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سرمقاله

فرصتی طالیی برای بین املللی شدن رشکت های کوچک و متوسط مخابرات؛

مسعود فاتح

از آنجا که برای دومین س��ال پیاپی امکان حضور شرکت های دولتی و 
خصوصی حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات کشورمان در قالب پاویون 
جمهوری اس��المی ایران در نمایش��گاه های بین المللی تلکام اتحادیه 
جهانی مخابرات فراهم شد و حضور موثر ایران در این دو نمایشگاه عالوه 
بر اینکه مورد توجه دبیرکل ITU و وزرای ارتباطات کش��ورهای حاضر 
در اجالس قرار گرفت، فرصت برقراری و ارتقاء تعامالت بین المللی برای 
شرکت های ایرانی حاضر در نمایشگاه را فراهم آورد، بار دیگر و در این 
ش��ماره از ماهنامه نس��ل چهارم به صورت ویژه به اجالس و نمایشگاه 

بین المللی اخیر ITU در بوسان کره جنوبی می پردازیم.
در ده��ه اخیر همزمان با رون��ق صنعت فناوری اطالع��ات و ارتباطات 
در کش��ورمان ش��اهد تالش فعاالن این حوزه برای حضور در بازارهای 
منطقه و بین الملل هس��تیم. ش��اید حضور دوره ای شرکت های ایرانی 
در نمایش��گاه هایی همانند جیتکس، س��بیت، موبایل بارسلون و سایر 
نمایشگاه های منطقه ای در سال های اخیر هم در همین راستا صورت 
گرفته اس��ت. اگرچه حضور در نمایش��گاه های بین المللی از گام های 
موث��ر و اصولی برای ایجاد تعامالت بین المللی اس��ت ولی باید به چند 
نکته توجه داش��ت که در نگاه نخست این نمایشگاه ها در چه سطحی 
و برای کدام طیف از مخاطبان برگزار می ش��ود و در نگاه بعدی حضور 
شرکت های ایرانی در نمایشگاه های اینچنینی، آن هم با هزینه های باال 

چه فرصتی برای عرض اندام بین المللی آنها فراهم کرده است؟
به نظر می رس��د نفس حضور فعاالن ایرانی حوزه ICT و حتی مدیران 
و تصمی��م گی��ران این حوزه در این نمایش��گاه های معتبر منطقه ای و 
بی��ن المللی به عنوان بازدیدکننده، خالی از اش��کال اس��ت و حتی اگر 
این بازدیدها به صورت هدفمند و با نیت الگوبرداری از آنچه پیشروهای 
این حوزه در دنیا انجام داده اند هم صورت گیرد، بس��یار مفید فایده و 
حتی راهگشا خواهد بود، ولی صرف هزینه باال برای حضور نمایشگاهی 
ش��رکت های ایرانی در نمایش��گاه های مختلفی که دستاورد اقتصادی 
و تکنولوژیکی آنچنانی برای آنان به همراه نداش��ته اس��ت، نه تنها موثر 
نخواه��د بود، بلکه در صورت عدم ام��کان برقراری تعامالت بین المللی 
در این نمایشگاه ها، می تواند به جایگاه فنی شرکت های ایرانی صدمه 
وارد ک��رده و این ش��رکت ها را تنها به عنوان مص��رف کننده کاالهای 

تکنولوژیکی در دنیا مطرح سازد.
در این بین، جالب آنکه طی همه این سال ها برخی صاحبان ایده، فعاالن 
و شرکت های ایرانی عرصه مخابرات که امکان عرض اندام بین المللی در 
بازارهای تخصصی حوزه ICT را داشتند از حضور در یک نمایشگاه مهم 
غفلت کرده بودند و آن هم مهمترین و معتبرترین رخداد نمایش��گاهی 

سالیانه ITU بود.
طبیعتا حضور برنامه ریزی ش��ده در اجالس ها و نمایشگاههای سالیانه 
ITU از یک سو امکان تعامل با عالی ترین مقامات حوزه ICT از سایر 
کشورهای دنیا و مجامع بین المللی این حوزه را فراهم می کند و از سوی 
دیگر امکان پیوند ش��رکت های ایرانی با س��رمایه گذاران بین المللی را 
میسر می سازد تا در نهایت شرکت های توانمند، اجرای پروژه های مورد 
نظر ITU و سایر سرمایه گذاران در کشورهای هدف را عهده دار شوند.

امکان پیوند رشکت های ایرانی با رسمایه گذاران بین املللی 
ITU در منایشگاه های

رویدادهای نمایشگاهی ITU یک فرصت های طالیی و درخشان برای 
شرکت های کوچک و متوسط تکنولوژی و تجاری است؛ چراکه بدین 
وسیله می توانند با سرمایه گذاران و شرکت های بزرگتر دیگری آشنا 
ش��ده و با طرح ایده خود، محصوالت و سهام خود را گسترش دهند و 

یا شرکای تجاری برای موسسه یا شرکت خود بیابند.
همچنین این رویداد به ش��رکت های محلی کوچک اجازه می دهد تا 
با گس��ترش و توس��عه فعالیت های خود و تولید انبوه محصوالتشان، 
وارد بازار جهانی ش��ده و کاربران و مش��تریان بی��ن المللی برای خود 

پیدا کنند.
نمایش��گاه های تلکام ITU که با دعوت از شرکت های بزرگ و مطرح 
جه��ان در حوزه مخابرات برگزار می ش��ود، میزبان ش��رکتهای بزرگی 
از سراس��ر دنیا است که فرصت مناس��بی برای مؤسسات دانش بنیان، 
پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی مرتبط در 
حوزه فناوری اس��ت تا برای تسریع و شتاب دهی به پیشرفتهای حوزه 
ICT، هم راس��تا با بزرگترین کش��ورهای جهان و استفاده از تجربیات 

آنها گام بردارد
س��ال گذشته نمایشگاه ITU Telecom World در پایتخت تایلند 
برگزار شد و شرکت های دولتی و خصوصی حوزه ارتباطات و مخابرات 
ایران نیز همراه با س��ایر تاثیرگذاران حوزه ارتباط��ات در دنیا، در قالب 
پاویون کشورمان در این نمایشگاه حضور یافتند. امسال نیز پاویون ایران 
در نمایش��گاه تلکام بوس��ان کره جنوبی با حضور شرکت های دولتی و 

خصوصی حوزه ارتباطات کشور برگزار شد.
در این نمایش��گاه، ش��رکت های مختلف در حدود 400 غرف��ه به ارائه  
توانمندی ها و فناوری های جدید پرداختند، 32 پاویون کش��وری برپا 
ش��ده و بیش از 9100 نف��ر از آن بازدید کردند که در این میان حضور 
وزرای ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات کش��ورهای مختل��ف جهان و به 
خصوص کشورهای آسیایی و آفریقایی در اجالس و نمایشگاه و مذاکره 

با شرکت های حاضر در نمایشگاه ملموس بود.
نکته قابل توجه آنکه ش��رکت های ایرانی حاضر در این نمایشگاه موفق 
شدند در این فرصت نمایشگاهی نسبت به افزایش تعامالت بین المللی 
با س��ایر ش��رکت های معتبر حوزه ارتباطات و مخابرات اقدام کنند و با 
امضای تفاهم نامه هایی دوسویه، فرصت حضور در بازارهای بین المللی 
به همراه زمینه سازی برای حضور شرکت های خارجی در بازار ایران را 
فراهم کنند و همه این موارد در سایه حضور در این فرصت نمایشگاهی 

برای فعاالن ایرانی فراهم شد.
در پایان می توان گفت نمایشگاه های تلکام ITU فرصت مغتنمی برای 
حضور ش��رکت های ایرانی در بازار بین المللی و استفاده از فرصت های 
مسکوت این حوزه است که با درک صحیح این موضوع، از سال گذشته 
امکان حضور هر چه موثرتر ش��رکت های ایرانی در سطح بین الملل از 
درگاه این نمایشگاه فراهم شد، که امید می رود با پیگیری ارتباطات فراهم 
شده در این نمایشگاه، از یک سو زمینه  سرمایه گذاری شرکت های بزرگ 
و معتبر حوزه ICT در ایران و از س��وی دیگر امکان حضور شرکت های 

ایرانی در پروژه های بین المللی فراهم شود.
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یادداشت 
سردبیر

ITU ها و استارتاپ ها برای حضور در منایشگاه هایSME لزوم حامیت از

مونا ارشادی فر

نمایش��گاه ITU Telecom World ک��ره جنوب��ی ب��ه عن��وان 
معتبرترین و مهمترین رخداد نمایش��گاهی س��الیانه ITU  از 25 تا 
28 سپتامبر 2017 )سوم تا ششم مهرماه 96( در بوسان کره جنوبی 
برگزار ش��د که ش��رکت های دولتی، خصوصی و دانشگاهی ایران در 

قالب پاویون ایران در این نمایشگاه حضور یافتند.
 ITU از آنجا که مجموعه س��یتنا به عنوان نماینده نمایش��گاه های 
در ای��ران، برای دومین س��ال متوالی امکان برپای��ی پاویون ایران در 
نمایش��گاه های تلکام ITU را فراهم کرد، در این شماره از ماهنامه 
نس��ل چهارم ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری نمایشگاه و برپایی 
پاویون ایران، با مسووالن شرکت های ایرانی حاضر در پاویون ایران و 

برخی تاثیرگذاران حوزه مخابرات به گفت وگو پرداختیم.
 ITU Telecom World سال گذشته پاویون ایران در نمایشگاه
بانکوک برپا ش��د، ش��رکت های دولتی و خصوصی ح��وزه ارتباطات 
کش��ور نیز در قالب پاویون ایران در نمایشگاه حضور یافتند و نسبت 
به برق��راری تعامالت بی��ن المللی با ش��رکت ها و مقامات حاضر در 

نمایشگاه اقدام کردند. 
در مراس��م پایانی نمایشگاه نیز شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان 
یکی از اعضای پاویون ایران، در بین برترین های نمایشگاه قرار گرفت 
و از دبیرکل ITU  لوح تقدیر دریافت کرد و از س��یتنا هم به عنوان 
نماین��ده   رس��می نمایش��گاه های ITU در ایران و حامی رس��انه ای 

نمایشگاه های ITU تقدیر به عمل آمد.
امس��ال نی��ز نمایش��گاه ITU Telecom World 2017 ب��ه 
سیاس��ت گذاران حوزه ارتباطات اجازه داد تا بتوانند درباره مهمترین 
مس��ائل روز جه��ان در زمین��ه فن��اوری اطالعات با هم ب��ه بحث و 
گفت وگو بپردازند و نیازهای کاربران در سراس��ر جهان را شناس��ایی 
ک��رده و مطابق آن، اقدام به طراحی و تولید ابزارهای جدید و مدرن 

ارتباطی کنند.
 برای شرکت های ایرانی نیز فرصت عرض اندام در سطح بین الملل 
 ITU فراهم ش��د و پاوی��ون ایران باز هم مورد توجه مقامات ارش��د
ق��رار گرفت. در مراس��م پایانی نیز، س��یتنا برگزارکننده  برتر پاویون 
نمایشگاهی در بوسان کره جنوبی شد و از دبیرکل ITU لوح تقدیر 

گرفت. 
در همین حال، شرکت مخابرات ایران از پاویون ایران هم مورد تقدیر 
دبی��رکل ITU قرار گرفت و برای اولی��ن بار در تاریخ حضور پاویون 
ای��ران در نمایش��گاه های ITU اس��ت که دو جای��زه در بخش های 
مختل��ف به پاویون کش��ورمان تعلق گرفته اس��ت. س��یتنا عالوه بر 
مدیری��ت پاویون ایران ب��ه عنوان نماینده  نمایش��گاه های ITU، در 
بخش رس��انه های این نمایش��گاه نیز همراه با سایر رسانه های معتبر 

بین المللی حضوری فعال داشت.
در همی��ن حال، دبیر س��ندیکای صنعت مخاب��رات ایران، حضور در 
نمایش��گاه های بین المللی از جمله نمایش��گاه ITU تلکام بوس��ان 
ک��ره جنوب��ی را فرصتی مغتنم ب��رای انجام تعام��الت الزم در ابعاد 
اقتص��ادی، بازرگانی، فنی، تبادل و به روزکردن اطالعات و توس��عه  

روابط بین الملل عنوان کرد.
رئیس دانش��کده علمی کاربردی پس��ت و مخابرات هم هدف اصلی 
از حضور در نمایش��گاه تلکام بوس��ان کره جنوبی را حرکت به سمت 
“ه��اب” آموزش های ICT  منطق��ه ای عنوان و در عین حال تاکید 

کرد که خوشبختانه  تا حد زیادی به این هدف دست یافته اند.
مدی��رکل دفتر روابط عموم��ی و امور بین الملل ش��رکت ارتباطات 
زیرس��اخت، گفت: حضور این ش��رکت در نمایش��گاه تلکام بوس��ان 
ب��ه عنوان تنها ش��رکت حاکمیتی ایران در ح��وزه  ICT که وظیفه  
ارتباط��ات بین الملل و تامین پهنای باند اینترنت کش��ور را به عهده 
دارد، از اهمی��ت وی��ژه ای برخ��وردار ب��ود تا تعام��الت الزم در ابعاد 
اقتصادی، بازرگانی، فنی، تب��ادل اطالعات و به روز نمودن اطالعات 
انجام گیرد و فرصت مناس��بی برای توس��عه  روابط بین الملل فراهم 

شود.
مدی��رکل روابط عمومی و ام��ور بین الملل ش��رکت مخابرات ایران، 
نیز تاکید دارد: در این نمایش��گاه زمینه ای ایجاد شد تا امکان جذب 
توانمندی های ش��رکت های برتر مخابرات��ی در حوزه  بین الملل برای 
س��رویس های ارزش افزوده و گس��ترش ارتباطات سالم در جامعه بر 
اس��اس دس��تور العمل های ITU و در نظر گرفتن شرایط فرهنگی 

جامعه ایجاد شود.
مدیرعامل ش��رکت صنایع ارتباطی آوا، به عنوان دیگر شرکت حاضر 
در پاوی��ون ایران هم با اش��اره ب��ه اهمیت حضور وزی��ر ارتباطات و 
فناوری اطالعات کش��ورمان در این نمایش��گاه، تاکید کرد: مهندس 
جهرمی ضمن بازدیدی که از پاویون ایران در این نمایش��گاه داشتند 
نکات بسیار ارزشمندی را به شرکت ها در حوزه های مختلف مطرح 

کردند. 
همچنین ایش��ان خطاب به ش��رکت های خصوصی گفتند که برای 
رقابت با رقبای بزرگ تر، وجه تمایز خود را که همان امکان سفارشی 
سازی و قیمت است را باید به شکل کامال آشکار با روش های تبلیغاتی 

مناسب به مخاطبان منتقل کنید.
مدی��ر بازرگان��ی و عضو هیات مدیره ش��رکت اتص��ال صنعت میانه 
)ESM( که در پاویون ایران حضور داش��ت نیز، گفت: در طول مدت 
نمایش��گاه تلکام بوسان، استقبال بازدید کنندگان از محصوالت ارائه 
ش��ده توسط ش��رکت ما در بخش اینترنت اش��یاء قابل توجه بود، به 
نحوی که 5 دانش��گاه بین المللی، 18 شرکت بخش خصوصی فعال 
در کش��ورهای مختلف و 2 وزارت ارتباطات کش��ورهای ازبکستان و 
آفریقای جنوبی خواس��تار امضای موافقتنامه هم��کاری با ما در این 

زمینه شدند.
در نهای��ت امیدوارم ش��رکت ه��ای ایرانی که طی دو س��ال اخیر در 
نمایش��گاه تل��کام ITU ش��رکت کرده ان��د، امکان بهره ب��رداری از 
تعامالت بین المللی را بیابند تا س��ال آینده و با حضور در نمایش��گاه 
تلکام دوربان آفریقای جنوبی، زمینه تقویت هر چه بیش��تر مناسبات 

بین المللی برایشان فراهم شود.
 از س��وی دیگر امید می رود با حمایت سازمان ها و مقامات مسوول، 
ام��کان حضور SMEه��ا، اس��تارتاپ ها و صاحبان ای��ده نیز در این 
گونه نمایش��گاه های تخصصی ITU فراهم ش��ود تا مس��یر توسعه 
این تج�ارت های نوپ�ا نی��ز فراهم ش��ود و در نهای��ت ش��اهد رشد 
اش��تغال زایی در کشور و جذب س��رمایه های بین الملل در صنعت 

داخلی ارتباطات باشیم. 
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نکاتی مهم برای حفظ امنیت در اسنپ و رسویس دهندگان مشابه
امروزه مظاهر تکنولوژی ارتباطات در جنبه های مختلفی از زندگی ما خودنمایی می کنند و تقریبا تمام خدمات کالسیک شهری و 
اجتماعی موجود دارای نمونه مدرنیزه و الکترونیکی شده خود نیز هستند که اتفاقا با استقبال گسترده کاربران و شهروندان 
نیز روبرو شده اند که یکی از نمونه های شاخص آن سرویس درخواست خودروی اسنپ است که این روزها جز محبوبترین 
و پیش��روترین خدمات تاکس��ی اینترنتی در ایران بشمار می آید و همچون سایر س��رویس دهندگان تاکسی آنالین به دلیل 
دسترس��ی آس��ان، کیفیت و هزینه ش��فاف از استقبال بیشتری نس��بت به نمونه های سنتی تحت نظر س��ازمان تاکسی رانی 
برخوردار اس��ت.با این حال انتش��ار خبر تجاوز یک راننده اسنپ به یک دختر جوان شوک بزرگی را به کاربران این نرم افزار 
وارد کرد و خوش��بختانه پس از ورود به موقع و س��ریع پلیس به این ماجرا و جلب فرد مجرم مش��خص ش��د که وی با سوابق 
مجرمانه و بدون ارائه س��وء پیش��ینه از طریق استخدام کنندگان توجیه نشده کنار خیابانی اسنپ موفق شده است با هویت 

غیرواقعی به جمع رانندگان این شرکت افزوده شود.
وقوع این واقعه بهانه ای شد تا نکاتی را جهت استفاده آگاهانه تر و مطلوب تر از اینگونه خدمات ذکر نماییم تا شهروندان و 

کاربران تکنولوژی پسند با آگاهی و امنیت بیشتری از این سرویس و دهها نمونه کوچک و بزرگ مشابه استفاده نمایید.

نوید کمالی
پژوهش��گر و فعال حوزه رس��انه و 

فناوری اطالعات

1- تاکس��ی آنالین از ش��رکت اوبر )Uber( معروف و بین المللی گرفته تا نمونه های 
کوچکتر و بومی آن در داخل کشور به دلیل ماهیت مکان محور خود به موقعیت مکانی 
شما در هر لحظه دسترسی دارند )با استفاده از GPS تلفن همراه شما( و عالوه بر آن 
و به صورت طبیعی تمام س��فرها و نقاط مورد تردد ش��ما را در سرورهای خود ذخیره 
می کنند و در صورت عدم نظارت کافی یا نفوذ غیرقانونی افراد سودجو امکان جزیات 
مسیرهای رفت و آمد شما میسر خواهد بود که می تواند تبعات سنگی و خطرناکی را به 

همراه داشته باشد.

کافی است که تصور کنید فردی با مختصات آن فرد متجاوز با شیوه هایی مانند ایجاد 
رابطه دوستی با یک کارمند خاطی دارای دسترسی به بانک اطالعاتی نرم افزار یا هر شیوه 
غیر قانونی دیگر امکان دریافت پرینت رفت و آمدهای یک زن یا دختر را داشته باشد! به 
نظر شما این نوع دسترسی های غیر مجاز چه خطراتی را می تواند برای آن دختر قربانی 

و بی اطالع از این ماجرا به همراه داشته باشد!؟
متاسفانه برای این مورد نمی توان چاره ای اندیشید مگر اینکه یا از این خدمات استفاده 
نکنید و یا به صورت دقیق مبداء و مقصد خود را در این نرم افزارها مشخص نکنید البته 
برای رفع این دغدغه در نهایت این دولت و نهادهای مسوول از جمله وزارت ارتباطات، 
نیروی انتظامی و قوه قضائیه هستند که در کنار مجلس شورای اسالمی و با همراهی 
یکدیگر باید عالوه بر افزایش تمهیدات شدید حفاظتی از بانک اطالعاتی اینگونه سرویس 
دهندگان زمینه را برای تدوین قانونی برای حفاظت از حریم خصوصی دیجیتال شهروندان 

ایرانی و مبارزه با مجرمین و همچنین سرویس دهندگان سهل انگار فراهم کنند.
در این زمینه پیشنهاد می گردد توسعه دهندگان خدماتی مانند اسنپ قسمتی را برای 
حذف حس��اب همراه با پاکسازی بانک اطالعاتی سفرهای هر فرد در نظر بگیرند تا در 
صورت تمایل هر کاربر به حذف حس��اب تمام اطالعات ش��خصی ذخیره شده وی در 

سرورهای اینگونه نرم افزارها نیز بطور کامل پاک گردد.

2 - اسنپ و سرویس های مشابه در قرارداد خود که در هنگام نصب نرم افزار بدون اطالع 
از جزییات آن مورد پذیرش شما واقع می شود خود را تنها یک واسط نرم افزاری معرفی 
می کنند و رابطه ش��ما و راننده را قراردادی بین خود شما و شخص راننده تعریف می 
کنند، لذا در صورت وقوع هر حادثه ای این نوع سرویس دهندگان خود را فاقد مسئولیت 

معرفی خواهند کرد! پس به عبارت بهتر باید خودتان مواظب خودتان باشید!

3 - این روزها اگر در خیابان یا اطراف مراکز متبرکه در حال قدم زدن باشید شاید با 
افرادی برخورد کرده باشید که از شما تقاضا می کنند تا با اسنپ خود برای آنها سفارش 
تاکسی دهید! بنده شدیدا به شما توصیه می کنم تا این اشتباه را مرتکب نشوید زیرا در 
صورت وقوع هر حادثه مجرمانه در تاکسی به دلیل ثبت شدن مشخصات شما به عنوان 
سفارش دهنده سرویس، طبعا شما هستید که به محاکم قضایی و انتظامی فراخوانده 
خواهید شد! پس برای پیشگیری از درگیر شدن در پرونده هایی مانند زورگیری ، قتل و 

... حتما به این نکته توجه کنید.

4 - در هنگام سفارش تاکسی حتما دقت کنید که حساب راننده خودرو دارای عکس 
باشد و قبل از سوار شدن به خودرو، عکس حساب راننده را با شخص پشت فرمان خودرو 

مطابقت دهید و در صورت تفاوت در چهره از سوار شدن به خودرو امتناع کنید.

5 - در صورت اس��تفاده از تلفن های همراه اندرویدی حتما برای استفاده از سرویس 
دهندگان آنالین تاکسی نسخه اندروید تلفن همراه هوشمند خود را به نسخه 6 بروزرسانی 
نمایید تا قادر باشید دسترسی های اضافه و غیرضروری این نرم افزارها را مسدود نمایید، 
 GPS البته توجه داشته باشید که در زمانهایی که قصد استفاده از ابزار ها را ندارید حتما

دستگاه شما خاموش باشد! 

متاسفانه باید اذعان نمایم که یکی از مهمترین دغدغه های موجود در فضای مجازی 
کشور آنهم در شرایطی که هر روز بر تعداد استارتاپ های اینترنتی و نوظهور داخلی 
و خارجی کش��ور افزوده می شود فقدان وجود یک قانون جامع و روزآمد حفاظت از 
حریم خصوصی دیجیتال کاربران ایرانی اس��ت و این فقدان موجب شده است تا هر 
ش��رکت بدون وجود پیوست حفاظتی و امنیتی مناسب قادر باشد با راه اندازی یک 
س��رویس یا نرم افزار اینترنتی میلیاردها رک��ورد اطالعاتی را در مورد کاربران ایرانی 
جمع آوری و ذخیره نماید که این خود می تواند در سال های آینده مشکالت عظیم 

اجتماعی و امنیتی را برای آحاد جامعه به همراه داشته باشد.

در پایان باید توجه داشت آنچه موجب نگرانی است بی توجهی کاربران و مسئولین 
نسبت به تبعات دسترسی افراد بدون صالحیت به آمارها و اطالعات خصوصی کاربران 
اس��ت، از این رو الزم دیده می ش��ود با توجه به قرار گرفتن یک فرد جوان و توانمند 
دلس��وز و مطلع در مس��ند وزارت ارتباطات این موضوع از جانب وی پیگیری شده و 
تدابیر الزم برای تالیف و تصویب قوانین و پیوس��ت های قانونی در نظر گرفته ش��ود 
تا در س��الهای آینده با مشکالت ناشی از افش��ای اطالعات خصوصی کاربران فضای 
مجازی در حجم گس��ترده مانند آنچه بر سر اطالعات 118 و ایرانسل و شماره های 

مشترکین آنها آمد نباشیم!
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نگاهی به سود و زیان  های »دارک نت«، شبکه سیاه اینرتنت

   »دارک نت«، نامتمرکز و پوشیده
دو تف��اوت مهم بین »دارک نت« و اینترنت وجود دارد و آن اینکه »دارک نت« به طور 
نامتمرکز عمل می کند و استفاده از آن به طور مخفی و ناشناس صورت می گیرد. این به 

این معناست که ساختارهای ناظر بر اینترنت و شبکه سیاه کامال متفاوت هستند.
در اینترنت، بخش قابل مالحظه ای از ترافیک به شکل متمرکز سامان می یابد. به عنوان 
نمونه، کسی که از فیسبوک استفاده می کند، باید ابتدا نام و حرف رمز خود را وارد کرده 
تا بتواند عکس و متن بر روی صفحه فیسبوک منتشر کند. کاربران دیگر نیز برای دیدن 

و استفاده از این اطالعات می باید عضو فیسبوک باشند و ورود خود را ثبت کنند.
در این رابطه رایانه فیس��بوک نقش مرکزی را ایفا می کند. علت آن هم این اس��ت که 
همه باید با نام و حرف رمز عمل کنند. به این ترتیب، حفظ اطالعات ش��خصی افراد 
تقریبا ناممکن اس��ت. همان گونه که ادوارد اس��نودن فاش کرده است، هر کس که به 
رایانه  های فیس��بوک، گوگل یا هر سایت مشابهی دسترسی داشته باشد، می تواند به 
اطالعات شخصی افراد دست یابد. اسنودن در همین رابطه گفته بود که سازمان امنیت 

آمریکا NSA به اطالعات کاربران فیسبوک و گوگل و نظایر آن ها دسترسی دارد.
این در حالی است که »دارک نت« کامال به شکل نامتمرکز عمل می کند. هر کامپیوتر 
شخصی می تواند حکم یک رایانه را داشته باشد، رایانه ای که تنها به بخشی از اطالعات 
دسترسی دارد. از آن گذشته، این اطالعات نیز به طور رمزگذاری شده  ضبط می شوند. 
مضاف بر آن، تبادل اطالعات بین کامپیوترهای مختلف در شبکه سیاه به طور پنهانی و 
ناشناس صورت می گیرد. به این ترتیب، گرچه سازمان های امنیتی و اطالعاتی می توانند 
به اطالعات دست  یابند، اما نمی توانند به سرنخ این اطالعات برسند و از این اطالعات 

برای شناسایی افراد استفاده کنند.

   فراداده ها و رازها
فراداده ها Metadata نیز نمی توانند س��رنخ اطالعات را فاش کنند. طراحان ش��بکه 
س��یاه اینترنت از آن گذش��ته ترفندی به کار گرفته اند که اس��تفاده از فراداده ها را نیز 
ناممکن می سازد و به این ترتیب، ترافیک بر روی »دارک نت« را از نگاه ناظران خارجی 
پنهان می کند.در فراداده ها معموال قاعده بر این است که کامپیوتر فرستنده اطالعات و 
همچنین کامپیوتر گیرنده ثبت می شوند. از این رو، هرگاه استفاده یک کاربر از اینترنت 
تنها به شبکه اینترنت محدود باشد، می توان به کل مجموعه اطالعاتی که بین کامپیوتر 
این فرد و رایانه صورت گرفته دس��ت یافت.هرگاه اطالعات مبادله شده نیز رمزگذاری 
شده باشد، باز هم می توان به آدرس کامپیوتر فرستنده و گیرنده آن اطالعات و همچنین 
حجم اطالعات مبادله ش��ده دست یافت.حال آنکه در »دارک نت« هر پاکت اطالعاتی 
به طور تصادفی از مسیر سه کامپیوتر می گذرد و توسط آن ها ارسال می شود. با عبور 
این پاکت اطالعاتی از هر ایستگاه، یعنی یکی از سه کامپیوتر، آدرس فرستنده تغییر 
می کند. این چنین اس��ت که در فرجامین نگاه نمی توان به اطالعات فرستنده اصلی 
دست یافت. همین امر باعث کندی ارسال اطالعات نیز می شود. بنابراین می توان گفت 

که »دارک نت« از اینترنت بسیار کندتر و آهسته تر عمل می کند.

   محبوبیت »دارک نت«
»دارک نت« هم نزد بزهکاران محبوب اس��ت و هم نزد نیروهای سیاس��ی اپوزیسیون 

کس�انی که به دنبال خرید اس�لحه هس�تند، یا معامله مواد مخدر و حتی پورنوگرافی کودکان، از »دارک نت« استفاده می کنند، اما بسیاری از گروه های سیاسی در 
کشورهای دیکتاتوری نیز برای تبادل اطالعات از شبکه سیاه اینترنت بهره می گیرند.»دارک نت« چیست و چگونه عمل می کند؟ اهمیت یافتن پاسخ برای این پرسش 
تنها به پلیس و نیروهای امنیتی محدود نمی شود. در حالی که کارشناسان و سیاستمداران اینترنت را »شاهراه اطالعات« می نامند، شبکه سیاه اینترنت یا »دارک نت« 
حکم یک جاده فرعی و مخفی را دارد. جاده ای بدون شناسه ها و تابلوها.برای راه یافتن به این جاده مخفی هم به دانش ویژه نیاز هست و هم اینکه کاربر باید زمینه های 
دستیابی به این جاده  را برای دیگران فراهم کند. در شبکه سیاه اینترنت از ماشین های جستجو و مثال از گوگل خبری نیست. تنها یک سیاهه ای از صفحاتی وجود دارد 
که در زیر مجموعه »دارک نت« گردآوری شده اند. از آن گذشته، همه صفحات موجود در شبکه سیاه نیز در این کاتالوگ ثبت نشده اند. علت این موضوع هم روشن 

است و آن اینکه طراحان شبکه سیاه اینترنت مایلند تا استفاده از اطالعات موجود در »دارک نت« به گونه ای ناشناس و پنهانی صورت گیرد.

در کشورهای دیکتاتوری. بزهکاران، عرضه کنندگان اسلحه، مواد مخدر و پورنوگرافی 
کودکان از این شبکه سیاه برای فروش محصوالت خود استفاده می کنند.

بازارهای مخفی و پنهان برای عرضه این خدمات راه اندازی شده است. از آن جمله اند: 
»جاده ابریش��م« )Silk Road( و »بلک مارکت ری لودد«. از این بازارها برای فروش و 
عرضه اس��لحه، مواد مخدر و خدمات غیرقانونی استفاده می شود. حتی کسانی که به 
دانش تولید ویروس ها و بدافزارهای کامپیوتری تسلط ندارند، می توانند در شبکه سیاه با 
شیوه های تولید ویروس آشنا شوند. از آن گذشته، پرداخت در »دارک نت« نیز به شکل 
پنهانی صورت می گیرد. کاربران می توانند با استفاده از »بیت کوین« )Bitcoin( پول 
س��فارش های خود را پرداخت کنند.از سوی دیگر، نیروهای اپوزیسیون در کشورهای 
دیکتاتوری نیز از »دارک نت« اس��تفاده می کنند. به عنوان نمونه، کاربران می توانند با 
استفاده از نرم افزار »تور« )Tor( به شبکه سیاه اینترنت وصل شوند. گفته می شود که 
ادوارد اس��نودن هم برای تماس گرفتن با خبرنگاران روزنامه »گاردین« از »دارک نت« 

استفاده کرده است.

   شبکه سیاه و نیروهای امنیتی
پلیس و نیروهای امنیتی برای شناسایی کاربران در شبکه سیاه امکانات محدودی دارند. 
ثبت اطالعات و تجزیه و تحلیل آن ها کمک چندانی برای شناسایی کاربران »دارک نت« 
نیست.از این رو، ماموران پلیس می کوشند با استفاده از شیوه های دیگر، عرضه کنندگان 
کاالهای غیرقانونی در ش��بکه سیاه را شناسایی کنند. به عنوان نمونه، ماموران پلیس 
خود به عنوان خریدار و متقاضی به شبکه سیاه رجوع می کنند. دریافت کاالهای پست 
شده می تواند در ردگیری مجرمان موثر واقع شود. یا اینکه پلیس تالش می کند با جلب 
اعتماد عرضه کنندگان این کاالها، امکان مالقات با آن ها را فراهم کند. به این ترتیب، 
فروش��نده مواد مخدر به جای ارسال آن توسط پس��ت، با خریدار قرار دیدار شخصی 

می گذارد. قراری که می تواند منجر به شناسایی و دستگیری او بشود.
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  تبادل نظر مدیر تلگرام با وزیر ارتباطات در خصوص انتشار 
محتوای خشونت آمیز

پیشنهاد برای ارائه  وای فای رایگان توسط اپراتورهای اینترنتی در مکان های عمومی

  دعواهای رسانه ای دو مجموعه  نظام به خاطر 
کانال های ضد انقالب صحیح نیست

ماهی که
گذشت

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: این صحیح نیست که دو 
مجموعه نظام به خاطر کانال های ضد انقالب، دعواهای رسانه ای 
داش��ته باشند. هم قوه قضاییه و هم دولت با مطالب خالف شرع، 
خ��الف دی��ن، دروغ پراکنی و خ��الف امنیت کش��ور مخ��الف 

هستند.
به گزارش خبرنگار سیتنا، مهندس محمدجواد آذری جهرمی در 
حاش��یه برنامه روز جهانی پست در جمع خبرنگاران در پاسخ به 
سوالی مبنی بر اظهارات مقامات قضایی درباره تلگرام، گفت: هدف 
اول ضد انقالب ناراضی کردن مردم و جدا کردن مردم از بدنه نظام 
اس��ت. این که یک کانال ضد انقالب در فضای مجازی طرح های 
ناروای��ی بزند ک��ه ما نیز آنها را تایید نمی کنیم و حتی به خود ما 
نیز چنین موضوعاتی را انتصاب دادند، ما به واس��طه این موضوع 
بخواهیم گام برداریم و مردم را ناراضی کنیم اشتباه است. دادستان 
کل کش��ور هم همان طور که اظهار کرده اس��ت به دنبال بستن 

فضای مجازی نیست.
جهرمی در ادامه با بیان این که ما باید ضد انقالب و کس��انی که 
این فضا را ناامن می کنند و آرامش روانی جامعه را به هم می زنند 
را مورد هدف قرار دهیم، افزود: طبیعتا ما از گردش آزاد اطالعات 
اس��تقبال می کنیم و دولت نیز به این موض��وع تاکید دارد. مردم 
پلت فرم مورد نیاز خود را انتخاب کرده و ما نیز باید درباره ی آن 
تعامل کنیم. البته باید خطوط قرمز رعایت شود. این صحیح نیست 
ک��ه دو مجموعه نظام به خاطر کانال ه��ای ضد انقالب، دعواهای 
رسانه ای داشته باشند. هم قوه قضاییه و هم دولت با مطالب خالف 
ش��رع، خالف دین، دروغ پراکنی و خالف امنیت کش��ور مخالف 

هستن��د.
وزیر اطالعات و فن��اوری اطالعات ادامه داد: اینکه عده ای امنیت 
روانی و فضای کسب و کار کشور را بهم بزنند صحیح نیست. برخی 
از مردم فکر می کنند پخش این شایعات جذابیت دارد، در صورتی 
که این موضوعات س��رمایه  گذاری در کشور را به خطر می اندازد. 
زمانی که اعتماد به دستگاه قضایی و مدیریتی کشور از بین برود، 
مردم به سرمایه  گذاری اعتماد نمی کنند. ما نیز نباید اجازه ایجاد 

این بی اعتمادی را بدهیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و مدیر تلگرام در توئیت های جداگانه ای در خصوص اشاعه محتواهای 
خش�ونت آمیز در تلگرام ارائه دیدگاه کردند.به گزارش خبرنگار س�یتنا، مهن�دس آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات در توئیت خود خطاب به  پاول دورف، مدیر تلگرام، تاکید کرد: »ما از جریان 
آزاد اطالعات حمایت می کنیم ولی اشاعه کینه ورزی و اطالعات نادرست در فضای سایبری را محکوم می 
کنیم«.مدیر تلگرام هم در پاسخ به وزیر ارتباطات کشورمان، توئیت کرد: »طبق قوانین تلگرام، ارتباطات 
خشونت آمیز و تنفرآمیز ممنوع است و ما به تمام کاربرانمان اعتماد داریم که محتواهایی که این قانون را 

زیر پا می گذارد را گزارش دهند«.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، اذعان کرد: به اپراتورهای اینترنتی پیشنهاد کردم در اماکن عمومی 
و اماکن مذهبی، خدمات اینترنتی را تا حجم معینی از طریق توسعه شبکه های وای فای به صورت 

مجانی در اختیار مردم قرار دهند.
مهندس محمد جواد آذری جهرمی در اینستاگرامش نوشت:

»به اپراتورهای اینترنتی پیش��نهاد کردم در اماکن عمومی مانند پایانه های مس��افربری، فرودگاهها و 
ایستگاههای قطار، ورزشگاهها، فروشگاههای بزرگ و اماکن مذهبی، خدمات اینترنتی را تا حجم معینی 
از طریق توسعه شبکه های وای فای به صورت مجانی در اختیار مردم قرار دهند. این کار هم برای آنها 
یک تبلیغ موثر اس��ت و هم در دراز مدت باعث افزایش درآمد برای آنهاس��ت و همچنین با کاهش بار 
روی شبکه اپراتورهای همراه باعث بهبود کیفیت شبکه همراه در مراکز تجمع مردم خواهد شد. البته 
این مهم نیازمند حمایت ویژه مدیران این اماکن عمومی و به اش��تراک گذاری مکان الزم و برق برای 
نصب تجهیزات ارائه سرویس است چرا که برقراری این خدمت باعث رفاه بیشتر بازدید کنندگان از این 
مراکز عمومی خواهد شد. انتظار دارم اپراتورها لیست مراکز پوشش داده در این طرح را از طریق وب 
سایت خود به اطالع عموم مردم برسانند و همچنین به این مهم نیز توجه کنند که ایران صرفا تهران 

نیست«.
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  مراقب اثرات منفی توزیع شایعات در فضای مجازی باشیم

دانش فضایی را از شکل پژوهشی صرف خارج کنیم

  سعادت به عنوان عضو صاحب نظر 
کمیسیون تنظیم مقررات جایگزین

 جهانگرد شد

ماهی که
گذشت
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، توئیت کرد: بازپخش بدون اطمینان از صحت خبر در فضای مجازی، 
باعث از بین رفتن امنیت روانی جامعه می شود.نظر به برخی بداخالقی ها در فضای مجازی، مهندس آذری 
جهرمی دو توئیت با محتوای ذیل را منتشر کرد: »تقویت جریان آزاد اطالع رسانی یک ضرورت است، اما 
تجربه نشان داده هزینه انفعال در برابر دروغ پردازان، نفرت پراکنی در جامعه است«. »باور به هر خبری در 
فضای مجازی و بازپخش بدون اطمینان از صحت آن باعث از بین رفتن امنیت روانی جامعه است. مراقب 

اثرات منفی توزیع شایعات باشیم«.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، تاکید کرد: بایس��تی بتوانیم دان��ش فضایی را در عرصه های جاری 
نیازهای کشور بکار بگیریم و از شکل پژوهشی صرف خارج کنیم.

مهندس محمد جواد آذری جهرمی، در اینستاگرامش نوشت:
»این هفته، هفته جهانی فضا نام گرفته است. ماموریتهای کشور در حوزه استفاده صلح آمیز و غیردفاعی 
از دانش فضائی برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اس��ت. دو مجموعه س��ازمان فضائی ایران 
و پژوهش��گاه فضایی متولی این مأموریتها در وزارت ارتباطات هس��تند. امروز از آخرین مراحل ساخت 
ماهواره های ناهید دو و امیرکبیر و هم چنین ظفر بازدیدی داشتم. نبوغ دانشمندان ایرانی با وجود عدم 
جلب همکاریهای بین المللی در س��اخت ماهواره های سنجشی -که کاربرد بیشماری در هواشناسی، 
مدیریت بالیای طبیعی، مدیریت منابع آب کشور و دیگر حوزه ها دارد- بی نظیر است. بایستی بتوانیم این 

دانش را در عرصه های جاری نیازهای کشور بکار بگیریم و از شکل پژوهشی صرف خارج کنیم«.

با پیش��نهاد وزی��ر ارتباطات و تصویب هیات وزی��ران، ناصرعلی 
سعادت به عنوان عضو صاحب نظر کمیسیون تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیوئی، جایگزین نصراهلل جهانگرد شد. سعادت ریاست 

نظام صنفی رایانه ای کشور را برعهده دارد.
کمیس��یون تنظی��م مقررات، نهاد مس��تقلی اس��ت که وظیفه 
سیاس��تگذاری، تدوین و تصویب مق��ررات را در حوزه ارتباطات 
و فناوری اطالعات برعهده دارد. نظارت بر حس��ن اجرای قوانین 
و مقررات و حفظ حقوق مش��ترکین و کاربران براس��اس اصول 
محوری س��ازمان )یعنی رعایت عدالت، انص��اف، اخالق مداری، 
صراحت، شفافیت و ایجاد فضای رقابتی سالم ( نیز از دیگر وظایف 

آن است.
گفتنی اس��ت؛ طبق ماده 6 قان��ون وظایف و اختی��ارات وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالع��ات، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
و رئیس س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات رادیوئی به ترتیب 
رئی��س و دبیر کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات محس��وب 
می شوند و نمایندگانی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
ریاست جمهوری، وزارت امور اقتص�ادی و دارائ��ی و پن��ج نف��ر 
از صاحب نظران امور اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری اطالعات و 
پست نیز دیگر اعضای آن را تشکیل می دهند که برای مدت چهار 

سال به این سمت منصوب می شوند.
دبیرخانه کمیس��یون در س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات 
رادیوئی قرار دارد و مس��ئولیت ابالغ مصوبات؛ تعیین دستور کار 
جلسات؛ برقراری ارتباط با دستگاه ها، موسسات و نهادها؛ تشکیل 
کارگروه های کارشناسی و تخصصی؛ و دعوت از سایر کسانی که 
الزم اس��ت در جلسات کمیسیون حاضر ش��وند، را برعهده دارد. 
همچنین، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، به عنوان 
بازوی اجرائی کمیس��یون، مس��ئولیت نظارت بر اجرای درست 
مصوبات و تهیه گزارش از بازخورد مصوبات و ارائه آن به کمیسیون 

را عهده دار است.
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  دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
در امور جوانان منصوب شد

بهبود قابل توجه سرعت و کیفیت خدمات نسل چهارم همراه اول و رایتل

ماهی که
گذشت

 موثقی جایگزین قنبری در معاونت برنامه ریزی 
وزارت ارتباطات شد

 فالح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس 
رگوالتوری شد

مجتبی جوانبخت با حکم مهندس آذری جهرمی به عنوان دستیار وزیر درامور جوانان وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات منصوب شد.

به منظور استفاده از ظرفیت های جوانان در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، مجتبی جوانبخت 
به عنوان دستیار وزیر در امور جوانان و رییس شورای دستیاران جوان وزارت منصوب شد.

وی متولد 1362 و دارای مدرک فوق لیسانس مهندسی برق می باشد.

در راس��تای ارائه  خدمات مطلوب تر و تقویت زیرس��اخت های شبکه 4G ، چندی است که همراه اول و 
رایتل نسبت به اشتراک گذاری منابع و شب��که  ی خود اقدام کرده و برای نخستین بار در کشور سیستم 
»RAN Sharing« را راه اندازی کرده اند که این اقدام، بهبود س��رعت و کیفیت ارایه  خدمات نس��ل 
چهارم برای هر دو اپراتور را به همراه داشته است.مهندس وحید صدوقی، مدیرعامل همراه اول، در تشریح 
این همکاری اپراتور تحت مدیریتش با رایتل، گفت: این همکاری برد برد از اواسط اردیبهشت  ماه 1396 
اغاز شده است و تاکنون بیش از 10 هزار سایت نسل چهارم را راه اندازی کرده ایم، ولی با توجه به اینکه 
از زمان ارتقای پروانه به 3G و 4G، فرکانس مناسبی به ما واگذار نشد تنها توانستیم 5 مگ از فرکانس 
1800 مگاهرتز نسل دوم را به این شبکه تزریق کنیم.این سیستم به نوعی یک دادوستد شبکه ای و کنش 
تجاری تلقی می شود که با صورت پذیرفتن آن باعث می شود هر دو اپراتور بتوانند از فرکانس های یکدیگر 
و زیرساخت های 4G همدیگر استفاده مشترک کنند و ظرفیت ساالنه فرکانس شبکه LTE خود را باال 

ببرند.
قابل ذکر است؛ با ایجاد این همکاری دو سویه، رایتل توانسته شهرهایی که در آن سرویس نسل چهارم را 
ارایه می دهد از 21 شهر به 710 شهر ارتقا دهد و همراه اول نیز فرکانس الزم برای امور توسعه ای خود را 

به دست آورده و سرعت بهتری را در اینترنت نسل چهارم به مشترکین خود ارایه می دهد.
مدیرعام��ل همراه اول تاکید دارد: این اقدامات با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و صرفه جویی ارزی و کاهش 
هزینه های هر دو اپراتور صورت گرفته و باعث شده است که هر دو اپراتور به نتایج مطلوب و سودمندی در 

بازار کاری خود برسند که در نهایت به رضایت مشترکین این سرویس ها ختم شده است.

طی احکام جداگانه ای توس��ط وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات، 
مهندس برات قنبری به س��مت مش��اور اقتصادی وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات و مهندس سیروس موثقی به سمت معاون برنامه 
ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، منصوب 
شدند.طی حکمی از سوی مهندس محمد جواد آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات،  ضمن تقدیر از خدمات مهندس برات 
قنبری، در طی دوران تصدی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، 
وی به عنوان مشاور اقتصادی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، منصوب 
شد.همچنین با توجه به رویکرد وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در 
انتخاب مدیران جوان از بدنه کارشناس��ی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات و استفاده از نیروهای با انگیزه و متخصص، مهندس سیروس 
موثقی، طی حکمی از س��وی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات،  به 
عنوان معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، منصوب شد.الزم به ذکر است؛ مهندس موثقی از سال 95 
معاون برنامه ریزی شرکت ارتباطات زیرساخت و به مدت 10 سال نیز 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تلفیق بودجه وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات بوده است.

مهندس حس��ین فالح جوشقانی، به عنوان معاون وزیر ارتباطات و 
رئیس س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منصوب شد.با 
حک��م مهندس آذری جهرمی، وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات، 
مهندس حس��ین فالح جوش��قانی، به عنوان معاون وزیر و رئیس 
س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منصوب ش��د.گفتنی 
است؛ فالح جوشقانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی بود که در دولت دوازدهم به سرپرستی 

این سازمان منصوب شد.  
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  دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در امور حقوق 
شهروندی منصوب شد

)AQA( برگزاری موفق چهارمین دوره جایزه کیفیت آسیاتک

ماهی که
گذشت

 10 گیگ اینترنت بین الملل با سرعت دلخواه

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران با اشاره به ارائه بسته 
ترکیبی اینترنت و مکالمه مخابرات در اس��تان های قم و مازندران 
گفت: تفکیک اینترنت بین المللی و کشوری در این طرح انجام شده 
که به صورت آزمایشی اجرا می شود تا بازخوردها را ببینیم و بتوانیم 

آن را به سایر استان ها هم تسری دهیم.
مهن��دس محمدرضا بیدخام در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به 
تعرفه های پیشنهادی مخابرات ایران، گفت: با توجه به سیاست های 
وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات و جهت ایجاد رضایت برای 
مش��تریان، شرکت مخابرات ایران برای اولین بار در کشور به ارائه  
بسته های ترکیبی به نام مهرگان اقدام کرده است که در مرحله  اول 

به صورت پایلوت در استان های قم و مازندران اجرا می شود.
وی درباره جزئیات این طرح توضیح داد: این طرح شامل خدمات 
اینترنت با ترافیک کشوری و بین الملل و همچنین مکالمه است. با 
توجه به تفکیک اینترنت بین الملل و کشوری، مشترک می تواند با 
مصرف حجم دلخواه خود از اینترنت داخلی و 10 گیگ اینترنت 
بین الملل استفاده کند. برای مکالمه نیز مکالمه های داخل استان، 

بین استانی و همراه اول در نظر گرفته شده است.
مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران بیان کرد: در طرح 
مهرگان ی��ک حداقل قیمت 22 هزار تومان و حداکثر قیمت 50 
هزار تومان است. در مهرگان دو نیز حداقل قیمت 10 هزار تومان 
و حداکثر قیمت 22 هزار تومان اس��ت. حجم و س��رعت مصرفی 
دست مشترکان است و آنها می توانند به صورت حضوری به مراکز 
مخابراتی مراجعه کرده و یا به صورت غیرحضوری با شماره گیری 
2020، با توجه به تعرفه هایی که در بس��ته مهرگان وجود دارند، 

بسته ای را انتخاب و از آن استفاده کنند.
بیدخام در پاسخ به اینکه آیا 10 گیگ اینترنت بین الملل، انتظار 
اینترنت غیرحجمی را برآورده می کند؟ اظهار کرد: 10 گیگ عدد 
خوبی است و بعد از 10 گیگ هم مشترکان می توانند از ترافیک 
داخلی استفاده کنند، اما این عدد در حال حاضر به صورت پایلوت 
اجرا می ش��ود تا بازخوردها را ببینیم و بتوانیم برای سایر استان ها 

هم تسری دهیم.
وی در پایان با اشاره به اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
مبنی بر نهایی شدن تعرفه جدید مخابرات در پایان 100 روز از آغاز 
به کار این وزارتخانه گفت: آقای وزیر برنامه 100 روزه ای اعالم کرده 
و مخابرات ایران نیز تابع س��ازمان تنظیم مقررات ارتباطات است. 
بنابراین در صورت ابالغ س��ازمان، مخابرات طبق نظر رگوالتوری 

عمل خواهد کرد.

دکتر رضا اکبری نوری با حکم مهندس آذری جهرمی به عنوان دستیار وزیر در امور حقوق شهروندی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات منصوب شد. با حکم مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
در راستای اجرای بند 3 اولویت های عمومی مندرج در پیوست حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات که 
توس�ط رئیس جمهوری ابالغ شده است، دکتر رضا اکبری نوری به عنوان دستیار وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در حقوق شهروندی منصوب شد.مهندس آذری جهرمی در حکم انتصاب ایشان با اشاره به مالک 
قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاه های تابعه بر ضرورت پیگیری و بهره گیری از نقطه 

نظرات و پیشنهادات در ارتقاء جایگاه حقوق شهروندی در خانواده بزرگ ارتباطات کشور تأکید کرد.

س��الن همایش های پژوهش��گاه نیروی 
تهران میزبان مراسم اختتامیه چهارمین 
دوره جایزه کیفیت آسیاتک )AQA( و 
جشنی به مناسبت کسب رتبه اول ارزیابی 
س��ال 1395 س��ازمان تنظیم مقررات و 
بود.روابط عمومی  رادیوی��ی  ارتباط��ات 
شرکت انتقال داده های آسیاتک، خبر داد: 
در این مراسم میهمانانی از سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی، مدیرعامل، 
معاونین، مدیران و کارکنان  و نمایندگان 
این ش��رکت حضور داشتند و طی آن از 
برترین های حوزه فروش تقدیر به عمل 
آمد.محمدعلی یوس��فی زاده مدیر عامل 
آسیاتک در سخنانی به تشریح چهارمین 
 )AQA( دوره جایزه کیفیت آس��یاتک
پرداخت.وی با بیان اینکه فرآیند ارزیابی 

زنجیره ارزش نمایندگان آسیاتک بر اساس الگوی AQA هر ساله انجام می پذیرد، ارتقاء سطح کیفی 
ارائه خدمات، تفکر بهبود مستمر در عملکرد، ارتقاء ادبیات مدیریتی نمایندگان و وجود زبان مشترک بین 
ایشان و آسیاتک را از جمله اهدافی دانست که این جایزه دنبال می کند.در این گزارش آمده است: مدل 
طراحی شده جایزه کیفیت آسیاتک مدلی داینامیک بوده که بر اساس آن، کلیه فرآیندهای نمایندگان 
بر اس��اس اس��تانداردهای روز دنیا ارزیابی می شود. بر اساس این مدل، بررسی معیارهای ثابت در کنار 
معیارهای متغیر سبب می شود تا انعطاف پذیری الزم برای استفاده گروه های مختلف نمایندگان و اعضای 
زنجیره تامین شرکت صورت پذیرد.در پایان این مراسم شرکت صفر و یک پرداز تهران، حائز رتبه اول و 
موفق به دریافت گواهی نامه اشتهار 1 ستاره شد و شرکت های البرز ابتکار مبین از البرز، ارتباطات رایانه 
مصباح از فارس، ارتباطات نوین تیام نت از یزد و نمایندگی مهران خوش قلب به ترتیب حائز رتبه های 
دوم تا پنجم شدند؛ که به نفرات دوم تا پنجم گواهی نامه تعهد به کیفیت و تندیس یادبود جایزه کیفیت 
آسیاتک اهدا شد.در پایان خاطر نشان می شود شرکت آسیاتک به عنوان برترین شرکت حوزه ارتباطات 
ثابت کش��ور در ارزیابی س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مفتخر است از تمام توان خود در 

راستای افزایش کیفی و کمی خدمات خود استفاده نماید.
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بانکداری 
الکترونیک

خودپردازهای ارزی بانک سامان راه اندازی شد

امکان پرداخت کارتی کرایه تاکسی  با کارت های شهروندی

بانک س��امان با همکاری شرکت صرافی س��امان، خدمت جدید فروش ارز از طریق 
خودپ��رداز را آغاز کرد. عباس میرزا نیری مدیر بانکداری الکترونیک بانک س��امان، 
گف��ت: در این خدمت، دارندگان کارت های بانکی عضو ش��تاب می توانند با مراجعه 
ب��ه خودپردازهای ارزی که بدین منظور در تعدادی از ش��عب بان���ک و ف��رودگاه 

ام��ام خمینی )ره( تعبیه شده است، ارز خریداری کنند.مدیر بانکداری الکترونیک بانک 
سامان با بیان اینکه فروش ارز دالر با نرخ روز صرافی سامان صورت می گیرد، تصریح 
کرد: هموطنان با وارد کردن کارت شتابی خود، تعیین میزان دالر درخواستی و وارد 
کردن اطالعات کارت ملی، تاریخ تولد و شماره تلفن همراه خود، درخواستشان را ثبت 
می کنند و پس از تایید اطالعات مشتری ازطریق سامانه ثبت احوال، ارز درخواست شده 
ازطریق دستگاه خودپرداز به آنها پرداخت می شود.نیری گفت: هریک از هموطنان در 
هر روز می توانند تا سقف 1000 دالر خریداری کنند. ضمن اینکه خرید ارز در سقف 
تراکنش برداشت ریالی روزانه مشتریان تاثیری ندارد.مدیر بانکداری الکترونیک بانک 
سامان اظهار داشت: این خدمت در فاز نخست ازطریق خودپردازهای شعب خیابان 
شهید بهشتي، خیابان میرداماد،شعبه مرکزی، شرکت صرافي سامان و سالن تشریفات 

فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره( به مشتریان ارایه می شود.
وی تاکید کرد: درصورت عدم تطابق دقیق نام و کدملی واردشده با سامانه ثبت احوال، 
امکان ارایه این خدمت وجود نخواهد داشت.مشتریان می توانند برای دریافت اطالعات 
بیش��تر درباره این خدمت، در تمام ساعت های شبانه روز با شماره تلفن 021-6422 

تماس بگیرند.

یک کارشناس حوزه بانکداری الکترونیکی با اشاره به اهمیت گسترش خدمات کارتی 
به ضرورت ایجاد پایانه های کارتخوان یا بارکدی در تاکسی ها برای حل مشکل پول 

خرد در پرداخت کرایه تاکسی ها در کشور پرداخت.
نیما امیرش��کاری - مدیرگروه بانکداری الکترونیک پژوهش��گاه پولی و بانکی بانک 
مرکزی، درباره پرداخت هایی که از طریق کارت های شهروندی صورت می گیرد، گفت: 
پرداخت هایی که از طریق کارت های شهروندی قابل انجام است درواقع پرداخت های 
خرد هس��تند که می توانند با نام و یا بدون نام مورد اس��تفاده قرار گیرند. از جمله 
پرداخت های مربوط به حمل و نقل، پارکینگ، کیوسک های روزنامه فروشی یا فست 
فود و آبمیوه فروشی است که همه اینها را می توان از طریق یک کارت مشترک به نام 

کارت شهروندی به صورت اتوماتیک پرداخت کرد.
وی در مورد مزایای استفاده از کارت های شهروندی اظهار کرد: مهم ترین قابلیت این 
کارت ها در سرعت و تسهیل گری امور روزانه در شهرهاست؛ به این صورت که عالوه بر 
این که نیاز به استفاده از پول نقد را حل می کند در عین حال به دلیل عدم نیاز به ورود 

رمز از سرعت بیشتری نسبت به دیگر کارت های اعتباری برخوردار است.
این کارشناس با بیان این که زیرساخت های اجرایی کارت شهروندی در کشور نسبت 
به کشورهای توسعه یافته بسیار ضعیف تر است، اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که 
باعث رشد استفاده از کارت های شهروندی می شود، هماهنگی بیشتر بین ارگان های 
دولتی و خصوصی و شهرداری است، یعنی هر ارگانی برای خود یک کارت جدا صادر 
نکند بلکه یک کارت واحد صادر شود و در همه خدمات مربوط به ارگان ها مورد قبول 

واقع شود.
امیرش��کاری با مقایسه کارت ش��هروندی با کارت های ملی در کش��ور، اضافه کرد: 
کارت های ش��هروندی نیز باید همانند کارت ملی که توسط یک نهاد صادر می شود 
در همه جای دیگر قابل ارائه باشد. این که هر نهادی برای خود کارت جداگانه داشته 

باشد نمی تواند در انجام امور شهروندان تصمیم گر باشد.
وی با بیان این که در حوزه صدور کارت های شهروندی هیچ منع قانونی وجود ندارد، 
گفت: ایراد اصلی در نبود هماهنگی و تمامیت خواهی سازمان ها است. این تصور وجود 
دارد که صدور کارت های شهروندی بسیار درآمدزا است، در حالی که اینگونه نیست 
و صدور این کارت ها بیشتر به منظور کاهش هزینه های عمومی و سهولت و سرعت 

بیشتر ارائه خدمات شهری به شهروندان است.
امیرش��کاری در پایان با اشاره به مساله قدیمی کشمکش بر سر کرایه تاکسی ها در 
کشور بیان کرد: در هیچ جای دنیا ناوگان تاکسیرانی مانند ایران ارائه خدمت نمی کند، 

چرا که در همه جا تاکسی به صورت اصطالحا دربست خدمت رسانی می کند اما در 
ایران تاکسی ها مینی بوسی عمل می کنند که از قضا همین حالت مینی بوسی این 
امکان را فراهم می کند تا مسئوالن مربوطه با نصب دستگاه های کارت خوان یا نصب 
بارکدهایی برای پرداخت های موبایلی معضل پول خرد و یا اضافه دریافت تاکسیرانان 

را حل کنند.
گسترش کارت های پالستیکی در اوایل دهه 50 میالدی آغاز شد. هزینه پایین این 
کارت ها که از جنس پلی وینیل کلراید )PVC( بودند باعث شد تا به سرعت جای 
کارت های کاغذی که تحمل تنش های فیزیکی و تغییرات آب و هوا را ندارند را بگیرند. 
اولین کارت پرداخت در سال 1950 توسط Diners Club به صورت محدود برای 

اعضای ویژه ساخته شد تا به جای پول نقد از آن استفاده کنند.
در ادامه رستوران ها و هتل ها هم به استفاده از این نوع کارت ها اقدام کردند به خاطر 
همین در آن دوره از آنها به عنوان کارت س��فر و س��رگرمی یاد می ش��د اما امروزه 
کارت های هوش��مند یا کارت های شهروندی با استفاده از همین فناوری طراحی و 
در شهرها به کار گرفته شدند. این کارت ها امکان پرداخت کلیه خدمات شهری را به 
صورت الکترونیکی و بدون نیاز به پرداخت پول نقد فراهم می آورند که هم در سرعت 

و هم هزینه ها موجب صرفه جویی می شوند.
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ارزهای مجازی باید جایگزین دالر شوند

فناوری تشخیص چهره جایگزین کارت های بانکی

افشای اطالعات مشتریان بانک ملی کانادا

رئیس صندوق بین المللی پول با یک موضع شفاف به حمایت 
از ارزهای مجازی پرداخت و از کشورها خواست تا این ارزها را 

جایگزین دالر و سایر پول های رایج جهان کنند.
به گزارش کوین تلگراف، کریس��تین الگارد، در کنفرانسی که 
در لندن برگزار شد، گفت: به کارگیری ارزهای مجازی از سوی 
برخی کش��ورها نباید ممنوع و نادیده گرفته ش��ود و ارزهای 
مجازی همچون پول های متعارف دولت ها می توانند با پول آنها 
رقابت کنند. الگارد ادامه داد: انتظار می رود برخی از کش��ورها 
به ویژه آن دست از کشورهایی که نهادهای ضعیف و پول ملی 

بی ثباتی دارند، پول های رمزنگار را به طور مستقیم تصویب و قبول کنند.رئیس صندوق 
بین المللی پول گفت: به جای اینکه برخی از کشورها، پول یک کشور دیگر را مانند دالر 

انتخاب کنند، باید از ارزهای مجازی استفاده کنند. بنابراین از 
بسیاری جهات، ارزهای مجازی باید با پول کشورها رقابت کنند 
و در اجرای سیاس��ت های پولی هم از آنها بهره برند.او تصریح 
کرد: ترجیح مصرف کننده برای ارزهای جدیدی که به کارگیری 
آنها آسان تر و امن تر از گونه های سنتی هستند، بیشتر است و 
این موضوع در آینده با ثبات بیشتر ارزهای دیجیتالی می تواند 
بیش از پیش ارتقا پیدا کند. کریس��تین الگارد تاکید کرد: در 
حال حاضر برای س��بقت گرفتن ارزهای رمزن��گار از ارزهای 
متعارف، یک چشم انداز دوری را باید متصور شد و علت آن این 
است که همچنان ارزهای مجازی بسیار بی ثبات و پرخطر هستند؛ ضمن اینکه برای 

ایجاد هر واحد ارز مجازی انرژی زیادی به لحاظ فناوری گرفته می شود.

بانک کش��اورزی چین در تعدادی از دس��تگاه های خودپرداز خود، به تغییر سیستم 
تشخیص هویت اقدام کرده و سیستم تشخیص چهره را جایگزین کارت بانکی کرده 
اس��ت.به گزارش وب سایت شینهووا نت، بر اس��اس گزارش های منتشر شده، بانک 
کش��اورزی چین در تعداد محدودی از دستگاه های خودپرداز خود، برای انجام و ارائه 
خدمات بانکی، بجای دریافت کارتهای بانکی از فناوری تشخیص چهره استفاده کرده 
اس��ت. با بکارگیری این روش دیگر نیازی به همراه داش��تن کارت بانکی نخواهد بود 
و مش��تریان می توانند با فناوری تشخیص چهره وارد حس��اب بانکی خود شده و از 
تمام امکانات و خدمات دستگاه های خودپرداز استفاده کنند.مشتریان و کاربران برای 
اس��تفاده از این خودپردازها تنها کاری که باید انجام دهند، فشار دادن کلید دریافت 
پول با استفاده از تشخیص چهره است. پس از فشردن کلید مورد نظر، دوربین دستگاه 
خودپرداز اقدام به اس��کن چهره مشتری می کند و در صورت مثبت بودن شناسایی، 
کاربر باید ش��ماره تلفن و شماره شناسایی خود را وارد کند. سپس در مرحله  بعدی، 
مشتری باید عدد و میزان پول مورد نیاز خود را برای برداشت در کنار رمز عبور وارد 

کند. پس از موفقیت تراکنش و اتمام این مراحل، مش��تریان می توانند پول خود را 
دریافت کنند.دالیل جایگزین س��ازی استفاده از کارتهای بانکی با فناوری تشخیص 
چهره بسیار منطقی به نظر می رسد. این بانک چینی اعالم کرده است که با استفاده 
از سیستم تشخیص چهره می توان مانعی برای کپی کردن کارت های بانکی به منظور 
س��وء استفاده ایجاد کرد. همچنین در صورت استفاده از فناوری تشخیص چهره در 
دستگاه های خودپرداز، شانس گیر کردن کارت در دستگاه و مشکالت بعدی آن به 
مراتب کاهش پیدا می کند.یکی از کارکنان بانک کش��اورزی چین بر این باور اس��ت 
که اس��تفاده از سیستم تشخیص چهره همزمان با دریافت شماره شناسایی، شماره 
تلفن و رمز عبور از امنیت بیش��تری در مقایسه با کارت های بانکی برخوردار است. 
همچنین با توجه به در اختیار داشتن تصاویر مشتریان، دوربین های امنیتی تعبیه شده 
در بانک می توانند بسرعت مشتریان خود را شناسایی کنند و بدین ترتیب احتمال 
انجام فعالیت های بانکی غیرقانونی بسیار کاهش پیدا می کند.بانک کشاورزی چین در 
نظر دارد فناوری تشخیص چهره  را در تمام  دستگاه های خودپرداز خود قابل دسترس 
عموم قرار دهد. البته الزم به ذکر است که سقف برداشت از دستگاه خودپرداز به این 

روش به 457 دالر محدود شده است.
در اینجا باید گفت که بانک کشاورزی چین اولین بانکی نیست که از فناوری تشخیص 
چهره در دستگاه های خودپرداز خود استفاده کرده است و پیش از این، بانک بازرگانی 
چین این فناوری را بکار گرفته بود.هرچند این سیس��تم مزایای بس��یاری دارد، اما 
چالش ها و مشکالت زیادی را نیز پیش روی بانک ها و دولت این کشور قرار می دهد. 
بعنوان مثال هزینه  باالی نگهداری از دستگاه های مجهز به فناوری تشخیص چهره و 
اعتماد مشتریان از جمله مهمترین چالش های استفاده از این روش هستند که البته 

بانک های چینی، مشکل اعتماد مردم را قابل حل می دانند.

بر اساس گزارش های منتشر شده، احتمال می رود اطالعات بیش از 400 نفر از مشتریان 
بانک ملی کانادا تحت تاثیر نقص فنی در وب سایت این بانک فاش شده باشد.به گزارش 
رویترز، بانک ملی کانادا به عنوان ششمین بانک و موسسه اقتصادی بزرگ این کشور، دو 
روز پیش اعالم کرد که به دلیل اشکال فنی در سیستم و وب سایت این بانک و همچنین 
خطای انسانی، احتمال افشای اطالعات شخصی و مالی بالغ بر 400 نفر از مشتریان این 
بانک وجود دارد.بر این اس��اس بسیاری از مردم ممکن است هنگام پر کردن فرم های 
الکترونیکی بانکی، اطالعات شخصِی دیگر مشتریان این بانک را مشاهده کرده باشند که 
این امر می تواند امنیت اطالعات و حریم خصوصی افراد بسیاری را به خطر بیاندازد.بنابر 
اعالم مقامات این بانک، این مشکل بیشتر ناشی از خطای انسانی بوده است و اطالعات 

شخصی مشتریانی که فاش شده است شامل آدرس محل سکونت افراد، شماره بیمه 
تامین اجتماعی و دیگر اطالعات بانکی می شود.
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90 درصد خدمات »آمازون« از دسترس ایرانیان خارج است

تمام خیر و شرهای تجمیع کارت ها

مرکز ملی فضای مجازی با بررس��ی وضعیت سرویس دهنده آمریکایی »آمازون« در 
ایران، اعالم کرد که این ش��رکت 90 درصد خدمات خود را از دسترس ایرانیان خارج 
کرده است.به گزارش مهر، در ادامه تحریم های علیه ایران از سوی شرکتهای بزرگ 
فناوری اطالعات دنیا، مرکز ملی فضای مجازی، وضعیت خدمات دهی شرکت »آمازون« 
در ایران را تشریح کرد.»آمازون« یکی از بزرگترین شرکتهای تجارت الکترونیک دنیا 
و بزرگترین کتابفروش��ی آنالین جهان محسوب می شود که انواع خدمات بازیه��ای 
رایان��ه ای، فروش کتاب، فروش اینترنتی و کتابخوان های الکترونیکی را در سراسر 

دنیا ارائه می دهد.این شرکت آمریکایی به عنوان بزرگترین فروشگاه اینترنتی دنیا، 
دسترس��ی کاربران ایرانی را به 90 درصد خدماتش مس��دود کرده و تنها 10 درصد 
خدمات این ش��رکت در ایران، فعال است.بررس��ی ها نشان می دهد که حدود 113 
مدل س��رویس از س��وی »آمازون« ارائه می شود که شامل 94 سرویس زیرساختی 
برای توسعه دهندگان سیستم، 6 سرویس شخصی، 2 خدمت محتوایی و 11 خدمت 
مرتبط با تجارت الکترونیکی می شود.این درحالی است که از این تعداد خدمات، 93 
خدمت زیرساختی برای کاربران ایرانی مسدود و تنها یک سرویس زیرساختی برای 
توسعه دهندگان ایرانی فعال است. در همین حال 3 سرویس شخصی برای ایرانی ها 

مسدود و 3 سرویس در این قالب، قابل دسترسی است.
از سوی دیگر از تعداد سرویسهای تجارت الکترونیک آمازون نیز، تنها 5 سرویس این 
س��رویس دهنده برای کاربران ایرانی فعال بوده و 6 س��رویس دیگر در ایران مسدود 
است. از میان سرویس هایی که بزرگترین فروشگاه اینترنتی جهان به کاربران ایرانی 

ارائه می دهد، 2 سرویس محتوایی فعال است.
براین اس��اس برآورد شده اس��ت که به رغم آنکه 100 درصد خدمات محتوایی این 
سرویس دهنده برای کاربران ایرانی فعال است اما 100 درصد خدمات زیرساختی این 

شرکت برای توسعه دهندگان سیستم در ایران مسدود و غیرفعال است.
از سوی دیگر، 50 درصد خدمات تجارت الکترونیکی آمازون برای کاربران ایرانی و نیز 
25 درصد خدمات شخصی این سرویس دهنده، برای ایرانیها مسدود و غیرفعال است. 

75 درصد خدمات شخصی آمازون در دسترس کاربران ایرانی است.

ط��رح تجمیع همه کارت ه��ا در یک کارت عالوه بر اینکه ی��ک طرح جذاب به نظر 
می رسد، به همان نسبت گران و هزینه بردار هم هست. کارت های هوشمند ملی که از 
سوی وزیر ارتباطات به عنوان بستر عملیاتی تجمیع کارتها پیشنهاد شده از تکنولوژی 
تراشه ای  استفاده می کند و همین باعث می شود دستگاه های کارتخوان فعلی نتوانند 
کارت های جدید را خوانش کنند. برای استفاده گسترده از این کارت های تراشه دار باید 
دستگاه های پذیرنده زیادی تهیه شود. اینکه هزینه این عملیات گسترده را چه نهادی 
باید بر عهده بگیرد و بر روند انجام آن نظارت کند از سوال هایی بود که از کارشناسان 

پرسیده شد.
به گزارش ایسنا، از طرفی علت اصلی تعدد کارت ها نزد مردم کارت های بانکی است که 
البته تجمیع آنها از نگاه برخی کارشناسان عملی تقریبا غیرممکن است؛ استدالل آنها 
هم این است که به دلیل ذینفع بودن بانک ها در صدور و استفاده مردم از کارت هایشان، 
هیچوقت حاضر نخواهند بود تن به تجمیع کارت هایشان با کارت های دیگر بانک ها 
بدهند؛ چرا که در آن صورت ممکن است منافع حاصل از انجام تراکنش های مالی از 

حساب بانک ها نادیده گرفته شود.

   کارت های بانکی بهتر است تجمیع نشوند!
 به اعتقاد کارشناس بانکداری الکترونیکی تجمیع کارت های بانکی در کشور نیازمند 
الزامات خاص مالی اس��ت و در حال حاضر در کش��ور در حدود 20 بانک و موسس��ه 
مالی داریم که هر کدام برای مش��تریان خود کارت هایی ص��ادر کرده اند که اگر قرار 
باش��د این کارت ها تجمیع شوند، باید مبدا و حس��اب هایی که مشتریان از آن برای 
تراکنش های خود استفاده می کنند مشخص باشد، چرا که بانک ها در مورد تراکنش ها 

ذینفع هستند.
سیدمحمدامین حسینی، با بیان این که بهتر است کارت های بانکی در طرح تجمیع 
کارت ها گنجانده نشوند، گفت: اینکه بتوانیم کارت ها را تجمیع کنیم عملی است اما 
این که بتوانیم سود بانک ها را در آن در نظر بگیریم سخت به نظر می رسد. بهتر است 
کارت های مربوط به س��المت، تامین اجتماعی و حتی کیف پ��ول خرد را در کارت 

هوشمند ملی تجمیع کنیم، اما این که همه کارت ها را تجمیع کنیم عملی نیست.

به نظر می رسد تفکیک تجمیع کارت های بانکی از کارت های مربوط به احراز هویت 
ایده بهتری از تجمیع همه کارت ها باشد چرا که به این شکل دیگر از معضالت مربوط 
به حسابرسی حس��اب های بانک ها و دردسرهای هرروزه آنها فارغ شده و می توان با 
تجمیع دیگر کارت های صادره توس��ط نهادهای حاکمیتی به خدمت رسانی بهتر به 
ش��هروندان اقدام کرد. اینگونه دولت از هزینه نصب دستگاه های پرتعداد کارت خوان 

کارتهای تراشه دار برای بانک ها نیز فارغ می شود.

   زیرساخت ها برای تجمیع کارتها وجود دارد؟
البت��ه  اس��تفاده گس��ترده از کارت های هوش��مند برای تجمی��ع کارت ها نیازمند 
زیرساخت های خاصی در کش��ور است. اگر قرار باشد سیستم کارت های موجود در 
کش��ور به کارت های هوش��مند تغییر یابد، آنگاه باید همه دستگاه های کارتخوان و 
مراکزی که پذیرنده کارت ها هس��تند، سیستم پذیرش خود را تغییر دهند که این 
هزینه بسیار زیادی را می طلبد.اما جعفر پشامی، دیگر کارشناس بانکداری الکترونیکی، 
در نهایت با تاکید بر این که بهتر است کارت های مربوط به مسائل اداری حاکمیتی 
از کارت های بانکی جدا باشد، تاکید کرد: کارت هایی مانند گذرنامه، گواهینامه، کارت 
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بانکداری 
الکترونیک

چطور جلوی هک شدن رمز بانکی را بگیریم؟

پای��ان خدمت یا کارت های دیگ��ر را می توان در کارت ملی تجمیع کرد، اما تجمیع 
کارت هایی مانند کارت های بانکی به دلیل مسائل خاص بانکی مثل ضرورت تعیین 

ذینفع برای هر تراکنش خاص امری بسیار سخت و هزینه بردار به نظر می رسد.
اگر قرار اس��ت استفاده از کارت های شهروندی برای تجمیع همه خدمات و کارت ها 
در جامعه رواج یابد ابتدا باید یک بستر سخت افزاری برای آن تعریف شود، همانند 
دس��تگاه های کارت خوان که ب��رای کارت های بانکی به وجود آمده اس��ت، در مورد 
کارت های شهروندی نیز به همین گونه باید دستگاه های پذیرنده فراهم شود و تمام 
تاکس��ی ها، میادین تره بار و دیگر حوزه های ش��هری قادر به پذیرندگی کارت های 
شهروندی شوند، در این صورت است که لفظ »کیف پول« برای کارت های شهروندی 

موضوعیت پیدا می کند.

   خیر و شر طرح تجمیع کارت ها
از س��وی دیگر عماد ایرانی به عنوان یک کارش��ناس، با اش��اره به صحبت های وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات مبنی بر تجمیع همه کارت های اعتباری و خدماتی در 
کشور در قالب کارت هوشمند ملی، می گوید: این اتفاق در دو قالب امکان تکنولوژیکی 
و امکان اجرایی قابل بررسی است که به لحاظ تکنولوژیکی این امکان وجود دارد که 
یک کارت هم برای احراز هویت و هم برای دیگر مسائل بانکی یا خدماتی مورد استفاده 
قرار بگیرد. ما می توانیم تمام کارت های فعلی که در دست مردم است اعم از کارت های 
مغناطیسی و هوشمند را در تنها یک کارت هوشمند تجمیع کنیم. اما به لحاظ اجرایی 
واقعیت این است که هر کدام از این کارت های موجود در دست مردم، متعلق به یک 
سازمان یا شرکت خاص است و در حال حاضر مدیریت یکپارچه ای که بتوان از طریق 
آن تجمیع کارت ها را انجام داد، فعال در کشور وجود ندارد. زمانی که همه کارت ها در 
یک کارت تجمیع شوند زمانی  مشکل به وجود می آید که صاحب کارت، کارتش را 
گم کند. او برای سوزاندن و صدور دوباره کارت باید با تک تک سازمان هایی که در آن 
کارت خدماتی ارائه می دهند تماس برقرار کرده، مراحل اداری را طی و تاییدیه بگیرد.

ایرانی با اشاره به مشکل مدیریت خدمات یکپارچه در طرح تجمیع کارت ها پیشنهاد 
کرد: یک پیش��خوان واحد می تواند این مساله را حل کند به این صورت که به همه 
ارگان ها اعالم کند که فالن ش��هروند کارتش را گم کرده و درخواست صدور دوباره 
کارت را انجام دهد که متاسفانه این مرکز هم در کشور وجود ندارد و همین مساله 
باعث می شود تا به لحاظ اجرایی و فرآیندی امکان اجرای طرح تجمیع کارت ها در 
کشور وجود نداشته باشد.تجمیع همه کارت ها و یا خدمات بر روی یک کارت خاص 
موجب می ش��ود تا عالوه بر صرفه جویی در هزینه های ملی برای صدور کارت های 

مختلف در سهولت دسترسی شهروندان به خدمات شهری و بین شهری نیز اتفاق 
بزرگی بیافتد. در این راس��تا الزم اس��ت که وزارت ارتباطات، وزارت کشور، سازمان 
شهرداری ها و نمایندگان بانک با هم مشورت کنند و یک استاندارد واحدی را برای 
ارائه خدمات به شهروندان توسط بانک ها تدوین کنند تا دیگر شاهد جزیره ای عمل 
کردن سازمان ها نباشیم.پیش از این بانک مرکزی طرح پروژه سپاس )سامانه پرداخت 
الکترونیک سیار( را در همین راستا در دستور کار خود داشت اما از آنجایی  که این 
طرح را هر بانکی و به صورت جزیره ای برای مشتریان خود اجرا کرد؛ همین موضوع 
باعث شد تا این پروژه عمال گسترش پیدا نکند، ضمن این که به دلیل یکپارچه نبودن 
این خدمات اس��تقبال چندانی هم از آن نمی شود و آن چنان هم نمی تواند درآمدزا 
باش��د.به نظر می رسد که زیرساخت های اجرای طرح تجمیع کارت ها و خدمات در 
کش��ور وجود دارد، گفت: مس��اله ی مهم در این باره هم افزایی بانک ها و نهادهای 
مختلف با یکدیگر اس��ت. قوانین یکپارچه کننده در این زمینه می تواند از جزیره ای 

عمل کردن در این حوزه جلوگیری کند.

   کارت های شهروندی؛ تجمیع خدمات مختلف در یک کارت
در کنار طرح تجمیع کارت ها مس��اله کارت های شهروندی نیز اهمیت می یابد چرا 
که این کارت ها در واقع یک کیف پول الکترونیکی هس��تند که می توانند خدمات 
مختلف را در خود تجمیع کنند. حوزه خدمات دهی کارت های شهروندی بسیار فراتر 
از کارت های اتوبوس یا متروی فعلی است. اهمیت این کارت ها عالوه بر سرعت بیشتر 
و بدون نیاز به پول کاغذی پرداخت ها در دادن آمارها به برنامه ریزان اس��ت، به این 
صورت که مدیران ش��هری یا کشوری با رصد میزان استفاده از خدمات مختلف در 
ساعات مختلف روز می توانند برای خدمات رسانی بهتر برنامه ریزی کنند.کارت های 
هوشمند قابلیت پذیرش اپلیکیش��ن های مختلف و متنوعی را دارند که می توان از 
آنها برای اهداف خاص استفاده کرد، اما آن چیزی که مانع از تجمیع کارت ها در یک 
کارت واحد در کشور می شود، بحث هماهنگی نهادها در کنترل یک کارت مخصوص 
است. چرا که بانک ها خود را ملزم به حراست و حفاظت از اعتبار و سپرده های افراد 
در نزد خود می دانند.در پایان اما مس��اله مه��م در ارتباط با تجمیع کارت ها قبل از 
هرچیز قدرت ایجاد هماهنگی بین ارگان های مختلف صادر کننده  کارت های مختلف 
اعم از کارت پایان خدمت، کارت های بیمه درمانی، شناسایی ملی، گواهینامه و سایر 
کارت های دیگر است، که اگر از قضا روزی یکی از شهروندان کارت خود را گم کرد 
در داالن بزرگ بروکراسی سازمان های مختلف گرفتار نشود و تنها از طریق یک نهاد 

نسبت به صدور دوباره کارت یا سایر مشکالت احتمالی پیش آمده اقدام کند.

لو رفتن رمز یا رمز دوم مش��ترکان بانک ها یکی از نگرانی های سیستم بانکی و نظام 
رایانه ای است. به همین دلیل راهکارهای متعددی به دارندگان حساب های بانکی ارائه 
می شود تا از این مشکل جلوگیری شود.بسیاری از سیستم ها سیاست هایی برای رمز 
عبور اتخاذ می کنند تا ویژگی ها و امالی رمز عبور را محدود کنند. رایج ترین محدودیت ها 
شامل حداقل طول رمز عبور، حداقل و حداکثر عمر رمز عبور، استفاده از سه یا چهار 
نوع کاراکتر در رمز عبور )حروف کوچک، حروف بزرگ، اعداد و نش��انه ها( و ممانعت 
از اس��تفاده مجدد از رمز عبور است.اگر رمزهای عبور تنها در صورتی که هوشمندانه 
انتخاب شده و به درستی مدیریت شوند، کارآمد خواهند بود. در سیاست های امنیتی 
سازمان باید به وضوح لزوم نیاز به رمز عبور قوی و چگونگی ایجاد یک رمز عبور قوی 
تعریف شود. اگر رمزهای عبور توسط کاربران نهایی ایجاد می شوند، الزم است برای 
ایجاد رمز عبور قوی پیشنهاداتی در نظر گرفته شوند. از نام، نام کاربری، آدرس پست 
الکترونیکی، شماره پرسنلی، شماره کارت ملی، شماره تلفن و نام ها و کدهای شناسایی 
دیگر استفاده نکنید. کلمات فرهنگ لغت، اصطالحات و یا کلمات اختصاری را مورد 
استفاده قرار ندهید. از کلماتی با امالی غیر استاندارد همراه با حروف بزرگ استفاده 
کنید. حروف الفبا را جایگزین اعداد کنید. رمزهای عبور خود را به طور مداوم تغییر 
دهید.همان طور که در سایت مرکز مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه ای آمده 
است، رمزهای عبور نباید در هیچ فرم یا قالبی نمایش داده شوند و در عین حال باید 

از ایجاد لیستی از رمزهای عبور کاربران اجتناب کرد. رمزهای عبوری که به راحتی به 
خاطر سپرده می شوند اغلب توسط ابزار شکستن رمز عبور به راحتی کشف می شوند.

مدیران نیز باید به خاطر داشته باشند که اگر رمز عبور مدیر شبکه یا root به خطر 
بیفتد، تمامی رمزهای عبور حساب های کاربری باید تغییر کنند و توجه داشته باشید 

که هرگز رمزهای عبور خود را از طریق پست الکترونیکی انتقال ندهید.
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دبیر ستاد تازه تأسیس توسعه فناوری اطالعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری، اعالم کرد: با توجه به تغییرات ایجادشده در اکوسیستم فناوری 
اطالعات در دنیا، تغییراتی در رویکرد استراتژی توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات ستاد 
تازه تأس��یس به وجود آمده است. دکتر مهدی فقیهی، با بیان اینکه ایران به سهم خود 
در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در دنیا دس��ت نیافته اس��ت، اظهار کرد:  بر اساس 
آن چیزی که پیش بینی شده است و نهادهای بین المللی بر آن صحه می گذارند، بخش 
اطالعات و ارتباطات با توجه به سهم یک درصدی از جمعیت دنیا به جایگاه مطلوبی در این 
حوزه دست نیافته است. وی افزود: غالب اعتبارات در دسترس در حوزه فناوری اطالعات و 
 ICT ارتباطات، در حال حاضر در حوزه ارتباطات است. به این معنی که  سهم عمده بخش
کشورکه چیزی در حدود 90درصد است، در حوزه CT  )زیرساخت ارتباطی و شبکه( 
توزیع می شود. فقیهی نسبت سرمایه گذاری ها در بخش CT )فناوری ارتباطات( و IT را در 
دنیا تقریباً برابر خواند و گفت: پیش بینی شده است، در چند سال آینده این سهم تغییر کند، 
به این منظور که 90درصد به نرم افزار و خدمات و محتوا تخصیص داده شود و تنها حدود 
10 درصد به زیرساخت و شبکه اختصاص یابد. دبیر ستاد توسعه ICT و فضای مجازی 
معاونت علمی با تأکید بر اهمیت شناخت بازار ICT  دنیا و وضعیت تقسیم بندی این بازار 
بر اساس نرم افزار محتوا و زیرساخت شبکه ادامه داد:  برخی از کشورهای توسعه یافته که 
اساس اقتصاد خود را بر مبنا و بستر فناوری اطالعات و کاربردهای آن قرار داده اند، رشد 
خود را در توسعه اکوسیستم های استارتاپی و حم��ایت از شکل گیری یون���یکورن ه���ا 
)Unicorn Startup(؛ غول های فناوری که رش��د س��ریعی دارند و به ارزش بیش از 
یک میلیارد دالر می رس��ند پیداکرده اند و توانسته اند با تشکیل چند یونیکورن بزرگ از 
شرکت های نوپا و کوچک فناوری اطالعات حمایت کنند. وی همچنین ابراز کرد: بر همین 
اساس ستاد توسعه فناوری اطالعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی، با همین 
تغییر رویکرد اتفاق افتاده در اکوسیستم فناوری اطالعات در دنیا، برنامه هایش  را مبتنی بر 

این تغییر پارادایم و در قالب هفت برنامه اصلی دنبال می کند.
   تمرکز بر توسعه کسب وکارهای نوپا

فقیهی با اشاره به چرخه عمر فناوری اطالعات و ارتباطات در دنیا گفت: در نظر داریم در 
ستاد توسعه فناوری اطالعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی، از کسب وکارهایی 
که در مرحله تولد هستند و متناسب با نیاز بازار در کشور در حال فعالیت اند، حمایت کنیم 
و برای حمایت این کسب وکارها و همچنین شکل گیری یونیکورن ها ، شرکت های بزرگ 

و سرمایه گذاران را به این عرصه فرا بخوانیم.
    نظارت بر اجرای پیوست فناوری ها

وی در ادامه با اشاره به این که مهم ترین محور، حمایت از  تشکیل چند یونیکورن تخصصی 
حوزه ICT است، گفت:  نه تنها در کنار این موضوعات، بخش زیرساخت  تجهیزات و شبکه 
را فراموش نکرده ایم بلکه روش های حمایتی را این گونه تغییر داده ایم که به جای پرداخت 

دبیر ستاد توسعه ICT و فضای مجازی معاونت علمی ریاست جمهوری:
از کسب وکارهای نوپای متناسب با نیاز بازار حامیت می کنیم

برای شکل گیری پروژه های بین املللی و جذب منابع فراملی اقدام می کنیم

مستقیم پول به طرف عرضه، از طرف تقاضا اقدام کنیم.دبیر ستاد توسعه فناوری اطالعات، 
ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی، ادامه داد:  بر اساس قانون و پیوست فناوری در 
بخش ارتباطات، در نظر داریم با تحریک تقاضا در بازار، پیوست فناوری را با کمک وزارت 
ارتباطات و اپراتورها و همچنین دیگر بخش ها در صنعت اجرا کنیم؛ بر همین اساس قرار 

است، آنجایی که تقاضا وجود دارد برای تولید حمایت کنیم.
   ایجاد همگرایی در منابع و تسهیالت بخش ICT کشور

فقیهی با اشاره به اینکه منابع موجود در بخش فناوری به طرق مختلف هزینه می شود، 
گفت: منابع از طرق مختلفی همچون وام وجوه اداره شده توسط وزارت ارتباطات، اعطای 
تسهیالت از س��وی صندوق الکترونیک و همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی هزینه 
می شود، ازاین رو ستاد، نخست در نظر دارد بر اساس جلسات هماهنگی که مابین وزارت 
ارتباطات  و وزارت صنعت برپاشده است، به یکپارچه سازی تسهیالت و حمایت ها بپردازد تا 

منابع  موجود؛ همگرا و در جهت تحقق اهداف این بخش هزینه شود.
ICT حمایت از چند پروژه شاخص ملی در حوزه   

دبیر ستاد توسعه فناوری اطالعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی از حمایت 
چند پروژه ملی شاخص فناوری اطالعات و ارتباطات که در زندگی مردم تأثیرگذار هستند، 
خبر داد و گفت: در حال حاضر  در فاز مطالعه و شناخت این پروژه هستیم و رایزنی ها  با 

نهادهای مسئول به ویژه شهرداری و وزارت ارتباطات  در حال انجام است.
   تدوین پیش نویس بهبود اکوسیستم نوآوری

فقیهی در بخش دیگری از سخنان خود، ابراز کرد: ستاد توسعه فناوری ارتباطات، اطالعات 
و فضای مجازی معاونت علمی در نظر دارد با مش��ارکت در تدوین پیش نویس لوایح در 
خصوص بهبود اکوسیستم نوآوری و تأمین مالی نوآورانه فعالیت جدی داشته باشد تا با به 

سرانجام رسیدن این مهم بتواند باری از حوزه قوانین و مقررات این حوزه بردارد. 
   شکل گیری پروژه های بین المللی و جذب منابع فراملی

به گفته وی، قدم دیگر در خصوص شکل گیری پروژه های بین المللی و جذب منابع فراملی 
با همکاری مرکز بین الملل برداشته خواهد شد. از آنجاکه به تنهایی نمی توان با تکیه  بر 
سرمایه داخلی، به حمایت از اکوسیستم نوآوری در کشور تکیه کرد، باید با همکاری معاونت 
امور بین الملل و تبادل فناوری معاونت علمی، در جهت جذب منابع فراملی اقدام کنیم و 

بتوانیم از این طریق  اکوسیستم نوآوری در کشور را به مرحله اجرایی سازی برسانیم.
   تسهیل فضای کسب وکار برای استارتاپ ها

فقیهی هدف ستاد توسعه فناوری اطالعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی 
را اس��تفاده از ظرفیت کشور در س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت ارتباطات در  
بخش های پژوهشی خواند و گفت: در نظر داریم با مشارکت ذی نفعان و دستگاه های 
مسئول، کارگروهی ویژه  برپا کنیم تا فضای مناسب کسب وکار استارتاپ ها را از حیث 
نظارتی و مقرراتی فراهم کنیم. از س��وی دیگر، ش��رایط مناس��ب را برای فعالیت این 
اس��تارتآپ ها با مشارکت ذی نفعان و دس��تگاه های مسئول فراهم آوریم و به تسهیل 
فرایندهایی اجرایی در حوزه کمک کنیم.وی افزود: انتظار داریم قوانین موجود در صنعت 
ارتباطات و فناوری اطالعات نسبت به گذشته و با توجه به تغییراتی که در این صنعت 
رخ  می دهد بالغ تر ش��ود و  از س��وی دیگر نیز حمایت از توسعه کسب وکارهای نوپا  و 

ایجاد اشتغال در کشور صورت گیرد.
   حمایت از توسعه اشتغال فناوری اطالعات محور در روستاها

فقیهی یکی دیگر از برنامه های ستاد را حمایت از توسعه اشتغال فناوری اطالعات محور 
در روستاها و مراکز محروم خواند و اظهار کرد: توسعه اشتغال و توسعه فناوری اطالعات 
در روستاها و مناطق محروم، نیازمند کمک نهادها و وزارت خانه های مختلف است، تا 
در این طرح با حمایت از ایجاد مراکز نوآوری روستایی از توسعه اشتغال در این مناطق 

حمایت کنیم.

گام نو
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رئیس دانشکده پست و مخابرات، خرب داد:

ICT طراحی اپلیکیشن شناسایی و آموزش کارجویان حوزه
با طراحی اپلیکیشنی به همت دانشکده پست و مخابرات، اطالعات کارجویان حوزه 
ICT گردآوری و دس��ته بندی ش��ده، سپس بعد از مش��اوره با آن ها، مهارت های 
مورد نیاز به صورت بسته های آموزشی به آنها آموزش داده خواهد شد و در نهایت 
با تعامل صورت گرفته با شرکت ها و اپراتورها، این فارغ التحصیالن برای جذب به 

آنها معرفی می شوند.
دکتر »وحید یزدانیان« رئیس دانش��کده پست و مخابرات در گفت وگو با خبرنگار 
سیتنا پیرامون حضور »دانش��کده پست و مخابرات« در نمایشگاه ایران تلکام 96، 
گفت: دانش��کده علم��ی کابردی پس��ت و مخابرات به عن��وان زیرمجموعه وزارت 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات و بازوی آموزش��ی آن و به منظ��ور کمک به اهداف 
دولت دوازدهم و وزارت ارتباطات در برنامه ششم وظیفه خود می داند در حد توان، 
زمینه های اشتغال فارغ التحصیالن رشته های ICT و توسعه کسب و کارهای این 

حوزه را فراهم نماید.
وی ادامه داد: همانگونه که مس��تحضرید مقام عالی وزارت در سیاست های اجرایی 
خود اعالم نموده اند که این وزارت در صدد است از ظرفیت جوان کشور برای شکل 
گیری اقتصاد دیجیتالی و توس��عه فضای مجازی بومی استفاده کند و ساالنه 100 
هزار شغل در حوزه فناوری اطالعات ایجاد شود. به همین دلیل، رویکرد دانشکده 
جهت دهی به آموزش و ایجاد مهارت برای تحقق این اهداف اس��ت و دانش��کده با 

این رویکرد در نمایشگاه های تخصصی شرکت می کند.
دکت��ر یزدانیان خاطرنش��ان کرد: دانش��کده با توجه به اس��ناد باالدس��تی، »ارائه 
آموزش ه��اي مهارت محور منتهی به ایجاد فرصت های ش��غلی پایدار«، »توس��عه 
ش��رکت هاي دانش بنیان از طریق توانمندس��ازي نیروي انساني«، »افزایش سهم 
آموزش هاي مهارتي در نظام آموزشي«، »آموزش نیروي انساني متخصص، ماهر و 
کارآمد متناس��ب با نیازهاي بازار کار )فعلي و آتي(« و »ارتقاي توان کارآفریني با 
مسؤولیت نظام آموزشي کشور را در سرلوحه فعالیت هایش قرار داده است. به همین 
جهت در این نمایش��گاه، دوره ها و کارگاه های مختلفی در زمینه ارتقاء مهارت های 

ICT ارائه خواهد شد که برای عالقه مندان به اشتغال مفید است.
وی پیرامون برنامه های دانش��کده برای رسیدن به اهداف مطروحه، گفت: در حال 
حاضر برای ایجاد اشتغال، اطالعات و سامانه های اطالعاتی ایجاد نشده است. یعنی 
ن��ه متقاضیان کار و نه نیازمندان به خدم��ات هیچ کدام نمی دانند که باید به کجا 
مراجعه کنند و ش��یوه اتصال آن ها شفاف نیس��ت. در این راستا دانشکده در حال 
طراحی و اجرای طرحی برای توانمندس��ازی فارغ التحصیالن حوزه ICT اس��ت، 
ت��ا با آموزش مهارت های مورد نیاز بازار کس��ب و کار و حمایت از ایده های فارغ 

التحصیالن، زمینه اشتغال فارغ التحصیالن را فراهم نماید. 
یزدانیان در خصوص اهداف اصلی این طرح، گفت: »کاریابی برای فارغ التحصیالن 
ICT«، »آموزش مهارت  های مورد نیاز برای اش��تغال«، »حمایت از ایده ها  برای 
تبدیل به محصول«، »معرفی به بازار کار«، »   امکان اس��تفاده از تس��هیالت وجوه 
اداره شده« و »مشاوره در مورد مهارت های مورد نیاز بازار کار« از اهداف اصلی این 
طرح است، لذا به منظور شناسایی کارجویان حوزه ICT  و ایجاد ارتباط هدفمند با 
آنها  برنامه کاربردی )اپلیکیشنی( طراحی شده است که همزمان با افتتاح نمایشگاه 

ایران تلکام رونمایی خواهد شد.  
وی ادامه داد: با استفاده از این اپلیکیشن، اطالعات کارجویان حوزه ICT گردآوری 
و دسته بندی شده، سپس بعد از مشاوره با آن ها،مهارت های مورد نیاز به صورت 
بس��ته های آموزش��ی به آنها آموزش داده خواهد شد و در نهایت با تعامل صورت 
گرفته با ش��رکت ها و اپراتوره��ا، این فارغ التحصیالن برای ج��ذب به آنها معرفی 
خواهند ش��د و در صورت داش��تن ایده و توانایی راه انداختن کس��ب و کار توسط 

خودشان حمایت های الزم از آنها به عمل خواهد آمد.

یزدانی��ان در خصوص ویژگی این برنامه هم گفت: با توجه به افزایش اس��تفاده از 
موبایل توسط مردم و سادگی استفاده از اپ ها، سعی شده است یک اپ کاربرپسند 
طراحی شود. این اپلیکیشن در مرحله اول، اطالعات متقاضیان را اخذ می نماید، اما 

در نظر است در آینده قابلیت ارائه آموزش های مجازی هم به آن اضافه شود.
وی افزود: پس از رونمایی این برنامه در نمایشگاه تلکام، عالقمندان با ظرفیت های 
آن هم آش��نا خواهند ش��د. مجددا تاکید می کنیم که دانشکده به تنهایی مسئول 
ایجاد اشتغال نیست، ولی با توجه به تاکیدات مقام عالی وزارت، ما هم وظیفه خود 

می دانیم که در حد بضاعت و توانمان برای ایجاد اشتغال همکاری کنیم.
یزدانیان در پایان گفت: به نظر متخصصان دانشکده، استفاده از این برنامه کاربردی 
می تواند بین کارجویان و صاحبان صنایع ارتباط برقرار کند و گامی مهم در ایجاد 

اشتغال باشد.
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:ITU Telecom TV مدیرعامل رشکت مخابرات ایران در گفت وگو با

حرکت به سوی تحول دیجیتال از مهمرتین اولویت های دکرت روحانی است

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، اظهار داشت: با حمایت دولت و با حرکت به سوی تحول دیجیتال، دولت الکترونیک و دولت همراه که از مهمترین 
اولویت های رئیس جمهور ما آقای دکتر روحانی است می توانیم با سرعت بیشتری در پنج سال آینده به جلو حرکت کنیم و اینکه رئیس جمهور 
برگزیده ی ملت نیز در این زمینه تاکید دارند فرصت مناسبی را برای ما فراهم می نماید.دکتر رسول سرائیان، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران که 
جهت شرکت در اجالس آی تی یو تلکام به بوسان کره جنوبی سفر کرده بود، با حضور در استودیوی ITU Telecom TV به سواالت مجری پاسخ 

گفت، که مشروح آن به شرح ذیل است.

  به ITU Telecom World 2017 در بوسان کره جنوبی خوش 
آمدید. باعث افتخار است که در استودیو در کنار آقای دکتر رسول 

سرائیان، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران هستم.
ممنون از اینکه من را دعوت کردید.

  س�واالتم را ب�ا این موضوع ش�روع می کنم که ش�عار امس�ال 
نمایش�گاه تلکام »تحول دیجیتالی هوش�مند« است. این برای شما 

چه مفهومی دارد؟
این بدان معناس��ت که ICT و دیجیتال می توانند تمام صنایع را دگرگون 
 ICT ک��رده و تغیی��ر دهند و در یک جمله می توان گفت ایجاد همپوش��انی بین
و صنای��ع دیگر. بر این باورم که این تغیی��ر می تواند همه چیز را متحول کند و به 

عبارتی ICT می تواند بازدهی، هوشمندی و سطح زندگی مردم را افزایش دهد.

  در خصوص حوزه ی هوش�مند )SMART(، چه فرصت هایی را 
طی پنج س�ال آینده پیش بینی می کنید و همین طور بفرمایید طی 

پنج سال آینده چه چالش های مهمی را پیش رو دارید؟
معتق��دم برای ما به عنوان یک اپراتور مخابراتی فرصت های بس��یار خوبی 
در زمینه های زیرس��اختی، خدمات ارزش اف��زوده و تجارت های جدید وجود دارد، 
ولی مهمترین چالش هایی که ما با آن ها روبه رو خواهیم شد شام��,ل اطالع��ات، 
جم��ع آوری اطالعات، مانیتور کردن اطالعات و امنیت در حریم خصوصی اس��ت 
و همی��ن طور در کن��ار هم قرار دادن تمام رئوس اصلی حوزه، به خصوص در ابعاد 
دولتی برای همکاری با یکدیگر در زمینه ی یکپارچه کردن و سازماندهی اطالعات 
اس��ت. برای مثال از بخش پزش��کی گرفته تا مالی و آموزشی تا ... که بای��د همه  

دست اندرکاران دولتی و خصوصی با هم به صورت یکپارچه همکاری نمایند.

  چه قدم هایی برای رسیدن به اقتصاد دیجیتالی جدید در ایران 
برداشته شده است؟

خوشبختانه، بخش زیرس��اختی ما به خصوص در حوزه ی تلفن همراه در 
ش��رایط بس��یار خوبی قراردارد. درصد نسل جوان ما بسیار باالست و آمادگی برای 
پذیرش تکنولوژی ها و تغییرات نیز بسیار باالست. بر این باور هستم که با حمایت 
دولت و با حرکت به س��وی تحول دیجیتال، دول��ت الکترونیک و دولت همراه که 
از مهمتری��ن اولویت های رئیس جمهور ما آقای دکتر روحانی اس��ت می توانیم با 
س��رعت بیشتری در پنج س��ال آینده به جلو حرکت کنیم و اینکه رئیس جمهور 
برگزی��ده ی مل��ت نیز در این زمینه تاکید دارند فرصت مناس��بی را برای ما فراهم 

می نماید.

  در خصوص نمایش�گاه امسال، از آن جایی که این اولین حضور 
شخص شما در این نمایشگاه است، حضور شما چه ارزش افزوده ای 

را به همراه داشت؟
حضور ما باعث می ش��ود که بتوانیم مش��ارکت و همکاری خوبی با تمامی 

بازیگران حاضر داش��ته باشیم تا بتوانیم فرصت های مشترک را شناسایی کرده و با 
همکاری هم بتوانیم ایده ها و گرایش های جدید را به روز رسانی کرده و با همکاری 

با یکدیگر بتوانیم الگوهای جدید را برای تمام دنیا و کشور عزیزمان تعیین کنیم.

  این باعث افتخار ما بود که در کنار ش�ما بودیم. برای سوال آخر 
بفرمایید آیا پیغام مهمی برای بینندگان خاص ما دارید؟

فکر می کنم اگر بتوانیم مش��ارکت خوب��ی را در صحنه ی بین الملل با هم 
داشته باشیم می توانیم تحول دیجیتال را سرعت بخشیم و تحول دیجیتال هوشمند 
را در همکاری ها و مشارکت ها، بین تمامی شرکت ها، بخش دولتی و ... افزایش داده 
و از این طریق با ارائه ی س��رویس های بهتر، اعتم��اد مردم را جلب کرده و زندگی 

بهتری را برایشان به ارمغان آوردیم.

  این پیغام بسیار خوبی است. از شما برای حضورتان تشکر کرده 
و بهترین ها را در آینده برای شما آرزو می کنم.
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:ITU Telecom TV مشاور وزیر ارتباطات در امور بین امللل در گفت وگو با

وزارت ارتباطات برای جذب SME ها و حضورشان در بازار تالش خواهد کرد

مشاور وزیر ارتباطات در امور بین الملل، گفت: سعی ما برآن است تا تمامی منابع قانونی را که SME ها بدان نیازمندند را به آن ها ارائه دهیم تا آن 
ها را فعال تر نماییم. وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نیز با حمایت های مالی خود به چنین شرکت هایی، تمام تالش خود را برای جذب SME ها 
و حضورشان در بازار به کار خواهد گرفت.دکتر سید احمد رضا شرافت، مشاور وزیر ارتباطات در امور بین الملل که جهت شرکت در اجالس آی تی 
یو تلکام به بوسان کره جنوبی سفر کرده بود، با حضور در استودیوی ITU Telecom TV به سواالت مجری پاسخ گفت، که مشروح آن به شرح 

ذیل است.

  به ITU Telecom World 2017 در بوس�ان 
ک�ره جنوبی خوش آمدید. باعث افتخار اس�ت که در 
اس�تودیو در کنار آقای دکتر ش�رافت، مشاور ارشد 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات جمهوری اس�المی 
ایران هس�تم. دکتر شرافت خیلی خوشحالم که شما 
را در اس�تودیو داریم و از ش�ما ب�ه خاطر حضورتون 

تشکر میکنم.
باعث افتخار است و من نیز از شما تشکر می کنم.

  سواالتم را با این موضوع شروع می کنم که شعار 
امسال نمایشگاه تلکام »تحول دیجیتالی هوشمند« 

است. این برای شما و ایران چه مفهومی دارد؟
 ICT برای ایران این بدان معناس��ت ک��ه باید از قدرت
برای حل بعضی از موضوعاتی که ما را تحت فشار قرارداده اند بهره 

ببریم. نه تنها ایران بلکه بسیاری از کشورهای دیگر نیز دچار مشکالت زیادی هستند که 
همه این مشکالت برای ما مشترک است. 

یکی از این مشکالت طوالنی شدن خشکسالی در مناطق مختلف جهان است. در همین 
حال، به بهبود بخش درمانی و ارائه سرویس های خدماتی بهتر به شهروندان در کنار مسائل 
دیگری همچون آموزش و اپلیکیشن های ICT در آموزش و تحصیل، اپلیکیشن های 
ICT برای بهتر اداره کردن جامعه و همین طور حوزه های زیاد دیگری که می توانیم با 

قدرت ICT از آن ها بهره مند شویم، نیازمندیم.
در کشورمان برای بهبود و افزایش بهره وری تعدادی پروژه های بزرگ را راه اندازی کرده ایم؛ 
 ICT چرا که در دولت جدید هم یکی از اساسی ترین برنامه ها استفاده بهینه از قدرت
در کش��اورزی الکترونیک، سالمت الکترونیک و همین طور دولت الکترونیک است و ما 
پروژه هایی را برنامه ریزی کرده ایم تا اجرایی شدن آن ها را تسریع و تسهیل بخشیم که در 

نتیجه آن، مردم کشورمان بتوانند از فوایدش بهره مند شوند.
ما تعدادی پروژه های عمومی را به عنوان نسخه های آزمایشی شروع کرده ایم و همان 
طور که وزیر محترم کشورمان در سخنرانی خود در نشست وزرا بیان کردند، ما به دنبال 
استفاده از قدرت ICT به صورت IoT و هوش مصنوعی در صنعت کشاورزی هستیم. 
برای مثال ما با استفاده از IoT و AI توانسته ایم مصرف انرژی را در صنعت کشاورزی تا 
50 درصد کاهش داده و این مساله بسیار مهم و قابل ذکر است، چرا که بیش از 90 درصد 
از مصرف آب در کشور ما متعلق به صنعت کشاورزی است و این روش کاهش چشمگیر 
در مصرف منابع آب را به همراه داشت، به خاطر این که همان طور که پیشتر گفتم همه ما 
از خشکسالی رنج می بریم. نقطه جالب و جذاب این است که نه تنها توانستیم از استفاده 
بهینه در بهره وری در مصرف آب بهره مند شویم، بلکه به طور همزمان توانستیم مصرف 
برقی را که برای پمپاژ آب ها استفاده می شد را نیز کاهش دهیم. در نتیجه توانستیم در 
مصرف سوخت هم کاهش خوبی داشته باشیم که همه این ها باعث حفاظت بیشتر از 
محیط زیست خواهد شد. تمام تمرکز ما در زمینه هایی است که بتواند توسعه های پایداری 

را برای ما به ارمغان آورد.
  بخش دیگری که باید به آن توجه ش�ود به نظرم بخش SMEها 
می باشد، از دیدگاه شما نوآوری های جدید چه جایگاهی در اقتصاد 

دیجیتالی ایران دارد؟
به نظر من این یک فرصت استثنایی برای SME هاست. 
در پروژه های مطالعاتی و مثال هایی که پیشتر درباره آن ها صحبت 
کردم همه آن ها توسط همکاری های منسجم بین بخش آکادمی 
ما و SME ها صورت پذیرفته است که نقش مهم SME ها را در 
توسعه این تکنولوژی ها و زیرساخت های جدید نشان می دهد 
که در نهایت سود اصلی را مردم جامعه خواهند برد.به همین دلیل 
است که ما توجه وی�ژه ای به حضور فع���ال SME ها در چنین 
فعالیت هایی داریم و سیاست های حاکمیتی ما هم به دنبال ارائه 
تسهیالت کامل برای تشویق SME ها برای حضور پررنگتر در این 
فعالیت ها می باشد. سعی ما برآن است تا تمامی منابع قانونی را 
که SME ها بدان نیازمندند را به آن ها ارائه دهیم تا آن ها را فعال 
تر نماییم. وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نیز با حمایت های 
مالی خود به چنین شرکت هایی، تمام تالش خود را برای جذب SME ها و حضورشان 

در بازار به کار خواهد بست.
  ب�ه طور حتم حضور در چنین رویدادهایی هزینه های زیادی را 
طلب می کند، حضور شما با چنین هزینه هایی چه ارزش افزوده ای 

را برای شما به همراه دارد؟
این رویدادها بسیار مورد استقبال وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و همین طور 
بخش خصوصی ایران است. به نظر من اصلی ترین ارزشی که حضور در این رویدادها برای 
ما به همراه خواهد داشت، فرصت توسعه ارتباطات، آشنایی با همکاران و پتانسیل های 
مشتریان حاضر در این رویدادها و همین طور آشنایی با شرکت ها و ارگان های دیگر است 
تا بتوانیم همکاری های مان را توسعه دهیم. پس ما باید حضور داشته باشیم. می توانم 
بگویم که هیات عالی رتبه ایران در تمامی رویدادهای ITU تاکنون شرکت کرده است و 
از سال گذشته نیز دوباره به صورت پاویون مشارکت خود را با ITU توسعه داده است و 
این حضور در آینده نیز ادامه دار خواهد بود. در مذاکراتی که ما با وزیر محترم ارتباطات و 
فناوری اطالعات  کشورمان داشتیم، ایشان نیز به واقع از حضور در این رویداد حمایت می 
کنند و تمایل دارند تا تمامی فعاالن حوزه ICT کشورمان و تمامی کسانی که به نوعی با 

صنعت ICT در ارتباط هستند حضور فعالی در این رویدادهای ITU داشته باشند.

  در آخر آیا پیغام مهمی برای شرکت کنندگ��ان در
 ITU Telecom world 2017 دارید؟

می توانم بگویم که باید از این رویدادها حداکثر استفاده را ببریم و همان طور که 
پیشتر گفتم حضور در این رویدادها باعث ایجاد ارتباطات جدید، آشنایی با فرصت های 
جدید برای بهره مندی از آن ها و همین طور استفاده از تجربه دیگران و همکاری های دو 

جانبه می شود و می تواند سودمندی های مشترک را نیز به همراه داشته باشد.
 از حض�ور و همراه�ی ش�ما در کنارمان بس�یار سپاس�گزارم و 
خوش�حالیم که ش�ما را در ای�ن رویداد مالقات کردیم و برای ش�ما 

بهترین ها را آرزو میکنم.
 این باعث افتخار من بود و من نیز از شما تشکر می کنم. 
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دبیرکل اتحادیه بین المللی مخابرات، گفت: وزیر ارتباطات ایران را بسیار عالقه مند 
دیدم که تالش دارد صنعت ICT ایران را برای همکاری با س��ایر کش��ورهای دنیا 
نزدیک کند و همین طور در تالش اس��ت که ارتباط ایران با ITU را بیش از پیش 
نزدیک کند.»هولین ژائو« که پس از دیدار اختصاصی با دس��ت اندرکاران س��یتنا به 
عنوان نماینده  نمایش��گاه های ITU در ایران، به سواالت خبرنگار سیتنا در بوسان 
کره جنوبی پاسخ می گفت، در ارزیابی از اهمیت حضور پاویون ایران در نمایشگاه های 
ITU، گفت: ایران کش��وری بس��یار مهم از لحاظ فرهنگی و تاریخی است و جایگاه 
اس��تراتژیک مهمی در جهان و منطقه دارد، به همین دلیل حضور ایران در مجامع 
 ITU برای ما بسیار مهم است.دبیرکل ITU و نمایشگاه های ICT  بین المللی حوزه
در خصوص حضور پاویون ایران در نمایشگاه تلکام بوسان، هم خاطرنشان کرد: باعث 
افتخار ماس��ت که امسال حضور ایران بسیار هدفمندتر بود؛ چراکه توجه ویژه ای به 
SMEها داش��ت، اگرچه سال گذشته هم ایران حضور خوبی داشت، ولی به نظر می 

رسد که امسال با آمادگی بیشتری در نمایشگاه حضور پیدا کرد.
ژائو ادامه داد: وزیر ارتباطات ایران هم امسال در نمایشگاه به ما ملحق شد و ما او را 
جوانی بااس��تعداد و خالق یافتیم که تالش دارد توانمندی ICT ایران را به بهترین 
شیوه در معرض دید دنیا قرار دهد.دبیرکل ITU همچنین گفت: وزیر ارتباطات ایران 
را بسیار عالقه مند دیدم که تالش دارد صنعت ICT ایران را برای همکاری با سایر 
کشورهای دنیا نزدیک کند و همین طور در تالش است که ارتباط ایران با ITU را 

بیش از پیش نزدیک کند.
ژائو همچنین تاکید کرد: من دیدم که امس��ال حضور ایران بسیار متفاوت تر از سال 
گذشته بود و پروژه های خوبی را برای همکاری با سایر کشورهای دنیا معرفی کردند 
و من بر این باورم که شما پروژه های بسیار دیگری برای معرفی به صنعت ارتباطات 
دنیا دارید که به دلیل محدودیت مکانی نتوانستید همه آنها را در این نمایشگاه ارائه 

دهید.
 ،ITU گفت: امیدوارم سال آینده با همکاری سیتنا به عنوان شریک ،ITU دبیرکل
اس��تارتاپ ها و پروژه هایی که توس��ط جوانان خالق ایرانی در حال اجراست به دنیا 

معرفی شود.

  حضور پاویون ایران در نمایش�گاه تلکام بوس�ان بسیار پررنگ و حائز 
اهمیت بود

 ITU ژائو در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار سیتنا پیرامون مقایسه ی نمایشگاه امسال
در مقایس��ه با دوره های گذشته، گفت: امسال نمایشگاه بسیار خوب بود و این باعث 

مونا ارشادی فر

دبیرکل اتحادیه بین املللی مخابرات در گفت وگوی تفصیلی:

اپل را به همکاری مجدد با اپلیکیشن های ایرانی تشویق می کنیم

وزیر ارتباطات ایران تالش دارد که صنعت ICT ایران را برای همکاری با سایر 

کشورهای دنیا نزدیک کند

همه  تحریم های بین املللی علیه ایران، سیاسی است

از حضور ایران به عنوان عضو کشورهای رسان مختار حامیت می کنم

افتخار ما بود که ITU Telecom World 2017 را در بوسان برگزار کردیم که 
با حمایت بسیار خوب و سازمان یافته ی کشور میزبان همراه بود.

دبیرکل ITU ادامه داد: کره جنوبی هم در این نمایشگاه حضور بسیار خوبی داشت 
و تس��هیالت بسیار مناسبی را ارائه کرد و همچنین جلسات تخصصی مناسبی برای 

مدعوین برپا شد.
ژائو، خاطرنشان کرد: SMEها و اکثر شرکت کنندگان تلکام 2017 را جوانان تشکیل 
دادند که آنها از نحوه  برگزاری نمایش��گاه و تکنولوژی های جدید ارائه ش��ده توسط 
متخصصان کره ای که ش��امل 4G و 5G ، اینترنت اش��یاء، سیس��تم حمل و نقل 

هوشمند و ... بود، بسیار راضی بودند.
وی ادامه داد: از دیدگاه کش��ور میزبان هم، آنها از برگزاری و حضور کشورهای دیگر 

بسیار راضی بودند و در جلسات بر این نکته اذعان داشتند.
ژائو، گفت: عالوه بر این، رویدادهای برگزار ش��ده در نمایش��گاه، پاویون ها و شرکت 
کنندگان از تمام صنایع، طبق بررس��ی های ما از رضایت باالیی برخوردار بودند. به 
خصوص، در این نمایش��گاه شاهد حضور بس��یاری از وزرای کشورهای آفریقایی به 
همراه صنایع و SMEها بودیم که در قالب پاویون های بس��یار خوبی حاضر ش��ده 

بودند.
دبیرکل ITU، تاکید کرد: این در واقع یک گردهمایی بس��یار خوب اس��ت که افراد 
زیادی با حضور در این گردهمایی ضمن آش��نایی با روند توس��عه در سایر کشورها، 
موفق به توس��عه ی همکاری ها و جذب س��رمایه گذار می شوند و در نهایت همه می 

توانند از فرصت های حاضر منفعت ببرند.
وی در ادامه  گفت وگو با س��یتنا، افزود: برای اولین بار س��ه بخش تخصصی مشتمل 
بر حوزه ی مخابرات، مخابرات سازمانی و توسعه های مخابراتی در کنار هم به ارائه ی 
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آخرین دستاوردها و تسهیالت پرداختند و تجربه های خود را با دیگران به اشتراک 
گذاشتند.

ژائو گفت: همچنین پس از سال ها تجربه آموزی، امسال ITU موفق شد تا نشریه ی 
تخصصی خ��ود را با عنوان “ICT Discoveries” برای دانش��گاه ها ارائه دهد. به 
دلیل خالقیت ها و ابداعات تکنولوژیکی، شروع کار این مجله ساده نبود، ولی در نهایت 
باعث افتخار ما بود که در تلکام 2017 اولین شماره از این مجله منتشر شد. مقاالت با 
کیفیت باال در خصوص هوشمندسازی در این مجله منتشر شد و بازخوردهای بسیار 

خوبی دریافت کردیم که ما را بسیار امیدوار کرد.
دبیرکل اتحادیه بین المللی مخابرات، در خصوص حضور پاویون ایران در نمایش��گاه 
بوسان هم، گفت: امسال حضور پاویون ایران بسیار پررنگ و حائز اهمیت بود؛ چراکه 
پروژه ها، طرح ها و ایده های خوب و جدیدی برای ارائه داشتند که ما بسیار از حضور 

ایران خرسند شدیم و امیدوارم خود ایرانی ها هم از حضورشان خرسند باشند.
ژائو خاطرنشان کرد: در مقایسه با سال گذشته تعداد بازدیدکنندگان هم به طور حتم 
افزایش چشم گیری داشت و تنها در روز اول بالغ بر 6 هزار ثبت نام کننده داشتیم 
که رقم باالیی به نسبت همین روز اول در سال گذشته بود. عالوه بر این، نکته حائز 

اهمیت نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته، حضور بازدیدکنندگان عمومی بود.
وی افزود: ما بازدید عموم را برای این در دستور کار قرار دادیم که بسیاری از جوانان و 
دانشجویان که به دنبال آشنایی با تحوالت تکنولوژیک در سایر کشورهای دنیا هستند 
هم بتوانند با این بخش در نمایشگاه ITU آشنا شوند که حضور عموم بازدیدکنندگان 

در نمایشگاه امسال قابل توجه بود.
دبیرکل ITU، تاکید کرد: در مقایسه با سال گذشته تعداد پاویون ها به 32 رسید که 
این رقم در سال گذشته 28 بود. کشورهایی مانند فیلیپین، اندونزی، بنین و سیرالئون 
هم برای اولین بار در نمایشگاه ITU شرکت کردند که پاویون فیلیپین بسیار زیبا و 
بروز بود و پاویون اندونزی هم بسیار بزرگ و تاثیرگذار با تعدد SMEهای باال و البته 

با همراهی وزیر ارتباطات این کشور همراه بود.

  تحریم اپراتورهای ایرانی توسط GSMA را پیگیری خواهم کرد
ژائو در پاسخ به سوال دیگر سیتنا در خصوص اینکه »اخیرا GSMA )انجمن جهانی 
موبایل( تحریم هایی را علیه برخی اپراتورهای تلفن همراه ایران اعمال کرده اس��ت، 
به نظر شما چرا این تحریم ها اتفاق افتاده است و شما به عنوان دبیرکل ITU چه 
واکنشی ابراز خواهید داشت؟« گفت: در واقع این اولین بار است که موارد اینچنینی 
را می ش��نوم. در دیدار با وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات ایران، ایش��ان هم 

این مورد را بیان کردند.
وی افزود: باید اقرار کنم که کمی متعجب شدم. تا آنجایی که می دانیم تحریم ها یک 
بازی سیاسی است و به نظر بنده همه ی تحریم های بین المللی علیه ایران، سیاسی 

است.
وی ادامه داد: وقتی که خبر تحریم اپراتورهای ایرانی توس��ط GSMA را ش��نیدیم 

بسیار متعجب شدم، چراکه GSMA یک انجمن تخصصی است و اصال نمی دانم چرا 
وارد بحث تحریم ایران شده است.

ژائو افزود: زمانی که وزیر ارتباطات ایران این موضوع را بیان کردند به ایش��ان عرض 
کردم که اصال هیچ اطالعی در این مورد نداش��تم، ولی می توانم بررس��ی کنم و با 
روابطی که در GSMA داریم حتما موضوع را با آن ها مطرح کرده و آن ها را تشویق 
می کنم که هیچ کس را از GSMA خارج نکنند و اجازه دهند تمامی اپراتورها به 

آنان ملحق شوند.
دبیرکل اتحادیه  جهانی مخابرات خاطرنش��ان کرد: این موضوع غیرقابل درک است 
که وقتی اپراتوری می خواهد به این انجمن ملحق ش��ود، چرا آن ها باید آن اپراتور 

را منع کنند؟
این انجمن، جهانی اس��ت و باید همه ی اپراتورهای تلفن همراه اجازه ی عضویت در 
آن را داش��ته باش��ند. به نظر من این موضوع اصال طبیعی نیست و من حتما آن را 

پیگیری خواهم کرد.
ژائو در پاسخ به سوال سیتنا که »آیا شما حمایت خود از اپراتورهای تلفن همراه ایرانی 
را اب��راز خواهید کرد؟« گفت: به طور حتم این کار را انجام خواهم داد و امیدوارم به 

زودی این مساله حل شده و ختم به خیر شود.

   اپل باید خوش آمدگوی تمامی اپلیکیشن های کاربردی باشد
»هولین ژائو« که به س��واالت خبرنگار سیتنا در بوسان کره جنوبی پاسخ می گفت، 
در پاس��خ به سوال سیتنا پیرامون تحریم اپلیکیش��ن های ایرانی توسط اپ استور و 
گوگل پلی، گفت: ظاهرا تمامی این مش��کالت به خاط��ر تحریم های صورت گرفته 

علیه ایران است.
وی ادامه داد: وقتی که من اخبار رسانه ها را دنبال می کنم بیشتر به این نکته توجه 

کنم که ما بیشتر از گذشته به توسعه ی فضای ICT در بازار بین الملل نیازمندیم.
وی افزود: ما تحریم ها را می شناس��یم و تحریم ها بحثی سیاس��ی است، البته وزیر 
ارتباط��ات ای��ران ه��م این موض��وع را با بنده مط��رح کردن��د و در خصوص حذف 

اپلیکیشن های ایرانی از اپ استور توضیحاتی ارائه دادند.
ژائو خاطرنش��ان کرد: ایران به دنبال حمایت از حضور اپلیکیش��ن های خود در این 
اس��تورها و در بازار بین الملل است. به نظر بنده شرکت اپل هم باید خوش آمدگوی 

تمامی اپلیکیشن های کاربردی باشد.
دبیرکل ITU، گفت: پیرو جلسه ی بنده با آقای جهرمی، به اطالع ایشان رساندم که 
ITU همواره به دنبال تش��ویق اعضای خود برای صحبت، مذاکره و حل مسائل بین 

کشورهاشان است و این موضوع هم قابل مذاکره است.
وی ادامه داد: ITU هیچ گاه در مس��ائل و مباحث تجاری ورود نمی کند، ولی از 
آنجا که اپل یکی از اعضای ITU است و ما طبق روال ITU همواره اعضای خود 
را به همکاری با تمامی ش��رکت ها در سراسر دنیا تشویق می کنیم تا همه بتوانند 
در کن��ار هم از فضای موجود بهره مند ش��وند، پس می توانیم آن ها را به همکاری 

امسال حضور پاویون ایران بسیار پررنگ 
و حائز اهمیت بود؛ چراکه پروژه ها، 

طرح ها و ایده های خوب و جدیدی برای 
ارائه داشتند که ما بسیار از حضور ایران 
خرسند شدیم و امیدوارم خود ایرانی ها 

هم از حضورشان خرسند باشند.
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مجدد با اپلیکیشن های ایرانی تشویق کرده و از آن ها بخواهیم تا مشکل پیش آمده را 
حل کنند.

  مراحل عضویت پنج دانشگاه برتر ایران در ITU به سرعت انجام خواهد 
شد

»هولین ژائو« که به سواالت خبرنگار سیتنا در بوسان کره جنوبی پاسخ می گفت، در 
خصوص مباحث مطروحه در مالقات با وزیر ارتباطات ایران در حاشیه ی اجالس تلکام 
بوسان، گفت: ایشان برای عضویت پنج دانشگاه برتر ایران در ITU درخواست کردند که 
ما به محض دریافت نامه تاییدیه از طرف وزیر مبنی بر اینکه این پنج دانشگاه می توانند 

به عضویت ITU درآیند، بالفاصله مراحل عضویت آن ها را انجام خواهیم داد.
وی افزود: اگر همین امروز نامه تاییدیه دریافت شود و دانشگاه ها حق عضویت سالیانه 
خود را پرداخت کنند، طبق قوانین ITU بالفاصله این عضویت انجام می شود. بعد از 
انجام مراحل، ما به مدیران دانش��گاه ها و مسووالنشان اعالم خواهیم کرد که دیگر به 

عضویت ITU درآمده اند و می توانند همکاری را آغاز کنند.
وی در خصوص توسعه  همکاری های ITU با دانشکده پست و مخابرات ایران هم گفت: 
ما برای اولین بار نش��ریه ICT خود را به نام ICT Discoveries منتشر کردیم. در 
دو سال گذشته برنامه ریزی های منسجمی برای این نشریه انجام شده است و ما در 
10 سال گذشته در این باره صحبت می کردیم. امیدوارم که از طریق این نشریه بتوانیم 
ارتباط خود را با دانش��گاه های ایران و به خصوص دانشکده پست و مخابرات نزدیک تر 
کنیم.وی ادامه داد: عالوه بر نش��ریه، قطب های علمی، پروژه های مش��ترک، ظرفیت 
سازی و موارد دیگر از جمله فعالیت هایی هستند که ارتباط ما را با دانشگاه های ایران 
بیشتر و پررنگ تر می کند.وی خاطرنشان کرد: در این سال ها متوجه شدیم که باید 
به دنبال چارچوب دیگری برای جذب محققان دانش��گاه ها باشیم که همان نشریه 
تخصصی اس��ت. اگرچه در چرخه علمی، نش��ریه IEEE ، نشریه ای جذاب و بسیار 
مشهور است، ولی هنوز زمینه های زیاد دیگری وجود دارند که IEEE به آن ها ورود 
نکرده است و بیشتر به تحقیق ها و توسعه ها در ایده های اولیه توجه دارد. مقاالت 
مهم زیادی درباره بیزینس های مختلف و روند استاندارد سازی بیزینس ها وجود دارد 
که IEEE هیچ وقت از آن ها اس��تفاده نکرده اس��ت. نشریه ITU به دنبال پوشش 
کامل همه این موارد اس��ت و ما امیدواریم در ICT Discoveries بتوانیم مقاالت 

خوبی از محققان دانشگاه های ایران برای انتشار دریافت کنیم.
دبی��رکل ITU تاکید ک��رد: از نظر ما ای��ران در زمینه ظرفیت ه��ای تحقیقاتی و 
تکنولوژی های پیش��رفته بس��یار زبانزد اس��ت و ما به دنبال همکاری های خوب با 

دانشگاه های ایران هستیم.
دبی��رکل اتحادیه بین المللی مخابرات، تاکید کرد که ط��ی مذاکره با وزیر ارتباطات 
ایران، بنا شد تا در انتخابات دور بعد از حضور ایران به عنوان عضو کشورهای سران 

مختار حمایت کنیم.

  اپلیکیشن ها باید از انحصار شرکت های بزرگ خارج شوند
ژائو، در خصوص اس��تراتژی جدی��د اپراتورهای تلفن همراه مطرح دنی��ا در ارائه ی 
سرویس های جدید و استانداردهای ITU در این حوزه، گفت: به طور حتم 5G یک 
تکنولوژی جدید است که ما درباره  آن بسیار صحبت کرده و می کنیم، ولی در بحث 

تجاری سازی اپلیکیشن ها هنوز قدم های موثری برنداشته ایم.
وی ادامه داد: تمامی این اپلیکیش��ن ها توس��ط ش��رکت ها توس��عه پی��دا می کنند 
و بر این باوریم که همه  خدمات ارائه ش��ده توس��ط این اپلیکیش��ن ها نمی تواند در 
انحصار ش��رکت های بزرگ باشند و SMEها هم پتانسیل های فراوانی برای ارائه ی 

اپلیکیشن های خود دارند.
وی افزود: به همین دلیل است که ما به دنبال حمایت و تشویق SMEها هستیم و 
جایگاه خاصی را در رویدادهای ITU برایشان در نظر گرفته ایم تا توجه بخش های 
حاکمیت��ی را نیز ب��ه SMEها جلب کرده و زمین��ه ای را فراهم کنیم تا بخش های 
حاکمیتی و شرکت های بزرگ نیز فرصت های موجود را در اختیار SMEها قراردهند 

و به رشد و شکوفایی آن ها کمک کنند. 
ژائو خاطرنشان کرد: با این حمایت هاست که SMEها می توانند قوی تر از پیش عمل 
ک��رده و ب��ا تولید ایده های جدید، آن ها را به واقعیت تبدیل کرده و به قدرت صنعت 

ICT اضافه نمایند.

  آفریقای جنوبی میزبان اجالس ITU 2018 است
دبیرکل ITU در بخش دیگری از گفت وگوی خود با سیتنا، در خصوص سیاست های 
این اتحادیه برای انتخاب کشور میزبان در نمایشگاه های بین المللی تلکام ITU، نیز 
گفت: هر ساله طی فراخوانی به اعضای ITU اعالم می کنیم که متقاضیان میزبانی 
نمایشگاه های ITU درخواست های خود را برای ما ارسال نمایند. این فراخوان برای 

همه ی اعضا یکسان است و تفاوتی بین اعضاء قائل نمی شویم.
وی افزود: بعد از دریافت درخواست ها، نسبت به ارزیابی کشورهای درخواست کننده 
اقدام می کنیم. مهمترین نکاتی که در خصوص کشورها برای ما حائز اهمیت است، 
امکاناتی اس��ت که به عنوان میزبان در اختیار ITU و بازدیدکنندگان قرار داده می 
ش��ود. عالوه بر این باید از لحاظ گردش��گری نیز جاذبه هایی برای شرکت کنندگان 
داشته باشند که در کنار حضور در نمایشگاه بتوانند اوقات فراغت خوبی را نیز برای 

شرکت کنندگان در نمایشگاه و اجالس فراهم کنند.
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: این مراحل و ارزیابی ها معموال یک سال زمان می برد 
و برای مثال کشور آفریقا متقاضی سال آینده است و از هم اکنون کشور مجارستان 
آمادگ��ی خ��ود را برای س��ال 2019 اعالم کرده اس��ت و این در حالی اس��ت که ما 
 ITU درخواس��ت های بیشمار دیگری از کش��ورهای دیگر برای میزبانی رویدادهای
داری��م و این را به صورت یک رقابت س��الم برگزار می کنیم و بعد از ارزی�ابی ه��ا به 

جمع بندی نهایی می رسیم.
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مدیرکل دفرت روابط عمومی و بین امللل رشکت ارتباطات زیرساخت، ترشیح کرد:

فرصت توسعه  روابط بین امللل برای رشکت ارتباطات زیرساخت در منایشگاه بوسان

کنکاش

فریده شریف زاده

مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت ارتباطات زیرساخت، گفت: 
حضور شرکت ارتباطات زیرساخت در نمایشگاه تلکام بوسان به عنوان تنها شرکت 
حاکمیتی ایران در حوزه  ICT که وظیفه  ارتباطات بین الملل و تامین پهنای باند 
اینترنت کشور را به عهده دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار بود تا تعامالت الزم در 
ابعاد اقتصادی، بازرگانی، فنی، تبادل اطالعات و به روز نمودن اطالعات انجام گیرد 

و فرصت مناسبی برای توسعه  روابط بین الملل فراهم شود.
»حامدرضا اسماعیلی« در گفت وگو با خبرنگار نسل چهارم پیرامون حضور »شرکت 
ارتباطات زیرس��اخت« در پاویون ایران نمایشگاه ITU Telecom World طی 
دو سال اخیر، گفت: نمایشگاه تلکام  ITU هر ساله در نقاط مختلف جهان برگزار 
می ش��ود و سال گذش��ته نیز این رویداد در کش��ور تایلند برگزار شد که شرکت 
ارتباطات زیرس��اخت ضمن حضور در این رویداد موفق به اخذ لوح تقدیر غرفه ی 

برتر از دبیرکل ITU شد.
وی ادامه داد: امس��ال نیز نمایشگاه ITU Telecom World 2017 به عنوان 
معتبرترین و مهمترین رخداد نمایش��گاهی سالیانه ی اتحادیه ی جهانی مخابرات، 
از تاریخ 25 تا 28 س��پتامبر 2017 در بوس��ان کره جنوبی برگزار ش��د و شرکت 
ارتباطات زیرساخت به همراه سایر شرکت ها و موسسات در قالب پاویون جمهوری 
اسالمی ایران در نمایشگاه ITU حضور یافت، که شرکت های حاضر در پاویون به 
ارائه  توانمندی های خود در حوزه ی ICT پرداخته و با سایر شرکت های حاضر در 

نمایشگاه نیز مذاکره کردند.
 ،You Young Min به همراه ،ITU اسماعیلی، افزود: آقای هولین ژائو، دبیرکل
وزی���ر عل���وم و ICT ک���ره جنوب��ی در اولی���ن روز ب�رپای��ی نمایش�����گاه 
ITU Telecom World 2017 در پاویون جمهوری اسالمی ایران و خصوصا 
غرفه ی ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت حضور یافتند که ضمن خ��وش آمدگویی، 
گزارش��ی از مجموع فعالیت ها، س��رویس ها و خدمات قابل ارائه توس��ط ش��رکت 
ارتباطات زیرس��اخت تش��ریح شد. همچنین در س��ومین روز برپایی نمایشگاه نیز 
بار دیگر آقای ژائو با هیات همراه در جمع اعضای پاویون ایران و غرفه  زیرس��اخت 

حضور یافت و از حضور پررنگ شرکت های ایرانی در نمایشگاه تقدیر کرد.
وی ادامه داد: وزیر ارتباطات زیمباوه نیز از غرفه ی ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت 
بازدید به عمل آورد و خواس��تار برگزاری کمیس��یون مشترک بین دو کشور شد. 
همچنین وزیر ارتباطات آفریقای جنوبی نیز از غرفه ی شرکت ارتباطات زیر ساخت 

بازدید کرد که گزارشی از فعالیت های شرکت به ایشان ارائه شد.
مدیرکل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل ش��رکت ارتباطات زیرساخت، گفت: 
در این نمایشگاه، شرکت های مختلف در حدود 400 غرفه به ارائه ی توانمندی ها و 
فناوری های جدید پرداختند و بیش از 9100 نفر از آن بازدید کردند. 32 پاویون 
کشوری مش��تمل بر کشورهای جمهوری اس��المی ایران، چین، ژاپن، آذربایجان، 
کره جنوبی، آفریقای جنوبی، گابن، مالزی، غنا، اندونزی، برزیل، روواندا، س��نگال، 

نیجریه، سودان، زیمباوه، فیلیپین، کامرون و ... در این نمایشگاه برپا شده بود.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: »شرکت ارتباطات زیر ساخت« با حضور موثر و پر رنگ 
در نمایش��گاه ITU Telecom World 2017 بوس��ان ک��ره جنوبی موفق به 
انجام مذاکره با بیش از 40 نماینده  مخابراتی کشورها، اپراتورها، SMEها و فعاالن 
بین المللی در عرصه  ارتباطات و مخابرات ش��د. همچنین با مراجعه به غرفه  اکثر 
کش��ورهای آفریقایی اقدام به طرح و حل مشکالت نامبرینگ اپراتورهای آفریقایی 
با اپراتورهای تلفن همراه کش��ورمان و دریافت نقاط تماس شد. در مجموع در این 
نمایشگاه سعی بر آن شد تا توانمندی های شرکت ارتباطات زیر ساخت در عرصه ی 

جهانی معرفی گردد.
وی ادامه داد: با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک جمهوری اس��المی ایران در منطقه، 
اپراتورها و ش��رکت های بین المللی اش��تیاق زیادی به توس��عه ی روابط با شرکت 
ارتباطات زیرس��اخت از خود نش��ان دادن��د. همچنین در این نمایش��گاه، جایگاه 

اس��تراتژیک جمهوری اس��المی ایران در منطقه ی خاورمیانه به عنوان پایدارترین 
کشور و فرصت مناسبی که برای ترانزیت از طریق کشور ما برای سایر اپراتورهایی 
که نیاز به برقراری ارتباط از طریق ایران )و بالعکس( دارند، تبیین گردید. همچنین 
در خص��وص ایجاد منطقه  آزاد چابهار و دعوت از ش��رکت ها ب��رای ایجاد لندیگ 

کابل های خود در این منطقه اطالع رسانی شد.
وی اف��زود: موضوعات اصلی که در این نمایش��گاه به آن اش��اره ش��د در خصوص 
استراتژی های سرمایه گذاری، ابداعات فنی و همچنین معرفی ظرفیت ها و قابلیت 
های ارائه  سرویس های VOIP ، TDM، پهنای باند اینترنت، شهرهای هوشمند، 
اینترنت اش��یاء، امنیت سایبری، نسل پنجم ، همکاری و مشارکت در ایجاد شبکه 

فیبرهای نوری و مراکز داده اینترنتی بود.
او ادامه داد: همچنین در حاش��یه  این نمایش��گاه، کارگاه ه��ا و فروم های مختلف، 
ب��ا س��خنرانی مقامات  عالی رتب��ه  دولتی و خصوصی حوزه  ICT  از کش��ورهای 
مختلف دنیا و مقامات ITU )حدودا 125 س��خنرانی( برگزار شد. مهندس آذری 
جهرمی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات کش��ورمان نیز ضمن حضور در 
این نمایش��گاه و بازدید از پاویون ایران و غرفه ی ش��رکت ارتباطات زیرساخ��ت با 

دست اندرکاران حاضر در نمایشگاه، گفت وگو و تبادل نظر کرد.
وی افزود: حضور ش��رکت ارتباطات زیرساخت در نمایشگاه تلکام بوسان به عنوان 
تنها ش��رکت حاکمیتی ای��ران در حوزه  ICT که وظیف��ه ی ارتباطات بین الملل 
و تامی��ن پهنای باند اینترنت کش��ور را به عه��ده دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار 
ب��ود تا تعام��الت الزم در ابعاد اقتصادی، بازرگانی، فنی، تب��ادل اطالعات و به روز 
نم��ودن اطالعات انجام گیرد و فرصت مناس��بی برای توس��عه ی روابط بین الملل 

فراهم شود.
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نمایشگاهITU Telecom World 2017  بوسان به عنوان معتبرترین و مهمترین 
رخداد نمایشگاهی سالیانه ITU شاهد حضور موثر شرکت مخابرات ایران در پاویون ایران 
بود که مورد توجه مقامات عالی رتبه ی حوزه  مخابرات کشورهای مختلف و به خصوص تیم 

ارزیاب نمایشگاه و دبیرکل اتحادیه  جهانی مخابرات قرار گرفت.
ب��ه دنبال حض����ور موث���ر »ش��رکت مخاب����رات ای���ران« در پاوی����ون ای���ران 
نمایش��گاهITU Telecom World 2017  بوسان کره جنوبی به عنوان معتبرترین 
برنامه  نمایشگاهی سالیانه  ITU و تقدیر دبیرکل ITU از این شرکت در مراسم پایانی 
نمایشگاه، مهندس محمد رضا بیدخام، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
مخابرات ایران در گفت وگو با خبرنگار نسل چهارم به تشریح مهمترین دستاوردهای حضور 

نمایشگاهی این شرکت در نمایشگاه تلکام کره جنوبی پرداخت.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران، تاکید کرد: عالوه بر حضور دبیرکل ITU و وزیر محترم 
ارتباطات و فناوری اطالعات کشورمان در غرفه ی شرکت مخابرات ایران و ارائه ی گزارش 

مدیرکل روابط عمومی و امور بین امللل رشکت مخابرات ایران، ترشیح کرد:

مهمرتین دستاوردهای حضور »رشکت مخابرات ایران« در منایشگاه تلکام کره جنوبی

ترشیح اهداف حضور رشکت صنایع ارتباطی آوا در منایشگاه بوسان

به ایشان، انجام مذاکره با بیش از 50 نماینده ی کشورها، شرکت ها و فعاالن بین الملل 
عرصه ی ارتباطات و مخابرات در نمایشگاه تلکام بوسان صورت گرفت.

بیدخام ادامه داد: معرفی توانمندی های شرکت مخابرات ایران در عرصه  جهانی و ارائه ی 
 ITU-R ، س��وابق همکاری بس��یار عمیق با اتحادیه  جهانی مخابرات در حوزه ه���ای
ITU-T ، ITU-D و هاب آموزشی منطقه در جزیره ی کیش برای ITU و همچنین 
عضویت در APT اتحادیه  منطقه ای مخابرات آسیا اقیانوسیه و همچنین ارائه  توانمندی های 
فنی در حوزه های طراحی، سوئیچینگ، شبکه و نگهداری، طراحی فیبر و نگهداری آن و 
ارائه ی گزارش از فعالیت های بین المللی فنی در منطقه، بخصوص در کشورهای همسایه 

ایران از جمله ترکمنستان، عراق، افغانستان و سوریه در این نمایشگاه انجام شد.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، خاطرنشان کرد: فرصتی در 
نمایشگاه بوسان فراهم شد تا توانمندی شرکت مخابرات ایران در حوزه ی ساخت و تولید 
دستگاه ها و تجهیزات مخابراتی با استفاده از دانش بومی به اطالع سایر شرکت های مطرح 
مخابراتی دنیا برسد و زمینه  همکاری متقابل در حوزه  ساخت تجهیزات مخابراتی مطابق با 

تکنولوژی های روز دنیا فراهم شود.
بیدخ��ام تاکید کرد: در این نمایش��گاه همچنین زمینه ای ایجاد ش��د ت��ا امکان جذب 
توانمندی های ش��رکت های برتر مخابراتی در حوزه  بین الملل برای سرویس های ارزش 
افزوده و گسترش ارتباطات سالم در جامعه بر اساس دستور العمل های ITU و در نظر 

گرفتن شرایط فرهنگی جامعه ایجاد شود.
گفتنی است؛ بنا به گزارش امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، غرفه  این شرکت در 
نمایشگاه تلکام کره جنوبی، میزبان مقامات ارشد از کشورهای بنگالدش، فیلپین، نیجریه، 
آذربایجان، آفریقای جنوبی و شرکت ه���ای خصوصی و گروه های سرمایه گذاری از چاینا 
 FTC، ETRI، Sewon Teletech، SARADA، موبای�����ل، سامس��ون���گ
 Digital Century، LATRO، ASB، SAGLIKLI، Ulala LAB، ADAS

ONE، Hongan Group و SGS و ... بوده است.

مدیرعامل شرکت صنایع ارتباطی آوا، گفت: شرکت ما در نظر دارد در دو مسیر موازی و 
همزمان با توسعه تولیدات قبلی خود بخشی از خروجی واحدهای تحقیقاتی و پژوهشی را 
در سال جاری به مرحله تولید و تجاری سازی برساند و در این راستا یکی از دستاوردهای 
نمایشگاه بوسان کره جنوبی مذاکره و توافق با مرکز تحقیقات مخابرات این کشور بود که 
حول چند محور انتقال دانش پایه گذاری ش��د. مهندس فربیرز نژاد دادگر، در گفتگو با 
خبرنگار ماهنامه نس��ل چهارم، پیرامون حضور »شرکت صنایع ارتباطی آوا« در پاویون 
ایران نمایش��گاه ITU Telecom World  بوس��ان، از برگزاری جلسات مشترک با 
اپراتور آذربایجان و همچنین برخی کشورهای آفریقایی و برزیل به منظور انتق��ال دانش 
و س��رمای��ه گذاری مش��ترک خبر داد و تاکید کرد که این موضوع از مواردی است که 
پیگیری خواهیم کرد. وی با بیان اینکه شرکت در نمایشگاه بوسان دستاوردهای خوبی 
برای ما به همراه داش��ت، گفت: در این نمایشگاه همچنین مذاکراتی با وزرای ارتباطات 
کشورهای آفریقای جنوبی، زیمباوه و ویتنام داشتیم که از ما درخواست کردند موافقت 
نامه کلی در سطح وزرای کشورها صورت گیرد تا پس از آن بتوانیم فعالیت های تجاری 

خود را شروع کنیم.
دادگر با اشاره به اهمیت حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات کشورمان در این نمایشگاه، 
تاکید کرد: مهندس جهرمی ضمن بازدیدی که از پاویون ایران در این نمایشگاه داشتند 
نکات بس��یار ارزشمندی را به شرکت ها در حوزه های مختلف مطرح کردند. همچنین 
ایشان خطاب به شرکت های خصوصی گفتند که برای رقابت با رقبای بزرگ تر، وجه تمایز 
خود را که همان امکان سفارشی سازی و قیمت است را باید به شکل کام��ال آشکار ب�ا 

روش های تبلیغاتی مناسب به مخاطبان منتقل کنید.
مدیرعامل شرکت صنایع ارتباطی آوا در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه تا پایان سال در 

چند موضوع مختلف و اهدافی که در نظر داریم گام برخواهیم برداشت، درباره اف��ق و چشم 
انداز شرکت تا سال 2020 گفت: تا سال 2020 صنایع ارتباطی آوا ضمن حفظ جایگاه برتر 
در صنعت مخابرات کشور در صادرات هم جایگاه قابل توجهی خواهد داشت و قطعا فروش 
داخلی آن با صادراتش به یک نقطه تعادل می رسد.وی همچنین جذب نخبگان را از دیگر 
موضوعات مهم و مورد توجه شرکت دانست و گفت: توسعتته همتکاری های اقتصادی، 
ایجاد و فراهم آوری زمینه های الزم برای برقراری رقابت های سالم داخلی و بین المللی، 
ارتقاء سطح صادرات و تولیدات و بستر سازی برای انتقال فناوری و دانش روز را می توان 

از جمله مزایای حضور در نمایشگاه های بین المللی عنوان کرد. 
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مدیر بازرگانی و عضو هیات مدیره رشکت اتصال صنعت میانه:

دستاوردهای حضور رشکت ESM در منایشگاه تلکام بوسان؛

توسعه  فناوری اینرتنت اشیاء با رویکرد عملگرایانه
مدیر بازرگانی و عضو هیات مدیره شرکت اتصال صنعت میانه )ESM(، گفت: در طول 
مدت نمایشگاه تلکام بوسان، استقبال بازدید کنندگان از محصوالت ارائه شده توسط 
شرکت ما در بخش اینترنت اشیاء قابل توجه بود، به نحوی که 5 دانشگاه بین المللی، 
18 شرکت بخش خصوصی فعال در کشورهای مختلف و 2 وزارت ارتباطات کشورهای 
ازبکس��تان و آفریقای جنوبی خواستار امضای موافقتنامه همکاری با ما در این زمینه 

شدند.
مهندس محسن ابویی مهریزی، مدیر بازرگانی و عضو هیات مدیره شرکت اتصال صنعت 
میانه )ESM( که در پاویون ایران نمایش��گاه ITU Telecom World بوسان کره 
جنوبی شرکت کرده بود، در گفت وگو با خبرنگار سیتنا پیرامون ارائه دستاوردهای این 
شرکت  در زمینه اینترنت اشیاء در این نمایشگاه تخصصی، گفت: شرکت اتصال صنعت 
میانه دارای رتبه یک ارتباطات و رتبه یک انفورماتیک است و از حدود سه سال پیش 
فعالیت های خود را در زمینه اینترنت اشیاء آغاز کرد. این شرکت با سرمایه گذاری در 
دانش��کده مخابرات وزارت ارتباطات بخش تحقیق و توس��عه خود در این زمینه را راه 

اندازی نمود.
وی ادامه داد: در این مدت محصوالت و راهکارهای متنوعی در بخش اینترنت اش��یاء 
توس��عه یافته اس��ت که هم در بخش آموزش و هم در اجرای پروژه ها می توان از آنها 

استفاده کرد.
وی در ارزیابی از نمایشگاه تلکام بوسان در مقایسه با سایر نمایشگاه های تخصصی حوزه 
تلکام در سطح بین الملل، گفت: به طور کلی رویکرد نمایشگاه های ITU متمرکز بر 
بحث های تجاری، به صورت صرف نیست. شرکت کنندگان بیشتر در راستای تدوین 
نقشه راه و افق های پیش رو با استفاده از توانمندی های کشورها و مجموعه های خود 
حرکت می کنند و تالش دارند تا تجربیات موفق خود را به اشتراک بگذارند و چالش های 

پیش رو را بررسی کنند.
ابویی پیرامون هدف شرکت ESM از حضور در نمایشگاه تلکام بوسان و اینکه با حضور 
در این نمایشگاه چه بخشی از اهداف شرکت محقق شده است؟ نیز گفت: با توجه به 
اینکه اجالس ITU  متمرکز بر آموزش و تحقیق و توس��عه و تدوین اس��تانداردهای 
ارتباطی است، در این نمایشگاه اقدام به معرفی مجموعه آموزشی - عملی اینترنت اشیاء 
)تولید ش��ده در مرکز تحقیق و توسعه شرکت( نمودیم. این مجموعه سخت افزاری و 
نرم افزاری قابلیت اجرای راهکارهای هوشمندسازی درحوزه های مختلف کشاورزی، 
صنعت، مدیریت انرژی، ساختمان و اندازه گیری از راه دور و ارسال فرامین بر بسترهای 

مختلف ارتباطی را دارد.
عضو هیات مدیره شرکت اتصال صنعت میانه، افزود: تالش کردیم توانمندی کشور را در 
بخش تحقیق و توسعه روی تکنولوژی های جدید را برجسته کنیم و به صورت ملموس 
و عملی در معرض نمایش قرار دهیم. دانشگاهها، مراکز تحقیق و توسعه از کشورهای 
مختلف از این مجموعه بازدید کردند و استقبال انها بیش از انتظار ما بود. فکر می کنم 
ما به بیش از آنچه که انتظار داشتیم دست یافتیم و باید تالش کنیم این فرصت ها را به 

روابط بلند مدت و بازار کار تبدیل نماییم که به طور جدی روی آن متمرکز هستیم.
وی در خصوص مذاکرات اولیه با ش��رکت های حاضر در نمایش��گاه و مدیران بخش 
مخابرات کش��ورهای مختلف نیز توضیح داد: با توجه به تمرکز روی بخش تحقیق و 
توس��عه و مدل آموزشی ارائه ش��ده، با توجه به زمینه اصلی تخصصی این شرکت در 
 LORA , LTE-M , اکوسیس��تم اینترنت اشیا که بخش ارتباطات این حوزه شامل
NB-IoT ,  و Sigfox  و ..... می باش��د ، مذاکرات ما بر مبنای آمادگی این ش��رکت 
برای ایجاد یک بستر منعطف برای توسعه محصوالت اینترنت اشیاء بود. بدین صورت 
که عالقه مندان می توانند با استفاده از زیرساخت ایجاد شده عالوه بر یادگیری مفاهیم 
اینترنت اشیاء به صورت عملی، ایده خود را پیاده سازی کنند ، آن را آزمایش کرده و 
با استفاده از تکنولوژی های ارتباطی مختلف که به صورت ماژوالر قابل تغییر است آنها 

را مقایسه کنند و نهایتا به راهکار نهایی مورد نظر خود دست یابند و در محیط واقعی 
به کار بگیرند.

وی ادامه داد: طی مذاکرات، ضمن بازدید بس��یاری از ش��رکت ها و مراکز تحقیقاتی و 
صنعتی و مقامات دولتی چندین کشور در سطح  معاون وزیر، خواهان همکاری مشترک 
و توسعه روابط در خصوص استفاده از مجموعه آموزشی برای دانشگاه ها و مراکز دولتی 
و اجرای پروژه های پایلوت در زمینه های مختلف بودند که مذاکرات برای نحوه اجرا 

در جریان است.
ابویی گفت: وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات ضمن بازدید از غرفه شرکت ما در 
پاویون ایران، توصیه و رهنمودهایی برای تجاری سازی، نحوه ارائه و توسعه بازار داشتند 

که بالفاصه در دستور کار تیم های شرکت قرار گرفت.
وی ادامه داد: بدیهی اس��ت این مجموعه همچنان به تعامل س��ازنده با پیشروان این 
تکنولوژی در سایر کشورهای توسعه یافته ادامه خواهد داد. اعتقاد داریم انقالب صنعتی 
چهارم و اینترنت اشیاء و راهکارهای مرتبط با آن با تکیه بر دانش فنی بومی مبتنی بر 
آخرین فناوری های موجود قادر خواهد بود حرکت کشور را در راه توسعه تسریع نماید.

مدیر بازرگانی شرکت اتصال صنعت میانه، افزود: کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش 
عملکرد سازمانهای تولیدی و خدماتی، ایجاد اشتغال در حوزه ICT به عنوان صنعت 
پیشران صنایع دیگر نیز از دیگر مزایای رویکرد عملگرایانه به اینترنت اشیاء خواهد بود 
و ما تالش خواهیم کرد در این راه به تربیت نیروی انسانی متخصص جهت اشتغال پویا 
مبتنی بر نیاز بازار، بومی سازی تکنولوژی، توسعه راهکارهای مبتنی بر اینترنت اشیا و 

کاربردهای آن در مدیریت منابع انرژی اهتمام ویژه داشته باشیم.
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هدف اصلی دانشکده پست و مخابرات از حضور در ITU Telecom World 2017؛

ITU    انجام توافقاتی درباره مقدمات برگزاری دو دوره آموزشی با

حرکت به سمت “هاب” آموزش های ICT منطقه ای

رئیس دانش��کده علمی کاربردی پست و مخابرات، هدف اصلی از حضور در نمایشگاه 
تلکام بوس��ان کره جنوبی را حرکت به س��مت “هاب” آموزش های ICT  منطقه ای 
عنوان کرد و در عین حال تاکید کرد که خوشبختانه  تا حد زیادی به این هدف دست 

یافته ایم.
دکتر وحید یزدانیان در گفت و گو با خبرنگار ماهنامه نس��ل چهارم با اشاره به حضور 
موفق دانش��کده در نمایش��گاه  بوسان کره جنوبی، اظهار کرد: در این نمایشگاه  کیت 
آموزش��ی اینترنت اش��یاء را ارائه کردیم که بسیار مورد استقبال قرار گرفت، البته این 
محصول مشابه خارجی نیز دارد، اما هزینه تولید آن توسط دانشکده تقریبا یک سوم 

هزینه ای است که دیگر  تولیدکنندگان خارجی برای آن صرف می کنند.
وی با بیان اینکه  نمایشگاه بوسان اتحادیه جهانی مخابرات محل عرضه دستاوردها بود، 
نه مکانی برای فروش محصوالت، گفت: همکاران بنده مذاکرات خوبی با دیگر کشورها در 
این نمایشگاه داشتند و به منظور همکاری های مشترک آموزشی با کشورهای ازبکستان، 

تاجیکستان، چین و برخی کشورهای دیگر به گفت و گو نشستند.
یزدانیان یادآور شد: بحث آموزش IoT در دنیا جدی است و کشورهای بزرگ نیز درگیر 

آموزش اینترنت اشیاء هستند و باید به آن اهمیت خاصی داده شود.
رئیس دانش��کده علمی کاربردی پس��ت و مخابرات همچنین از انجام توافقاتی در این 
نمایشگاه درباره مقدمات برگزاری دو دوره آموزشی با اتحادیه جهانی مخابرات خبر داد 
که میزبان این دوره ها کشورمان است و شرکت کنندگان از کشورهای آسیا پاسیفیک 

حضور خواهند داشت.
وی با اشاره به اینکه  به دنبال آن هستیم که از کشورهای آسیا و اقیانوسیه، دانشجو و 
عالقه مند به ایران دعوت کنیم تا آموزش ببینند، اظهار کرد: به امید خدا یکی از دوره ها 
را امسال و دوره بعدی را در سال آینده برگزار خواهیم کرد که در این دوره ها موضوعات 

تخصصی ICT مطرح می شود.
وی در بخش��ی ازسخنان خود با اش��اره به اینکه دو موضوع اصلی را با اتحادیه جهانی 
مخاب��رات پیگیری م��ی کنیم، گفت:  چارچوب همکاری های م��ا در حوزه آموزش و 

برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزش��ی اس��ت که این دوره ها مثل دوره های عادی 
نیست و باید کامال استاندارد بوده و دقیق برگزار شود؛ البته برای رسیدن به این هدف 
باید شرایط، زیرساخت ها و الزامات مورد  نیاز فراهم شود و در عین حال اتحادیه نیز 

آن ها را تایید کند.
یزدانیان، موضوع دومی که دانشکده با اتحادیه به پیش می برد را بحث همکاری های 
تحقیقاتی دانش��کده با ITU  عنوان کرد و افزود: اتحادیه جهانی مخابرات گروه های 
مطالعاتی مختلفی دارد که بعضی از این گروهها به اهداف دانشکده نزدیک است و در 

زمینه فعال سازی این گروه های مطالعاتی با ITU در حال مذاکره هستیم.
وی با بیان اینکه ITU، سالیانه توصیه نامه هایی را به همه کشورها ارسال می کند، 
توضی��ح داد: در این توصیه نامه موارد و توصیه هایی در زمینه های مختلف و به ویژه 
مباحث فنی  ICTبه کشورها داده می شود. پس از آن یکسری سواالتی را مطرح کرده 
و به بقیه کشورها ارسال می کنند و کشورها نیز پاسخ های خود را به اتحادیه ارسال 
می کنند واتحادیه نیز این پاسخ ها را به کشوری که سوال مورد نظر را مطرح کرده بود 

ارسال می کند.
وی  ادامه داد: زمانی یک کشوری می تواند سوال مناسبی را ارائه داده و در عین حال 
پاسخی مناسب را دریافت و یا سوال دیگر کشورها را پاسخ صحیح دهد که گروههای 
مطالعاتی در این کشورها شکل گرفته و به خوبی فعالیت کنند، ما نیز در این راستا در 

حال تعامل هستم  که دو یا سه گروه تعاملی در داخل کشور تشکیل دهیم .
رئیس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات در عین حال بیان کرد: توصیه نامه هایی 
که اتحادیه جهانی مخابرات می فرستد به این معنی نیست که صفر تا 100 آن را هر 
کشوری اجرا کند چون هر کشوری بر اساس اقتضائات جغرافیایی اش، توصیه نامه ها را 

بومی سازی می کند.
وی اف��زود: ما نیز گروههای مطالعاتی خودمان را ش��کل م��ی دهیم و توصیه نامه ها 
را بومی س��ازی می کنیم که به اتحادیه ارس��ال کنیم، در عین حال هم در حال انجام 

مطالعات الزم برای پاسخ به سواالت ارسالی دیگر کشورها به اتحادیه هستیم.
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منایشگاهITU  تلکام بوسان، فرصتی مغتنم برای مذاکرات بین املللی رشکت ها بود

دبیر وعضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران:

مشکل اصلی ما فناوری نیست، بلکه باید نگاه های بین املللی و برندسازی را شکل دهیم

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران، حضور در نمایشگاههای بین المللی از جمله 
نمایشگاه ITU تلکام بوسان کره جنوبی را فرصتی مغتنم برای انجام تعامالت الزم 
در ابعاد اقتصادی، بازرگانی، فنی، تبادل و به روزکردن اطالعات و توسعه  روابط بین 

الملل عنوان کرد.
مهندس »فرامرز رس��تگار« در گفت و گو با خبرنگار ماهنامه نس��ل چهارم با اشاره 
به برگزاری نمایش��گاه ITU تلکام بوسان، اظهار کرد: در این نمایشگاه وزرا، مقامات 
عالی رتبه   حوزه   ICT و قانونگذاران از کش��ورهای مختلف با ش��رکت های حاضر در 
نمایش��گاه تبادل نظر ک��رده و امکان برنامه ریزی و هم��کاری در زمینه پروژه های 
مشترک و همچنین اجرای آنها فراهم شد. طبیعی است این گونه نمایشگاهها فرصتی 
مغتنم برای ش��رکت ها محسوب می ش��ود تا عالوه بر ارائه توانمندی ها، نسبت به 

مذاک��ره با ش��رکت های معتبر بی��ن المللی حاضر در 
نمایشگاه اقدام کنند.

وی افزود: حضور شرکت ارتباطات زیرساخت و  شرکت 
مخابرات ایران در نمایشگاه ITU بوسان کره جنوبی به 
عنوان اپراتورهای بزرگ ایرانی و مذاکره آنها با مدیران 
ارشد سایر کشورها، زمینه های مناسب برای همکاری 

بین المللی را فراهم خواهد کرد.
رس��تگار در عین حال بیان کرد: شرکت های حاضر در 
غرفه جمهوری اس��المی ایران شامل شرکت ارتباطات 
زیرس��اخت، ش��رکت مخابرات ایران، دانشکده پست و 
مخابرات و دو شرکت تولیدی خصوصی عضو  سندیکای 
مخابرات )صنایع ارتباطی آوا و اتصال صنعت میانه(، از 
نوع هماهنگی س��یتنا قبل از اعزام به نمایشگاه، آماده 

سازی پاویون و برگزاری نمایشگاه راضی بودند.
دبیر س��ندیکای صنعت مخابرات ایران عنوان کرد: دو 
ش��رکت تولیدی ایرانی با توجه ب��ه مزیت هایی که در 
کار خود در مقایسه با سایر برندهای بین المللی مطرح  
کردند مانند انتقال تکنولوژی با ش��رایط بس��یار ساده، 
همکاری در ایجاد مراکز تحقیق و توسعه و خط تولیدی 

در کش��ورهای آفریقایی توجه خاصی را برای کشورهای آفریقایی ایجاد کردند و در 
طول برگزاری نمایشگاه چند رفت و آمد بین آنها برای تعیین روش همکاری صورت 

گرفت.
وی اظهار کرد: مس��ووالن سیتنا عالوه بر مدیریت غرفه جمهوری اسالمی ایران در 
نمایش��گاه، هماهنگی های مربوط به  ITUشامل حضور در فروم ها، کنفرانس ها، 

سخنرانی ها و مصاحبه های تخصصی را به خوبی انجام دادند.
رستگار عنوان کرد: در زمان حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در این رخداد، 
هماهنگی های خوبی برای مالقات با دبیرکل  ITU، وزرای ارتباطات سایر کشورها 
و س��خنرانی ایش��ان صورت گرفت و همچنین مصاحبه های ویدئویی با مشاور وزیر 

ارتباطات در حوزه بین الملل و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز انجام شد.
عضو هیات مدیره س��ندیکای صنع��ت مخاب��رات ای��ران، ادام��ه داد: با توج��ه به 
فعالی��ت ها در سطح عمومی توسط سیتنا و فعالیت های فنی و کسب و کار توسط 
شرکت های ایرانی در غرفه جمهوری اسالمی ایران، عالوه بر بازدید روز افتتاحیه که 
توسط دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات انجام شد در روز سوم هم بازدید  مجددی از 

غرفه ها توسط دبیرکل صورت گرفت.
وی اف��زود: وزیر ارتباطات و فناروی اطالعات کش��ورمان وقت زی��ادی را در پاویون 
جمهوری اس��المی ایران گذاش��تند و توضیحاتی برای ارائه دهندگان تجهی��زات و 

خدم��ات و  توصیه های خوبی را برای بازاریابی و جلب مشتری ارائه دادند.
رستگار در بخشی از سخنان خود، بیان کرد: با توجه به اینکه مطالب زیادی در رابطه 
با پیشتازی کره جنوبی در زمینه IT و استفاده مفید از آن خوانده بودم، ولی با ورود 
به کره جنوبی آثار چندانی از اتوماسیون ندیدم  و همین احساس را در ایستگاههای 

مترو، تاکسی ها و حتی محل نمایشگاه هم داشتم.
وی گفت: البته تخصص من بیش��تر در حوزه مخابرات اس��ت و آش��نایی چندانی با 
فناوری اطالعات ندارم ولی به عنوان یک مس��افر و بازدید کننده چنین احساسی را 
نداشتم و می خواهم به محققان و طراحان ایرانی بگویم که ما خیلی عقب نیستیم 
و شاید مشکل اصلی کشور ما فناوری نباشد و باید نگاه های بین المللی، بازاریابی و 

برندسازی را شکل دهیم.
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منایشگاه ITU Telecom World 2017 بوسان برگزار شد

نمایش�گاه ITU Telecom World 2017 بوس�ان به عنوان معتبرترین و 
مهمترین رخداد نمایش�گاهی سالیانه ITU با حضور دبیرکل اتحادیه  جهانی 
مخابرات و وزرا و مقامات ارش�د مخابراتی از کش�ورهای مختلف دنیا، از سوم 
تا هفتم مهرماه 96 در بوسان کره جنوبی برگزار شد.امسال حدود 400 شرکت 
معتبر حوزه  ICT، اپراتور مخابراتی، ش�رکت  نوآور و رس�انه    تخصصی حوزه  
ICT، در قالب 32  پاویون کشوری و یا به صورت انفرادی در نمایشگاه حضور 

یافتند که شرکت های دولتی و خصوصی حوزه ارتباطات ایران نیز همراه با سایر 
تاثیرگذاران حوزه ارتباطات در دنیا، در قالب پاویون کشورمان در این نمایشگاه 
حاضر شدند.اسپانسرها در سه سطح، پالتینیوم شامل شرکت هواوی، عربستان 
سعودی و امارات، سطح گلد شامل آفریقاي جنوبی و TDIA و سطح نقره ای 
مشتمل بر IMDA سنگاپور، سنگال، نوکیا، تلکام کره و نیجریه در نمایشگاه 

حضور داشتند.

مونا ارشادی فر

افزایش تعامالت بین املللی ایران به مدد حضور در 
ITU معتربترین رخداد منایشگاهی

در همین حال، وزرا، قانونگذاران، سیاست گذاران و مقامات عالی رتبه   حوزه   
ICT از کش�ورهای مختلف دنیا به همراه س�رمایه گذاران بین المللی، طی 
حض�ور در نمایش�گاه ITU Telecom World بوس�ان با کارشناس�ان و 
ش�رکت های حاضر در نمایش�گاه تبادل نظر کرده و برای همکاری مشترک 

و اجرای پروژه های مختلف برنامه ریزی کردند.
نمایش�گاه س�الیانه   ITU عالوه بر برگزاری کارگاه ها و فروم های مختلف، با 

س�خنرانی مقامات عالی رتبه   دولتی و خصوصی حوزه  ICT از کش�ورهای 
مختلف دنیا و مقامات ITU هم�راه اس�ت.در همین حال، عالوه بر تعدادی 
از مدیران ارش�د حوزه مخابرات کش�ور، تعدادی از ش�رکت های خصوصی 
و دولتی حوزه  ICT ایران در قالب پاویون کش�ورمان در نمایش�گاه حضور 
 یافتند تا عالوه بر ارائه توانمندی ها، نس�بت به مذاکره با شرکت های معتبر 

بین المللی حاضر در نمایشگاه اقدام کنند.
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   نمایشگاه مخابرات بوسان فرصتی درخشان برای ارتباطات شرکت های 
کوچک با سرمایه گذاران

نمایشگاه ITU Telecom World 2017 به سیاست گذاران حوزه ارتباطات اجازه 
داد تا بتوانند درباره مهمترین مسائل روز جهان در زمینه فناوری اطالعات با هم به بحث 
و گفت وگو بپردازند و نیازهای کاربران در سراسر جهان را شناسایی کرده و مطابق آن، 

اقدام به طراحی و تولید ابزارهای جدید و مدرن ارتباطی کنند.
این نمایشگاه یکی از فرصت های طالیی و درخشان برای شرکت های کوچک و متوسط 
تکنولوژی و تجاری است؛ چراکه بدین وسیله می توانند با سرمایه گذاران و شرکت های 
بزرگتر دیگری آشنا شده و با طرح ایده خود، محصوالت و سهام خود را گسترش دهند 

و یا شرکای تجاری برای موسسه یا شرکت خود بیابند.
همچنین این رویداد به شرکت های محلی کوچک اجازه می دهد تا با گسترش و توسعه 
فعالیت های خود و تولید انبوه محصوالتشان، وارد بازار جهانی شده و کاربران و مشتریان 

بین المللی برای خود پیدا کنند.
این نمایشگاه که هر ساله با دعوت از شرکت های بزرگ و مطرح جهان در زمینه فناوری 
اطالعات برگزار می شود، میزبان شرکت های بزرگی از سراسر دنیاست که فرصت مناسبی 
برای مؤسسات دانش بنیان، پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی 
مرتبط در حوزه فناوری تلقی می شود تا برای تسریع و شتاب دهی به پیشرفت های حوزه 
فناوری اطالعات، هم راستا با بزرگترین کشورهای جهان و استفاده از تجربیات آنها گام 
بردارند.به عبارت دیگر، هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه آشنایی و تبادل فناوری های 
روز در حوزه اطالعات و ارتباطات، ایجاد زمینه رشد و شکوفایی هرچه بیشتر شرکتهای 
داخلی، سرمایه گذاری های کالن و شناساندن پیشرفت های انجام شده در حوزه IT است.

کمیت��ه برگزاری این رویداد بین المللی برآورد کرده بود که حدود 8000 نفر از مقامات 
رسمی، متخصصان و کارشناسان دولتی، شرکت های تجاری و افراد دانشگاهی در این 
همایش شرکت کرده و حضور یابند. این کمیته همچنین پیش بینی کرده بود که حدود 
4000 نفر از شهروندان نیز به عنوان بازدیدکننده از نمایشگاه فناوری اطالعات و ارتباطات 

دیدار کنند که عمال بیشتر از پیش بینی ها به وقوع پیوست.
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   ارائه  توانمندی های صنعت مخابرات ایران در نمایشگاه بوسان
 شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات ایران، دانشکده  پست و مخابرات، شرکت 

صنایع ارتباطی آوا و شرکت اتصال صنعت میانه در پاویون ایران حضور یافتند.

   توزیع ویژه نامه انگلیسی سیتنا در نمایشگاه تلکام بوسان 
هم زم��ان با برگ��زاری نمایش��گاه ITU Telecom World 2017، ویژه نامه  
انگلیس��ی س��یتنا که به حضور سال گذش��ته پاویون ایران در نمایشگاه تایلن��د و 
معرف��ی ش��رکت های ایرانی حاضر در نمایشگاه تلکام بوسان می پرداخت، در این 

نمایشگاه توزیع و در اختیار مخاطبان قرار گرفت.

   تکنولوژی هایی که در نمایشگاه بوسان به نمایش درآمدند
فناوری ها و مفاهیمی مانند شهر هوشمند و اینترنت اشیاء، امنیت سایبری و نسل پنجم 
ارتباطات سیار از مسائل و موضوعاتی بود که در این رویداد مهم حوزه فناوری اطالعات 

درباره آن بحث شد.

   نمایش شهر هوشمند بوسان در نمایشگاه
کشور میزبان، کره جنوبی تازه ترین فناورهای خود در زمینه شهرهای هوشمند را 
در این نمایشگاه عرضه کرد. به کارگیری دستاوردهای فناوری های نوین اطالعات 
و ارتباطات دنیای اینترنتی در حمل و نقل شهری یکی از ایده های بنیادین شهر 
هوش��مند اس��ت. به عنوان مثال در شهر بوسان، س��امانه ای برای کنترل ترافیک 
شهری وجود دارد که اگر در مسیر رانندگان تصادفی رخ داده باشد، به آنها هشدار 

می دهد.
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   بازدید دبیرکل ITU و وزیر ICT کره جنوبی از پاویون ایران 
همزمان با مراس��م افتتاح نمایشگاه، دبیرکل ITU و وزیر ICT و علوم کره جنوبی و 
مقامات ارش��د بخش مخابرات ITU از پاویون های کشوری بازدید کردند و در همین 
حال از پاویون ایران مش��تمل بر شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات ایران، 
دانشکده  پست و مخابرات، شرکت صنایع ارتباطی آوا و غرفه  سیتنا به عنوان رسانه  طرف 

قرارداد ITU نیز بازدید به عمل آمد.

در شهر هوشمند بوسان، از فناوریهای مرتبط با اینترنت برای مراقبت های بهداشتی 
هم اس��تفاده می شود. این سامانه تعداد بیماران را در زمان واقعی تحت نظر دارد 
و اطالعات مربوط به آنها را در اختیار پزشکان قرار می دهد. شهر هوشمند بوسان 
سیستمی هم برای کنترل میزان گسیل گازهای گلخانه ای دارد که به راننده میزان 

آلودگی منتشر شده توسط خودرویش را اطالع می دهد.
آیدان لیو، از بخش بازرگانی اینترنت اشیاء شرکت »ارتباطات لوته دیتا« می گوید: »در 
این فناوری ها چیزی که اهمیت دارد، امنیت و راحتی مردم کره جنوبی اس��ت. چون 
کره ای ها مدتی اس��ت از فناوری اینترنت اشیاء استفاده می کنند و انتظار خدمات و 

اپلیکیشن های بیشتری دارند.«
کره جنوبی تنها کشوری نیست که ایده شهر هوشمند را گسترش داده است. این ایده 

در اروپا هم در حال گسترش است.
یک شرکت سوییسی سازنده تلفن هوشمند می خواهد با استفاده از داده های مربوط به 

حمل و نقل شهری، ازدحام ترافیک را تجزیه و تحلیل کند.
رافائل رولیه، مدیر طرح شهرهای هوشمند موسوم به »سوییسکام« می گوید: »اطالعاتی 
که تلفن های همراه تولید می کنند بسیار زیاد است. هر روز 20 میلیارد رخداد صورت 
می پذیرد یعنی هر بار که تلفن همراه ش��ما به یکی از آنتن ها وصل می ش��ود از خود 
نشانی دیجیتال به جا می گذارد. در ارتباط با شهر می شود نقشه ترافیک را در زمان 
واقعی تولید کرد و بعد بر اساس چنین قابلیت هایی می توان برنامه ریزی شهری را در 

ارتباط تنگاتنگ با هدفها قرار داد.«

5G جابجایی پارادایم ارتباطات با شبکه های   
 تحقق مفاهیم مرتبط با شهرهای هوشمند نیاز به نسل پنجم شبکه های سیار دارد. 
اتحادیه بین المللی مخابرات تا قبل از سال 2020 میالدی، طیفی را که باید به این شبکه 
اختصاص داده شود تعریف خواهد کرد. پیش بینی می شود که این نوع شبکه منجر به 

جابجایی پارادایم در زمینه ارتباط سیستم ها بشود.
چس��وب لی، مدیر استانداردسازی اتحادیه بین المللی مخابرات در این باره می گوید: 
»نسل پنجم شبکه ارتباطات سیار، محیطی بسیار مرتبط برای مصرف کننده ایجاد می 
کند. بنابراین تمام وسائلی که در زندگی روزمره به کار برده می شود، باید به این شبکه 

وصل باشند.«

   لزوم تامین امنیت سایبری از ابتدای طراحی سیستم ها
پیش بینی می ش��ود تعداد ابزارهای مرتبط به هم در س��ال 2025 میالدی به 200 
میلیارد برسد. در نتیجه مالحظات امنیتی یکی از موضوعات مهمی بود که امسال در 
اجالس جهانی تلکام مطرح شد.عامر الکاسر، مدیرعامل شرکت آلمانی امنیت سایبری 
»ُرد اند شوارتز« می گوید یک راه حل برای مشکالت امنیتی، در نظر گرفتن مالحظات 
امنیتی درون خود سیستم هاس��ت.او می افزاید: »باید رهیافت های امنیتی در فضای 
امنیتی را تغییر دهیم. در آینده باید مالحظات امنیتی را از ابتدا در طراحی سیس��تم 
درنظر بگیریم. یعنی به شکل کنونی نباشد که ابزارها یا نرم افزارهای اضافی روی سیستم 

نصب شود، بلکه باید این ابزارها از ابتدا به شکلی امن طراحی شوند.«
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   بازدید وزیر ارتباطات کشورمان از پاویون ایران                  
وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالع�ات کش��ورمان که ب��رای سخنران��ی در اج��الس 
ITU Telecom World 2017 به کره جنوبی س��فر ک��رده بود، از پاویون ایران 

در این نمایشگاه بازدید کرد.مهندس محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات کشورمان ضمن حضور در این نمایشگاه و بازدید از پاویون ایران، در جریان برنامه های 

شرکت های ایرانی حاضر در پاویون برای تعامالت بین المللی در حوزه  ICT قرار گرفت.

دست اندرکاران مجموعه سیتنا به عنوان مدیران پاویون جمهوری اسالمی ایران 
در نمایشگاه تلکام بوسان، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات کشورمان و همراهان 
را در ای�ن بازدید همراهی کردند.وزیر ارتباطات و فن�اوری اطالعات در بازدید از 

توانمندی های عرضه ش�ده توس�ط ش�رکت های ایرانی حاض�ر در پاویون ایران 
پیشنهادها و توصیه هایی را مطرح کردند که مورد توجه شرکت های حاضر قرار 

گرفت.
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در سخنرانی وزیر ارتباطات در کره جنوبی مطرح شد:
   قدرت ICT در حل مشکالت جدی جهان    

مهن��دس آذری جهرمی در جمع وزرای ارتباطات کش��ورهای عضو اتحادیه جهانی 
مخابرات )ITU( در بوسان کره جنوبی به سخنرانی پرداخت.

در متن این سخنرانی آمده است:
ما شاهدیم که توجه جهانی بر کاربردها، سرویس ها و فرصت های جدید تمرکز دارد. 
شکل گیری خدمات و صنایع هوش��مند به موضوعات داغ و مورد عالقه کارآفرینان، 
اپراتورها و کاربران تبدیل شده است. از بسیاری جهات، آینده سیاره ما، محیط زیست 
ما و شیوه های زندگی ما به بهره برداری از ICT بستگی دارد تا توسعه پایدار تضمین 
ش��ود.در همین رابط��ه فناوری ها و مفاهیم چندگانه ای مانند اینترنت اش��یا، هوش 

مصنوعی، داده های عظیم، ش��بکه های آینده و غیره ب��ه ادبیات هیجان انگیزی در 
زندگی روزانه  ما تبدیل شده اند. امروز مایلم بر موضوعی تمرکز کنم که به ما کمک 
کرد کارآیی برخی از این فناوری ها و مفاهیم را در حل مس��ائل جدی کش��ورمان به 

نمایش گذاشته و اثر آن را بر دیگر موضوعات جدی را با شما به اشتراک بگذارم.
کشور من مانند بسیاری از کشورهای دیگر، از خشکسالی شدید و طوالنی مدت رنج 
می برد. ما یا باید مناطق آسیب دیده را رها کرده و در تالشی هزینه بر و اغلب ناموفق 
گروه ه��ای جمعیتی را جابجا کنیم، ی��ا راهکاری بیابیم تا بتوانیم مصرف آب را اداره 
نموده و اثربخش��ی را بهبود ببخش��یم. در کشور من، بیش از 90 درصد از منابع آبی 

کاهش دادیم و در عین حال برای مهندسان و تکنسین های جوان خود در مراحل اجرا 
و پشتیبانی این پروژه ها مشاغل جدید ایجاد نمودیم.این تنها یک مثال از قدرت ICTها 
در حل مشکالت جدی ای بود که جوامع ما را متاثر ساخته است. نمونه های دیگری در 
بخش های دیگر نیز وجود دارد که همان اثر مثبت را بر جای گذارده است. ولی در اجرای 
این پروژه ها و مفاهیم، باید از همان ابتدا توجه نمود که چنین پروژه هایی به مشارکت 
فعال نقش آفرینان و ذینفعان متعدد نیاز دارد.  اجازه دهید سخنانم را اینگونه به پایان 
برسانم که تجربه ما نشان داده یک رویکرد چند ذینفعی به اندازه انتخاب فناوری ها و 

راهکارهای فنی و گاهی حتی بیشتر حائز اهمیت است.

برای کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
بس��یاری از مردم در مناطق روس��تایی و دورافتاده برای گذران زندگی به کش��اورزی 
وابس��ته اند و یک راهکار اثربخش بسیار ضروری است. ما مجبوریم از اینترنت اشیاء و 
هوش مصنوعی برای معرفی آبیاری هوش��مند و خودکار استفاده کنیم و اجرای اولیه 
این برنامه ها نشان داده است که ما می توانیم مصرف آب را تا 50 درصد کاهش دهیم. 
خوشحالم به اطالع شما برسانم که از محل کاهش هزینه برق پمپاژ آب در تامین مالی 
این پروژه استفاده شده است.به عبارت دیگر، بخش خصوصی منابع مالی الزم و سایر 
ملزومات )ش��امل راهکارهای فنی و ابزارها( را برای این پروژه فراهم نموده و در عوض 
برای یک دوره دو ساله از محل صرفه جویی در قبوض برق به بخش خصوصی پرداخت 
صورت می گیرد. در نتیجه ما با کاهش مصرف برق، مصرف سوخت را برای تولید برق 
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در دیدار وزیر ارتباطات با دبیرکل ITU مطرح شد:
پیگیری رفع تحریم اپراتورهای موبایل ایرانی در GSMA و برنامه های 

Apple Store ایرانی در
 ITU عضویت پنج دانشگاه برتر ایران در

مشاوره در تغییر مدل تعرفه سرویس های ارتباطی
دبی��رکل اتحادیه جهانی مخاب��رات در دیدار وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات از 
عضویت 5 دانش��گاه برتر ایران در این اتحادیه استقبال کرد.همزمان با دومین روز 
برگزاری نمایش��گاه تلکام ITU در بوسان کره جنوبی و در حاشیه نشست وزرای 
ارتباط��ات عضو اتحادیه جهانی مخابرات، مهندس آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات با هولین ژائو دبیرکل اتحایه جهانی مخابرات دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار مهندس آذری جهرمی ضمن تقدیر از فعالیت های ژائو در طول مدت 
دبیرکلی و دعوت رسمی از ایشان برای بازدید از ایران جهت آشنایی با پیشرفت های 
حاصل ش��ده در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات کشورمان، به مواردی براساس 
همکاری های مش��ترک تاکید کرد.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، با درخواست 

از دبیرکل ITU برای عضویت 5 دانش��گاه برتر ای��ران در این اتحادیه، افزود: ظرفیت 
دانشگاهی ایران آماده  نقش آفرینی در عرصه مخابرات جهانی است.

وی همچنین با اشاره به برنامه ریزی برای تغییر ساختار مدل تعرفه گذاری اینترنت در 
ایران به منظور رسیدن به حجم 2,5 برابری بازار مخابرات کشور در برنامه ششم توسعه، 
از دبیر کل اتحادیه جهانی درخواست کرد طی مدت یک ماه نسبت به اعزام مشاوران 
خبره در این عرصه به ایران اقدام کند.در ادامه مهندس آذری جهرمی با اشاره به رفتار 
انجم��ن مبانی موبایل )GSMA( در حذف عضویت اپراتوره��ای ایران از این انجمن 
در پ��ی عدم صدور مجوز OFAC )وزارت خزانه داری آمریکا( و نیز برخورد ش��رکت 
Apple با برنامه سازان ایرانی، خواستار پیگیری دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات در این 
موارد شد.در ادامه این دیدار هولین ژائو دبیرکل ITU ، ضمن تبریک انتصاب مهندس 
آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ایران، از درخواست عضویت 
5 دانش��گاه برتر ایران در انجمن جهانی مخابرات، استقبال کرد.وی در ادامه در زمینه 
همکاری در حوزه ساختار تعرفه های ارتباطی نیز افزود: ظرف یک ماه آینده کارشناسان 
خبره ای به منظور مشاوره در امر تغییر ساختار تعرفه سرویس ارتباطی در ایران، انتخاب 

و اعزام می شود.ژائو با انتقاد از رفتار GSMA در حذف برنامه های ایرانی، تاکید کرد: 
تمام تالش خود را برای اصالح این رفتار بکار می برم و از کانال های مناسب موضوع 

حذف برنامه های ایرانی از APPSTORE را نیز پیگیری می کنم.

   همکاری های ایران و آفریقای جنوبی در حوزه  ICT، دو برابر می شود
در دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ایران با وزیر ارتباطات آفریقای جنوبی در 
 ICT توافق ش��د که سطح همکاری های دو کشور در حوزه ،ITU حاش��یه اجالس
به دو برابر سطح فعلی افزایش یابد.در دیدار مهندس آذری جهرمی در حاشیه  اجالس 
ITU ک��ره جنوبی با آق��ای Siyabonga cwele وزیر ارتباطات آفریقای جنوبی بر 
توس��عه ی همکاری های دو جانبه توافق ش��د.در این دیدار طرفی��ن توافق کردند با 
افزایش سطح همکاری ها و تبادالت تج�اری دو کش��ور در ح��وزه  ICT در این دوره 
همکاری ها را به دو برابر سطح فعلی افزایش دهند.گسترش سرمایه گذاری در حوزه 
ارتباطی ، پژوهش های مشترک در حوزه ماهواره های LEO ، تجارت الکترونیک ، 
دولت الکترونیک، امنیت س��ایبری و پست لجستیک از محورهای مورد توافق وزرای 
ارتباطات دو کش��ور ایران و آفریقای جنوبی برای افزایش س��طح همکاری ها بود.در 
ادامه این دیدار ، آقای Siyabonga cwele وزیر ارتباطات افریقای جنوبی نیز ضمن 
باز شمردن دستاوردهای کشورمان در حوزه پژوهش خواستار گسترش فعالیت های 

مشترک دو کشور در این حوزه شد.

   بازدید مدیران ارشد شرکت مخابرات از پاویون ایران در نمایشگاه تلکام 
بوسان

تن�ی چند از مدی��ران ارشد شرکت مخ��اب��رات ای�ران با حض��ور در نمایش���گاه 
ITU Telecom World 2017 در بوس��ان کره جنوبی، از پاویون ایران در این 
نمایشگاه بازدی��د کردند. با دومین روز برگ��زاری نمایش��گاه تلکام در بوسان کره 
جنوبی، دکتر رسول سرائیان و مهندس برات قنبری، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره  
شرکت مخابرات ایران به همراه تنی چند از مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران و همراه 
اول، ضمن حضور در نمایشگاه و بازدید از پاویون ایران و غرفه  شرکت مخابرات ایران در 
این پاویون، در ج��ریان برنامه ه��ای شرکت ه��ای ایران��ی برای حض��ور در تعام��الت 

بین المللی حوزه  ICT قرار گرفتند.
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   دعوت وزارت ارتباطات ازبکس�تان از دانش�کده  مخابرات برای برگزاری 
دوره های مهارتی اینترنت اشیاء

معاون وزیر ارتباطات ازبکستان ضمن بازدید از غرفه  دانشکده  پست و مخابرات و شرکت 
 ،ITU Telecom World 2017 در نمایشگاه )ESM( همکار اتصال صنعت میانه

از این مجموعه برای همکاری با دو دانشگاه  دولتی و بین المللی ازبکستان دعوت کرد.
باکس��رومجان الماتوف، معاون وزیر ارتباطات ازبکس��تان در توسعه ی تکنولوژی های 
اطالعاتی و ارتباطی و هیات همراه، ضمن بازدید از غرفه ی دانشکده  پست و مخابرات و 
 ،ITU Telecom World در نمایشگاه )ESM( شرکت همکار اتصال صنعت میانه
در جریان پیش��رفت های علمی کاربردی این مجموعه ی تخصص��ی به ویژه در حوزه 
اینترنت اش��یاء قرار گرفت. معاون وزیر ارتباطات ازبکس��تان در این دیدار و مذاکره با 
مهندس فریبرز ایرانی، قائم مقام و مش��اور رئیس دانش��کده  پست و مخابرات، ضمن 
آشنایی با کیت آموزشی عملی توسعه یافته در زمینه  اینترنت اشیاء، خواستار توسعه  
همکاری های دانشکده  پست و مخابرات ایران با دانشگاه های دولتی زیر مجموعه وزارت 
ارتباطات ازبکستان شد. الماتوف با تاکید بر اهمیت تحول در زمینه ی هوشمندسازی 

   توجه ویژه  دبیرکل ITU به پاویون ایران در نمایشگاه تلکام بوسان 
 ITU Telecom World 2017 که در اولین روز برپایی نمایشگاه ITU دبیرکل
در پاویون ایران در این نمایش��گاه حضور یافته بود، در س��ومین روز برپایی نمایشگاه، 
بار دیگر در جمع اعضای پاویون ایران حضور یافت و از حضور ش��رکت های ایرانی در 

نمایشگاه تقدیر کرد.
همزمان با سومین روز برپ�ایی نم��ایشگاه ITU Telecom World 2017 بوسان 
کره جنوبی، دبیرکل ITU برای دومین بار از پاویون ایران که شامل شرکت ارتباطات 
زیرساخت، شرکت مخابرات ایران، دانشکده پست و مخابرات و شرکت صنایع ارتباطی 

آوا می باشد، بازدید کرد.

فرآیندها در آن کشور، از این مجموعه برای حضور در ازبکستان و انجام مذاکرات تکمیلی 
و برنامه ریزی برای انتقال دانش فنی و اجرایی کردن آموزش ها و استفاده از آنها در حوزه 

عملیاتی و اجرایی در آن کشور دعوت به عمل آورد.

ITU دیدار دست اندرکاران سیتنا با دبیرکل   
»هولین ژائو« دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات در دیدار اختصاصی با دست اندرکاران 
سیتنا به عنوان نماینده  نمایشگاه های ITU در ایران، ضمن تشکر از سیتنا برای برپایی 
پاویون ایران در نمایش��گاه بوسان، در خصوص نمایشگاه سال آتی در دوربان آفریقای 
جنوبی به تبادل نظر پرداخت و درخواست شد به جهت حضور موثر دو سال اخیر پاویون 
ایران در نمایشگاه سالیانه ITU، برای نمایشگاه سال آتی تسهیالت ویژه ای در اختیار 

اعضای پاویون ایران قرار داده شود.
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   »سیتنا« برگزارکننده  برتر پاویون نمایشگاهی در نمایشگاه ITU تلکام 
کره جنوبی شد

در مراسم پایانی نمایشگاه ITU Telecom World 2017، »سیتنا« برگزارکننده  
برتر پاویون نمایشگاهی در بوسان کره جنوبی شد و از دبیرکل ITU لوح تقدیر گرفت.

   تقدیر دبیرکل ITU از شرکت مخابرات ایران
 ITU در همین حال، »شرکت مخابرات ایران« از پاویون ایران هم مورد تقدیر دبیرکل
قرار گرفت و برای اولین بار در تاریخ حضور پاویون ایران در نمایشگاه های ITU است 

که دو جایزه در بخش های مختلف به پاویون کشورمان تعلق گرفته است.

   حضور سیتنا در پاویون رسانه ای نمایشگاه
سیتنا عالوه بر مدیریت پاویون ایران به عنوان نماینده ی نمایشگاه های ITU، در بخش 
رسانه های این نمایشگاه نیز همراه با سایر رسانه های معتبر بین المللی حضوری فعال 

داشت.

ITU آفریقای جنوبی میزبان دوره آینده نمایشگاه   
نمایشگاه تلکام ITU امسال در بوسان کره جنوبی به کارش پایان داد تا سال آینده و در 

دوربان آفریقای جنوبی میزبان شرکت های مخابراتی و متخصصان این حوزه باشد.
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رومنایی از تلویزیون های QLED سامسونگ در ایران 

زهرا طاهری

گوشی های هزار دالری مشرتی خواهد داشت؟

سامس��ونگ الکترونیکس، طی مراس��می رس��می جدیدتری��ن تلویزیون های 
سامس��ونگ، به ویژه سری QLED را معرفی کرد.به گزارش خبرنگار سیتنا، در 
این مراس��م که با حضور جمعی از اهالی رس��انه در هتل پارسیان آزادی تهران 
برگزار  شد، تازه ترین مدل  از تلویزیون های هوشمند شامل QLED، تلویزیون  های  
Premium UHD و مدل های UHD 2017 برای ورود به بازار ایران معرفی 
ش��دند.تلویزیون های QLED سامس��ونگ در دو مدل Q77F صفحه تخت و 
Q78C با صفحه Curve تولید شده اند. طراحی این تلویزیون ها با تمرکز بر روی 
سه موضوع کیفیت تصویر، هوشمندی بیشتر و سبک طراحی متناسب با زندگی 
روزمره کاربران انجام ش��ده است.آرین سیف هاش��می، مدیر ارشد بخش لوازم 

صوتی وتصویری سامسونگ ایران با اشاره به ویژگی های منحصربه فرد تلویزیون های 
QLED گفت: »در بازار جهانی، انگیزه باالی ما در خلق نوآوری زمانی زبانزد ش��د 
که سامسونگ عنوان هفتمین برند ارزشمند جهان را به خود اختصاص داد. همین 
موفقیت ها توجه ویژه سامس��ونگ را به درکی ویژه از نیاز مصرف کنندگان و خلق 
امکاناتی جدید برای آنها راهنمایی کرده اس��ت. این کامیابی همچنین ثمره درک 
نیاز مصرف کنندگان و خلق امکانات جدید برای آنان اس��ت.«مدیر ارش��د بخش 
لوازم صوتی وتصویری سامسونگ، تلویزیون های QLED را آغازگر عصر جدیدی از 
سرگرمی های خانگی دانست که توانسته اند مشکالت معمولی کاربران در خانه ها را 
حل کنند. در این تلویزیون ها به لطف سبک طراحی خالقانه شاهد رفع چالش هایی 
همانند گره خوردن کابل ها، فاصله زیاد تلویزیون از دیوار در حالت نصب دیواری و 

دشواری کنترل نمودن دستگاه های جانبی متصل به تلویزیون هستیم.
قنادان مدیر بازاریابی شرکت سام الکترونیک، همچنین از انتقال کامل فناوری تولید 
این تلویزیون ها به ایران خبر داد. تلویزیون های QLED در کارخانه های مجموعه 
تولیدی سام الکترونیک توسط مهندسان و متخصصان ایرانی تولید و آماده ورود به 
بازار می شوند. تلویزیون های QLED که همزمان با کشورهای پیشرفته دنیا، در سام 
الکترونیک تولید  می شود یکی از جدیدترین محصوالتی است که به دست کارگران 
و متخصصان ایرانی با ضمانت شرکت سام سرویس معرفی خواهد شد.مدیر بازاریابی 
شرکت سام الکترونیک در این مورد گفت: »شرکت سام الکترونیک توان این را دارد 
که در راستای اقتصاد مقاومتی با تداوم این اعتماد و در سایه انتقال فناوری، امکان 
کارآفرینی، اش��تغال زایی و تقویت مهارت های تخصصی مهندسان ایرانی را فراهم 

 کند.«

در گذشته ای نه چندان دور پرداخت 600 دالر برای خرید موبایل مبلغ زیادی به نظر 
می رسید، اما بعد از معرفی محصوالت جدید اپل و قیمت کف 999 دالری آیفون 
10 مشخص شد که اپل نیز رویکرد جدیدی در قیمت گذاری محصوالت خود پیش 
گرفته است.به گزارش سیتنا، در چند ماه اخیر شرکت سامسونگ با ارائه جدیدترین 
محصوالت خود گلکسی 8 و نوت 8 بدعت جدیدی در قیمت گذاری گذاشت. شاید 
در گذشته ای نه چندان دور پرداخت 600 دالر برای خرید موبایل مبلغ زیادی به نظر 
می رسید، اما بعد از معرفی محصوالت جدید اپل و قیمت کف 999 دالری آیفون 
10 مشخص شد که اپل نیز رویکرد جدیدی در قیمت گذاری محصوالت خود پیش 
گرفته است.هفته پیش اپل گوشی های جدید آیفون هشت، هشت پالس و 10 را 
به بازار معرفی کرد. آیفون 8 و 8 پالس به نوعی نس��خه   ارتقا یافته  آیفون هفت و 
هفت پالس هستند که شرکت اپل با بهینه سازی پردازنده و صفحه نمایش و افزودن 
امکان شارژ بی سیم آنها را روانه  بازار کرده و قیمت گذاری آنها هم طبق روال معمول 
شرکت اپل در محصوالت قبلی اش از 699 دالر آغاز می شود.قیمت آیفون 10 اما از 
999 دالر شروع می شود. در سال های گذشته انتقادات فراوانی به شرکت اپل وارد 
بود که قیمت گذاری محصوالتش ناعادالنه و باالتر از ارزش کاال است. شاید با این 
قیمت نجومی آیفون 10 باز هم باید منتظر س��یل انتقادات از اپل باشیم هر چند 
که اپل در روزهای اخیر بی سر و صدا قیمت آیپد پرو 256 و 512 گیگابایتی خود 
را پنجاه دالر افزایش داده اس��ت.اپل و سامسونگ اکنون بیشترین سهم را در بازار 
گوشی های هوشمند دارند و در سودآوری حاشیه  امنیتی زیادی برای خود قائلند 
بنابراین با قیمت گذاری جدید چندان نگران سودآوری خود نیستند؛ علیرغم اینکه 
آمارها کاهش عالقمندی کاربران به خرید آیفون 10 را نشان می دهند.بسیاری از 
خری��داران محصوالت اپل در آمریکای ش��مالی و اروپا خرید خود را با قراردادهای 
دوساله از طریق شرکت  های خدمات رسانی شبکه انجام می دهند و هزینه  سنگین 
آن یک باره  معموال متوجه خریداران نمی شود. اما اینک با این قیمت گذاری جدید 
می توان قس��ط های ماهانه  سنگینی را متصور شد. اکنون س��وال این است که آیا 
خریداران همچنان عالقمند به خرید این محصول گران و لوکس خواهند بود یا نه؟

به نظر می رسد که اپل و سامسونگ همانند تویوتا که در دهه های قبلی با ارائه مارک 
لکسوس طیف جدیدی از مخاطبان لوکس پسند را هدف قرار داد، قصد دارند با ارائه  
محبوبترین محصوالت لوکس خود با قیمت بس��یار باال کاربرانی را هدف قرار دهند 
که فارغ از قیمت، همیش��ه طرفدار پر و پا قرص محصوالت آنها بوده اند. با توجه به 
نظرسنجی های مختلفی که در توییتر و سایت های مختلف انجام شده چیزی نزدیک 
به سی درصد کاربران فارغ از قیمت باال همچنان عالقمند به خرید آیفون ده هستند.

سوالی که می توان طرح کرد این است آیا با این بدعت جدید باید منتظر سیل جدیدی 
از گوش��ی های هوشمند باشیم که قیمتی باالتر از 1000 دالر خواهند داشت؟ شاید 
هنوز برای قضاوت زود باشد -بخصوص با توجه به موفقیت شرکت های چینی سازنده 
تلفن های همراه با قیمت های مناس��ب در دو س��ال اخیر- ولی گذر زمان به ما نشان 
خواهد داد که آیا سامسونگ و اپل با بدعت جدید خود در رقابت با شرکت های دیگر 
س��همی را از بازار از دس��ت خواهند داد و مجبور خواهند ش��د که پا پس بکشند و 
قیمت های خود را کاهش دهند یا طرفداران فناوری های مدرن جیب های خود را خالی 

کرده و حساب های این دو شرکت را بیشتر پر خواهند کرد.
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لپ تاپ جدید گوگل با قلم هوشمند عرضه می شود

گوشی تاشوی سامسونگ یک گام به عرضه نزدیک تر شد

فناوری شارژ بی سیم جدید Pi که توسط فارغ التحصیالن دانشگاه »ام آی 
تی« ابداع شده، بدون نیاز به قرار دادن گوشی بر روی یک سطح مغناطیسی 
شارژ بی سیم آن را ممکن می کند.به گزارش دیجیتال ترندز، استاندارد قبلی 
موجود در این زمینه موسوم به Qi کاربران را مجبور می کرد برای شارژ بی 
س��یم گوشی آن را بر روی سطحی خاص قرار دهند و لذا امکان جابجایی 
گوشی محدود بود.ابزار شارژ بی سیم مبتنی بر استاندارد Pi در قالب یک 
استوانه مخروطی شکل طراحی شده و کاربران با قرار دادن گوشی خود در 
فاصله چند متری ابزار یادش��ده هم می توانند گوشی خود را شارژ کنند. 
مهم ترین مزیت این شارژر بی سیم قابلیت شارژ همزمان چند گوشی اعم از 
آیفون و گوشی های اندرویدی است.شارژ حداکثر 4 گوشی از این طریق با 
حداکثر سرعت )10 وات( صورت می گیرد ولی گوشی های جدیدی که برای 
شارژ به این مجموعه اضافه شوند با سرعت پایین تری شارژ می شوند.Pi از 
فناوری شارژ الکترومغناطیسی برای تامین برق گوشی های هوشمند استفاده 
می کند که برای شارژ تبلت، هدفون های بی سیم و دیگر وسایل الکترونیک 
قابل حمل نیز قابل استفاده است. فروش این شارژرها از سال 2018 شروع 

می شود و قیمت آنها زیر 200 دالر است.

شارژر بی سیم برای انواع گوشی ها عرضه می شود

پس از انتشار برخی اطالعات مبهم در مورد عرضه یک گوشی با نمایشگر تاشو توسط سامسونگ حال 
به نظر می رسد، این اخبار صحت دارند.به گزارش اسلش گیر، آژانس ملی تحقیقات رادیویی کره تاییدیه 
تولید گوشی به نام SM-G888N0 را صادر کرده که به نظر می رسد همان گوشی اسرارآمیز تاشوی 
سامسونگ باشد. اسم کد این گوشی Project Valley یا Galaxy X است.منابع مطلع می گویند 
این گوشی در سال 2018 میالدی روانه بازار می شود. تالش سامسونگ برای تولید گوشی تاشو به 
سال 2012 بازمی گردد. در آن زمان سامسونگ برای اولین بار یک نمایشگر OLED تاشو و منعطف 
به نام YOUM عرضه کرد. اما تکمیل این اختراع و افزودن اجزایی برای تبدیل آن به گوشی تاشو 
کار س��اده ای نبود.البته سامسونگ در این زمینه تنها نیست و برخی شرکت های دیگر مانند لنووو 
هم به دنبال عرضه محصوالت مشابه هستند. تایید این محصول توسط دولت کره آن را یک گام به 
عرضه نزدیک تر کرده و گفته می شود برخی اختراعات اختصاصی هم برای ارتقای قابلیت های گوشی 

یادشده توسط سامسونگ به ثبت رسیده اند. خود این شرکت فعال در این زمینه سکوت کرده است.

مدل جدید لپ تاپ کروم بوک گوگل موسوم به پیکسل بوک همراه با قلم ویژه به قیمت 1199 
دالر عرضه می شود.به گزارش درویدالیف، گوگل در حال برنامه ریزی برای عرضه چند محصول 
سخت افزاری خود در تاریخ چهارم نوامبر است. از جمله این محصوالت می توان به مدل های 
جدید گوشی پیکسل، هدست به روزشده واقعیت مجازی دی دریم و کروم بوک تازه این شرکت 
به نام پیکس��ل بوک اش��اره کرد.این لپ تاپ طالیی رنگ با حافظه ه��ای 128، 256 و 512 
گیگابایتی عرضه می شود. قیمت این سه مدل هم به ترتیب 1199، 1399 و 1749 دالر خواهد 
بود. لپ تاپ های یادشده مجهز به سیستم عامل کروم هستند که بر مبنای سیستم عامل متن 
باز لینوکس طراحی شده اند.یکی از مهم ترین مزایای پیکسل بوک قابلیت تبدیل آن به تبلت و 
همین طور عرضه قلمی 99 دالری برای تسهیل انجام امور و اجرای برنامه های مختلف است. 

شرکت گوگل برای خرید واحد تولید تلفن همراه هوشمند اچ تی سی 1,1 
میلیارد دالر می پردازد. به گزارش آسوش��یتدپرس، گوگل برای توس��عه 
فعالیت های خود در حوزه تولید تلفن همراه، بلندگوی هوشمند و سایر 
گجت ه��ای مجهز به خدم��ات دیجیتال خود، بخش بزرگی از ش��رکت 
اچ تی سی را با پرداخت 1,1 میلیارد دالر خریداری کرد.این توافق از جدیت 
گوگل برای طراحی خانواده لوازم هوشمند خود به منظور رقابت با اپل و 
آمازون در نبرد سرنوشت ساز تبدیل شدن به کانون فناوری زندگی مردم 
حکایت دارد.گوگل در دهه گذشته بر عرضه رایگان سیستم عامل اندروید 
خود به چندین تولیدکننده لوازم هوش��مند – از جمله ش��رکت تایوانی 
اچ تی سی – متمرکز بود تا اطمینان حاصل کند مردم همچنان به استفاده 
از موتور جس��تجوی پرنفوذ، ای میل و نقش��ه های الکترونیک، سرویس 
ویدئوی یوتیوب و سایر خدماتش بر روی تلفن های همراه هوشمند و سایر 
سخت افزارها ادامه می دهند.همچنین به نوشته رویترز، بر مبنای این توافق 
برند تجاری اچ تی سی پابرجا می ماند و همچنان به تولید سایر سخت افزارها 

ادامه خواهد داد.

گوگل، واحد تلفن همراه رشکت اچ تی سی را خرید
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قابلیت نورپردازی چهره در آیفون ۸ پالس و ۱۰

باتری آیفون ۸ پالس منفجر شد تلفن تاشو با ضخامت کمرت از ۱۰ میلیمرت ساخته شد

یکی از ویژگی های جدید عکاسی در دوربین گوشی های جدید آیفون 10 و آیفون 
8 پالس، نورپردازی چهره اس��ت که توجه بس��یاری از کاربران را به خود جلب 

کرده است.
به گزارش phonearena، بر اساس گفته شرکت اپل، قابلیت نورپردازی چهره 
)Portrait Lighting( در گوش��ی های جدید آیف��ون 10 و آیفون 8 پالس، 
بسیار بیشتر از یک فیلتر ساده عکاسی است چراکه با استفاده از این قابلیت خاص، 
کاربران قادر خواهند بود در مواقع و شرایطی که حتی محیط اطراف را نمی خواهند 
در عکس بیندازند و یا شخص داخل عکس موضوع و تمرکز اصلی عکس است، 

عکسی حرفه ای بگیرند و در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند.
در بس��یاری از مواقع که نور محیط مناسب نیست و یا تصویر شخص در عکس 
واضح نمی افتد، کاربر می تواند با استفاده از قابلیت نورپردازی چهره، عکسی خوب 
و حرفه ای بگیرد.در این قابلیت جدید، چند حالت و فیلتر وجود دارد که در زیر 

به مرور مختصری از آنها می پردازیم:
نورپردازی اس�تودیو )Studio Light( : این فیلتر توانایی روشن کردن صورت را 

بدون آنکه سایه زیادی ایجاد کند، دارد.
نورپردازی کانتور )Contour Light( : این فیلتر نواحی و مناطق داخلی و مرکزی 
صورت ش��خص را روش��ن کرده و با کنتراست بیشتر، سایه های بیشتری را در 

عکس ایجاد می کند.
نورپردازی صحنه )Stage Light(: این فیلتر بسیار شبیه به فیلتر کانتور است فقط 

با این تفاوت که پشت صحنه عکس را تاریک و سیاه می کند.
نورپردازی صحنه با کنتراس�ت سیاه و سفید )Stage Light Mono( : این فیلتر 

نیز شبیه به فیلتر صحنه است با این تفاوت که کنتراست سیاه و سفید را در عکس 
مورد نظر ایجاد می کند.

تمامی این فیلترها و حاالت جذاب عکاسی از زمانی که کاربران دوربین گوشی های 
آیفون 8 پالس و آیفون 10 را در حالت چهره )Portrait mode ( باز می کنند، 
قابل دسترس��ی و اس��تفاده خواهند بود. الزم به ذکر است که این قابلیت تنها بر 
روی آیفون 8 پالس و آیفون 10 وجود داشته و در آیفون 8 قابل دسترسی و اجرا 

نیست.
به نظر می رسد این قابلیت جدید عکاسی برای تعداد زیادی از دارندگان و طرفداران 

محصوالت اپل، خبر بسیار خوشایندی محسوب می شود.

یک تولید کننده چینی موبایلی تاشو ساخته که ابعاد نمایشگر آن در حالت باز 6.8 
اینچ است. همچنین ضخامت دستگاه در حالت تاشده نیز کمتر از 10 میلیمتر 
است.به گزارش اندروید آئوتوریتی، شرکت چینی ZTE یک موبایل تاشو طراحی 
کرده که Axone M نامیده می شود.  پیش بینی می شود این شرکت در 17 
اکتبر  موبایل تاشو را رونمایی کند.طبق گزارش های مختلف  این دستگاه دارای 
دو صفحه نمایش »اچ دی« اس��ت که در حالت باز به یک نمایش��گر 6.8 اینچی 
تبدیل می شوند. در حالت تاشده نیز این دستگاه ضخامتی کمتر از 10 میلیمتر 
دارد.  همچنین  به نظر می رس��د در Axone M تراشه اسنپ دراگون 820 با 
4 گیگابایت RAM، 32 گیگابایت حافظه ذخیره، باتری 3120 میلی آمپری و 
یک دوربین 20 مگاپیکسلی به کار رفته باشد.به نوشته این منبع موبایل مذکور 
طراحی شبیه Project Valley سامسونگ خواهد داشت که قرار بود در 2017 

رونمایی شود.

هنوز خاطره انفجار گوش��ی های گلکسی نوت 7 سامسونگ از اذهان عمومی پاک نشده 
که از انفجار گوش��ی آیفون 8 پالس اپل خبری منتشر شده است.به گزارش اسپوتنیک، 
تنها یک هفته از فروش و توزیع گوشی های جدید آیفون 8 و 8 پالس در چین نگذشته 
بود که رسانه های تایوانی گزارش دادند باتری یک آیفون 8 پالس هنگام شارژ شدن دچار 
مشکل شد و در نهایت این گوشی منفجر شد. البته الزم به ذکر است که انفجار این گوشی 
جدید در حد نابودی کامل آن نبوده و تنها به باز ش��دن و جداش��دن صفحه نمایش و از 
بین رفتن باتری این گوشی منجر شده است.بر اساس این گزارش ها، یک خانم تایوانی به 
نام وو )Wu( اعالم کرده که پس از آنکه گوشی جدید آیفون 8 پالس را خریداری کرده، 
هنگام ش��ارژ کردن گوشی خود، به یکباره شاهد منفجر شدن باتری و جدا شدن صفحه 
نمایش آن بوده است.وی با بیان اینکه همواره از طرفداران همیشگی محصوالت اپل بوده 
و از زمان معرفی آیفون 4 تاکنون همواره گوش��ی های آیفون را خریداری می کرده، در 
مصاحبه و گزارش های رسانه های تایوانی عنوان کرده که هم اکنون شرکت اپل موظف 
است پاسخگوی این خسارت وارده و همچنین حل مشکل باتری این گوشی جدید باشد.

البته پس از آن، این گوشی برای بررسی دقیق مشکل مذکور به شرکت اپل فرستاده شده 
است که تاکنون هیچ نتیجه و گزارشی از علت دقیق وقوع این حادثه، از سوی شرکت اپل 

مطرح نشده است.
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گران قیمت ترین آیفون X با قیمت 4500 دالر
گوشی جدید پاناسونیک با دستیار هوشمند عرضه شد

ورود اولین گوشی  G 5به بازار در سال 2019

 شرکت روسیه ای Caviar ، اخیرا اقدام به شخصی سازی گوشی هوشمند 
آیفون X با بدنه تیتانیوم کرده است.گوشی هوشمند آیفون X شرکت اپل تا 
ماه نوامبر 2017 عرضه نخواهد شد، اما به هر حال این گوشی جزو گوشی های 
بس�یار گران قیمت بازار موبایل محسوب می شود.قیمت باالیی که پرچمدار 
جدید ش�رکت اپل دارد، باعث شده است که گوشی های هوشمند پرچمدار 
سایر شرکت های بزرگ از جمله گلکسی نوت 8 سامسونگ و میت 10 شرکت 
هواوی نتوانند با آیفون X رقابت کنند.اگر ش�ما جزو کاربرانی هس�تید که 
دوست دارید گوشی های خاص داشته باشید و قصد خرید آیفون X را دارید 
باید به ش�ما بگوییم که شرکت روسیه ای Caviar ساخت آیفون X خاص با 
قیمتی چند برابر را آغاز کرده است.این شرکت روسی که بابت ساخت گوشی 
 X های لوکس با قیمتی باال و شخصی سازی فوق العاده شهرت دارد، آیفون
لوکس خود را پیش فروش کرده اس�ت. این گوش�ی دارای بدنه ای از جنس 
تیتانیوم اس�ت؛ ماده ای که در س�اخت بدنه جت MiG -35 استفاده شده 
است.گفتنی است؛ این گوش�ی دارای قیمتی معادل 4500 دالر )18 میلیون 
تومان( اس�ت. همچنین مدل آیفون 8 این گوشی نیز با همین بدنه با قیمت 

3000 دالر )12 میلیون تومان(  برای پیش فروش عرضه شده است.

شرکت پاناس��ونیک گوشی هوشمند تازه ای طراحی 
و عرضه ک��رده که Eluga I4 ن��ام دارد و قیمت آن 
125 دالر است.به گزارش آسین ایج، این گوشی دارای 
بدنه تمام فلزی اس��ت. دوربین س��لفی این گوشی 5 
مگاپیکسلی و دوربین پشتی آن 8 مگاپیکسلی با قابلیت 
فوکوس خودکار و فالش ال ای دی است.گوشی یادشده 
با دستیار هوشمند ARBO سازگاری دارد و به کاربران بر 
مبنای فعالیت های روزانه شان با گوشی پیشنهاداتی برای 

بهتر کردن امور ارائه می کند.
این گوش��ی دارای نمایش��گر 5 اینچی خمیده و پردازنده 

چهارهس��ته ای 1.25 گیگاهرت��زی اس��ت. رم این گوش��ی 
دوگیگابایت بوده و ظرفیت حافظه آن 16 گیگابایت است. این 

رقم تا 128 گیگابایت قابل اضافه ش��ده اس��ت.این گوشی دارای 
باتری 3000 میلی امپری است. 

برای Eluga I4 یک حس��گر اثرانگش��ت هم درنظر گرفته شده که باز کردن سریع 
گوشی و دسترسی به برنامه های محبوب از طریق میان برها را ممکن می کند.سیستم 

عامل این گوش��ی اندروید Nougat 7.0 بوده و با ش��بکه های نسل چهارم تلفن همراه نیز 
 Eluga I4 .سازگاری دارد. نصب دو سیم کارت از جمله دیگر قابلیت های گوشی یادشده است

در سه رنگ آبی، سیاه و طالیی روانه بازار شده است.

دو ش��رکت گوگل و لیوایز 
با همکاری یکدیگر ژاکتی 
قابل  عرض��ه کردند ک��ه 
اتصال به اینترنت اس��ت و 
برای دسترسی به پیام های 
گوش��ی نیز کاربرد دارد.به 
گ��زارش زد دی ن��ت، این 
ژاک��ت 350 دالری مجهز 
به پالتفورم Jacquard گوگل است که بر روی آستین ژاکت مذکور تعبیه 
شده و با استفاده از آن می توان به پیام های تلفنی پاسخ داد یا به دیگر 
امکانات گوشی دسترسی یافت.مهم ترین مزیت پوشیدن چنین ژاکتی این 
است که در زمان دوچرخه سواری، رانندگی یا خرید و ... به فرد امکان می 
دهد بدون حواس پرتی به پیام های دریافتی دسترسی یابد.آستین چپ 
این ژاکت مجهز به یک برچسب قابل حذف است که به کاربر امکان می 
دهد با گوشی خود از طریق ژست های مختلف، چراغ ال ای دی و بازخورد 
لمسی تعامل داشته باشد.ژاکت یادشده که برای استفاده روزمره طراحی 
شده برای پخش موسیقی و توقف آن، مسیریابی یا خواندن متن پیامک 
هم قابل استفاده است و برنامه موبایلی سازگار با آن به نام Jacquard هم 

بر روی گوشی های اندرویدی و هم iOS قابل استفاده است.

مدیرعام��ل ش��رکت »کوال��کام« )Qualcomm( اعالم ک��رد که اولین گوش��ی های 5G که 
اس��تانداردهای نسل بعدی تلفن های همراه را پاس می کنند، در سال 2019 و یک سال زودتر از 
پیش بینی ها وارد بازار می شوند.به گزارش رویترز و به گفته مدیرعامل »کوالکام«، گوشی های دارای 
قابلیت پشتیبانی از شبکه 5G، به جزئی کلیدی از جریان اصلی بازار تبدیل خواهند شد.»استیون 
مولنکوف«، مدیرعامل برترین شرکت تولید کننده تراشه های گوشی های هوشمند در مصاحبه ای 
گفت: افزایش تقاضای مصرف کنندگان و نیازهای کسب و کار، باعث شد تا صنعت، پیش بینی قبلی 
خود را مبنی بر ارتقای شبکه ها و دستگاه ها در سال 2020، یک سال به تعجیل بیاندازد.وی افزود: 
شما در سال 2019، شبکه 5G را در دستگاههای واقعی خواهید دید، در حالی که اگر این سوال 

را سال گذشته از من می پرسیدید، جوابم سال 2020 بود. ژاکت قابل اتصال به اینرتنت و گوشی هم از راه رسید



13
96

اه 
ر   م

��
مه

 / 2
ه 5

مار
ش

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

44

آن سوی
مرزها

تینا ضمیری آذر

در سال 2013 همه  سه میلیارد حساب یاهو هک شده بود

جایزه 200 هزار دالری سامسونگ برای کشف باگ در محصوالتش

Ctrl+Alt+Del عذرخواهی بیل گیتس بابت

یاه��و گفته اس��ت ک��ه در جریان هک 
بزرگ س��ال 2013 حساب های تمامی 
س��ه میلیارد کاربر آن هک شده بود.به 
گزارش س��یتنا، این ش��رکت که امسال 
توسط »ورایزون« خریداری شد گفت که 
تحقیقاتش نشان داده است که آن حمله خیلی گسترده تر از تصور اولیه بود.یاهو افزود 
که پسوورد، اطالعات کارت های بانکی یا شماره حساب ها جزو اطالعات مسروقه نبود. 
این شرکت قبال گفته بود که »بیش از یک میلیارد« حساب آن هک شده است.یاهو 
گفت که هرچند این اعالمیه به معنی یک »مشکل تازه امنیتی« نیست، اما از طریق 
پست الکترونیک همه دارندگان حساب های دیگری که دستخوش قرار گرفته بودند را 
آگاه خواهد کرد.این شرکت گفت که »همچنان به همکاری با نیروهای مجری قانون 
ادامه خواهد داد.«تصاحب یاهو توسط شرکت عظیم تله کام آمریکا، ورایزون، روز 13 
ژوئن کامل شد. آن معامله سال گذشته زمانی اعالم شد که یاهو از نظر مالی در تقال بود 
و با فروش کسب و کار اینترنتی خود به بهای 4.8 میلیارد دالر به ورایزون موافقت کرد.
این رقم بعد از آنکه یاهو اعالم کرد در سال های 2013 و 2014 قربانی دو هک بزرگ 

امنیتی بوده است به 4.5 میلیارد دالر کاهش یافت.
ورایزون زیرش��اخه خود »ای او ال« و یاهو را در یک شرکت تازه به نام »اوت« ترکیب 

کرده است.وزارت دادگستری آمریکا در ماه مارس 4 نفر را که دو نفر از آنها جاسوسان 
تبعه روسیه هستند در رابطه با سرقت اطالعات کاربران »یاهو« تحت پیگرد قانونی قرار 
داده بود.یاهو گفته بود که هکرهای »مورد حمایت یک دولت« در پس حمله و سرقت 

اطالعات حساب کاربری 500 میلیون کاربر یاهو بوده اند.

ش��رکت سامسونگ اعالم کرد به افرادی که بتوانند در محصوالتش باگ کشف و پیدا 
کنند، تا سقف 200 هزار دالر جایزه خواهد داد.به گزارش وبسایت theverge، شرکت 
کره ای سامسونگ در بین  رقبای خود آخرین شرکتی است که برنامه  کشف باگ در 
محصوالتش را به راه انداخته است. این شرکت اعالم کرده است به افرادی که بتوانند در 
محصوالت ساخت سامسونگ، مشکالت امنیتی و یا به اصطالح باگ پیدا کنند، تا 200 
هزار دالر جایزه اعطا خواهد کرد.در این اعالمیه، 38  مورد از محصوالت گوشی همراه 
سامس��ونگ شامل این برنامه  می شوند. یعنی محصوالتی که همچنان بروزرسانی های 
ماهانه  توسط شرکت سامسونگ برای آنها منتشر می شود. از جمله دستگاه هایی که 
شامل این برنامه می شوند، می توان به گوشی های هوشمند سری گلکسی اس، گلکسی 

نوت، سری گلکسی A، سری گلکسی جی و تبلت های سری گلکسی تب اشاره کرد. 

عالوه  بر این، گوش��ی های هوشمند پرچمدار سامس��ونگ از جمله  گلکسی اس 8، 
گلکسی اس 8 پالس و گلکسی نوت 8 نیز شامل برنامه کشف باگ سامسونگ می شوند.
این غول تکنولوژی کره ای همچنین اعالم کرده افرادی که بتوانند در س��رویس های 
 Samsung( دیگری همچون دستیار صوتی بیکسبی، سرویس پرداخت سامسونگ پی
Pay( ، سرویس حساب کاربری و سامسونگ پَس ) Samsung Pass( مشکل امنیتی 
یا باگ کشف کنند هم شامل دریافت این جایزه خواهند شد.باتوجه به درجه اهمیت 
مشکالت امنیتی کشف شده توسط کاربران و نحوه اثبات آن، این جایزه بین 200 دالر 
تا 200 هزار دالر خواهد بود.پیشتر شرکت مایکروسافت نیز برای کشف باگ و مشکالت 
امنیتی در سیستم عامل ویندوز 10 ، تا سقف 250 هزار دالر جایزه تعیین کرده بود. 
فیسبوک هم بدین منظور به تیم های تحقیقاتی و پژوهشی مبلغی را پرداخت می کند. 
گوگل نیز برنامه مش��ابهی برای کشف و یافتن باگ در سیستم امنیتی سرویس های 
مختلف خود راه اندازی کرده بود. همچنین اپل هم در برنامه ای مشابه اقدام به یافتن 
باگ در محصوالتش کرده بود که البته شرکت و حضور در این برنامه نیاز به دعوت نامه 
از سوی اپل دارد.حاال این سوال در ذهن پیش می آید که چرا شرکت های تکنولوژی 

چنین اقداماتی را درنظر گرفته و به هکرها جایزه می دهند؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که وجود چنین برنامه هایی موجب خواهد شد هکرها 
بتوانند از طریق قانونی، به درآمدهای قابل توجهی دست یابند و از آن سو هم مشکالت 
امنیتی در سرویس ها و دستگاههای مختلف این شرکت ها بزودی شناسایی شده و 
برطرف خواهد ش��د تا هکرها بطور غیر قانونی دس��ت به اقدامات نامشروع  و نفوذی 

نزنند.

طراح سیس��تم عامل ویندوز ضمن ابراز تاس��ف از ساخت دکمه 
پیچیده برای ریس��ت سیس��تم می گوید اگر قادر به ویرایش 

بود، دکمه کنترل+آلت+دیلیت را به یک دکمه واحد تبدیل 
می کرد.بیل گیتس که در نیویورک سخن می گفت، اذعان 

کرد: Ctrl+Alt+Delete یک مانور سرهم بندی شده 
ب��ود که برای راه اندازی مجدد سیس��تم عامل ویندوز 

تعریف شد، اما ایکاش به جای گرفتن سه کلید روی کیبورد 
تنها یک کلید برایش تعریف می ش��د.وی پیش تر نیز ضمن اعتراف به این 

موضوع در سال 2013 گناه را به گردن آی بی ام انداخته بود و در جمع دانشگاهیان در 

هاروارد گفته بود دوستی که در آی بی ام کار می کرد )دیوید برادلی(، کیبورد آی بی ام 
را درست طراحی نکرده بود و به ما یک کلید واحد برای انجام این 
کار نداده بود.این در حالی است که آن سال ها برای 
ورود به اپل مکینتاش یک کلید روی کیبورد تعریف 
شده بود.از کنترل+آلت+دیلیت برای قفل کردن 
سیستم عامل، تسک منیجر، سوئیچ بین کاربر و 
خروج از سیس��تم استفاده می شود و در نهایت 
وقتی سیس��تم عامل ویندوز هنِگ کامل کرد، با 

زدن آن ریست می شود.
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گوشی هوشمند خود را با حرکات بینی کنترل کنید!

با این گردنبند کل زندگیتان را ضبط کنید

ساخت بزرگترین باتری دنیا در استرالیا

کنترل گوشی یا ساعت هوشمند در حین راه رفتن با کج کردن بینی به سمت راست 
و چپ ممکن است ایده جالبی باشد، از همین رو عینک هوشمندی به همین منظور 
طراحی ش��ده است.به گزارش ورج، گروهی از محققان دانش��گاه های KAIST کره 
جنوبی، س��نت اندروز اسکاتلند و جرجیا تک آمریکا نمونه اولیه عینک هوشمندی را 
س��اخته اند که به کاربر امکان می دهد رایانه و گوشی را با مالیدن بینی یا فشار دادن 
آن به راست و چپ کنترل کنند.از این روش می توان برای ردکردن یک تماس و پاسخ 
ندادن به آن، متوقف کردن پخش یک ویدئو یا پرش از روی یک قطعه موسیقی استفاده 
کرد.این عینک با استفاده از سه حسگر الکتروکولوگرافی عمل کرده که بر روی پل و 
پدبینی این عینک نصب شده اند و قادر به اندازه گیری پتانسیل الکتریکی بدن انسان 
هستند. حسگرهای یادشده قادر به ردگیری و تعقیب حرکات چشم پزشکان نیز هستند.
حسگرهای مذکور بعد از ردگیری تماس دست با بینی پتانسیل الکتریکی آن بخش از 
بدن را تغییر داده و زمینه صدور فرمان را فراهم می کنند. ممکن است در آینده جزییات 
بیشتری به سیستم مذکور اضافه شود، اما تولید انبوه این عینک به میزان استقبال عموم 

از چنین ایده ای بستگی دارد.

آماده کردن لحظه به لحظه گوش��ی برای فیلمبرداری و عکاسی از رویدادهای جذاب 
زندگی برای خیلی از افراد خسته کننده است و حاال یک گردن بند مجهز به دوربین 
ضبط کل رویدادهای زندگی را ممکن کرده است.به گزارش دیجیتال ترندز، سبک وزن 
بودن، نرم افزار ساده، کیفیت صدای خوب، طراحی جذاب و کیفیت تصویربرداری فوق 

دقیق از جمله مزایای این گردن بند ویدئویی است.
در مقابل قیمت باالی 399 دالری، کاربردی نبودن، شارژ نشدن سریع باتری و حساس 
بودن از جمله ضعف های دستگاه یادشده است.این دوربین که FrontRow نام دارد، 
دارای دو دکمه در حاشیه خود است. یکی از این دکمه ها برای روشن کردن دستگاه 
و همچنین قفل کردن آن به کار می رود و دیگری برای انتخاب ضبط ویدئو یا عکاسی 
قابل اس��تفاده است. در پشت این گردن بند هم یک نمایشگر دو اینچی گرد، رنگی و 
لمسی تعبیه شده است.دوربین یادشده را هم می توان به گردن انداخت و هم با گیره 
به لباس چس��باند. این دستگاه از استحکام خوبی در برابر ضربات نیز برخوردار است. 
FrontRow از قابلیت اتصال به شبکه های وای - فای برای پخش زنده هم برخوردار 
اس��ت و لنز دارای زاویه دید گس��ترده آن برای ضبط تصاویر پیش رو با کیفیت و دید 
گسترده قابل استفاده است.محتوای این دوربین به سادگی قابل انتقال به گوشی و همین 
طور به اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی است . برنامه موبایلی FrontRow هم 
 Story برای فیلم برداری و video ،برای عکاسی Camera فعال کردن س��ه گزینه

ب��رای فعال کردن حالت مرور زمان یا time-lapse را ممکن می کند. در این حالت 
حسگرهای حرکتی دوربین هر 3 تا 5 ثانیه و بر مبنای حرکات انجام شده عکس های 
گرفت��ه و آنها را در قالب ویدئو به هم مونتاژ می کنند.حافظه این ابزار برای ضبط 50 
 FrontRow س��اعت ویدئو یا دو ساعت پخش زنده کافیست. البته 75 درصد باتری
در عرض یک س��اعت مصرف می شود. شارژ باتری FrontRow در 20 دقیقه انجام 
می شود.دوربین این گردن بند 8 مگاپیکسلی است و دقت فیلم برداری آن به 1080 

پیکسل می رسد.

الون ماسک تا سه ماه دیگر از بزرگترین باتری دنیا در استرالیا رونمایی می کند.به گزارش 
انگجت، پیش بینی می شود الون ماسک  طی ماه های آتی بزرگترین باتری دنیا را در 
جنوب استرالیا رونمایی کند.  موسس تسال اعالم کرده 50 درصد مراحل نصب  یک 
باتری لیتیوم یونی 100 مگاواتی ) 129 مگاوات ساعتی( تکمیل شده است.چنین باتری 
پس از تکمیل، 3 برابر بزرگتر از واحدهای فعال ذخیره برق خواهد بود.جالب آنکه پروژه 
ساخت این باتری از یک زنجیره توییت میان الون ماسک و مایک کانون بروکز میلیاردر 
استرالیایی  به وجود آمد. ماسک در این زنجیره توییت ادعا کرد قابلیت ساخت بزرگترین 
باتری دنیا در 100 روز را دارد.از سوی دیگر این باتری درحالی ساخته می شود که به 
دلیل تندبادهای بزرگ، جنوب استرالیا با مشکل قطعی برق دست و پنجه نرم می کند.
ش��رکت تس��ال در  ماه جوالی مناقصه س��اخت یک باتری 129 مگاوات ساعتی را در 
استرالیا برنده شد و طبق محاسبات این باتری در ماه دسامبر تکمیل می شود. در این 

نقطه از سال در جنوب استرالیا مصرف برق به نقطه اوج می رسد.
تحلیلگران تخمین می زنند هزینه ساخت چنین باتری حدود 95 میلیون دالر خواهد 
بود. این درحالی است که به گفته ماسک، اگر باتری در موعد مقرر ساخته نشود، شرکت 

او باید 50 میلیون دالر بیشتر برای ساخت آن هزینه کند.
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استفاده گوگل از سیستم جدید تایید هویت کاربران

قابلیت تازه اینستاگرام برای مقابله با سوءاستفاده های آنالین

گوشی موبایل عجیب بیل گیتس

گوگل در تالش اس��ت تا شیوه شناسایی هویت کاربران برای خرید یا ورود به حساب 
کاربری را با استفاده از امکانات جدید سخت افزاری متحول کند.

به گزارش اس��ین ایج، این خدمات در قالب برنامه حفاظت پیش��رفته ارائه می شود و 
کاربران بر همین اساس به امکانات جدیدی از طریق حساب های کاربری ایمیل خود 
نیز دسترسی خواهند داشت که بلوکه کردن برنامه های ثالث مزاحم و سارق اطالعات 

را تسهیل می کند.
در شیوه مذکور از کلیدهای امنیت فیزیکی استفاده می شود و گوگل امیدوار است ابزار 
جدید تایید هویت با استقبال مدیران شرکتها، سیاستمداران و افرادی که دغدغه های 

امنیتی جدی دارند، مواجه شود.
گوگل پیش از این از روش اختصاص کد دوم یا کلمه عبور برای تایید هویت استفاده 
می کرد، اما با راه اندازی خدمات جدید کاربران می توانند از کلیدهای فیزیکی شناسایی 
هویت مبتنی بر پرت یو اس بی برای تایید هویت استفاده کنند. در کنار این ابزار استفاده 
از کلید فیزیکی دوم برای ارتقای امنیت نیز ممکن اس��ت. قرار اس��ت گوگل در آینده 

اطالعات بیشتری در این زمینه ارائه کند.

تازه ترین به روزرسانی برنامه اینستاگرام به کاربران امکان می دهد تا نظرات ارسالی برای 
هر پست را سازماندهی کنند و جلوی سوءاستفاده از این شبکه اجتماعی را بگیرند.

به گزارش سیتنا، اینستاگرام با 800 میلیون نفر کاربر که 500 میلیون نفر از آنها به طور 
روزانه از این شبکه اجتماعی استفاده می کنند، در تالش برای مدیریت بهینه نظرات 
و اقدامات کاربران است.به روزرسانی تازه اینستاگرام به کاربران امکان می دهد اسامی 

افرادی که قادر به ارسال نظر برای هر عکس پست شده هستند را انتخاب کنند.
به عنوان مثال اگر فردی دارای حساب کاربری عمومی در اینستاگرام باشد، ارسال نظر 
در ذیل پست های او می تواند محدود به تعقیب کنندگان، افرادی که خود کاربر تعقیب 
می کند یا هر دو گروه باش��د. هدف اصلی این کار مقابله با ارس��ال برخی پس��ت های 
توهین آمیز عنوان ش��ده است.اینستاگرام همچنین فیلتر خودکار بلوکه کردن اظهار 
نظرهای توهین آمیز را به روز کرده و ابزار جدیدی را برای شناسایی محتوای نامناسب 
به زبان های فرانس��ه، آلمانی، پرتغالی و عربی در نظر گرفته است. ابزار یادشده ابتدا به 
انگلیسی راه اندازی شده بود و از هوش مصنوعی برای ارتقای قابلیت های خود بهره می 
گیرد.کاربران برای دسترسی به این خدمات باید به بخش Options رفته و در منوی 

Settings به سراغ گزینه Comments بروند.

ش��اید همه انتظار دارند بنیان گذار و مدیر س��ابق مایکروسافت بیل گیتس از گوشی 
س��اخت این شرکت اس��تفاده کند اما به نظر می رسد عدم موفقیت های نسخه های 
ویندوزی موبایل موجب شده رهبر مشهور فناوری نیز به سراغ استفاده از گوشی های 
دیگر برود.حاال اعالم شده بیل گیتس از گوشی اندرویدی استفاده می کند. بیل گیتس 

طی مصاحبه خود با فاکس نیوز این مطلب را تأیید کرده است.
وی پس از تأیید این مطلب اضافه کرده این گوشی نرم افزارهای زیادی از مایکروسافت 

را اجرا می کند.
بیل گیتس اشاره ای به مدل گوشی مورد استفاده خود نکرده و مشخص نیست وی از 
یکی از پرچمداران محبوب سامسونگ استفاده می کند یا مدل دیگری از گوشی های 

اندرویدی را انتخاب کرده است.
از آنجا که بیل گیتس به اجرای نرم افزارهای زیادی از مایکروسافت در گوشی خود اشاره 
کرده احتمال دارد گوشی او گلکسی اس 8 نسخه مایکروسافت باشد. این شرکت خود، 

این نسخه از گلکسی اس 8 را در چند ماه گذشته در آمریکا به فروش می رساند.
حاال این س��ؤال مطرح می شود که آیا بیل گیتس روزی از گوشی آیفون نیز استفاده 
خواهد کرد؟ به نظر بعید می رس��د! اس��تفاده از آی پد و آیفون به شدت در منزل وی 

ممنوع شده و احتماالً تغییری در این سیاست ایجاد نخواهد شد.
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همکاری گوگل با تحقیقات دولت آمریکا درباره روسیه

کره شمالی از طریق روسیه هم به اینترنت متصل شد

کاله یک میلیون دالری زوج آمریکایی که سر آمازون رفت

گوگل اعالم کرد با تحقیقات دولت آمریکا درباره دخالت سایبری روس ها در برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 این کشور همکاری می کند.

به گزارش کرونیکل، پیش از این از توییتر هم خواسته شده بود تا در این زمینه با کنگره 
آمریکا همکاری کند، اما همکاری ناکافی توییتر از نظر سناتورها باعث انتقاد از این شبکه 
اجتماعی ش��ده بود. مارک وارنر سناتور نماینده ویرجینیا در این زمینه به صراحت از 

توئیتر انتقاد کرده بود.
اما گوگل با صدور بیانیه ای در این زمینه تصریح کرده که پاسخگوی هر سوالی است که 
به تحقیقات یادشده مرتبط باشد و برای کسب هر اطالعاتی در این زمینه تالش خواهد 
کرد.قرار اس��ت نمایندگان سه شرکت اینترنتی گوگل، فیس بوک و توئیتر در جلسه 
استماع نظرات مربوط به این تحقیق در کمیته اطالعاتی مجلس نمایندگان این کشور 
حضور یابند. جلسه یادشده در ماه جاری میالدی برگزار می شود. همچنین قرار است 
یک جلسه دیگر هم در تاریخ اول نوامبر توسط کمیته اطالعاتی سنای آمریکا تشکیل 
شود.توئیتر پیش از این در جلسه ای با نمایندگان کنگره در پشت درهای بسته از تعلیق 
دهها حساب کاربری مرتبط با روسیه به همین علت خبر داده بود. فیس بوک هم وعده 

داده در این زمینه به طور کامل با نمایندگان آمریکایی همکاری خواهد کرد.

کره ش��مالی که تا به حال برای دسترس��ی به اینترنت تنها از یک مسیر ارتباطی 
اس��تفاده می کرد، هم اکنون مسیر ارتباطی دومی را از طریق روسیه برای استفاده 
از فضای مجازی در اختیار دارد.به گزارش انگجت، وجود تنها یک مسیر دسترسی 
به اینترنت باعث می شد تا آمریکا یا سازمان ملل به راحتی بتوانند این کشور را به 

قطع اینترنت تهدید کنند.
تا پیش از این کره شمالی تنها از طریق یک خط ارتباطی که از چین می گذشت 
می توانست به اینترنت دسترسی پیدا کند. خدمات جدید از طریق شرکت امنیتی 
روسی فایر آی به کره شمالی ارائه می شود. این خدمات ارتباطی جدید اخیرا برای 

کره شمالی فعال شده است.
بر اس��اس برخی اخبار منتش��ر شده، فرماندهی س��ایبری آمریکا به دنبال تشدید 
درگیری لفظی دو طرف بر سر برنامه موشکی و هسته ای کره شمالی به دنبال قطع 

دسترسی این کشور به اینترنت یا ایجاد اختالل در این زمینه هستند.
پیش از این و به دنبال متهم شدن هکرهای کره شمالی به نفوذ و سرقت اطالعات 
ش��رکت سونی در دو س��ال قبل، دولت اوباما با یک حمله سایبری سنگین به کره 

شمالی دسترسی این کشور به اینترنت را برای مدت چند روز قطع کرد.

یک زوج آمریکایی یک میلیون و 200 هزار دالر سر شرکت فروش اینترنتی آمازون کاله 
گذاشته اند.آنها از آمازون جنس می خریدند و بعد ادعا می کردند که بیشتر خریدها زمانی 

که در اختیار شرکت پست بوده، صدمه دیده است.
لی ژانت فینان 37 ساله و ارین جوزف فینان 38 ساله در ایالت ایندیانا به کاله برداری 
و دزدی متهم ش��ده اند. آنها ممکن اس��ت به 20 سال زندان و پرداخت 500 هزار دالر 

جریمه محکوم شوند.
زوج آمریکایی برای خرید اجناس الکترونیکی مثل ساعت هوشمند سامسونگ، دوربین 
گوپرو و اکس باکس از آمازون، از صدها کارت شناسایی جعلی آنالین استفاده می  کردند.

بعد از دریافت اجناس به شرکت آمازون زنگ می زدند و می گفتند که کاالهای خریداری 
ش��ده اشکال دارد و درست کار نمی کند. شرکت آمازون هم به جای جنس خریداری 

شده، یک کاالی تازه برای آنها می فرستاده است.
آنان س��پس ابزار قبلی را که ادعا کرده بودند خراب و به دردنخور است، در یک سایت 

دیگر می فروختند و پول آن را به جیب می زدند.
با تحقیقات مشترک شرکت پست آمریکا و پلیس ایالتی ایندیانا زوج آمریکایی به دام 

افتادند.












