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سرمقاله

در دنیای وابسته به تکنولوژی امروز، می توان با قاطعیت ادعا نمود که تلفن همراه هوشمند 
به پُراستفاده ترین ابزار دیجیتالی در دنیا و ایران تبدیل شده است. گرچه آمار دقیقی از 
دارندگان تلفن های همراه هوشمند به عنوان یکی از مهمترین عوامل پیوند دهنده میان 
مردم و فضای مجازی، در دسترس نیست، اما براساس اظهارات مقامات مسوول در حوزه 
ارتباطات و فناوری اطالعات، در سال ۱۳۹۴ حدود ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ایرانی از 
انواع مختلف تلفن های همراه هوش��مند استفاده کرده اند. عالوه بر این، براساس آخرین 
گزارش دفتر بررس��ی های اقتصادی وزارت ارتباطات که داده های مربوط به شاخص های 
حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات را تا پایان سال ۹۵ منتشر کرده است، ضریب نفوذ تلفن 
همراه در کشور ۱۰۴ بوده است که نشان می دهد در کشور بیش از ۳۳ میلیون نفر از طریق 

تلفن همراه به اینترنت متصل می شوند. 
این آمار و ارقام به تنهایی نشان دهنده واقعیتی انکارناپذیر از گستردگِی استفاده از تلفن های 
همراه هوشمند در ایران است که نهایتاً گسترِش فعالیت مردم در فضای مجازی و وابستگی 
اطالعاتِی آنان به این حوزه را موجب شده و باید اقرار کرد که نرم افزارهای موبایلی پیام رسان، 

اصلی ترین نقش را در ایجاد این وابستگی داشته است.
 )Viber( فراگیر شدِن نرم افزارهای پیام رساِن موبایلی در ایران نخستین بار با ظهور وایبر
آغاز شد که به کاربر اجازه می داد بدون پرداخت هزینه اشتراک، از طریق متن، پیام صوتی، 
تماس تلفنی و ویدئو کنفرانس با اطرافیان خود در ارتباط باشد. هرچند حضور وایبر در 
ایران با موفقیت آغاز شد، اما مساله دسترسی بیگانه به اطالعات مردم روی سرورهای این 
پیام رسان، دسترسی به وایبر در داخل کشور را با  اختالل مواجه کرد. پس از اختالِل وایبر 
بود که استفاده از تلگرام به مرور فراگیر شد تا جایی که به جزء الینفکی از زندگی روزمره 
مردم بدل گشت. در مدتی کمتر از دو سال کار به جایی رسید که مبتنی بر آمار و ارقام 

نقش پیام رسان های موبایلی در گسرتش کسب و کار های نوین

پروانه مافی 
رئیس کمیته کسب و کارهای 

الکترونیکی مجلس

اعالم ش��ده از س��وی این شرکت، بیش از ۴۶ درصد کل ترافیک سرورهای تلگرام و ۸۱ 
درصد از ترافیک سرورهای کانال های تلگرامی را کاربران ایرانی اشغال کرده اند. 

دامنه telegram. org در سال ۲۰۱۶، رتبه هفدهم پُربازدید ترین سایت های ایرانی را 
کسب کرد. با افزایش نفوذ شبکه های اجتماعی مجازی و پیام رسان های فوری مانند تلگرام 
از یکسو و همچنین توسعه روزافزوِن قابلیت های آن ها، کارکرد این ابزار ها از یک پیام رساِن 
مجازِی صرف، به مرور به س��مت ابزاری برای درآمد زایی، فعالیت اقتصادی، بازاریابی و 
تبلیغات سوق داده شد. بی تردید حضور بیش از ۳۰ میلیون کاربر فعال تلگرامی و وجود 
قابلیت تعامل با آن ها، فرصتی بی مانند برای گسترش نظام توزیع کاال و خدمات در کشور 
است. اکنون برآورد شده است که بین ۱۰ تا ۱۵ هزار کسب و کار ایرانی به صورت کامال 
مجازی در فضای نرم افزارهای پیام رسان اداره می شوند و این در حالی است که برخی 

آمارهای غیررسمی حکایت از وجود ۳۰ هزار کسب و کار مجازی در کشور دارد.
در ش��رایطی که یکی از اهداف دولت دوازدهم ایجاد بیش از ۷۰۰ هزار ش��غل در س��ال 
می باش��د و فضای مجازی در این بین یکی از مهمترین بسترهای شکل گیری فعالیت 
اقتصادی و تولید شغل به ویژه در بخش خدمات است، التهابات مقطعی اخیر در کشور 
باعث شد تا بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی موجود در فضای مجازی کشور به 
واسطه اِعمال محدودیت در دسترسی به تلگرام، با اختالل جدی مواجه شوند. عالوه بر این، 
تالش های جمع کثیری از جوانان با انگیزه که گاهاً چند سال از بهترین دوران عمر خود را 
برای جذب مخاطب و تثبیت در بازار، سرمایه گذاری نموده اند، هدر خواهد رفت و در   نهایت 

منجر به افزایش تعداد بیکاران در جامعه و نا امیدِی بیش از پیِش آن ها خواهد شد.
باید به این نکته توجه نمود که پیام رسان های مجازی همچون تلگرام، مضاف برآنکه نقش 
انتقال پیام و انتش��ار اخبار را برعهده دارند، امروز بستری برای توسعه بخش خدمات در 
کشور و گسترش فعالیت کسب و کار های نوین به حساب می آیند که ادامه محدودیت 
در دسترسی به این ابزارها، منجر به کاهش چشمگیر منابع درآمدی این کسب و کار ها، 

بیکاری برخی جوانان و نهایتاً کاهش میزان تولید ناخالص داخلی در کشور خواهد شد. 
در راستای پیشگیری از بُروز این چالش بزرگ اقتصادی، الزم است تا ایجاد محدودیت در 
دسترسی به پیام رسان  تلگرام هرچه سریع تر مرتفع شده و برای حفظ امنیت و آرامش در 

داخل کشور، استفاده از راهکارهای سلبی در اولویت آخر قرار گیرد.
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مسوول ارتقای سواد رسانه  ای کیست؟

آیا عملکرد هیات مدیره رشکت مخابرات ایران 
ارزیابی می شود؟

امیر عباس تقی پور
مشاور مدیرعامل و مدیرکل

روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی 

محمد امامی
مدیرکل اسبق روابط عمومی 

شرکت مخابرات ایران 

یادداشت
ماه

این روزها، عبارت سواد رسانه  ای )Media Literacy( بسیار گفته و شنیده می شود، اما 
واقعیت این است که در این زمینه هم مانند بسیاری از امور دیگر با تأخیر عمل کرده ایم 
و دستان مان پر نیست! تألیف ها و حتی ترجمه هایمان کافی نیست و به شدت نیازمند 
تولید محتوا و غنی سازی ادبیات در مباحث مربوط به سواد رسانه ای هستیم، اما پرسش 
مهمی که در این زمینه وجود دارد و پاسخ به آن تا حد زیادی منتج به مشخص شدن 
مسئولیت ها و نقش ها می شود، این است که مسوولیت آموزش و ارتقای سواد رسانه ای بر 

عهده کیست؟
جیمز پاتر، نویسنده کتاب نظریه سوادرسانه  ای، مسئولیت را یکی از اصول کلی تئوری خود 
مطرح کرده است. بر این اساس مسئولیت ارتقای سواد رسانه  ای در هر جامعه  ای، برعهده 
افراد است. افراد باید تالش کنند با فراگیری مهارت و تقویت نگاه انتقادی خود، کنترل 
و گزینش گری پیام ها و رس��انه ها را در اختیار گیرند. البته او با تأکید بر اینکه نهادهایی 
چون حکومت، بازار، دین، رسانه  ها و خانواده  ها به عنوان منابع کمکی به افراد تلقی شوند، 
مسوولیت ویژه  ای را در ایجاد ساختارهای دانش با هدف توسعه سوادرسانه  ای برای نهاد 
آموزش متصور است. بنابراین، واگذاری مسئولیت به »خود« در ارتقای سواد رسانه ای از 
نگاه »پاتر« نباید دستاویزی برای انکار و یا حتی تعلل نهادهای آموزشی در ایفای وظایفشان 
قرار گیرد. در نظام آموزشی ایران، از سال ۱۳۹۵ کتاب »تفکر و سوادرسانه  ای« به طور 
رسمی به دانش آموزان پایه دهم آموزش داده می شود؛ یعنی بیش از نیم قرن تأخیر از زمان 
به کارگیری عبارت »سواد رسانه  ای« توسط مارشال مک لوهان در سال ۱۹۶۴؛ کتابی که از 
لحاظ محتوایی مورد انتقاد جمعی از استادان علوم ارتباطات از جمله دکتر مهدی محسنیان 
راد گرفت و البته جمعی نیز بودنش را بهتر از نبودنش دانستند. بنابراین، پس از به باور 
رسیدن و خواست و اراده »افراد« در فراگیری هرگونه مهارتی از جمله سواد رسانه ای، نهاد 
آموزش، مهمترین وظیفه توانمندسازی آحاد جامعه و به ویژه دانش آموزان و دانشجویان در 
مواجهه با رسانه ها و پیام های فراوانی که در این زمانه تولید می شود را بر عهده دارد. افکار 
عمومی و البته پژوهش های علمی، می توانند کمیت و کیفیت اقدامات انجام شده را بررسی 

و اعالم نمایند!
مشاهده شواهد و پیش داوری نویسنده از تأخیر ۵۰ و چندساله ذکر شده در نظام آموزشی، 

مؤید آنست که نباید خیلی به وضعیت موجود دلخوش بود.
نهاده��ای آم��وزش و پ��رورش، فرهنگ، آموزش عالی و صداوس��یما نه تنها بایس��تی 
عقب ماندگی ه��ای خود را جبران کنند، بلک��ه در روزگار حاضر که هیچ کس از تیررس 
پیام های انبوه و درست و نادرست در امان نیست، باید با برنامه ریزی و اجرای سیاست ها و 
برنامه های علمی در ارتقای مهارت و توانمندی مخاطبان شان بکوشند. آغاز به کار رسمی 
انجمن سوادرسانه ای نیز در این بین می تواند فرصت های جدیدی خلق کند و باید امیدوار 
بود که فعالیت های صنفی و حرفه ای در این حوزه با شتاب بیشتری انجام شود. این انجمن 
می تواند با بهره گیری از تجربه های موجود در زمینه فعالیت سازمان های مردم نهاد و با 
تقویت بنیه علمی و اجرایی خود، مشاوری مناسب در زمینه آموزش سوادرسانه ای در میان 
عالقه  مندان و به ویژه س��ازمان ها، وزارتخانه  ها، مراکز آموزش عالی و مدارس و خانواده ها 

باشد.

روند تغییرات در شرکت مخابرات ایران به گونه ای پیش رفته و می رود که هر روز و ساعت 
و لحظه، اهمیت کارآمدی و اثربخشی هر یک از ارکان و اجزای آن و نقشی که برای شرکت 

ایفا می کنند، بیشتر و بیشتر می شود.
 - سهامداران و کارکنان حق دارند بدانند هر یک از این ارکان و اعضا و اجزا تا چه میزان 
توانسته اند برای شرکت مفید واقع شوند و پیش از هر موضوعی این پرسش در اذهان شکل 
می گیرد که مدیرعامل و اعضای هیات مدیره ، متناسب با مواهب و حقوق و منافعی که از 

آن برخوردار می شوند آیا توانسته اند نقشی موثر و مفید ایفا کنند؟
-  برخی مطالعات و پژوهش های صورت گرفته شاخص هایی را برای سنجش عملکرد 
اعضای هیات مدیره ش��رکت ها شناسایی و معرفی کرده اند که مروری بر برخی از این 

شاخص ها خالی از لطف نیست.
-  چه خوب است رئیس و اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات ایران پاسخ دهند که تا چه 

اندازه این استانداردها را رعایت کرده اند.
-  یکی از استانداردهای مطرح شده این است که هیات مدیره باید به طور مرتب )فواصل 
زمانی کمتر از یک سال نباشد( هریک از اعضا و فرایندها، عملیات و سهم مشارکت واقعی و 
قابل اندازه گیری خود در پیشبرد سازمان را مورد ارزیابی قرار دهد و در صورت نیاز اعضای 
هیات مدیره و فرایندها و عملیاتی را تغییر دهد که کمک قابل توجهی به موفقیت سازمان 

نمی کند.
-  دیگر این که هیات مدیره باید در هر سال حداقل ۱۰ تصمیم بگیرد و ۱۰ اقدام شاخص 

انجام دهد که به بهبود کیفیت و موفقیت نهایی سازمان منجر شود.
-  همچنین بر اساس استانداردهای موجود، هریک از اعضای هیات مدیره باید هر سه ماه 
یکبار حداقل یک اقدام یا ایده مهم را ابداع کند که کمک قابل توجهی به بهبود کیفیت و 

موفقیت نهایی شرکت می کند و یا مسئولیت آن را برعهده بگیرد.
-  استاندارد دیگر می گوید هریک از اعضای هیات مدیره باید در راه شناسایی و از  بین بردن 
عدم یکپارچگی سازمانی، نقض اخالقی و یا قصوری به طور جد تالش کند که ممکن است 
سازمان را از اجرای قوانین و یا تبعیت از باالترین استانداردهای اخالقی جامعه ای بازدارد 

که در آن فعالیت می کند.

-  همچنین بر اساس این استاندارد، هریک از اعضای هیات مدیره باید هرماه حداقل یک 
اقدام برای شناخته شدن هرچه بیشتر و بهتر سازمان انجام دهند. هیات مدیره باید هرساله 
برنامه ای برای معرفی بیشتر سازمان به جامعه ارائه و تضمین کند که اقدامات سازمان 

همواره به بهتر شناخته شدن سازمان کمک می کند.
-  استاندارد دیگر مقرر می دارد که هیات مدیره باید فعاالنه در جهت تأمین منابع مورد 
نیاز سازمان و ایجاد، پشتیبانی و حفظ روابط استراتژیک برای سازمان تالش کند. هریک از 
اعضای هیات مدیره باید حداقل هر سه ماه یکبار اقدامی انجام دهد که باعث ایجاد یک رابطه 

استراتژیک جدید برای سازمان شود.
-  حال رئیس و اعضای محترم هیات مدیره شرکت مخابرات ایران پاسخ دهند که طی 
مدت تصدی این مسئولیت هر کدام چه تصمیم های مهم و چه طرح های برجسته و 
چه اقدامات شاخصی که به بهبود کیفیت و موفقیت نهایی شرکت مخابرات ایران انجامیده 

است، داشته اند؟
-  هر یک از اعضای هیات مدیره چه ایده های مهمی را ابداع کرده اند که به ارتقای کیفیت 

و موفقیت شرکت کمک کرده باشد؟
-  آیا هر یک از اعضای هیات مدیره توانسته اند عواملی را که موجب از بین  رفتن یکپارچگی 
سازمانی می شود، یا نقض اخالقی و یا قصوری را در سطح شرکت شناسایی کنند؟ یا همه 

امور گل و بلبل است؟
-  آیا هر یک از عزیزان توانس��ته اند اقدامی کنند که ش��رکت را در راه موفقیت و رفع 

مشکالت، یک گام به جلو ببرد؟ یا توانسته اند فرایندهای معیوب و ناقص را اصالح کرده 
و بهبود بخشند؟

-  مشتاقانه منتظر گزارشی واقع گرایانه و تفکیکی از عملکرد هر یک از اعضای هیات 
مدیره شرکت مخابرات ایران هستیم، شاید تحقق این پیشنهاد یک آرزو باشد، اما شاید 
بتوان برخی تحول ها و دگرگونی ها و بهبودها را از طریق بیان همین آرزوها دنبال کرد 

و به آن دست یافت.
توضیح: این متن زمانی در اختیار ماهنامه نس��ل چه��ارم قرار گرفت که هیات مدیره 
شرکت مخابرات ایران در حال مذاکره برای انتخاب و معرفی مدیرعامل جدید شرکت 

بودند.
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نگاه كودكان اينرتنتی؛ اينرتنت كودكانه

   فضاي مجازي حقیقت است 
به هر طرف که نگاه مي کنیم خواسته یا ناخواسته مي بینیم ، وارد بازي فضاي مجازي شده 
ایم؛ یادم مي آید در دیداري که به همراه دوستان در محضر آیت اهلل جوادي آملي داشتیم، 
ایشان مرتبا تاکید مي کردند؛ »فضای مجازی حقیقتاً مجازی نیست؛ جایی که اندیشه 

مبادله می شود، می تواند تاثیر پذیرد و اثر بگذارد، فضای حقیقت است«.
اما در فضایي که مادران و پدران به دلیل اقتضائات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با تک 
فرزندي دست و پنجه نرم مي کنند و مجبورند ساعات بیشتري را براي گذران امور زندگي 
کار کنند؛ دنیاي مجازي براي کودکان و نوجوانان بسیار جذاب و پر هیجان است؛ در جهاني 
خوش رنگ و لعاب، با نقش هاي متنوع، فراتر از زندگي معمولي که پر است از فرصت هاي 
یادگیري، افزایش مهارت هاي شناختي، هماهنگي، تمرکز و مفاهیمي چون لذت، قدرت، 

ترس، دوست، دشمن و توانایي حل مساله.

    دنیاي مخملي و خمیري با فضاي مجازي 
امروزه شکل گیري هویت اینترنتي و مجازي اگرچه مي تواند فرصت بي نظیري براي رشد 
ذهني  فرزندان باشد؛ اما الزم است مخاطرات آن از سوي خانواده ها و مسووالن مورد توجه 
قرار گیرد، چراکه کودکان، پاک، کنجکاو و بي تجربه هستند و آن چه مي بینند و بازي مي 
کنند را باور مي کنند، در این میان به تدریج ماسک هاي غیر واقعي از دنیا، براي آنها ایجاد 
مي شود، ارتباط با آدم هاي غیر واقعي، شکل مي گیرد، با اتفاق هاي سیاه و سفید درگیر 
مي شوند و در نهایت جهان بیني مخملي و خمیري  به سراغشان مي آید که پر رنگ و 
لعاب است؛ اما  هر روز تغییر مي کند.  به بیان دیگر در فضاي مجازي مرزمیان واقعیت 
و خیال شکسته مي شود و افراد اگر از خود کنترلي دروني و مدیریت احساسات و افکار 
برخوردار نباشند، مي توانند به راحتي دروغ بگویند و از خود تصویري غیر واقعي براي ادامه 

تعامالت با افرادي که نمي شناسند، برقرار کنند. 

 طیبه بیدخام
کارشناس ارشد علوم ارتباطات 

يادم نمي آيد درست از چه زماني فرزندم با تلفن همراه و بازی های اينترنتی آشنا شد، هرچه بود جذابیت بود و 
هیجان، مخصوصا در مهماني ها و مراسم خانوادگي كه ورجه وورجه هايش صداي مسن ترها را در مي آورد كه در 
اين شرايط مجبور مي شديم تلفن همراه به دست او بدهیم تا بازي كند و سرگرم شود؛ بعد هم سركي بكشد در 
كانال ها و شبكه هاي اجتماعي، بعضي وقتها هم وجدانمان بیدارمي شد كه ممكن است ضررهايش بیش از فايده 
اش باشد؛ اشتباه است يا درست نمي دانم، اما در اين مراسم ها كه براي دورهمي هاي فامیلي و حال و احوال كردن 
ايجاد مي شوند چشم كه مي اندازي با كودكان زيادي مواجه مي شوي كه با تبلت و يا تلفن همراه مشغول هستند 

وآنهايي هم كه اين وسايل را ندارند؛  كنار بقیه جمع شده اند و با حسرت نگاه مي كنند كه بازي به كجا رسید. 

   آيا همه اطالعات مجاز براي كودكان مفیدند؟ 
جالب اینجاست که در این فضاي پر از اطالعات، در دنیایي وسیع ، تفاوتي براي کودک و 
بزرگسال با ویژگي هاي سني، شخصیتي و روحي دیده نمي شود و همه نوع اطالعاتي به 
چشم مي خورد؛ محتواهایي که از منظر قانوني مي توانند مجاز، اما براي این گروه سني 
مضر باش��ند، چرا که  به صورت درهم، در اختیار مخاطبان قرار مي گیرند؛ دراین بستر 
کودکان ما نمي دوند،  بچگي نمي کنند، کمتر در کارهاي گروهي  شرکت مي کنند و به 

نوعي زودتر در دنیاي پرآشوب و شلوغ بزرگترها، جا خوش مي کنند.
امروزه در ماراتن رشد اجتماعي کودکان و نوجوانان، توانایي هاي دیجیتالي از توانایي هاي 
اخالقي  پیشي گرفته و رشد عاطفي و عقالني به گرد راه هوش دیجیتالي نمي رسد؛ این 
موضوع مي تواند در کنار فرصت هاي بي شمار دسترسي آزاد به اطالعات براي عزیزانمان، 

زنگ خطري براي استفاده از وسایل ارتباطي نوین باشد. 
اما سوال هایي به ذهن مي رسد که آیا رسانه یک اسباب بازي است؛ فضاي مجازي براي 
کودکان و نوجوانان یک نوع سرگرمي است و یا فضایي براي افزایش دانش و مهارت است. 
حدود اس��تفاده کودک از اینترنت و گردش آزاد اطالعات چقدر است؟ حریم خصوصي 
کودک چگونه باید در فضاي مجازي حفظ شود و پاسخ هایي که هنوز به درستي به آن 

پاسخي داده نشده است. 

   مقصر كیست؟
اگر همین امروز فرزندمان دچار شکستگي پا شود؛ کدام پدر و مادري است که سراسیمه 
او را به بیمارستان نبرد، با چند پزشک متخصص مشورت نکند و نگران سالمت حرکتي و 
جسمي او نشود. در حالي که در حوزه ها ي اجتماعي و ارتباطي راحت ترین کار آن است 
که تقصیر را به گردن مدرسه، دولت، و اجتماع بیاندازیم و در مقابل پدیده هاي نوظهور، 

ازخود ضعف  نشان دهیم.
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با روي كارآمدن دولت دوازدهم وزير جوان وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات، به اين موضوع  بسيار روي 
خوش نشان داد و در صحبتهايش بارها به اين موضوع 

اشاره كرده است كه براي صيانت از كودكان و نوجوانان 
در فضاي مجازي،  برنامه داريم، تا اينكه در 13 آبان 

امسال و همزمان با روز دانش آموز، پيش نويس سند 
حمايتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی 
كودک و نوجوان، به دستور وزير ارتباطات و فناوري 

اطالعات، منتشر شد. 

کمي از باالتر که نگاه مي کنیم زمزمه هاي بستن، پاک کردن صورت مساله، محدود کردن، 
ایزوله کردن، هنوز میان برخي طیف هاي فکري به گوش مي رسد؛ موضوعي که الزم است از 
دیدگاه کارشناسان اهل فن، مورد بحث قرار گیرد که متاسفانه در بازي نگاه هاي سیاسي گم 
مي شود و راه به جایي نمي برد، تا جایي که در این میان با بازي کلمات نیز، مواجه مي شویم 
که فیلترینگ، حفاظت و یا صیانت، کدام یک درست است؟ ما به عنوان کساني که خود را در 
مقابل تربیت فرزندانمان مسوول مي دانیم؛ به دنبال دسترسي امن کودکان در فضاي مجازي 
هستیم تا رفت و آمدهاي مجازي کودکانمان، با عقل، اخالق و فرهنگ اسالمي همراه شود 
و البته رشد اجتماعي را با چاشني یادگیري و نوآوري، فراهم کند؛ از سویي دیگر در طوفان 
اطالعات و داده هاي بي حد و مرز، دلمان مي خواهد کودک و نوجوان بتواند خودکنترلي و 
توانایي انتخاب به درد بخورها را از مضرها و بي مصرفها داشته باشد، در انتخاب سبک زندگي 

کمي از الکچري ها، فاصله گیرد و بداند کیست و کجاست.

   اما اقدامات... 
همیشه با پیداشدن پدیده هاي نوظهور خالهاي قانوني بیشتر به چشم مي خورد تا زمینه 
اقدام و عمل را در هر زمینه اي فراهم کند، ۱۸۰ کشور عضو یونیسف قوانین مرتبط با حوزه 
کودک و نوجوان دارند، ایران نیز به لحاظ قرار گرفتن در شرایط در حال توسعه بودن، با 
پدیده هاي نوظهور در عرصه ارتباطات و گسترش فضاي مجازي مواجه است و در ماده 
۳۲ از قانون حقوق شهروندي به صراحت از ایجاد یک فضاي سالم و ایمن براي کودک 
به عنوان حق کودک یاد کرده است که در این عرصه نقش مرکز ملي فضاي مجازي به 
عنوان سیاستگذار و وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، در حوزه تامین زیرساختها،  بسیار 

حایز اهمیت است.

   طرح كوا
طرح کوا )کودک و اینترنت( از ش��هریور س��ال ۹۵ با همکاری وزارت آموزش و پرورش، 
پلیس فتا و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات آغاز شده است در این طرح تاکنون ۵۰۰ 
کارگاه آموزشی برای دانش آموزان برگزار شده و تا پایان سال ۹۶ قرار است تعداد کارگاه های 
آموزشی به ۹۰۰ کارگاه برسد. فاز دوم طرح کوا از سال آینده آغاز می شود که در آن والدین 

و مربیان هم تحت آموزش قرار می گیرند. 

  وزير ارتباطات  پاي كار آمد؛ طرح اينترنت كودكان
 ب��ا روي کارآمدن دولت دوازدهم وزیر جوان وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، به این 
موضوع  بسیار روي خوش نشان داد و در صحبتهایش بارها به این موضوع اشاره کرده است 
که براي صیانت از کودکان و نوجوانان در فضاي مجازي،  برنامه داریم، تا اینکه در ۱۳ آبان 
امسال و همزمان با روز دانش آموز، پیش نویس سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات 
فضای مجازی کودک و نوجوان، به دستور وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات، منتشر شد. 

 ای��ن مجموعه در قالب مطالعات تطبیقی، مطالعات میدان��ی، معرفی ابزارهای کنترل 
والدین، تدوین شده  و در معرض دید صاحب نظران قرار گرفت تا کارشناسان از طریق 
پست الکترونیک  Cop@itrc.ac.ir  دیدگاههاي خود را بیان کنند که مورد استقبال 

کارشناسان و صاحبنظران  نیز قرار گرفت.

  اندر خم  پیش نويس سند حمايتي 
در پیش نویس این سند آمده است: مأموریت  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در حوزه 

فضای مجازی کودک و نوجوان، آماده سازی و ارائه زیرساخت ارتباطی و فناوری اطالعاتی، 
محتوایی و مقرراتی مناسب، جهت دسترسی کودکان و نوجوانان به خدمات و محتوای 
مناسب، به منظور توسعه زیست بوم فضای مجازی این دسته از کاربران و کمک به رفع 

موانع توسعه کسب وکار و کاهش مخاطرات سرمایه گذاری در این حوزه است.
 در این پیش نویس آمده است که مخاطبین خدمات فضای مجازی کودک و نوجوان، گروه 
های کودک و نوجوان، والدین، معلمین و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی 
مرتبط جامعه حقوقی و کسب و کارهستند، اما در اصل مخاطب اصلی این طرح، کودک 

و نوجوان است. 
 خوشبختانه در حوزه ارایه طرح  مشکلي نداریم؛  آذري جهرمي بار دیگر در اولین اجالس 
ملی گزارش پیش��رفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی که با حضور 
رییس جمهوری برگزار شد، به این نکات اشاره کرد که توسعه سرویس های بومی، توسعه 
سواد رسانه اي، پاالیش هوشمند، تعامل با سرویس دهندگان بین المللی و طرح اینترنت 

کودکان برای کاهش آفات فضای مجازی از برنامه هاي جدی وزارت ارتباطات است.

  سرمايه گذاري پر مخاطره حمايت مي خواهد
به نظر مي رسد بیشتر طرح ها و اقدامات در حوزه دریافت محتواست و ضعف هاي اساسي 
براي تولید محتوا در حوزه کودک و فضاي مجازي به چشم مي خورد و خالصه مشخص 
نیست محتوا را چه ارگان، سازمان و یا نهاد دولتي و یا خصوصي، باید تامین کند؛ کار تیمي 
هم که در این زمینه برایمان آرزویي دست نیافتني شده است، از طرفي حمایت از کسب 
و کارهاي جدید نیز  الزم به نظر مي رسد تا  افرادي بیایند، ریسک  سرمایه گذاري در این 
حوزه را  به جان بخرند و بدانند اگر چه با تاخیر، اما سود اقتصادي نیز نصیبشان مي شود.

   دوستي خاله خرسه گوگل ِكي تمام مي شود
در س��طح آموزش و پرورش نیز قبل از آموزش س��واد رسانه اي به معلمان، آشنایي این 
عزیزان با فضاي مجازي مهم به نظر مي رسد تا خودشان در برابر اطالعات دانش آموزان 

کم نیاورند و گاهي با چاشني شیطنت هاي دانش آموزي،  تمسخر  نشوند.
 در سطح دانش آموزي نیز اگر گوگل نباشد تحقیقات فرزندانمان لنگ مي زند؛ انگار دیگر 
کسي حال ورق زدن کتاب و خواندن صفحاتي از آن را، به بهانه انجام تحقیقات درسي، 
ندارد. نمي دانیم دوستي خاله خرسه گوگل کي تمام مي شود؛ البته این رفتار فرزندان ما 
چندان دور از ذهن نیست؛  چراکه مگر چند درصد از معلمان ما با جویشگرهاي بومي، آشنا 

هستند که بخواهند فرزندانمان  را به استفاده از آن ها، تشویق کنند .
کمي آن طرف تر، حاِل صداو سیماي ما هم در زمینه آموزش موضوعات فرهنگي، اصال 
خوب نیست و آموزش، فداي تبلیغ شده است؛ آخر نمي دانم روزي چند بار، کودکان ما در 
شبکه هاي تلویزیوني باید ظرف نگه داري رب و یا کباب پزي که نگراني ما را براي پخت 
کباب کوبیده رفع مي کند، ببینند تا دخل و خرج این رسانه پر طمطراق ملي، جور در 
بیاید، ما از خوردن فست فود و پخت جوجه کباب خسته نشده ایم تا  دغدغه ذهنی مان را 
با خرید کباب پز رفع کنیم و از شانه نشدن موهایمان گالیه نداریم؛ تا نرم کننده اي بیاید و 
ما را از گره هاي موهایمان که از سالها پیش دستاویز کالم شاعران بوده اند، خالصي دهد؛ 
اکنون زمان آن است که با استقبال از آورده هاي فضاي مجازي براي کودکانمان، نفسي 
چاق کنیم و جدا از نگراني ها و آلودگي هاي فضاي مجازي، بگذاریم هوایي تازه بیاید،  شاید 
طرح اینترنت کودکان از البه الي طرح هاي پژوهشي و خاک خورده، بیرون بزند و در قاب 

خانواده اي امن در فضاي مجازي، خودي نشان دهد. 
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 سرویس های اینترنتی بومی عالوه بر 
پشتیبانی مالی، نیازمند امان نامه های قضائی و 

امنیتی هستند

  ارائه  گزارش پیشرفت شبکه  ملی اطالعات به رئیس جمهور

ایجاد اشتغال در فضای مجازی به دلیل نیاز به سرمایه گذاری کمتر، مرکز توجه دولت است

وزير ارتباطات و فناوری اطالعات، از ارائه  گزارش پیشرفت شبكه ی ملی اطالعات به رئیس جمهور خبر داد.
مهندس محمدجواد آذری جهرمی در همايش سراسری مديران وزارت ارتباطات با اشاره به ٣ فاز انجام شده 
در پروژه شبكه  ملی اطالعات، خاطرنشان كرد: سند تبیین الزامات شبكه  ملی اطالعات كه در شورای عالی 
فضای مجازی مصوب شده است، محور تفاهمات با همه بخش ها و دستگاه های اجرايی در عملیاتی سازی 
اين پروژه است.جهرمی ادامه داد: طی٣ ماه گذشته زمان زيادی صرف شد تا آنچه كه در مورد شبكه ی ملی 

اطالعات انجام شده است با آنچه كه بايد مطابق اين سند اجرا شود مطابقت داده شود.
وی ادامه داد: گزارش تهیه شده را به رئیس جمهور ارائه كرديم تا پیشرفت و فاصله مان با اهداف مدنظر را 

اعالم كرده باشیم.

وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات تاکید کرد: هر زمان 
صحبت از توسعه س��رویس های ایرانی می شود، 
هم��واره به حجم ریالی حمای��ت دولت از این 
س��رویس ها توجه می ش��ود و در این میان 
فراموش می ش��ود که سرویس های بومی 
برای توسعه عالوه بر پشتیبانی مالی، نیازمند 
امان نامه ای در حوزه های قضائی و امنیتی 

هستند.
مهندس آذری جهرمی، در اینس��تاگرامش 
نوش��ت: زمانی نه چندان دور، صنعت وبالگ در 
ایران همگام با دنیا در حال رشد و رقابت بود و شبکه 
اجتماعی بومی ایرانی پا به پای نمونه های بین المللی رقابت 
می کرد، اما امروز دیگر نامی از صنعت وبالگ ایران به جا نمانده و شبکه 
اجتماعی محبوب آن زمان اعالم کرده بزودی سرویس خود را خاموش 

خواهد کرد.
در مصاف آزادی و امنیت، داخلی ها صحنه رقابت را به برخی نگاه های 
تنگ نظرانه واگذار کردند و در کنارش صحبت از پروژه هایی با پسوند 
ملی آغاز شد که بیشتر آنها با تصدی دولت ها به سرانجامی نرسید و جز 

ضرر اقتصادی برخی مجموعه ها، نامی به جا نمانده است.
در این میان آمارهای سال ۹۲ خبر از آن می داد که بیش از ۲۵ درصد 
استفاده مردم از اینترنت با فیلترشکن است، اما با رویکرد حمایتی دولت 
از دسترسی مردم به شبکه های اجتماعی، کم کم این سرویس ها در 
زندگی مردم نقش خود را پی��دا کردند اما در این میان ظرفیت های 
دولت تا آنجا نبود که بتواند همه موانع پیش روی شبکه های اجتماعی 

داخلی را رفع نماید.
بدون ش��ک هر زمان صحبت از توسعه سرویس های ایرانی می شود، 
همواره به حجم ریالی حمایت دولت از این سرویس ها توجه می شود 
و در این میان فراموش می شود که سرویس های بومی برای توسعه 
عالوه بر پشتیبانی مالی، نیازمند امان نامه ای در حوزه های قضائی و 
امنیتی هستند که ظاهرا دولت به تنهایی قادر به ارائه چنین تضامینی 

نیست.
بالطبع در نبود شرایط مناسب برای رشد محصوالت ایرانی، مردم منتظر 
حل مشکالت داخلی نماندند و با استفاده از سرویس های بین المللی 
به استفاده از شبکه های اجتماعی ادامه دادند و عالوه بر رفع نیازهای 
روزمره مثل اخبار و ...، بخش قابل توجهی از ظرفیت های اقتصادی را 
نیز در این فضا شکوفا کردند و معیشت بخشی از مردم به این فضا گره 
خورد.حاال در شرایطی قرار داریم که حاکمیت ما و اکثر کشورهای دنیا 
امکان اعمال مقررات بر شبکه های اجتماعی بین المللی را ندارند و البته 
ساده ترین راه حل برای غلبه بر این تهدیدات نوین بستن فضا و بدنبال 
آن سردادن آواز لزوم توسعه شبکه های داخلی، آن هم از جنس صرفا 
تکنولوژی و بدون توجه به سایر پارامترها از جمله حریم خصوصی و 
سهولت ابراز بیان مشروع است، غافل از آنکه عقب نگاه داشتن کشور از 

علم روز خود یک تهدید بزرگ دیگر است.
بعنوان عضو کوچکی از جامعه جوانان کشور یقین دارم همانگونه که 
رهبرمعظم انقالب بارها بر کلیدواژه »ما می توانیم« تاکید فرموده اند، 
نخبگان ما توان توسعه این بخش از تکنولوژی را هم دارند، مشروط بر 
انکه همه شرایط، تاکید می کنم همه شرایط فراهم باشد و البته این 

مهم به عزمی همه جانبه و زمان نیاز دارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی، اظهار داشت: اشتغال در فضای مجازی با سرمایه گذاری کمتری ایجاد می 
شود و به همین دلیل مرکز توجه دولت قرار گرفته است و مطالعات گسترده ای انجام گرفته تا در ساختار 

شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی هم به اقتصاد دیجیتال بطور ویژه پرداخته شود.
دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکزملی فضای مجازی با بیان اینکه رییس جمهوری نگاه ویژه ای 
به ایجاد اشتغال از طریق فضای مجازی دارد، به ظهور فینتک ها و برخی مباحث جدید پولی و مالی در دنیا 
همچون پول های رمزی اشاره کرد و بیان داشت: مرکز ملی فضای مجازی و بانک مرکزی می توانند در زمینه 
مطالعه و رصد تحوالت ملی و بین المللی، نحوه تعامل با فینتک ها، سیاستگذاری ها، مباحث حقوقی، بهره 

برداری از فرصت های فضای مجازی و پیشبرد پروژه های کالن کشور در کنار یکدیگر قرار گیرند.
وی همچنین گفت: نظام تنظیم مقررات از مباحثی است که شورا در سال های آینده به آن بطور گسترده 
خواهد پرداخت و ضروری است نظامی پیاده شود که تمام نظامات یادشده از مدل های مشابهی برخوردار 
شوند و کمیسیون ها و سازمانهای آنها از مدل همسانی پیروی کنند و نیز قدرت مقررات آنها مشخص و 
همسان باشد که به دلیل تجربه بانک مرکزی در تنظیم نظامات پولی و مالی کشور، امیدواریم در این رابطه 

به شورا کمک کند.
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  »مجید صدری« مدیرعامل شرکت مخابرات ایران شد

2.5 برابر کردن بازار CT مطابق برنامه ششم توسعه مد نظر است

معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطالعات با بیان اینکه مطابق برنامه ششم توسعه، بازار حوزه 
ICT باید به حجم ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان برس��د، گفت: در این بین س��هم فناوری اطالعات ۴۰ 
درصد و بخش ارتباطات ۶۰ درصد است.دکتر رسول سراییان در همایش سراسری مدیران وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، گفت: ماموریت سازمان فناوری اطالعات در واقع در حوزه ی IT وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات است و مطابق احکام باالدستی و برنامه ی ششم توسعه  کشور، ۲.۵ برابر کردن بازار CT و چند 
برابر کردن بازار حوزه IT و رسیدن به ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است.وی، مهمترین ماموریت سازمان 
فناوری اطالعات را رسیدن به این اعداد دانست و افزود: مطابق تقسیم بندی ها برای رسیدن به این اهداف 
سهم CT حدود ۶۰ درصد و سهم IT  نیز ۴۰ درصد است.معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره 
به اینکه در واقع ماموریت اصلی سازمان فناوری اطالعات، توسعه بازار در بخش فناوری اطالعات برای تحقق 
برنامه است، اظهار کرد: برای رسیدن به این اعداد و ارقام در استان ها اقداماتی الزم است که نخستین مرحله 
آن تهیه سندی از مشخصات و ویژگی ها و پتانسیل توسعه IT هر استان است.سراییان با بیان اینکه مراکز 
داده از ارکان حیاتی تحول دیجیتال محسوب می شود، تصریح کرد: بخش دوم خدمات دولت الکترونیک و 

مراکز توانمند سازی است که از اهمیت زیادی برخوردار است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت از ارتقای ظرفیت شبکه انتقال 
کشور به ۲۴ ترابیت و شبکه IP کشور به ۱۵ ترابیت برثانیه تا یک 

سال آینده خبر داد.
دکتر صادق عباس��ی شاهکوه در همایش مدیران وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات و شرکت های تابعه با اشاره به برنامه ششم توسعه در 
حوزه زیرساخت، گفت: در برنامه ششم توسعه هدف گذاری شده که 
به ۳۰ ترابیت برثانیه ترانزیت بین الملل برسیم که یکی از اولویت های 

اصلی شرکت  زیرساخت در این دوره است.
وی تصریح کرد: ایران مزیت جغرافیایی هاب منطقه ای زیرساخت را 
داراست و با توجه به اینکه کشور های منطقه در این حوزه اقداماتی 
انجام داده اند اما هنوز برای ایجاد هاب منطقه ای فرصت باقی است که 

البته این آخرین فرصت برای ایران در این حوزه است.
عباسی شاهکوه با اشاره به بند های ابالغی وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در حکم انتصاب وی به سمت مدیرعامل شرکت زیرساخت، 
افزود: منطقی کردن تعرفه خدمات یکی از اولویت های این شرکت 
است که در حکم ابالغی وزیر ارتباطات آمده است که با انجام این کار 
شرکت های فعال در این حوزه خدمات خود را باقیمت های مناسبی 

ارایه می کنند و باعث رونق بازار این حوزه می شود.
وی آزاد سازی فعالیت های شرکت را یکی دیگر از بند های ابالغی 
وزیر ارتباطات عنوان  کرد و گفت: در این حوزه تا جایی که به اختیارات 
حاکمیتی خدش��ه ای وارد نشود به سمت خصوصی کردن امور می 
رویم و به همین منظور در حوزه Voice بین الملل تا یک سال آینده 

اقداماتی برای آزاد سازی آن در برنامه داریم.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت به اهداف برنامه ششم توسعه 
در حوزه ارتباطات اشاره کرد و افزود: در سال های برنامه ششم توسعه 
، هر ساله بازار این حوزه باید رشدی معادل ۱۹.۴ داشته باشد و بعد از 
۵ سال این بازار به رشد ۲.۵ برابر برسد و در حوزه زیرساخت تا پایان 
برنامه ۸۰ درصد خانوارها به شبکه پهن باند متصل شده و امکان ارایه 

۲۰ مگابیت برثانیه سرویس وجود داشته باشد.
وی به برنامه ۳۰ ترابیت ترانزیت بین الملل تا پایان برنامه ششم توسعه 
اش��اره کرد و گفت: برای رس��یدن به این هدف و اجرایی کردن آن 
شرکتی در این حوزه تشکیل می شود که از طریق بازاریابی منطقه 
ای و تمرکز در این حوزه به اهداف برنامه ششم  در ترانزیت بین الملل 

برسیم که باعث اقتدار کشور در منطقه می شود.
وی با اشاره به شاخص های یک سال اینده در حوزه زیرساخت، گفت: 
در حوزه بین الملل از ۱.۱ ترابیت در پایان آبان ماه در یک سال آینده 
به دوبرابر وضع موجود برسیم و در IP داخلی با انجام پروژه های در 
دست اقدام از ۶.۸ ترابیت بر ثانیه که تا یک سال آینده به حدود ۱۵ 

ترابیت افزایش می یابد.

با امض�ای اح�كام هی�ات مديره  
جدي�د ش�ركت مخاب�رات ايران، 
مهندس س�ید مجید ص�دری به 
عن�وان مديرعام�ل اين ش�ركت 
برگزيده ش�د.به گزارش خبرنگار 
سیتنا، مهندس سید مجید صدری 
كه از ش�هريور ماه س�ال 1٣92 تا 
كنون عهده دار مديرعاملی رايتل 
است به عنوان مديرعامل شركت 
مخابرات ايران انتخاب شد.مجید 
صدری كه دارای مدرک مهندسی 
كامپیوتر نرم افزار از دانشگاه شهید 
بهشتی است، س�وابقی همچون 
ريیس كمیسیون اينترنتی سازمان 
نظام صنفی رايانه ای تهران، مديرعامل شركت نداگستر صبا )صبانت(، مشاور شركت شمس تامین، مديرعامل 
شركت پايانه های داده های نوين، مشاور رياست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويی، مشاور رئیس 
مركز تحقیقات مخابرات ايران، مشاور مديرعامل شركت مخابرات استان تهران، مديركل نظارت بر سرويسهای 
ارتباطی در سازمان تظیم مقررات و ارتباطات راديويی، مديركل پشتیبانی فنی ديتای شركت مخابرات استان 

تهران و مديركل مشتركین و متقاضیان ديتا در شركت ديتا را در كارنامه خود دارد.
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  تاکید بر اقدامات کاربردی دانشکده پست و مخابرات در حوزه 
اینترنت اشیاء

ارزان ترین محصول ارتباطی رایتل به بازار آمد

ماهی که
گذشت

 توسعه ی فناوری فضایی در جهت اقتدار ملی 
و ارتقاء خدمات فضاپایه

رئیس س��ازمان فضایی ایران، گفت: توس��عه فناوری فضایی در 
جهت اقتدار ملی و توسعه خدمات فضایی در راستای ایجاد رفاه 

اجتماعی دو بال بخش فضایی کشور است.
دکتر براری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس س��ازمان فضایی ایران 
در نشست صمیمی با جمعی از کارشناسان و دغدغه مندان حوزه 
فضایی در بخش دانشگاه و بخش خصوصی، عنوان کرد: توانمندی 
و قابلیت های بسیار خوبی در هر دو بخش دانشگاه و صنعت ایجاد 
شده است و شرایط برای ورود بخش خصوصی و توسعه کسب و 
کارهای نوین در جهت خدمت رس��انی و خلق ثروت فراهم شده 

است.
وی ادام��ه داد: برنامه ریزی برای توس��عه متوازن فناوری فضایی 
و ارتق��اء تکنولوژی و ارائه خدمات فضاپایه به همراه تحریک بازار 
و ورود بخش خصوصی به این حوزه س��رلوحه اقدامات پیش رو 

خواهد بود.
وی افزود: یکی از مهمترین اهداف سازمان فضایی ایران تعامل و 
همکاری با فعالین، دست اندرکاران و ذینفعان این حوزه در کشور 
اس��ت تا بتوانیم خدمات فضاپای��ه را از طریق بخش خصوصی و 

ایجاد کسب و کارهای نوین در کشور توسعه دهیم.
معاون وزیر ارتباطات اس��تفاده از فناوری فضایی در خدمت رفاه 
جامع��ه، مدیریت منابع و ارتقا به��ره وری را یکی از دغدغه های 
اصلی این سازمان برش��مرد و گفت: در توسعه فناوری فضایی و 
ارتقاء دانش فضایی کش��ور گام های بسیار مثبتی برداشته شده 
اس��ت که باید این روند حفظ و تثبیت شود و در جهت ارتقاء آن 
تالش نماییم. همزمان با فرآیند توسعه تکنولوژی، بستر و زمینه 
را نی��ز برای افزایش فعالیت بخش خصوصی و کس��ب و کارهای 

نوین فراهم کنیم.
وی در پایان اشاره کرد: توسعه فناوری فضایی در جهت اقتدار ملی 
و توسعه خدمات فضاپایه در راستای ایجاد رفاه اجتماعی، دو بال 

بخش فضایی کشور است.

دبیر ستاد توسعه فناوری اطالعات، ارتباطات و فضای 
مجازی معاونت علمی و فناوری رياست  جمهوری طی 
بازديد از دانشكده علمی كاربردی پست و مخابرات بر 
استمرار همكاری با اين دانشكده تاكید كرد.دكتر مهدی 
فقیهی، دبیر ستاد توسعه فناوری اطالعات، ارتباطات و 
فضای مجازی معاونت علمی و فناوری رياست  جمهوری 
و همراهان، طی بازديد از كارگاه ها و آزمايش�گاه های 
دانشكده علمی كاربردی پس�ت و مخابرات و ظرفیت 
شركت های دانش بنیان همكار اين دانشكده، در جريان 
اقدام�ات علمی - كاربردی اين مركز دانش�گاهی قرار 

گرفت.دكتر فقیهی در جريان اين بازديد، بر ظرفیت و اقدامات كاربردی دانشكده در حوزه های لبه تكنولوژی 
و مخصوصا اينترنت اشیاء )IoT( تاكید و با توجه به تغییرات روز افزون و سريع تكنولوژی، نقش پژوهش و 
تحقیق در اين حوزه ها را حائز اهمیت شمرد.در اين بازديد دكتر وحید يزدانیان، رئیس دانشكده علمی كاربردی 
پست و مخابرات با تشريح روند شكل گیری آزمايشگاه اينترنت اشیاء در دانشكده به تشريح دستاوردها و 
همچنین برنامه های دانشكده در اين حوزه پرداخت.گفتنی است؛ پیش از اين و به منظور تحقق سیاست های 
كالن جمهوری اسالمی ايران در حوزه علم و فناوری و تحقق اقتصاد مقاومتی دانش بنیان، تفاهم نامه همكاری 
میان ستاد فناوری اطالعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری و دانشكده 

علمی كاربردی پست و مخابرات ايران منعقد شده است.

مدیرعامل وقت رایتل از عرضه ارزان ترین محصول رایتل در کشور شامل یک عدد سیم کارت اعتباری همراه 
با خدمات رایگان ارتباطی در مدت مشخص به مبلغ ۴ هزار و ۵۰۰ تومان خبر داد.

مهندس سیدمجید صدری افزود: در جهت کاهش قیمت خدمات و محصوالت که منجر به استفاده مقرون به 
صرفه تر عموم هموطنان از خدمات نوین ارتباطی می  شود، این اپراتور پرطرفدارترین محصول خود که شامل 
سیم کارت اعتباری و یک بسته خدماتی که به انتخاب مشتری می  تواند شامل اینترنت، مکالمه و پیامک 
درون شبکه یا اینترنت یا اعتبار ریالی با قابلیت استفاده در زمان مشخص می  باشد را به بازار عرضه کرده است.

مدیرعامل وقت رایتل در خصوص کاهش قیمت اخیر این طور ادامه داد: از این پس امکان تهیه این محصول 
با پرداخت تنها ۴ هزار و ۵۰۰ تومان از طریق تمامی درگاه های فروش که شامل وب سایت، فروشگاه ها و 
نمایندگی ها می باشد، فراهم است که با خرید آن، بسته خدماتی هدیه که شامل بسته اینترنت، مکالمه و 
پیامک درون شبکه یا بسته اینترنت و یا اعتبار ریالی با قابلیت استفاده در زمان های مشخص است بالفاصله 
پس از ثبت نام سیم کارت برای مشترک فعال خواهد شد.بر این اساس در سراسر کشور تمامی افرادی که 
تمایل دارند به خانواده رایتل ملحق شوند می  توانند با قیمت اعالم شده سیم کارت اعتباری را به همراه یکی 
از سه بسته خدماتی پیشنهادی خریداری کنند. همچنین در ازای خرید هر سیم کارت، یک عدد سیم کارت 
هدیه نیز به فرد تعلق می  گیرد که پس از فعال سازی سیم کارت اولیه برای خریدار ارسال می  شود.مدیرعامل  
وقت رایتل در ادامه گفت: هموطنان عزیز با در اختیار داشتن سیم کارت رایتل می  توانند عالوه بر دسترسی 
به بسته  های بسیار متنوع اینترنت و مکالمه، از پایین  ترین تعرفه تماس نسبت به سایر اپراتورها استفاده کنند.

تعرفه مکالمه با خطوط اعتباری رایتل، پایین ترین تعرفه تماس صوتی سیم کارت اعتباری در کشور است.
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ثبت رایگان اطالعات مشترکان تلفن ثابت در بانک اطالعاتی مخابرات

ماهی که
گذشت

  دکتر رسول سرائیان به عنوان »دبیر 
شورای اجرایی فناوری اطالعات« منصوب شد 

  دکتر یزدانیان مجری تامین زیر ساخت های 
آموزش مهارتی بخش ICT شد 

  تعرفه رومینگ همراه اول در 80 اپراتور مهم جهان کاهش یافت
در تخفیف ويژه زمس�تان، تعرفه رومینگ بین الملل 
»مكالمه، پیامک و اينترنت همراه« مشتركین همراه اول 
در ۵۸ كش�ور مهم كاهش يافت.بر اساس گزارش اداره 
كل ارتباطات ش�ركت ارتباطات سیار ايران، در كمپین 
زمس�ت�ان رومین��گ هم��راه اول ك�ه در ادام��ه 
ط���رح های تخفیفی رومینگ بین الملل اين اپراتور 
ارائه شده، مكالمات دريافتی، مكالمات داخلی و مكالمه 
با ايران و همچنین پیامک های ارسالی شامل تخفیف 
شده است.همچنین سرويس رومینگ اينترنت همراه 
نس�ل چه�ارم )LTE(، در 1۸كش�ور از جمله اتريش، 
انگلستان، ايتالیا، چک، س�ويیس، مجارستان، يونان، 

نیوزلند، آفريقای جنوبی، رومانی، امارات متحده عربی، جمهوری آذربايجان، سنگاپور، كره جنوبی و هنگ 
كنگ راه اندازی شده است.همچنین تعداد اپراتورهای طرف قرارداد رومینگ اعتباری همراه اول به 9۴ اپراتور 
و تعداد اپراتورهای طرف قرارداد ديتای رومینگ به ۸1 اپراتور افزايش يافت.گفتنی است، رومینگ بین الملل 
اپراتور اول از طريق 2۷1 اپراتور در 112 كشور قابل استفاده است.مشتركین همراه اول می توانند از طريق كد 
#1* از صورتحس�اب سیم كارت های دائمی خود قبل از سفر، اطالع يافته و با پرداخت بدهی صورتحساب 
خود)حتی در حالت قطع سیم كارت(، يا با افزايش موجودی )بستانكاری(، سقف اعتبار سیم كارت خود را 
افزايش داده و از قطع به دلیل بدهی، بويژه در هنگام اس�تفاده از سرويس رومینگ، جلوگیری كنند.همراه 
 اولی ها می توانند جهت دريافت اطالعات تعرفه ای رومینگ بین الملل، به پرتال اين اپراتور به نش�ان��ی

 www.mci.ir مراجعه و يا نام كشور مورد نظر را به شماره ۸۰۷۰ پیامک كنند.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، گفت: تکمیل بانک اطالعاتی مشتریان تلفن 
ثابت برای شهروندان به منظور سهولت در ارتباط مستمر و اطالع رسانی سریع در دفاتر امور مشتریان و 
کلیه مراکزی که به ارائه خدمات مخابراتی اقدام می کنند، کامال رایگان و بدون دریافت هیچ هزینه ای انجام 

می شود.
مهندس بیدخام افزود: تکمیل بانک اطالعات مشتریان تلفن ثابت با توجه به لزوم به روز رسانی اطالعات 
شهروندان و در شرایط خاص همانند تغییر اطالعات متقاضی انجام می شود که در ارائه خدمات بعدی و 

یکپارچه سازی اطالعات به منظور مشتری مداری موثر است.

سخنگوی مخابرات خاطرنشان کرد: این امر به منظور تسهیل امکان ارائه خدمات بعدی به مشتریان انجام 
می شود و با توجه به تغییر شماره تلفن همراه برخی از مشتریان و مواردی از این دست، الزم و به نفع خود 

مشتریان است.
وی با بیان اینکه اطالع رسانی خدمات از درگاه های مختلف از جمله تماس تلفنی، پیامک ، مراجعه به وب 
سایت و مراکز امور مشتریان و بدون هیچ هزینه ای انجام می شود، افزود: رویکرد کلی شرکت مخابرات ایران 
و نهادهای فعال در حوزه ICT، حرکت به سمت ارائه تمام خدمات به صورت غیر حضوری، با حداقل هزینه 

و در کمترین زمان ممکن است.

رییس  جمهور در حکمی و بنا به پیشنهاد وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات، دکتر رس��ول سرائیان را به عنوان 

»دبیر ش��ورای اجرایی فناوری اطالعات« منصوب 
کرد.به گزارش سیتنا، متن حکم حجت االسالم 
والمسلمین دکتر حسن روحانی خطاب به دکتر 
سرائیان به این شرح اس��ت:در اجرای بند »ب« 
ماده )۴( قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات 

و فناوری اطالعات مص��وب ۱۳۸۲.۹.۱۹ مجلس 
شورای اس��المی و ماده )۶( اساسنامه شورای عالی 

فناوری اطالعات مص��وب ۱۳۸۴.۳.۱۱ هیأت وزیران، با 
عنایت به تخصص و تجربیات ارزنده جناب عالی و بنا به پیشنهاد 

وزی��ر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات، به عنوان »دبیر ش��ورای 
اجرایی فناوری اطالعات« منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری سایر اعضای محترم آن 
شورا و همچنین بهره گیری از آراء صاحبنظران و متخصصان ذیربط، 
بس��تر الزم جهت ارتقاء و توسعه هر چه بیشتر فناوری اطالعات در 
کشور را فراهم آورید.توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت 
اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید از 

خداوند متعال مسألت می نمایم.

طی حکمی از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، 
دکتر یزدانیان، رئیس دانشکده پست و مخابرات به 
عنوان مجری تامین زیر ساخت های آموزش مهارتی 
بخش در راستای طرح توسعه ی اشتغال فراگیر در 
بخش ارتباطات و فناوری اطالعات )محتوا، شبکه 

و زیرساخت( با هدف ایجاد ۹۰۰۰۰ فرصت شغلی 
منصوب شد.در متن حکم دکتر یزدانیان که به امضای 

مهندس آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
رسیده، آمده است: ضروری است با همکاری وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی، دستگاههای تابعه وزارت و سایر دستگاههای اجرایی در 
سطح ملی و استانی اقدامات ذیل به عمل آید؛

۱- تامین زیر س��اختهای آموزش مهارتی بخش ارتباطات و فناوری 
اطالعات برای کلیه ذی نفعان طرح توسعه اشتغال فراگیر متناسب با 

نیازهای هر استان.
۲- استفاده حداکثری از توان بخش غیر دولتی و خصوصی جهت ارائه 
آموزش های مهارتی و بهره گیری از ظرفیت نیروی انس��انی و منابع 
موجود دستگاه های اجرایی استانی در راستای توسعه کسب و کارهای 

بخش ارتباطات و فناوری اطالعات.
۳- همکاری در اجرای کلیه وظایف محوله مندرج در » برنامه اشتغال 
فراگیر« مصوب س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی )ابالغی طی نامه 
ش��ماره ۳۷۵۹۷ م��ورخ ۳۱/۳/۱۳۹۶ مع��اون اول رئیس جمهور( با 

استفاده از ظرفیت بخش ارتباطات و فناوری اطالعات.
۴- ارسال گزارش ماهانه اقدامات به عمل آمده در چارچوب سیستم 
ارزیابی، پایش و ارزش��یابی برنامه اش��تغال فراگی��ر به کارگروه ملی 

تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار.
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بانکداری 
الکترونیک

کدام یک در خرید آنالین  مهمتر است؛ امنیت یا راحتی؟

قوانین سختگیرانه عالقمندان به بیت کوین را از چین فراری داد

بر خالف تصور عمومی، مشتریان هنگام خرید آنالین به امنیت کامل اهمیت بیشتری 
 Paysafe داده و آن را به راحتی خرید ترجیح می دهند. بر اس��اس گفته های شرکت
که یک ارائه کننده ی خدمات پرداخت جهانی است، ۵۲ درصد از مشتریان انگلیس فکر 
می کنند که تقلب یک قسمت اجتناب ناپذیر از فروش آنالین است. برخی از چالش های 
مهم مطالعه شده در زمینه شناسایی، مدیریت و محافظت در برابر تقلب در روش های 
مختلف پرداخت در گزارشی که در مرکز ماهر آمده، به تصویر کشیده شده است. نتایج 
این تحقیق نشان داده است که بر خالف تصور عمومی، مشتریان هنگام خرید آنالین 
به امنیت کامل اهمیت بیشتری داده و آن را به راحتی خرید ترجیح می دهند. بر اساس 
شواهد، ۶۰ درصد از مصرف کنندگان حاضر به قبول هر اقدام امنیتی برای ریشه کنی 
تقلب هستند؛ همچنین ۶۵ درصد از آن ها نسبت به معرفی روندهای پرداخت آنالین 

امن تر مانند احراز اصالت دو عاملی مشتاق هستند.
در ط��رف مقابل، تنه��ا ۳۲ درصد از صاحبان کس��ب وکارهای انگلیس معتقدند که 
مشتری هایش��ان از امنیت بیشتر طرفداری می کنند ولی ۵۹ درصد فکر می کنند که 
فرآیند تأیید صحت طوالنی تر، خطر از دست رفتن مشتری ها را در برخواهد داشت. اما 
در حقیقت از ۱۰ مشتری فقط یکی سبد خرید آنالین را به خاطر طول کشیدن پرداخت 
امن، رها می کند. درحالی که درخصوص ۴۳ درصد از مشتریان، مهم ترین دلیل رهاکردن 

سبد کاال، هزینه های پنهان معامله و هزینه ی تحویل است.
یکی دیگر از مسائل کلیدی که در این گزارش برجسته شده آن است که بازرگانان تجاری 
درصدد ایجاد تعادل میان ریسک و تولید درآمد هستند و ۶۹ درصد از کسب وکارهای 
بررسی شده می خواهند حجم تراکنش و ثبت نام مشتری را با ساده تر کردن مکانیزم های 
امنیتی افزایش دهند. اما همچنان ۷۸ درصد می خواهند اقدام های امنیتی موثرتری برای 

کاهش تراکنش های جعلی استفاده کنند.

  كاله برداری در معامالت
با توجه به مشاهدات، در سه چهارم کسب وکارها )حدود ۷۷ درصد( تقلب در معامالت 
وجود دارد ولی همچنان در این خصوص دیدگاه های متضاد وجود دارد. از طرفی ۴۲ 
درصد از مشتریان می گویند که در بیش از پنج درصد معامالت آن ها کالهبرداری انجام 
می شود. در این زمینه هشت مورد از ۱۰ کسب وکار انتظار دارند تا هزینه ی تقلب را در 

طول ۱۲ تا ۲۴ ماه آینده به اندازه حداقل ۱۰ درصد افزایش دهند.
در ای��ن گزارش Paysafe اظهار می کند: تعجب آور اس��ت که تمرکز مش��تری روی 
ویژگی های امنیتی بیش��تر از راحت تر بودن پروس��ه ی خرید است. به هر حال واضح 
است که حفاظت در برابر تقلب مهم بوده و تجار باید روی ایجاد موازنه مناسب مابین 

»حفاظت در برابر تقلب« و »تجربه ی س��اده تر خرید« تمرکز کنند. یک راه دیگر که 
کس��ب وکارها برای مقابله با تقلب در نظر دارند، کاهش وابس��تگی آن ها به روش های 
پرداخت سنتی است. تقریباً ۴۰ درصد از کسب وکارهای انگلیس مایل به کاهش پرداخت 
توسط کارت های اعتباری و چک هستند. حساسیت این روش های پرداخت به تقلب، 
فاکتور مهمی است؛ زیرا کارت های اعتباری با ۵۴ درصد و سپس کارت های اعتباری با 
۴۵ درصد و چک با ۳۶ درصد به عنوان آس��یب پذیرترین ها رتبه بندی شده اند. در این 
حوزه، دیدگاه مشتریان و صاحبان کسب وکار به یکدیگر نزدیک است. )تقریباً یک چهارم 
مشتریان در سال گذشته تقلب در کارت های اعتباری را تجربه کرده اند.(  تمایل به کنار 
گذاشتن کانال های پرداختی سنتی با عالقه ی کسب وکارها به روش های پرداخت جدید 
همخوانی دارد. یک چهارم از کسب وکارها احتماالً سیستم صوتی ای مانند الکسا را در 
حداقل دو سال آینده معرفی می کنند؛ در حالی که یک پنجم از کسب وکارها طرفدار 
فرم های پرداخت بیومتریک هستند؛ ۱۴ درصد نیز به دنبال معرفی رمز ارز هستند. این 

در حالی است که ۲۶ درصد به دنبال معرفی کیف پول موبایل هستند.
رفت��ار مصرف کنندگان نیز به انجام این تغییرات کمک می کن��د )از هر ۴ نفر یکی از 
کیف پول موبایل استفاده می کند، از هر شش نفر یکی از سیستم های صوتی و بیومتریک 

استفاده می کند و ۱۲ درصد از رمز ارز برای پرداخت استفاده می کنند.(
شرکت Paysafe همچنین بر این باور است که تقلب یک معضل واقعی برای تجار است 
و تعجب آور نیست که آن ها به دنبال فناوری های تشخیص و پیشگیری بهتر باشند. این 
تحقیق نشان می دهد که مصرف کنندگان تقاضای پرداخت های بیومتریک و رمز ارزها 
را دارند. البته چالش بزرگ این صنعت آن است که این روش ها را به طور ایمن و راحت 

پیاده سازی کنند.

تعداد زیادی از شرکت های فعال در حوزه بیت کوین قصد دارند به علت وضع قوانین 
سختگیرانه در چین، آن را ترک کنند و فعالیت های خود را در کشور دیگری ادامه دهند.
به گزارش وی تری، تعدادی از مشهورترین شرکت های فعال در زمینه پول دیجیتال در 
چین فعالیت می کنند، اما بسیاری از آنها قصد دارند دیگر در چین کار نکنند.شرکت بیت 
مین که یکی از بزرگترین شرکت های چینی فعال در حوزه ارز دیجیتال است تایید کرده 
که قصد دارد مرکز خود را به سنگاپور منتقل کند، زیرا تغییر قوانین در چین برای آن 
آزاردهنده است.این شرکت همچنین قصد دارد فعالیت های تازه ای را در کانادا و آمریکا 
 BTC Top .آغاز کند تا بتواند از محل فروش بیت کوین درآمد بیشتری داشته باشد
که سومین شرکت بزرگ چینی در زمینه تجارت ارزهای دیجیتال است نیز تصمیم 
مشابهی گرفته و می خواهد به کانادا نقل مکان کند.در نهایت ViaBTC هم می خواهد 
به ایسلند نقل مکان کند و از هزینه های پایین کار و فعالیت در این کشور نهایت بهره 
را ببرد.چین از سال ها قبل یکی از کشورهای پیشرو در زمینه خرید و فروش ارزهای 
دیجیتال بوده، اما برنامه دولت چین برای مقابله با ارزهای دیجیتال به خاطر نگرانی از 

پولشویی از این طریق شرایط را در این کشور آسیایی تغییر داده است.
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هزینه  57 میلیارد دالری آمریکای التین برای گذر به عصر دیجیتال

ژاپن رهبری بازار ارزهای دیجیتال را بر عهده می گیرد

سرقت پول های دیجیتال از طریق جستجوگر کروم

نتایج یک بررسی نشان می دهد کشورهای آمریکای التین تا سال ۲۰۲۰ بیش از ۵۷ 
میلیارد دالر برای انتقال به دنیای جدید دیجیتال هزینه خواهند کرد.

به گزارش زد دی نت، بسیاری از سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی در این منطقه 
در حال توسعه برای توجه بیشتر به ملزومات دنیای دیجیتال تحت فشار هستند و به نظر 

می رسد در سال های آتی مجبور به سرمایه گذاری بیشتر در این زمینه شوند.
بررسی های موسسه تحقیقاتی آی دی سی نشان می دهد مبلغ یادشده از سال ۲۰۱۸ تا 
سال ۲۰۲۰ هزینه خواهد شد که معادل ۴۰ درصد از کل هزینه صورت گرفته در بخش 

فناوری اطالعات در منطقه آمریکای التین است.
از جمله مهمترین طرح هایی که قرار است در این زمینه اجرا شود، می توان به دیجیتالی 
کردن محصوالت، ارائه خدمات اداری و حرفه ای با بهره گیری از دستاوردهای دنیای 

دیجیتال و غیره اشاره کرد.
برخ��ی از بخش هایی که از تحوالت عصر دیجیتال تاثیر می پذیرند عبارتند از خرده 
فروشی، بانکداری و بیمه. البته برخی قسمت های دیگر در این زمینه از رقب��ا عق�ب 
می افتند. یک سوم تحوالت دنیای فناوری اطالعات در آمریکای التین برگرفته از هوش 
مصنوعی است و نیمی از برنامه ها و اپلیکیشن های جدید با استفاده از هوش مصنوعی 
نوشته می شوند.همچنین پیش بینی می شود نیمی از تعامالت با مشتریان در آمریکای 

التین در سال های آینده با استفاده از بات های خودکار انجام شود. مهم ترین مانع بر 
سر راه پیشرفت دنیای دیجیتال کمبود نیروی کار ماهر است. بررسی آی دی سی نشان 
می دهد حدود ۴۵۰ هزار فرصت ش��غلی در بخش آی تی به علت کمبود نیروی کار 

ماهر خالی خواهد ماند.

بررس��ی های کارشناسی نشان می دهد رشد بازار ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۱۸ هم 
ادامه می یابد و ژاپن در این بازار رتبه اول را کسب می کند.

به گزارش ونچربی��ت، بررسی های موسسه تحقیقاتی ویوز در این زمینه نشان می دهد 
که میزان اعتماد به فناوری ها و ارزهای دیجیتال در س��ال ۲۰۱۸ افزایش می یابد.بر 
اس��اس این بررسی که از طریق مصاحبه با ۶۷۸ س��رمایه گذار مشهور حوزه ارزهای 
دیجیتال در اتحادیه اروپا، آمریکا، ترکیه، برزیل، روسیه و چند کشور دیگر صورت گرفته، 

۹۰ درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشته اند که آینده بازار ارزهای دیجیتال روشن است 
و چشم انداز سرمایه گذاری درازمدت در آن مثبت است.۲۹ درصد گفته اند که قصد دارند 
در این بازار به طور کوتاه مدت سرمایه گذاری کنند و ۲۲ درصد هم گفته اند برای تنوع 
بخشیدن به دارایی های خود در این زمینه سرمایه گذاری کرده اند. ۱۸ درصد نیز علت 
این مساله را کنجکاوی دانسته اند. ۲۲ درصد نیز اظهار داشته اند بر این باورند که قیمت 

هر بیت کوین از ۲۰ هزار دالر فراتر خواهد رفت.
اکثر سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال در حوزه دیگری سرمایه گذاری نکرده اند و تنها ۳۲ 
درصد آنها در زمینه سهام و ۱۴ درصد در امالک سرمایه گذاری کرده اند. ۱۷ درصد هم 

از سود سپرده های بانکی خود استفاده می کنند.
۵۴ درصد سرمایه گذاران در ارزهای دیجیتال ۲۵ تا ۳۴ سال سن داشته اند و ۲۴ درصد 
آنها ۳۵ تا ۴۴ ساله بوده اند. همچنین ۷۷ درصد این افراد به این سوال که سرمایه گذاری 
خود در زمینه ارزهای دیجیتال را در سال ۲۰۱۸ افزایش می دهند یا خیر پاسخ مثبت و 
۷ درصد پاسخ منفی داده اند. ۱۶ درصد نیز هنوز در این زمینه تصمیم نگرفته اند. برترین 
کشورهایی که در زمینه ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری می کنند نیز عبارت بوده اند از 

ژاپن، روسیه، کره جنوبی و آمریکا.

با محبوب تر شدن پول های دیجیتال هکرها درصدد طراحی ابزار و ابداع روش هایی به 
منظور سرقت آنها از رایانه های کاربران هستند.به گزارش مشبل، اگر تا به حال ای��ن 
روش ها محدود به برخی س��ایت ها بوده است، حاال هکرها به طراحی انواع برنامه به 
همین منظور پرداخته اند.تازه ترین روش سرقت پول های دیجیتال استفاده از افزونه ای 
در مرورگر کروم موسوم به آرچایوپوستر است. کاربران سایت تامبلر از این افزونه برای باز 
ارسال مطالب دیگر وبالگ ها استفاده می کنند.بررسی ها نشان می دهد این افزونه برنامه 
ای به نام کوین هایو را به اجرا درمی آورد که برای سرقت مخفیانه پول های دیجیتال از 
رایانه شخصی قابل استفاده است.بسیاری از کاربران در شبکه های اجتماعی به دیگران 
هشدار داده اند که از نصب افزونه یادشده خودداری کنند، زیرا با این کار هم پول های 
دیجیتال شان سرقت می شود و هم سرعت رایانه کاهش می یابد.افزونه یادشده بیش از 
۱۰۵ هزار کاربر دارد و علیرغم افشاگری های صورت گرفته هنوز هم در ارزیابی ها نمره 
باالیی کسب می کند. گوگل طراح مرورگر کروم هنوز در این زمینه واکنشی از خود 

نشان نداده است.
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کشتیرانی ها توسط بیت کوین تحریم را دور می زنند

ارزهای مجازی که رکورد تازه ثبت کردند

شرکت های کشتیرانی اوکراین به منظور انتقال محموله به کشورهای تحت تحریم از 
ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده همچون بیت کوین استفاده می کنند.

ب��ه گزارش وب س��ایت نیوز بیت کوین، از آنجا که ب��ازار ارزهای دیجیتالی رمزنگاری 
شده همچون بیت کوین این روزها  بسیار داغ و پر تب و تاب شده است و بسیاری از 

سرمایه داران در جهان به سرمایه گذاری و مبادالت پول به این ارز جدید رو آورده اند.
کشور اوکراین هم یکی از آن دسته از کشورهایی است که تصمیم گرفته است به منظور 
تسهیل مبادالت ارزی و تجاری و همچنین ارتقای سطح اقتصادی خود از ارز بیت کوین 

و ارزهای دیجیتالی بیت کوین استفاده کند.
هم اکنون شرکت های کشتیرانی و حمل و نقل دریایی در کشور اوکراین به منظور دور 

زدن تحریم ها و انتقال محموله به کشورهای تحت تحریم های بین المللی و منطقه ای 
همچون سودان، یمن، قطر، روسیه و پاکستان برای مبادالت ارزی و تجاری خود از ارز 

دیجیتالی رمزنگاری شده بیت کوین استفاده می کنند.
چندی پیش بود که کشور بالروس نیز به طور رسمی استفاده و خرید و فروش به ارز 

دیجیتالی بیت کوین و ارزهای مشابه آن را مجاز اعالم کرد.
این در حالی است که کشورها و دولت های بسیاری از جمله دولت های اروپایی همواره 
مردم و سرمایه گذاران را از مبادله، نقل و انتقاالت پول با استفاده از ارزهای دیجیتالی 
همچون بیت کوین منع کرده اند و به س��رمایه گذاری در این ارز جدید که در اصل 
واقعیت فیزیکی ندارد، هش��دار داده اند چرا که آنها بر این باورند ارزش بیت کوین و 
ارزهای مش��ابه حبابی شکل و غیرواقعی است و به زودی این حباب ترکیده خواهد 

شد.
بیت کوین یک ارز دیجیتالی رمزنگاری شده است که باید توسط سیستم های رایانه و 
با استفاده از الگوریتم های پیشرفته ای استخراج یا ماینینگ شود. در ابتدای ماه جاری 

میالدی بهای بیت کوین حتی به مرز ۲۰ هزار دالر هم رسید.
این ارز دیجیتالی، برتری که نسبت به سایر ارزهای دیگر دارد آن است که توسط پلیس 
و نیروهای امنیت سایبری قابل رهگیری و پیگیری نیست و به همین دلیل است که 
بسیاری از کشورهای تحت تحریم های بین المللی همچون ونزوئال  و کره شمالی از 
بیت کوین و ارزهای دیجیتالی مشابه استفاده می کنند تا بدین ترتیب تحریم های 

تجاری و اقتصادی را دور بزنند.
تحلیلگران بر این باورند که شرکت های تجاری بسیاری قدرتمند و خوبی در کشورهای 
تحت تحریم وجود دارند که متاسفانه تحت تاثیر این تحریم ها فعالیت هایشان به شدت 
محدود شده است و توانایی حضور در بازارهای تجاری بین المللی خود را از دست داده 
اند. بدین ترتیب ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده همچون بیت کوین می تواند به 

اقتصادهای شکست خورده این کشورهای تحریم شده کمک به سزایی کند.

برخ��ی ارزهای مجازی در هفته های اخیر رکوردهای تازه ای را به 
ثبت رسانده اند که نشان می دهد رونق بازار دیجیتال بر خالف برخی 

برآوردها امری زودگذر و موقت نیست.
به گزارش مشبل، بررسی ها نشان می دهد ۱۰ ارز دیجیتال شاهد 
افزای��ش ارزش فوق العاده ای بوده ان��د. اما این بار نوبت به ارزهای 
دیجیت��ال رقیب بیت کوین و به خصوص اتیریم و ریپل رس��یده 

است.
ارزش بی��ت کوین با افزایش ۴.۹۹ درصدی )معادل ۱۴.۰۴۳ دالر( 
ادامه یافته که این ارز را به محبوب ترین ارز موجود در بازار دیجیتال 
با مجموع ارزش ۲۳۵.۶ میلیارد دالر مبدل کرده اس��ت. البته بیت 
کوین قبال حداکثر ارزشی به میزان ۱۹۹۶۲ دالر را در ماه دسامبر به 
ثبت رسانده و پس از آن حدود ۵۰۰۰ دالر نزول کرد و بعید است به 

زودی باز هم به چنین رقمی دست یابد.
رشد دیگر ارزهای دیجیتال بسیار بیشتر از بیت کوین بوده است. 
ریپل که دومین ارز دیجیتال محبوب بازار محسوب می شود، رشدی 
۱۱.۴۸ درصدی را ش��اهد بوده که به معن��ای افزایش ارزش ۲.۴۷ 
دالری است. اتیریم نیز که در رتبه سوم است شاهد رشدی ۱۶.۹۷ 

درصدی بوده و حاال ارزش هر اتیریم معادل ۸۸۹.۷۷ دالر است.
استالر ارز دیجیتال دیگری است که فعال در رتبه هشتم قرار دارد و 
با رشد خیره کننده ۳۶.۰۳ درصد، ارزش هر واحد از خود را به ۶۶۵ 
دالر افزایش داده اس��ت. دیگر ارزهای بازار دیجیتال مانند کاردانو، 

الیت کوین، نم، دش و غیره هم وضعیت مشابهی داشته اند.
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Wi-Fi  با رسعتی به مراتب باالتر از Li-Fi ظهور فن آوری جدید

آیا به یاد دارید که چه زمانی اینترنت برای اولین بار وارد زندگی ش��ما شده است؟ 
در آن روزها، ارتباط  آنالین نیاز به بهره برداری از یک خط تلفن بوده و از س��رعت 
ناچیز dial up استفاده می گردید.اما در آن زمان، اینترنت درواقع آن چیزی نبود 
که در حال حاضر می باش��د. در آن دوران، فیلم ها، موس��یقی و بازی های ویدئویی 
آنالین در بستر اینترنت پخش نمی شد. زیرا سرعت اینترنت به دلیل وجود برخی 
مش��کالت، هنوز کامال گسترده نشده بود. اما در حال حاضر، داستان متفاوت شده و 
روش های استفاده از اینترنت به طرز چشمگیری تغییر کرده  است و اینترنت جایی 
ش��ده که همه می توانند اطالعات بارگذاری ش��ده در آن را ببینند.به همین دلیل، 
ش��رکت های تولید کابل و حتی ارائه دهندگان تلفن همراه، در مسیر دستیابی به 
موفقیت ه��ای بزرگ جهت ایجاد وب پرس��رعت قرار گرفته اند و این امر مس��تلزم 
کابل کش��ی فیبرنوری در شهرهای انتخابی در سراسر کشور می باشد. این به معنی 
ایجاد شبکه های نسل پنجم در خانه های کاربران است. اما این تنها گزینه ای نیست 
که دنبال می شود. پژوهشگران اخیراً بر روی چیزی به نام Li-Fi کار می کنند که 
از امواج نور مادون قرمز برای ایجاد ش��بکه های بیسیم استفاده می شود که سرعت 

آن ۱۰۰ برابر سریعتر از Wi-Fi است.

  Li-Fi  چیست؟
ایده اصلی Li-Fi این اس��ت که به جای اس��تفاده از امواج رادیویی برای ارس��ال 
اطالع��ات مانند Wi-Fi، از پالس های نور برای انتقال اطالعات اس��تفاده می کند. 
تشخیص پالس های نور برای چشم انسان تا حدودی غیرممکن است، اما ابزارهای 
الکترونیکی به راحتی می توانند آنها را انتخاب کنند. مزیت بزرگ Li-Fi این است 
 Wi-Fi که می تواند اطالعات را به ۲۰۰ گیگابایت در ثانیه منتقل کند، جایی که
به سختی می تواند از ۱ گیگابیت در ثانیه عبور کند. البته Wi-Fi  به طور پیوسته 
در حال ارتقا می باشد، اما هنوز راه زیادی پیش رو دارد تا به این سرعت دست پیدا 
کند و این تنها مزیت Li-Fi نیست.با تکنولوژی Li-Fi، مهم نیست که چه تعداد 
دس��تگاه در اختیار دارید و می توان یک یا هزاران نفر را به یکدیگر مرتبط ساخت. 
اما Wi-Fi  محدود به چند ده دستگاه است، به این معنی که  می تواند تنها صدها 
نف��ر از مردم را در یک منطقه کوچک به هم ش��بکه ک��رده و ارتباط  آنالین برقرار 
کند.از این رو Li-Fi برای محیط یک دفتر، مراکز خرید، فرودگاه ها، اس��تادیوم ها 
و س��ایر مکان های شلوغ بسیار مناسب می باش��د. همچنین در محیط هواپیمائی 
و س��اختمان هایی که دارای امواج رادیویی نامناس��ب هس��تند، مورد استفاده قرار 

می گیرد. بیمارس��تان ها نیز به این تکنولوژی عالقه مند هستند، زیرا امواج رادیویی 
که از Wi-Fi متصاعد می شود، با امواج تولید شده توسط تجهیزات پزشکی تداخل 

پیدا می کند.
 

  چه زمانی Li-Fi قابل استفاده خواهد  بود؟
 بنابراین، اگر Li-Fi خوب است، چرا هنوز بکارگرفته نشده است؟ با اینکه محققان 
س��خت در تالش ان��د تا این فناوری جدید اینترن��ت را در اختیار مصرف کنندگان 
قراردهند، اما تخمین زده ش��ده که حدود پنج س��ال دیگر هم در دسترس کاربران 

نخواهد  بود و این به خاطر موانعی است که محققان با آن مواجه هستند.
اولین مورد این است که Li-Fi نیاز به چراغ های LED برای کار دارد و تجهیزات 
ویژه نیز باید به چراغ ها متصل شوند. بنابراین، Li-Fi گران قیمت تر است، اگر چه 
بسیاری از شرکت ها و س��الن های به روزرسانی شده به نور چراغ های LED وجود 
دارد، اما برای پروژه های بزرگ تر، این یک نقص بزرگ است.موانع بزرگتر این است 
که دستگاه ها باید به طور مستقیم به اینترنت متصل شوند. بنابراین، ممکن است به 
طور تصادفی ارتباط بین ابزارها و نورهای LED و یا حتی تبدیل دستگاه ها دچار 
مشکل ش��ود. همچنین، برخالف امواج رادیویی، نور از میان دیوار عبور نمی کند و 
این به این معنی اس��ت که Li-Fi فقط در اتاقهایی کار می کند که چراغها روشن 
باش��د. البته این می تواند یک معیار امنیتی خوبی باشد، اما این بدان معناست که 
ش��ما باید چراغ های هر اتاق که نیاز به اینترنت اس��ت را در زمان خروج، خاموش 
نکنید. این موضوع برای شرکت ها مشکل نیست، اما برای استفاده در منزل می تواند 
نگران کننده باش��د.در نهایت، Li-Fi  چیزی شبیه خیابان یک طرفه است. با این 
حال می تواند اطالعات را به ابزارهایی با س��رعت های باال اضافه کند. البته الزم به 
ذکر اس��ت که ابزارها نیز برای برقراری ارتباط مجدد، به چراغ های ویژه نورانی نیاز 
دارند. بنابراین، در یک فرودگاه، Li-Fi  می تواند راه خوبی برای بارگذاری اطالعات، 
نقشه های فرودگاه، فیلم ها و موارد دیگر بر روی ابزارها و دستگاه ها باشد، اما نباید 
انتظار داشت که این تکنولوژی بتواند از یک وب سایت خاص جلوگیری کند. با این 
حال پژوهش��گران با وجود حمالت ناگهانی خارجی، در حال فعالیت در این حوزه 
می باش��ند و به نظر می رس��د که  Li-Fi در مکان هایی که آزمایش شده است، به 

خوبی کار خواهد کرد.
www.komando.com :منبع
مترجم: وحید فرجی ملکشاه
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گفت و گوی 
ویژه

معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
در گفت و گوی ویژه با نسل چهارم:

مسافران با پرداخت 18 درصد قیمت گوشی، می توانند گوشی هایشان را رجیسرت کنند

برای اپراتورهایی که از تولیدات داخلی استفاده کنند، مشوق هایی را در نظر می گیریم

در شاخص وای فای عمومی نتوانسته ایم منره ای به دست آوریم

موضوع فروش اطالعات توسط اپراتورها را بررسی و اطالع رسانی می کنیم 

با  اجرای طرح اینرتنت منصفانه، ترافیک ارائه دهندگان رسویس تا 20 درصد افزایش یافته است

در حوزه تلفن همراه به دلیل محدودیت باند فرکانسی، برنامه ای برای ارائه مجوز جدید نداریم

مونا ارشادی فر
 زهرا طاهری

 و فريده شريف زاده

نیمه دوم مهرماه سال جاری، با حكم وزير ارتباطات و فناوری اطالعات، مهندس حسین فالح جوشقانی، بعد از نزديک به دو ماه سرپرستی رگوالتوری، به عنوان معاون وزير و 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويی منصوب شد. حسین فالح جوشقانی متولد سال 1٣۴۸، فارغ التحصیل رشته كارشناسی مهندس برق - الكترونیک از دانشگاه 
صنعتی اصفهان و كارشناسی ارشد مهندسی برق - الكترونیک از دانشگاه آزاد واحد جنوب است.او از سال 1٣۷2 و از اداره كل طرح و مهندسی سوئیچ اداره ترافیک شركت 
مخابرات ايران به عنوان كارشناس كارش را شروع كرد و سال 1٣۸1 به اداره كل طرح و مهندسی سوئیچ اداره ترافیک شركت ارتباطات زيرساخت انتقال يافت و بعد از چند 
سال، عهده دار مسوولیت رياست اداره ترافیک اين شركت شد. او در 1٣۸۶ به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويی انتقال يافت و در دوران مديريت خود در اين سازمان، 
عهده دار مديركلی صدور پروانه  سرويس های راديويی و مديركلی دفتر بررسی های فنی و اقتصادی و معاونت نظارت و اعمال مقررات شد تا نهايتا از تاريخ 29 مردادماه و پس از 
انتصاب مهندس آذری جهرمی به عنوان وزير ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويی تعیین شد.در ادامه گفتوگوی ماهنامه 

نسل چهارم با عنوان معاون وزير ارتباطات و فناوری اطالعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويی را بخوانید: 

  آقای فالح ضمن تش�کر از شما برای اینکه  وقت خود را به ماهنامه 
نس�ل چهارم اختصاص دادید، در ابتدا جایگاه سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی را تشریح کنید و با توجه به اینکه شما به عنوان مدیر 
عالی این سازمان فعالیت می کنید، به نظر شما آیا این سازمان در جایگاه 
مناسب خود قرار گرفته و یا می تواند فراتر از وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات در قالب نهادهای باالدستی به ارائه  خدمات بپردازد؟ 
تا اوایل دهه ۸۰ میالدی تقریبا در همه جای دنیا کمپانی هایی که سرویس های مخابراتی 
ارائه می دادند دولتی بودند و از همان دهه به بعد بحثی در دنیا مطرح شد که ارتباطات به 
بخش خصوصی منتقل شود، در آن زمان غیر از آمریکا که از ابتدا ارائه خدمات مخابراتی 
اش در بخش خصوصی بود در بقیه کش��ورها این گونه نب��ود، از اوایل دهه ۸۰ میالدی  
بحث خصوصی سازی و آزادسازی اتفاق افتاد و بر مبنای همین فلسفه موضوع نهادهای 
رگوالتوری پیش آمد و رگوالتوری در سال ۲۰۰۳ میالدی و همزمان با تغییر نام و وظایف 

وزارت ICT شکل گرفت.
یکی از اصلی ترین وظایف رگوالتوری ایجاد رقابت س��الم و تنظیم بازار است که در این 
زمینه شرایط خوبی داریم. در حوزه تلفن همراه و ثابت نیز وضعیت نسبتا مناسبی  داریم، 
در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد بازارمان در دست بخش خصوصی است و این جایگاه با 
تالش مجموعه رگوالتوری و بخش خصوصی شکل گرفته است که البته به تدریج و پس از 

گذراندن آزمون و خطاهای بسیار توانستیم به وضعیت فعلی دست یابیم. 
طبق اساسنامه از نظر مالی مستقل هستیم، ولی به شخصه با توجه به تجربه ای که دارم 
وضعیت فعلی که ما تحت نظر وزارت ICT هستیم را به نفع بخش خصوصی می بینم، 
چون این وزارتخانه به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت می کند؛ در حال حاضر  وزارت 

خانه به عنوان نهاد سیاستگذار و ما به عنوان نهاد مقررات گذار ترکیب خوبی را به وجود 
آورده ایم، مطمئنا اگر ما زیرنظر ریاست جمهوری و یا مثل بعضی کشورهای دیگر زیر نظر 
قوه مقننه بودیم ممکن بود با شرایط فعلی ما که از ابتدا همه فرآیندهایمان بر اساس وزارت 

تخصصی شکل گرفته و شرایط خوبی است، فاصله می گرفتیم.
در مجموع به اعتقاد بنده  که حدود ۱۱ سال دراین سازمان مشغول به کار هستم جایگاه 
خوبی داریم و با تالشی که در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و رگوالتوری 
انجام شده است، اتفاقات خوبی را شاهد بودیم و به پشتوانه مهندس جهرمی وضعیتمان 

بهتر نیز خواهد شد.
در عین حال باید به این موضوع تاکید کنم که اختیارات کافی در رگوالتوری وجود دارد 
و محدودیتی نداریم، اگر مشکلی در رگوالتوری وجود دارد به عهده شخص بنده به عنوان 
رئیس سازمان است نه مقررات و یا وجود محدودیت؛ و معتقدیم که در بخش نظارت باید 

کمی قوی تر و بهتر عمل کنیم.
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  در بدو ورود به سازمان و در حال حاضر چه نقاط ضعف و قوتی را در 
این سازمان قابل ذکر می دانید  و در عین حال برای تقویت نقاط قوت و 

اصالح نقاط ضعف چه برنامه هایی در دستور کار دارید؟
آن زمان که به رگوالتوری آمدم، سازمان ساختار مدونی نداشت و خیلی از ساختارهایی 
که امروز داریم در آن زمان وجود نداشت، در آن موقع اداره کل ارتباطات رادیویی بود که 
بیشتر بحث مدیریت طیف و فرکانس مطرح بود و حتی نظارت بر مدیریت طیف نیز به 
صورت کامل انجام نمی شد، بنده زمانی که به سازمان آمدم بخش اعظم  سازمان از وظایف 
رگوالتوری  آگاهی نداشتند و مشکالت زیادی داشتیم و همزمان در آن زمان با شرایطی 
که وجود داشت با ارائه پروانه ایرانسل به عنوان اپراتور خصوصی که با مشارکت خارجی ها 

وارد فعالیت شده  با مشکالتی روبروشدیم که خوشبختانه برطرف شد.
عمده مشکل ما در این سازمان بحث نظارت رگوالتوری است، دلیل این موضوع  گسترده 
ش��دن  بازار اس��ت چون همزمان با توسعه بازار، نظارت ها قوی نشده و این  یک ضعف 
محسوب می شود. البته نظارت به این مفهوم نیست که بخواهیم دخالت کنیم بلکه به این 
معناست که بتوانیم در زمینه مطالبات مردم پاسخگو باشیم، در این زمینه پروژه ای تعریف 
کردیم تا بتوانیم بحث نظارت را تقویت کرده و سیستم های نظارتی را برخط کنیم، برنامه 
های زیادی در دست داریم؛ به عنوان نمونه می توان حوزه پیامک و کیفیت سرویس را از 
مواردی عنوان کرد که نیازمند نظارت بیشتر است و در عین حال سیستم مانیتورینگ ما  

کامل و جامع نیست که باید تقویت شود.
یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه کنیم مداخله کمتر است و بازارهایی که کمی رقابتی 
شده را به سمت آزادسازی در این حوزه پیش ببریم، به عنوان مثال دیگر تعرفه گذاری 
نکنیم و بگذاریم سازوکار بازار این کار را انجام دهد ، بنابراین اولویت ما در دو سال آینده 

تقویت نظارت، مداخله کمتر و در عین حال آزادسازی بیشتر است.
درباره نقاط قوت سازمان می توان به زیرساخت های ایجاد شده اشاره کرد که بسیار تقویت 
شده اند و ما هم اکنون در زیرساخت های ارتباطی مثل  نسل سه، نسل چهار، دسترسی 
به خدمات ثابت وتکنولوژی ADSL وضعیت بدی نداریم، اما در حوزه زیرساخت ها مثل 
فیبرنوری  و شبکه های انتقال درون شهری مشکالتی داریم و در این حوزه فضای رقابتی 
مناسبی هم نداریم. همچنین، از نظر ضریب نفوذ باند پهن و خدماتی که ارائه می دهیم 
وضعیت خوبی داریم  و بستر خدمات برای ارائه خدمات  دولت الکترونیک ، بهداشت و 
آموزش الکترونیک آماده است که البته حدود چهار سال پیش این بسترها آماده نبود. از 
نظر دسترسی به اینترنت و شبکه ملی اطالعات وضعیت مناسبی داریم و دولت الکترونیک 
رشد خوبی در حوزه بهداشت و یا آموزش  داشته است، مهم این است که بازار توسعه یافته 
و با افزایش آگاهی مردم، توسعه سرویس ها و خدمات ارتباطی و مخابراتی، انتظارات مردم 

نیز افزایش یافته است.
عالوه بر آن، مردم بر روی سرویس های اینترنتی حساس و دقیق تر شده اند و با قطعی 
مکالمه ما را به چالش می کش��ند، طبیعتا ما باید وظیفه نظارتی خود را تقویت کنیم، 
چون نظارت بحث داینامیک است و هر روز با مسائل تازه روبرو می شویم، در واقع حوزه 
رگوالتوری به گونه ای است که ما با مسائل روزمره مواجه نبوده و شاهد اتفاقات و موضوعات 
تازه ای هستیم. با گسترش و توسعه خدمات باید نظارت هایمان را تقویت  کنیم، در چهار 
سال اخیر بخشی از انرژی سازمان درگیر توسعه و ایجاد رقابت بود و االن باید به نظارت 

بپردازد.

  در ای�ن چند ماه که مدیریت س�ازمان تنظیم مق�ررات و ارتباطات 
رادیویی را به عهده گرفتید برای شفاف سازی عملکرد اپراتورهای تلفن 
همراه و اینترنت در پاسخگویی به مشترکان چه اقداماتی را انجام دادید و 

برای موفقیت در این مسیر از چه ابزارهایی بهره بردید؟
ما بنا نداریم به طور مطلق از عملکرد اپراتورها دفاع کنیم چون آن ها در خیلی از حوزه ها 
ایراداتی دارند که  به صراحت به آن ها تذکر دادیم و باید مسوولیت کارهایشان را به عهده 
بگیرند، در عین حال فقط نباید به جریمه نقدی برای اپراتورها بسنده  کرده و از طرفی باید 
وضعیت را برای مردم شفاف سازی کنیم؛ در این راستا در بحث کم فروشی به اپراتورها  
بخشنامه  کردیم که به آن رسیدگی کنند و اپراتورها رعایت کردند، اخیرا نیز در بحث 
کیفیت سرویس که شخص وزیر به آن تاکید کردند برای مردم شفاف سازی کردیم؛ اگر 
در برخورد با مردم شفاف باشیم مردم هم می پذیرند مضافا اینکه مردم حق دارند به نسبت 

پولی که پرداخت می کنند خدمات بهتری دریافت کنند و هر کسی بهتر است مسوولیت 
کاری که انجام می دهد را به عهده گیرد. لزومی نیست ما کار اپراتورها را توجیه کنیم، 
وظیفه ما نظارت است و اگر مشکلی وجود داشته باشد به آن ها می گوییم تا رفع کنند، به 

مردم نیز در صورت نیاز اطالع رسانی کرده و آن ها را شفاف می کنیم.

  آیا برنامه ای برای ارائه گزارش ها و بررسی های ماهانه و یا زمانبندی 
شده دارید؟

با مانیتورینگ و نظارت های میدانی که داریم درصورت مشاهده هر گونه مشکلی سریع 
تذکر داده و اپراتورها مشکالت را برطرف می کنند، این نکته را نیز باید عنوان کنم که تا 
به حال تخلف و یا انجام عملی خارج از چارچوب از سوی اپراتورها مشاهده نکردیم و البته 
موضوعی که عنوان کردید پیشنهادی است که می شود در مورد آن فکر کرد، اما در مورد 
موضوع فروش اطالعات توسط اپراتورها که اخیرا مطرح شده مشغول انجام بررسی های 
الزم هستیم که  هنوز به نتیجه قطعی نرسیدیم، با توجه به تاکید وزیر محترم ارتباطات این 
موضوع را به دقت مورد بررسی قرار می دهیم و جلسات متعددی با اپراتورها گذاشتیم و در 

صورت نهایی شدن اعالم می کنیم.

  لطفا در خصوص موضوع فروش اطالعات مشترکان توسط اپراتورها 
بیشتر توضیح بفرمایید و برای برخورد با این موضوع چه اقداماتی انجام 

شده است؟
 موضوعاتی مثل فروش اطالعات مش��ترکان توسط اپراتورها را با شخص وزیر ارتباطات 
پیگیر هستیم و ایشان در این زمینه اولتیماتوم دادند؛ نمی توانیم با قطعیت بگوییم که 
اپراتورها اطالعات مشترکان را می فروشند ولی این ابهام وجود دارد که چگونه اطالعات 
ویژه فعالیت هر صنف برای آنها پیامک  می ش��ود و در عین حال هر مشترکی که وارد 
شهری می شود پیامکی مربوط به برخی اتفاقات مثل برگزاری کنسرت در آن شهر برایش 

پیامک می شود.
البته  شرکت هایی داریم که به صورت قانونی با اپراتورها در این زمینه قرارداد دارند، اما 
نکته اینجاست که  شماره های پیامکی آن ها مشخص است، ولی بعض�ی  پیامک ه��ا از 
شم��اره های ناشناس و بعضا شماره های شخصی برای مشترکان پیامک می شود که این 

موضوع در حال بررسی است و هنوز به نتایج نهایی نرسیده ایم.
ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که به دلیل گران بودن هزینه تبلیغات در کشور 
عده ای به دنبال ارزان ترین شیوه تبلیغات هستند که همان پیامک است، اما این کار باید 

از راه قانونی انجام شود.
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  با توجه به اینکه طرح رجیس�تری به عن��وان طرح ناموف��ق در 
دوره ه�ای قبل مطرح بود چگونه ریس�ک ورود به ای�ن طرح را قبول 
کردید و برای موفقیت درازمدت این طرح چه برنامه هایی در دس�تور 

کار داشته و از همکاری کدام نهادها بهره بردید؟
در طرح رجیستری ریسک نکردیم بلکه  کامال بدون مقدمه و ناگهانی وارد کار شدیم. 
سازمان تنظیم مقررات مسوول بحث اپراتوری در شبکه و گمرک مهم ترین بخش در 
بحث رجیستری است.  بهتر است به سال ۸۵ برگردیم که این طرح  به صورت ناقص، 
با شتاب و بدون مطالعه مطرح شد و به دنبال آن  بدون مطالعه، عوارض گوشی تلفن 
همراه را افزایش دادند که  همه اینها موجب شد  شبکه ما که بسیار شفاف بود سرشار از 
IMEهای تکراری و کپی شده شود و در حال حاضر به یکی از معضالت مهم ما تبدیل 
شده است. سال گذشته که این طرح دوباره مطرح شد باز هم همین ترس را داشتیم اما 
اصرار کردند و با توجه به اینکه این موضوع مصوبه بود  به ما فرصت دادند که اقداماتمان 
را انجام دهیم،  تا  بهمن ماه س��ال گذش��ته به صورت پایلوت تست های الزم را انجام 

دادیم و در نهایت موافقت کردیم.
در این موضوع  مهم ترین حوزه جایی اس��ت که عوارض گرفته و ثبت می شود یعنی 
همان گمرک و بخش بعدی وزارت صنعت، معدن و تجارت اس��ت که در حوزه بازار و 
واردات  فعالیت می کند که آن ها سامانه های تنظیم بازار را دارند. این سامانه و سامانه 
گمرکی با سامانه ما به یکدیگر متصل و هماهنگ هستند که همین موضوع  و در واقع  
کار بین دس��تگاهی بسیار مشکل و سخت اس��ت؛ در عین حال ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز نیز از دیگر بخش های مرتبط با این موضوع است؛ وزیر ICT، وزیر اقتصاد و 
وزیرصنعت، معدن و تجارت نیز پای کار هستند و در عین حال  رئیس گمرک، بنده و 
معاون اقتصادی وزارت صنعت نیز با هم هماهنگ هستیم، اما باید قبول کرد که در این 

طرح ایرادات زیادی وجود دارد.
  

  فازبندی اجرای این طرح و نهایتا تکمیل طرح به چه صورتی است 
واگر آماری در زمینه واردات گوشی در یکی دو ماهه اخیر دارید عنوان 

کنید.
این طرح در فاز اول برای گوش��ی های اپل اجرایی ش��د که در همین یک ماهه میزان 
واردات قانونی اپل  که کمتر از ۱۰ درصد بود به باالی ۶۰ درص��د افزایش یافت به گونه 
ای که واردات قانونی گوشی اپل در سال گذشته که حدود ۴۰ هزار گوشی در سال بود 
به بیش از ۶۰ هزار گوشی فقط در آذرماه امسال رسید. مقایسه آماری واردات قانونی این 
گوشی در یک ماه در مقایسه با کل سال گذشته اهمیت و مهم بودن این طرح را نشان 
می دهد. به طور کلی واردات قانونی گوشی در آذر ماه در مقایسه با سال گذشته چهار 
برابر و واردات قانونی گوشی اپل حدود ۱۰ برابر رشد کرده است که انشاهلل با قطع گوشی 

های قاچاق جدیت کار در این طرح بیشتر مشخص می شود.
برآورد می شود نیاز بازار کشور به گوشی های هوشمند حدود ۵۰ میلیون است که اگر 
در نظر بگیریم عمر مفید هر گوشی چهار سال است باید ساالنه ۱۲ میلیون گوشی وارد 
کشور شود، این در حالی است که آمار واردات قانونی گوشی در سال گذشته حدود یک 
میلیون و ۳۰۰ هزار گوش��ی بود که در همین دو ماهه اخیر این میزان به حدود ۹۰۰ 

هزار گوشی رسیده است.
این طرح به طور کامل حداکثر تا پایان سال به نتیجه می رسد و همه مدل ها و برندها 
زیر بار می روند. این طرح تمامی تجهیزاتی که سیم کارت خور هستند را شامل می 

شود، البته امیدواریم خیلی زودتر از پایان سال نهایی شود.

  ش�یوه نظارت شما برای جلوگیری از تقلب و تخلف در اجرای این 
طرح و رجیستر کردن گوشی چیست؟

در حوزه نرم افزاری تمامی تالش این است که با مدیریت تقلب جلوی هر گونه نفوذ 
به این س��امانه گرفته ش��ود و سامانه به نحوی طراحی شده که نسبت به دور زدن و 
هرگونه نفوذ واکنش سریع نشان دهد، البته یکسری سناریوهایی پیش بینی کردیم 
و در صورت نیاز س��ناریوهای جدیدی نیز طراحی می کنیم، تا به امروز گزارش��ی از 
تخلف و تقلب نداشتیم  اما با توجه به اینکه سیستم توزیعی است و بخشی در سامانه 
گمرک، بخشی در سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه ما قرار دارد، طبیعتا 
سیس��تم امنیت قوی تری خواهد داشت، اما به طورکلی سیستم ها و نرم افزارها به 
طور ۱۰۰ درصدی قابل اعتماد نیس��تند که البته ما تمهیدات الزم را در این زمینه 

اندیشیده ایم.

  رجیستری گوشی تلفن همراه مسافرانی که به کشورمان سفر می 
کنند به چه صورت است؟

اگر مس��افری وارد کش��ور شود تا یک ماه نیاز ندارد گوشی خود را ثبت کند، اما بعد از 
گذشت یک ماه می تواند یا گوشی ایرانی خریداری کند و یا گوشی خود را در سامانه 
گمرک ثبت نام کند، گمرک قرار است این سامانه را راه اندازی  کند که همه کارهای 
آن انجام شده اما هنوز اعالم عمومی نشده و از طریق وب تمامی مراحل ثبت گوشی 

ها قابل انجام خواهد بود.
برای ثبت گوش��ی در این سامانه باید هزینه ۵ درصد عوارض گوشی به عالوه مالیات 
ارزش افزوده و مالیات علی الحساب توسط متقاضی پرداخت شود که حدود ۱۸ درصد 
از مبلغ گوشی خواهد بود، البته هنوز جزئیات آن نهایی نشده است، اما به طور کلی  این 
طرح موجب می شود پولی که به جیب قاچاقچیان می رفت از این پس به خزانه دولت 
واریز ش��ود، بر اساس برآوردهای انجام شده ساالنه حدود هزار میلیارد تومان از طریق 

قاچاق گوشی نصیب قاچاقچیان می شد.

  چه ش�د که به سراغ طرح اینترنت منصفانه رفتید؟ پاسخ شما به 
مخالفان طرح چیس�ت و برای همراه کردن بیش�تر موافقان طرح چه 

برنامه ای دارید؟
ما دست مخالفان را می بوسیم ودر صدد پاسخگویی و مقابله نیستیم بلکه از پیشنهادات 
و انتقادات درس��ت استقبال می کنیم و سعی می کنیم مشکالت را برطرف کنیم. در 
همه جای دنیا اینترنت موبایل به صورت  حجمی فروخته می ش��ود، در تلفن همراه 
تضمین سرعت نداریم، اما در تلفن ثابت سرویس های باکیفیت و تضمین شده داده می 
شود و اینترنت در گوشی برای کارهای روزمره مثل چک کردن ایمیل یا ...مورد استفاده 

برآورد می شود نياز بازار كشور به 
گوشی های هوشمند حدود 50 ميليون 
است كه اگر در نظر بگيريم عمر مفيد 
هر گوشی چهار سال است بايد ساالنه 

12 ميليون گوشی وارد كشور شود، اين 
در حالی است كه آمار واردات قانونی 

گوشی در سال گذشته حدود يک ميليون 
و 300 هزار گوشی بود كه در همين 

دو ماهه اخير اين ميزان به حدود 900 
هزار گوشی رسيد.
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گفت و گوی 
ویژه

قرار می گیرد؛ به عنوان مثال در کش��وری مثل انگلستان میزان مصرف اینترنت برای 
مشترکان خطوط ثابت باالی ۱۳۰ گیگابایت در ماه است که این رقم در تلفن همراه 
حدود ۳ گیگ است که این آمار در ایران برای تلفن همراه حدود ۳ و برای خطوط ثابت 
۶ تا ۸ است چون مردم به گونه ای ترس از تمام شدن حجم دارن��د که با این ط�رح 

می توان به این ترس پایان داد.
اپراتورها را ملزم کردیم سرویسی با کیفیت و در عین حال با سرعت باال به مردم دهند 
که اکثرا موافق این طرح هستند وشرکت های داخلی نیز عنوان می کنند که ترافیک 
آن ها افزایش یافته اس��ت، اما در عین حال مش��ترکانی داریم که مصرفشان کم بود و 
البته برای این دسته از مشترکان نیز به اپراتورها  گفتیم تدابیری بیندیشند تا وضعیت 

شفاف تر شود.
در همه جای دنیا سیاست مصرف منصفانه وجود دارد، در این یک ماه حدود ۱۵ تا ۲۰ 
درصد مشترکان در این سرویس قرار گرفتند چون بقیه مشترکان هنوز حجمشان به 
پایان نرسیده است به سرویس غیرحجمی جدید منتقل نشده اند. شرکت های داخلی 
نیز حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد ترافیکش��ان افزایش یافته اس��ت. مخالفان عموما دو دسته 
هس��تند که یا مصرفشان کم بوده و یا برخی اپراتورها به دلیل کم شدن مشتریانشان 
ناراضی هس��تند اما با این کار به مرور وضعیت ش��فاف ترشده و راهکارهایی  نیز برای 
برخی مشترکان کم مصرف اندیشیده می شود. نارضایتی بیشتر مربوط به مشترکانی 
اس��ت که مصرفشان کم است اما نیاز به سرعت باال دارند و به تبع می خواهند هزینه 

کمتری بپردازند.

  در خصوص اقدام�ات اپراتورها در زمینه وای فای عمومی توضیح 
بفرمایید.

یکی از شاخص های توسعه یافتگی کشورها وای فای عمومی است که کشور ما در این 
زمینه نمره ای نیاورده است اقداماتی در این زمینه انجام شده و به عنوان مثال وای فای 
عمومی در دو فرودگاه مهرآباد و امام خمینی و بعضی فروشگاههای بزرگ عملیاتی  شده 
اما هنوز از کیفیت الزم برخوردار نیس��ت، ولی اپراتورها برنامه هایی دارند و قرار است 
این موضوع را ابتدا در تهران وشهرهای بزرگ توسعه دهند، البته در وای فای عمومی 
موضوعاتی مانند تعیین و تصدیق هویت وجود دارد که نیازمند هماهنگی است که در 

این خصوص اقدامات مناسبی انجام شده است.

  در رابطه با نحوه انتخاب مشترک برای دریافت پیامک های تبلیغاتی 
با موضوعات دلخواهش چه برنامه ای دارید؟

تبلیغات پیامکی و ایجاد امکان برای مشترکین در انتخاب تبلیغات، موضوعی است که 
توسط سازمان با هماهنگی و اخذ نظر اپراتورها در حال بررسی است به این معنی که 
مشترک نوع پیامک های تبلیغاتی که می خواهد دریافت کند را خودش انتخاب کند و 
البته دستورالعملی نیز در این زمینه در کمیسیون تنظیم مقررات در حال نهایی شدن 

است.

  در ترکیب کمیسیون تنظیم مقررات چرا تنها نماینده ای از سازمان 

نظام صنفی به نمایندگی از بخش خصوصی  حضور دارد و از سایر اصناف 
و سندیکاها نماینده ندارید؟

ICT ما سه عضو صاحبنظر در کمیسیون تنظیم مقررات داریم که به پیشنهاد  وزیر
انتخاب می ش��وند و مصوبه هیات وزیران اس��ت، یکی از این اعضا ماموریتش به اتمام 
رسیده بود، از طرفی سازمان نظام صنفی رایانه ای یک تشکل قانونی است و هیچ تشکلی 
به اندازه این سازمان فعال نبوده و بیشترین شمولیت فعاالن این حوزه را این سازمان 
به عهده دارد که  تشکل های دیگر اینگونه نیستند، اما اگر درخواستی برای عضویت در 

کمیسیون داشته باشیم در چارچوب قانون و مقررات بررسی می کنیم

  آیا طرح های تش�ویقی برای اپراتورها برای استفاده از تولیدات و 
محصوالت داخلی دارید؟

سوال خوبی است؛ ما در حوزه حمایت از تولیدات داخلی مصوبه ۱۶۳ کمیسیون را داریم 
که البته بحث تشویقی در آن وجود ندارد، اما در حال بررسی این موضوع هستیم که 
برای استفاده از تولیدات داخلی از سوی اپراتورها برای آن ها مشوق هایی در نظر بگیریم 
که امیدواریم تا حدود یک ماه آینده این موضوع نهایی شود؛ البته با توجه به ارزیابی های 
صورت گرفته در چند سال اخیر به این نتیجه رسیدیم که وضعیت بهبود یافته اما بعضی 
از محصوالت تولید کننده های داخلی »های تک« نیستند اما در حوزه محصوالت »های 
تک« نیز مثل سافت سوئیچ و تجهیزات انتقال نوری تولید کننده های خوبی داریم که 
بعضی از آنها فقط با ۳۰ درصد ظرفیت کار می کنند واین در حالی است که آن ها باید 
از حداکثر توان خود برای تولید استفاده کنند. البته در این زمینه بیش از ۴۰ شرکت  
داخلی را شناسایی و ارزیابی کردیم و محصوالت تایید نمونه نیز دارند و بعضا اپراتورها با 

خیلی از آن ها کار می کنند.

  برنام�ه ش�ما برای ارائ�ه مجوزهای جدید در ح�وزه تلفن همراه و 
اینترنت و احتماال ساماندهی مجوزهای قبلی چیست؟ به صورت خاص 
با توجه به اینکه در حوزه همراه و اینترنت مجوزهای خوبی صادر شده 
اس�ت، ولی در خصوص تلفن ثابت هنوز جای کار داریم برنامه شما در 

این زمینه چیست؟
در ح��وزه تلفن همراه فعال برنامه ای ب��رای ارائه مجوز جدید به دلیل محدودیت باند 
فرکانسی نداریم، البته در حوزه MVNO نیز فضا بسته نیست و فراخوان داده ایم و 
در حال حاضر ۵ مجوز در این بخش داریم و حدود ۱۸ درخواست دیگر داریم که هنوز 

نتوانستند با اپراتورها به توافق برسند. 
در حوزه تلفن ثابت مجوز ارائه خدمات ارتباطی ثابت که به سروکو)Servco( معروف 
است را داریم،  ما محدودیت ایجاد نمی کنیم اما هر کسی که وارد این حوزه می شود 
باید بیزینس پلن مشخصی داشته باشد؛ به طور کلی در حال حاضر حدود ۱۷ مجوز 
FCP، بیش از ۵۰ مجوز سروکو، پنج مجوز MVNO و سه اپراتور تلفن همراه داریم 
و البته به دلیل اجبار بازار، بیشتر به سمت کاهش مجوزها پیش می رویم. در نهایت باید 
گفت که به دلیل شرایط بازار، افق آینده نمایانگر ادغام شرکت ها و تشکیل شرکت های 

بزرگتر است.

يكی از شاخص های توسعه يافتگی 
كشورها وای فای عمومی است كه كشور 
ما در اين زمينه نمره ای نياورده است 
اقداماتی در اين زمينه انجام شده و 
به عنوان مثال وای فای عمومی در دو 
فرودگاه مهرآباد و امام خمينی و بعضی 
فروشگاههای بزرگ عملياتی  شده اما 
هنوز از كيفيت الزم برخوردار نيست.
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رسپرست معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه رگوالتوری:

اپراتورهای خصوصی صاحب ماهواره در کشور را تشکیل می دهیم

برای رشکتهای FCP که ادغام شوند مشوق هایی در نظر گرفته ایم

  رصد بازار خرده فروشی خدمات دسترسی پهن باند 
ثابت با توجه به مصوبه 2۶۶ و اثرات آن در حوزه و اقدام و 

گام بعدی تصمیم گیری برای آزادسازی اين بازار:
یکی از اقدامات در تمامی رگوالتوری های دنیا این است که 
به موازات رقابتی ش��دن حوزه از مداخالت خود، در تنظیم 
گری به صورت پیش��ینی  و به عبارتی رگولیشن پیشینی 
)Ex_ante( کم نموده و حوزه را به س��مت خود تنظیمی 
س��وق داده و در صورت لزوم با مقررات و رگولیشن پسینی 
)Ex- post Regulation( به تنظیم ب�ازار و ح��وزه می 

پردازند. بر این اس��اس و با توجه به اینکه در مصوبه ۲۶۶ س��ه بازار موبایل، صوت ثابت و 
همچنین داده ثابت به عنوان بازارهای رقابتی تعیین شدند، ما اولین قدم را در جهت کاهش 
مداخالت رگوالتوری و به عبارتی کاهش مقررات غیر ضرور )Deregulation( برداشتیم، 
بر اساس این مدل اپراتور در ارائه خدمت، خود بیشترین نقش را در تنظیم بسته های قابل 
ارائه به مشتری دارد، یعنی تعیین  FUP )آستانه اعمال سیاست مصرف منصفانه( را خود 
اپراتور براساس بازار رقابتی در سرعتهای مختلف، تنظیم میکند. برکات این خود تنظیمی 
را در بازار رقابتی شده دیتای ثابت در یک ماهه گذشته شاهد بودیم، به گون��ه ای ک�ه 
آست��انه های تعیین شده برای اعمال سیاست مصرف منصفانه از سوی اپراتورها بسیار 

رقابتی و مورد پذیرش و مطلوب مردم بوده است. 
چنانچه رصد چند ماهه آینده، تحقق اهداف تعیین شده درمصوبه مذکور و اثرات مثبت 
خود تنظیمی را نشانگر باشد، قطعا این مسیر را ادامه خواهیم داد و به سمت آزادسازی 
کامل پیش خواهیم رفت. به این معنا که تعیین سقف قیمت را نیز به خود بازار خواهیم 
 DUMP سپرد و البته از آنجاییکه در بازارهای رقابتی امکان کاهش بیش از حد قیمت و
محتمل تر است، رگوالتوری بر کف قیمت نظارت خواهد داشت و در صورت لزوم ورود 
خواهد کرد. امیدواریم با رویه دیده شده در یک ماه و نیم گذشته در بازارداده ثابت، اثرات 
 connection( مثبت ناشی از تغییر مدل از  فروش حجمی به مدل مبتنی بر سرعت
based( بیش از پیش مش��هود باش��د و دغدغه کاربران ارتباطات ثابت از گیگ شماری 
مرتفع ش��ود. الزم به توضیح اس��ت که اصوالً بدلیل محدودیت های حاکم بر ارتباطات 
موبایل این موضوع )گیگ شماری و حجم مصرف( می بایست در ارتباطات همراه مد نظر 
قرار گیرد، لیکن ارتباطات ثابت برای مصارف باال و خدماتی چون خدمات ویدیویی مد 
نظر است و امید است که با این تغییر مدل و به موازات آن عملکرد مطلوب از سوی بازار 
رقابتی و اپراتورهای این حوزه، امکان بهره برداری هرچه بیشتر و مطلوبتر از این خدمات 
برای مردم با قیمت و کیفیت مناسبتر فراهم شود و به گونه ای که در این چند وقت اخیر 
مردم تجربه ای فراتر از میانگین مصرفشان را از سوی اپراتورها دریافت داشته اند، کماکان 
رضایت مشترکین و البته رضایت اپراتورها از خود تنظیم هایی که اصول رقابت سالم در آن 
لحاظ می شود، دیده شود؛ تا بدین ترتیب امکان برداشتن گامهای بعدی برای آزادسازی و 

واگذاری قیمت به خود بازار از سوی رگوالتوری ممکن گردد.

  بررسی وضعیت تعرفه های عمده فروشی و تنظیم روابط اليه عمده فروشی و 
خرده فروشی از مسیر مقررات و دستورالعمل ها:

ما پروانه را صادر نکردیم که صرفا پروانه ای داده باش��یم. از چهارسال پیش تا کنون بالغ 

مهندس نسترن محسنی، سرپرست معاونت بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات راديويی در گفت وگو با خبرنگار 
ماهنامه نسل چهارم پیرامون برنامه های معاونت متبوعش برای اقدامات زودهنگام و كوتاه مدت با ذكر سرفصل ها، توضیحات تكمیلی را ارائه داد 

كه به شرح ذيل به استحضار مخاطبان اين شماره از ماهنامه می رسد.

 ISP، PSDN، ISDP، PAPب��ر ۱۶۰۰ پروانه اع��م از
و voip را تجمی��ع کردیم و به س��مت دو نوع خاص از 
پروانه سوق دادیم. یک دسته پروانه تحت عنوان FCP به 
عنوان فعاالن الیه  شبکه به موازات شرکت مخابرات ایران 
در بخش ثابت و دس��ته  دیگر Servco؛ که این پروانه ها 
را ناظر بر ارائه س��رویس طراح��ی کرده ایم. این کار را به 
این دلیل انجام داده ایم که مش��خص شود چه کسانی 
قرار اس��ت بر روی الیه شبکه و ارتباطات تمرکز نمایند 
و چه کسانی باید به طور خاص روی سرویس، اپلیکیشن 
و محتوا تمرکز داشته باشند و هر شخص، حوزه تخصصی خودش را دنبال کند. این یک 
اصل اثبات شده است که همیشه تمرکز، تخصص را به دنبال خواهد داشت، اگر خیلی 
گسترده بخواهیم عمل کنیم ممکن است عمق کمی از تخصص را بتوان بدست آورد، لذا 
باید رویکرد تمرکز محور باشد، علی الخصوص در حوزه سرویس و خدمت که بسیار جای 
کار در این حوزه در کشور الزم است. البته همیشه استثناء هم وجود دارد، لیکن اصول بر 
استنائات استوار نیست. لذا بر همین اساس بازیگران این دو الیه از هم تفکیک شده اند، اما 
نکته کلیدی آن است که شرکت های شبکه ساز ما )FCP و مخابرات ایران ما(، به عنوان 
متولیان حوزه ارتباطات ثابت اگرچه شبکه سازی را عهده دارند ولی میتوانند در سرویس و 
ارائه سرویس هم ورود کنند. حال سوال مطرح این است در چنین صورتی وضعیتشان در 
ارتباط با الیه  سرویس  )الیه ای که برای ارائه سرویس به مشتری، خود صاح��ب شبکه 
نیستن���د و م�ی بایست از دارندگان پروانه شبکه، تامین بستر کنند( چگونه باید باشد؟ 
یعنی فرضاً بین یک FCP با یک Servco چه نوع تعامالتی باید اتفاق بیافتد؟ معادالت 
بین الیه های ش��بکه و سرویس باید چگونه تنظیم شود تا ضمن ثبات بازار، هر دو سر 

طیف، منتفع شوند؟
در برنامه ششم همانطور که به کرات تاکید شده است، ۲.۵ برابر شدن حجم بازار یکی 
از اهداف ترسیم شده برای این حوزه است. این محقق نمی شود مگر آنکه روابط مابین 

دارندگان پروانه های شبکه و سرویس این حوزه درست تنظیم شود. 
تعامالت بین اپراتوری بسیار حائز اهمیت است و البته این نکته فقط در ارتباطات ثابت مهم 
 MVNO آورده ایم ولیکن این MVNO نیست. بحثی که بنده میبینم این است که ما
فارغ از مسائل نوپا بودن خود، بسیار بازار خود را ریسکی می بیند چرا که می گوید عمده 
فروش و سرویس دهنده او، یعنی  MNO ها )همراه اول، ایرانسل و رایتل( ضمن آنکه در 
بازار خرده فروشی حضور دارند، حضور وی را بعنوان رقیب تلقی کرده و چه بسا معادالت 
حداقلی، نظیر تعرفه عمده فروشی را رعایت نمی کنند و لذا بعضاً این بازار را بازارامنی برای 
ادامه، ارزیابی نمی کنند وبنابراین بنظر می رسد بررسی و پردازش از سوی رگوالتوری در 
این خصوص باید صورت گیرد تا نسبت به حذف قواعدی که برهم زننده رقابت سالم است 
اقدام شود. این نکات، نکاتی هستند که باید در این حوزه از سوی این معاونت دنبال شود.

باز هم تکرار می کنم ما پروانه صادر نکرده ایم که فقط پروانه داده باش��یم. اذعان دارم و 
اعالم می کنم که کار بسیار مهمی انجام شده است و بعبارتی ریل گذاری طی سه الی 
چهار سال گذشته انجام شده است، اما االن وقت این است که آن چرخ هایی که روی این 
ریل ها حرکت می کنند، روان حرکت کنند. از دید بنده تنظیم روابط و تعامالت صحیح 
 Servco با FCP و FCP بین بازیگران مختلف هریک از بازارهای این حوزه )مخابرات با
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و همچنین MNO با MVNO و حتی در الیه هایی باالتر نظیر تعامالت OTT ها با 
اپراتورها( روان سازی حرکت چرخها بر روی ریلهاست و این موارد از جمله مواردیست که به 
افزایش حجم بازار می انجامد . اگرچه در مقطعی هستیم که در آستانه ورود به نسل چهارم 
رگوالتوری قرار داریم و لذا باید کمترین مداخله را داشته باشیم، ولی این موضوع به این معنا 

نیست که اگر ببینیم در هریک از بازارهای ۱۳گانه حوزه مشکلی وجود دارد ورود نکنیم. 

:)Merger &Acquisition( كمک و تشويق در جهت ادغام پروانه های شبكه 
همانطور که پیشتر گفتم اقدامات بسیار کلیدی و روبه جلویی در چند سال گذشته در بخش 
  access providerانجام شده است. ما در چند سال گذشته فعالین در حوزه دسترسی و
ه��ا را به network provider تبدیل کرده ایم وبعبارتی ضمن ادغ�ام پ��روانه ها، ارتقا 
 FCP فعالیت این دسته از دارندگان پروانه را نیز ممکن ساختیم و در نهایت از دل آنها پروانه
ساخته شد، ولی نکته ای که وجود دارد ای��ن است که آی��ا ای��ن شرک�ت های FCP به 
حد کافی توانمند هستند که بتوانند با سرمایه گذاری های زیادی که در بخش شبکه اعم از 
CORE و ACCESS الزم است شبکه ای نه به وسعت و بزرگی شبکه مخابرات ایران بلکه 
در قامت یک NETWORK PROVIDER کشوری ظاهر شوند؟ آیا این شرکت ها 
آنقدر توانمند هستند که هر کدامشان بتوانند بخشی را برای public network به موازات 
شرکت مخابرات و یا در بخش هایی پیشتاز تر از مخابرات حرکت کنند؟ همه کشورها نیاز 
به توسعه و به روز کردن شبکه های خود دارند و کشور ما هم از این مقوله مستثنی نیست. 
لذا برداشت بنده و همکارانم در سازمان تنظیم این است که باید در جهت توانمندسازی این 
شرکتها گام بر داریم. در گام اول بالغ بر هزار و اندی پروانه به کمتر از ۸۰ پروانه  تبدیل شد 
که از این میان ۱۷ شرکت شبکه ساز با نام FCP، شکل گرفت. لیکن آیا کشور به این تعداد 
دارنده پروانه نیاز دارد؟ طبق benchmark ها این تعداد یقیناً نیاز نخواهد بود، لیکن هم 
افزایی و ادغام این شرکتها از جمله زمینه های توانمندسازمورد تایید خواهد بود لذا شاید یک 
گام دیگر در ادغام باقی باشد، که البته معتقدیم تعیین مشوقها از سوی رگوالتوری به تسهیل 
وتسریع این موضوع کمک می کند. پس بحث بنده وتیم همکارم، تصمیم سازی برای این 
مهم است. اگرچه از طریق مصوباتی چون مصوبه Bit-Stream و عمده فروشی بی سیم 
امکان نزدیک تر کردن این شرکتها به یکدیگر و تجمیع و در کنار هم بودن را فراهم کرده 
ایم، لیکن تا نهایی شدن موضوع هنوز راه باقی است. باید شناسایی کنیم مسیرهایی را که 
می تواند ۳ یا ۴ مجموعه از این شرکتها را در کنارهم قرار داده و بعنوان یک مجموعه بسیار 

توانمند تر از قبل از ابعاد فنی، مالی و مدیریتی در کنار هم قرار دهد. 

  نهائی نمودن و تدوين مقررات حوزه اپراتور صاحب ماهواره در كشور از طريق 
بخش خصوصی:

وقتی صحبت از ارتباطات می کنیم این ارتباطات دو مشخصه و دومولفه دارد یکی ارتباطات 
از نوع زمینی اس��ت و دیگری ارتباطات از نوع فضایی یا ماهواره. وقتی صحبت از IMT و 
ارتباطات بین المللی با قابلیت موبیلیتی می کنیم  و زمانی که به ارتباطات جهانی می اندیشیم، 
یقیناً ارتباطات ماهواره ای جزء الینفکی از بسترهای ارتباطی است که نمی توان فراموش کرد. 
از سوی دیگر ما در کشوری زندگی می کنیم که زلزله خیز است و همین چند هفته گذشته 
حوادثی تلخ را در این زمینه شاهد بودیم. همه این موارد به م��ا ارتباطات ماهواره ای را گوشزد 
می کند، ارتباطاتی که ضمن آنکه سریع و با سهولت قابل برپایی است، ابعاد مسافتی از قلمرو 
یک کشور گرفته تا یک قاره و یا تمام جهان را می تواند در بر گیرد. لذا ما به عنوان متولیان 
حوزه ارتباطات وظیفه داریم که به این مهم نیز بپردازیم، کما اینکه چندین سال است این 
موضوع و حتی ساخت ماهواره در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ما دنبال می شود و از آنطرف 
بیش از یک دهه اس��ت که از حضور دارندگان پروانه ارائه سرویس و دسترسی ماهواره ای 
می گذرد، اما آیا در این حد کفایت می کند؟ ما به عنوان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی به این حد قانع نبوده ایم و  ارتباطات امن، قابل اطمینان و قابل برپایی بسیار سریع را 
از طریق ماهواره متعلق به کشور و در نقطه مداری کشور، دنبال کردیم و خواهانیم. هم اکنون 
شرکت های SAP را داریم ولی این شرکت ها ارائه کننده سرویس و دسترسی ماهواره را 
تامین می کنند و صاحب ماهواره نیستند و از ماهواره  کشورهای دیگر استفاده می کنند. 
ماهواره »بدر/ ایرانست« وجود دارد که تا حدودی ماهواره خودمان محسوب می شود لیکن 
این کفایت نمی کند، همانگونه که گفتم ما نیاز به ماهواره ای با مدیریت متخصصین خود 
داریم، ماهواره ای که مبتنی بر رفع نیازهای داخلی کشوربرای حداقل یک دوره ده ساله آتی 

در بخش ارتباطات ماهواره ای به مقوله ارائه سرویس در منطقه نیز فکر کرده باشد. در حال 
حاضر عمدتا مجبور هستیم از ماهواره های متعلق به دیگر کشورها استفاده کنی�م، ماهواره 
هایی که کنترل محموله، پلتفرم و ایستگاههای زمینی هاب و Gateway آنها دراختیار 
صاحبان ماهواره مربوطه قرار دارد و لذا نمی توانیم بسیاری از ارتباطاتمان بر این بستر قرار 
دهیم و غالباً  به این بستر ارتباطی بعنوان یک بستر پشتیبان نگاه می شود، به دلیل اینکه 
اختیار آن ماهواره دست ما نیست. همه این موارد جدای از، ارز بسیار زیادی است که از 
کشور بخاطر خرید پهنای باند از صاحب ماهواره خارج می شود، لذا همانگونه که مالحظه 
می شودهمه این نکات، نکاتی است که ما را به داشتن ماهواره متعلق به خودمان بیش از 
پیش ترغیب کرده است. بر این اساس و بدنبال سلسله اقدامات چند ماه گذشته در تدوین 
سیاست ها و کلیات صدور پروانه ارتباطات ماهواره ای و مصوب کردن آن در کمیسیون، در 
حال حاضر تدوین اصول حاکم بر صدور پروانه، ارزیابی متقاضیان درخواست پروانه ماهواره 
را در دستور کار داریم و در جلسات مشترک با سازمان فضایی در حال نهایی کردن متون 
تنظیم شده در این خصوص هستیم، امیدواریم تا انتهای سال جاری و با تصویب اصول 
حاکم و جداول ارزیابی در کمیس��یون بتوانیم توان بخش خصوصی در این عرصه را نیز 

فرابخوانیم و از ظرفیت هایی که در این بخش است استفاده کنیم 

  اقدامات الزم برای به ثمر رسیدن مصوبه 2۶۰ كمیسیون )مصوبه بیت استريم( 
و شروع فعالیت نظام يافته دو شركت منتخب از مابین شركت های FCP به موازات 

شركت مخابرات ايران:
مصوبه بیت استریم یکی از مصوبات بسیار کلیدی است چراکه از موضوع حاثز اهمیت 
اشتراک گذاری در شبکه مابین ارائه کنندگان خدمات، طرفین و بطور کلی کشور را منتفع 
می کند وامکان مجهز شدن  ارتباطات ثابت کشور به فناوری های نوین را بواسطه کاهش 
هزینه های ناشی از اشتراک گذاری منابع فراهم می کند.بواسطه مصوبه مذکور االن شرکت 
مخابرات ایران آمادگی خود را برای ارائه بیت استریم به متقاضیان و دیگر شرکتهای ارائه 
کننده خدمت اعالم کرده است. از طریق این ظرفیت ایجاد شده، سرویس مربوط به ارائه 
کننده خدمت از بستر شبکه مخابرات ایران و یا هریک از دارندگان پروانه شبکه ای که این 

آمادگی را فراهم نمایند به کاربر آن ارائه کننده خدمت منتقل می شود. 
از دیگر مواردی که در آن مصوبه به آن اشاره شده است مجهز شدن شبکه ارتباطات ثابت 
کشور به کابینت های نوری است ، با تجهیز به این تجهیزات اکتیو، امکان ارائه خدمت 
VDSL با سرعت ۵ برابرسرعت ADSL در دانلود فراهم میشود. در حال حاضر کابینت 
هایی که شرکت مخابرات دارد اگر بخواهد VDSL بدهد باید کابینت های پسیو را به 
نوری و FTTC تبدیل کند. از طرف دیگر شرکت هایProvider Network را آورده 
 FCP ایم پس باید در این حوزه وارد شوند. ولی وجود ۱۷ کابینت )مربوط به ۱۷ شرکت
البته به غیر از کابینت شرکت مخابرات( در کنار هم در خیابان در کنار هم منطقی نیست، 
ایده آل ارائه خدمت از طریق یک کابینت مشترک بین تمامی این فعالین است چیزی که 
بهترین تجربه ای جهانی است. لیکن اگر قرار باشد توسعه کشور به تاخیر بیافتد تا تجمیع 
و مشارکت درحد ایده ال آن محقق شود، ترجیح می دهیم دو کابینت به موازات هم قرار 
گیرند. انتخاب این دو شرکت از طریق سازمان و با توجه به پیشنهادات دریافتی از سوی 
خود ش��رکتهای FCP در حال نهایی شدن است. ترجیح ما انتخاب از میان تشکلی با 
حداکثر تعداد شرکت های FCP در آن است. نهایی کردن این بحث از جمله وظایف الویت 
دارما در سازمان است و با شدت آن را دنبال می کنیم، همانگونه که تدوین خود مصوبه و 
فراخوان بعدی آن را با شدت دنبال کردیم. خوشبختانه ۱۰ شرکت از شرکتهای FCP به 
صورت انفرادی و یا تجمیعی آمادگی خود را در اجرای کابینت اکتیو اعالم کردند و بعضاً 
برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خود را اعالم نمودند. سازمان نظام صنفی 
رایانه ای بعنوان نماینده بخش خصوصی در تجمیع برنامه این شرکتها در یک قالب واحد 
کمک کرده است و نظرات نهایی به سازمان ارسال شده است. بررسی های ما بر طرحها 
صورت گرفته، مالحظاتی در طرح ها وجود دارد که نیازمند برگزاری نشست با شرکتها 
هست، که به امید خدا در جلسه  ای که به زودی با این شرکتها خواهیم داشت کار را برای 
اجرا نهایی می کنیم و به شرکت مخابرات ایران اعالم می کنیم. امیدوارم با یاری خدا پس 
از اعالم سازمان نصب کابینتهای اکتیو و اتصال آن به کابینتهای مخابرات ایران با جدیت از 
سوی هر دو مجموعه پیگیری شود و البته یقیناً چون همیشه سازمان پیگیر موضوعات و 

رصدکننده حوزه برای حفظ پایداری، بقا وثبات آن خواهد بود. 



مركز ملی فضای مجازی 

13
96

اه 
ی   م

/ د
 28

ره 
ما

ش
w

w
w

.4
G

ne
w

s.
ir

24

کنکاش

اصول، الزامات و چارچوب کالن نظام جامع رگوالتوری فضای مجازی کشور

ح��وزه های مختلف فضای مجازی از جمله حوزه فن��اوری اطالعات و ارتباطات در 
س��ال های اخیر تغییرات شگرفی داشته اند و با تکامل سرویس ها و فناوری های 
جدید، اهمیت رشد فضای مجازی در هر کشور برای توسعه فرهنگی و اقتصاد ملی 
کشور ها بیش از پیش نمایان شده است. به این منظور اغلب کشور ها در ساختارهای 
گذشته خود بازبینی کرده و قوانین جدیدی را اعمال کرده اند و مراجع تنظیم موجود 
را اصالح یا مراجع تنظیمی جدیدی را ش��کل داده اند و برخی نیز در حال انجام آن 
می باشند. در کشورهای توسعه یافته، عمدتا تغییر ساختار ها از حالت انحصاری به 
رقابتی انجام شده یا در حال انجام است. آزاد سازی سرویس ها انجام شده یا گرایش 
به سمت آن در حال تجربه است. برای جذب سرمایه گذاری های خصوصی، حرکت 
از کنترل دولتی به رقابت بازار، الزامی ش��ده اس��ت. تنظیم موثر، باعث ارتقا اعتماد 
عمومی، پایداری، شفافیت، رقابت، سرمایه گذاری، نوآوری و رشد می شود که البته 
همه این موارد مستلزم سیاست های توسعه ای مناسب، چارچوب های قانونی سازگار 
با سیاس��ت ها و س��اختار تنظیم بهینه می باشد. مدل بهینه برای این ساختارها در 
کشورهای مختلف بسته به وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و دیگر شرایط می 

تواند متفاوت باشد.
امروزه همگرایی، که نتیجه آن توانایی شبکه های مختلف برای ارائه و حمل سرویس 
های مشابه، و همچنین قابلیت یک شبکه برای ارائه سرویس های متفاوت می باشد، 
که قبال توسط شبکه های کامال متفاوت ارائه می شد، رویکرد های جدیدی را پیش 
پای سیاس��ت گذران این حوزه ها گذاش��ته است. نهادهای تنظیم مقررات در اغلب 
کشورها در زمانی طراحی و پایه گذاری شده اند که در آن زمان سرویس ها محدود 
بوده و هر نوع شبکه مسوول ارائه نوعی از سرویس بوده و بدین ترتیب بین نوع شبکه 
و نوع سرویس تناظر وجود داشت، اما با توجه به اینکه این شفافیت و مرز بندی ها 
کم رنگ تر شده است، دیگر این نوع رگولیشن ها پاسخگوی نیازهای امروزی نیستند. 
امروزه ترکیب و ارائه سرویس های متعدد روی یک پالت فرم یکسان مد نظر بوده و 

این موضوع برخی از چالش های موجود را تشکیل می دهد.
از جمله مهمترین این چالشها ایجاد ابهام و تداخل وظایف بین دستگاههای اجرایی که 
در این زمینه ها فعالیت می کرده اند بوده است. برای مثال این ابهام و تداخل وظایف 
ناشی از آن امروزه در حوزه های ارتباطات و تلفن، پخش و نشر دیجیتال موجب کندی 
توسعه و بروز تعارضات بین دستگاه های متولی این حوزه ها شده است، زیرا شبکه 
های جدید تمامی این خدمات را بر یک بستر مشترک ارائه می کنند در صورتی که 
قبال شبکه های ارائه دهنده هریک از این خدمات متفاوت و متمایز بوده است. از دیگر 

چالشهای جدید که در این حوزه ها مطرح می باشد بی تفاوتی ذاتی و خنثی بودن 
بسیاری از پدیده های جدید حوزه فضای مجازی از جمله OTT و پول های مجازی 
نسبت به روشهای مرسوم و سنتی تنظیم مقررات می باشد، بطوری که این پدیده ها 
نظام های رگوالتوری موجود را دور زده و لذا آنها را بی اثر می سازند. به بیان ساده تر 

این پدیده ها با روشهای مرسوم مقررات پذیر نیستند.
سیاست گذاران به این چالش ها با روش ها و رویکرد های مختلف پاسخ داده اند. بی 
طرفی فناوری نسبت به زیر ساخت های ارتباطات و اطالعات به عنوان یک راه و روش 
رگوالتوری، تغییر ساختار نهادهای رگوالتوری برای شمول حوزهای دیگری عالوه بر 
بخ��ش ارتباطات، از جمله، حوزه های خدمات، کاربردها، امنیت و جرایم رایانه ای و 
نهایتا مقررات زدایی و حرکت به سمت ورود آزاد خدمات دهندگان، و یا با مجوز دهی 

همگرا شده از جمله این رویکردها می باشند.
عالوه بر این موارد با توجه به ابعاد وسیع و حجم باال و متنوع محتوا که بر بستر این 
ش��بکه ها ارائه می ش��ود، و گره خوردن موضوع محتوا به موضوعات دیگر همچون 
خدمات و شبکه ها و زیرساخت های ارائه دهنده این خدمات و محتوا، که در برگیرنده 
مسایلی همچون تعیین و تفکیک حدود و محدوده های پخش از غیر پخش بر بستر 
شبکه های ارتباطی و تعاملی، حق مالکیت معنوی و مسایل تنظیمی مرتبط است، این 
پیچیدگی ها دو چندان شده اند. لذا الزم است رویکردها و مدل های جدید تنظیمی 
مورد مطالعه قرار گرفته و با توجه به شرایط و ویژگی ها و نیازمندی های کشور در 

حیطه های مختلف از جمله فرهنگی و اقتصادی بصورت دقیق تطبیق پیدا کنند.
از طرف دیگر هم راس��تا با تحوالت و روندهای جهانی که در باال به آنها اش��اره شد، 
در داخل کشور نیز شاهد برخی تحوالت بنیادین و مثبت در زمینه ایجاد نهادهای 
سیاستگذاری و تنظیمی و اصالح ساختارهای حاکمیتی در راستای واگذاری بخش 
تصدی گری از آغاز دهه قبل می باشیم. از جمله مهمترین این تحوالت می توان به 
تغییر وزارت پست، تلگراف و تلفن به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و تصویب 
قان��ون وظای��ف و اختیارات وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات ب��ا تاکید بر ایجاد 
کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
در حوزه ارتباطات و خدمات ارتباطی، تشکیل شورای عالی فناوری اطالعات جهت 
سیاس��ت گذاری و مقررات گذاری در حوزه فن��اوری اطالعات و واگذاری برخی زیر 
بخش های تصدی گرانه حاکمیت به بخش غیر دولتی اشاره نمود، که پیرو آن رشد و 
تحول چشمگیری را در این عرصه شاهد بودیم. کمتر از ده سال از شروع این تحوالت 
و در ادامه آن ش��اهد ش��کل گیری ش��ورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای 



w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

25

13
96

اه 
ی   م

/ د
 28

ره 
ما

ش

کنکاش

مجازی با حکم مقام معظم رهبری با تاکید بر همگرایی و هماهنگی بین حوزه های 
مختلف فضای مجازی و تاکید بر به رسمیت شناخته شدن حوزه محتوا در کنار سایر 
حوزه های فاوا در قالب مفهوم عام فضای مجازی هستیم. به این ترتیب شاهد پیوند 
خوردن حوزه هایی مثل محتوا با فاوا هستیم که در گذشته حداقل بصورت رسمی 

مورد توجه سیاستگذاران فاوا نبوده است.
نظر به اینکه هم اکنون چالشهای متعددی در زمینه تنظیم مقررات و رگوالتوری حوزه 
های مرتبط با فضای مجازی در کشور به چشم می خورد، که از جمله آنها می توان 
به عدم انسجام و یکپارچگی تنظیم و تصمیم سازی بین حوزه های مختلف ارتباطی، 
فناوری اطالعات و محتوا و عدم هماهنگی بین آنها، کارامد نبودن برخی ساختارها و 
ساز و کارهای موجود با توجه به پیچیدگی های جدید فضای مجازی و سایر مسائلی 
از این دس��ت اشاره کرد، لذا الزم است وضعیت موجود با تامل بیشتری مورد نقد و 
تحلی��ل قرار گرفته و با ش��ناخت ویژگی ها و نقاط ق��وت و ضعف آن و فرصت ها و 
تهدیدهای پیش روی آن، و همچنین بر پایه نیازمندی ها و الزامات کشور خالهای 
موجود پوش��ش داده شده و در صورت لزوم اصالحات یا تغییرات الزم در این حوزه 

انجام شود.
همانگونه که اشاره شد با توجه به تغییر و تحوالت و رشد اساسی حوزه های فضای 
مجازی در دنیا و همچنین ش��کل گیری شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد 
عالی سیاست گذاری در این حوزه در کشور و همچنین ادغام شورا های عالی موازی و 
یکپارچه شدن آنها در چارچوب شورای عالی فضای مجازی، الزم است نگاهی عمیق 
و جامع به نیازمندی ها و چالشهای موجود در حوزه های حاکمیت و تنظیم مقررات 
فضای مجازی داشته باشیم و با تعیین کاستی ها و خالها و ضعف های این حوزه، و 
بر پایه نیازمندی ها و ویژگی های کشور و با در نظر گرفتن روندها و الگوهای جهانی 
تنظیم مقررات، اص��ول و الزامات بنیادین نظامی جامع برای تنظیم مقررات فضای 
مجازی کشور مشخص شده، چارچوب و مدل مناسب و مطلوب تنظیمی برای کشور 
ارائه شده و با تطبیق وضعیت موجود با وضعیت مطلوب، و با در نظر گرفتن ظرفیتهای 

نهادهای موجود، نقشه راه گذر از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب ترسیم شود.
در ای��ن خصوص در دنیای امروزی اجزای مختلف زنجیره ارائه خدمات فاوا و فضای 
مجازی از جمله زیرساختها و شبکه های دسترسی، مراکز داده، ارائه دهندگان خدمات 
و ارائه دهندگان محتوا در ارتباط نزدیک با یکدیگر قرار گرفته و نمی توان به سادگی 
و مطابق روشهای مرسوم فعلی برای هر بخش رگوالتور متمایز و متفاوتی را در نظر 
گرفت. عالوه بر این مرز بندی های بین کاربران و تولید کنندگان محتوا نیز از بین 
رفته است. همچنین بخشهای جدیدی به زنجیره مرسوم و سنتی ارائه خدمات افزوده 
ش��ده است، و این دلیلی است بر این مدعا که نهادهای رگوالتوری جدید، بر خالف 
ساختارهای تنظیمی که در حال حاضر در کشور وجود دارند، نمی توانند به اجزای 
مختلف زنجیره مثل ارتباطات، فناوری اطالعات و خدمات و محتوا بصورت مستقل 

نگاه کرده و الزم است به تمامی ابعاد در چارچوبی واحد و یکپارچه نگریسته شود.
عالوه بر این از زیر حوزه های مختلف ارتباطات، فناوری اطالعات و محتوای فضای 
مجازی منسجم ترین و ساخت یافته ترین ساختار تنظیمی فضای مجازی کشور در 
حوزه ارتباطات قرار دارد و متشکل از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد. عمده فعالیتهای این مجموعه بر حوزه 
ارتباطات و خدمات ارتباطی معطوف بوده و ساماندهی اپراتورهای ارتباطی و خدمات 
دهندگان ش��بکه و اینترنت و رش��د و توسعه خدمات ارتباطی در کشور را می توان 
از جمله مهمترین دس��تاوردهای این مجموعه برشمرد، به گونه ای که از این حیث 
)ارتباط ثابت و س��یار و دسترسی به شبکه( کشور دارای وضعیت مناسبی در سطح 
بین المللی نیز می باشد. حوزه های خدمات محتوایی نیز با وجود اینکه متولیانی مثل 
س��ازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی داشته اند ولی به دلیل عدم 
انسجام حوزه محتوایی با سایر حوزه های فاوا و برخی چالش ها و تعارضات مرتبط با 
عدم شفافیت در محدوده وظایف و اختیارات نهادها از رشد و توسعه مناسب برخوردار 
نبوده اند. در خصوص سایر خدمات و کاربردهای مرتبط با فاوا و فضای مجازی نیز 
به همین ترتیب با توجه به نیازها و ظرفیت های کشور، از وضعیت خوبی برخوردار 
نیستیم و مهمترین خدمتی که در این حوزه در کشور ارائه می شود عمال دسترسی 
به ش��بکه اینترنت یا عرضه اینترنت اس��ت و در این میان توسعه خدماتی همچون 

آموزش الکترونیک، سالمت الکترونیک و دولت الکترونیک با کندی و چالش مواجه 
بوده اس��ت. از طرف دیگر با حرکت به سمت توسعه و گشوده شدن فضای مجازی 
کشور بر روی خدمات و کاربردهای جدید، ویژگی های جدیدی نیز بر این فضا حاکم 
خواهد شد که الزم است عالوه بر حوزه ارتباطات، به حوزه های کاربردی و خدماتی 
این بخش نیز توجه شده و توسعه آنها بصورت متوازن و هماهنگ انجام شود. از جمله 
این ویژگی ها می توان به تعدد و تنوع سرویسها و خدمات فضای مجازی در مقایسه با 
خدمات ارتباطی با در نظر داشتن تفاوت بین مدیریت و رگولیشن بین آنها و همچنین 
پیچیدگی و گستردگی وجوه و ابعاد فضای مجازی اشاره نمود. عالوه بر این همانطور 
که در باال اش��اره شد شرط الزم برای موفقیت برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های 
انجام شده جهت توس��عه چنین فضایی، استفاده از روشها و مدلها و ابزارهای نوین 
تنظیمی است که در آنها خدمات اپراتورهای مختلف در قالب یک ساختار یکپارچه 
و در رابط��ه با یکدیگر می باید مورد بررس��ی و ارزیابی ق��رار گرفته و از طرف دیگر 
سیاستهای توسعه بصورت متوازن بر تمامی آنها قابل اعمال باشند. این مدلها می باید 
به مسایل زیرساختی، خدمات و محتوا نگاهی جامع و یکپارچه داشته و راهکارهای 

جامعی برای مسائل تنظیمی موجود در این حیطه ارائه نمایند.
با توجه به مقدمات عنوان ش��ده، مدل و چارچوب تنظیم��ی ای که برای هدایت و 
مدیریت این فضا ارائه می شود می باید بومی و متناسب با نیازهای کشور بوده و در 
آن نقش نهادهای مرتبط در حوزه های زیرساخت، خدمات و محتوا به همراه ابزارها، 
اهرم ها و مکانیزم های تنظیمی و ویژگی ها، نحوه بکارگیری، محدودیت ها و دامنه 
اثرگذاری آنها مشخص شده باشد. همچنین الزم است مدل مدیریت پذیر و نظارت 
پذیر بوده و هدایت و توسعه فضای مجازی کشور در چارچوب چنین مدلی بصورت 
جامع و بر پایه سیاستهای کالن توسعه ای کشور بصورت متوازن و هماهنگ امکانپذیر 
باشد. نهایتا مکانیزم ها، معیار ها و شاخص هایی جهت عارضه یابی و ارزیابی نحوه اثر 
گذاری مکانیزم ها و اهرم های تنظیمی بکار گرفته شده، تعیین میزان همراستایی 
نتایج با سیاس��تهای کالن توس��عه ای و نهایتا اعمال بازخورد آن جهت اصالح و به 
روزآوری فرآیند تنظیم مقررات و اعطای پروانه را ش��امل گردد. با توجه به مقدمات 
عنوان شده، گزارش حاضر جهت ارائه به اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات و سایر 
خبرگان و صاحبنظران این حوزه و با هدف اخذ نظرات و پیشنهادات در راستای غنی 
سازی محتوا، تکمیل و یا اصالح مطالب نادرست و نهایتا برداشتن گام های اولیه در 
راستای دستیابی به یک الگوی مناسب جهت تنظیم مقررات فضای مجازی نگاشته 

شده و در آن سعی شده به دو مقوله زیر پرداخته شود:
•  تبیین کاس��تی ها و خالها در حوزه تنظیم مقررات فاوا فضای مجازی کش��ور و 

ضرورت بازنگری و باز تعریف این حوزه و تبیین نیازمندی های مرتبط با آن،
•  پیشنهاد مدل ، اصول، الزامات و چارچوب کالن نظام رگوالتوری برای فضای مجازی 

کشور،

طبیعتا انتظار می رود پس از توافق بر اصول و الزامات و چارچوب کالن الگو و مدل 
رگوالتوری فضای مجازی کشور، و تصویب آنها )در کمیسیون عالی تنظیم مقررات 
یا شورای عالی فضای مجازی حسب لزوم( این مصوبات در قدم های بعدی به عنوان 
چارچوب اصلی نظام جامع رگوالتوری فضای مجازی کشور مورد استناد قرار گرفته 
و بر مبنای آنها نظام جامع رگوالتوری فضای مجازی کشور در قالب وضعیت مطلوب 
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کنکاش

طراحی ش��ده و در مراحل بعدی نقشه راه گذر از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب 
مشخص شود.

 
  تنظیم مقررات چیست؟

س��امان دهی به وضعیت یا س��اختار یک بخش یا حوزه، عموما ب��ا نگاه اقتصادی و 
اجتماع��ی )از جمل��ه حوزه فضای مجازی( اعم از هدایت و راهبری ایجاد و توس��عه 
زیرساخت ها و شرایط مناسب برای رشد کسب و کارها و ارتقا رقابت، چارچوب دهی 
به نحوه فعالیت فعالین و بنگاه ها، تعامل بین آنها، ایجاد ثبات و آرامش در بازار، رفع 
انحصار، تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش و نظارت بر ارائه خدمات با 
هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان، نیازمند فرآیندهای رگوالتوری و تنظیمی 
است که اصطالحا تنظیم مقررات نامیده می شوند. این فرآیندها توسط ساختارهای 
تنظیمی یا رگوالتوری انجام می شوند. ارتباط با سیاستگذاران باالدستی، تهیه و تدوین 
مقررات، اعمال مقررات و انجام عملیات اجرایی و پایش مستمر اجرای مقررات از جمله 

مسئولیت های نهادهای مرتبط با تنظیم در تحقق اهداف حاکمیتی می باشد.
برخی مراجع تعاریفی به شکل زیر در خصوص تنظیم یا رگوالتوری ارائه می کنند:

•  اعمال قواعد و استفاده از جرایم توسط حاکمیت ، بصورت خاص برای بهبود رفتار 
اقتصادی اشخاص یا بنگاه ها در بخش خصوصی، 

• بکارگیری اصول و قواعدی همراه با اعمال قانون یا بدون آن، به منظور کنترل، هدایت 
یا مدیریت فعالیت ها، سازمان ها و یا سیستم ها، 

از دیدگاه سیستمی مطابق شکل، تنظیم یا رگولیشن قرار دادن سیستمی )منظور از 
سیس��تم یک بخش اقتصادی اجتماعی است( در وضعیت مطلوب یا جهت دهی به 
رشد و توسعه آن سیستم در راستای مطلوب است. بدین ترتیب الزم است وضعیت 
مطلوب در قالب اهداف/چشم اندازها و یا جهت مطلوب در قالب سیاست ها/راهبردها 
به عنوان نقاط مرجع برای بخش مورد نظر مش��خص شده باشند. عالوه بر این الزم 
است یک بدنه یا نظام تنظیمی اهداف یا سیاست های عنوان شده را به عنوان نقطه 
مرجع دریافت نموده و با مکانیزم بازخورد سیستم را در وضعیت مطلوب تعیین شده 

قرار دهد.
نظام تنظیمی خود شامل اجزا و ارکان مختلف می باشد. از دیدگاه سیستمی نظام 
تنظیمی دارای سه بخش مشتمل بر مکانیزم های سنجش و ارزیابی وضعیت بخش 
و نظارت بر آن به عنوان ورودی سیستم، مجموعه تصمیم گیری به منظور تعیین و 
اتخاذ راهکار و روش مناسب برای هدایت بخش از وضعیت فعلی به وضعیت مطلوب، 
و نهایتا ابزارها و مکانیزم ها و اهرم های اجرایی الزم به عنوان خروجی سیستم جهت 

اعمال حاکمیت و هدایت بخش می باشد.
با توجه به اینکه اهداف یا سیاستهای کالن تنظیمی در چارچوب های قانونی تهیه و به 
نهادهای تنظیمی ابالغ می شوند و اعمال آنها نیز در چارچوب مقررات انجام می شود، 
تنظیم به معنای رگولیشن در کشور ما اصطالحا تنظیم مقررات نامیده شده است. بر 
همین اس��اس و با در نظر گرفتن شکل باال الزم است ساختارها و مکانیزم ها و ساز 
وکارهایی پی ریزی شوند که سلسله مراتب سیاستگذاری/هدفگذاری، قانون گذاری، 
تدوین مقررات و اجرا و اعمال در آنها پیش بینی ش��ده باشد. بدین ترتیب نهادهای 

تنظیمی عموما به چندین الیه افقی یا چندین سطح به شرح زیر تقسیم می شوند:

    سطح ۱- سیاستگذاری و هدف گذاری تنظیمی که وضعیت مطلوب را مشخص 
می کنند )مثال سیاس��ت های کالن ابالغی مقام معظم رهبری، یا تدوین ش��ده در 

شورای عالی فضای مجازی(،
    سطح ۲- قوانین که چهارچوب هایی مبتنی بر سیاست ها برای تنظیم و هدایت 
ایجاد می کنند )مثال قوانین مصوب مجلس در خصوص وظایف و اختیارات وزارت 

ارتباطات و فناوری اطالعات(،
    سطح ۳- مقررات که نحوه هدایت و مدیریت و تنظیم را مشخص می کنند )مثال 
مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی یا کمیسیون تنظیم مقررات 

ارتباطات(،
    سطح ۴- بدنه اجرایی که برای اجرایی نمودن فرآیندهای تنظیم مقررات و اعمال 
مقرراتمورد نیاز می باش��ند )مثال: دستورالعمل ها و یا مجوزهای صادر شده توسط 

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(،
اهدافی که تنظیم مقررات در فضای مجازی دنبال می کند را می توان در ابعاد زیر 
خالصه نمود. بدین ترتیب عالوه بر اهداف عمومی، سایر اهداف حاکمیتی از جمله 
اهداف فرهنگی یا جهت دهی و هدایت فرآیندهای توسعه غالبا می تواند در چارچوب 
های تنظیم مقررات دنبال شود. همچنین سیاست های رگوالتوری عموما با توجه به 
مقتضیات و شرایط هر کشور و در راستای تحقق اهداف فوق تدوین می شوند. تعیین 
این سیاس��ت ها متناسب با اهداف کالن و حاکمیتی هر کشور و ویژگی های آن از 

مهمترین مسایل و چالشهای تنظیم مقررات مرتبط با آن کشور است.
• پیشبرد اهداف حاکمیتی مثل توسعه فضای مجازی یا ارتقا تولید محتوا و خدمات 

داخلی و بومی،
• ایجاد رونق در بازار و پایدار نگاه داشتن آن، 

• تقویت رقابت موثر در این حوزه بین بازیگران و اپراتورها،
• تامین نیازهای کاربران در حوزه های سرویس و خدمات،

• توسعه عدالت اجتماعی از طریق دسترسی عادالنه به فناوری ها و خدمات،

همچنین وظایف دستگاه ها و بدنه های تنظیم مقررات بصورت عام از جمله فضای 
مجازی را نیز به شرح زیر می توان خالصه نمود:

•  اعمال سیاست های حاکمیتی در چارچوب قوانین و مقررات،
•  ارزیابی و تطبیق وضعیت جاری با وضعیت مطلوب و اهداف تنظیمی،

•  شکل دهی ساختار فضای کسب و کار و ارائه خدمات،
•  حفظ توازن رقابتی در فضای ارائه خدمات،

•  حکمیت و دفاع از حقوق کاربران و خدمات دهندگان،
•  برقراری و حفظ خدمات عمومی USO و زیرساختهای حیاتی،

•  صدور مجوزها )اپراتوری، فناوری، طیف فرکانسی(،
•  مدیریت ارتباط و اتصال بین خدمات دهندگان و اپراتورها،

از طرف دیگر ابعاد مختلف مس��ائلی که در تنظیم مقررات می باید در نظر گرفته 
شود بسیار گسترده می باشد. در شکل زیر برگرفته از ITU نمونه ای از ورودی ها 
و فضایی که رگوالتور های نس��ل جدید متاثر از آن بوده، یا روی آن تاثیر گذار می 
باشند، از نظر طیف و تنوع ابعاد و مولفه ها ارائه شده است. این طیف بسیار وسیع بوده 
و از تاثیرات و تاثرات مختلف مرتبط با عوامل محیطی داخلی و خارجی و همچنین 
تح��والت فناوری ها، همگرایی خدمات، بحث های مرتبط با بازار و زنجیره ارزش را 
شامل می شود. عالوه بر این سازوکارها و روش های مورد استفاده برای تنظیم بسیار 

متنوع می باشد.
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اهم اقدامات و فعالیت های سازمان تنظيم مقررات 
و ارتباطات راديويی از سال 1392 تا 1396

  وظايف و اختیارات  
 ■ نظارت بر حسن اجراي مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛

■  صدور پروانه فعالیت و بهره برداري براي ارائه هرگونه خدمات مخابراتي، پستي و فناوري 
اطالعات؛

■  اعمال استانداردها، ضوابط و نظام هاي کنترل کیفي و تائید نمونه تجهیزات در ارائه 
خدمات و توس��عه و بهره برداري از شبکه هاي مخابراتي، پستي و فناوري اطالعات در 

کشور؛
■  تدوین استانداردهاي ملي مربوط به ارتباطات و فناوري اطالعات در کشور و پیشنهاد 

آن به مراجع مربوطه ؛ 
■  تدوین و ارائه پیش��نهاد درخصوص تعیین فعالیت ها و بهره برداري غیرمجاز پستي، 
مخابراتي و فناوري اطالعات، تعیین جریمه در هر مورد و اعالم اعمال آن در چارچوب 

مقررات پس از طي مراحل قانوني؛
■  تدوی��ن و تنظیم مقررات، آئین نامه ها، جدولهاي تعرف��ه و نرخ هاي ارائه خدمات در 
بخش هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطالعات، تعیین حداقل و حداکثر آن ها به منظور 
حصول اطمینان از وجود رقابت سالم و نیز تداوم ارائه خدمات و رشد کیفي آنها براي 

تصویب توسط کمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات؛
■  وصول مبالغ مربوط به حق االمتیاز صدور پروانه، هزینه اس��تفاده از فرکانس، جبران 
خسارت و سایر وجوهي که طبق قوانین و مقررات مربوطه به تصویب مي رسد و واریز 

آن به حساب هاي خزانه؛
■  نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه ها در چارچوب مفاد پروانه هاي صادر شده و رسیدگي 
به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظایف از طریق صدور اخطاریه یا لغو 

موقت یا دایم امتیازها و پروانه هاي بهره برداري؛
■  تدوین و پیشنهاد دستورالعمل ها و ضوابط مربوط به اتصال متقابل شبکه هاي مخابراتي 
و رایانه اي از نظر امنیت، ایمني اتصاالت و تعرفه هاي آنها به کمیسیون و نظارت بر اعمال 

صحیح آن ها؛
■  تنظیم، مدیریت و کنترل فضاي فرکانسي کشور و تدوین مقررات و تصویب ضوابط و 
جداول و معیارهاي استفاده بهینه از فرکانس و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملي 

فرکانس در چارچوب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات؛
■  انجام امور تحقیقاتي و ارائه آموزش هاي تخصصي مرتبط و اطالع رساني عمومي در 
زمینه ارتباطات مجاز رادیوئي با استفاده از توانمندي هاي بخش هاي دولتي و غیردولتي؛
■  تهیه و انتشار گزارشات دوره اي از وضعیت و کیفیت ارایه خدمات پستي، مخابراتي و 

فناوري اطالعات در کشور و مقایسه تطبیقي آن در منطقه و جهان؛
■  حمایت از صاحبان صنایع، انجمن ها و اتحادیه هاي ارائه کنندگان خدمات مخابراتي و 

ارتباطي و هدایت و راهبري آن؛

■  تدوین دستورالعمل ها و پیشنهاد آنها به کمیسیون و اجراي مصوبات در موارد زیر:
الف( چارچوب توافق نامه هاي درجه و س��طح خدمات به منظور شفاف سازي کیفیت 

خدمات در مقابل هزینه آن در شبکه هاي پستي، مخابراتي و فناوري اطالعات؛
ب( نام گذاري دامنه ها  )Domain Names(، تعیین شماره ها و کدها در شبکه هاي 

پستي، مخابراتي و فناوري اطالعات؛
پ( حمایت از حقوق استفاده کنندگان از خدمات پستي، مخابراتي و فناوري اطالعات و 

نظارت مستمر بر اعمال صحیح آن ها؛
ت( تدوین و پیش��نهاد دس��تورالعمل هاي الزم به منظور تنظیم روابط ارائه کنندگان 

خدمات پستي، مخابراتي و فناوري اطالعات؛
ث( پیشنهاد اصالح و تجدید ساختار بخش به کمیسیون؛

ج( حمایت از گسترش حضور و مشارکت بخش غیردولتي در توسعه فعالیت هاي پستي، 
مخابراتي و فناوري اطالعات و نظارت مستمر بر اعمال صحیح آنها؛

چ( پیشنهاد اصالح قوانین پستي، مخابراتي و ارتباطي به مراجع ذیصالح قانوني؛ 

در ادامه به  برخي از مهمترین اقدامات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویي از 
سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ اشاره شده است.

س�ازمان تنظی�م مق�ررات و ارتباط�ات راديويي در س�ال 
1٣۸2 و با اس�تناد به ماده هفت قان�ون وظايف و اختیارات 
وزارت ارتباط�ات و فناوري اطالعات از تجمیع معاونت امور 
مخابراتي اين وزارتخانه و اداره كل ارتباطات راديوئي تاسیس 
شد. هدف از ايجاد اين سازمان ايفاي اختیارات حاكمیتي، 
نظارت�ي و اجرايي وزارت ارتباطات و فن�اوري اطالعات در 
بخش تنظیم مقررات و ارتباطات راديوئي است تا به عنوان 
نهاد نظارتي زمینه رقابتي شدن بازار ارائه خدمات مخابراتي 

و باالرفتن كیفیت خدمات ارتباطي را فراهم كند.

  اصالح نظام تعرفه گذاري اينترنت، تلفن ثابت و همراه
به منظور شفافیت، ساده سازي و برقراري عدالت تعرفه اي، نظارت پذیري بهتر و پایه 
گذاري نظام تعرفه اي علمي، اصالح نظام تعرفه گذاري در بخش اینترنت، تلفن ثابت و 
همراه در مراحل مختلف در دولت یازدهم مورد توجه بوده و از سوي کمیسیون تنظیم 
مقررات ارتباطات، مقررات متفاوتي در حوزه هاي اینترنت شرکت ارتباطات زیرساخت، 
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انتقال، دسترسي اینترنت ثابت  )ADSL(، دسترسي تلفن همراه )دیتا(، تعرفه تلفن 
ثابت و همراه به تصویب رسیده است.

■  اینترنت زیرساخت: با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۹۲ تعرفه 
اینترنت زیرساخت در مرحله اول ۲۰ درصد کاهش یافت و در سال ۹۵ با تغییر مدل 
از خط��ي به غیرخطي و کاهش بی��ش از ۵۰ درصدي در حجم هاي باال، بازار اینترنت 
زیرس��اخت تغییر کرده و  امکان خرید عمده و فروش به الیه هاي پایین براي س��ایر 
اپراتورها مانند FCP نیز فراهم ش��د. این اقدامات، زمینه رقابت با ش��رکت ارتباطات 

زیرساخت در الیه هاي پایین را شکل داد.
■  انتقال: کاهش ۲۰ درصدي تعرفه در س��ال ۹۲ و تغییر مدل در س��ال ۹۵ در بخش 
انتقال نیز تأثیرگذار بوده و در پایان سال ۹۵، زمینه کاهش ۲۰ درصدي دیگري را در 
تعرفه انتقال زیرساخت فراهم کرد و این کاهش در تعرفه انتقال شرکت مخابرات ایران 

نیز به شرط انعقاد قراردادهاي دوساله عملیاتي شد.
■  دسترس��ي ثابت ADSL: همزمان با بخش انتقال و اینترنت زیرس��اخت، در حوزه 
دسترسي اینترنت ثابت ADSL نیز کاهش ۲۰ درصدي سال ۹۲ و کاهش ۲۰ درصدي 
سال ۹۵ اعمال شد و رویکرد تعیین تعرفه غیرحجمي مورد توجه قرار گرفت. عالوه بر 
این کاهش ها، براي اس��تفاده از ترافیک داخلي کاهش ۵۰ درصدي نیز در کمیسیون 

تنظیم مقررات ارتباطات پیش بیني و تصویب شد.
■  دسترس��ي موبایل )دیتا(: در بخش دسترسي دیتاي موبایل سقف تعرفه از ۱۴ ریال 
براي هرکیلو بایت به ۰.۵ ریال و پس از آن براي سیم کارت هاي دایمي به ۰.۴ کاهش 

یافت.
در آخرین مرحله کاهش ۵۰ درصدي ترافیک داخل نیز در بخش دسترس��ي دیتاي 

موبایل اعمال شد. 
■  تلفن ثابت: تعرفه تلفن ثابت با حذف زون هاي بین شهري و یکسان شدن کدهاي 
داخل یک استان کاهش یافت. این کاهش در شهرهاي دورافتاده بسیار قابل توجه بود.

■  تلفن همراه: در حوزه تلفن همراه یکنواخت سازي تعرفه در سراسر کشور انجام و هزینه 
جابجایي در اپراتور همراه اول براي تماس هاي بین شهري حذف شد.

  اعطاي پروانه راديو ترانک عمومي 
س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویي همزمان با افزایش متقاضیان استفاده از 
فضاي فرکانسي بر حسب نیاز مراکز امداد و نجات، اورژانس، نهادهاي انتظامي، امنیتي و 
مانند اینها در مواقع بحران و بروز حوادث غیر مترقبه، با توجه به کمبود فضاي فرکانسي 
براي پاسخگویي به نیاز همه متخصصان و ضرورت ساماندهي تعداد متقاضیان، مزایده 
ایجاد شبکه و ارائه خدمات رادیو ترانک عمومي را برگزار و به برنده مزایده، پروانه رادیو 

ترانک عمومي را در سال ۱۳۹۳ اعطا کرد.

بر اساس پروانه  صادر شده و با توجه به فرکانس هاي تخصیص یافته دارنده پروانه موظف 
به ایجاد شبکه رادیویي با استناد به انجام تعهدات توسعه اي درج شده در پروانه اعطایي 

است.  این پروانه از تاریخ صدور براي مدت پانزده سال اعتبار دارد.

  اجراي طرح رومینگ ملي در شبكه هاي تلفن همراه
رومینگ ملي خدمتي است که با استفاده از آن، یک اپراتور، خدمات شبکه خود را در 
اختیار مشترکین اپراتورهاي دیگر قرار مي دهد. در این حالت هنگامي که مشترک تلفن 
همراه از محدوده سرویس دهي ش��بکه اپراتور خود خارج مي شود، به صورت خودکار 
امکان برقراري تماس و دریافت خدمات تعریف ش��ده را از طریق شبکه سایر اپراتورها 

دارد.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور سرعت بخشیدن به توسعه و ارتقاء کیفي 
خدمات تلفن همراه، کاهش قیمت تمام شده براي مشترک و استفاده هر چه بهتر از 
زیرساخت هاي موجود،  مصوبه “اصول حاکم بر ارائه خدمات رومینگ ملي در کشور” را 
در اسفندماه ۱۳۹۲ بازنگري و اصالح کرد. براساس این مصوبه اپراتورهاي تلفن همراه 
موظف شدند خدمات رومینگ ملي را در صورت درخواست اپراتورهاي دیگر در اختیار 

آنها قرار دهند.
در  خردادماه ۱۳۹۳، فاز اول طرح استفاده متقابل از شبکه هاي تلفن همراه )رومینگ 
ملي( بین اپراتور رایتل با اپراتورهاي همراه اول و ایرانسل به بهره برداري رسید. با اجراي 
این طرح مشترکان دارنده سیم کارت رایتل در نقاط فاقد پوشش این اپراتور در هزار و 
۱۶۹ شهر و نیز در جاده هاي اصلي مي توانند از سرویس هاي صوتي، پیامک و اینترنت 

همراه اپراتورهاي همراه اول و ایرانسل استفاده کنند.
در پي گسترش رومینگ ملي و الزام تمام اپراتورهاي تلفن همراه به ارائه این خدمات، 
سطح پوشش تلفن همراه براي مشترکان افزایش یافته است و در حال حاضر حدود یک 

میلیون مشترک از خدمات رومینگ اپراتورها به صورت متقابل استفاده مي کنند.

  راه اندازي و نصب ايستگاه هاي اندازه گیري تشعشعات غیريونساز 
نصب و راه اندازي ایس��تگاه هاي اندازه گیري تشعشعات غیر یونساز با توجه به وظیفه 
حاکمیتي س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویي در مدیریت فضاي فرکانسي و 
طیف امواج رادیویي در کش��ور اجرا شده است. این ایستگاه ها براساس استانداردهاي 
تشعشعي امواج الکترومغناطیسي تدوین شده از سوي کمیسیون بین المللي حفاظت در 
برابر اشعه غیریونیزان  )ICNIRP(، شدت میدان امواج الکترومغناطیسي را اندازه گیري 
مي کنند. اطالعات این ایس��تگاه ها در سالن پایش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویي جمع آوري ش��ده و مورد بررسي قرار مي گیرد. این ایستگاه ها امکان پایش و 
نظارت کامل بر منابع تشعش��عي را فراهم کرده و در صورتي که در هر نقطه اي شدت 

نصب و راه اندازي 
ايستگاه هاي اندازه گيري 
تشعشعات غير يونساز با 
توجه به وظيفه حاكميتي 
سازمان تنظيم مقررات 

ارتباطات راديويي در مديريت 
فضاي فركانسي و طيف امواج 
راديويي در كشور اجرا شده 

است.
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تشعش��ع این امواج از حد استاندارد باالتر رود، بالفاصله به اپراتورها و منابع تشعشعي 
تذکرداده مي شود و سپس اقدامات الزم صورت مي گیرد.

در حال حاضر در ۳۴ مرکز آموزشي، ۹ مرکز بهزیستي، ۶ مرکز درماني و ۳ مرکز اداري 
دستگاه هاي اندازه گیري تشعشعات غیر یونساز نصب و راه اندازي شده است.

این طرح نوع مکالمه این گروه از مخاطبان از بین شهري به داخل استاني تغییر یافت 
که در مجموع هزینه کلي ارتباطات تلفن ثابت را کاهش داد.

■  استفاده بهینه از ثروت ملي ذخایر شماره گذاري ارتباطي: به دلیل ساده شدن طرح 
شماره گذاري، امکان مدیریت و استفاده بهینه از این منبع ملي فراهم شده است.

■  گس��ترش زمینه تجارت الکترونیکي و توسعه کسب و کار براساس بازاریابي بر خط 
با اس��تفاده از زیرس��اخت هاي ارتباطي: کاهش هزینه مکالمات در مناطق دوردست و 
ش��هرهاي کوچک با اجراي طرح، منجر به استقبال بیشتر مشترکین براي استفاده از 

فناوري هاي دیجیتال به منظور انجام امور کسب و کار و سایر فعالیتهایشان مي شود.

  اجراي الزامات شبكه ملي اطالعات
تعریف و الزامات »شبکه ملي اطالعات در دي ماه سال ۹۲ از سوي شوراي عالي فضاي 
مجازي تصویب ش��د. بر اساس این مصوبه شبکه ملي اطالعات، به عنوان زیرساخت 
ارتباطي فضاي مجازي کشور، شبکه اي مبتني بر قرارداد اینترنت به همراه سوییچ ها 
و مس��یریاب ها و مراکز داده اس��ت. به گونه اي که درخواست هاي دسترسي داخلي 
براي دریافت اطالعاتي که در مراکز داده داخلي نگهداري مي ش��وند به هیچ وجه از 
طریق خارج کشور مسیریابي نشود و امکان ایجاد شبکه ي اینترنتي خصوصي و امن 
داخلي در آن فراهم شود«. پیاده سازي این شبکه نیازمند انجام اقدامات زیرساختي و 
توسعه اي از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، سازمان ها و شرکت هاي وابسته 
بود. در همین راستا کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و رگوالتوري نیز اقداماتی را 

به عهده گرفتند.

پياده سازي شبكه ملی 
اطالعات نيازمند انجام 
اقدامات زيرساختي و 

توسعه اي از سوي وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات، 

سازمان ها و شركت هاي 
وابسته بود، در همين راستا 

كميسيون تنظيم مقررات 
ارتباطات و رگوالتوري 

اقداماتی را به عهده گرفتند.

  هم كدسازي تلفن ثابت 
 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئي با هدف کاهش هزینه هاي ارتباطي براي 
خانواده ها به ویژه خانواده هاي ساکن مناطق کم برخوردار روستائي و شهرهاي کوچک 
و استفاده بهینه از ثروت ملي ذخایر شماره گذاري هاي ارتباطي، پیشنهاد هم کدسازي 
درون استاني تلفن ثابت را در سال ۱۳۹۱ به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارایه 

کرد.
طرح هم کدس��ازي پس از تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به صورت 
آزمایش��ي در فروردین سال ۹۱ در اس��تان البرز اجرایي شد. براساس این طرح، پیش 
شماره هاي تلفن ثابت تمامي شهرها و روستاهاي داخل هر استان یکسان شده و یک 
کد پیش شماره براي هر استان اختصاص داده شد. اجراي این طرح پس از وقفه چند 
ماهه از اردیبهش��ت سال ۹۲ در استان قم ادامه پیدا کرد و به تدریج در تمامي استان 

هاي کشور عملیاتي شد.
اجراي طرح هم کدسازي تلفن ثابت اهداف زیر را محقق کرد:

■  گس��ترش عدالت ارتباطي در سطح جامعه: پیش از اجراي طرح، هزینه مکالمات بر 
مبناي شهري و بین شهري محاسبه مي شد و فاصله شهرها عامل تاثیرگذاري در هزینه 
تماس��ها بود. با اجراي این طرح فاصله بین ش��هرها در داخل استان حذف و در نتیجه 

هزینه تماس بین شهرها به صورت عادالنه تري محاسبه مي شود.
■  کاه��ش هزینه هاي ارتباطي براي خانواده ها به ویژه خانواده هاي س��اکن مناطق کم 
برخوردار روس��تائي و ش��هرهاي کوچک: با توجه به اینکه بسیاري از مکالمات تلفني 
روستاییان و ساکنان شهرهاي کوچک با روستاها و شهرهاي اطراف مي باشد، با اجراي 
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  )IXP(در مراک��ز تبادل داده  peering ۱ - تصوی��ب تعرفه و مق��ررات ارائه خدمات
شرکت ارتباطات زیرساخت؛

با تاکید ویژه مقام معظم رهبري بهبود و توسعه شبکه ملي اطالعات در اولویت برنامه هاي 
دولت یازدهم در حوزه ICT قرار گرفت. در پي آن کمیسیون تنظیم مقررات  ارتباطات 
راه اندازي مراکز تبادل داده )IXP( را در چهار کالن شهر تهران، تبریز، شیراز و مشهد از 

سوي شرکت ارتباطات زیرساخت تصویب کرد.
مق��ررات و تعرفه ارائه خدمات peering در مراکز تب��ادل داده )IXP( نیز به منظور 
حمایت از توس��عه محتوا و کاربرد داخلي، ش��کل گیري اقتصاد مراکز داده در کشور و 
افزایش س��هم چرخش محتوا و کاربرد داخلي در س��ال ۱۳۹۴ تصویب و به ش��رکت 

ارتباطات زیرساخت ابالغ شد.

۲ - اعطاي پروانه سراسري انتقال داده مبتني بر فناوري بي سیم ثابت؛
با توجه به منسوخ شدن فناوري وایمکس پروانه سراسري انتقال داده مبتني بر فناوري 
بي سیم ثابت ، بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرکت خدمات 

ارتباطي ایرانسل و شرکت ارتباطات مبین نت اعطا شد.
اس��تفاده بهینه از فرکانس، ارائه سرعت بیش��تر در انتقال، ارسال و دریافت اطالعات،  
پایداري بیشتر خدمات، استفاده از پروتکلIP  در زیرساخت، امکان ارائه خدمات مبتني 
بر سیم کارت، تاخیر کمتر در ارسال بسته ها )Packet Lost( و افزایش کیفیت خدمات 
VOIP و ویدئو کنفرانس، استفاده بهینه از پهناي باند، گسترده شدن ارائه خدمات در 
جهان و فراهم نمودن تجهیزات مربوطه و شبکه هایي با طراحي ساده تر و همراه  با راه 

اندازي سریعتر  از مهمترین مزیت هاي استفاده از فناوري TD_LTE است. 
پیش از دریافت پروانه سراس��ري انتقال داده مبتني بر فناوري  TD_LTE، شرکت 
خدمات ارتباطي ایرانس��ل پروانه ارایه خدمات Wimax را در ۷ استان کشور  شامل 
تهران، البرز، خراسان رضوي، آذربایجان شرقي، اصفهان، خوزستان و فارس در اختیار 
داشت.  این اپراتور همزمان با ارتقاء حوزه فعالیت پروانه از استاني به کشوري، بر اساس 
مصوبه کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات، مجوز ارتقاء پروانه Wimax به فناوري 
TD_LTE را دریاف��ت کرد و در حال حاض��ر در چارچوب مقررات و موافقتنامه هاي 
پروانه صادر شده، مجوز فعالیت انتقال داده مبتني بر فناوري بي سیم ثابت در ۳۱ استان 

کشور را داراست.

۳ - تصوی��ب مقررات تفکیک ترافی��ک داخل از خارج و تعرفه ترجیحي براي ترافیک 
داخل؛

کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات، با توجه به آمادگي هاي ایجاد شده در کشور، در 
راستاي تحقق الزامات مصوب شبکه ملي اطالعات براي اعمال سرعت و تعرفه متفاوت 
ترافیک داخل و بین الملل، موضوع تعرفه تفکیک ترافیک داخل و بین الملل را تصویب 

کرد.
براس��اس این مصوبه اپراتورهاي ارائه دهنده خدمات دسترسي اعم از دارندگان پروانه 
حوزه ثابت و یا همراه موظف شدند تا پایان دي ماه ۱۳۹۵ امکان تفکیک ترافیک داخل 
از ترافیک بین الملل را براي همه کاربران ایجاد کنند به نحوي که امکان اعمال تعرفه 
و س��رعت متفاوت فراهم شود. منظور از ترافیک داخل، هر ترافیک با میزباني داخلي 

است.

۴ - تصویب مقررات ایجاد شبکه توزیع محتوا )CDN( و مراکز داده )دیتا سنتر(؛
CDN یک شبکه مستقل )Overlay( است که براي تحویل سریع تر محتوا به کاربران 
نهایي مورد استفاده قرار مي گیرد. این شبکه محتوا، با نگه داشتن یک نسخه کپي به روز 
شده از داده در محل هاي مختلف شبکه اینترنت و ارسال درخواست از سمت کاربر نهایي 
به پایگاه داده اي که مي تواند بهترین سرویس را ارائه کند، عمل مي کند. هدف اصلي 
CDN این است که بتواند با فائق آمدن بر چالش هاي موجود در اینترنت، محتوایي با 
کیفیت را به کاربران ارائه دهد. CDN محتوا را از روي پایگاه داده اصلي، کپي نموده و 
بر روي پایگاه داده فرعي، ذخیره مي کند. در نتیجه، کاربران از سرعت و کیفیت باالتري 
برخوردار مي شوند. امروزه با افزایش پهناي باند و در پي آن تمایل کاربران اینترنت به 
استفاده از سرویس هاي با پهناي باند زیاد، نیاز به استفاده از CDN بیشتر شده است. بر 

همین اساس تعیین الزامات فني و غیر فني اپراتورهاي CDN قبل از مواجهه با حجم 
باالي شرکت ها براي استفاده از آن ضروري به نظر مي رسید.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با توجه به این ضرورت به منظور افزایش کیفیت 
توزیع محتوا، بهینه کردن اس��تفاده از ش��بکه ملي اطالعات، حمایت از زنجیره ارزش 
و تنظیم بازار در کش��ور” ضوابط و مقررات حاکم بر ارایه خدمت ش��بکه توزیع محتوا 
)CDN(” را در س��ال ۹۵ تصویب کرد. بر اس��اس  مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات 
ارتباطات، دارندگان پروانه هاي ش��رکت مخابرات ایران، خدمات دهندگان تلفن همراه 
داراي ش��بکه ارتباطات س��یار )MNO(، ایجاد و بهره برداري از شبکه ارتباطات ثابت 
 ،)MVNO( اپراتور مجازي تلفن همراه ،)ServCo( خدمات ارتباطي ثابت ،)FCP(
انتق��ال داده مبتن��ي بر فناوري بي س��یم ثابت )FWA( و یا ایجاد و به��ره برداري از 
ش��بکه هاي انتقال داده نوري و دسترسي کاربران با استفاده از فیبر نوري )FTTx( از 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویي  با رعایت ضوابط و مقررات این مصوبه مجاز 

هستند  خدمات شبکه توزیع محتوا را ارایه کنند.

۵ - تدوین ضوابط صیانت از کودک و نوجوان در خدمات تلفن همراه باند پهن و الزام 
اپراتورها به ارائه سیم کارت کودک؛

توس��عه نسل هاي باالتر تلفن همراه فرصت هاي بي نظیري را براي جهش اقتصادي 
کشور فراهم کرده و در پي آن امکان بهره مندي از خدمات جدید در حوزه هایي همچون 
سالمت، آموزش و اشتغال و ... بصورت گسترده براي همه رده هاي سني جامعه فراهم 
شده است. کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور بهره مندي مفید از این امکان 
و پرهیز از مخاطرات احتمالي در حوزه خدمات تلفن همراه باند پهن با توجه به نقشه 
مهندسي فرهنگي کشور و با تاکید ویژه بر استحکام، دوام و تعادل خانواده ها “ضوابط 

صیانت از کودکان و نوجوانان در خدمات تلفن همراه باند پهن” را تصویب کرد. 
براساس این ضوابط اپراتورهاي تلفن همراه ملزم شدند سیم کارت کودک و نوجوان را 
با قابلیت دسترسي به بسته هاي خدماتي جذاب تلفن همراه باند پهن متناسب با این 
رده هاي سني ارائه کنند. سیم کارت هاي کودک و نوجوان به گونه اي طراحي شده اند 
که امکان اعمال برخي مدیریت ها براي استفاده کودکان و نوجوانان از یک یا چند دسته 
از خدمات تلفن همراه شامل خدمات صوت، تلفن تصویري، پیام کوتاه، پیام چند رسانه 

اي و اینترنت را براي والدین فراهم کند.
در این نوع از سیم کارت ها هرگونه تغییر در قابلیت هاي سیم کارت مانند محدودیت 
در دسترسي به برخي خدمات یا اضافه کردن برخي قابلیت ها فقط از طریق مشترک 

امکانپذیر است.

  افزايش سطح موثر پايش جغرافیايي طیف فركانس
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویي به منظور استفاده بهینه از طیف فرکانسي 
- به عنوان یکي از منابع کمیاب ملي - مدیریت و کنترل فضاي فرکانس��ي کشور در 
قالب طرح جامع مانیتورینگ طیف، سایت هاي پایش و جهت یاب رادیویي را ایجاد و راه 
اندازي کرد. تا پایان سال ۱۳۹۲ تعداد سایت هاي پایش و جهت یاب فرکانس رادیویي 
در کشور، ۷۰ سایت بوده است که با بهره برداري از ۳۲ سایت دیگر تا پایان سال ۱۳۹۵ 
در شهرهاي ارومیه، مراغه، زاهدان، میانه، جلفا، خرم آباد، اردبیل، ایالم، الهیجان، مشهد، 
الر، کرج، کرمان، بم، یزد، بندر لنگه، ابهر، خزرآباد، ایالم، جاسک، ابوموسي و بیرجند، 
سطح موثر پایش جغرافیایي طیف فرکانس از ۴۲ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۶۱ درصد 

در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. 

  صدور پروانه ايجاد و بهره برداري ش�بكه بي س�یم براي ارائه خدمات 
عمده فروشي

همزمان با توس��عه خدمات باند پهن همراه، با توجه به ضرورت  توس��عه خدمات باند 
پهن ثابت در کشور، به منظور  تقویت فضاي رقابتي و استفاده بهینه از منابع محدود 
خدادادي طیف فرکانسي، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیشنهاد سازمان درباره 
“اصول حاکم بر پروانه ایجاد و بهره برداري شبکه ثابت بي سیم براي ارائه خدمات عمده 

فروشي” را بررسي و تصویب کرد.
دارنده این پروانه مي تواند با ایجاد بستر ارتباطي براي دارندگان سایر پروانه هاي مجاز، 
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امکان ارایه خدمات دسترسي رادیویي را  در چارچوب قرارداد عمده فروشي و قوانین و 
مقررات جاري کشورفراهم سازد.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویي در چارچوب این مصوبه، باندهاي فرکانسي 
تعیین شده را  به دارندگان پروانه واگذار مي کند.

  تصويب شرايط و ضوابط واگذاري امكانات ارتباطي مازاد دستگاه ها به 
ارايه كنندگان خدمات ارتباطي و فناوري اطالعات

با توجه به ایجاد شبکه هاي اختصاصي توسط برخي از دستگاه ها و تمایل آنها به اجاره 
ظرفیت هاي اضافي به س��ایر متقاضیان و به منظور ساماندهي و نظام مند شدن نحوه 
استفاده از امکانات ارتباطي مازاد این دستگاه ها، شرایط و ضوابط واگذاري و بهره برداري 
از این امکانات براي دارندگان پروانه از سوي کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال 

۱۳۹۴ تصویب شد. 
بر اساس این مصوبه دستگاه ها مي توانند از امکانات ارتباطي ایجاد شده خود در شبکه هاي 
اختصاصي و داخلي خود صرفاً براي ارائه خدمات منطبق بر وظایف سازماني - که نیاز به 
شبکه اختصاصي دارد- استفاده کنند و دارندگان شبکه مجاز نیستند خدمات ارتباطي 
و یا فناوري اطالعات را به کاربران نهائي و سایر اشخاص حقیقي و حقوقي را خارج از 
ضوابط این مصوبه ارائه کنند.در پي ابالغ این مصوبه، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویي به منظور ساماندهي و جلوگیري از هدر رفت منابع و استفاده بهینه از امکانات 
ارتباطي کشور » فراخوان شناسایي امکانات ارتباطي مازاد دستگاه ها« را با مهلت سه 
ماهه  در پورتال خود منتشر کرد که  بر اساس آن تمامي دستگاه هایي که تا نیمه آذر 
ماه س��ال ۱۳۹۴ امکانات ارتباطي ایجاد کرده بودند در صورتي که در مدت زمان س��ه 
ماهه فراخوان و بر طبق موارد درخواستي نسبت به اعالم دقیق امکانات ارتباطي مازاد 
خود اقدام مي نمودند، مي توانستند امکانات ارتباطي مازاد خود را به شرکت ارتباطات 

زیرساخت و یا دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطي و فناوري اطالعات واگذار کنند.

 )MNP( اجراي ترابردپذيري شماره هاي تلفن همراه  
ترابرد یا انتقال ش��ماره تلفن هم��راه )Mobile Number Portability(، قابلیتي 
اس��ت که به کاربران امکان مي دهد بتوانند با حفظ شماره، اپراتور تلفن همراه خود را 
تغییر دهند. به زبان ساده تر مشترکین براي تغییر اپراتور خود، نیازي به تغییر شماره 

تلفن همراه ندارند.
با اجراي طرح ترابردپذیري ش��ماره هاي تلفن همراه، زمینه اي فراهم شد تا مشترکین 
براساس هزینه، کیفیت، تنوع خدمات و پوشش دهي اپراتورها بتوانند بدون نیاز به  تغییر 
ش��ماره از سرویس هاي جذاب و کاربردي سایر اپراتورهاي تلفن همراه استفاده کنند. 
طرِح ترابردپذیري شماره هاي تلفن همراه از شهریور سال ۱۳۹۵ بطور رسمي در کشور 

مورد بهره برداري قرار گرفت.
در شش ماهه اول اجراي طرح ترابردپذیري ۲۱۱ هزار و ۳۴۴ مشترک تلفن همراه براي 
ترابرد شماره خود اقدام کردند که از این تعداد ۱۱۲ هزار و ۸۳۴ مشترک موفق شدند 

اپراتور خود را تغییر دهند.

)USO(  خدمات عمومي الزامي ارتباطات و فناوري اطالعات  
خدمات USO الزامي است که از سوي اتحادیه هاي بین المللي ارتباطات دور )ITU( و 
پست )UPU( برعهده دولت ها گذاشته شده است تا امکان استفاده از سرویس هاي پایه 
مخابراتي، فناوري اطالعات و خدمات پستي براي تمامي مردم جامعه فراهم شود. این 
الزام، دسترسي به خدمات ارتباطي و فناوري اطالعات را براي تمامي مناطق کشور به 
ویژه روستاها و نواحي دور افتاده که ارایه خدمات به آن ها صرفه اقتصادي کمتري براي 
اپراتوره��ا دارد، تضمین مي کند. وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، به منظور کاهش 
شکاف دیجیتالي و برقراري عدالت دیجیتالي در بین مناطق برخوردار و محروم، در قالب 
طرح  USO تا پایان فروردین سال ۱۳۹۶ به دو هزار و ۷۰ روستاي باالي ۲۰ خانوار، 

تلفن خانگي و به ۷۰۰ روستاي زیر ۲۰ خانوار، یک ارتباط عمومي ارائه کرده است. 
در طرح USO سال هاي ۹۴ و ۹۵ در مجموع، ارایه اینترنت پرسرعت به ۴۳ هزار روستا 
پیش بیني شده بود که تا پایان فروردین ۱۳۹۶ بیش از ۲۷ هزار روستا تحت پوشش 

قرارگرفته اند و مابقي روستاها نیز تا پایان سال ۹۶ عملیاتي مي شوند. 
با اجراي طرح USO زیرس��اخت هاي ارتباطي در روس��تاها و مناطق دورافتاده ایجاد 
شده است که بر بستر این زیرساخت ها امکان ارایه سرویس هاي الکترونیکي مختلفي 
همچون، خدمات آموزشي، بهداشتي - درماني، مالي و بانکي، گردشگري، محیط زیست 

و غیره براي وزارتخانه ها، نهادها و دستگاه هاي مختلف فراهم مي باشد.

  ساماندهي و تجمیع پروانه ها
 لزوم ساماندهي پروانه هاي حوزه ارایه خدمات ارتباطي، انتقال داده و اینترنت باند پهن 
ثابت ش��امل پروانه هاي ارایه خدمات انتقال داده ها  )PAP(، توزیع کنندگان اینترنت  
)ISDP(، ارائه خدمات عمومي تلفن ثابت )PSTN( و عرضه کنندگان خدمات اینترنت 
)ISP( -ک��ه دوره اعتبار برخي از آنها به پایان رس��یده ب��ود-  زمینه اي فراهم کرد تا 
کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات با رویکرد حذف وابستگي به فناوري، تسریع در 
توس��عه خدمات در سراسر کش��ور، ارتقاء سطح فعالیت شرکت هاي توانمند، افزایش 
س��رمایه گذاري، اش��تغال و نیز رقابت سازنده در بخش توسعه ش��بکه و ارائه خدمات 
ارتباطي و انتقال داده در کشور، اصول حاکم بر صدور پروانه ارایه خدمات ارتباطات ثابت 
)FCP( و ضواب��ط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات 

ارتباطي ثابت )Servco( را تصویب کند. 

با توجه به ايجاد شبكه هاي 
اختصاصي توسط برخي از 
دستگاه ها و تمايل آنها به 

اجاره ظرفيت هاي اضافي به 
ساير متقاضيان و به منظور 
ساماندهي و نظام مند شدن 

نحوه استفاده از امكانات 
ارتباطي مازاد اين دستگاه ها، 
شرايط و ضوابط واگذاري و 
بهره برداري از اين امكانات 

در سال 1394 تصويب شد. 
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۱ - اعطاي پروانه ایجاد و بهره برداري از شبکه ارتباطات ثابت  )FCP(؛
 FCP در پي مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و انتشار فراخوان، ۱۷ پروانه
از سوي سازمان تنظیم مقررات و  ارتباطات رادیویي به متقاضیان اعطاء شد. دارندگان 
پروانه FCP مي توانند بدون وابستگي به فناوري بر بستر شبکه موضوع پروانه، خدمات 
ارتباطي و انتقال داده شامل خدمات دسترسي به اینترنت پرسرعت، دسترسي به شبکه 
مل��ي اطالعات و خدمات مبتن��ي بر آن، توزیع و فروش پهناي باند اینترنت و خدمات  
انتقال و ش��بکه هاي اختصاصي، ارایه خدمات صوتي، تصویري، متني و داده اي و انواع 
خدم��ات محتوایي و ارزش افزوده را در چارچوب قوانین و مقررات جاري کش��ور ارایه 

کنند.

۲ - اعطاي  پروانه ارایه خدمات ارتباطي ثابت )Servco(  ؛
به منظور افزایش رقابت و کیفیت در حوزه ارائه خدمات ارتباطي ثابت کشور و همچنین 
فراهم کردن زمینه  حضور شرکت هاي توانمند در این حوزه، کمیسیون تنظیم مقررات 
ارتباطات، اواخر س��ال ۱۳۹۳ “ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان 

پروانه ارایه خدمات ارتباطي ثابت” )Servco( را تصویب کرد. 
دارندگان پروانه Servco مي توانند بر بستر شبکه اپراتورهاي میزبان، هرگونه خدمت 
ارتباط��ي، انتقال داده و انواع خدمات محتوایي و ارزش افزوده را در چارچوب قوانین و 

مقررات جاري کشور به مشترکان ارایه کنند.
تا پایان تیر سال ۹۶، تعداد ۴۸ پروانه ارایه خدمات ارتباطي ثابت )Servco( از سوي 

سازمان تنظیم مقررات و  ارتباطات رادیویي به متقاضیان اعطاء شده است.

)MVNO(  اعطاي پروانه هاي اپراتورهاي مجازي تلفن همراه  
“اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتورهاي مجازي تلفن همراه” )MVNO(  با هدف 
افزایش رقابت، کیفیت خدمات و پوشش نیازهاي مشتریان خاص و ترغیب نوآوري و 
ارایه خدمات ارزش افزوده در بازار تلفن همراه کش��ور از سوي رگوالتوري تدوین و در 

سال ۹۳ در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شد.
اپراتور مجازي تلفن همراه )MVNO( اپراتوري است که بر بستر شبکه سایر اپراتورهاي 

تلفن همراه )میزبان( خدمات ارائه مي کند.
این اپراتورها مجاز هستند خدمات شبکه تلفن همراه را از اپراتور میزبان براساس قرارداد 
عمده فروشي اجاره یا خرید کنند و با استفاده از نشان تجاري )برند( و مدل بازاریابي و 

فروش خود، آن را به صورت عمده فروشي به مشترکین نهائي عرضه کنند.
پس از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و در پي فراخوان رگوالتوري از میان 
۵۱ شرکت متقاضي ۱۹ شرکت توانستند موافقت اصولي دریافت پروانه اپراتور مجازي 

تلفن همراه )MVNO( را دریافت کنند.
تا پایان تیر ۹۶ از میان دارندگان موافقت اصولي دریافت پروانه MVNO، به ۵ شرکت 

پس از کسب شرایط الزم، پروانه اپراتور مجازي تلفن همراه )MVNO( اعطا شد.

 )SMP( تهیه، تدوين و تصويب مقررات حاكم بر قدرت مس�لط بازار  
در كشور 

رفت��ار ضدرقابتي و انحصاري برخي از بنگاه ه��اي اقتصادي غالب بر بازار ICT،  باعث 
ایجاد اختالل در رقابت س��الم تجاري ش��ده و آثار سوء اقتصادي در پي دارد. بر همین 
اس��اس عدم وجود شرایط و ضوابط مربوط به “قدرت مسلط بازار” یکي از چالش هاي 

اصلي این حوزه بود.
با توجه به ضرورت رفع موانع محدود کننده س��طح رقابت در بازار ارتباطي کش��ور و 
افزایش رضایت مندي مشتریان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویي با بررسي و 
ارزیابي وضعیت موجود در کشور و با توجه به فرصت ها و چالش هاي پیش رو، با کمک 
مشاوران داخلي و خارجي و همچنین نظرخواهي عمومي از ذینفعان، “شرایط و ضوابط 
مربوط به قدرت مسلط بازار”  را تهیه و تنظیم کرد. در پي آن، کمیسیون تنظیم مقررات 
ارتباطات در بهمن ماه ۱۳۹۵ پیشنهاد سازمان در مورد مقررات حاکم بر قدرت مسلط 

بازار)SMP(  در کشور را بررسي و تصویب کرد.

با اجراي طرح ترابردپذيري 
شماره هاي تلفن همراه، 
زمينه اي فراهم شد تا 

مشتركين براساس هزينه، 
كيفيت، تنوع خدمات و 
پوشش دهي اپراتورها 

بتوانند بدون نياز به  تغيير 
شماره از سرويس هاي جذاب 
و كاربردي ساير اپراتورهاي 
تلفن همراه استفاده كنند. 
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جلوگیري از اتالف منابع در ایجاد شبکه هاي مشابه و موازي، بهبود فضاي رقابتي براي 
 ICT ورود اپراتورها و سرمایه گذاران جدید، انحصارزدایي در حوزه ارائه خدمات بخش
و ارائه راهکارهاي اجرایي براي پیاده سازي ساختار مطلوب و رفع مشکالت موجود، از 

اهداف و دالیل تصویب “مقررات حاکم بر قدرت مسلط بازار”  بود.

  اعتباردهي به 2۵ آزمايشگاه تايید نمونه 
براساس آیین نامه تایید نمونه تجهیزات ارتباطي و فناوري اطالعات، که در آذرماه ۱۳۸۷ 
در کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده است، سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویي وظیفه بررس��ي و ارزیابي آزمایشگاه هاي معتبر داخلي و خارجي و 

صدور اعتبارنامه براي آن ها را بر عهده دارد.
اعتبارنامه س��ندي است که براس��اس آن، آزمایشگاه ها براي انجام آزمایش هاي تایید 
نمونه تجهیزات ارتباطي و فناوري اطالعات به رسمیت شناخته مي شوند. براساس این 
اعتبارنامه، انجام آزمون هاي تایید نمونه تجهیزات حوزه ICT مطابق با اس��تانداردها 
و ضوابط س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویي به آزمایشگاه هاي معتبر واگذار 

مي شود.
تمامي آزمایشگاه هاي داراي گواهینامه تایید صالحیت ایزو ۱۷۰۲۵ که قابلیت آزمودن 
تجهیزات حوزه ارتباطي و فناوري اطالعات را دارا باشند، مي توانند پس از ارائه درخواست 
و ارزیابي از سوي سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویي به عنوان آزمایشگاه همکار، 

اعتبارنامه موقت و یا دائم دریافت کنند.
پیش از س��ال ۱۳۹۱ تعداد ۷ آزمایشگاه داخلي از سوي رگوالتوري اعتبارنامه دریافت 
کرده و تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ تعداد ۱۹ آزمایشگاه داخلي و ۳ آزمایشگاه خارجي 

نیز موفق به کسب اعتبارنامه دائم یا موقت شده اند.

  س�اماندهي ٣۰ میلیون سیم كارت بدون هويت يا داراي هويت ناقص 
در كشور

براساس قانون، مسئولیت و عواقب ناشي از هرگونه سوء استفاده از هر خط و یا سرویس 

ارتباطي برعهده مالک آن اس��ت. بر همین اس��اس سیم کارت هاي فاقد هویت در سه 
مرحله از سوي رگوالتوري ساماندهي شدند. در مرحله اول طرح ساماندهي، با مشارکت 
اپراتورهاي تلفن همراه نسبت به دریافت کد ملي تمامي مشترکان تلفن همراه در کشور 

اقدام شد.
در مرحل��ه دوم ب��ا توجه به اینکه افراد حقیقي از نظر قانون��ي نمي توانند بیش از ۱۰ 
سیم کارت داشته باشند به تمامي مشترکان این سیم کارت ها، پیامکي ارسال شد تا با 
مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیم کارت هاي فعال مورد نیاز خود را اعالم کنند 

و در مرحله سوم سامانه استعالم تعداد خطوط مشترکین تلفن همراه راه اندازي شد.
تمامي مشترکین تلفن همراه که حداقل یک سیم کارت به نام خود داشته  و کد ملي 
شان در بانک اطالعاتي اپراتور تامین کننده سیم کارت به صورت صحیح ثبت شده باشد، 
مي توانند با مراجعه به این سامانه از تعداد سیم کارت هایي که به نام آن ها در اپراتورهاي 
مختلف تلفن همراه ثبت شده است مطلع شوند. با اجراي طرح و ایجاد سامانه استعالم 
تعداد خطوط مشترکین تلفن همراه در طي سال ۱۳۹۵ در حدود  ۳۰ میلیون سیم 

کارت با هویت ناقص در کشور ساماندهي شده است.

  پايش و مانیتورينگ سرويس هاي ارتباطي و فناوري اطالعات
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویي به منظور حفظ حقوق مشترکین و اطمینان 
از درستي صورتحساب هاي صادر شده براي آنان ، از طریق دسترسي به سامانه هاي 
برخط مدیریت شبکه و بیلینگ اپراتورها بر شاخص هاي کمي)Quantity(  و کیفي 

)Quality( سرویس هاي ارتباطي و فناوري اطالعات نظارت مي کند.
در بخش  ش��اخص هاي کمي، بر تعهدات توسعه اي و بهره برداري، تعداد مشترکین 
فعال)VLR(  و دیتاي مصرفي مشترکین به تفکیک اپراتورها و میزان رشد دیتاي شبکه 

اپراتورها نظارت مي شود.
در بخش صوت نیز  شاخص هاي کیفي در قالب درصد تماس هاي موفق)CSSR(  و 
درصد قطعي تماس)CDR(  و در بخش دیتا شاخص هایي مانند )Packet Lost( و 

) jitter( پایش مي شوند.

تمامي مشتركين تلفن همراه كه حداقل يک سيم كارت به نام خود داشته  و كد 
ملي شان در بانک اطالعاتي اپراتور تامين كننده سيم كارت به صورت صحيح ثبت 
شده باشد، مي توانند با مراجعه به اين سامانه از تعداد سيم كارت هايي كه به نام 

آن ها در اپراتورهاي مختلف تلفن همراه ثبت شده است مطلع شوند. 
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دولت آمریکا در گزارشي اعالم کرد در ۹ ماه گذشته و با مجاز شدن استفاده تجاري از 
پهپاد در این کشور ۵۵۰ هزار پهپاد به ثبت رسیده و پیش بیني مي شود تا ۲۰۲۰ به 
۳/۱ میلیون برس��د. این در حالي است که تاکنون تنها ۲۶۰هزار هواپیما در آمریکا به 
ثبت رسیده است. با تجاري شدن پهپادها تنظیم مقررات استفاده از آنها در کشورها به 

یک ضرورت تبدیل شده است.
با وجود آنکه برخی کس��ب و کارها نگران بازگش��ت س��رمایه های حوزه اینترنت اشیاء 
هس��تند، امروزه بیش از ۷۰ درصد کسب و کارهای جهان داده های مربوط به اینترنت 
اش��یاء را گردآوری می کنند و پیش بینی می شود بخش بزرگی از سازمان ها طی سال 

آینده بودجه بیشتری را به مواردی مانند تحلیل و امنیت این داده ها اختصاص دهند.
سال ۲۰۱۶،س��ازمان ها در سراسر جهان ۷۳۷ میلیارد دالر صرف سخت افزار،نرم افزار، 
خدمات و اتصال پذیری اینترنت اشیاء کرده اند. طبق پیش بینی ها، مخارج اینترنت اشیاء 

تا ۲۰۲۰ به ۱.۲۹ تریلیون دالر خواهد رسید.
یک اس��تارت اپ اولین ش��بکهLi-Fi  را در کنگره جهانی موبایل رونمایی کرد. این 
سیستم که بجای امواج رادیویی از نور نامرئی برای انتقال داده ها استفاده می کند تا 
۴۵Mbps  را پشتیبانی کرده و تا چند ماه آینده برای استفاده در خانه ها و دفاتر کار 
به بازار عرضه خواهد ش��د. برای اس��تفاده از این شبکه  می باید دانگلUSB  آن را به 
دس��تگاه متصل نمود. الزم به ذکر اس��ت کهIEEE  استانداردLi-Fi  را چندی پیش 

منتشر نموده بود.
طبق برآوردها، از جوالی ۲۰۱۷ تاکنون حدود ۵۱/۷ درصد از جمعیت جهان به نحوی 
به اینترنت دسترسی دارند و این میزان در کشورهای درحال توسعه به صورت تصاعدی 

روبه رشد است.
 

ش��رکتBishop Fox  توانس��ته پهپادی بس��ازد که وقتی روی پشت بام ساختمان 
می نش��یند، مانند یک کامپیوتر محلی عمل می کند و قادر اس��ت ش��بکه داخلی آن 
س��اختمان را هک نماید. ساخت این پهپاد هزینه زیادی نیاز ندارد و می توان آن را به 

بلوتوث، شبکه نسل سه و غیره نیز مجهز کرد.
اینک��ه رمزگذاری، از داده های آنالین و حریم خصوصی ش��ما حفاظت می کند؛ اما در 
عین حال، باعث مخفی شدن بدافزارها نیز می شود. تا ۲۰۱۹ بیش از ۸۰ درصد ترافیک 
وب سازمان ها رمزگذاری خواهد شد. در نتیجه، تیم هایIT  با ترافیک سنگینی مواجه 

خواهند شد که بدون فناوری رمزگشایی نمی توانند از محتوای آن آگاه شوند.
با رواج اس��تفاده ازHTTPS، نیمی از کمپین های بداف��زاری در ۲۰۱۹ از رمزگذاری 

روند رسمایه گذاری عظیم سازمانها در
 سخت افزار، نرم افزار، خدمات و

 اتصال پذیری  اینرتنت اشیاء

برای پنهان کردن فعالیت های فرمان وکنترل، تحویل بدافزار یا رخنه به داده ها استفاده 
خواهند کرد. این درحالی است که بیش از ۸۰ درصد سیستم های امنیتی نمی توانند این 
تهدیدات را شناسایی کنند یا جلوی آن ها را بگیرند. گارتنر معتقد است تا ۲۰۲۰، بیش 

از ۶۰ درصد سازمان ها قادر به رمزگشایی کارامد ترافیکHTTPS  نخواهند بود.
  )IoT(تا ۲۰۲۰ بیش از ۲۵ درصد حمالت شناخته شده به سازمان ها به اینترنت اشیاء
مربوط خواهد بود. این در حالی اس��ت که تنها ۱۰ درصد از بودجه امنیتIT  به این 

حوزه تخصیص داده می شود.
ارتش آمریکا و سامسونگ در تالشند تا با همکاری یکدیگر شبکه بی سیم۵G  پرسرعت، 
کم تأخیر، ارزان تر و با امنیت بیشتری را بسازند. به این ترتیب، می توان از سطوح باالتری 

از رمزگذاری بهره مند شد؛ بدون اینکه سرعت اتصال کاهش یابد.
روز نوآوری در مالزی با س��رمایه گذاری هوآوی برای سومین سال با حضور ۲۰۰ تن از 
مس��ئولین عالی رتبه این کشور، مدیرعامل هوآوی و نمایندگان شرکت های فناوری از 
سراسر منطقه آسیا-اقیانوسیه برگزار گردید. این رویداد که با همکاری وزارت صنعت و 
بازرگانی بین الملل مالزی، سازمان اقتصاد دیجیتال مالزی، و شورای کسب وکار مالزی و 
چین، در کواالالمپور برگزار می شود، راهکارهای دگردیسی دیجیتال را در این منطقه 
بررسی می کند. مشابه این رویداد در مونیخ، مکزیک، دبی، سنگاپور و چین نیز برگزار 

می گردد.
ناسا و شرکت تاکسی آنالین »اوبر« قصد دارند با همکاری یکدیگر تاکسی های پرنده را 
به واقعیت مبدل سازند. اوبر در حال توسعه نرم افزاری است که می تواند مسیرهای این 
تاکسی ها را مدیریت کند و تصمیم دارد تا ۲۰۲۰ در داالس، دبی و لس آنجلس شبکه 
تخصصی برخاستن و فرود وسایل نقلیه هوایی را راه اندازی کند که مبتنی بر تقاضا است. 
گفته می شود اوبر با مشکالت و مسائل قانونی زیادی روبرو خواهد شد و باید ترافیک 
هلیکوپترها، هواپیماها و پهپادها را هم مدنظر داشته باشد. این شرکت برای این پروژه، 

تعداد کارکنانش را دو برابر خواهد کرد.
 

کارشناس��ان حوزه انرژی معتقدن��د فن��اوریblockchain  می تواند پیچیدگی ها و 
مشکالت مدیریت داده ها در حوزه توزیع برق را رفع کند. در چنین سیستمی، همسایه ها 
می توانند به سادگی به تبادل انرژی با یکدیگر بپردازند و شبکه های محله ای توزیع برق 
ایجاد کنند. در این راستا، شرکتPower Ledger محصولی به نمایش گذاشته که به 
عنوان مثال می تواند با استفاده از یک سیستم اشتراکی پنل های خورشیدی و باتری های 

ذخیره سازی، ساختمان یک آپارتمان را به یک شبکه برق کوچک تبدیل کند.

ستاد توسعه فناوری اطالعات
ارتباطات و فضای مجازی معاونت 
علمی و فناوری رياست جمهوری 



w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

37

13
96

اه 
ی   م

/ د
 28

ره 
ما

ش

زیر
ذره بین

 شرکت                         نیز یک شبکه برق کوچک محله ای در بروکلین راه اندازی 
کرده است.

  blockchainبتازگی  EWFیک بنیاد غیرانتفاعی تازه تأس��یس بین المللی به نام
خود را عرضه کرده که مختص حوزه انرژی ساخته شده است. این شبکه ی مبتنی بر 
اتریوم، بستری برای تست کاربردهای جدید و امیدبخشblockchain  خواهد بود. 
این تیم کار خود را با کاربردهایی مانند رهگیری گواهینامه های انرژی تجدیدپذیر آغاز 
خواهد کرد، اما در بلندمدت، خانه ها و ساختمان ها مجهز به نرم افزارهایی می شوند که 
به صورت خودکار و بر مبنای قیمت بالدرنگ، برق را روی شبکه سراسری می فروشند 

یا می خرند.
توس��عه دهندگانblockchain  در رده بندی داغ ترین مهارت ها در بازار کار، با رشد 
۲۰۰ درصدی نس��بت به سال گذش��ته، جایگاه دوم را کسب کرده اند. در رتبه سوم، 

توسعه دهندگان بیت کوین قرار دارند که باblockchain در ارتباط است.جایگاه اول 
به متخصصان روباتیک اختصاص یافته است.

در س��ال های اخیر س��رمایه گذاری روی ارزهای مبتنی بر رمزنگاری در بازار تا ۱۷۲ 
میلیارد دالر افزایش یافته است که بیش از نیمی از کل آن )یعنی ۹۴ میلیارد دالر( 

به بیت کوین اختصاص دارد.
بنابر پیش بینی فارستر، در ۲۰۱۸ بیش از ۵۰ درصد سازمان های دنیا حداقل به یک 
پلت فرم کالد عمومی متکی خواهند بود تا بتوانند موفق به دگردیسی دیجیتال شوند 

و رضایت مشتریان خود را جلب کنند.
طب��ق پیش بینیIDC، تا ۲۰۱۹ح��دود ۶۰ درصد مدیرانIT، با اس��تفاده از کالد، 
موبایل وDevOps، پلت فرم های جدیدی برای برنامه های کاربردی و زیرساخت های 
خود ایجاد می کنند و راه را برای تس��ریع دگردیس��ی دیجیتال در سازمان خود باز 

می نمایند.
اخیراً، کاخ س��فید برنامه نهایی خود را جهت مدرن سازیIT  با تمرکز روی امنیت، 
سرعت بخشی به استفاده از کالد تجاری، حذف موانع سر راه پذیرش کالد و پاکسازی 
س��ازمان ها از فناوری های منسوخ ش��ده در س��ازمان های آمریکا منتشر کرده است. 
هدف از این برنامه که قرار اس��ت از اول ژانویه ۲۰۱۸ عملی ش��ود، حرکت به سمت 

زیرساخت های امن تر و مقرون به صرفه تر است.
تا ۲۰۲۰، هوش مصنوعی بیشتر از اینکه مشاغل را از بین ببرد، شغل ایجاد خواهد 
کرد. طی چند س��ال آتی، هوش مصنوعی در بخش های عمومی، بهداشت ودرمان و 
آموزش مش��اغلی را به وجود خواهد آورد. مش��اغل بخش تولید بیش از سایرین به 
واس��طه هوش مصنوعی حذف خواهند ش��د. گارتنر پیش بینی ک��رد تا ۲۰۲۱، این 
فناوری ۲.۹ تریلیون دالر ارزش برای کسب وکارها تولید کند و ۶.۲ میلیارد ساعت به 

بهره وری کارکنان بیفزاید.
منبع: گارتنر

كارشناسان حوزه انرژی معتقدند فناوریblockchain  می تواند پيچيدگی ها و مشكالت 
مديريت داده ها در حوزه توزيع برق را رفع كند. در چنين سيستمی، همسايه ها می توانند به 
سادگی به تبادل انرژی با يكديگر بپردازند و شبكه های محله ای توزيع برق ايجاد كنند. در 

اين راستا، شركتPower Ledger محصولی به نمايش گذاشته كه به عنوان مثال می تواند با 
استفاده از يک سيستم اشتراكی پنل های خورشيدی و باتری های ذخيره سازی، ساختمان يک 

آپارتمان را به يک شبكه برق كوچک تبديل كند.

LO3 Energy



13
96

اه 
ی   م

/ د
 28

ره 
ما

ش
w

w
w

.4
G

ne
w

s.
ir

38

مقالــه

نقش ICT برای ایجاد فرصت های اقتصادی در كشورهای درحال توسعه 

سرمایه گذاری در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات به این خاطر ضروری است که وجود 
این فناوری، عملکرد بازارها را بهبود می بخشد، زیرا به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر همه 
مق��والت بازار از جمله تعیین نوع تولید، چگونگی تولید، میزان و محل فروش کاالها و 
خدمات تاثیرگذار است. کشورهای در حال توسعه با انتخاب استراتژی استفاده داخلی از 
این صنعت قادر خواهند بود، مراحل توسعه اقتصادی را به راحتی پشت سر گذارند، یعنی 
با گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور، همه آحاد جامعه قابلیت دسترسی به 
فناوری های مدرن را خواهند داشت و این استراتژی باعث گسترش فناوری  با بهره وری 

باال در جامعه خواهد شد.

  نقش ICT  در توسعه اقتصادی
 مقایس��ه تحوالت س��ال های اخیر حاکی از آن است که این تحوالت نسبت به گذشته 
تفاوت اساسی دارد که علت اصلی این اختالف ها مربوط به انقالبی است که در این سال ها 
رخ داده اس��ت. بررسی ها نشان می دهد که در دهه ۱۹۶۰ فناوری اطالعات و ارتباطات 
حدود پنج  درصد از هزینه های سرمایه گذاری شرکت ها را به خود اختصاص داده است، 
ای��ن رقم در دهه ۱۹۸۰ به ۱۵ درصد افزایش یافت و در ابتدای دهه ۱۹۹۰ هزینه های 
س��رمایه گذاری فناوری اطالعات شرکت ها به ۲۰ درصد و در انتهای دهه ۱۹۹۰ به ۵۰ 
درصد کل هزینه های سرمایه گذاری شرکت ها افزایش می یابد. این روند حاکی از اهمیت 
فناوری اطالعات و ارتباطات در کسب و کار شرکت هاست، به طوری که این فناوری بنیان 

دكتر زين العابدين رحمانی
استادیار دانشگاه پیام نور

هادی موسی آبادی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور

کسب و کار را تغییر داده است و می تواند به مزیت های استراتژیک برای شرکت ها تبدیل 
شود.این فناوری به دلیل عمومی بودن آن با سایر فناوری ها تفاوت اساسی دارد، به این 
معنی که نه تنها در حوزه فعالیت خود تاثیرگذار است، بلکه در کل فعالیت های اقتصادی و 

غیر اقتصادی تاثیر بسزایی در تسهیل انجام امور و باال بردن بهره وری و کارایی دارد.
از نظر سازمان ها هر گونه سرمایه گذاری باید مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج و اثرات آن بر 
سازمان بررسی شود. ارزیابی سرمایه گذاری ها بسته به ماهیت آنها متفاوت است؛ لذا برخی 
از سرمایه گذاری ها مانند خرید زمین، ساختمان و ... بسیار ساده است زیرا در یک مقطع 
زمانی می توان ارزش آن را سنجید و نسبت به سرمایه گذاری انجام شده منافع آن را به 
دست آورد. سرمایه گذاری ها در برخی از زمینه ها مانند آموزش، تحقیق و توسعه و از جمله 
فناوری اطالعات از پیچیدگی خاصی برخوردار است زیرا نتایج و دستاوردهای آنها بلندمدت 
و در بسیاری موارد مستقیم و قابل سنجش نمی باشد لذا روش های ارزیابی معمول از اعتبار 

و دقت الزم برخوردار نیست.
 س��رمایه گذاری در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات به این خاطر ضروری اس��ت که 
وجود این فناوری، عملکرد بازارها را بهبود می بخشد، زیرا این فناوری به طور مستقیم یا 
غیرمستقیم همه مقوالت بازار از جمله تعیین نوع تولید، چگونگی تولید، میزان و محل 
فروش کاالها و خدمات را تحت تاثیر قرار می دهد. این ها مواردی است که فناوری اطالعات 

و ارتباطات می تواند مستقیماً رشد اقتصادی کشورها را متاثر سازد.
 براساس شواهد می توان گفت، کشورهای درحال توسعه با انتخاب استراتژی استفاده داخلی 
از این صنعت قادر خواهند بود، مراحل توسعه اقتصادی را به راحتی پشت سر بگذارند. یعنی 
با گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور، همه آحاد جامعه قابلیت دسترسی به 
فناوری های مدرن را خواهند داشت و این استراتژی باعث گسترش فناوری های مدرن با 

بهره وری باال در جامعه خواهد شد.
 استفاده داخلی از این فناوری ها که توام با گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور 
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است، باعث افزایش عرضه سرمایه انسانی در کشور شده که خود عامل مهمی در رشد و 
توسعه اقتصادی این کشورها می شود و در نهایت این فرایندها باعث گسترش صادرات 

تولیدات و خدمات این فناوری نیز خواهد شد.
یکی از جنبه های انقالب فناوری اطالعات و ارتباطات، رش��د قابل توجه بهره وری کلیه 
عوامل در صنایع تولید کننده محصوالت فاواست. این رشد خارق العاده ناشی از پیشرفت 
سریع فناوری در این بخش از صنعت بوده است. از مهمترین نمونه های رشد سریع فناوری 
در این صنعت، رشد سریع قدرت محاسبه محصوالت جدید فناوری اطالعات و ارتباطات 
است. طبق قانون مور قدرت محاسباتی ریزپردازنده ها هر ۱۸ماه دو برابر می شود. چنین 
سرعت باالئی در پیشرفت فناوری معادل رشد سریع بهره وری کلیه عوامل در بخش تولید 
کننده محصوالت فناوری اطالعات و ارتباطات است که به نوبه خود موجب رشد میانگین 

بهره وری کلیه عوامل کل اقتصاد می شود.
 جنبه دیگری که فناوری اطالعات و ارتباطات از آن طریق به رشد اقتصادی کمک می کند، 
جذب سطح باالئی از سرمایه به بخش فناوری اطالعات و ارتباطات است که باعث تولید 

محصوالت جدید و افت قیمت محصوالت فناوری اطالعات و ارتباطات می شود.
سومین جنبه از تاثیر فناوری اطالعات و ارتباطات در رشد اقتصادی، تاثیرات بلندمدت آن 
است که علی رغم بلندمدت بودن، تاثیرات عمیقی در پیشرفت و تحول جامعه دارد و به 
تسهیل و تسریع انجام امور و افزایش کارائی و بهره وری اقتصادی بسیار کمک خواهند کرد. 

به منظور توسعه صنعت فاوا، کشورهای جهان را مي توان به دو گروه اصلي تقسیم نمود:
۱.صنعت  ICTبه عنوان عاملي جهت رش��د و توس��ع���ه  اقتص�����ادی، اجتماعی و 

فرهنگ���ی می باشد. 
۲.صنعت  ICTبه عنوان یک بخش تولیدی می باشد.

این نکته حائز اهمیت اس��ت که  کشورهاي توسعه یافته به نحو گسترده ا ي از فناوري 
 ICT دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک بهره گیري مي نمایند، همچنین صنعت ، ICT
نمونه اي عیني از فرصت هاي اقتصادي براي کشورهاي درحال توسعه مي باشد، درصورتي 
که در بسیاري از کشورهاي کمتر توسعه یافته استفاده بهینه ای از این فناوري  به چشم 

نمی خورد.

  نتیجه گیری و پیشنهادات
افزایش سطح آگاهي تصمیم گیران، تصمیم سازان و مدیران در خصوص تاثیر، اهمیت و 
جایگاه فناوری اطالعات و ارتباطات بر زمینه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وهمچنین 
تولید، تجارت، اشتغال و  فقرزدائی  در سال هاي آینده از یک سو و تاثیر منفی عدم مشارکت 
در روند گسترش جهانی ICT  بر رشد و توسعه کشور از سوی دیگر مي تواند مهمترین 
گام بر اجرای دقیق برنامه ریزی توسعه ای این بخش باشد. کاربرد ICT به عنوان موتور 
قدرتمند برای ایجاد تحرک در بخش تجارت و اقتصاد به مفهوم درمان فوري نارسائي ها و 
مشکالت اقتصادي کشور نمي باشد، ولی  استفاده گسترده از این فناوري، بخش هاي تولیدي 
را قادر مي سازد تا به نحو کارآمدتري فعالیت نمایند. در سال های اخیر با توسعه نسل سوم 
)۳G( و نس��ل چهارم )۴G( شبکه همراه توسط اپراتورهای ارائه دهنده خدمات، نقش 

ICT در توسعه اقتصادی ملموس تر شده است.

سرمايه گذاری در بخش فناوری اطالعات و 
ارتباطات به اين خاطر ضروری است كه وجود 

اين فناوری، عملكرد بازارها را بهبود می بخشد، 
زيرا اين فناوری به طور مستقيم يا غيرمستقيم 

همه مقوالت بازار از جمله تعيين نوع توليد، 
چگونگی توليد، ميزان و محل فروش كاالها 
و خدمات را تحت تاثير قرار می دهد. اين ها 

مواردی است كه ICT می تواند مستقيماً رشد 
اقتصادی كشورها را متاثر سازد.
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مردم در سال ۲۰۱۷ چه چیزی را بیشتـر گوگل کردند؟

  م�گان م�ركل، هنرپیش�ه ای كه 
بی�ش از هر هنرپیش�ه ديگ�ری در 

گوگل جستجو شد
تا چندی پیش مگان م��ارکل، ریچل زین 
بود، کارمند جاه طلب یک دفتر حقوقی در 
سریال تلویزیونی »سوتس«. او مدتی بعد با 
ش��اهزاده هری، نوه ملکه بریتانیا آشنا شد 
و م��اه پیش این دو، نام��زدی خود را اعالم 
کردند. از این نامزدی از همه س��و استقبال 
شد، از جمله خود ملکه الیزابت و همسرش 

شاهزاده فیلیپ و همینطور باراک اوباما رییس جمهور سابق آمریکا.
این نامزدی از بس��یاری جهات بی س��ابقه است و نشانه تغییری قابل توجه در رویکرد 
خانواده سلطنتی بریتانیا است. مگان مرکل آمریکایی است نه بریتانیایی، دو رگه است -از 
پدری سفید پوست و مادری آفریقایی تبار- از خانواده های اشراف و نجبا نبوده است و 

یک بار هم ازدواج کرده و جدا شده بود.
فقط کافی است بدانید که ۱۰۱ سال پیش ادوارد هشتم پادشاه بریتانیا بخاطر ازدواج با 

یک زن آمریکایی از مقام سلطنت کناره گیری کرد.
مگان مرکل که در یک محله متوسط در لس آنجلس به دنیا آمده ، خود از کودکی اش 
گفته و از باندهای تبهکار و تنش های نژادی که در محل سکونتشان وجود داشته است. 
او اما اکنون یکی از فعاالن شناخته شده برابری جنسیتی است، با سازمان ملل در امور 
زنان همکاری می کند و س��فیر بین المللی »بینش جهانی« کانادا است، سازمانی که 
هدفش آموزش، تغذیه و بهداشت بهتر کودکان در سراسر دنیا است. اعالم وصلت او با 
خانواده سلطنتی بریتانیا باعث شد آنقدر مگان مرکل زیر ذره بین قرار بگیرد که شاهزاده 
هری بیانیه ای بی سابقه منتشر و به رسانه ها حمله کرد که نامزدش را در معرض »امواج 

توهین و آزار« قرار داده اند.
شاهزاده هری و مگان مرکل ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ ازدواج می کنند.

  هاروی واينس�تین، نف�ر چهارم 
جستجو در گوگل

س��یزدهم مه��ر )پنج��م اکتب��ر( روزنامه 
نیویورک تایمز، با جزئیات، شرحی از آزار و 
سوء استفاده های جنسی هاروی واینستین، 
یکی از قدرتمندترین مردان صنعت سینما 
و هالی��وود را منتش��ر و او را متهم کرد که 
از چند دهه پیش حداقل پانزده زن قربانی 
اوشده اند از جمله اشلی جاد و رز مک گوان.

انتشار این افشاگری باعث شد زنان دیگری 

بی بی سی در انتهای سال 2۰1۷ نگاهی كرده به 
اسامی يا عباراتی كه مردم در سال 2۰1۷ بیش 
از هر چیز ديگر درباره شان كنجكاو بودند و به 
سراغ گوگل رفتند تا بیشتر بدانند. نتايج اين 
بررس�ی تنوعی جالب توجه داشت، از پولدار 
شدن ناگهانی برخی افراد تا جنگ هسته ای، 
از آزار جنسی تا چهره شدن هنرپیشه ای نه 

بخاطر ايفای نقش.

هم مهر سکوت را بشکنند و واینستین را به این آزارها متهم کنند.؛ فهرست کسانی که 
خود را قربانی رفتارهای واینستین از جمله تجاوز می دانستند طوالنی تر و نامهای آن 
معروفتر و سرشناستر شد، گویینت پالترو، میرا سوروینو،آنجلینا جولی، سلما هایک و 

نام های دیگر.
سه روز بعد شرکت هاروی واینستین او را از هیات مدیره اخراج کرد همینطور شرکتی 

که مسوول مراسم اسکار است.
سقوط هاروی واینستین از اوج ثروت و نفوذ انگار سدی را شکست، سیل اتهام جاری 
شد، مردان قدرتمند در هالیوود، در سیاست و در شرکتهای بزرگ به سوء استفاده از 
جایگاه و نفوذ خود برای آزار و سوء استفاده جنسی از زنان -و در برخی موارد مردان- 
متهم ش��دند، نامهایی مثل کوین اسپیسی، س��ناتور ال فرانکن، برت رتنر کارگردان و 

چارلی رز مجری تلویزیون.
این امواج محدود به آمریکا نماند و جنبش »#من هم«، ابعاد وسیع آزار جنسی را در 
تمام دنیا نشان داد؛ هزاران زن در شبکه های اجتماعی شرح دادند که چگونه قربانی سوء 

رفتارهای جنسی مردان شده اند.

  كره ش�مالی، چهارمین جستجو در 
گوگل در بین عبارتهای سیاسی

کیم جونگ اون رهبر کره شمالی واژه ای را که 
دیگر در زبان انگلیسی امروزی به کار نمی رفت 
به انگلیسی روزمره برگرداند، وقتی این واژه برای 
توصیف دونالد ترامپ به کار رفت عده ای مجبور 
شدند به سراغ فرهنگ لغت بروند تا معنای آن 
را بدانند »dotard« که به معنای »پیر خرفت« 
است پاسخی بود به نخستین سخنرانی رییس 
جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل 
که کیم جونگ اون را »مرد موش��کی« خواند و 

کره شمالی را تهدید به نابودی کامل کرد.
وقتی کره شمالی به شکلی بی سابقه آزمایش های موشکی و هسته ای خود را افزایش داد، 
جنگ لفظی دو کشور شدت گرفت. در آخرین مورد کره شمالی چند هفته پیش یک 
موشک بالستیک بین قاره ای هواسونگ ۱۵ را آزمایش کرد و مدعی شد که موشک به 
ارتفاع هزار کیلومتری رسیده است. این ادعا ثابت نشده و کارشناسان ابراز تردید کردند 
که کره شمالی هنوز به حدی از فناوری رسیده باشد که برد موشکش به ۴۴۷۵ کیلومتر 
برس��د. موشک در آبهای ژاپن فرود آمد و ارتفاع پروازش بیش از هر موشک دیگر کره 

شمالی بود.
این آزمایش را جامعه بین المللی محکوم و شورای امنیت سازمان ملل نشست اضطراری 
برگزار کرد. آمریکا از تمام کشورها خواست روابط دیپلماتیک خود را با کره شمالی قطع 

کنند، از جمله از چین که نفت کره شمالی را تامین می کند.
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  دسپاسیتو، ترانه ای با بیشترين جستجو در گوگل در دنیا
ژانویه ۲۰۱۷، ترانه ای منتشر شد از دو خواننده پورتوریکویی که در دنیای اسپانیایی زبان 
بسیار محبوب شد و در برخی از کشورها به صدر جدول محبوبترین ها رسید. ترانه ای 
به نام دسپاسیتو به معنی یواش یواش. که اما سه ماه بعد که جاستین بیبر وارد ماجرا 
شد و میکس جدیدی از این ترانه را منتشر کرد، ناگهان دسپاسیتو را مثل موشک در 
دنیا منفجر کرد. از جاستین بیبر هم انتقاد شد هم تمجید اما او باعث شد این ترانه که 
تمام آن به اسپانیایی است راه خود را به کشورهای انگلیسی زبان هم باز کند و بعد عالم 

را درنوردد.
ویدئوی این ترانه در یوتیوب بیش از ۴.۵ میلیارد بار دیده شده - باالترین رکورد تاریخ 
یوتیوب. این ترانه همچنین در Vevo هم پربیننده ترین بود و به گزارش سایت بیلبورد، 

شعر این ترانه در سال ۲۰۱۷ محبوبترین بوده است.

امسال سالی بود که ارز دیجیتال )cryptocurrencies( وارد حوزه آگاهی عمومی و 
سوژه اخبار شد. این رشد نجومی قیمت باعث هجوم عده زیادی برای خرید بیت کوین 
شد، از جمله عروس و دامادی در هند از مهمانان خواستند بجای هدایای مرسوم به آنها 

بیت کوین بدهند.
بیش��ترین بیت کوین در فضای مجازی در گردش است و می توان آن را ژتون مجازی 
دانس��ت. چون بیت کوین را دولتها یا بانکها منتش��ر نمی کنند بنابراین نمی توان با آن 
مالیات پرداخت یا تس��ویه حساب حقوقی کرد اما بازارهایی هستند که بیت کوین را 

قبول می کنند.

  بیت كوين، بیشترين جستجو در دنیا برای يک اصطالح خبری
بیت کوین که آغاز سال ۲۰۱۷ تقریبا هزار دالر می ارزید اواخر سال ناگهان ترقی عظیمی 
کرد و قیمتش تا ۱۹ هزار دالر افزایش یافت. با اینکه ارزش بیت کوین اکنون مقداری 

پایین آمده اما به یکی از اجزاء مهم اقتصاد جهانی بدل شده است.

  يشترين جستجو در گوگل برای يک محصول ديجیتال، آيفون 1۰ 
در برخی نقاط دنیا، ماه گذشته، بعضی ها چند روز مقابل فروشگاه های اپل صف کشیدند 

که اولین نفراتی باشند که گوشی هزار دالری آیفون ده را در دست می گیرند.
در سراس��ر دنیا طرفداران آیفون با اش��تیاق منتظر این محصول جدید بودند و سهام 
شرکت اپل هم به دنبال این استقبال به حدی بی سابقه باال رفت. بی بی سی گزارش کرد 
فروش اپل دو درصد باال رفته و سهامش دوازده درصد. ارزش این شرکت که مقر اصلی 
آن در کالیفرنیای آمریکا است به ۹۰۰ میلیارد دالر رسیده و تا رسیدن به رکورد اولین 

شرکت یک تریلیون دالری راه زیادی ندارد.
ویژگی جدید آیفون ۱۰ توان تشخیص چهره است، یعنی اینکه قفل تلفن با اسکن کردن 
چهره صاحبش باز می ش��ود و عالوه بر این دکمه خانه، دکمه ای که همیشه جزئی از 

آیفون بوده حذف شده است.
مدیرعامل اپل تیم کوک گفت به برکت فروش خوب در چین، همچنین تقاضای زیاد 
در اپ اس��تور و استقبال از محصوالت، ش��رکت اپل »چهار نعل می تازد«؛ البته شاید 
فعال این تاخت و تاز کمی فروکش کرده باش��د، پس از آنکه معلوم ش��د این ش��رکت 
عمدا گوش��ی های قدیم خود را کند می کند. با افزایش انتقادها اپل از مش��تریان خود 

عذرخواهی کرد.
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معرفی برترین گوشی های اندروید سال ۲۰۱۷ 

زهرا طاهری

مشکل کند شدن باتری گلکسی نوت 8فروش اسپیکرهای هوشمند گوگل به اوج رسید
 و گلکسی S8 حل شد

کارشناسان برترین گوشی های اندروید سال ۲۰۱۷ را معرفی کردند.
به گزارش الیف رو، کارشناس��ان android authority، برترین گوشی های 
س��ال ۲۰۱۷ را برپایه معیارهایی همچون کیفیت س��اخت، فن آوری و وضوح 
نمایشگر، عملکرد دوربین، استقالل برنامه ها و پارامترهای برنامه نویسی معرفی 

کردند.
پرچمدار جدید هواوی توانست با کسب ۳۶۱ امتیاز لقب بهترین گوشی اندرویدی 
سال را بگیرد، گوشیهای Samsung Galaxy Note 8 و                            در 

مکان های دوم و سوم قرار گرفتند.
همچنین بهترین دوربین را گوشی                   ، بهتری��ن صفحه نم��ایش  
Samsung Galaxy Note 8و بهتری��ن کیفی��ت بات�ری را                  از از 

از آن خود کردند.

شرکت گوگل در پستی اعالم کرد که از اواسط ماه اکتبر سال ۲۰۱۷ تاکنون، بالغ بر ۶ 
میلیون دستگاه اسپیکر هوشمند گوگل را به فروش رسانده است.

به گزارش وب سایت theverge، از آنجا که سال جاری ۲۰۱۷ میالدی سالی مملو 
از محصوالت جدید و شگفت انگیز در عرصه تکنولوژی و اشیای هوشمند بود، یکی از 
بزرگترین رقابت ها نیز میان دو شرکت آمازون و گوگل بر سر اسپیکرهای هوشمند 
بود.این غول تکنولوژی آمریکایی اعالم کرده اس��ت که از نیمه ماه اکتبر سال ۲۰۱۷ 
تاکنون، میزان ۶.۷۳ میلیون دستگاه از اسپیکرهای هوشمند خود را به فروش رسانده 
اس��ت.چند هفته پیش بود که گزارش ها و آمارهای منتشر شده حاکی از آن بود که 
میزان فروش اسپیکرهای هوشمند آمازون از همتای هوشمند خود، یعنی اسپیکرهای 
هوشمند گوگل سبقت گرفته است. البته این آماری بود که تا ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ 
صورت گرفته و منتشر شده بود. اما حاال گویا ورق رقابت میان گوگل و آمازون برگشته 
است چراکه میزان فروش اسپیکرهای هوشمند گوگل در این فاصله زمانی کوتاه رشد 

بسیار زیادی کرده است.
اسپیکرهای هوشمند به کاربران این امکان را می دهند تا در صورت داشتن مشغله، 
وسائل خانگی خود را با دستورهای صوتی کنترل کنند بعنوان مثال، از وضعیت آب 
و هوا و جدیدترین اخبار مطلع شده، تایمر و زنگ هشدار برای خود تنظیم کنند، با 
دوستان و خانواده خود تماس برقرار کنند.بسیاری از تحلیلگران برآورد کرده و براین 
باورند که اسپیکرهای هوشمند سریعتر از ابزارهای واقعیت مجازی و افزوده به رشد 
خود ادامه داده و در س��ال ۲۰۱۸ سهم بسیار بیش��تری از بازار ابزارهای هوشمند و 
دیجیتال را از آِن خود خواهند کرد.البته ش��رکت گوگل آمار و جزییات دقیق تری از 
اینکه مدل های مختلف اسپیکرهای هوشمند نظیر گوگل هوم، گوگل هوم مینی و 
گوگل هوم ماکس دقیقا چه سهمی از این میزان فروش را به خود اختصاص داده اند، 
به زبان نیاورده است. میزان فروش باالی گوگل و موفقیت این غول تکنولوژی می تواند 

تا حد بسیاری مرهون فصل تعطیالت آخر سال باشد.
تحلیلگران موسس��ه Canalys می گویند انتظار دارند در سال ۲۰۱۸ بیش از ۵۶.۳ 
میلیون اسپیکر هوشمند راهی بازار شود که می توان رشد سریع آن را باالتر از ابزارهای 

واقعیت مجازی، افزوده و همچنین ابزارهای پوشیدنی دانست.

در هفته های اخیر برخی کاربران گوش��ی های سامسونگ گلکسی نوت ۸ و گلکسی 
اس ۸ پالس از مشکالت باتری های این گوشی ها و خالی شدن سریع آنها خبر داده 

بودند.
به گزارش فون آرنا، این کاربران می گفتند بعد از تمام شدن شارژ باتری و رسیدن آن 
به صفر و در نهایت خاموش شدن گوشی، شارژ کردن باتری و روشن کردن آن دیگر 

به هیچ شیوه ای ممکن نیست.
پیش از این مشکالت مشابهی برای گوشی گلکسی نوت ۷ سامسونگ پیش آمده بود 
که سامسونگ با عرضه وصله ای به روزرسان مشکل یادشده را برطرف کرده بود. حاال 

سامسونگ می گوید در حال بررسی این موضوع است تا آن را نیز برطرف کند.
در حال حاضر، راه حل این مساله آن است که کاربران اجازه ندهند باتری گوشی آنها 
کامال خالی ش��ود و قبل از این رخداد باتری گوش��ی را شارژ کنند. باید توجه داشت 
مشکل یادشده مربوط به همه مدل های این دو نوع گوشی نیست و تنها برای برخی 

کاربران به وجود آمده است.

OnePlus 5T

Pixel 2XL
OnePlus 5T
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اچ پی برای لپ تاپ های خود فراخوان صادر کرد

فهرست گوشی هایی که از »واتس اپ« محروم شده یا خواهند شد
لپ تاپ تاشوی سامسونگ با دوربین قدرمتند

  4G نوکیا ۳۳۱۰ با اینرتنت
عرضه می شود

نسخه جدید یک موبایل قدیمی اکنون به شبکه اینترنت ۴ جی متصل 
می ش��ود و می توان نسخه های ساده اپلیکیشن پیام رسان را روی آن 
فعال کرد.به گزارش بی جی آر، نسخه جدید موبایل ۶۷ دالری ۳۳۱۰ 
به شبکه اینترنت ۴G متصل می شود. این موبایل که ۴G۳۳۱۰ نام 
گرفته دارای سیستم اپراتوری است که تعدادی اپلیکیشن ساده اندروید 
روی آن فعال می شود.مدل های قبلی این موبایل مجهز به اینترنت 
نس��ل دوم و سوم بوده است. اما نسخه جدید با کمک اینترنت نسل 
چهارم نسخه ای از اپلیکیشن های پیام رسان مانند واتس اپ را فعال 
می کند.شبکه اینترنت استاندارد ۴G  به طور معمول ۵ تا ۷ برابر سریع 
تر از ۳G اس��ت و سرعتی معادل ۱۵۰ مگابیت برثانیه دارد.به عنوان 
مثال فرد می تواند ۲ گیگابایت فیلم اچ دی را در ۳ دقیقه و ۲۰ ثانیه 
دانلود کند. حال آنکه دانلود همین حجم در اینترنت ۳G  حدود ۲۵ 

دقیقه طول می کشد.

سامسونگ بعد از عرضه دو لپ تاپ کروم بوک پالس و کروم بوک پرو، 
محصول جدیدی با صفحه کلید کامال جداشونده و سیستم عامل کروم 
طراحی و آماده عرضه به بازار کرده است.به گزارش دولوپر، این لپ تاپ 
که ناتیلوس نام دارد مجهز به حسگر دوربین قدرتمند  imx۲۵۸ است 
که باعث خواهد شد بتوان با جدا کردن صفحه کلید از آن از این محصول 
برای تهیه عکس های باکیفیت باال اس��تفاده کرد.گفته می ش��ود دقت 
دوربین این لپ تاپ ۱۳ مگاپیکسل خواهد بود و کیفیت دوربین یادشده 
با کیفیت دوربین های گوش��ی های هوشمند قدرتمندی همچون جی 
۶، ردم��ی ن��وت ۴ و غیره برابری خواهد کرد. البته کیفیت باالی عکس 
های ناتیلوس تنها مربوط به این حسگر نیست و استفاده از دیگر سخت 
افزارهای قدرتمند نیز در این مساله تاثیرگذار است.دوربین یادشده برای 
ضبط ویدئو با کیفیت ۷۲۰ پیکسل نیز قابل استفاده است که این امر در 
لپ تاپ ها و تبلت ها امری کم سابقه محسوب می شود. هنوز در مورد 
قیمت، زمان عرضه و دیگر مش��خصات سخت افزاری این لپ تاپ خبر 

دقیقی منتشر نشده است.

یک تولید کننده لپ تاپ برای دومین بار طی ۳ سال گذشته فراخوانی برای دستگاه های خود صادر 
کرده است. باتری لپ تاپ های این شرکت با مشکل داغ شدن بیش از حد و انفجار دست و پنجه 
نرم می کنند. به گزارش تلگراف، شرکت HP برای برخی از لپ تاپ ها و رایانه های موبایل خود به 
دلیل خطر آتش سوزی فراخوان داده است.این شرکت برای دومین بار طی ۳ سال گذشته با مشکل 
داغ شدن بیش از حد دستگاه و خطر آتش سوزی روبرو شده است.مشکل داغ شدن بیش از حد 
باتری طیف وسیعی از دستگاه هایی را تحت تاثیر قرار می دهد که از دسامبر ۲۰۱۵ تا پایان ۲۰۱۷ 
میالدی در سراسر جهان فروخته شده اند.این فراخوان پس از آن صادر شده که ۸ گزارش درباره داغ 
شدن بیش از حد باتری یا ذوب شدن به کمیسیون ایمنی مصرف کنندگان ایاالت متحده آمریکا 
ارائه شده است.  یکی از موارد گزارش شده به انفجار باتری و سوختگی درجه یک در کاربر منجر شده 
بود. سه مورد دیگر نیز خساراتی تا ۴۵۰۰ دالر به وجود آورده بودند.HP تاکنون جزییات فنی درباره 
این مشکل ارائه نکرده است. اما اعالم کرده تکنسین های کارآزموده ای فراهم می کند تا باتری را به 
طور رایگان در دستگاه ها جایگزین کنند. زیرا آنها به طور یکپارچه در دستگاه قرار گرفته اند و کاربر 

نمی تواند خود به تنهایی اقدام به این کار کند.

در پی اعالم فیس بوک به عنوان مالک پیام رسان واتس اپ مبنی بر غیرفعال شدن این پیام رسان 
در برخی گوشی ها در سال جدید میالدی، طی هفته های اخیر واتس آپ در برخی گوشی ها 
غیرفعال شده است.به گزارش روزنامه میرور، چندی پیش فیس بوک با ارائه فهرستی از تلفن های 
همراه که در سال ۲۰۱۸ استفاده از واتس اپ در آنها ناممکن خواهد شد، از دارندگان این تلفن ها 
خواست نسبت به تعویض تلفن همراه خود یا ارتقاء سیستم عامل آن اقدام کنند.در برخی از این 
تلفن ها از آخرین روز سال ۲۰۱۷ یعنی از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷ استفاده از واتس اپ ناممکن شد و 
در برخی دیگر نیز به مرور این اتفاق رخ خواهد داد.بر اساس این گزارش ، فهرست تلفن هایی که از 

واتس اپ محروم خواهند شد، به شرح ذیل است:
همه دس��تگاه هایی که با سیس��تم عامل »ویندوز ف��ون ۸« و یا قدیمی ت��ر کار می کنند. همه 
دستگاه هایی که با سیستم عامل »بلک بری او اس« کار می کنند. همه دستگاه هایی که با سیستم 
عامل »بلک بری ۱۰« کار می کنند. تلفن همراه نوکیا اس ۶۰ و تلفن همراه نوکیا اس ۴۰. همه 

دستگاه هایی که با سیستم عامل »اندروید ۲.۳.۷« و قدیمی تر کار می کنند.
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حدس هایی در مورد ویژگی جذاب ترین گوشی های سال ۲۰۱۸

گوشی مخصوص کودکان به شکل 
یک مچ بند از راه رسید

شیائومی هم به سازندگان اسپیکرهای هوشمند پیوست

در حالی که سال ۲۰۱۷ سال عرضه گوشی هایی با عمر باتری بیشتر، دوربین های 
دوگانه و نمایش��گرهای فراگیر و دقیق تر بود، پیش بینی می ش��ود سال ۲۰۱۸ 
س��ال باهوش تر شدن تلفن های همراه باشد.به گزارش اسین ایج، ناظران بازار و 
کارشناسان عرصه فناوری بر این باورند که در سال جدید میالدی شاهد به بازار 
آمدن گوشی هایی خواهیم بود که از امکاناتی همچون فناوری شناسایی چهره 
برخوردارند و با بهره گیری از برنامه های مبتنی بر واقعیت مجازی / واقعیت افزوده 

می توانند خدمات متنوعی را به کاربران ارائه کنند.
در س��ال ۲۰۱۸ روند شخصی سازی گوشی ها باز هم شتاب خواهد گرفت. این 
روزها کمتر کسی از گوشی برای تماس گرفتن صرف استفاده می کند و همه با 
استفاده از دوربین های قدرتمند، خدمات پخش موسیقی و ویدئوی درخواستی، 
برنامه های موبایلی متعدد و غیره امور حرفه ای و ش��خص�ی خود را از طری��ق 

تلفن های همراه پیگیری می کنند.
کاهش وزن گوشی ها و کمتر شدن قیمت این محصوالت هوشمند در عین ارائه 
خدمات بهتر روند دیگری است که در سال ۲۰۱۸ رخ خواهد داد. همچنین پیش 

بینی می ش��ود در س��ال ۲۰۱۸ تعداد بیشتری گوشی با نسبت تصویری ۱۸ به ۹ 
عرضه شوند که مشاهده تصاویر را با کیفیت بیشتری ممکن می کند.

در میان شرکت های بزرگ سازنده گوشی نیز پیشتازی سامسونگ و اپل کماکان 
حفظ خواهد شد، اما بازیگران چینی این عرصه مانند شیوآمی، هواوی، ویوو و لنووو 

هم می توانند عالقمندان را شگفت زده کنند.

شرکت چینی شیائومی نیز با رونمایی از اسپیکر هوشمند جدید خود، رسما پیوستن خود 
به جمع تولیدکنندگان این گجت خانگی را اعالم کرد.

به گزارش سیتنا به نقل از وب سایت جی اس ام آرنا، در سال های اخیر بویژه سال جاری 
میالدی گجت های هوشمند خانگی همچون اسپیکرهای هوشمند بازار پر تب و تابی را 
به خود اختصاص داده اند. غول های عظیم تکنولوژی همچون آمازون و گوگل با معرفی 
نسخه های مختلف و جدیدی از این محصوالت قصد داشتند بازار اسپیکرهای هوشمند 
را همچنان در اختیار خود بگیرند.اما حاال گزارش های منتشر شده حاکی است که برند 
چینی شیائومی نیز به جمع تولیدکنندگان و سازندگان اسپیکرهای هوشمند پیوسته 
اس��ت و همانطور که در صنعت تولید ساعت و دستبندهای هوشمند با ارائه کیفیت 
مطلوب و قیمت مناسب بسیاری از رقبای خود را کنار زد، در حال حاضر می خواهد 
در تولید و فروش این اس��پیکرهای هوشمند نیز با آنها به رقابت تنگاتنگی بپردازد.نام 
اسپیکر هوشمند شیائومی »Yeelight« نام دارد و به دستیار صوتی هوشمند آمازون 
یعنی الکسا مجهز است. Yeelight در قسمت باالیی خود از دکمه های کنترل صدا و 
یک LED آبی رنگ بهره می برد. از دیگر ویژگی های این اسپیکر می توان به پردازنده 
چهارهسته ای Cortex-A۵۳ ، ۲۵۶ مگابایت رم، وای فای دوبانده ۴ و ۵ گیگاهرتزی و 
قابلیت اتصال از طریق بلوتوث آن اشاره کرد.این اسپیکر هوشمند دارای ۲۵۶ مگابایت 
حافظه داخلی و یک میکروفن با قابلیت دریافت ۳۶۰ درجه صدا تا برد پنج متر نیز است. 
Yeelight همچنین از فناوری سیستم هوش مصنوعی دوگانه ای بهره مند است که 
بدین وسیله می تواند با دیگر محصوالت شیائومی ارتباط برقرار کند.به نظر می رسد به 
طور کلی شیائومی در طراحی اسپیکرهای هوشمند خود، از همتای آمازونی آن یعنی 
اسپیکر اکو دات که از پرفروش ترین های تکنولوژی در سال ۲۰۱۷ شناخته شده است، 
الهامات فراوانی گرفته است.طبق اعالم خود این شرکت، فروش این محصول از تاریخ ۳۱ 

ژانویه و با قیمت ۳۰ دالر آغاز خواهد شد.

بچه های کوچک معموال در نگهداری وسایلشان چندان دقیق نیستند و ممکن است گوشی 
هوشمند را به راحتی گم کنند، حال یک شرکت خالق تلفن همراهی در قالب مچ بند برای 
آنها طراحی کرده است.به گزارش نیواطلس، این مچ بند که »مای فرست فون« نام دارد 
۱۵۹ دالر قیمت گذاری شده و در واقع یک گوشی هوشمند فشرده نسل سوم محسوب 
می شود.بچه ها می توانند از این مچ بند برای دریافت و ارسال پیام های صوتی و ویدئویی 
استفاده کنند. دستگاه یادشده هم با گوشی های اندرویدی و هم با آیفون سازگار است. 

همچنین از آن می توان برای تبادل پیام های متنی استفاده کرد.
با توجه به اینکه این مچ بند از صفحه کلید برخوردار نیست، پاسخ دادن به پیام ها از طریق 
آن با ارسال پیام های صوتی یا شکلک های مختلف صورت می گیرد.تنها افراد مورد تایید 
می توانند از طریق این گوشی با بچه ها تماس بگیرند و تبادل تمامی داده ها به صورت 
رمزگذاری شده صورت می گیرد.والدین برای ردگیری بچه های شان از طری��ق ای��ن 
مچ بند می توانند از جی پی اس ان و همین طور سیگنال های وای – فای استفاده کنند 
و در صورت خروج بچه ها از محدوده جغرافیایی از قبل مشخص شده پیام هشداری برای 
والدین ارسال می شود.بچه ها با استفاده از این گوشی و تنها با فشردن یک دکمه می توانند 
پیام هشدار ارسال کنند. والدین هم می توانند برای شنیدن صدای محیط اطراف بچه ها 
میکروفون این مچ بند را هر زمان که دوست داشتند فعال کنند.ساکت کردن گوشی برای 
حفظ آرامش در کالس، تهیه عکس هایی با دقت ۱.۳ مگاپیکسل و ۶۰ ساعت شارژ باتری 

از جمله دیگر ویژگی های این مچ بند است که اواخر زمستان روانه بازار می شود.
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سامسونگ و ال جی قصد کاهش رسعت گوشی های قبلی را ندارند

این گوشی قدرمتند رقیب جدید آیفون است

گوشی هوشمند آيفون توانسته است باری ديگر عنوان پرفروش ترين محصول 
تكنولوژی در جهان در سال 2۰1۷ میالدی را از آن خود كند.

 USA 9، گزارش های منتش�ر شده از سویto۵mac به گزارش وب س�ايت
Today حاكی از آن اس�ت كه گوشی هوش�مند آيفون اپل پرفروش ترين 
محصول در عرصه فناوری و تكنولوژی در جهان شناخته شده است به گونه ای 
كه میزان فروش آن از محصوالت ساير برندهايی كه در رتبه های دوم تا پنجم 

جای گرفته اند، مجموعا بیشتر است.
دنیل آيوز – يكی از تحلیلگران موسسه GBH Insights، شركت آمريكايی 
اپل در س�ال 2۰1۷ میالدی موفق شده اس�ت در مجموع تعداد بالغ بر 22٣ 
میلیون دستگاه آيفون را به فروش برساند كه اين رقم نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته يعنی 211 میلیون دستگاه گوشی آيفون، افزايش نسبتا زيادی 

داشته است.
ش�ركت كره ای سامس�ونگ كه بزرگترين رقیب اپل به شمار می رود، با به 
فروش رساندن بیش از ٣٣ میلیون دستگاه گوشی هوشمند گلكسی اس ۷ و 
اس ۸ پالس در رتبه دوم اين رده بندی قرار بگیرد.البته اين آمارها چندان هم 
درست و منصفانه بنظر نمی رسد چرا كه برای شركت اپل فروش تمامی مدل 
های آيفون در نظر گرفته شده است، اين در حالیست كه فروش تنها دو مدل 
از سامسونگ يعنی فقط گلكسی اس ۸ و اس ۸ پالس را مد نظر قرار داده اند. 
بنابراين اين مقايسه نمی تواند معیار خوبی برای مقايسه دو رقیب قدرتمند در 
عرصه تكنولوژی تولید گوشی هوشمند محسوب شود.گجت اكو دات آمازون 
با میزان فروش در مجموع 2۴ میلیون دس�تگاه، در رده سوم اين رده بندی 
جای گرفته است البته در اينجا بايد گفت كه بخش قابل مالحظه ای از افزايش 

آمار اين محصول مرهون كاهش چشمگیر قیمت آن در سال جاری است.
اپل، رتبه چهارم اين فهرست را نیز با ساعت هوشمند خود يعنی اپل واچ به 
خود اختصاص داده است. اپل واچ با مجموع فروش بیش از 2۰ میلیون دستگاه 
س�اعت هوش�مند در س�ال 2۰1۷ چهارمین محصول پر فروش سال جاری 
میالدی به شمار می رود.كنسول بازی نینتندو نیز با فروش بیش از 1۵ میلیون 
دستگاه در جهان در رتبه پنجم اين رتبه بندی جای گرفته است.اپل با وجود 
اينكه در سال 2۰1۵ هم توانسته بود عنوان پر فروش ترين محصول در عرصه 
تكنولوژی را به خود اختصاص دهد اما تحلیلگران براين باورند كه اين شركت 

قادر است در سال آينده میالدی عملكرد و فروش بهتری را تجربه كند.

آیفون در صدر پرفروش ترین های تکنولوژی ۲۰۱۷

پس از آنکه اپل اعالم کرد سرعت گوشی های قبلی خود را عمدا کاهش داده، شرکت های سامسونگ 
و ال جی به منظور اطمینان خاطر کاربران خود اعالم کردند که سرعت گوشی های قدیمی خود را 
کاهش نمی دهند.به گزارش وب سایت زد دی نت، گزارش های جدید حاکی است که شرکت اپل 
عمدا عملکرد گوشی های آیفون قبلی و باتری های بکار رفته در آن را کاهش داده است. البته این 
غول تکنولوژی آمریکایی به منظور جبران این کار، باتری های جدیدی را با قیمت های بسیار پایین 
و با تخفیف های گسترده برای آیفون های پیشین خود به بازار عرضه کرده است اما این اقدام نیز 
نتوانسته است که جلوی نارضایتی و خشم کاربران و طرفداران اپل را بگیرد.کاربران بسیاری بر این 
باورند که اپل حق نداشته به طور عمد از سرعت و عملکرد گوشی های قدیمی و باتری های بکار 
رفته در گوشی های هوشمند قبلی بکاهد.اپل پیشنهاد  هزینه جایگزینی باتری  آیفون را ۵۰ دالر 
کاهش داده و به ۲۹ دالر رسانده است. طبق این اعالم، دارندگان آیفون ۶ و مدل های بعدی آیفون 
می توانند به قیمت ۲۹ دالر باتری آیفون خود را تعویض کنند. اپل رسما اعالم کرده است که باتری 
آیفون پس از ۵۰۰ چرخه  شارژ بخش قابل توجهی از ظرفیت اش را از دست می دهد.با اینکه شرکت 
اپل هدف از این اقدام را جلوگیری از خاموش شدن ناگهانی برخی از آیفون هایی با باتری قدیمی 
اعالم کرده اس��ت، اما همچنان موجی از نارضایتی در میان کاربران گوشی های آیفون به وضوح 
به چش��م می خورد. اپل پس از این اقدام، مجبور ش��د بدین منظور از کاربران عذرخواهی کند.اما 
غول های تکنولوژی کره ای، سامسونگ و ال جی به منظور جلب رضایت و اطمینان خاطر کاربران 
و طرفداران خود اعالم کرده اند که هرگز سرعت و عملکرد گوشی های قدیمی و باتری های بکار 
رفته در گوشی های قدیمی خود را کاهش نخواهند داد.مسئوالن مربوطه در بیانیه هایی خطاب به 
کاربرانشان تاکید کرده اند که هرگز چنین اقدامی را انجام نخواهند داد و کیفیت و سرعت محصوالت 
خود را فدای سودآوری نخواهیم کرد. آنها خاطر نشان کرده اند که کیفیت محصوالت  و رضایت 
مشتریان در اولویت بوده و عملکرد نرم افزارها و پردازنده های محصوالت خود را کاهش نخواهند داد.

دو شرکت دیگر تولیدکننده و فعال در عرصه گوشی های هوشمند تایید کردند که سرعت پردازنده 
و عملکرد باتری گوشی های تولیدی خود را نمی کاهند.الزم به ذکر است که شرکت گوگل تاکنون 

درباره گوشی های ساخت خود اظهار نظری نکرده است.

شرکت های سازنده تلفن همراه همواره برای تولید محصوالتی که 
بتواند گوش��ی های مشهوری مانند آیفون را از میدان به در کند، 
تالش می کند و یک گوش��ی جدید به همین منظور تولید شده 
است.به گزارش اسین ایج، Honor View ۱۰ گوشی هوشمند 
جدیدی اس��ت که نصب تراش��ه NPU بر روی آن ارائه برخی 
خدمات هوش مصنوعی را ممکن خواهد کرد. این گوشی در سال 
۲۰۱۸ به بازار می آید.گوشی یادشده دارای قاب فلزی یکپارچه 
بوده و دارای نمایش��گر ۵.۹۹ اینچی از نوع LCD FHD+ و با 
دقت ۱۰۸۰ در ۲۱۶۰ پیکسل است. نسبت تصویری این گوشی 
هم ۱۸ به ۹ است.حس��گر اثر انگشت در جلوی نمایشگر گوشی 
یادشده پیش بینی شده و پورت USB-type C و جک هدفون 

۳.۵ میلیمتری نیز در آن وجود دارد.
در گوش��ی یادشده از سیستم عامل Android Oreo استفاده 
ش��ده و پردازن��ده آن از نوع Kirin ۹۷۰ اس��ت. پردازنده هوش 
مصنوعی NPU باعث می ش��ود عملکرد بخش هایی از گوشی 
مانند دوربین، قفل گوش��ی و غیره بهتر ش��ود. در این گوش��ی 
دسترسی به انیمیشن های سه بعدی موسوم به Animojis نیز 

در نظر گرفته شده است.
گوشی مذکور دارای ۶ گیگابایت رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه برای 
ذخیره سازی اطالعات نیز هست. دوربین های دوگانه پشتی این 
گوشی به ترتیب از کیفیت ۱۶ و ۲۰ مگاپیکسل برخوردارند و از 

فناوری تثبیت تصویر هم در گوشی یادشده استفاده شده است.
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تینا ضمیری آذر

همکاری غول های فناوری جهت حفظ بی طرفی اینترنت

تالش AT&T جهت برقراری نسل پنجم اینترنت

گجت هوشمند جهت تعیین میزان قندخون کاربران

آن سوی
مرزها

انجم��ن اینترنت آمریکا ک��ه بیش از ۴۰ 
ش��رکت بزرگ فن��اوری در آن عضویت 
دارند، قصد دارد جلوی از دست رفتن بی 

طرفی نت در این کشور را بگیرد.
به گزارش فیوچریس��م، ش��رکت هایی 
همچون گوگل، فیس بوک، نتفلیکس و بسیاری از موسسات دیگر باهم متحد شده اند تا 
از طریق کنگره این کشور قوانینی تازه برای تداوم دسترسی فعلی در این کشور به اینترنت 
وضع کنند.با فشار ترامپ و برنامه ریزی حامیان وی در کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا، 
این کمیسیون قوانین سابق در مورد بی طرفی اینترنت را نقض کرده است تا شرکت هایی 
که پول بیشتری خرج می کنند بتوانند خدمات بهتری برای دسترسی به سرویس های 
خود در فضای مجازی به کاربران ارائه دهند و ش��رکت های کوچک تر از پهنای باند و 
امکانات ضعیف تری برای رقابت با آنها برخوردار باشند.پیش از این بسیاری از شهروندان 
امریکایی از چنین تحولی اظهار نگرانی و نارضایتی کرده بودند و ۲۶ سناتور آمریکایی هم 
اعالم کرده بودند در برابر این تحول ایستادگی کرده و نخواهند گذاشت قوانین بی طرفی 
اینترنت تغییر کند. با حمایت شرکت های بزرگ فناوری از این موضع گیری امید می رود 

تا نبرد با کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا با قوت بیشتری انجام شود.در هفته های اخیر 
اکثر شرکت های فناوری در این زمینه موضعی منفعالنه داشته و موضع گیری جدی نکرده 
بودند. کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا ۵ ژانویه تصمیم نهایی خود را در مورد لغو قوانین 

بی طرفی اینترنت اتخاذ کرد.

اپراتور AT&T قصد دارد شبکه نسل پنجم اینترنت پرسرعت ۵G را تا پایان سال جاری 
میالدی ۲۰۱۸ در ۱۲ کشور جهان راه اندازی کند.

به گزارش وب س��ایت techtarget، در اوایل سال ۲۰۱۲، اتحادیه بین المللی مخابرات 
 )IMT( تحت نظر سازمان ملل برنامه ای را برای توسعه تیم ارتباطات بین المللی موبایلی
برای افق ۲۰۲۰ آغاز کرد و درنتیجه، رسما یک مسابقه جهانی برای تعیین نسل پنجم 

شبکه موبایل شروع شد.
مدیران این شرکت و اپراتور مخابراتی اعالم کرده اند که این شرکت در سال جاری میالدی 
۲۰۱۸ نیز به تالش های خود برای توس��عه و گسترش زیرساخت های راه اندازی شبکه 

پرسرعت نسل پنجم اینترنت ادامه خواهد داد.
این اپراتور نیز همانند بسیاری از شرکت های مخابراتی مشهور بین المللی به سختی در 
تالش است تا بتواند برای نخستین بار استفاده از اینترنت پرسرعت ۵G را در کشورهای 

جهان برقرار کند.

شرکت تکنولوژی فیت بیت به منظور توسعه استارتاپ تشخیص گلوکز در کاربران دیابتی، 
بالغ بر ۶ میلیون دالر سرمایه گذاری کرده است.به گزارش وب سایت theverge، شرکت 
فیت بیت که در زمینه طراحی و تولید گجت های هوشمند از جمله ساعت هوشمند فیت 
بیت فعالیت می کند، قصد دارد به منظور تاسیس و توسعه یک استارتاپ فعال در زمینه 
تولید گجت هوشمندی که میزان قند و گلوکز را در کاربران تشخیص می دهد، بیش از 
۶ میلیون دالر س��رمایه گذاری کند.این استارتاپ تحت عنوان »سانو« زیرمجموعه ای از 
ش��رکت فیت بیت خواهد بود که گجت های هوشمند بسیار کاربردی و جذابی را برای 
کارب��ران بخصوص افراد دیابتی و مبتال به بیماری قند، طراحی و تولید خواهد کرد.این 
گجت هوشمند در راستای اهداف شرکت فیت بیت برای افزایش میزان سالمت و بهداشت 
کاربران در جهان عمل خواهد کرد چراکه میزان قند یا گلوکز موجود در خون کاربران را 
اندازه گیری کرده و گزارش می دهد. این س��نجش های خانگی به طور قطع می تواند 
به افراد دیابتی و همچنین سایر افراد سالمی که به رژیم غذایی خود اهمیت می دهند، 
کمک بسزایی کند.خبرگزاری CNBC برای نخستین بار خبر سرمایه گذاری فیت بیت 
برای چنین محصولی را اعالم کرد و سپس اطالعات مختصری از استارتاپ »سانو« را ارائه 
داد.استارتاپ »سانو« که در سانفرانسیسکوی ایاالت متحده آمریکا مستقر است، از سال 
۲۰۱۱ تاسیس و ایجاد شد و از آن موقع تاکنون درصدد طراحی و تولید محدود گجت 
هوشمندی بود که می توانست میزان قند یا گلوکز خون را تنها با استفاده و پوشیدن آن 

محصول هوشمند همانند ساعت، اندازه گیری کرده و بسنجد.این محصول در حال حاضر 
در انتظار دریافت تاییدیه سازمان غذا و دارو و FDA آمریکاست تا بتواند با کمک و سرمایه 
گذاری شرکت فیت بیت، به تولید انبوه و طراحی های پیشرفته تری از این گجت هوشمند 
اقدام کند.ساعت های هوشمند ساخت شرکت فیت بیت از جمله برترین و پر فروش ترین 
ساعت های هوشمند در سال ۲۰۱۷ شناخته شده است. این شرکت با کمپانی های دیگری 
که در عرصه تکنولوژی و تولید و طراحی گجت های هوشمند فعالیت می کنند، همکاری 

کرده است.
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اشکال امنیتی در تراشه ها به هکرها اجازه دسترسی می دهد

همه محصوالت شرکت اپل اشکال  امنیتی دارند

افزایش تاخیر عرضه محصوالت اپل در زمان تیم کوک

آن سوی
مرزها

ش��رکت های کامپیوتری در تالش برای رفع دو باگ )اشکال( در تراشه های کامپیوتری 
هستند که به هکرها این امکان را می دهد تا اطالعات محرمانه را به سرقت ببرند.بی بی سی 
نوشت: محققان گوگل می گویند یکی از اشکال های امنیتی جدی که »شبح« خوانده شده، 

در تراشه هایی یافت شده که توسط شرکت های اینتل، ای ام دی و آرم ساخته می شوند.
اشکال امنیتی دیگر به نام »ذوب«، تنها تراشه های ساخت اینتل را هدف قرار می دهد.

سازندگان این تراشه ها از ماه ها قبل در جریان این مشکل بودند و امیدوار بودند پیش از 
افشای جزئیات آن، این اشکاالت امنیتی را برطرف کنند.مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا 
گفته است هیچ مدرکی دال بر این که تا کنون از این اشکاالت امنیتی سوء استفاده ای شده 
باشد وجود ندارد.به گفته محققانی که این اشکال های امنیتی را یافته اند، تراشه های ساخته 
شده از سال ۱۹۹۵ به این سو چنین اشکاالتی دارند.شرکت اینتل گفته است برای رفع 
مشکل، بسته های نرم افزاری منتشر کرده که در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت.۸۰ 
درصد کامپیوترهای رومیزی )دس��کتاپ( و ۹۰ درصد لپتاپ ها در جهان از تراش��ه های 
شرکت اینتل استفاده می کنند.ریزتراشه ها در بسیاری از قطعات کامپیوترها و تلفن های 
همراه استفاده می شوند.نقل و انتقال اطالعات در تراشه ها تا کنون ایمن محسوب می شد 
اما بروز این دو اشکال امنیتی به معنای آن است که می توان به اطالعات دسترسی داشت.
گزارش های اولیه خاطرنشان می کرد این باگ، تنها تراشه های ساخت اینتل را هدف قرار 

داده اما اکنون مشخص شده تراشه های ای ام دی و آرم هم هدف قرار گرفته اند.
شرکت آرم گفته است بسته های نرم افزاری برای مشتریان خود که شرکت های تولیدکننده 
تلفن های هوشمند در میان آنها هستند، ارسال شده است.شرکت ای ام دی گفته است هیچ 

خطری محصوالت ای ام دی را در این مقطع تهدید نمی کند.

  بسته نرم افزاری برای رفع مشكل
اینتل به سرمایه گذاران خود گفته است محققان دریافته اند که هکرها می توانند از اشکال 
امنیتی »ذوب« سوءاستفاده کرده و توانایی دسترسی به حافظه آن و دسترسی احتمالی به 
اطالعاتی از قبیل کلمات عبور یا کلیدهای رمز را پیدا کنند.مایکروسافت که از تراشه های 
اینتل استفاده می کند گفته است بسته نرم افزاری امنیتی منتشر می کند. این شرکت گفته 
است اطالعاتی در دست ندارد تا نشان دهد اطالعات مورد استفاده سوء قرار گرفته است.
شرکت اپل هم گفته است برای کامپیوترهای لپ تاپ و رومیزی خود چنین بسته ای منتشر 
خواهد کرد.در مورد اشکال نرم افزاری موسوم به »روح« تا کنون راه حل قطعی پیدا نشده 
است.گوگل به دارندگان تلفن های اندروید گفته است که در صورتی که تازه ترین بسته 
امنیتی تلفن خود را به روز کرده اند، در امان هستند و جی میل آنها هم از خطر مصون است.

این شرکت گفته است برای دارندگان نسخه های قدیمی کروم بوک بسته ای منتشر می کند 
و برای استفاده کنندگان از مرورگر کروم هم کار مشابهی خواهد کرد.

شرکت اپل گفته است کلیه آی فون ها، آی پدها و کامپیوترهای مک این شرکت تحت تاثیر 
دو اشکال عمده امنیتی در تراشه ها قرار گرفته اند.به گزارش سیتنا به نقل از بی بی سی، 
شرکت های کامپیوتری تالش می کنند دو باگ )اشکال( در تراشه های کامپیوتری را برطرف 

کنند که به هکرها این امکان را می دهد تا اطالعات محرمانه را به سرقت ببرند. نام این دو 
اشکال امنیتی »روح« و »ذوب« اعالم شده است.میلیاردها کامپیوتر، تلفن های هوشمند و 
تبلت در سراسر جهان اکنون با این مشکل رو به رو هستند و شرکت اپل هم تائید کرده که 
محصوالت این شرکت هم چنین مشکلی دارند.این شرکت برای رفع مشکل باگ »ذوب« 
بسته نرم افزاری منتشر کرده و قرار است طی روزهای آینده بسته نرم افزاری دیگری ارائه 
کند.تنها آیفون ها و مک هایی که با تازه ترین سیستم عامل کار می کنند تحت تاثیر باگ 
ذوب قرار نمی گیرند.اپل گفته است هیچ مدرکی وجود ندارد که از این باگ، استفاده سوء 
شده باشد اما این شرکت به کاربران خود گفته است که بسته نرم افزاری را تنها از منابع مورد 
وثوق دانلود کنند.کاربران مک اغلب بر این باورند که دستگاه ها و سیستم های عامل آنها به 
نسبت سایر دستگاه ها مانند تلفن های اندروید یا کامپیوترها با سیستم عامل مایکروسافت 
کمتر در معرض آسیب های امنیتی بوده است.محققان گوگل می گویند اشکال های امنیتی 
در تراشه هایی یافت شده که توسط شرکت های اینتل، ای ام دی و آرم ساخته می شوند. این 

شرکت ها تقریبا کل تراشه های دنیا را می سازند.

در ش��ش س��الی که از مدیریت تیم کوک بر ش��رکت اپل می گذرد، شاهد بیشتر شدن 
تاخیرهای این شرکت و عرضه کندتر محصوالت آن به بازارهای جهانی هستیم.به گزارش 
سیلیکون بیت، اپل در سال های اخیر محصوالت جدید و جذاب متنوعی را عرضه کرده، اما 
تاخیر در این زمینه موجب نارضایتی میلیون ها نفر در سراسر جهان شده است.اپل در دوره 
مدیریت تیم کوک سه محصول جدید عرضه کرده که عبارتند از ساعت اپل، هدفون ایرپاد 
بی سیم و همین طور بلندگوی هوشمند خانگی هوم پاد که این سومی قرار است در آینده 
نزدیک در دسترس قرار بگیرد. اما هیچ یک از این سه محصول و همین طور نسخه های 
به روزشده آنها در زمان وعده داده شده به بازار نیامده اند.به عنوان مثال اپل قول داده بود، 
ساعت خود را در اوایل سال ۲۰۱۵ عرضه کند، اما نهایتا این ساعت در ماه آوریل تولید شد. 
ایرپاد هم به جای اکتبر سال ۲۰۱۶ دو ماه بعد تولید شده و تحویل سفارشات مختلف تا 
یک سال بعد به تعویق افتاد.در نهایت هوم پاد هم در سال ۲۰۱۷ تولید نشد و امید می رود 
در اوائل سال ۲۰۱۸ به دست عالقمندان برسد. به نظر می رسد تداوم این وضعیت موجب 

تشدید نارضایتی ها از اپل شده و وضعیت رقبایی مانند سامسونگ را در بازار بهبود بخشد.
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اپلیکیشنی که صورت افراد را شناسایی می کند

»اعتیاد« به بازی های دیجیتال به عنوان بیماری به رسمیت شناخته می شود
سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد که »اختالل بازی های دیجیتال« را به عنوان بیماری 
به رسمیت خواهد شناخت چرا که متخصصان در زمینه خطر اعتیاد به این بازی ها اتفاق 
نظر دارند.به گزارش سیتنا به نقل از بی بی سی، به گفته طارق یاسارویچ سخنگوی سازمان 
بهداشت جهانی، در ویرایش یازدهم طبقه بندی بین المللی بیماری ها )ICD-۱۱( که 

تابستان سال ۱۳۹۷ منتشر می شود این بیماری گنجانده خواهد شد.
سازمان بهداشت جهانی ویرایش جدید طبقه بندی بین المللی بیماری ها را بر عهده دارد و 

برای آن از نظر متخصصان در سراسر دنیا استفاده می کند.
به گفته یاسارویچ در حال حاضر تعریف این نوع اعتیاد عبارت است از: »الگوی رفتاری 
مربوط به بازی های دیجیتال یا ویدئویی که مش��خصه آن ضعف اراده و اختیار و اولویت 
دادن زیاد به بازی در قیاس با فعالیت های دیگر- به حدی که بازی بر دیگر عالئق فرد 
مقدم باشد.« از عالئم دیگر می توان به »تداوم و حتی بیشتر بازی کردن با وجود پیامدهای 
منفی« اشاره کرد. دستوالعمل اولیه که هنوز نهایی نشده می گوید برای چنین تشخیصی 
فرد باید حداقل یک سال »اشتغال غیرعادی ذهنی« با بازی داشته باشد و در این صورت 
این اختالل به عنوان رفتار اعتیادآور طبقه بندی خواهد شد.هر چند گفته شده به دلیل 
گسترش وسیع بازی های آنالین، این اختالل بیشتر دامنگیر جوانان می شود. آقای یاسارویچ 

گفت هنوز زود است که گستره مشکل را پیش بینی کنیم.
»اختالل بازی های دیجیتال مفهومی نسبتا جدید است و هنوز اطالعات کافی در مورد این 

بیماری و عوامل انتشار آن در سطح جمعیتی گردآوری نشده است.«
یاسارویچ گفت با اینکه »شواهد محکم« هنوز وجود ندارند اما متخصصان هم عقیده هستند 
که »مسئله ای« وجود دارد و گنجاندن این اختالل در طبقه بندی بین المللی بیماری ها 

مناسبترین اقدام در حال حاضراست.
»کسانی هستند که درخواست کمک دارند و به رسمیت شناختن این اختالل به تحقیقات 

بیشتر و تخصیص منابع برای مبارزه با این مشکل کمک بسزایی می کند.«
راهنمای تشخیص و آمار  اختالالت ذهنی )DSM(، راهنمای مرجع بیماری های روانی که 
انجمن روانپزشکان آمریکا منتشر می کند در ویرایش پنجم خود که در سال ۲۰۱۳ منتشر 
شد، برای نخستین بار »اختالل بازی های اینترنتی« را در زمره بیماری های روانپزشکی وارد 
کرد اما آن را در بخش اختالالتی قرار داد که هنوز رسما پذیرفته نشده و نیاز به مطالعات 

بیشتر دارد. با این حال برخی متخصصان در کارآمدی تعریف »اختالل بازی های اینترنتی« 
که DSM-۵ مطرح کرده ابراز تردید کرده و آن را سردرگم خوانده اند و انتقاد کرده اند که 
رویکرد در مورد این اعتیاد شبیه اعتیاد به مواد مخدر بوده در حالی که نباید چنین باشد.

گزارش شده که سازمان بهداشت جهانی »زیر فشار بسیار شدید« کشورهای آسیایی قرار 
داشته تا این نوع اعتیاد را به رسمیت بشناسد.

چین از سال ۲۰۰۸ اعتیاد به اینترنت را به عنوان بیماری به رسمیت شناخت و از آن زمان 
به بعد اردوگاه های بازپروی برای نوجوانان معتاد به اینترنت راه اندازی کرد. در این اردوگاه ها 
سعی می شود با سختگیری زیاد و فعالیت  بدنی شدید، اعتیاد نوجوانان را ترک دهند. به 

روشهای این اردوگاه ها هم از نظر انسانی و هم از نظر کارآمدی بشدت انتقاد شده است.
در کره جنوبی که داش��تن موبایل برای ش��اگردان ابتدایی پدیده ای عادی است، از سال 
۲۰۱۵ اردوگاه   ترک اعتیاد برای نوجوانان راه اندازی شده و از سال ۲۰۱۱ قانونی موسوم 
به قانون سیندرال وجود دارد که بازی آنالین را از ساعت ۱۲ شب تا شش صبح برای افراد 
زیر ۱۶ سال ممنوع می کند اما به نظر می رسد آنها که خیلی مشتاق بازی هستند راهی 

برای دور زدن آن می یابند.

به تازگی یک شرکت انگلیسی اپلیکیشنی ساخته که پس از اسکن صورت فرد پروفایلی 
حاوی اطالعات فرد از جمله لینک هایی به حساب های کاربری آن در رسانه های اجتماعی 

فراهم می کند.
به گزارش تلگراف، به زودی می توان با استفاده از یک اپلیکیشن جدید شناسایی صورت، 

افراد را به سرعت شناسایی کرد.
این اپلیکیشن صورت افراد را اسکن می کند و پروفایلی حاوی اطالعات ف��رد از جمله 

لینک هایی به پروفایل حساب های کاربری رسانه های اجتماعی آنها فراهم می کند.
شرکت انگلیسی Blippar با کمک فناوری واقعیت افزوده این اپلیکیشن را ساخته که قادر 
است بیش از ۴۰۰ هزار شخصیت مشهور را شناسایی کند. نرخ صحت تشخیص اپلیکیشن 

نیز بیش از ۹۹ درصد است.
این برنامه حتی می تواند بین دوقلوهای همسان مانند برادران برولی)دوندگان انگلیسی( 

تمایز قائل شود.
در حال حاضر این اپلیکیشن می تواند بیشتر شخصیت های مشهور از جمله بازیگران، 
سیاستمداران، نوازندگان، خوانندگان، کارآفرینان، نویسندگان، ورزشکاران و دانشمندان را 

شناسایی کند.
کاربر همچنین می تواند پروفایل صورت خود را نیز در این برنامه آپلود کند. این پروفایل 
شامل اطالعات و لینک های انتخابی کاربر به پروفایل رسانه های اجتماعی، موسیقی مورد 

عالقه و غیره است.
درهرحال این فناوری با استفاده از هوش مصنوعی تصاویر را شناسایی می کند و در آینده 
می توان از آن برای کنترل های ایمنی در بانکداری آنالین و ورود به ساختمان استفاده 

کرد. اپلیکیشن Blippar برای اندروید و iOS عرضه شده است.
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مسدود شدن کامل سرویس های صوتی اپلیکیشن ها در امارات

احتمال خرید نتفلیکس از طرف اپل

تالش ZTE برای برقراری اینترنت 5G در 60 کشور

شارژ تعدادی از دستگاه های الکترونیک از فاصله 24 متری

بر اساس برخی از قوانین امارات متحده عربی، خدمات تماس صوتی تمام اپ های پیام 
رسان مسدود می شود.به گزارش خبرنگاران جوان، سرویس تماس ویدیویی اسکایپ که در 
امارات طرفداران زیادی دارد، در روزهای گذشته فیلتر شد. طبق قوانین رگوالتوری امارات 

متحده عربی، خدمات تماس صوتی تمام اپ های پیام رسان مسدود می شود.
تنظیم کننده ارتباطات امارات متحده عربی )TRA( موضوع مس��دود ش���دن کام�ل 
س��روی��س های صوتی را به صورت رس��می تایید کرده است.با مس��دود شدن کامل 
سروی��س های صوتی در امارات، اسکایپ خدمات خود از جمله FaceTime را کاهش 

داده است.

منابع مطلع می گویند اپل قصد دارد به بازیگر مهم تری در دنیای تفریحات دیجیتال مبدل 
ش��ود و از همین رو به دنبال خرید ش��رکت نتفلیکس است.به گزارش فون آرنا، اپل که 
در زمینه خرید شرکت های فناوری خالق بزرگ و کوچک سابقه طوالنی دارد، این بار 
نتفلیکس را برای خرید انتخاب کرده، هر چند اخبار موجود در این زمینه هنوز قطعی 
نیست و هیچ یک از دو طرف این معامله در این زمینه اظهارنظری نداشته اند.اپل در آخرین 
خرید پرسروصدای خود ۴۰۰ میلیون دالر برای خرید شرکت شازم هزینه کرد. این شرکت 
برنامه موبایلی محبوبی به همین نام عرضه کرده که با پخش موسیقی موردعالق�ه شم��ا 
می تواند دیگر موسیقی های محبوبتان را حدس زده و آنها را برای گوش کردن پیشنهاد 
 Beats Audio کند.پرهزینه ترین خرید اپل صرف ۳ میلیارد دالر برای خرید شرکت
بوده اس��ت. تحلیل گران موسسه Citi شانس عملی شدن این خرید را فعال ۴۰ درصد 
برآورد می کنند. ارزش کلی سرمایه نتفلیکس در بازار حدود ۸۰ میلیارد دالر برآورد می 

شود و به نظر می رسد اپل برای این خرید نیز باید رقم کالنی را بپردازد.

اپراتور و شرکت مخابراتی ZTE تاکنون در بیش از ۶۰ کشور جهان، بسترها و زیرساخت های 
الزم برای برقراری نسل جدید و پرسرعت اینترنت ۵G را فراهم کرده است.به گزارش وب 
سایت آسیا تایمز، یین ییمین – رئیس اپراتور  و شرکت مخابراتی ZTE – اظهار کرده 
است که این شرکت در سال پیش روی میالدی ۲۰۱۸ نیز به تالش های خود برای توسعه 
و گسترش زیر ساخت های راه اندازی شبکه پرسرعت نسل پنجم اینترنت ادامه خواهد داد.
این شرکت که یکی از اپراتورهای مخابراتی چندملیتی فعال در چین بوده و از پیشگامان 
عرصه برقراری نسل پنجم و پرسرعت اینترنت محسوب می شود، قصد دارد همچون سایر 
اپراتورهای فعال در جهان بسترهای الزم برای برقراری و راه اندازی اینترنت ۵G را آماده 
سازی کرده و در این زمینه سرمایه گذاری کند.این اپراتور چینی به منظور  برقراری هر 
چه سریعتر این شبکه اینترنت با سایر شرکت های مخابراتی جهان همکاری کرده است 
و پروژه هایی همچون سافت بانک ژاپن، تلفنیکا در اسپانیا، ویند تری ایتالیا، اورنج فرانسه، 
تلنت بلژیک و KT کره جنوبی را در سوابق خود در اختیار دارد و همچنان مصمم است 
که بتواند این همکاری ها و سرمایه گذاری ها را تا برقراری کامل و موفقیت آمیز نسل پنجم 

اینترنت پر سرعت ۵G ادامه دهد.

یک شرکت فناوری تصویری از شارژری رونمایی کرده که همزمان می تواند ۳۰ دستگاه را از فاصله ۲۴ متری 
و در یک ش��ب ش��ارژ کند.به گزارش انگجت، ش��رکت Powercast از یک فرستنده رادیکال جدید به نام 
Powerspot رونمایی کرده که می تواند چند دستگاه را از فاصله ۲۴ متری شارژ کند.این دستگاه در نمایشگاه 
محصوالت مصرفی الکترونیکی )CES( رونمایی شد. Powerspot با فراهم کردن پوششی مشابه وای فای 
دستگاه ها را به طور خودکار شارژ می کند.این بدان معنا است که دستگاه بدون نیاز به سیم یا صفحه خاص 
شارژ می شود. تنها کاربر باید از فعال بودن دستگاه در حوزه مشخص شده اطمینان حاصل کند. به گفته شرکت 
سازنده، دستگاه Powerspot طی یک شب دستگاه ها را شارژ می کند.این دستگاه انرژی را به صورت امواج 
رادیویی )RF( به یک تراشه ریز دریافت کننده ارسال می کند. این تراشه را می توان در دستگاه قرار داد تا 
فناوری شارژ بی سیم را فعال کند. Powerspot به طور خودکار فعال می شود و پس از شارژ دستگاه خاموش 

می شود.فرستنده Powerspot می تواند به طور همزمان ۳۰ دستگاه را شارژ کند.








