلمه عبوری رخ داده است.هنوز مشخص نیست سوءاستفاده ای از این اطالعات به عمل 
آمده یا خیر. تایم وارنر بالفاصله پس از کسب اطالع در مورد این سهل انگاری داده های 
یادشده را پاک و تحقیق در این زمینه را آغاز کرده است. مسئول اصلی این سهل انگاری 
شرکت نرم افزاری BroadSoft است که برنامه نرم افزاری MyTWC را طراحی و 

تبادل داده های آن را زیر نظر دارد.
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غول تکنولوژی آمریکا دیتاسنتر جدید می سازد

اقدام جدید فیس بوک برای دسترسی آسان به اینترنت

محکومیت معاون شرکت »سامسونگ الکترونیکس« به پنج سال زندان

شرکت اپل قصد دارد یک دیتاسنتر جدید واقع در ایاالت آیووای آمریکا بسازد که به ارائه 
سرویس های بهتر از سوی این شرکت کمک بسزایی خواهد کرد.

بر اساس اطالعات وب سایت  venturebeat، شرکت اپل اعالم کرده است که پروژه 
س��اخت این دیتاسنتر از اوایل سال آینده میالدی آغاز خواهد شد و تا سال ۲۰۲۰ به 
شبکه آنالین آن می پیوندد.بنابر اعالم این غول تکنولوژی آمریکایی، هزینه پروژه ساخت 
دیتاسنتر اپل ۱.۳۷۵ میلیارد دالر برآورد شده است. این پروژه که در زمینی به وسعت 
۳۷ هزار متر مربع انجام خواهد شد، پیش بینی شده که حداقل  ۵۰  شغل ایجاد خواهد 
کرد. البته تیم کوک بعنوان مدیر اجرایی اپل و کیم رینولد، فرماندار ایالت آیووا بر این 
باورند که پروژه دیتاس��نتر صدها شغل ایجاد خواهد کرد اما تاکنون هیچ رقم دقیقی 
را اعالم نکرده اند.این دیتاسنتر به کاربران در آمریکای شمالی اپلیکیشن هایی مانند 
سیری، اپ استور و  iMessageرا ارائه می دهد  کیم رینولد عنوان کرده است که این 
پروژه بزرگترین و پیشرفته ترین دیتاسنتر شرکت اپل خواهد بود.فیس بوک هم اخیرا 
از س��اخت یک دیتاس��نتر جدید در ایالت اوهایو به ارزش ۷۵۰ میلیون دالر خبر داده 
بود و هم اکنون می توان گفت در کنار مایکروسافت، فیس بوک و گوگل، شرکت اپل 
چهارمین غول تکنولوژی در آمریکاست که در آیووا دیتاسنتر می سازد.اپل در گذشته 
اعالم کرده بود که که قصد دارد تمامی انرژی مورد نیاز این دیتاسنتر را از منابع انرژی 
تجدیدپذیر و پاک نظیر انرژی های بادی و خورشیدی تامین کند و تاکنون نیز توانسته 
در پروژه های قبلی خود به هدف مورد نظرش دس��ت یابد.کیم رینولد در حاشیه یک 
کنفرانس خبری خطاب به اپل خاطر نشان کرد: ما از شما برای آنکه به سایر غول های 
تکنولوژی مستقر در این منطقه با هدف تقویت جایگاه آیووا با استفاده از اقتصاد دانش 

بنیان خود پیوستید، استقبال کرده و کمال تشکر را  داریم.
دیتاس��نتر جدید اپل و کمک های مالی این ش��رکت سبب خواهد شد سرمایه و پول 

های بسیاری به این منطقه جذب شود.دلیل آنکه شرکت های تکنولوژی به ایالت آیووا 
گرایش پیدا کرده اند، موفقیت صنعت انرژی های تجدیدپذیر و پاک در آیووا است چرا 
که طبق گفته کیم رینولد، در سال گذشته بالغ بر ۳۶.۶ درصد از برق این ایالت را انرژی 
های بادی تشکیل داده است. تیم کوک هم عنوان کرده که قرار است دیتا سنتر جدید 
اپل بطور ۱۰۰ درصدی از انرژی های تجدید پذیر استفاده کند. همچنین هموار بودن 

سطح زمین های ایووا، از آن در قبال طوفان و زمین لرزه محافظت کرده است.
در حال حاضر اپل دارای دو فروشگاه در ایالت آیووا بوده و با چندین تأمین کننده محلی 
نظیر شرکت M۳ در شهر ناکس ویل همکاری دارد که قطعات مورد نیاز همانند صفحه 
نمایش آیفون و آی پد را تولید می کند. اپل دیتاسنترهای دیگری را هم در ایالت های 
دیگری همچون نوادا، اورِگن، کارولینای ش��مالی، کالیفرنیا و آریزونا در سراسر آمریکا 

داراست.

شرکت فیس بوک نقشه ای از پراکندگی جمعیتی جهان در ۲۳ کشور با دقتی بی سابقه 
تهیه کرده که باعث می شود ارائه خدمات اینترنت در جهان با سهولت بیشتری صورت 
بگیرد.به گزارش انگجت، فیس بوک از چند سال قبل درصدد ارائه خدمات اینترنت فوق 
سریع در نقاط دور افتاده جهان از طریق به پرواز درآوردن پهپادهای غول پیکر است، اما 
اجرای درست این طرح قبل از هرچیز مستلزم وجود نقشه ای از پراکندگی دقیق جمعیتی 
در کشورهای مختلف است و حاال این نقشه در برخی کشورها تهیه شده است.تهیه این 
نقشه ها از طریق ترکیب تصاویر ماهواره ای و اطالعات در اختیار دولت های جهان صورت 
گرفته است. در نهایت فیس بوک این داده ها را در اختیار شبکه عصبی هوش مصنوعی 
خود قرار داده تا از این طریق بتواند دریابد در هر بخش از این ۲۳ کشور دقیقا چند نفر 
زندگی می کنند. دقت این نقشه ها در حد ۵ متر است.فیس بوک می گوید با این شیوه 

شناس��ایی افراد ساکن در نقاط دور افتاده یا فقیرنشین که به اینترنت دسترسی ندارند 
تسهیل می شود و لذا ارائه خدمات اینترنتی مبتنی بر پهپاد یا ماهواره با دقت بیشتر و صرف 
وقت کمتر صورت می گیرد.هم اکنون از مجموع حدود ۵۰۰ ماهواره در حال گردش به 
دور زمین ۲۵۰ ماهواره کاربرد تجاری دارند و پیش بینی می شود تعداد زیادی از آنها برای 
ارائه خدمات اینترنت در نقاط دور افتاده زمین قابل استفاده باشند. البته شرکت هایی مانند 
فیس بوک با ارائه این خدمات به دنبال تبلیغ به نفع سرویس های ارائه شده توسط خود و 
کسب درآمدهای هنگفت هستند.بر اساس بررسی های فیس بوک ۹۹ درصد از جمعیت 
حاشیه نشین ۲۳ کشور مورد بررسی در شعاع حداکثر ۶۳ کیلومتری نزدیک ترین شهر 
به خود زندگی می کنند. قرار است در آینده نزدیک این نقشه ها تمام کشورهای جهان 

را در بر بگیرد.

دادگاهی در کره جنوبی »جی لی« معاون رییس شرکت »سامسونگ الکترونیکس« را 
به جرم رشوه و موارد دیگر به ۵ سال زندان محکوم کرد.به گزارش یورونیوز، لی که از ماه 
فوریه گذشته در بازداشت است، هرگونه عمل خالف را تکذیب می کند. یکی از اعضای 
تیم وکالی مدافع وی گفت آنان درخواست تجدیدنظر درباره حکم صادره را خواهند 
کرد.دادگاه ناحیه مرکزی سئول این حکم را در ارتباط با اتهامات مختلف شامل رشوه و 
شهادت دروغ در پی یک رسوایی مالی صادر کرد که در ماه مارس به بازداشت و برکناری 
پارک گوئن-های رییس وقت شرکت انجامید.دادگاه مستقل خانم پارک قرار است در 
ماههای آینده برگزار شود با این حال دادستان گفته است که خانم پارک و آقای لی در 
یک پرونده رشوه، مشارکت داشته اند و احتمال می رود صدور این حکم، تاثیر مشابهی 
بر صدور حکم برای خانم پارک داشته باشد.برخی سرمایه گذاران نگرانند که محکومیت 
آقای لی به زندان طوالنی مدت باعث ایجاد خالء ریاست در شرکت بزرگ سامسونگ 
شود. شرکتی که سرمایه ای بالغ بر ۳۲۲ میلیارد دالر سرمایه دارد و در روزهای گذشته 
شایعاتی از رونمایی قریب الوقوع تلفن همراه سامسونگ گلکسی اس ۹ این شرکت به 

گوش می رسید.












