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فرامرز رستگار
دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای 

صنعت مخابرات ایران 

سرمقاله

توقف همکاری رشکت مخابرات ایران با مشاوران خارجی؛ فرصت یا تهدید!

  راهبرد جدید شرکت مخابرات ایران در استفاده از خدمات مشاوره
ــرکت مخابرات ایران از توقف همکاری با مشاوران خارجی و استفاده از  مدیرعامل ش

توان مشاوران داخلی این شرکت در بدنه اجرایی خبر داد.
مهندس سیدمجید صدری اشاره کرد که مشاوره های خارجی را متوقف کردیم تا در 
موردش بیشتر فکر کنیم، اما در مشاوره های داخلی دو مساله مطرح بود. بخشی از 
نیروهای مشاوره را می توانیم با نیروی انسانی خودمان با کمی توجه جایگزین کنیم 
و شرکت را از هزینه های فراوان مشاوره بیرونی نجات دهیم. بخشی از آن نیز اعضای 
ــتانی بوده اند که پس از حذف این هیات مدیره ها قرار بود به مدت  هیات مدیره اس

شش ماه در سمت مشاوره بمانند، اما یک سال و نیم طول کشید.

  وظیفه مشاوران در شرکت مخابرات ایران 
در حال حاضر مهمترین سند پیش روی شرکت مذکور، ره نگاشت پنج ساله تحول 
ــت که در سال 1395 تهیه شده و مراحل آن به تدریج تا  ــرکت مخابرات ایران اس ش

سال 1400 تکمیل و نهایتا به شبکه تمام IP و شرکتی تمامIT  تبدیل می شود. 
دلیل تهیه این برنامه تحول، وضعیت نامناسب شرکت مخابرات ایران در سال 1395 
به عنوان یک شرکت خدمات ارتباطی صرفا در حوزه ارتباطات ثابت بوده که شرکت 
ــکالتی مانند زیان مالی، ریزش مشتری، سرمایه گذاری باال، عدم همگرایی  را با مش

سرویس ها و رقابت شدید مواجه نموده بود. 
ــدل عملیاتی و  ــازماندهی، م ــاله، س ــاس این برنامه باید طرح تجاری پنج س بر اس
فرآیندهای کسب و کار، کارایی عملیاتی و کاهش هزینه ها و مذاکره با رگوالتوری از 
طریق بهینه کاوی، استفاده از اسناد موجود و مشاورین، آموزش سرمایه های انسانی، 
تعیین چارچوب و اولویت بندی اقدامات و قاطعیت و ممارست رخ دهد که مشاوران 

در آن می توانند نقش اساسی داشته باشند.
ــرکت های خارجی در انجام برنامه تحول چندان  ــاوره ش به دالیل ذیل، خدمات مش
کارساز نبود و یا  اینکه می توانست توسط مشاوران داخلی با هزینه بسیار کمتر هم 

انجام شود. 
ــت بوم مخابرات و خدمات مخابراتی کشور چندان آشنا  ــاوران خارجی با زیس -مش

نبودند،

ــاوران خارجی و واحدهای مسوول در بخش های مختلف  ــط مناسب بین مش -واس
ــات خود را به مدیران ارشد ارائــه  ــرکت وجود نداشت و معموال مشاوران گزارش ش

می دادند،
-شرح خدمات مشاوران خارجی خیلی شفاف تعریف نشده و به همین علت تحویل 

گرفتنی ها نیز قابل اندازه گیری و ارزیابی نبود،
ــرکت از اینکه عمده گزارشات مشاوران خارجی در  -کارشناسان و مدیران میانی ش

سطحی  پایین تر و یا برابر با توانمندی آنان تهیه و عرضه می شود ناخشنود بودند.
 

  آیا شرکت مخابرات  برای همیشه نیازی به مشاوران خارجی نخواهد 
داشت؟

ــرکت مخابرات باید جهانی بیاندیشد و بومی عمل کند. وقتی که نتایج گزارشات  ش
ــاوران خارجی در همان سطحی است که پرسنل شرکت مخابرات ایران در حال  مش
ــر عمل می کنند و به طور طبیعی همواره با تحوالت فن آوری و مدیریتی هم  حاض
ــت که جذب و پیاده سازی آن برای  ــوند و یا اینکه در درجه ای اس ــاز می ش همس
کارکنان شرکت میسر نیست پس کار در یک جا و یا چند جا اشکال دارد. بهره مندی 
ــاور برون سازمانی اعم از شرکت های خارجی و داخلی باید توسط مشاوران و  از مش
یا کارشناسان درون سازمانی مرتبط صورت گیرد و رابطه کاری مانند جریان انتقال 

دانش است.
ــش مواجه ایم و از طرف دیگر با  ــان انتقال دانش از یک طرف با صاحب دان در جری

نیازمند دانش، که اولی انتقال دهنده دانش و دومی دریافت کننده دانش است. 
انتقال دهنده نه تنها باید دارای دانش الزم باشد، بلکه باید آگاه و مجرب برای انتقال 

و سازگاری با توان جذب کننده هم باشد. 
دریافت کننده دانش نیز باید علم، تجربه، استعداد، عالقه و اعتقاد به کارگروهی برای 

فنونی که قرار است جذب شود را داشته باشد. 

  چگونه توقف همکاری با مشاوران خارجی را از تهدید به فرصت تبدیل 
کنیم؟

ــرکت مخابرات ایران با شناسایی نیروهای توانمند، متعهد و معتقد به کارگروهی  ش
خود و تشکیل یک سازمان مشاوره ای توام با آموزش های مهارتی ویژه قادر خواهد 

بود که شکاف ناشی از نبود مشاور خارجی را در شرایط فعلی برطرف نماید.
البته شرکت های مشاوره نسبتا خوبی در داخل کشور نیز وجود دارد که با هم افزایی، 
ــب کار با مشاوران توانمند خارجی  ضمن ارتقای توانمندی های داخلی، زمینه مناس

برای سطوح پیشرفته تر را در آینده فراهم می نمایند.
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»کالن داده ها« می تواند موتور محرک اقتصاد و اشتغال کشور باشد

یادداشت
سردبیر

اتحادیه جهانی مخابرات، شعار روز جهانی ارتباطات در سال 201۷  را »داده های بزرگ 
برای تأثیری بزرگ« اعالم و دالیل انتخاب این شعار را این گونه عنوان کرد: »با داده های 
بزرگ می توان فرصت های تبدیل مقادیر بی سابقه داده را به اطالعات مورد نیاز برای 
ــعه را آزمود و آن ها را عملی کرد«.دبیرکل اتحادیه  ــوی پیشرفت و توس حرکت به س
جهانی مخابرات تاکید دارد که با شناخت بهتر این شعار، فرصتی فراهم می شود که در 
صورت رشد تصاعدی حجم داده ها و ارتباطات، نگاهی دقیق تر به اهمیت حاکمیت و 

مقررات و پیامدهای این امر برای حریم خصوصی و امنیت، داشته باشیم.

  اما داده های بزرگ چیست و چرا تا این میزان اهمیت دارد؟
ــود که اندازه  ــا کالن داده ها به مجموعه ای از داده ها اطالق می ش ــای بزرگ ی داده ه
آنها فراتر از حدی است که با نرم افزارهای معمول بتوان آنها را در یک زمان معقول 
ــن داده ها مجموعه ای از تکنیک ها و  ــازی، مدیریت و پردازش کرد. ای اخذ، دقیق س
تاکتیک هایی است که نیازمند شکل جدیدی از یکپارچگی است تا بتواند ارزش های 
ــده اند،  ــیع، پیچیده و متنوع داده پنهان ش بزرگی را که در مجموعه های بزرگ، وس

آشکار سازد.
ــدت  ــتا، داده های بزرگ تقاضا برای متخصصان در این حوزه را به ش در همین راس
ــاالنه میلیاردها دالر برای توسعه  ــرکت های بزرگ حوزه IT س ــت و ش باال برده اس

نرم افزارهای مدیریت و تحلیل داده سرمایه گذاری می کنند.
ــرار داده و فرهنگی  ــا و افراد را تحت تاثیر ق ــازمان ه ــای بزرگ نحوه کار س داده ه
ــا و مدیران حوزه  ــب و کاره ــا ایجاد می کنند که از طریق آن کس ــازمان ه را در س
ــتفاده از تمامی ارزش های پنهان در داده ها سوق  ــمت اس فناوری اطالعات را به س
می دهند. ادراک این ارزش ها به همه کارکنان سازمان ها این امکان را می دهد که 
با بینش وسیع تری تصمیم گیری کنند، نزدیکی بیشتری با مشتریان داشته باشند، 
فعالیت های خود را بهینه کنند، با تهدیدات مقابله کنند و در نهایت سرمایه های خود 

را بر روی منبع جدیدی از سود سرشار پنهان در داده ها متمرکز سازند.

  منافع استفاده از کالن داده ها در بخش های مختلف
ــش هزینه ها، افزایش بهره  ــبب کاه ــتفاده از داده های بزرگ س در بخش دولتی اس
ــتفاده از  ــود. لیکن در بخش دولتی اس وری و ظهور و بروز نوآوری های جدید می ش
چهارچوب های مبنی بر داده های بزرگ نیازمند همکاری بخش های مختلف است.

در بخش خصوصی نیز می توان نمونه های استفاده از کاربردهای داده های بزرگ را 
در حوزه هایی همچون فروش، ارتباط با مشتری، خدمات مالی و ... مشاهده کرد.

  »کالن داده ها« موتور محرک اش�تغالزایی و حرکت کش�ور در مسیر 
پیشرفت

ــمند،  ــوان گفت امروزه نقش و اهمیت »کالن داده ها«، به عنوان منبعی ارزش می ت
سرمایه ای ملی و عامل کلیدی برای ایجاد و رشد کسب وکارهای نوین در جهان، بر 
کسی پوشیده نیست. در همین راستا، توسعه فناوری »کالن داده ها«، با تأثیرگذاری 
بر شئون مختلف اجتماعی و اقتصادی، می تواند بستری جهت ارتقای نوآوری و موتور 

محرک اشتغالزایی و حرکت کشور در مسیر پیشرفت و توسعه باشد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات هم در راستای اجرای سند راهبردی برنامه ششم 
توسعه کشور و به منظور تحقق هدف کمی »رصد و ارتقاء دانش داخلی در کشور«، 
فناوری کالن داده ها را به عنوان یکی از فناوری های نوین و موضوعات محوری برای 
ــعه فناوری و کسب وکارهای مرتبط با فاوا شناسایی و برای تدوین نقشه راه در  توس

این حوزه برنامه ریزی کرد.

  اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای »تدوین نقشه راه کالن 
داده ها«

ــه راه کالن داده ها به کارفرمایی وزارت  ــتای اجرای پروژه های تدوین نقش در راس
ارتباطات و فناوری اطالعات و رگوالتوری کالن داده ها به کارفرمایی سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی، مستند »گزارش تحلیلی نخستین پیمایش کالن داده ها 

در ایران« توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات تدوین و ارائه شد.
ــه راه کالن داده ها« خواهد بود، با   طرح کالن داده ها که منتج از پروژه »تدوین نقش
هدف آماده سازی    بستری مناسب جهت ایجاد و توسعه زیست بوم کالن داده ها در 
کشور و بهره گیری    از ارزش های    پنهان در کالن داده های    کشور اجرائی خواهد شد. 
این طرح در برگیرنده محورهائی است که هر یک از پروژه های مختلف تشکیل یافته 
و با اجرای آنها می توان با ارتقاء سطح دانش و فناوری بومی در حوزه کالن داده ها، 
ــاخت های سخت افزاری و بسترهای نرم افزاری الزم برای ارائه خدمات  ایجاد زیر س
کالن داده ها، ارائه خدمات کالن داده ها و حمایت از شرکتهای دانش بنیان فعال در 
حوزه کالن داده ها به ایجاد زیست بوم کالن داده ها در کشور کمک کرد. به عبارت 
ــه راه و  ــایی ابعاد فناوری کالن داده ها و تدوین نقش دیگر، این پروژه با هدف شناس
اقدامات اجرایی الزم در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اجرا شده است 
تا بتوان در نتیجه آن، بستری مناسب جهت ایجاد و توسعه اکوسیستم فناوری کالن 
ــور و همچنین زمینه بهره گیری از ارزش های پنهان در کالن داده  داده ها در کش

های کشور فراهم نمود.

 دستاوردهای اصلی پروژه پیمایش کالن داده ها
  دستاوردهای اصلی این پروژه عبارتند از:

•نقشه راه کالن داده ها شامل حوزه های فناوری، سرویس و کسب و کار،
•سند برنامه عملیاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و طرح جامع کالن داده ها 

شامل نیازهای تجهیزاتی برای ایجاد آزمایشگاه و پایلوت،
•شناسنامه های برنامه های عملیاتی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و طرح جامع 

کالن داده ها و RFP  پروژه های منتخب وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات،

  دستاوردهای فرعی حاصل از این پروژه عبارتند از:
ــب و کار،  ــی )Taxonomy( کالن داده ها از منظرهای فناوری، کس •گونه شناس

امنیت، سرویسها، کاربردها، استانداردها و قوانین و مقررات،
•معماری مرجع و زنجیره ارزش کالن داده ها،

ــب و کار، امنیت،  •وضعیت موجود کالن داده ها در جهان از منظرهای فناورانه، کس
سرویسها، کاربردها، استانداردها و قوانین و مقررات،

ــور شامل ابعاد فنی، سیاسی، اجتماعی، قانونی،  •تحلیل محیط کالن داده ها در کش
زیست محیطی و اقتصادی،

•تحلیل زیست بوم کسب و کار کالن داده ها شامل بازار، ذینفعان، مشتریان، فراهم 
کنندگان داده ها، ارائه دهندگان خدمات و تأمین کنندگان محصوالت،

  نتیجه گیری
ــرایط روز  در نهایت می توان گفت؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با درک ش
ــا ارائه »گزارش  ــده و ب ــا در بخش »داده های بزرگ« وارد ش ــوزه ICT در دنی ح
ــیر  ــبت به حضور در مس ــتین پیمایش کالن داده ها در ایران« نس تحلیلی نخس
ــت، اما از آنجا که بازار حوزه کالن  ــه راه کالن داده ها« اقدام کرده اس »تدوین نقش
داده ها نیازمند حمایت های قانونی و انجام تکالیف سایر دستگاههای وزارتخانه ها 
و نهاد مربوط برای فعال سازی است، لذا در ادامه مسیر و به منظور رفع چالش های 
حقوقی و قانونی در این حوزه، حمایت سایر دستگاه های اجرایی و قانونگذاری در 
ــور ضروری است تا در نهایت بتوانیم کشور را از دستاوردهای حضور بموقع در  کش

این بخش منتفع کنیم.

مونا ارشادی فر
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توقف همکاری رشکت مخابرات با مشاوران خارجی و استفاده از توان 
مشاوران مدیرعامل در بدنه  اجرایی

به اعتقاد بنده لغو قراردادهای مشاوره ای اخیر 
و آزادسازی لشکر مشاوران مدیرعامل، اولین 
اقدام در این راستا بود و از سایر بخشها نیز 
خواسته ام برای بهبود بهره وری ده درصدی 

برنامه ریزی کنند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، از توقف همکاری با مشاوران خارجی و استفاده از 
توان مشاوران داخلی این شرکت در بدنه  اجرایی این شرکت خبر داد.

مهندس سید مجید صدری در صفحه اینستاگرامش نوشت:
ــی در نقطه ای که نمی دانید  ــام درمان گاهی ناگزیریم جراحی کنیم. جراح در نظ
پشت آن چه خبر است و تا چه حد بدخیم است، لذا در جراحی دو چیز بسیار مهم 
می شود، یکی تشخیص و دیگری درمان. هر کدام خطا باشد آسیب جبران ناپذیری 
ــت به گذشته هم هرگز ممکن نیست. وضع ما در مخابرات هم همین  می زند. برگش
است. وقتی دیدیم برای اموری با نام مشاوره به ایرانی و خارجی هزینه های بسیاری 

می دهیم در حقیقت درد و درمان مشخص شد.
بی تردید مشاوره های خارجی را متوقف کردیم تا در موردش بیشتر فکر کنیم، اما 
در مشاوره های داخلی دو مساله مطرح بود. بخشی از نیروهای مشاوره را می توانیم با 
نیروی انسانی خودمان با کمی توجه جایگزین کنیم و شرکت را از هزینه های فراوان 
مشاوره بیرونی نجات دهیم. بخشی از آن نیز اعضای هیات مدیره استانی بوده اند که 
پس از حذف این هیات مدیره ها قرار بود به مدت شش ماه در سمت مشاوره بمانند 
ــید. هر چند که پس از مدتی مزایای مالی آنان قطع  ــال و نیم طول کش اما یک س
می شد اما نگرانی من مشکالت معنوی این نوع سمت سازمانی بود. برای برگشت این 
عزیزان به پیکره اجرائی شرکت قرار گذاشتیم در الگوی سازمانی این شرکت بزرگ، 
ــب برای آنان درنظر گرفته شود تا جریان اجرائی شرکت بتواند دقیقا از  جایی مناس

توانائی های آنان در مسیر نیازهایش استفاده کند.
به این ترتیب خیالم راحت شد که تشخیص درد و درمان تا حدی درست انجام شده 
است. نظرات همکارانم برایم بسیار اهمیت دارد و ارزشمند است، لذا برای دریافت آن 
به نوشتن مطالبم در اینستاگرام می پردازم تا راهمان کوتاه و فاصله بین ما کمتر شود. 

لطفاً نظرات خود را برایم ارسال کنید.

  آزادس�ازی لشکر مش�اوران مدیرعامل ش�رکت مخابرات در راستای 
کاهش هزینه های جاری غیرضروری

 
ــرکت مخابرات ایران، تاکید کرد: به عنوان گسترده ترین اپراتور کشور،  مدیرعامل ش
ــرکت اولین مورد  ــکالتی مواجه ایم و نقدینگی ش برای تحقق تغییرات بزرگ، با مش
است. حقوق پرسنل و مطالبات پیمانکاران حتی با تغییرات و اقدامات گوناگون برای 

اولویت ها هنوز به مرحله مطلوب نرسیده است.
مهندس سید مجید صدری در اینستاگرامش نوشت: 

ــال 1396 که روزهای پایانی آن را می گذرانیم به فرمایش مقام معظم  زمانی که س
ــاختار و  ــال اقتصاد مقاومتی نام گرفت، هدف، ایجاد تحولی بزرگ در س رهبری س

زیرساختارهای ملی با عظمی جدی و جمعی بود.

ــده که تا پایان دولت،  ــتاد اقتصاد مقاومتی مصوب ش ــور در س در برنامه ریزی کش
متوسط سرعت دسترسی به 20 مگابیت ارتقا یابد و این درحالی است که حدود سی 
ــی فعلی قابلیت ارائه سرعتی بیش از 2 مگابیت بر ثانیه را ندارند.  درصد خطوط مس

پس برای تغییر بزرگی هدف گذاری شده است.
ــترده ترین اپراتور کشور، برای تحقق  ــهم خود به عنوان گس مخابرات ایران نیز به س
این تغییر بزرگ، امروز با مشکالتی مواجه است و نقدینگی شرکت اولین مورد است. 
حقوق پرسنل و مطالبات پیمانکاران حتی با تغییرات و اقدامات گوناگون برای اولویتها 

هنوز به مرحله مطلوب نرسیده است.
ــد ماهانه پنج درصدی درآمدها با  برای تغییر روند، بر روی وصول مطالبات و نیز رش

بازاریابی موثر و نیز کاهش هزینه های جاری غیر ضروری تمرکز کرده ایم.
به اعتقاد بنده لغو قراردادهای مشاوره ای اخیر و آزادسازی لشکر مشاوران مدیرعامل، 
اولین اقدام در این راستا بود و از سایر بخشها نیز خواسته ام برای بهبود بهره وری ده 
درصدی برنامه ریزی کنند. البته تاکید کرده ام برای این بهره وری نه حقوق پرسنل، 
بلکه فرآیندها را اصالح کنند. ارزیابی مدیران در موفقیت عملکرد به این شاخص ها 

صورت خواهد پذیرفت.
ــت و امیدوارم با  ــتورات رهبری معظم اس تمام این اقدامات در جهت پیروی از دس

همکاری همه مجموعه هر چه سریع تر به اهداف بنیادی دست یابیم.
مشکل بزرگ دوم تامین منابع سرمایه گذاری است که در وقتی دیگر درباره آن سخن 

خواهم گفت.
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ــی های قاچاق از مهر ماه  ــتری به عنوان مهمترین طرح مبارزه با گوش طرح رجیس
امسال در حال اجراست. بررسی ها نشان می دهد با اجرای این طرح واردات رسمی 
ــمگیری داشته است و بر اساس آمار گمرک واردات رسمی  تلفن همراه افزایش چش
ــد داشته است.  ــال 93 درصد رش ــور  در 11 ماهه امس ــی تلفن همراه به کش گوش
همچنین بررسی ها نشان می دهد درآمد های گمرک از محل واردات قانونی گوشی 

تلفن همراه در 9 ماهه امسال 150 درصد رشد داشته است.
ــودجویان و مخالفان، تالش کردند تا افزایش  هرچند در ابتدای اجرای این طرح، س
قیمت گوشی های تلفن همراه را دلیل اجرای این طرح عنوان کنند و مانع از اجرای 
موفقیت آمیز این پروژه شوند، اما با گام های محکم و موثر وزارت ارتباطات و همچنین 
ــتگاه های مرتبط ، این  طرح به خوبی  ــایر دس ــتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و س س
ــی های شرکت اپل، گوگل،  ــاس آخرین گزارش ها گوش ــت و بر اس در حال اجرا اس
ــی  ــونی، تکنو، هوآووی و دو مدل جدید گوش بلک بری،  موتوروال، ال جی، نوکیا، س
سامسونگ مشمول این طرح شده اند و مابقی این مدل گوشی به گفته وزیر ارتباطات 

از 15 فروردین اجرا می شود.
ــان می دهد در این مدت بیش از 2 میلیون و 600 هزار دستگاه  گزارش گمرک نش
ــی تلفن همراه از طریق گمرکات وارد کشور شده است. در 11 ماهه سال  انواع گوش
96 تعداد 2 میلیون و 64۸ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 419 میلیون و 
651 هزار دالر به کشور وارد شد. این در حالیست که در 11 ماهه سال گذشته یک 
میلیون و 440 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش 21۷ میلیون و 34 هزار دالر 

به طور رسمی از مبادی گمرک به کشور وارد شده بود.
 

بررسی ها از تاثیرات مثبت طرح رجیستری بر کاهش قاچاق گوشی های تلفن همراه 
حکایت دارد. آمارها نشان می دهد تنها در نشان تجاری آیفون ساخت شرکت اپل با 
رشد واردات قانونی به میزان 600 درصد مواجه شده ایم. براساس آمارها رشد درآمد 
های گمرک از محل واردات قانونی گوشی تلفن همراه در 9 ماهه امسال 150درصد 
بوده است. انجام قاچاق بیش از 3000 میلیارد تومان به منابع کشور آسیب می رساند 
اما درآمدی که از این مجرا نصیب دولت می شود، در طول سال شاید به اندازه بودجه 
کامل یک وزارتخانه باشد که دولت با آن می تواند برای امور مختلف خود برنامه ریزی 

کند.
ــای اجرای طرح  ــی های تلفن همراه درباره مزای ــن واردکنندگان گوش رییس انجم

پایگاه اطالع رسانی دولت

گام های محکم و موثر برای اجرای طرح رجیسرتی تلفن همراه

رشد ۹۳ درصدی واردات رسمی گوشی تلفن همراه به کشور؛

ــی های تلفن همراه، گفت: منفعت اعمال رجیستری در وهله اول  ــتری گوش رجیس
نصیب مصرف کنندگان می شود؛ چراکه بعد از اجرای این طرح خدمات پس از فروش 
ــد و همچنین برخی از کاالهایی که به صورت  ــی های موبایل تقویت خواهد ش گوش
قاچاق وارد می شوند، به دالیل مختلف برروی سالمت مردم هم اثر منفی می گذارد، 

چرا که کاالهای قاچاق بعضا تست های الزم را نگذرانده اند.
ــاره به اجرای  ــارزه با قاچاق کاال و ارز نیز با اش ــتاد مب حبیب اله حقیقی، رییس س
موفقیت آمیز این طرح و با بیان اینکه طرح رجیستری باید دقیق، بدون ایجاد مشکل 
ــود، گفت: در مورد این طرح گام های محکم و موثری  و هزینه برای مردم اجرایی ش

برداشته شده و مشکل عمده ای در میان نیست.
ــازمان تنظیم مقررات رادیویی هم با اشاره به اینکه 120  ــقانی، رییس س فالح جوش
میلیون سیم کارت در کشور وجود دارد که ۸0 میلیون آن فعال است، گفت: در حال 
ایجاد بانک اطالعاتی کاملی از  IMEIهای موجود هستیم. فالح با بیان نیازمندی ها و 
انتظارات این طرح، تصریح کرده است: این طرح به نحوی اجرا خواهد شد تا کمترین 
ــبکه و اپراتورهای تلفن همراه داشته باشد و از هرگونه پیچیدگی  تأثیر بر کاربران ش

پرهیز شود.
ــیاری از مصرف کنندگان گوشی ابراز  ــتری، بس با اجرای طرح موفقیت آمیز رجیس
رضایتمندی و اطمینان خاطر می کنند.  فرار از ارائه خدمات پس از فروش گوشی های 
ــایع ترین انتقادات خریداران گوشی بود و انتظار می رود با گذشت زمان  موبایل از ش

اثرات موفقیت آمیز این طرح بیشتر مشاهده شود.

آمارها نشان می دهد 
تنها در نشان تجاری 
آیفون ساخت شرکت 
اپل با رشد واردات 

قانونی به میزان ۶۰۰ 
درصد مواجه شده ایم.
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گذشت

 پیاده سازی ارز دیجیتال وابسته به شبکه و 
یا پیام رسان خاصی نیست 

  نقض حریم خصوصی کاربران توسط اپراتورهای تلفن همراه را 
پیگیری می کنیم

در کسب و کارهای مبتنی بر ICT موضوع جنسیت مطرح نیست

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: آن چیزی که به آن نیاز 
ــت پژوهش و ارزیابی در مورد رمزنگاری ارز دیجیتال  داریم نخس
ــای آن را بتوانیم اجرا  ــت تا به لحاظ تکنولوژیکی الگوریتم ه اس

کنیم.
محمد جواد آذری جهرمی، در نشست خبری پژوهشگاه ارتباطات 
و  فناوری اطالعات و در پاسخ به سوالی پیرامون اجرایی شدن ارز 
ــور توضیح داد: پیاده سازی ارز دیجیتال وابسته  دیجیتال در کش
به شبکه و یا پیام رسان خاصی نیست و آن چیزی که به آن نیاز 

داریم نخست پژوهش و ارزیابی در مورد رمزنگاری آن است.
ــورد ارز دیجیتال قوانین و  ــوع دوم در م ــا بیان اینکه موض وی ب
مقررات آن است تا بدانیم سیاست های کلی در قبال آن چیست، 
تصریح کرد: در این حوزه ابتدا باید اصول فقهی تدوین شود و پس 
ــخص شود این ارز چگونه  از آن قانون گذاری صورت گیرد و مش

مورد تبادل قرار خواهد گرفت.
ــاره به اینکه دو موضع در  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اش
قبال ارز دیجیتال می توانستیم داشته باشیم، گفت: نخست اینکه 
ــیم  حالت انفعالی به خود بگیریم و نظاره گر تحوالت در دنیا باش
ــک فرصت فرض کرده و حداکثر بهره وری را از آن  و دوم آن را ی

داشته باشیم که ما موضع دوم را انتخاب کردیم.
ــوزه ارز با بانک  ــوولیت ح آذری جهرمی با بیان اینکه چون مس
مرکزی است لذا مسوولیت پیاده سازی و پیگیری ارز دیجیتال نیز 
با بانک مرکزی است که چون در انقالب چهارم صنعتی بسیاری 
از مباحث میان بخشی است، وزارت ارتباطات نیز در این حوزه به 

یاری بانک مرکزی آمده است.
وی با اشاره به اینکه الزمه بحث ارز دیجیتال، پیاده سازی مدلی از 
آن است تا به صورت پایلوت اجرایی شود و نظام مالی بتواند آن را 
تجربه کند تا قوانین الزم را تعریف کنیم، افزود: البته سیاست ها و 

چهارچوب های ارز دیجیتال در کشور تبیین نشده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، از تخلف اپراتورهای تلفن همراه 
در افشای بانک اطالعاتی مشترکان به برخی وب سایت ها پرده 
برداش�ت. مهندس آذری جهرمی در حاشیه همایش جنبه های 
حقوقی ICT با اش�اره به گ�زارش مرکز ماهر درباره تخلف یکی 
از اپراتوره�ا در مقوله نقض حریم خصوصی کاربران، اظهار کرد: 
گزارشی را که برای ما فرستادند نشان می دهد که دو اپراتور تلفن 
همراه با دسترسی به IP مشترکان خود، اطالعات وب سایت هایی 
را که مراجعه کرده اند را برای تبلیغات هوشمند در اختیار یکسری 

از کسب وکارها قرار داده اند.
وی با بیان اینکه این موضوع ناقض حریم خصوصی افراد است و 

باید متوقف شود، گفت: گزارش دریافتی بر اساس مستنداتی بود که در فضای مجازی و در فضای رسانه ای 
کشور منتشر شده و با توجه به اهمیت موضوع نیاز به بررسی داشت.آذری جهرمی با اشاره به اینکه موضوع 
را برای بررسی بیشتر به مرکز ماهر ارجاع داده ایم، افزود: طبق کلیپی که از این اقدام تهیه شده، از نظر فنی 
موضوع کامال شفاف است و یک نوع ابزار ناشی گری در پیاده سازی کد وجود داشته که باعث فراهم کردن 

این دسترسی و سوء استفاده از اطالعات شده است.
وی، گفت: مردم بدانند که اگر گزارشی را برای ما ارسال کنند، آن موضوع را پیگیری خواهیم کرد. البته 
اطالع رسانی این موضوع در حال حاضر به عنوان یک اخطار به اپراتورهاست و البته ادله حقوقی را برای 

برخورد قضایی به دادستانی ابالغ می کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: 
در طول مدت مدیریت خود ندیده ام که 
مدیران زن به عوارضی چون اختالس و 

دزدی و تبانی آلوده باشند.
ــمینار  ــی در س ــدس آذری جهرم مهن
ــاوری اطالعات در  ــش ارتباطات و فن نق
ــاره به اینکه در  ــوان افزایی زنان با اش ت
ــالب صنعتی و ثمره آن اقتصاد  عصر انق
ــوآوری و  ــال، مهمترین عامل ن دیجیت
خالقیت است، افزود: نوآوری و خالقیت 

خمیرمایه رشد آینده دنیا است.
ــن خالقیت و  ــاره به اینکه ای ــا اش وی ب
ــت،  ــوآوری در ذهن جوانان و مردم اس ن

تاکید کرد: در اصل در زیست بوم کسب و کارهای نوپا، بهتر کردن یک محصول مطرح است و به همین 
دلیل از هر گروهی می توانند در این حوزه فعالیت داشته باشند.

آذری جهرمی با بیان اینکه در کسب و کارهای مبتنی بر ICT موضوع جنسیت مطرح نیست، گفت: 
اگر در این چرخه زنان را نادیده بگیریم به این معنی است که 50 درصد ظرفیت کشور را نادیده گرفتیم 

و این در صورتی است که استفاده از ظرفیت زنان یک ضرورت در کشور می باشد.
وی با اعالم اینکه زنان موفقی در شرکت های حوزه ICT  مشغول به فعالیت هستند، افزود: فعالیت در 
کسب و کارهای حوزه ICT  به شکلی است که زنان در کنار فعالیت در این حوزه می توانند به وظایف 

مادرانه خود هم بپردازند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید به اینکه باید ما این فرصت را مغتنم بدانیم، گفت: باید موانع را 
برای بانوان برداریم و اعتماد به نفس آنان را برگردانیم و با نگاه دین و مکتب بتوانیم در عرصه اقتصادی 

از آنان استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه موضوع توانمندسازی زنان در حوزه ICT  در وزارت ارتباطات در حال پیگیری است، 
افزود: نگاه رییس جمهوری و وعده های انتخاباتی ایشان که افزایش نقش زنان در مناصب مدیریتی  بود، 

نه برای رفع مسوولیت که به صورت واقعی انجام می شود.
وی با تاکید به اینکه استفاده از بانوان در وزارت ارتباطات برای ویترین و شعار نیست، افزود: به تمامی 

معاونین و مدیران تاکید شده است که در امور مالی و اداری از ظرفیت بانوان استفاده شود.
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 با مهارت آموزی سربازان در حوزه ICT زمینه 
توسعه کسب و کارهای نوپا فراهم می شود

ماهی که
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  اصالح اساسنامه سازمان فناوری اطالعات ایران برای فعالیت در 
قالب سازمان توسعه ای

یادمان نرفته که اینترنت 128 کیلوبیت را کافی می دانستند!

ــاوری اطالعات،  ــات و فن ــر ارتباط وزی
ــت: در حوزه های گردشگری،  اظهار داش
ــارت الکترونیک و  ــل، تج ــل و نق حم
ــرفت های  ــک پیش ــت الکترونی پرداخ
ــته ایم، ولی در حوزه . سالمت  خوبی داش
ــیار تاثیرگذار  که هم بر زندگی مردم بس
ــیار خوبی برای  ــت و هم فضای بس اس
ــته ایم رشد خوبی  کار دارد هنوز نتوانس
ــیم.مهندس آذری جهرمی،  داشته باش
در اختتامیه جشنواره  وب و موبایل ایران 
با بیان اینکه مسیر در پیش گرفته شده 
ــال 1392  ــت تدبیر و امید از س در دول
ــعه فناوری اطالعات بوده  به سمت توس
است، گفت: خیلی از آن نگذشته که سه میلیون مشترک ADSL و 300 هزار مشترک اینترنت موبایل 
داشتیم و هنوز مفهوم پهنای باند سریع جا نیفتاده بود و  فاصله  دیجیتال زیادی میان ایران و  کشورهای 
منطقه وجود داشت.وی با اشاره به نگاه لوکسی که در گذشته نسبت به فناوری اطالعات بود به طوری 
که اشتراک 12۸ کیلوبیت کافی دانسته می شد، افزود: به دلیل عزمی که در بدنه  دولت و  حاکمیت بر 
توسعه ی فناوری اطالعات وجود داشت، بیش از 20 هزار میلیارد تومان در پنج سال گذشته برای توسعه 
فناوری اطالعات هزینه شد تا از میان 100 میلیون گوشی موجود در کشور بالغ بر 60 میلیون گوشی، 
هوشمند است.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به سرمایه گذاری بیش از 20 هزار میلیارد تومانی 
که طی پنج سال گذشته و در دولت تدبیر و امید برای توسعه فناوری اطالعات انجام شده است، گفت: 
این سرمایه گذاری باعث شد تا هم اکنون در کشور از نظر تعداد کاربران اینترنت همراه در منطقه بی 
نظیر باشیم.آذری جهرمی تصریح کرد: در همین حال، در بخش اینترنت ثابت نتوانستیم آن طور که باید 
ــت و ADSL و FTTH رو به گسترش  ــعه پیدا کنیم و فناوری ADSL در دنیا رو به انقراض اس توس
 Big ،هستند.وی زندگی امروز بشر را وابسته به فناوری اطالعات دانست و  خاطرنشان کرد: اینترنت اشیا
ــر به اینها پیوند  ــتند که به زودی همه  امورات زندگی بش Data و AI ارکان مهم اقتصاد دیجیتال هس
ــزایی در فضای اقتصادی و اجتماعی ما خواهد گذاشت و تحوالت بزرگی روی  خواهد خورد و تاثیر بس
خواهد داد.آذری جهرمی در پایان گفت: از مهمترین نکاتی که در کنار برگزاری این نشست ها باید مورد 

توجه قرار گیرد برگزاری کارگاه هایی است که CDNها و Cloudها بتوانند به معرفی خود بپردازند.

دولت به منظور رفع ابهام شورای نگهبان در خصوص اجازه به سازمان فناوری اطالعات برای ایجاد شرکت و 
یا سرمایه گذاری در شرکت های دیگر، اساسنامه این سازمان را اصالح کرد.به موجب این اصالحیه، سازمان 
فناوری اطالعات ایران به عنوان یک نهاد توسعه ای برای ارائه ی خدمات در حوزه ی کسب و کارهای دیجیتال 
فعالیت خواهد کرد.همچنین تصویب انواع سرمایه گذاری و مشارکت به صورت مستقل یا با اشخاص حقیقی و 
حقوقی اعم از داخلی و خارجی، دولتی و غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط بنا به پیشنهاد هیات 

عامل نیز به وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی اضافه می شود.

با امضای تفاهم نامه مهارت اموزی کارکنان وظیفه، فی مابین سردار 
سرلشکر باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح و مهندس آذری 
ــاوری اطالعات ضمن مهارت اموزی  جهرمی، وزیر ارتباطات و فن
ــربازی و توسعه توانمندی  ــی خدمت س کارکنان وظیفه، اثربخش

سربازان افزایش می یابد.
دکتر وحید یزدانیان، رئیس دانشکده پست و مخابرات در گفت وگو 
با خبرنگار سیتنا پیرامون امضاء این تفاهم نامه، توضیح داد: از ابتدای 
امسال قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه در ستاد کل نیروهای 
مسلح تشکیل شد و حرکت نیروهای مسلح به سمت ارتقاء مهارت 
در سربازان بر اساس خط مشی فرماندهی معظم کل قوا انجام شد.

وی ادامه داد: در این راستا دستگاه های مختلف اجرایی با ستادکل 
ــتا با دستور  ــان را ارائه دادند. در همین راس مذاکره و برنامه هایش
وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات، دانشکده با قرارگاه مهارت 
آموزی کارکنان وظیفه جلسات مستمری را برگزار و برای اثربخشی 
هر چه بیشتر این مهارت آموزی در حوزه ای.سی.تی برنامه ریزی 

شد.
وی ادامه داد: در همین راستا چارچوب اصلی تفاهم نامه برای ستاد 
کل نیروهای مسلح ارسال شد و در جلسه روز دوشنبه )14 اسفند( 
ــت گذاری کارکنان وظیفه، به ریاست سردار  ــورای عالی سیاس ش
باقری و با حضور تنی چند از مقامات کشوری و لشکری، تعدادی 
از وزرا و معاون علمی فناوری ریاست جمهوری، این تفاهم نامه فی 
ــتاد کل نیروهای مسلح و وزیر ارتباطات و فناوری  مابین رییس س

اطالعات به امضاء رسید.
ــد که افـرادی  ــان افزود: در خالل این تفاهم نامه تاکید ش یزدانی
ــد در این دوره  ــربازی را می گذرانند بای ــه دوره های مقدس س ک
ــب نمایند تا از این فرصت استفاده  مهــــارت های خاص را کس
حداکثری شود تا بتوانند بعد از اتمام دوره سربازی به نحو مطلوب 
وارد بازار کار شوند.وی ادامه داد: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
اهتمام خواهد کرد تا با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تربیت 
مدرس برای برگزاری دوره های حوزه ای.سی.تی را عهده دار شود 
و با برگزاری آزمون های مرتبط، گواهینامه به مدرسان واجد شرایط 
اعطا نماید. یزدانیان تاکید کرد: همچنین دانشکده محتوای مورد 
نیاز برای اموزش های مهارتی حوزه ای.سی.تی سربازان را تامین و 
ــان نیروهای مسلح قرار خواهد داد و در نهایت در  در اختیار مدرس

برگزاری دوره ها با ستاد کل همکاری خواهد داشت.
ــان کرد: وزیر محترم ارتباطات  تاکیــد داشتنـد که  وی خاطرنش
آموزش های مهارتی باید با نگاه به آینده برگزار شود و ضمن تمرکز 
ــی باید توانمندسازی سربازان نیز به صورت  بر مهارت های آموزش

ویژه مد نظر قرار گیرد.
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  به دنبال فعال شدن بانک تخصصی و سازمان توسعه گر در وزارت ارتباطات؛
برنامه ریزی آذری جهرمی برای ایجاد ضلع سوم با عنوان نهاد مهارت افزایی

سامانه های شرکت مخابرات ایران پاسخگوی 44 میلیون تماس ماهانه

ماهی که
گذشت

 انقالب صنعتی چهارم در کمتر از 10 سال رخ 
می دهد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: در انقالب صنعتی چهارم 
400 تا ۸00 میلیون شغل سنتی از میان می رود. به عنوان مثال، 
ــال 2015 تا االن ۸00 هزار شغل سنتی در انگلستان از بین  از س

رفته است و به جای آن 3.5 میلیون شغل نوین ایجاد شده است.
مهندس محمدجواد آذری جهرمی در سومین کنفرانس تخصصی 
اینترنت اشیاء با اشاره به اینکه انقالب چهارم صنعتی درحال رخ 
دادن است، گفت: اقتصاددانان مطرح دنیا در این باره صحبت کرده 
اند و بر خالف سه انقالب صنعتی قبلی، انقالب صنعتی چهارم در 
کمتر از 10 سال رخ می دهد و نقش های جدیدی را باز می آفریند 

تا شاهد بهبود شاخص های بهره وری باشیم.
وی با اشاره به اینکه در انقالب صنعتی چهارم ۸ تا 9 درصد مشاغل 
عناوین جدیدی هستند که قبال وجود نداشتند، اظهار کرد: علیرغم 
ــد اقتصادی اما در بخش صنعت و  بهبود بهره وری  و با وجود رش
کشاورزی با کاهش تقاضای شغل مواجه هستیم که یعنی در این 
حوزه ها باید تعدیالتی را انجام دهیم درحالیکه بخاطر موضوعات 

اجتماعی جلوی آن گرفته می شود و تحول رخ  نمی دهد.
ــتغال پایدار  ــاغل جدید قطعا به ایجاد اش ــا بیان اینکه مش وی ب
ــغل با استفاده از خالقیت  کمک می کنند، تصریح کرد: ایجاد ش
موجود در آن ایجاد می شود و بهبود بهره وری در حوزه خدمات 
ــتری دارد و  این جوانان که  ــد بیش در بخش فناوری اطالعات رش
دارای خالقیت هستند نیاز به اکوسیستم و زیست بوم دارند تا بتوانند 

توانمندساز باشند که بخشی از زیست بوم، بازار است.
ــاخص های باالی  ــاره به ش عضو کابینه دولت تدبیر و امید با اش
ــن جوانان ایرانی،  ــب و کارهای نوپا در بی ــارت راه اندازی کس مه
خاطرنشان کرد: این درحالی است که شاخص های ریسک پذیری 
در کشور پایین است و در حوزه شبکه سازی و توسعه شبکه های 

اجتماعی به لحاظ فرهنگی دچار مشکل هستیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر همراه بودن خالقیت 
با نوآوری، گفت: با رفتار منفعالنه باید به دنبال کپی کردن باشیم و 

خالقیت بدون نوآوری جواب نمی دهد.
ــب و کارهای نوپای داخلی در عرصه  ــاره به ضعف کس وی با اش
بین المللی شدن، افزود: مشکالت نظام بانکی و پرداخت آنالین از 

جمله دالیل بین المللی سازی است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تصریح کرد: اگر از فرصت های 
پیش رو  استفاده کنیم بزرگترین سکوی پرتاب پیش روی جوانان 
ــت مردم است و اگر از آن استفاده نکنیم  و بهبود وضعیت معیش

بزرگترین تهدید برای ماست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد: 
به لحاظ ساختاری اکنون به دنبال ایجاد ضلع 
س�وم که نهاد مه�ارت افزایی اس�ت خواهم 
بود.مهن�دس آذری جهرم�ی توئی�ت ک�رد: 
یک�ی از ضعف های کش�ور در انطباق خود با 
تحول دیجیتال، ضعف ساختارهای سازمانی 
و فرآینده�ای ج�اری و نیز نب�ود نهادهایی 
است که بازیگران توس�عه اقتصاد دیجیتال 
هس�تند. امروز به پیشنهاد وزارت ارتباطات، 
هیئ�ت دول�ت اساس�نامه جدی�د س�ازمان 
توس�عه ای فناوری اطالع�ات را تصویب کرد.

وزیر ارتباطات ادامه داد: اکنون دو ضلع بانک 
تخصصی )پست بانک(، س�ازمان توسعه گر 
)س�ازمان فن آوری اطالعات( فعال شده اند و 
به لحاظ ساختاری اکنون به دنبال ایجاد ضلع 
سوم که نهاد مهارت افزایی است خواهم بود. 
برای ضلع سوم بر روی تغییر وظایف و اصالح 

ساختار دانشکده مخابرات تمرکز کرده ایم.

ــران، با  ــرکت مخابرات ای ــل ش مدیرعام
اعالم فراهم شدن امکان برقراری تماس 
با سامانه 2020 در سراسر کشور، گفت: 
ــن بیش از 44  ــه به صورت میانگی ماهان
میلیون تماس با سامانه های پاسخگویی 
شرکت مخابرات ایران، برقرار و پیگیری 

می شود.
ــدری، گفت: از  ــیدمجید ص مهندس س
ــرعت  ــتریان اینترنت پرس این پس مش
ــرکت مخابرات ایران در سراسر کشور  ش
تنها با شماره گیری کد منطقه به همراه 
شماره 2020 می توانند از سامانه فروش 
و پشتیبانی اینترنت پرسرعت استفاده و 

بهره برداری کنند.
ــرکت مخابرات ایران تصریح کرد: با این امکان، در صورت خارج بودن از منطقه مخابراتی  مدیرعامل ش

مربوطه نیز می توان با سامانه 2020 ارتباط برقرار کرد.
ــبانه روزی پاسخگوی 2 میلیون و 500 هزارتماس به  ــامانه 2020 به صورت ش وی افزود: هم اکنون س
صورت ماهیانه و سامانه 2010 که سامانه پاسخگویی مشتریان تجاری شرکت مخابرات ایران می باشد، 

پاسخگوی 15 هزار تماس در طی ماه است.
صدری خاطرنشان کرد: سامانه پاسخگویی شرکت ارتباطات سیار ایران با شماره 9990 به صورت شبانه 
روزی آماده  پاسخگویی به مسایل و موارد مطروحه مشتریان در بخش ارتباطات سیار است که هم اکنون 

به صورت میانگین در طی یک ماه پاسخگوی 4 میلیون و 500 هزار تماس است.
ــرکت مخابرات ایران با بیان اینکه سامانه پاسخگویی 11۸ به عنوان قدیمی ترین سامانه  مدیرعامل ش
پاسخگویی شرکت مخابرات ایران ماهانه پاسخگوی 3۷ میلیون تماس از سوی شهروندان در سراسر کشور 
است، افزود: تمامی سامانه های پاسخگویی شرکت مخابرات ایران همواره رصد وپایش و بهینه سازی شده 
ــخگویی ، اصالح سیستم ها، گزارش گیری متمرکز و آموزش  ــتا تدوین SLA و نحوه پاس و در این راس

مستمر کارکنان به صورت پیوسته در حال انجام است.
ــتم ها، ارائه  ــازی سیس ــخگویی، متمرکزس صدری، گفت: رویکرد مجموعه مخابرات ایران در بحث پاس

ارزیابی های مبتنی بر SLA و در نهایت تمرکز و تجمیع تمام مراکز پاسخگویی است.
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مخابرات، موتور محرک اقتصاد است

ماهی که
گذشت

 تدوین »گزارش تحلیلی نخستین پیمایش 
کالن داده ها در ایران«

  همکاری شرکت مخابرات ایران با ایرانسل به منظور گسترش بازار ICT کشور

مهندس سیدمجید صدری، مدیرعامل 
ش�رکت مخابرات ای�ران در دی�دار با 
مهن�دس علیرض�ا قلمب�ر دزفول�ی، 
مدیرعامل ش�رکت خدم�ات ارتباطی 
ایرانسل که در دفتر مدیرعامل شرکت 
مخابرات ایران انجام شد، ضمن بررسی 
ظرفیت ه�ای همکاری مش�ترک بین 
مجموعه ی ایرانسل و شرکت مخابرات 
ایران، گفت: آمادگی داریم تا با استفاده 
از ظرفیت ه�ای موجود و همکاری های 
دوجانبه، در توس�عه ی ب�ازار ارتباطات 
کشور نقش گسترده تری داشته باشیم.

صدری در این دیدار، خاطرنش�ان کرد: 
در تمام حوزه های همکاری بین دو شرکت ایرانسل و شرکت مخابرات ایران، روند جدید و متمایزی نسبت به 
  ICT گذشته را تعریف کرده و بر طبق آن با هم افزایی های صورت گرفته، طبق برنامه ششم توسعه، حوزه

را که حقیقتا پیشران توسعه در کشور است گسترش می دهیم.
مهندس دزفولی، مدیرعامل ش�رکت ایرانس�ل نیز با تأکید بر جایگاه ویژه مخابرات ایران، افزود: شرکت 
خدمات ارتباطی ایرانسل آمادگی دارد تا در حوزه های موردنظر، همکاری های خود را با مجموعه مخابرات 
ایران، بیش  از پیش افزایش دهد؛ چراکه همکاری دو مجموعه، موجب همگرایی بیشتر در مجموعه ارتباطی 

کشور خواهد شد.

ــرکت  ش هیات مدیره  رئیس 
ــران، تاکید کرد:  ای مخابرات 
مخابرات، موتور محرک اقتصاد 
ــاورزی،  در تولید، انتقال، کش
ــب و کار و موارد متعدد  کس

دیگر است.
دکتر صفری با اشاره به جایگاه 
ــات و مخابرات،  بخش ارتباط
ــرات،  ــت: »مخاب ــار داش اظه
موتور محرک اقتصاد در تولید، 
انتقال، کشاورزی، کسب و کار 
ــت.  ــوارد متعدد دیگر اس و م
اساساً رشد و توسعه مخابرات، 

اقتصاد پویا و پیشرفته را به دنبال دارد و تمام صنایع با فاصله ای باال متکی به صنایع مخابراتی و ارتباطی 
هستند«.

ــتانداردها و الگوی روز دنیا  وی با تأکید بر لزوم خودکفایی افزود: »با راهی که در پیش گرفته ایم با اس
فاصله زیادی نداریم و اگر بتوانیم در بخش نرم افزار خود را توانمند کنیم، به خودکفایی می رسیم. ما به 
علت سرعت باالی فناوری در بخش سخت افزار به خوداتکایی نرسیدیم، اما توسعه بخش نرم افزار ما را 

به این هدف می رساند«.
وی در خصوص جایگاه و نقش نیروی انسانی در شرکت مخابرات، گفت: »بهترین سرمایه انسانی در 
ــرمایه ای تجدید ناپذیر و  مخابرات وجود دارد. نیروهایی متعهد و متدین که وجود هرکدام از آن ها س
ــور است و آموزش های به روز، ایجاد انگیزه، اعتماد به  ماندگار برای بزرگ ترین مجموعه ارتباطی کش
ــتن امکانات و تجهیزات، نتیجه ای مؤثر و  ایده ها و طرح های ذهن های جوان و پویا و در اختیار گذاش

مطلوب برای مجموعه مخابرات به همراه خواهد داشت«.
رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، افزود: »امروز بهره مندی از تجهیزات باال کافی نیست و ارائه 

بهترین سرویس ها با توجه به نیاز مشتری چشم اندازی روشن برای ما می سازد«.
صفری با تشریح نقش هیات مدیره در مسیر اجرای برنامه های شرکت مخابرات، گفت: »هیات  مدیره 
به عنوان تسهیل گر، سیاست گذار و ناظر بر امور شرکت، پیگیر اجرای اقدامات است و در این راه، پیوسته 

و در همه حال از طرح ها و برنامه های پیشنهادی همکاران مجموعه استقبال می کند«.

ــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: در راستای  رئیس پژوهش
ــه راه کالن داده ها« به کارفرمایی  اجرای پروژه های »تدوین نقش
ــات و فناوری اطالعات و »رگوالتوری کالن داده ها«  وزارت ارتباط
به کارفرمایی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مستندی 
تحت عنوان »گزارش تحلیلی نخستین پیمایش کالن داده ها در 
ایران« تدوین شد.دکتر محمد خوانساری افزود: برای نخستین بار 
پیمایش کالن داده ها با هدف شناسایی وضعیت موجود در زیست 
بوم کالن داده ها و چالشهای توسعه آن در کشور به منظور برنامه 
ریزی برای تعیین راهبردهای صحیح و توانمندساز در راستای ایجاد 
ــت بوم کالن داده ها و تدوین چارچوب رگوالتوری و  و ارتقای زیس
ــهای مربوط به این فناوری در کشور، انجام  نظارت بر ارائه سرویس
ــد.وی گفت: این پیمایش در سه مرحله، طی اجرای نمایشگاه  ش
الکامپ 96 )30 تیر تا 2 مرداد(، نمایشگاه تلکام 96 )24 مهر تا 2۷ 
مهر( و نیز به صورت برخط در سایت طرح کالن داده ها به نشانی 

»bigdata.itrc.ac.ir« در شهریور ماه 96 انجام گردیده است.
وی اضافه کرد: در این پیمایش در مجموع به 1050 شرکت مراجعه 
ــده و از میان آنها اطالعات و پرسشنامه های 102 شرکت مورد  ش
تحلیل نهایی قرارگرفته است.رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری 
ــد  ــاره کرد و افزود: رش اطالعات به یکی از نتایج این پیمایش اش
ــازی داده های دولتی و وجود  ــادی کالن داده نیازمند آزادس اقتص
ــد.وی در ادامه  ــاختارهای حکمرانی داده می باش ــتها و س سیاس
ــاهدات پیمایش مذکور گفت: علی رغم تالشهای زیرساختی  مش
ــات، بازار حوزه کالن داده نیازمند حمایتهای قانونی  وزارت ارتباط
و انجام تکالیف سایر دستگاههای وزارتخانه ها و نهاد مربوط برای 
فعال سازی است که از جمله آن می توان به مواردی از قبیل نظام 
ــخصی  ارزش گذاری داده ها و بازار داده ها، حمایت از داده های ش
کاربران و رعایت حریم خصوصی و مالکیت داده، حمایت قانونی از 
حریم داده های باز، حمایت از راه اندازی مراکز نوآوری و شتاب دهی 
تخصصی و سرمایه گذاری مخاطره پذیر، تربیت نیروی متخصص 
ــازی و توسعه سکوهای  ــور در این حوزه و بومی س مورد نیاز کش
پردازشی کالن داده اشاره کرد.دکتر خوانساری در پایان از مهمترین 
چالشهای حقوقی و قانونی ذکر شده توسط شرکتها در این پیمایش 
را ناتوانی نظام حقوق اقتصادی ایران در شناسایی داده ها به عنوان 
سرمایه و موضوع کسب و کار، نبود الزام قانونی جهت تسهیل  بهره 
ــه از داده ها به منظور ارائه خدمات و رفاه عمومی،  برداری منصفان
ــب حمایت های قانونی از حریم داده های باز به منظور  عدم تناس
ــی  و بهره برداری از آن ها و عدم تناسب حق  تعیین حق دسترس

مالکیت داده ها  با بهره برداری مجاز از آن ها، نام برد.
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  تبلیغات تلفنی از سوی اپراتورها خالف قانون است

دوره های بین المللی اقتصاد دیجیتال و آموزش های کاربردی برای 
استارتاپ های ایرانی برگزار می شود

ماهی که
گذشت

مدیـــرعامل شرکـــت 
ــاخت  زیرس ــات  ارتباط
ــرکت  ــان اینکه ش با بی
ــاخت  زیرس ــات  ارتباط
ــبکه ای است  دارای ش
ــته اصلی شبکه  که هس
محسوب  اطالعات  ملی 
ــت: باید  ــود، گف می ش
تالش کنیم شبکه ای که در اختیار ماست به نحوی از نظر کیفیت 
ــهم هزینه های اپراتورهای  ــعه یابد که باکاهش س و کمیت توس
ــتریان اقتصادی کند.دکتر  ــتفاده ازخدمات را برای مش ICT، اس
صادق عباسی شاهکوه، با بیان اینکه شرکت ارتباطات زیرساخت 
دارای شبکه ای است که هسته اصلی شبکه ملی اطالعات است و 
توسعه این بخش زیربنای توسعه سایر بخش هاست، گفت: هرچه 
ــمت الکترونیکی شدن ابعاد مختلف خدمات پیش می رویم  به س
کار ما برای تامین زیرساخت شبکه ارتباطی حساس تر می شود.
وی افزود: بر اساس برنامه ششم بازار ICT در کشور هر سال باید 
ــود و ما مکلفیم بر  ــدود 20 درصد بزرگتر و نهایت 2.5 برابر ش ح
اساس این اسناد، خود را با نیاز مشتریان تطبیق دهیم.مدیرعامل 
شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به اینکه تا پایان برنامه ششم 
توسعه ۸0 درصد خانوارها باید حداقل به سرعت 20 مگابیت برثانیه 
دسترسی داشته باشند، اظهار کرد: این هدف گذاری برای تحقق 
ارایه خدمات مطلوب الکترونیکی به مردم درتمامی حوزه ها به ویژه 
ــالمت، آموزش، دولت الکترونیک، بانکداری و ... است. در بخش س

عباسی تصریح کرد: باید تالش کنیم شبکه ای که در اختیار ماست 
ــعه یابد که با کاهش سهم  به نحوی از نظر کیفیت و کمیت توس
هزینه های اپراتورهای ICT، استفاده از خدمات را برای مشتریان 

اقتصادی کند.

 لزوم دسترسی 80 درصد خانوارها به حداقل 
سرعت 20 مگ تا پایان برنامه  ششم

 بازدید وزیر ارتباطات از غرفه  دانشکده  پست و 
مخابرات در نمایشگاه اینترنت اشیاء

معاون نظارت و اعمال مقررات س�ازمان 
تنظیم مق�ررات و ارتباط�ات رادیوئی از 
توقف تبلیغات تلفنی خدمات اپراتورها در 
تماس با مشترکین خبر داد.مهندس مجید 
حقی گفت: براساس شکایت های دریافتی 
از مش�ترکین موض�وع ایج�اد مزاحمت 
تلفنی برای تبلیغات خدم�ات اپراتورها 
در رگوالتوری بررسی شده و برای توقف 
این نوع از تماسها به اپراتورها تذکر داده 
شده است.وی افزود: ایجاد مزاحمت برای 
مشترکین به صورت پیامکی و یا صوتی 

مخالف حفظ حقوق مشترکین است و اپراتورهای ارایه کننده خدمات ارتباطی به هیچ عنوان مجاز نیستند 
آن را انجام دهند.حقی با تاکید به اینکه اپراتورها موظف هستند تبلیغات تلفنی خود را متوقف کنند، تصریح 
کرد: چنانچه مشترکین با چنین مواردی مواجه شدند می توانند با شماره ۱۹۵ تماس گرفته و یا با مراجعه به 
پایگاه اینترنتی مورد نظر شکایت خود را ثبت کنند تا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با متخلفین 

به صورت جدی برخورد کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ضمن حضور و سخنرانی در سومین 
کنفرانس تخصصی اینترنت اشیاء، از غرفه ی دانشکده  پست و مخابرات 
و شرکت همکار اتصال صنعت میانه )ESM( فعال در حوزه ی اینترنت 
ــیاء بازدید کرد.مهندس آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری  اش
ــکده  پست و مخابرات و شرکت  اطالعات ضمن بازدید از غرفه  دانش
همکار اتصال صنعت میانه )ESM( در نمایشگاه تخصصی اینترنت 
ــیاء که در محل دائمی نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران  اش
بوستان گفتگو – برگزار شد، در جریان پیشرفت های علمی کاربردی 

این مجموعه  تخصصی به ویژه در حوزه  اینترنت اشیاء قرار گرفت.

قائم مقام رئیس دانشکده  پست و مخابرات، طی پست های اینستاگرامی اش از مالقات های کاری در حاشیه  
کنگره  موبایل بارسلون 201۸ خبر داد.مهندس»فریبرز ایرانی« در پستی پیرامون دیدار با فلیپ مدیرعامل 
شرکت CULLEN بلژیک، نوشت: این شرکت در زمینه اقتصاد دیجیتال فعالیت می کند و همانطور که 
مالحظه می کنید در چندین کشور اروپایی و آسیایی قرارداد داشته است. ایشان مورد تایید رگوالتوری بلژیک 
است و چندین سفر به ایران داشته و مالقات هم با اپراتورها و مدیران بخش دولتی داشته است.مقرر شد با 
همکاری دانشکده دوره های مشترکی در زمینه اقتصاد دیجیتال با توجه به نیاز بخش های مختلف حوزه 
ارتباطات برگزار نماید و همچنین آموزش های کاربردی برای استارتاپ های ایرانی در بخش ICT برگزار کند.

قائم مقام رئیس دانشکده  پست و مخابرات در پست دیگری از مالقات و گفت وگو با رئیس رگوالتوری بلژیک 
خبر داد و نوشت: نکته قابل توجه، تسلط ایشان به زبان فارسی به سبب وجود همسر ایرانی اش بود.
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سیم کارت اعتباری و یک سال مکالمه  و اینترنت رایگان رایتل برای 
بیمه شدگان تامین اجتماعی

ماهی که
گذشت

  حمایت از کمپین وزیر ارتباطات برای کمک 
به زلزله زدگان کرمانشاه

  یوسفی زاده کاندیدای ریاست کمیسیون 
اینترنت و انتقال داده های نظام صنفی رایانه ای شد

  شاهین آرپناهی مدیرکل جدید ارتباطات همراه اول شد 

طی حکمی از س�وی مهندس حمید فرهنگ، 
مدیرعامل ش�رکت ارتباطات س�یار، ش�اهین 
آرپناهی به عنوان مدیرکل ارتباطات همراه اول 

معرفی شد.
آرپناهی طی سال های ۸۹ تا ۹۲ مدیرکل برند و 
ارتباطات شرکت رایتل بود که خلق و رونمایی از 
برند رایتل از جمله اقدامات شاخص وی در زمان 

حضور در این اپراتور به شمار می رود.
وی همچنین پیش تر مدیر پروژه  بازبینی و ارتقاء 
برند پارس خودرو و نیز مدیر بازاریابی و فروش 

این شرکت خودرو ساز بوده است.
آرپناهی فارغ التحصیل رش�ته  MBA گرایش 
بازاریابی از دانش�گاه تهران و دانشجوی مقطع 

دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی در همین دانشگاه است و بیش از یک دهه سابقه  تدریس در دانشگاه 
را دارا است.گفتنی است؛ عسکری با ۲۰ سال سابقه در همراه اول که ۱۳ سال آن فعالیت در روابط عمومی بوده، 

در ۵ سال اخیر سمت مدیرکل ارتباطات این اپراتور را بر عهده داشت.

ــتور مهندس آذری جهرمی به مدیران وزارت ارتباطات و  در پی دس
فناوری اطالعات برای صرف هزینه  اقالم تبلیغاتی عید نوروز جهت 
کمک به مردم زلزله زده کرمانشاه، عالوه بر شرکت های تابعه   این وزارت، 
ــایر شرکت ها و اپراتورهای حوزه  ICT نیز با انتشار اطالعیه هایی  س
ــتن به این کمپین خبر داده اند.در نامه  سیدتحسین عادلی،  از پیوس
ــر ارتباطات و فناوری اطالعات خطاب به مدیران  مدیرکل دفتر وزی
این وزارتخانه آمده بود:»با توجه به قرار گرفتن در آستانه سال جدید 
شمسی و تهیه و تولید اقالم تبلیغاتی توسط سازمان ها و شرکت ها 
بنابر دستور وزیر محترم مبنی بر اهتمام ویژه برای کمک رسانی به 
مردم زلزله زده کشور، مقتضی است برآورد هزینه های مربوط به موارد 
ــاه نموده و در شب  مذکور را صرف کمک به مردم زلزله زده کرمانش
عید گام موثری برداریم.از این رو کلیه سازمان ها و شرکت ها نسبت 
به تهیه بسته های مورد نیاز با هماهنگی استانداری استان مذکور و از 
طریق این دفتر اقدام الزم را مبذول نمایند«.گفتنی است؛ این اقدام 
مورد حمایت سایر شرکت های حوزه ی ICT نیز قرار گرفته است و 
شرکت مخابرات ایران، همراه اول، رایتل و تعدادی از شرکت های این 
حوزه نیز همچون با انتشار اطالعیه هایی از پیوستن به این کمپین خبر 
داده اند.پیش تر، مبین نت اختصاص هزینه های اقالم چاپی عید به مردم 
کرمانشاه را اعالم کرده و تعداد 10 کانکس مسکونی و 10 کانکس 
سرویس بهداشتی را پیش از آغاز بارندگی به مردم سرپل ذهاب، ازگله 

و سایر مردم منطقه اهدا کرده بود.

تمامی کسانی که دفترچه بیمه تامین اجتماعی دارند )شامل بیمه شده اصلی و افراد تحت سرپرستی 
ــگاه ها و یا سامانه  ــماره بیمه مندرج در دفترچه و کارت ملی، با مراجعه به فروش وی( می توانند با ش
ــیم کارت اعتباری رایتل با بسته  ویژه به صورت رایگان، از هدایای بسته آغازین  ثبت نام و دریافت س

آن بهره مند شود.
رایتل به عنوان عضوی از خانواده بزرگ تامین اجتماعی، شرایط ویژه ای را جهت برخورداری از خدمات 
ــت. به موجب این طرح، بیمه شدگان تامین اجتماعی  نوین ارتباطی برای این خانواده فراهم آورده اس
می توانید سیم کارت اعتباری با بسته آغازین به مدت 12 دوره 30 روزه شامل 360 روز تماس صوتی 

درون شبکه و 24 گیگابایت اینترنت را به صورت رایگان دریافت نمایید.
چنانچه جزو بیمه شدگان تامین اجتماعی هستید و تاکنون به خانواده رایتل ملحق نشده اید، می توانید 
در طرح ویژه  تامین اجتماعی به خانواده  رایتل بپیوندید تا عالوه بر بهره مندی از پوشش سراسری با 
کیفیت نسل سوم و چهارم رایتل، از تعرفه  مناسب، بسته های مصرفی ارزان، متنوع و بسته های ترکیبی 

استثنایی رایتل نیز استفاده نمایید.

جلسه  انتخابات کمیسیون 
ــت و انتقال داده های  اینترن
سازمان نصر استان تهران در 
دور پنجم براساس آئین نامه 
جدید فعالیت کمیسیون ها 
ــازمان برگزار شد.در  در س
ــک از  ــم، هر ی ــن مراس ای
فعاالن متقاضی حضور در 
کمیسیون اینترنت و انتقال 
ــیون  داده ها که پیش از این آمادگی خود  رابرای عضویت در کمیس
ــوابـق و فعالیـــت  به صورت برخط اعالم کرده بودند، به معرفی س
حرفـــه ای خود  پرداختند. سپس برگه های رای گیری برای انتخاب 
اعضا و رئیس کمیسیون از میان نامزدها، توزیع شد. این گزارش حاکی 
ــت پس از انجام فرایند رای دهی فعاالن و اعالم اسامی منتخبان  اس
اعضای کمیسیون اینترنت و انتقال داده ها، در بخش انتخاب رئیس،  
محمدعلی یوسفی زاده مدیر عامل شرکت انتقال داده های آسیاتک با 
ــب حداکثر رای و به اتفاق آرا به عنوان کاندیدای تصدی جایگاه  کس

ریاست این کمیسیون انتخاب شد.
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فراخوان پست بانک ایران برای طراحی اولین ارز دیجیتال کشور

استفاده از پردازنده رایانه مردم برای ارزکاوی مجازی اقدامی غیراخالقی است

استخراج پول الکترونیکی »مونرو« با گوشی های اندرویدی!

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، در اینستاگرامش نوشت: دنیا در حال تحول است و 
یکی از این تحوالت، »ارزهای دیجیتال« هستند. رویکرد انفعالی در خصوص فن آوری و 
انتظار دستگاه ها از یکدیگر طبیعتا باعث عقب ماندگی و در نهایت انفعال حاکمیت خواهد 
شد.آذری جهرمی ادامه داد: بر این اساس و با استفاده از ظرفیت های موجود ارتباطات 
و فن آوری اطالعات در عرصه بانکداری و نظام مالی کشور و نیز ظرفیت باالی جوانان 
کشور، در جلسه ای که با هیات مدیره پست بانک ایران داشتم، مقرر شد این بانک با 
اعالم فراخوان و شناسایی نخبگان کشور در این عرصه، اولین ارز دیجیتال طراحی شده 
در کشور را به صورت آزمایشی پیاده سازی و این مدل را برای بررسی و تایید به نظام 
بانکی کشور عرضه نماید.وی تاکید کرد: از همه عزیزانی که در این حوزه تخصص دارند 

دعوت می کنم در فراخوان پست بانک حضور فعاالنه داشته باشند.

ــده رایانه مردم برای ارزکاوی  ــتفاده از پردازن مهندس آذری جهرمی توئیت کرد: اس
ــبت به حقوق  ــایت ها باید نس ــت و مدیران وب س ــازی، کاری غیراخالقی اس مج

شهروندان توجه نمایند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، خاطرنشان کرد: بررسی ها حاکی از »هک نشدن« 

برخی وب سایتهای پرمراجعه ی آلوده به دزد کدها است.
ــئول جمع آوری ادله برای  ــازمان فناوری اطالعات مس وی در عین حال، افزود: س

پیگیری حقوقی شده است.

اخیرا با رشد استفاده از ارزهای رمزنگاری شده مبتنی بر سیستم زنجیره بالک چین ها، 
استخراج این ارزها به حوزه ای سودآور برای برخی  تبدیل شده، استخراجی که ممکن 

است از دستگاه های اندرویدی ما هم در جهت آن استفاده شود.
یک بات استخراج ارز دیجیتال مونرو )Monero( طی چند هفته گذشته ظهور کرده 
است و طی چند روز اول یک شبکه بات نت شامل بیش از ۷000 دستگاه اندرویدی 
ــاخته شده است که بیشتر این دستگاه های اندرویدی در چین )39 درصد( و کره  س
ــط محققان آزمایشگاه شبکه کیهوو  جنوبی )39 درصد( قرار دارند. این بات نت توس
360 که برنامه های مخرب استخراج ارز را تحلیل می کنند، کشف شده و متوجه شدند 

که این بات از رفتار کرم گونه برای توانایی گسترش خود استفاده می کند.
زمانی که بات در حال جست وجوی پورت 5555 است، برنامه مخرب همزمان در حال 
پیدا کردن یک رابط کاربری ADB  فعال است. محققان این شرکت احتمال اینکه 
نرم افزارهای مخرب آن را از راه دور فعال می کنند، را رد کرده اند، اما هنوز هیچ ایده ای 
در مورد اینکه چگونه این پورت را باز می  کند )این راه ارتباطی به صورت پیش فرض 

هنگام خرید دستگاه غیرفعال است( وجود ندارد.
ADB. بر اساس اطالعات سایت پلیس فتا، این محققان هشدار داده اند زمانی که کرم

miner دستگاهی را آلوده می کند، شبکه محلی را برای یافتن دستگاهی که پورت 
5555 آن باز است جست وجو کرده و بعد تالش می کند که خود را برروی آن دستگاه 
ــود، هنوز معلوم  ــتگاه اولیه آلوده می ش کپی و آن را آلوده کند؛ اما اینکه چطور دس

نیست.
ــتر دستگاه های آسیب  ــرکت کیهوو 360 در ابتدا اظهار کرده اند که بیش محققان ش
ــمندی بودند که سیستم عامل آن ها اندروید بوده  دیده، تلفن ها و تلویزیون های هوش
است. بعدا آن ها اشاره کردند که »بخشی از دستگاه های آلوده TV boxes  هستند 
اما دستگاه های دیگر هنوز مشخص نشده اند«؛ درنهایت، ساختار کد این برنامه مخرب 
مشابه کد برنامه مخرب Mirai است و از ماژول اسکن SMAR Mirai برای سرعت 

دادن به اسکن خود استفاده می کند.

ــداری ارتباط در  ــان حاصل کردن از پای ــک راه برای اطمین ــرم ADB.miner ی ک
دستگاه های آلوده دارد و از طریق یک فایل APK به استخراج کردن ارز مونرو اقدام 
می کند؛ به این صورت که از  قابلیت نمایش صفحات وب برای آلوده کردن یک صفحه 

HTML  که حاوی اسکریپت استخراج است، استفاده می کند.
قسمت استخراج کردن این برنامه مخرب از طریق تنظیم کردن دو استخر استخراج 
مجزا اقدام به استخراج ارز می کند، اما تمامی این پردازش ها و استخراج کردن ها به یک 

آدرس کیف پول مشابه در هر دو استخر پول واریز می شود.
در نهایت، از طریق یکی از این استخرها متوجه شدند که این بات نت مقدار 0.065 
ــت. در این صورت اگر بات نت از نظر  ــتخراج کرده اس مونرو را برای صاحب خود اس
ــود یا مدت زمان بیشتری را به استخراج کردن اقدام کند، می تواند  تعداد بزرگ تر ش
پول بیشتری را به صاحب خود برساند. در این لحظه، تعداد دستگاه های آلوده بر روی 

عدد ۷000 ثابت است.
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عقب نشینی کره جنوبی از ممنوعیت دادوستد ارزهای دیجیتال

دولت ونزوئال پول مجازی عرضه کرد

کسب و کار تلگرام در حوزه ارزهای دیجیتالی!

مقامات کره جنوبی که مدتی است در حال بررسی ممنوعیت یا تسهیل امکان خرید و 
فروش ارزهای دیجیتال هستند، ظاهرا در تصمیم خود برای اعمال ممنوعیت تجدید 
ــور اعالم کرده که از خرید و فروش عادی  نظر کرده اند.به گزارش انگجت، این کش
ارزهای دیجیتال حمایت کرده و مانعی بر سر راه عالقمندان به این کار ایجاد نمی 
کند.کره جنوبی در اواخر سال 201۷ به سومین بازار بزرگ تبادل ارزهای دیجیتال 
مبدل شد و در همان زمان برخورد با کسانی که این نوع ارزها را رد و بدل می کردند 
آغاز نمود.  این کشور همچنین خرید و فروش این ارزها بدون ثبت هویت را ممنوع 
کرد.قیمت بسیاری از ارزهای دیجیتال در بازارهای تبادل ارز کره جنوبی باالتر از دیگر 
کشورها بوده و همین امر شائبه استفاده از ارزهای یادشده برای قمار یا پولشویی را 
به وجود آورده است. همچنین این نگرانی وجود دارد که از روش یاد شده برای فرار 

مالیاتی استفاده شود.
ــات کره ای را به  ــه ارزهای دیجیتال آن قدر زیاد بوده که مقام ــه هر حال اقبال ب ب
تجدیدنظر در این تصمیم خود واداشته است. باید منتظر ماند و دید این تصمیم بدون 

تغییر باقی می ماند یا کره ای ها باز هم نظرشان را عوض می کنند.

دولت ونزوئال پول مجازی خود با نام پترو را عرضه کرده است و رئیس جمهور ونزوئال 
اعالم کرد که این ارز مجازی در نخستین روز پیش فروش خود، ۷35 میلیون دالر 
جذب کرد.به گزارش بی بی سی، پشتوانه پترو، واحد پول مجازی جدید این کشور، 
ذخایر گسترده نفت این کشور اعالم شده است. قیمت پترو به یک بشکه نفت خام 
ــه پول مجازی را در پرداخت معامالت  ــک خواهد بود.دولت ونزوئال می گوید ک نزدی
ــمی، مانند مالیات، قبول خواهد کرد.راه اندازی پول مجازی به دولت ونزوئال این  رس
ــا را دور بزند. این  ــادی آمریکا و اتحادیه اروپ ــکان را می دهد تا تحریم های اقتص ام

تحریم ها دریافت وام از بازار های جهانی را برای دولت ونزوئال مشکل کرده است.
ــی از کاهش  ــکالت اقتصادی ناش ــته تورم در ونزوئال به علت مش در ماه های گذش
درآمدهای نفتی، روند صعودی داشته است.عرضه پترو از سوی ونزوئال زمانی صورت 

می گیرد که بازار پول های مجازی شاهد تالطم است.

اپلیکیشن پیام رسان تلگرام که به تازگی به کسب و کار در زمینه ارزهای دیجیتالی 
رمزنگاری شده روی آورده است، سودی معادل ۸50 میلیون دالر کسب کرده است.
به گزارش وب سایت cityam، این روزها که بازار ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده 
بسیار داغ شده است، وب سایت ها، حساب های کاربری و پلت فرم های بسیاری برای 
استخراج بیت کوین یا بیت کوین ماینینگ ایجاد شده است تا بتوانند با استفاده از آنها 

به خرید و فروش و مبادالت تجاری کالن اقدام کنند.
با وجود بسیاری از مخالفت ها، اما باید این واقعیت را پذیرفت که ارزهای دیجیتالی 
ــده همچون بیت کوین از استقبال بی نظیری از سوی کاربران جهان  رمزنگاری ش

ــورهای جهان مواجه شده است و همین امر  ــایر دالالن در کش مجازی اینترنت و س
هم باعث شده سایت ها و اپلیکیشن های بسیاری یک پلت فرم یا درگاه اختصاصی 
برای کسب ارزهای مجازی یا به اصطالح استخراج بیت کوین و سایر ارزهای مشابه 
ایجاد کنند.حاال اپلیکیشن پیام رسان تلگرام که به تازگی وارد عرصه مبادالت و کسب 
درآمد از طریق این منبع نوظهور مالی شده، توانسته است در مدت زمان کوتاهی ۸50 
میلیون دالر به جیب بزند. چند ماه پیش بود که با سرعت گرفتن روند ارزش ارزهای 
ــده اختصاصی خود  دیجتالی همچون بیت کوین، تلگرام ارز دیجیتالی رمزنگاری ش
تحت عنوان TON را وارد این عرصه کرد تا بتواند از این طریق، پیام رسان محبوب 
خود را تقویت کرده و بهبود ببخشد و از آن طرف هم به ثروت های اندوخته شرکتش 
ــرکت های  بیفزاید.تلگرام که این ارز دیجیتالی اختصاصی را در اختیار کاربران و ش
تجاری قرار داده است، حاال از استقبال بی نظیر و کسب درامد بیش از حد انتظارشان 
بسیار خوشحال و خشنود شده اند چرا که مدیران تلگرام پیشتر برآورد کرده بودند که 

از این ارز دیجیتالی تنها می توانند تا سقف 600 میلیون دالر کسب درآمد کنند.
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که در صورتی که ارز دیجیتالی TON به عرضه 
عمومی درآید، میزان فروش آن درامدی معادل حدود 1.2 میلیارد دالر را عائد تلگرام 

می کند و مجموع درآمدهای این شرکت را به مرز دو میلیارد دالر خواهد رساند.
به نظر می رسد کسب درآمد تلگرام همانند اپلیکیشن پیام رسانش، از استقبال بی 
نظیر و محبوبیت باالیی برخوردار شده است که می تواند نوید بخش سرنوشت خوب 

این پیام رسان در آینده باشد.
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انگلیس: بیت کوین، ارزی شکست خورده است

افشاگری تی موبایل از آسیب پذیری اپراتورها در برابر استخراج ارزهای دیجیتالی

شرکت آتاری، پول مجازی عرضه می کند

ــتانداردهای الزم را ندارد و نه برای  رئیس بانک مرکزی انگلیس گفت: بیت کوین اس
ذخیره سازی ارزش و نه برای امور خرید مناسب نیست.

به گزارش یورو نیوز، کارنی که در جمع دانشجویان دانشگاه »رجنت« سخن می گفت، 
بیت کوین را ارزی شکست خورده در جنبه های مختلف سنتی پولی خواند و گفت: 
این ارز چیز مناسبی برای ذخیره سازی ارزش نیست و هیچ کس از آن برای مبادالت 
با حجم متوسط استفاده نمی کند.وی در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان، گفت: 

تکنولوژی مورد استفاده این ارز راهی مفید برای مبادالت مالی است و نه خود آن. 
رئیس بانک مرکزی انگلیس همچنین، گفت: برای هرچه هموارتر شدن مسیر انگلیس 
ــی برای امتیازات  پس از خروج از اتحادیه اروپا در مارس 2019، قانونگذاران انگلیس
حداکثری موسسات مالی این کشور خواهند جنگید.پس از برگزیت، تغییرات قیمت 
پوند استرلینگ شتاب بیشتری گرفته است و به گفته کارنی، مقامات انگلیسی و اتحادیه 
اروپا به سختی کار می کنند تا پیش از برگزیت به توافقی برای امنیت تراکنش های مالی 
برسند.به گفته کارنی، همه روی این مساله تمرکز کرده اند. واضح است که این مساله ی 

سختی خواهد بود اما می توانم به شما بگویم اگر رهبران 2۸ کشور اتحادیه اروپا برروی 
قانونی در این خصوص توافق کنند، این مساله بسیار خوب خواهد بود.

کارنی در ادامه سخنان خود برروی اهمیت مهربانی و نوع دوستی تاکید کرد و افزود: 
کارکنان بخش مالی نباید تنها به سود توجه کنند.

اپراتور تی موبایل به تازگی اعالم کرده است که بارها در معرض سوءاستفاده مجرمان 
سایبری و هکرها به منظور استخراج ارزهای دیجیتالی همچون بیت کوین قرار گرفته 
ــایت اندروید هدالین، این روزها که بازار ارزهای دیجیتالی  ــت.به گزارش وب س اس
ــاب های کاربری و پلت فرم های  ــیار داغ شده، وب سایت ها، حس ــده بس رمزنگاری ش
بسیاری برای استخراج بیت کوین یا بیت کوین ماینینگ ایجاد شده است تا بتوانند با 

استفاده از آنها به خرید و فروش و مبادالت تجاری کالن اقدام کنند.
در چند سال اخیر که ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیاری همچون بیت کوین، 
مونرو و ریپل از محبوبیت و استقبال بی نظیری برخوردار شدند، همین امر موجب شده 
است کاربران و هکرهای بسیاری به کسب درآمد و پول در فضای مجازی روی آورند که 
این خود دلیل محکمی بود برای آنکه تعداد زیادی از اپلیکیشن ها و وب سایت هایی که 
پلت فرم و بستر مناسبی برای استخراج این ارزهای دیجیتالی فراهم می کردند، مانند 
قارچ در فضای اینترنت رشد کنند.آمار حمالت سایبری و هک در سال گذشته 201۷ 

میالدی، به اوج خود رسیده است و با توجه به افزایش روزافزون حمالت سایبری از 
سوی هکرها، کشورها و شرکت های کوچک و بزرگ زیادی در سراسر جهان هدف این 

گونه حمالت قرار گرفته  و آسیب ها، خسارات جبران ناپذیری را متحمل شده اند.
 )T-Mobile( حاال یکی از بزرگترین اپراتورهای مهم و فعال در جهان به نام تی موبایل
ــت که شبکه و زیرساخت های اینترنتی و ارتباطاتش به  نیز به تازگی اعالم کرده اس
ــدت تحت تاثیر حمله سایبری و نفوذ هکرها به منظور استخراج و کسب ارزهای  ش
دیجیتالی رمزنگاری شده همچون بیت کوین قرار گرفته است.شرکت تی موبایل یک 
اپراتور بزرگ آلمانی و چندملیتی است که در کشورهای مختلفی از جهان فعالیت های 
گسترده ای انجام داده است. این شرکت همچنین با در اختیار داشتن شبکه ای بالغ بر 
250 میلیون مشترک خطوط تلفن همراه، دهمین اپراتور بزرگ موبایل جهان محسوب 
می شود.مدیران این شرکت بر این باورند که تعدادی از هکرها و مجرمان سایبری قصد 
داشتند از طریق انتشار امواج رادیویی و ایجاد اختالل در بسترهای ارتباطی و اینترنتی 
ــاب های کاربری و IP آدرس های کاربران و مشتریان این  تی موبایل، به شبکه، حس
اپراتور نفوذ پیدا کرده و بدین وسیله هم اقدام به کسب درآمد و استخراج ارز دیجیتالی 
کنند.مدیران تی موبایل از این مساله ابراز نگرانی بسیاری کرده اند و در تالشند تمامی 

احتماالت و تهدیداتی که هکرها برای این اپراتور ایجاد کرده اند را برطرف سازد.
ــر جهان پیدا  ــده طرفداران زیادی در سراس با اینکه ارزهای دیجیتالی رمزنگاری ش
ــیاری از کشورها ازجمله کشورهای اروپایی درتالش هستند تا این پول  کرده اند، بس
بی افسار را کنترل کرده و معامالت با آن را تا حد امکان محدود کنند، چراکه آنها بر این 
باورند بیت کوین به تجارت های غیرقانونی و غیرمجاز همچون تجارت اسلحه، تجهیزات 
ــتی، قاچاق دارو موادمخدر دامن زده و به علت آنکه مقامات قضایی و پلیس  تروریس

نمی توانند طرفین معامله را شناسایی و ردگیری کنند، باعث سهولت آن می شود.

ــهور به تولید بازی های دیجیتالی اکنون قصد دارد ارز مجازی به بازار  ــرکتی مش ش
عرضه کند.به گزارش بیزینس اینسایدر، شرکت آتاری تولید کننـــده بـــازی هــای 
 Atari رایانـــه ای و دیجیتالی،  قصد دارد پول مجازی عرضه کند.هلدینگ فرانسوی
ــون بر تمام امور و دارایی های آتاری نظارت می کند. این هلدینگ اوایل ماه  SA اکن
جاری میالدی اعالم کرد مشغول تولید یک ارز مجازی به نام Atari Token است. 
ــرگرمی دیجیتال را نیز دارد.البته  ــتفاده در یک پلتفرم س این ارز مجازی قابلیت اس
شرکتی به نام Infinity Networks در این پروژه با آتاری همکاری می کند و یک 
پلتفرم مبتنی بر بالک چین یا در حقیقت یک فروشگاه برای سرگرمی های دیجیتال 

از بازی های ویدئویی گرفته تا فیلم و موسیقی فراهم می کند.



زنان می توانند زیست بوم خود را در کسب و کارهای حوزه ICT ایجاد کنند

 معاون علمی و فناوری رییس جمهوری:

ــب و  ــت: حوزه ICT نظام کس ــس جمهوری، گف ــی و فناوری ریی ــاون علم مع
کارجدیدی است که زنان می توانند زیست بوم خود را در این فضا ایجاد کنند.

دکتر سورنا ستاری، در سمینار نقش ارتباطات و فناوری اطالعات در توان افزایی 
ــجو در داخل  ــاره به اینکه در ابتدای انقالب در حدود 1۷0 هزار دانش زنان با اش
کشور و 100 هزار نیز در خارج از کشور داشتیم، افزود: از این تعداد دانشجو 22 
درصد ورودی دانشگاه ها مربوط به بانوان بود و در حال حاضر از 4 میلیون و ۷00 

دانشجو، 56 درصد ورودی دانشگاه ها بانوان هستند.
وی با اشاره به وضعیت کسب و کارها در کشور، گفت: در مطالعاتی که انجام شده 
است مشخص شده که با پول نمی توان کسب و کاری راه اندازی کرد و مشکل راه 

اندازی کسب و کارها در کشور نبود اکوسیستم و زیست بوم آن است.
ستاری تصریح کرد: زیست بوم کسب و کارها پایه های مختلفی دارد که باید شکل 
ــکل گیری این پایه ها، پول به تنهایی نمی تواند این  بگیرد که در صورت عدم ش
زیست بوم را شکل دهد.وی با تاکید به اینکه پول نفت به معنای رانت است، افزود: 
شرکت هایی که با پول نفت رشد کنند همزمان با نبود پول دچار مشکل می شوند 

و به زمین می خورند و باید به صورت دایمی به این شرکت ها پول تزریق شود.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور تصریح کرد: سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در این حوزه یکی از مهمترین این پایه هاست و اینکه استارتاپی هفته ای 10 درصد 
ــت که در این حوزه سرمایه گذاری  ــد داشته باشد آرزوی بخش خصوصی اس رش

کند.
وی با بیان اینکه فعالیت این استارتاپ ها محیط جدیدی در کشور ایجاد می کند، 
 ICT ــا 40 درصد اقتصاد دانش بنیان را حوزه ــان کرد: هم اکنون 30 ت خاطرنش
ــاره به اینکه برای بانوان نیز این اکوسیستم کسب  ــکیل می دهد.ستاری با اش تش
ــرکت و استارتاپ را  ــت، تاکید کرد: مدیرعاملی 350 ش و کارهای نوپا فراهم نیس
در کشور زنان در دست دارند که با عضویت در هیات مدیره در حدود 12 درصد 

فعاالن این حوزه را تشکیل می دهند که همین موضوع می تواند الگو باشد.
وی با بیان اینکه در اکوسیستم کارآفرینی روزمرگی وجود ندارد، افزود: کسانی که 
ــتخدام وارد این حوزه شوند برای اکوسیستم مناسب نیستند و راه حل  با تفکر اس

اشتغال در کشوری که 34 میلیون جوان دارد استخدام نیست.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور با اشاره به اینکه اکوسیستمی که وجود دارد 
برای کارآفرین شدن بانوان مناسب نیست، تاکید کرد: باید این اکوسیستم اصالح 

شود و این موضوع فقط به دولت مربوط نیست و  بحث فرهنگ جامعه است.
ــتن شغل زنان بعد از ازدواج و  ــاره به آمار های جهانی درباره کنار گذاش وی با اش
زایمان در دنیا، گفت: ایده های زنان در این حوزه کمتر مورد توجه سرمایه گذاران 
ــه در ابتدا یک زن باید خود را ثابت کند تا بعد از آن  ــرار می گیرد به دلیل اینک ق
ــته  ــوری که 5 تا 10 درصد ایده های زنان توانس ــود به ط ــه ایده او پرداخته ش ب

سرمایه گذاری را به خود جذب کند.
ستاری تصریح کرد: البته این موضوع مربوط به کشور ما نیست و در دنیا نیز زنان 
فقط 10 درصد درآمد اقتصاد جهانی را دارند و 1 تا 2 درصد مالکیت جهانی در 
ــاره به اینکه نکته ای که در کسب و کارهای فضای  ــت.وی با اش اختیار زنان اس
ــی متوجه  ــت، افزود: در این حوزه کس ــازی وجود دارد هوش و خالقیت اس مج
اینکه چه کسی با چه جنسیتی حضور دارد نمی شود و این حوزه نظام کسب و 

کارجدیدی است که زنان می توانند زیست بوم خود را در این فضا ایجاد کنند.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور تصریح کرد: این فضا در حال تشکیل است 
و اگر به صورت مناسب با هم فعالیت کنیم می توانیم زیست بوم خود را در این 

دنیای جدید داشته باشیم.
ــکلی وجود  ــانی مش وی با تاکید به اینکه در این دنیای جدید از نظر نیروی انس
ندارد، افزود: هم اکنون 55 درصد فارغ التحصیالن علوم کامپیوتر ما زنان هستند 

و موانع حضور آنان در این زیست بوم باید برداشته شود.
ــتاری با اشاره به اینکه خواست خود زنان در رفع موانع بسیارمهم است، گفت:  س

دولت نیز در این حوزه از زنان حمایت می کند.
ــرمایه گذاری می کنند  ــانی که برای ایده زنان س ــرمایه گذاران زن و کس وی س
ــزود: حوزه های تولید محتوا،  ــور در این حوزه عنوان کرد و اف ــای کش را از نیازه
ــود، برای  ــوارد دیگری که به زنان مربوط می ش ــانی و مد و لباس و م ــوم انس عل

سرمایه گذاری و فعالیت مناسب است.
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رتبه ۷۶ ایران در رسعت دسرتسی به اینرتنت همراه نسل چهارم!  

نوکیا پیشگام در اینرتنت اشیاء و شهر هوشمند

در حالی که از حدود یک سال قبل ارائه خدمات مخابراتی نسل چهارم تلفن همراه در 
دنیا آغاز شده، ایران در این زمینه شرایط خوبی ندارد.

به گزارش اوپن سیگنال، دسترسی به خدمات نسل چهارم استفاده از اینترنت همراه را 
با سرعت بیش از 40 مگابیت در ثانیه ممکن می کند. استفاده از این فناوری به تدریج 
در نقاط مختلف دنیا در حال گسترش است و گزارش تازه اوپن سیگنال وضعیت ارائه 

این خدمات در ۸۸ کشور جهان و از جمله ایران را نشان می دهد.
بر اساس گزارش یادشده که در بازه زمانی اول اکتبر تا 29 دسامبر 201۷ و با بررسی 
بیش از چهار میلیون و ۸00 هزار گوشی تهیه شده، در حال حاضر سرعت شبکه های 
نسل چهارم به طور متوسط از 45 مگابیت در ثانیه فراتر نمی رود و در حال حاضر 
تنها در 5 کشور جهان میزان پوشش خدمات نسل چهارم از 90 درصد مساحت آن 

کشور فراتر رفته است. البته این تعداد تا 3 ماه قبل تنها دو کشور بود.
ــاحت کشور ایران در  ــل چهارم تلفن همراه در بیش از 69 درصد از مس خدمات نس
دسترس است، اما متوسط سرعت دسترسی به این خدمات 13.۷3 مگابیت در ثانیه 
ــده رتبه ای بهتر از ۷6 کسب  ــده ایران در جدول یادش ــت و همین امر باعث ش اس

نکند.
ــی به خدمات نسل چهارم سنگاپور است. متوسط  ــرعت دسترس رتبه اول از نظر س
سرعت یادشده در این کشور 44.31 مگابیت است. پس از این کشور هلند، نروژ، کره 
جنوبی، مجارستان، بلژیک، استرالیا، نیوزلند، بلغارستان، دانمارک، کانادا، صربستان، 

کرواسی و اسپانیا قرار دارند.

نکته جالب اینکه در فهرست یادشده آمریکا هم شرایط چندان مساعدی ندارد و تنها 
ــت. همچنین کشورهای پاناما، بحرین، پاکستان، آرژانتین،  14 پله از ایران باالتر اس
پاراگوئه، کاستاریکا، عربستان سعودی، تایلند، فیلیپین، اندونزی، الجزایر و هند بعد از 

ایران قرار گرفته اند.
ایران از نظر میزان مساحت تحت پوشش خدمات نسل چهارم وضعیت بهتری دارد و 
در رتبه شصتم جهانی است. در این زمینه کره جنوبی، ژاپن، نروژ، هنگ کنگ، آمریکا، 
هلند، مجارستان، کویت، لیتوانی، جمهوری چک، سوئد و تایوان رتبه های برتر را به 

دست آورده اند.
در میان کشورهای همسایه غرب آسیا بیشترین سرعت ارائه خدمات اینترنت مربوط 
به امارات بامتوسط سرعت 2۷.4۷ مگابیت در ثانیه و سپس لبنان با سرعت 25.96 
مگابیت در ثانیه است. عمان، ارمنستان، ترکیه و قطر هم رتبه های بعدی را به خود 

اختصاص داده اند.

ــت تا  ــرکت فنالندی نوکیا به عنوان یکی از اپراتورهای مطرح جهان، در تالش اس ش
تجهیزات و زیرساخت های الزم برای توسعه شهرهای هوشمند و اینترنت اشیاء را فراهم 

بیاورد.
ــت که تصمیم گرفته در زمینه  ــه گزارش زد دی نت، نوکیا به تازگی اعالم کرده اس ب
گسترش و توسعه شهرهای هوشمند تالش های بیشتری کند و در همین راستا هم 
می خواهد زیرساخت های مورد نیاز برای نخستین شهرهای هوشمند در جهان را تامین 

کند.
اینترنت اشیاء و شهر هوشمند دو واژه ای است که از این پس بیشتر به گوشتان خواهد 
خورد چراکه امروزه شرکت های فعال در زمینه علم و تکنولوژی با همکاری اپراتورهای 
مخابراتی می خواهند رویای شهر هوشمندی را که تمامی اشیاء و وسایل آن به اینترنت 

مجهز هستند و کارها با سرعت بسیاری  قابل انجام خواهد بود، محقق کنند.

اینترنت اشیاء )IoT( به معنی یک شبکه جهانی از اشیاء مرتبط و متصل است که هر 
یک دارای آدرس مختص به خود بوده و بر اساس قراردادهای استانداردشده ای با یکدیگر 

در ارتباط هستند.
ــمند اشیاء و دستگاه ها امروزه در  ــتم جدید کنترل از راه دور و کنترل هوش این سیس
کشورهای توسعه یافته ای همچون کره جنوبی در سیستم های اداری و همچنین وسایل 

منزل بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.
اینترنت اشیاء در وهله اول در استفاده از زمان موجب صرفه جویی می شود که به تبع 
آن در حوزه های مربوط به انرژی نیز صرفه جویی اتفاق می افتد. این فناوری می تواند در 
ساختمان ها و مجتمع های بزرگ برای استفاده درست و تنظیم مصرف انرژی، در کنترل 
ــتم های هوشمند، سالمت و بهداشت، ترافیک، کشاورزی، حمل و نقل نیز مورد  سیس

استفاده قرار بگیرد.
با وجود این، مساله مهمتر ایجاد بستر الزم برای تسهیل ورود و راه اندازی فناوری های 
نوین در کشور بوده و ورود فناوری های نوین به کشور بدون ایجاد زیرساخت های الزم 

امری بیهوده است.
ــمند« شرکت پاناسونیک، در شهر »فوجیساوا« واقع در کشور  اولین پروژه »شهرهوش
ژاپن بوده است که تا ۷0 درصد تولید دی اکسید کربن را نسبت به حد معمول کاهش 
داده است. شبکه الکتروولتی این شهر نیز قابل شارژ بوده است و سیستم انرژی تجدید 

پذیر این شهر، انرژی پنج روز را هنگام قطع شبکه تامین کرد.
چند ماه پیش بود که پاناسونیک قول ساخت یک شهر هوشمند در دنور ایاالت متحده 
آمریکا را داد که قرار است ساخت آن حدودا هشت سال به طول بیانجامد و ویژگی های 

منحصر بفرد جدیدی در آن وجود داشته باشد.
حاال نوکیا نیز می خواهد با راهبری شرکت های تکنولوژی فعال در عرصه اینترنت اشیاء و 
شهر هوشمند، اقدامات الزم را انجام داده و تمهیدات ویژه ای را در این خصوص بیندیشد. 
بنابراین می توان گفت که نوکیا به عنوان پیشگام در  توسعه اینترنت اشیاء و شهرهای 

هوشمند محسوب می شود.
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کدام شهرها زودتر به اینرتنت 5G مجهز می شوند؟

افزایش رسعت نجومی اینرتنت LTE با تراشه ی جدید رشکت کوالکام

غیر ممکن کردن جاسوسی از دوربین توسط اندروید جدید

ــه  ــی AT&T اعالم کرده که س ــور مخابرات اپرات
شهر در ایاالت متحده آمریکا، نخستین شهرهایی 
 5G هستند که میزبان شبکه اینترنت پرسرعت
خواهند بود.به گزارش زد دی نت، از آنجا که اخبار 
ــل جدید اینترنت 5G در گوشه و کنار جهان  نس
منتشر شده و کاربران بسیاری نیز در انتظار اجرای 
آن هستند، کشورهای زیادی با همکاری اپراتورهای 
اینترنت در جهان درصدد برقراری این نسل جدید 
از اینترنت هستند.اپراتور مخابراتی AT&T چند 

ماه پیش اعالم کرده بود که قصد دارد شبکه نسل پنجم اینترنت پرسرعت 5G را تا پایان 
سال جاری میالدی 201۸ در 12 کشور جهان راه اندازی کند.در اوایل سال 2012 که 
اتحادیه بین المللی مخابرات تحت نظر سازمان ملل برنامه ای را برای توسعه تیم ارتباطات 
بین المللی موبایلی )IMT( برای افق 2020 آغاز کرد، رسما یک مسابقه جهانی و رقابتی 
ــی و غول های تکنولوژی در جهان برای برقراری و  تنگاتنگ میان اپراتورهای مخابرات
راه اندازی نسل پنجم شبکه موبایل شروع شد.هم اکنون اپراتور AT&T اعالم کرده است 
که سه شهر داالس، آتالنتا و واکو در ایاالت متحده آمریکا نخستین شهرهایی هستند 
که به نسل پنجم اینترنت همراه مجهز خواهند شد.مدیران این شرکت عالوه بر نوید 

برقراری زودهنگام اینترنت پرسرعت و جدید 5G در 
 AT&T این سه شهر، همچنین عنوان کرده اند که
در سال جاری میالدی 201۸ نیز به تالش های خود 
ــاخت های راه اندازی  برای توسعه و گسترش زیرس
شبکه پرسرعت نسل پنجم اینترنت ادامه خواهد داد.
ــرکت همچنین ادامه داده است:«ما عالوه بر  این ش
تالش برای توسعه زیرساخت های الزم و تجهیزات 
مربوطه، سعی داریم دستگاه های الکترونیکی همچون 
گوشی های هوشمندی را که از فناوری نسل پنجم 
اینترنت پشتیبانی می کنند، تولید و عرضه کنیم تا کاربران به زودی بتوانند به این شبکه 
ــرعت و فوق العاده پیشرفته دسترسی پیدا کنند«.این اپراتور همچنین با شرکت  پرس
اریکسون که در زمینه برقراری و توسعه زیرساخت و تجهیزات رادیویی و اینترنتی فعالیت 
می کند، همکاری های فراوانی درباره توسعه و ارائه سرویس اینترنت اشیاء داشته است 
که می خواهد ظرف چند ماه آینده در سال جاری میالدی، شهرهای هوشمند را نیز به 
کارنامه درخشان خود بیفزاید.این اپراتور مشهور و فعال بین المللی در کشورهای بسیاری 
فعالیت کرده و حاال تصمیم گرفته است که بیش از ۷5 درصد از شبکه های تحت پوشش 

خود را به فناوری شبکه اینترنت 5G تبدیل کند.

شرکت کوالکام اعالم کرد که با استفاده از تراشه مودم جدید خود 
با نام X24، می تواند سرعت اینترنت LTE را بر روی دستگاه های 
 ،androidpolice ــزارش میزبان به دو برابر افزایش بدهد.به گ
کوالکام یکی از برترین شرکت های جهان در زمینه تولید تراشه های 
پردازشی است و در این میان مودم های موجود بر روی تراشه های 
این شرکت نقش بزرگی در ارتباط سیار ما با شبکه اینترنت دارند. 
این شرکت نخستین مدل میزبان اینترنت 5G را طراحی کرده 

است ولی با این  وجود از نسل فعلی بازنمانده و همچنان در حال بهبود اینترنت همراه بر 
روی نسل فعلی نیز هست.حال این شرکت اقدام به طراحی تراشه ای جدید کرده است 
که می تواند اینترنت همراه نسل فعلی را به شدت بهبود ببخشد. این تراشه جدید که تراشه 
ــریع ترین و پیشرفته ترین تراشه 4G تاریخ است. این  ــنپ دراگون X24 نام دارد، س اس
 LTE محصول بر اساس معماری ۷ نانومتری طراحی شده است و می تواند سرعت اینترنت
را به میزان دو برابر افزایش دهد.تراشه X24 به عنوان نخستین تراشه ساخته شده در رده 

ــوب می شود و از سرعت اینترنت 2 گیگابیت  20LTE محس
بر ثانیه پشتیبانی می کند. این حجم از سرعت که در اینترنت 
امروزی همراه بسیار عالی و بی سابقه به حساب می آید، به زودی 
بر روی دستگاه های همراه به بازار عرضه خواهد شد.البته یک 
ــت که زیرساخت های شبکه 4G در  نکته بسیار مهم این اس
جهان به نحوی نیست که بتوان به کمک آن ها سرعت یادشده 
را در جهان واقعی تجربه کرد ولی تراشه کوالکام این قابلیت را 
دارد که در صورت تحقق چنین امری، از این سرعت پشتیبانی کند. سرعت دانلود باالتر به 
معنای مصرف کمتر انرژی است و به همین دلیل نیز شرکت کوالکام می داند که با کمتر 
فعال نگاه داشتن دستگاه ها می تواند به این دستاورد برسد.این مودم بر روی دستگاه های 
مجهز به اسنپ دراگون ۸45 عرضه نخواهد شد و به احتمال فراوان آن را در سال جاری در 
بازار مصرف نخواهیم دید. پیش بینی می شود که این تراشه ارتباطی بر روی تراشه اسنپ 
دراگون ۸50 تعبیه شده و برای نخستین بار در ابتدای سال 2019 وارد بازار مصرف گردد.

بسیاری از بدافزارها و ویروس های گوشی های هوشمند 
ــی همراه و  با هدف فعال کردن مخفیانه دوربین گوش
جاسوسی از کاربران طراحی می شوند. اما نسخه جدید 
ــکل را می گیرد.به گزارش  اندروید جلوی وقوع این مش
انگجت، با توجه به افزایش نگرانی های کاربران در این 
ــا برای مقابله با این نوع  زمینه گوگل تصمیم گرفته ت
ــتفاده های خطرناک وارد عمل شود.این شرکت  سواس
ــد: اندروید پی را به گونه ای طراحی کرده که  می گوی
برنامه های خرابکار نمی توانند دوربین و میکروفون آن 
را مخفیانه روشن کنند. در صورتی که برنامه ای بدون 
ــی را روشن کند، اندروید آن  اجازه کاربر دوربین گوش
ــی اندازد و پیام خطایی را برای افراد نمایش  را از کار م

ــتکاری اندروید پی برای  می دهد.همچنین دس
روشن کردن مخفیانه میکروفون گوشی و ضبط 
صدا در پس زمینه ناممکن می شود. البته اندروید 
ــای ضبط صدا که  ــوی فعالیت برنامه ه پی جل
توسط کاربران فعال شوند را نمی گیرد.اندروید پی 
ــمی عرضه نشده و زمان به بازار  هنوز به طور رس
آمدن دقیق آن مشخص نیست. اما گوگل وعده 
داده که با استفاده از این سسیستم عامل حریم 
ــخصی کاربران به طور کامل محفوظ خواهد  ش
ماند. در حال حاضر تعدادی از توسعه دهندگان 
به طور خصوصی در حال بررسی امکانات اندروید 

پی هستند.
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یزدانیان، به همکاری مشترک دانشکده  پست و مخابرات با ستاد کل نیروهای مسلح 
اشاره کرد و گفت: طی تفاهم نامه ای که فی مابین صورت گرفت، مقرر شد که امکان 
مهارت آموزی برای سربازان فراهم شود تا پس از اتمام دوره  سربازی بتوانند وارد بازار 
کار شوند. سربازان اگر مهارت الزم را ببینند، این مهارت به عنوان احتساب خدمت در 

نظر گرفته خواهد شد.

امکان جذب رسبازان مهارت دیده توسط بخش خصوصی میرس می شود

مهارت رسبازان به عنوان احتساب خدمت آنها در نظر گرفته می شود

در سومین پیش نشست تخصصی مهارت آموزی کارکنان وظیفه، مطرح شد:

امکان مهارت آموزی رسبازان در حوزه  ICT فراهم می شود

ــومین پیش نشست تخصصی مهارت آموزی کارکنان وظیفه )سربازان( به میزبانی  س
دانشکده  پست و مخابرات، اسفندماه 96 در محل سالن اجتماعات امید وزارت ارتباطات 

و فناوری اطالعات برگزار شد.

دکتر وحید یزدانیان، رییس دانشکده  علمی کاربردی پست و مخابرات، پیرامون ابعاد 
اقتصادی و اشتغالزایی موضوع مهارت آموزی، گفت: حدود 34 درصد از مجموع فارغ 
التحصیالن دانشگاهی و 52 درصد از زنان فارغ التحصیل دانشگاهی، غیرفعال هستند 

که البته این آمار به روز نمی باشد.
ــت  ــتغال را عدم وجود مهارت الزم برای فارغ التحصیالن دانس وی، چالش مهم در اش
ــازی نشده است و نظام های آینده  ــتم اشتغال در کشور آماده س و ادامه داد: اکوسیس

پژوهشی مهیا نیست.

 فناوری اطالعات زیرس�اختی حیاتی برای تم�ام بخش های اقتصادی 
است

ــاخت های آموزش مهارتی بخش ICT در رابطه با تفاوت فناوری  مجری تامین زیر س
اطالعات و ارتباطات با سایر فناوری ها، افزود: فناوری اطالعات زیرساختی حیاتی برای 
تمام بخش های اقتصادی است و در توسعه ی اجتماعی بسیار موثر است و نوآوری در 

تمام بخش ها را به دنبال دارد.
یزدانیان به سخنان وزیر ارتباطات در رابطه با مشاغلی که 10 سال قبل وجود نداشتند 
اشاره کرد و گفت: یک سری مشاغل تا 10 سال قبل نبودند و طی چند سال اخیر به 
ــد کرده اند همچون Android Developerهـــا یـا در حـــوزه  وجود آمده و رش

Big Data و مشاغلی از این قبیل.

 آموزش های مهارتی راه میان بر در مسیر تربیت نیروی انسانی
ــتر به نقش مراکز آموزشی مهارتی، خاطرنشان  وی ضمن تاکید بر ضرورت توجه بیش
کرد: آموزش های مهارتی راه میان بری در مسیر تربیت نیروی انسانی به شمار می رود.

یزدانیان، به همکاری مشترک دانشکده  پست و مخابرات با ستاد کل نیروهای مسلح 
اشاره کرد و گفت: طی تفاهم نامه ای که فی مابین صورت گرفت، مقرر شد که امکان 
مهارت آموزی برای سربازان فراهم شود تا پس از اتمام دوره ی سربازی بتوانند وارد بازار 
کار شوند. سربازان اگر مهارت الزم را ببینند، این مهارت به عنوان احتساب خدمت در 

نظر گرفته خواهد شد.
ــربازان دارای مدرک  یزدانیان گفت: برای حوزه   ICT، جامعه  مخاطبان منحصر به س

کارشناسی و باالتر و جامعه ی جذب نیز بخش خصوصی همین حوزه  می باشد.
ــاس توافق صورت گرفته، آزمونی برگزار  وی نحوه  آموزش را این گونه بیان کرد: بر اس
ــین از بین کارکنان وظیفه انتخاب می شوند که باید دارای مدرک کارشناسی  و مدرس
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انعقاد تفاهم نامه توسط نهادهای آموزش 
دهنده با نهادهای صنفی یا با شرکت های 

بزرگ از جمله کارهایی است که انجام 
می شود. طراحی فروم های استخراج نیازها 
بر عهده  دانشکده است و در این راستا 

نشست های تخصصی و هم اندیشی برای 
استخراج نیازها برگزار خواهد شد.

ارشد و یا باالتر باشند. در ادامه، مدرسین آموزش داده می شوند و محتواها را در اختیار 
می گیرند و سپس کار آموزش به سربازان شروع می شود.

ــرط اجرای این طرح، تطبیق  ــکده  پست و مخابرات، خاطرنشان کرد: ش رییس دانش
ــت و سازوکارهای تطبیق آموزش با نیاز جامعه جذب  آموزش با نیاز جامعه   جذب اس
ــتخراج نیازهای بازار شغل در افق حداقل دوساله اتفاق بیافتد و  می تواند به عنوان اس

نظام های اعتباربخشی مورد تایید حتما پیاده سازی شوند.
 

  برنامه ریزی برای جذب مهارت آموختگان در بازار کار
وی در رابطه با نحوه  استخراج نیازهای بازار کار آینده نیز افزود: انعقاد تفاهم نامه توسط 
نهادهای آموزش دهنده با نهادهای صنفی یا با شرکت های بزرگ از جمله کارهایی است 
ــود. طراحی فروم های استخراج نیازها بر عهده  دانشکده است و در این  که انجام می ش

راستا نشست های تخصصی و هم اندیشی برای استخراج نیازها برگزار خواهد شد.

در ادامه، دکتر سید حبیب اهلل طباطبائیان، رئیس پژوهشکده  مطالعات فناوری ریاست 
ــربازی و نحوه  اجرای آن به  ــت نیز در رابطه با دوره ی س جمهوری و دبیر علمی نشس
مواردی اشاره کرد و گفت: اگر فردی از دوره  دبیرستان مهارت هایی مانند  ICDL، شنا 
و دیگر مهارت ها را دیده باشد برای او در دوران سربازی امتیازی در نظر گرفته می شود 

و به عنوان مثال می تواند محل خدمتش را خودش انتخاب کند.

  مهارت آموزشی جوانان و بهبود اشتغال پذیری میسر می شود
وی پیرامون اهداف این طرح نیز گفت: هدف ما افزایش جذابیت و نشاط و مهارت آموزی 
برای دوره ی سربازی است.رییش پژوهشکده  مطالعات فناوری ریاست جمهوری، افزود: 
نتیجه  این فعالیت ها منجر به مهارت آموزشی جوانان و بهبود اشتغال پذیری آن هــا 
ــود. ما در این طرح سبک زندگی جوانان کشور را اصالح می کنیم و همگرایی  می ش

بیشتر نیروهای مسلح با نهادهای غیرنظامی را خواهیم داشت.

در ادامه سردار سرتیپ پاسدار سید مهدی فرحی، فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزشی 
کارکنان وظیفه و رییس همایش نیز افزود: هدف اصلی ما در همایش 19 اردیبهشت 
ماه 9۷ خواهد بود.وی در رابطه با پیش نشست های انجام شده نیز گفت: پیش نشست 
اول در رابطه با مسائل علمی انجام شد. پیش نشست دوم پیرامون موارد فرهنگی بود و 

سومین پیش نشست که امروز می باشد در رابطه با مسائل اقتصادی است.

  لزوم توجه به مولفه های جذابیت، نشاط و مهارت آموزی در سربازی
ــاط و مهارت آموزی در سربازی توجه  ــه مولفه  جذابیت، نش وی، تاکید کرد: باید به س
ــتغال( و جنم برای این دوره در حال  ــت. دو پروژه مهتاب )از مهارت تا اش ویژه ای داش
اجراست.فرحی در رابطه با دوره سربازی، افزود: این دوره به دو سال نباید ختم شود و 

این مهارت ها باید از دوره  پیش از خدمت، ضمن خدمت و پس از خدمت اجرا شود.
وی گفت: ما از همه  ظرفیت های ملی استفاده می کنیم تا با تسهیالتی که به سربازان 
ارائه می دهیم و با کمک بانک ها و نهادهای دیگر، به آنها کمک کنیم تا پس از سربازی 
به راحتی وارد بازار کار شوند.در ادامه این پیش نشست، سواالتی از اعضای پنل پرسیده 

و به آن سواالت پاسخ داده شد.
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کنکاش

رییس پژوهشکده پولی و بانکی:

قانون گذاری بر پول های دیجیتال امری رضوری است

بانک مرکزی در حال بررسی پدیده رمز ارزهاست

رییس پژوهشکده پولی و بانکی اعالم کرد: پدیده رمز ارزها در ابتدای راه قرار دارد و بانک 
مرکزی نیز مانند سایر کشورها در حال بررسی و تحقیق درباره این ارزهاست.

ــت که باید  ــت: بالک چین یک تحول بزرگ تکنولوژی اس علی دیواندری، اظهار داش
کارکردهای این تکنولوژی  بررسی و مطالعه شود زیرا این تکنولوژی کاربردهای متفاوتی 

غیر از پول دارد که باید به آن توجه شود.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: موضوع قابل توجه این است که قانون گذاران  
در دنیا  نسبت به این ارزها بی تفاوت نیستند گرچه در حال حاضر حجم این ارزها در 

مقیاس اقتصاد جهانی اندک است، اما توانسته با رشد سریع همراه باشد.
وی افزود: برهمین اساس قانونگذاران  نسبت به این ارزها بی تفاوت نیستند زیرا غفلت 

از این ارزها ممکن است مشکالتی را ایجاد نماید.
ــکده پولی وبانکی در این زمینه توضیح داد و  دیواندری در ادامه درباره فعالیت پژوهش
گفت: مطالعات ما در پژوهشکده پولی و بانکی در این زمینه آغاز شده و نشان از این دارد 
که بخش های پژوهشی سیاستگذاران پولی دنیا نیز نیم نگاهی به بحث رمزارزها دارند.

وی با بیان اینکه، یکی از جنبه های تکنولوژی در زندگی ما در زمینه پول است، اظهار 
ــود، باید تمامی جنبه های آن  ــت: هنگامی که از اقتصاد دیجیتال صحبت می ش داش
بررسی شود زیرا اگر اقتصاد دیجیتال اجرایی شود، بانکداری دیجیتال، پول دیجتیال و 

... نیز الزم و ضروری است.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی، گفت: البته در حال حاضر نیز سهم انتشار پول فیزیکی 
محدود است و پول جنبه دیتا دارد و عمده پول ها در قالب اطالعات و دیتا نگهداری 

می شود.
وی ادامه داد: برهمین اساس سیستم های بانکی در دنیا هزینه های زیادی برای نگهداری 
از این دیتاها متحمل می شوند، لیکن موضوع امنیت و تحوالت حاصل از بالک چین 

کامال متفاوت است و می تواند سرنوشت بانکداری دنیا را تحت تاثیر قرار دهد.

ــت و نباید این  ــدری افزود: بالک چین یک تحول و انقالب فکری و ذهنی اس دیوان
تکنولوژی را تنها محدود به یک اپلیکیشین و معامالت ارزهای دیجیتال در نظر گرفت 

زیرا تحول حاصل از بالک چین بسیار اساسی و جدی است.
دیواندری درباره دیدگاه های موجود در این زمینه، گفت: بانک های مرکزی دنیا دو 
وظیفه اصلی دارند که شامل حفظ ارزش پول و رصد متغیرهای اقتصاد کالن مانند 
تورم و وظیفه دیگر صیانت از سپرده های مردم است که معتقدم  برخی با  رواج بالک 

چین و پول های دیجیتالی این وظایف نظارتی کم رنگ نخواهد شد.
ــن اتفاقی نخواهد افتاد زیرا هم بانک های مرکزی  ــه داد: به اعتقاد من چنی وی ادام
ــان انتشار دهنده پول های دیجیتالی باشند و هم قانون گذار  دنیا می توانند خودش

باقی بمانند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: اما نکته بعدی نظارت و حفظ امنیت و سالمت 
این پول هاست برهمین اساس قانون گذاری بر پول های دیجیتال امری ضروری و 
الزم است، زیرا نمی توان دنیایی را متصور بود که پولی در آن در حال فعالیت باشد 

که هیچ مقرراتی بر آن حاکم نباشد.
ــاره امنیت و تقلب در این پول ها، گفت: از نظر علم ریاضی هم اثبات  ــدری درب دیوان
شده که تقلب در این ارزها ممکن نیست و در حال حاضر هم توسط یک نهاد مرکزی 
ایجاد نمی شود و از مداخالت دولتی نیز دور است. اما این دلیل نمی شود که نهادهای 
ــوند. به نظر من باید نهادهای ناظر به دالیل مختلف در  ناظر به این موضوع وارد نش
این موضوع ورود کنند زیرا وظیفه پول تنها ذخیره در صندوق ذهن افراد و برقراری 

امنیت ان نیست.
وی ادامه داد: حفظ پول و ایجاد امنیت آن نزد خودمان تنها بخشی از موضوع است اما 
پول موتور محرک اقتصاد داخلی و جهانی است و وظایف فراتر از منافع شخصی دارد 
زمانی پول های رمزی می تواند در اقتصاد ملی و جهانی اثرگذار باشد که خصوصیات 
ــد که نهادهای نظارتی و قانون گذار باید به این موضوع توجه  ــته باش پول رایج  را داش

کنند.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی درباره وظایف پول، توضیح داد: پول وظایف مختلفی 
دارد از جمله سنجش ارزش، ذخیره ارزش، ابزار معامله و حفظ حافظه مبادالتی است.

این مقام مسئول درباره جایگاه ارز رمزها در ایران، توضیح داد: ارزهای دیجیتال در کشور 
ما در مرحله مطالعه و بررسی است که اگر به این ارزها به عنوان یک وجه حامل دیده 
ــود، بحث پول مطرح می شود  اما اگر به عنوان یک اوراق بهادار نگاه شود، نیازمند  ش
قانون گذاری از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار است همچنین اگر به عنوان یک کاال 

در نظر گرفته شود، نیازمند مقررات گذاری از سوی بورس کاال است.
ــود،  ــتم پرداخت به آن نگاه ش ــه داد: در همین حال اگر به عنوان یک سیس وی ادام
ــت پس باید جایگاه این  ــوی بانک مرکزی اس نیازمند قانون گذاری و رگوالتوری از س

ارزها مشخص شود.
ــور ما مشخص شود که جایگاه این ارزها در کجا قرار دارد،  دیواندری افزود: اگر در کش
قانون گذار و ناظر بر این بخش ورود خواهد کرد و یا اگر چند سازمان باشد همه باید در 

این خصوص همکاری داشته باشند.
ــف با این ارزها  ــورهای مختل ــاره جایگاه این ارزها در دنیا، گفت: در دنیا کش وی درب
ــتفاده از این ارز را مجاز، برخی ممنوع، برخی  ــته و برخی اس برخوردهای مختلف داش

مشروط به قانون و برخی به کنترل مباحث پولشویی وارد شده اند.
دیواندری درپایان اظهار داشت: یکی از مباحثی که باعث شده تا حاکمیت ها در دنیا 
ــت و باید  ــویی اس ــند، امنیت و ایجاد زمینه تخلف و پولش مانع فعالیت این ارزها باش

مقررات گذاری به سمتی برود که از این موضوع جلوگیری شود.
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جانشین معاون فنی پلیس فتا :

مشاور فناوری های نوین وزیر ارتباطات  و فناوری اطالعات:

کالهربداری، پولشویی و استخراج متقلبانه زمینه های تهدید ارز رمزهاست

با قانونی شدن بسرت پول های دیجیتالی زمینه رشد اقتصادی فراهم می شود

جانشین معاون فنی پلیس فتا، اعالم کرد: ارز رمزها زمینه ای برای جرم، کالهبرداری، 
پولشویی هستند که می توان این موارد را تهدیدی برای استفاده از این ارزها عنوان کرد.
ــرهنگ علی محمد رجبی، اظهار داشت: پلیس فتا دو وظیفه مهم از جمله ضوابط  س
قضایی و امنیت عمومی دارد که اگر از جنبه امنیت عمومی به این ارزها نگاه کنیم، این 

پول ها زمینه و ابزاری برای جرم و انگیزه ای برای جرم های جدید است.
وی با بیان اینکه،  طی 5 سال اخیر با رشد فناوری رو به رو بودیم که هم زمان جامعه 

ــوالت، تغییر خواهد کرد، اظهار  ــت و جرم نیز همراه با این تح نیز با تحول مواجه اس
داشت: با توجه به اینکه این ارزها زمینه ای برای ایجاد جرم است، نیازمند قانون گذاری 

و رگوالتوری جدی هستیم.
ــات مالی  ــین معاون فنی پلیس فتا در ادامه افزود: به عنوان مثال بحث موسس جانش
ــت و بخش زیادی از  اعتباری غیرمجاز که اخیرا تبعات اجتماعی زیادی به همراه داش

جامعه مطالبه سرمایه خود را داشتند.
ــد فناوری با روندی رو به رشد و سرعت در حال  ــرایطی که رش رجبی ادامه داد: در ش
ــون گذاری انتظار تذکر موارد  ــت، آیا مردم از پلیس به عنوان یک نهاد قان حرکت اس

امنیتی را دارند.
وی خاطر نشان کرد: پس اگر این تکنولوژی بدون آموزش و ریل گذاری صحیح رواج 

پیدا کند، به طور حتم تبعات بدی خواهد داشت.
جانشین معاون فنی پلیس فتا با اشاره به اینکه به دلیل ساختار حاکمیتی کشور، باید 
حمایت از مردم که از جمله ارکان اساسی کشور هستند، مورد توجه قرار گیرد، گفت: ارز 
رمزها زمینه ای برای جرم، کالهبرداری، پولشویی و استخراج متقلبانه است که می توان 

این موارد را تهدیدی برای استفاده از این ارزها عنوان کرد.
وی درباره پیشنهادهای پلیس فتا نسبت به تعیین تکلیف ارز رمزها، توضیح داد: مواردی 
از جمله تعیین تکلیف صرافی های آنالین، پیاده سازی زیرساخت های احراز هویت، 
تجدید مجازات و افزایش سخت گیری ها در این زمینه و همچنین افزایش آگاهی های 

اجتماعی از جمله موارد مهم برای تعیین تکلیف این ارزها است.

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در امور فناوری های نوین، با بیان اینکه بیت 
کوین محدودیت دارد، گفت: در حال حاضر 1400 پول دیجیتالی وجود دارد و هر روزه 

به تعداد این پول های فعال اضافه می شود.
دکتر امیرحسین دوایی مرکزی، گفت: موضوع بالک چین و ارزهای مجازی رمزینه از 
ــائل مهم در دنیای امروز فناوری هستند و در بحث اینترنت اشیا از اهمیت باالیی  مس

برخوردارند و باید به آن ها توجه شود.
وی ادامه داد: امروزه بسیاری از کاربردهای بالک چین مبتنی بر ارز رمزها نیست و برای 
موارد دیگری استفاده می شود. بالک چین می تواند چالش اعتماد در فضای تکنولوژی را 

سر و سامان دهد و اعتماد سازی در تعامالت ایجاد کند.
دوایی با اشاره به پول های دیجیتالی اظهار داشت: در حال حاضر 1400 پول دیجیتالی 
وجود دارد و هر روزه به تعداد این پول های فعال اضافه می شود. یکی از نمونه ارزهای 

مجازی ریپل است که برای فضای سازمانی مزایای مناسبی دارد.
مشاور فناوری های نوین وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان این که بیت کوین دارای 
محدودیت هایی است، گفت: مصرف انرژی باال برای استخراج پول های دیجیتالی باعث 
تخریب محیط زیست می شود و مصرف باالی انرژی از مخاطرات پول های دیجیتالی 
به منظور تصدیق است؛ همین مساله باعث شده تا ارزهای دیجیتالی جدید به دنبال 

راه حل هایی برای آن باشند.
 دوایی تاکید کرد: مشکل نقدینگی مشکل بیت کوین است؛ در حقیقت اگر حجم زیادی 
بیت کوین داشته باشید، نمی توانید آن را به پول تبدیل کنید. همچنین بازار سفته بازی 
از مخاطرات بازار بیت کوین است،  برخی برای افزایش قیمت ها تعداد باالیی بیت کوین 

می خرند و در نتیجه قیمت ها صعودی می شود.
مشاور وزیر ارتباطات در فناوری های نوین اظهار داشت : یک بحث مهم که باید ایجاد 
شود، ارتباط پول های دیجیتالی با پول های واقعی است. در واقع پشت پول واقعی یک 

پشتوانه است و باید برای پول های دیجیتالی یک پشتوانه ایجاد شود.
ــتر بالک چین  ــات برای بحث چالش احراز هویت با بس ــه داد:  وزارت ارتباط وی ادام

اقداماتی انجام داده است.
دوایی تاکید کرد: اگر امکانات برای قانونی شدن بستر پول های دیجیتالی ایجاد شود، 

عده ای پولدار می شوند و رشد اقتصادی ایجاد می شود.
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سندیکای صنعت مخابرات ایران در فرآیند ثبت سفارش اقالم وارداتی مخابراتی قرار گیرد

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نقش فعال تری در حامیت از تولید داخل ایفا کند

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل رشکت فنی و مهندسی کارت اعتبار فارس:

زهرا طاهری

  کارت اعتبار فارس در آغاز:
شرکت فنی مهندسی کارت اعتبار فارس در سال 13۷5 با سرمایه بالغ بر 9.900.000 
ریال با فعالیت در زمینه تولید و تامین تجهیزات پسیو مخابراتی کار خود را در شیراز 

آغاز نمود.
در طول سال های فعالیت شرکت کارت اعتبار فارس ، اصل مشتری مداری و هماهنگی 

با نیاز مشتریان به همراه اشتغال زایی در اولویت کار قرار گرفته است.

  رقابت مثبت و به کارگیری متخصصان:
ــایر شرکت های فعال در این زمینه در  ــازنده با محوریت تولید با س رقابت مثبت و س
سیاست های کاری شرکت قرار گرفته و استفاده از پتانسیل، امکانات و تجهیزات سایر 
شرکت های تولیدی مستقر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز از افتخارات این شرکت در 
راستای فعال سازی صنایع و کارگاه های نیمه تعطیل بوده و در دستور کار بنیانگذاران 
شرکت قرار گرفته است. این شرکت فضایی مناسب برای رشد و ارتقاء توانمندی های 

فارغ التحصیالن دانشگاهی است.

  وضعیت کنونی:
ــرکت دارای یک دفتر مرکزی در تهران، یک دفتر در شیراز و کارگاه  درحال حاضر ش
تولیدی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز می باشد. بیش از۷0 درصد پرسنل شرکت را 

کارشناسان و کارشناسان ارشد تشکیل می دهند.
شرکت فنی مهندسی کارت اعتبار فارس یکی از قدیمی ترین و در عین حال به روز ترین 

شرکت های تولید و تامین کننده تجهیزات مخابراتی است.

 رسالت شرکت کارت اعتبار فارس:
ــی کارت اعتبار فارس با برخورداری از سابقه مناسب با تکیه بر  ــرکت فنی مهندس ش
ــگ و ارزش های خود به عنوان تأمین کننده و تولید کننده تجهیزات مخابراتی  فرهن
ــور را وظیفه خود می داند و بدین منظور  پسیو، تأمین نیازهای صنعت مخابرات کش
با اتکا به مزیت نسبی، و ایجاد مزیت رقابتی؛ وجود مواد اولیه و کاالهای مناسب، بازار 
موجود و قابل مالحظه و حجم سرمایه گذاری های انجام شده در این شرکت با استفاده 
ــوز و با تجربه و متخصص در راستای افزایش توانمندی تولید و  ــانی دلس از نیروی انس
تأمین، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا درکشور، ایجاد برندهای رقابتی و مدرن سازی و 
توسعه شبکه زنجیره تأمین با رعایت اصل رشد خالقیت و نوآوری، بهبود کیفیــت و 

بهره وری و اعتمادزایی و کارآفرینی گام بر می دارد. ما اعتقاد داریم با تأمین نیازهای 
مادی و معنوی ذی نفعان، این شرکت انتظارات آنان را برآورده ساخته و روحیه مشارکت 
را در جهت رونق، رشد و توسعه پایدار این شرکت و هم افزائی توان های موجود برای 

مانائی و ارتقاء برانگیزانیم.
ــرکت فنی و مهندسی کارت  علیرضا حیدری فرد، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ش
اعتبار فارس در گفت گو با ماهنامه نسل چهارم به سواالت این رسانه پاسخ داده است 

که به شرح ذیل است:

   از آنجا که شرکت فنی مهندسی کارت اعتبار فارس، بیشتر در زمینه 
تولید و تأمین تجهیزات پس�یو مخابراتی فعال است، در خصوص سایر 

زمینه های تولیدی این شرکت توضیح فرمایید.
 محصوالت موردنیاز شبکه مخابرات کشور اعم از ثابت و سیار در دو بخش اکتیو و پسیو 
ــود. شرکت کارت اعتبار فارس از بدو تأسیس هدف خود را کار در  تقسیم بندی می ش
ــیو مخابراتی اعم از RF و نوری قرار داده است که مکمل اقالم اکتیو و  حوزه اقالم پس
درواقع اقالم جانبی مورد نیاز در زمان نصب و راه اندازی تجهیزات اکتیو است؛ نظیر انواع 
بسته ای مخابراتی، انواع گراند کیت، انواع جمپرهای مخابراتی، پچ پنل های نوری و فیوز 
پنل های موردنیاز توزیع برق DC در کابینت های مخابراتی،FTTA  و راک های نوری، 

کانکتور،  راک 19 اینچ و کابل های RG با مشارکت یک تولیدکننده داخلی کابل.

    به نظر جنابعالی شرکت های صنعت ارتباطات کشور در مسیر رقابت 
با شرکت های پیش�روی این صنعت در دنیا باید در چه مسیرهایی گام 

بردارند؟
مسیر رقابت با شرکت های پیشرو در صنعت ارتباطات شامل موارد ذیل است:

الف- مهندسی معکوس و دستیابی به دانش محصوالت روز بازار ارتباطات جهانی،
ــر نزدیکی یا بکر بودن بازار یا  ــن بازار هدف به  نحوی  که مزیت رقابتی ازنظ ب- تعیی
ــرایط خاص جغرافیایی و سیاسی فضا را برای رقابت بهتر شرکت های ایرانی فراهم  ش
کند؛ نظیر کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای میانه و کشورهای هم راستا با ایران در 

عرصه بین المللی،
ج- حمایت صادراتی دولت و تسهیل مبادالت مربوطه، 

ــتانداردهای جهانی و اهمیت دادن به کنترل کیفی و تضمین کیفیت و  د- رعایت اس
داشتن آزمایشگاه های مورد نیاز،

ــی محصوالت جدید و  ــعه در جهت معرفی و طراح ــت بخش تحقیق و توس ه- تقوی
دانش بنیان در حوزه ارتباطات.

   برای بومی س�ازی صنعت ارتباطات در کش�ور چه پیش شرط هایی 
وج�ود دارد و در ادامه این مس�یر از چه مش�وق ها و حمایت هایی باید 

استفاده شود؟
ــت که کار بومی سازی  ــرکت هایی بوده اس ــرکت کارت اعتبار فارس جزء اولین ش  ش
ــت و کلیه اقالم عنوان شده  ــیو مخابراتی را در ایران پایه گذاری کرده اس تجهیزات پس
در این شرکت بومی سازی و تولیدشده اند، خصوصاً جمپر مخابراتی که از نظر فناوری 
ساخت و پارامترهایی که باید رعایت شود تا در فرکانس های باال و نسل های جدید پاسخ 
مناسب در شبکه موبایل داشته باشد، به این قابلیت رسیده است. در این راه انتظار ما از 
دولت و مسووالن مربوطه در وزارت ارتباطات و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت 
این است که با جلوگیری از ثبت سفارش های خارجی یا افزایش تعرفه آن ها برای اقالمی 
که  تولید داخلی دارند، تولیدکننده داخلی را که در جهت بومی سازی قدم برداشته است 
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سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید نقش فعال تری در حمایت از تولید داخلی و الزام اپراتورهای 
کشور به خرید از منابع داخلی ایفا نماید. علیرغم وجود قوانین و بخشنامه های متعدد از جمله مصوبه 1۶3 
کمیسیون تنظیم مقررات  و همچنین پیوست فناوری و موارد مهمی که در حمایت از تولید داخلی در آن ها 

وجود دارد و سندیکای صنعت مخابرات ایران نقش عمده ای در به ثمر رساندن آن داشته است، متأسفانه مثل 
بسیاری از قوانین کشور در مقام اجرا چندان مورد استناد قرار نمی گیرد.

حمایت کنند. موضوع مهم دیگری که در خصوص اقالم پسیو مخابراتی وجود دارد ورود 
ــور همراه با تجهیزات اکتیو توسط تأمین کننده های خارجی  بی رویه این اقالم به کش
ــور است که باید با جدیت از این کار جلوگیری شود زیرا  طرف قرارداد اپراتورهای کش
عدم پیگیری این موضوع عمالً منجر به کاهش سفارش های ارجاعی به شرکت و نهایتاً 
کاهش فروش و تعدیل نیرو خواهد شد، که با سیاست های اعالمی دولت و مقام معظم 

رهبری مغایرت اساسی دارد. 
در همین راستا الزم است :

ــترس  ــود و در دس ــازی ش ــف- آمار واردات گمرک و نیاز اپراتورها و بازار، شفاف س ال
سندیکای صنعت مخابرات ایران قرار گیرد تا تولیدکنندگان بتوانند محصوالت دارای 

مزیت را شناسایی و نسبت به تولید آن اقدام نمایند.
ب- اپراتورهای داخلی، شرکت های تولیدی داخلی را به رسمیت بشناسند و محصوالت 
آن ها را مورد ارزیابی فنی قرار دهند و در صورت تائید در لیست تأمین کنندگان خود 

ثبت نمایند.
ج- وزارت ارتباطات با هم اندیشی اپراتورها و سندیکای صنعت مخابرات ایران، نقشه راه 

تولید داخل را مشخص، حمایت و عارضه یابی نمایند.

   آن شرکت محترم در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
در کشور، چه گام هایی برداشته است و چه برنامه هایی برای آینده مدنظر 

دارد؟
ــتراتژی را در سرلوحه اهداف خود  ــرکت فنی مهندسی کارت اعتبار فارس این اس  ش
قرار داده است تا روند نیاز شبکه مخابرات کشور به اقالم پسیو مخابراتی از خارج را به 
حداقل برساند و انواع محصوالت موردنیاز را با رعایت استانداردهای بین المللی و ملی و 
قابل رقابت با برندهای معروف جهانی ارائه نماید و در این راستا با تقویت واحد تحقیق و 
توسعه خود و اخذ پروانه تحقیق و توسعه از وزارت صنعت معدن و تجارت گام مهمی 
برداشته  است و بنا دارد در آینده هم این رویه را برای محصوالت FTTH که بازار روز 
دنیاست و در ایران هم به  طورجدی از اواخر سال گذشته مناقصات آن کلید خورده است 
دنبال نماید. بومی سازی دانش فنی تولید کانکتور و جمپر و رسیدن به استانداردهای 
جهانی و تأمین نیازهای اپراتورها و اشتغال زایی برای حدود 100 نفر به صورت مستقیم 
و بومی سازی دانش کانکتورهای نوری و تولید کابل های نوری )خاص پیگتل و پچکورد( 

از این دسته اقدامات صورت گرفته است.

   پیشنهاد ش�ما به وزیر محترم ارتباطات در راستای حمایت از این 
صنعت و رشد و توسعه آن در کشور چیست؟

ــازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید نقش فعال تری در حمایت از تولید   س
داخلی و الزام اپراتورهای کشور به خرید از منابع داخلی ایفا نماید. علیرغم وجود قوانین و 
بخشنامه های متعدد از جمله مصوبه 163 کمیسیون تنظیم مقررات  و همچنین پیوست 
ــال جاری از طرف وزارت ارتباطات ابالغ شده است و موارد مهمی که  فناوری که در س
در حمایت از تولید داخلی در آن ها وجود دارد و سندیکای صنعت مخابرات ایران نقش 
عمده ای در به ثمر رساندن آن داشته است، متأسفانه مثل بسیاری از قوانین کشور در 
مقام اجرا چندان مورد استناد قرار نمی گیرد و سازمان های مختلف ذی ربط هم از اجرای 

دقیق مفاد آن به عناوین مختلف طفره می روند.  
در این راستا پیشنهاد می گردد: 

ــور در زمینه تجهیزات مخابراتی را  الف- وزیر محترم ارتباطات ، واردات گمرکات کش
شناسایی و شفاف سازی و در اختیار بنگاه های اقتصادی ذی ربط قرار دهند.

ب-  بر اساس  مصوبه 163 نیازهای اپراتورها را شش ماه قبل از طرح مناقصه اعالم تا 
تولیدکنندگان و پیمانکاران آمادگی الزم برای مشارکت در مناقصات را فراهم کنند.

ج- پست بانک طلب شرکت های مخابراتی از اپراتورها را به عنوان وثیقه وام قبول کند.
ــندیکای صنعت مخابرات ایران در فرآیند ثبت سفارش اقالم وارداتی مخابراتی  د-  س

قرار گیرد.
ــندیکای صنعت مخابرات ایران ناظر بر اجرای مصوبه 163 در کلیه فرآیندهای  ه-  س

خرید اپراتورها قرار گیرد.
ــازی تعطیالت کارمندان دولت از بخش خصوصی به صورتی که تعطیالت  و- جدا س

بخش خصوصی مستقل از تعطیالت دولتی باشد.
ــک و حق ورودی  ــابه برقی تفکی ــروه تعرفه تجهیزات مخابراتی از عناوین مش ز- گ
گمرکی باالتری برای اقالمی که تولید داخلی دارند منظور گردد. مصداق این موضوع 
ــت که گروه تعرفه ای مشترک با اقالم برقی دارند و علیرغم  جمپرهای مخابراتی اس
پیگیری های انجام شده توسط شرکت و سندیکای صنعت مخابرات ایران برای تفکیک 
و تغییر تعرفه  این کاال با وزارت صنعت ، معدن و تجارت تا کنون به نتیجه نرسیده 
ــدن و تجارت به دلیل  عدم تفکیک تعرفه ها  ــت. از طرف دیگر وزارت صنعت مع اس
قادر به ارائه آمار واردات و نیاز کشور و در نتیجه راهنمایی  صنعتگران به  تولید اقالم 

باصرفه اقتصادی نیست.
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استفاده از ظرفیت های موجود در ارائه رسویس های باندل و متنوع از یک درگاه واحد

مدیرعامل رشکت مخابرات ایران، تاکید کرد:

مهندس سیدمجید صدری با تشریح مدل کسب  و کار شرکت مخابرات ایران، گفت: استفاده از ظرفیت های موجود به منظور استفاده از سرویس های باندل و متنوع از یک 
درگاه واحد از مهم ترین برنامه های شرکت است که منجر به هم افزایی بیشتر،  تجمیع مشتریان و ارائه محصوالت و سرویس های به روز خواهد شد.مهندس سیدمجید 
صدری، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در گفت وگو با خبرنگار ماهنامه نسل چهارم، اولویت های مجموعه مخابرات را در بخش های مختلف، تشریح و بر لزوم سرعت 
بخشیدن به فرایندها به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده تأکید کرد.مشروح پاسخ های مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به سوال های خبرنگار ماهنامه نسل چهارم 

به شرح ذیل است:

  در راستای همگرایی ثابت و سیار چه اقداماتی انجام شده است و تا 
چه میزان این همگرایی در استفاده مشترک از منابع مؤثر می باشد؟

ــیار،  ــب وکار که در چارچوب آن هم افزایی ثابت و س  ایجاد و طراحی یک مدل کس
تجمیع مشتریان و ارائه محصوالت و سرویس های باندل شده محقق شود در دستور 
ــعه خدمات و محصوالت، رشد بازار،  ــت. همچنین، توسعه زیرساخت ها، توس کار اس
ــرکت است، به منظور  ــتری مداری از اولویت های مهم ش ــی فرایندها و مش مهندس
استفاده از ظرفیت های فراوان شرکت، در حال طراحی و تشکیل کمیته های مشترک 

به جهت تحقق هم افزایی و همگرایی بین حوزه های ثابت و سیار هستیم.

  در راس�تای امکان اس�تفاده حداکثری از منابع شرکت مخابرات 
ایران برای دارندگان پروانه های FCP، چه تفاهم نامه هایی منعقدشده 

و در راستای تعامل با شرکت های خصوصی چه برنامه هایی دارید؟
ــاختی و مذاکره با همه دارندگان  ــتفاده حداکثری از منابع زیرس  در این مورد با اس
ــرکت های  ــازمان تنظیم مقررات، با ش پروانه های FCP در چارچوب مصوبه 260 س
ــده است تا تمام شرکت های خصوصی  ــاتل و های وب قرارداد همکاری منعقد ش ش

امکان ارائه خدمات در کلیه بخش های ارتباطات سیمی و کابلی را داشته باشند.

مونا ارشادی فر

ــهیل در ارائه  ــتر بازار، تس هدف از این مصوبه و اجرای آن، رقابتی کردن هرچه بیش
خدمات، تحقق مشتری مداری و رعایت عدالت ارتباطی است.

  نگاه ش�رکت مخابرات ایران به حوزه تولید داخل چگونه اس�ت 
و در چ�ه بخش هایی از توان ش�رکت های داخلی و خارجی اس�تفاده 

می شود؟
 اولویت ما استفاده حداکثری از توان تولیدکنندگان در حوزه ارتباطات است، به ویژه 
ــان و حمایت از توان علمی  ــب وکارهای داخلی و صنایع دانش بنی ــا حمایت از کس ب
ــور و تحقق  ــترش بازار داخلی ارتباطات کش ــدگان داخلی به دنبال گس و تولیدکنن
ــتغال زایی مطابق با مؤلفه های اقتصاد مقاومتی هستیم. ضمن اینکه به کارگیری  اش
ــرکت های خارجی در صورت نبود محصول مشابه داخلی با رعایت مقررات  دانش ش

امکان پذیر می باشد.

   از آنجا که حفظ شأن و کرامت مشتریان و کارکنان همیشه مورد 
تأیید و تأکید جنابعالی می باشد، در این راستا چه برنامه هایی دارید؟

مهم ترین اصل موردنظر در مدیریت جدید شرکت مخابرات ایران، توجه هرچه بیشتر 
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ــانی به عنوان سرمایه های اصلی شرکت می باشد، به این  به کرامت واالی نیروی انس
ــتفاده هر چه بیشتر  منظور به پرداخت حقوق کارکنان در زمان مقرر در هر ماه، اس
از نیروهای جوان و کارآمد در امور مدیریتی و همچنین توجه روزافزون به نیروهای 
ــرکت مخابرات ایران نگاه ویژه ای خواهیم  ــده در ش بخش خصوصی به کارگرفته ش
داشت. همچنین ارائه برنامه های آموزشی متناسب با اهداف شرکت به جهت تقویت 
ــانی مجموعه مخابرات و دانش افزایی های موردنیاز کارکنان اجرا خواهد  سرمایه انس

شد.

   در م�ورد بهب�ود وضعی�ت کارکن�ان پیمانکاری و ش�رکتی چه 
برنامه هایی دارید؟

در مورد استفاده از دانش و تجربه کارکنان پیمانکاری در حوزه های مربوط، برنامه های 
ــد. ضمن آن که با طراحی و اجرای یک برنامه  مدون  مدونی در حال تدوین می باش
برای بهبود وضعیت معیشت کارکنان پیمانکاری تالش خواهد شد تا مدیریت واحدی 
ــرکت ها اعمال شود تا شأن و کرامت انسانی تمام کارکنان حفظ و افزایش  بر این ش

یابد. 

  در مورد ارائه س�رویس های دیت�ا و ارزش افزوده چه برنامه هایی 
دارید؟

ــال 139۷ اولویت تجاری خود را توجه جدی تر به افزایش کیفیت محصوالت،  در س
خدمات پس از فروش و مشتری مداری قرار خواهیم داد ضمن اینکه تالش ما بر این 

است تا خدمات خود را به همه شهروندان با قیمت مناسب ارائه دهیم.
این توسعه هم در بخش سرویس های قدیمی وهم در بخش فیبرنوری و سرویس های 

جدید اعمال خواهد شد.

   در م�ورد وضعیت کاه�ش زمان واگذاری تلف�ن ثاب��ت چ��ه 
برنام��ه هایی دارید؟

واگذاری تلفن ثابت با توجه به زیرساخت های آن باید به روز شود. توسعه تلفن ثابت 
ــیاری از تجهیزات مخابرات که در گمرک بوده  ــت و بس ــرعت در حال انجام اس به س
ــه چند ماهه می توان اقدامات  ــده و پس از گذشت یک پروس ــرعت ترخیص ش به س
انجام شده در بخش تلفن ثابت را ارتقا داد تا در نهایت، طبق برنامه های پیش بینی 

شده، واگذاری تلفن ثابت در سطح کشور به روز شود.

اولویت ما استفاده حداکثری از توان تولیدکنندگان در حوزه ارتباطات 
است، به ویژه با حمایت از کسب وکارهای داخلی و صنایع دانش بنیان 

و حمایت از توان علمی و تولیدکنندگان داخلی به دنبال گسترش بازار 
داخلی ارتباطات کشور و تحقق اشتغال زایی مطابق با مؤلفه های اقتصاد 

مقاومتی هستیم.



فراخوان ثبت نام در منایشگاه
ITU TELECOM WORLD 2018

Durban – South Africa – 2018 September 10 -13
19 تا 22 شهریور 1397– دوربان – آفریقای جنوبی

نمایشگاه ITU TELECOM WORLD 2018 به عنوان معتبرترین و مهمترین رخداد نمایشگاهی سالیانه ITU از ۱۰ تا ۱۳ 
سپتامبر ۲۰۱۸ معادل ۱۹ تا ۲۲ شهریور ۱۳۹7 در دوربان آفریقای جنوبی برگزار می شود.

  برگزاری پاویون ایران طی دو سال اخیر در تایلند و کره جنوبی:
به دنبال برگزاری پاویون ایران طی دو سال اخیر در نمایشگاه های سالیانه  ITU در بانکوک تایلند 
)2016( و بوسان کره ی جنوبی )201۷(، برای سومین سال پیاپی، سازمان »سیتنا« به عنوان 
نماینده  نمایشگاه های ITU در ایران، پاویون کشورمان در نمایشگاه دوربان آفریقای جنوبی را 

برگزار می کند.

وزرا، قانونگذاران، سیاست گذاران و مقامات عالی رتبه   حوزه    ICT از کشورهای مختلف دنیا به 
همراه سرمایه گذاران بین المللی، طی حضور در نمایشگاه های سالیانه   ITU با کارشناسان و 
شرکت های حاضر در نمایشگاه تبادل نظر کرده و برای همکاری مشترک و اجرای پروژه های 

مختلف برنامه ریزی می کنند.
 

ــال اخیر در قالب پاویون ایران در  ــرکت های دولتی و خصوصی بخش ICT ایران طی دو س ش
نمایشگاه های ITU در بانکوک تایلند و بوسان کره جنوبی حضور یافتند و طی مذاکره با مدیران 
ارشد بخش دولتی از کشورهای حاضر در نمایشگاه و مذاکرات متقابل با شرکت های خصوصی 
معتبر بین المللی، موفق به امضای تفام نامه و انعقاد قرارداد با سایر شرکت های حاضر در نمایشگاه 
شدند. در هر دو نمایشگاه اخیر هم منتخب پاویون ایران در میان برترین های نمایشگاه، مورد 

تقدیر دبیرکل ITU قرار گرفت.
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   نکات قابل توجه برای ثبت نام کنندگان غرفه در پاویون ایران:
قیمت هر مترمربع غرفه ساخته شده به همراه امکانات اولیه غرفه 1000 فرانک سوییس می باشد.

متراژ غرفه ها تنها می تواند در ابعاد 9 ، 12 ، 1۸ ، 36 و 50 متر مربع باشد.به ازای هر سه متر مربع 
یک نفر از شرکت غرفه دار امکان حضور در نمایشگاه را خواهد داشت؛ به عبارتی به ازای 9 متر 
مربع غرفه که پایین ترین متراژ است، 3 نفر امکان دریافت کارت غرفه دار را خواهند داشت و به 

ازای هر 3 متر مربع اضافه شده، یک نفر دیگر نیز می تواند کارت غرفه داری دریافت کند.

  امکانات ارائه شده در غرفه: 
میز و صندلی بسته به متراژ غرفه ها، کابل اینترنت، نور، کف پوش، سطل زباله و کانتر. سایز کانترها 
و سردر غرفه ها و جایگاه های مخصوص بنرها در بازه زمانی مشخص قبل از برگزاری نمایشگاه ارائه 
می شود و شرکت کنندگان باید طبق فرمت درخواست شده، طرح های خود را تا زمان معین ارائه 

دهند تا بنرها توسط پیمانکار ITU چاپ و نصب شود.
هر شرکت با حضورش در پاویون ایران می تواند نامزد دریافت شرکت کننده  برتر نیز شود.

2,500
1,000
500
5



 
   هزینه  حضور افراد برای شرکت در فروم ها و کارگاه  های جنبی نمایشگاه: 

متقاضیانی که به صورت انفرادی خواستار شرکت در فروم ها و کارگاه های جنبی نمایشگاه دوربان 
هستند؛ طبق جدول ذیل می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 

 Access Pass prices:
 Category Pre-Registration Rate)CHF(  

  مزایای دریافت کارت های ویژه ورودی:
- Executive Pass: 
ــم  ــکان حضور در تمام فروم ها، کارگاه ها و حتی حضور در مراس ــا این کارت ورودی ام ب
تبادل نظر و هم اندیشی مقامات عالی وزارت خانه ها و مدیران ارشد مخابراتی که با حضور 
ــود را خواهید داشت. همچنین با این کارت  دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات برگزار می ش
ــتن وسیله  ــت و در صورت داش امکان حضور در بخش پاویون مقامات عالی را خواهید داش

نقلیه می توانید کارت پارکینگ رایگان دریافت کنید.
-Forum-4Day Pass: 

ــگاه برای متقاضیان  با این کارت ورودی امکان حضور در تمام فروم ها، کارگاه ها و نمایش
ــی  ــم تبادل نظر و هم اندیش ــت، امکان حضور در مراس فراهم خواهد بود. )الزم به ذکر اس
ــد مخابراتی که با حضور دبیرکل اتحادیه  مقامات عالی رتبه وزارت خانه ها و مدیران ارش

جهانی مخابرات برگزار می شود را نخواهید داشت(.
-Forum-1Day Pass: 

ــگاه را خواهید  ــور یک روزه در یکی از 4 روز نمایش ــن کارت ورودی تنها امکان حض ــا ای ب
ــد. )الزم به ذکر  ــرکت کن ــرد متقاضی می تواند در تمام فروم ها ش ــت و در آن روز ف داش
ــم تبادل نظر و هم اندیشی مقامات عالی رتبه وزارت خانه ها  ــت امکان حضور در مراس اس
ــد مخابراتی که با حضور دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات برگزار می شود را  و مدیران ارش

نخواهید داشت(.
-Exhibition Pass: 

با این کارت ورودی تنها امکان حضور در نمایشگاه برای متقاضی فراهم خواهد شد.

  چرا نمایشگاه ITU متفاوت تر از نمایشگاه های دیگر است؟
   بازدیدکنندگان تاثیرگذار: از بخش دولتی و خصوصی، بخش های توسعه یافته و بازارهای 

یکپارچه،
   نمایشگاه بین المللی: به نمایش درآوردن نوآوری های جهانی و فرصت های سرمایه گذاری،

ــط SMEها، مبتکران و  ــده توس ــعه تکنولوژی های ارائه ش    تمرکز: کمک به ترویج و توس
کارآفرینان صنعت دیجیتال،

،ICT بینش: درک صحیح از مشکالت و موانع فعلی صنعت و رشد و دگرگونی اکوسیستم  
گفتمان در سطح جهانی: با حضور سخنرانان متخصص در تکنولوژی، قانونگذاری و استراتژی،

  حضور قدرتمند: برای یکپارچه سازی بازارها،
  ارتباطات: ارتباط رو در رو در باالترین سطوح،

  برنامه معرفی برگزیدگان: قدردانی و کسب اعتبار از طرف ITU به عنوان برگزیده در بخش 
دولت و SMEها،

   حمایت های هدفمند: برای توسعه سهامداران کلیدی در اکوسیستم های دیجیتال بومی.

  ثبت نام در نمایشگاه و فروم های جنبی:
شرکت ها و افراد عالقه مند به حضور در نمایشگاه ITU دوربان وهمچنین عالقه مندان به حضور 
در فروم ها و کارگاه های جنبی اجالس، می توانند جهت کسب اطالعات تکمیلی و رزرو غرفه 
ــگاه های ITU در ایران از طریق پست  و فضای نمایشگاهی با سیتنا به عنوان نماینده نمایش
ــای 6612۸055 /6612۸009- 021 و  ــماره تماس ه الکترونیک ituexpo@citna.ir و ش

همچنین شماره همراه 0912۸21665۸ در ارتباط باشند.

  تاریخ ثبت نام و رزرو غرفه:
متقاضیان جهت رزرو غرفه تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹7 فرصت دارند.

Category Pre-Registration Rate(CHF) 
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دکتر فقیهی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 1350 شرکت دانش بنیان در حوزه 
ICT قرار دارند، اظهار کرد: با توجه به رشد شرکت های دانش بنیان در حوزه ICT، شاهد 
آن هستیم که 40 درصد از کل شرکت های دانش بنیان متعلق به حوزه ICT است.دکتر 
مهدی فقیهی، دبیر ستاد توسعه فناوری اطالعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی 
فناوری ریاست جمهوری، با بیان اینکه در سال های اخیر شاهد اتفاقات متعددی در فضای 
پر گفتگوی ICT بوده ایم بیان کرد: فناوری اطالعات و ارتباطات، با بیشترین سهم نفوذ 
در زندگی، محیط کسب وکار و اجتماع انسان ها توانسته، در حوزه های مختلفی همچون 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی،  نه تنها در کشور بلکه در دنیا نفوذ پیدا کند و با رشد و 
توسعه در زیرساخت اطالعاتی کشور، سهم قابل توجهی از فعالیت شرکت های دانش بنیان 

را در حوزه  ICT جمع آوری کند.
فقیهی ادامه داد: با فعالیت های صورت گرفته در حوزه فناوری اطالعات، ارتباطات و فضای 
مجازی توانسته ایم از 3 هزار و 500 شرکت دانش بنیان به چیزی در حدود، 1350 شرکت 
ــت یابیم، که این رشد قابل توجهی است.دبیر ستاد  دانش بنیان فعال در حوزه  ICT دس
توسعه اطالعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی با اشاره به درآمد شرکت های 
ــال، اظهار کرد: درآمد فعاالن  ــت اول س ــش ماه نخس دانش بنیان در حوزه ICT در ش
دانش بنیان در حوزه  ICT  در شش ماه نخست سال حدود 10 هزار میلیارد تومان بوده 

است، که معادل کل فعالیت های صورت گرفته در سال 95 است.
ــیل موجود فضای ICT در بخش دانش بنیان  فقیهی در ادامه بابیان اینکه تمام پتانس
گنجانده نمی شود گفت: تمام پتانسیل و فضای  ICT  کشور در بخش دانش بنیان گنجانده 
نمی شود و شرکت هایی وجود دارند که تنها در زمره شرکت های خالق قرار می گیرند، و 
ازلحاظ آماری جزء دسته بندی شرکت های دانش بنیان قرار نمی گیرند، از سوی دیگر روزانه 
با استارت آپ های قدر و برنامه های کاربردی جدیدی در کشور روبرو می شویم، که اگر 
بخواهیم آن ها را هم در زمره شرکت های دانش بنیان به حساب آوریم به طور حتم با حجم  

بیشتری از فعاالن دانش بنیانی در حوزه  ICT روبرو خواهیم شد.
وی بابیان اینکه اقتصاد جدیدی در بازار رقابتی در حوزه  ICT حاکم  شده است گفت: 
فناوری اطالعات و ارتباطات بانفوذ در محیط کسب وکار باعث به وجود آمدن کسب وکارهای 

جدید در حوزه فناوری اطالعات و همچنین ایجاد اقتصاد جدیدی در بازار شده است.

  سر ریز اقتصاد دیجیتال بر زندگی مردم
ــاره به موضوع اقتصاد دیجیتال در دنیای امروزه کشورها، گفت: کشورهای  فقیهی با اش
ــیر  ــوع اقتصاد دیجیتال برنامه ریزی می کنند و در این مس ــرفته در پیگیری موض پیش
دولت ها نیز سیاست هایی را برای فعالیت کسب وکارها مشخص می کند، ازاین رو با توجه 
به سیاست های تعیین شده، ورود سرریز اقتصاد دیجیتال به زندگی مردم حتمی است، 
به طوری که درنهایت این اقدامات شاهد خدمات و کاربردهایی بسیار نوین در کشور هستیم.

دبیر ستاد توسعه فناوری اطالعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی با بیان اینکه 
ICT مبحث نوآورانه به شمار می رود، اظهار کرد: تحولی از سال 2010  در دنیا  با ورود 
شبکه های اجتماعی اتفاق افتاده است، به طوری که شرکت ها دیگر به  دنبال مزیت رقابتی 
نیستند،  بلکه دریافتند  ICT خود یک مزیت رقابتی است و می تواند بستر نوآوری، تحرک 

و ارائه سرویس های نوآورانه باشد.
وی در ادامه افزود: سالهای پیش  از 2010 تفکر حاکم بر دنیا به این شکل بود که  فناوری 
ــتیبانی کننده در فضای کسب وکارها استفاده می شد،  اطالعات و ارتباطات به عنوان پش

درصورتی که می توانیم از ICT  به عنوان دستیابی به مزیت رقابتی به منظور سرویس بهتر، 
فروش و توسعه در بخش فناوری اطالعات بهره مند شویم.فقیهی با تأکید بر اهمیت ایجاد 
اکوسیستم استارتاپی در کشور گفت: برای توسعه و پیشرفت فعالیت استارت آپ ها در 
حوزه ICT نیازمند زیست بومی هستیم تا فضای تسهیل گری برای رشد آن ها فراهم شود 
و این محیط باید نیازمند یک سری ابزارها همچون دانشگاه ها، پارک های علم و فناورانه، 
مراکز رشد، سرمایه گذارها ، شتاب دهنده ها و از همه مهم تر نقش آفرینی دولت و نهادهای 

حاکمیتی  است که بازیگران اصلی زیست بوم کارآفرینی هستند.
وی با اشاره به اینکه در کشور فضا برای زیست بوم فناورانه به خوبی شکل گرفته است گفت:  
در اکوسیستم شکل گرفته، دولت مصوبه ای  را شکل داد تا در آن موضوعات و مشکالت  
فی مابین، توسط کارگروهی متشکل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان 

برنامه و وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات دنبال شود.
فقیهی بابیان تصویب برنامه های حمایتی توسط ستاد توسعه فناوری اطالعات، ارتباطات و 
فضای مجازی معاونت علمی اظهار کرد:  به منظور توسعه صنعت ICT،  موضوع پیوست 
ــد، تا این  ــت جمهوری واگذار ش فناوری از طرف دولت به معاونت علمی و فناوری ریاس

معاونت با اجرای نقش حمایتی خود بتواند در حوزه بازار سازی نقش آفرینی کند.
وی در ادامه گفت: با نگاه اجمالی به خرید محصوالت دانش بنیان در حوزه  ICT درمی یابیم 
که دولت بیشترین و بزرگ ترین خریدار محصوالت در این بخش است. دولت می تواند با 
ــتفاده از آن ها به جای نمونه های خارجی، به انتقال  اطمینان از محصوالت داخلی  و اس

تکنولوژی در پروژه هایی که هنوز نوآوری در کشور صورت نگرفته دست یابد.
فقیهی با اشاره به دیگر نقش حمایتی این ستاد در معاونت بیان کرد: در حوزه دانش بنیانی 
و استارتاپی مسئله اساسی که با آن مواجه هستیم، رویارویی با شرکت های نوپا و بسیار 
ــعه فناوری در حوزه  ICT کمی  ــت، به همین منظور توس کوچک در حوزه ICT اس
دشوارتر صورت می گیرد.فقیهی افزود: در این راستا ستاد توسعه فناوری اطالعات، ارتباطات 
ــرکت هایی  و فضای مجازی معاونت علمی،  تمرکز خود را بر روی چند یونیکورن » ش
ــت« قرار می دهد، چراکه دنباله رو  رشد این  ــان بیش از یک میلیارد دالر اس که ارزشش
شرکت های قدر و حمایت از آن ها،  شرکت های دانش بنیان نیز به حرکت میافتند و حتی 

می توانیم شاهد رشد شرکت های دانش بنیان بیشتری در این عرصه باشیم.

زیر
ذره بین

 ICT  درآمد 10 هزار میلیارد تومانی فعاالن دانش بنیان حوزه
در شش ماهه  نخست 96

دبیر ستاد توسعه  ICT و فضای مجازی معاونت علمی فناوری 
ریاست جمهوری، اعالم کرد:
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بعد از رسقت یا گم شدن گوشی همراه باید چکار کنیم؟
این گزارش به بررسی مختصر اقداماتی که کاربران باید بعد از گم شدن یا به سرقت رفتن گوشی هوشمند و همراه خود انجام دهند، می پردازد.
به گزارش تامزگاید، این روزها یکی از بزرگترین ترس های زندگی کاربران گوشی همراه، گم شدن یا سرقت گوشی هایشان است، چرا که آنها بر 

این باورند تمامی اطالعات ارزشمندشان به صورت یکجا با هم از بین خواهد رفت و متحمل خسارات مادی و معنوی بسیاری خواهند شد.
لحظه ای که متوجه می شوید گوشی هوشمندتان دیگر در جیب یا کیف تان وجود ندارد و هرچه سعی می کنید آن را در اطرافتان بیابید، موفق 
نمی ش�وید، برای هر کسی بسیار ناخوش�ایند و آزاردهنده است، اما بسیاری از ما در جوامع شلوغ و پرهیاهوی امروزی آن را تجربه کرده و یا 

تجربه خواهیم کرد.  

ــدن  ــرقت یا گم ش به هر حال اطالع از مجموعه اقدامات مهمی که می تواند بعد از س
ــیب های وارده جلوگیری کرده و به حفظ  ــی همراه، از گسترش خسارات و آس گوش
حریم شخصی و امنیت و اطالعات خصوصی و مالی کمک کند، برای تمامی کاربران 

گوشی های هوشمند بسیار ضروری است.   
در گزارش زیر به بررسی مختصر نکات و اقداماتی که باید بالفاصله بعد از سرقــت یا گم 

شدن گوشی انجام داد، خواهیم پرداخت:

 ۱. استفاده از اپلیکیشن های جستجوی گوشی هوشمند
در ابتدا باید مطمئن شوید که آیا به راستی گوشی تان را دزدیده اند یا تنها فراموش کرده 
اید که آن را کجا گذاشته اید. در بسیاری از موارد، کاربران با استفاده از اپلیکیشن های 
ــر Find My iPhone  و  ــمنـــد نظیـــ ـــــی هوش ــتجوی گوش کاربردی جس
Android Device Manager قادر خواهند بود گوشی هوشمندشان را به راحتی 
ــما باشد، تنها با گرفتن  ــی در اطراف و یا منزل ش پیدا کنند. البته در صورتی که گوش
شماره تماس خود، می توانید آن را جایی نزدیک در پیرامون خود حتی نظیر زیر تخت 

یا مبل پیدا کنید.

 ۲. بالفاصله گذرواژه تمامی شبکه های اجتماعی خود را تغییر دهید
در دومین گام پس از آنکه از سرقت یا گم شدن گوشی خود اطمینان حاصل کردید، 
باید بالفاصله کلمات عبور، رمز و گذرواژه های تمامی شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن 

هایی را که از آن استفاده می کنید تغییر دهید.
این اقدام می تواند از دسترسی خودکار و بی دردسر سارقان و افراد غریبه به حساب های 
کاربری و اطالعات خصوصی شما جلوگیری کند. بنابراین یادتان باشد باید بالفاصله رمز 
تمامی شبکه های اجتماعی و پیام رسان های مورد استفاده خود همچون فیس بوک، 

توییتر، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و غیره را تغییر دهید.

 ۳. تماس با اپراتور مخابراتی مربوطه و قطع سیم کارت
سومین قدم تماس با اپراتور مخابراتی مربوطه و آگاه ساختن آنها از سرقت گوشی و سیم 
ــت و بدین ترتیب، اپراتور مربوطه سیم کارتی را که در آن گوشی همراه  کارت تان اس
بوده، از کار انداخته و به اصطالح می سوزاند تا کسی نتواند از آن سیم کارت و اطالعاتش 
استفاده کند. سپس با مراجعه و درخواست شما، یک سیم کارت دیگر با همان شماره 

به شما تحویل داده می شود.

 ۴. به همکاران و رئیس محل کار خود اطالع بدهید
ــت که به رئیس شرکت و سازمانی  قدم بعدی مهم دیگری که باید انجام دهید آن اس
ــغول به کار و فعالیت هستید، موضوع سرقت گوشی و اطالعات خود را  که در آن مش
خبر دهید تا در صورت دسترسی افراد غریبه و سارقان به ایمیل و مسائل کاری شما، 
ــرکت و سازمان مربوطه فاش نشده و مشکلی  اطالعات محرمانه، خصوصی و مالی ش
برای آنها ایجاد نشود. این کار می تواند به آنها این هشدار را بدهد تا با استفاده از دانش 

متخصصان امنیت سایبری خود، اقدامات الزم را انجام دهند.

 ۵. تماس با بانک و قطع ارتباط کارت های اعتباری بانکی
اپلیکیشن های بسیاری بر روی سیستم عامل گوشی های هوشمند وجود دارد که به 
ــرویس های آنالین  ــتفاده از آنها از خدمات و س کاربران این امکان را می دهد تا با اس

ــیاری بر  ــوند. بنابراین اطالعات مالی و خصوصی بس و غیرحضوری بانکی بهره مند ش
روی گوشی های هوشمند وجود دارد که سرقت گوشی می تواند تهدید بزرگی برای 
کاربران به شمار رود. شما با تماس و مراجعه به بانک هایی که در آنها حساب دارید، باید 
کارت های اعتباری مذکور را غیرفعال کرده و یا اطالعات کامل آنها را تغییر دهید تا از 

دسترسی و یا هرگونه سواستفاده هکرها، سارقان و افراد غریبه جلوگیری کنید.

 ۶. قطع ارتباط با اپلیکیش�ن های پیام رس�ان با استفاده از دستگاه های 
دیگر

آخرین اقدامی که باید در این راستا انجام شود آن است که با در دست گرفتن گوشی 
جدید خود، بالفاصله وارد پیام رسان خود همچون واتس اپ یا تلگرام شده، به تنظیمات 
رفته و بر روی گزینه Terminate other sessions یا گزینه های مشابه با همین 
عملکرد کلیک کنید. این گزینه در تنظیمات پیام رسان به شما این امکان را می دهد 
تا سارقان و هکرها هیچ گونه دسترسی به پیام ها، تصاویر و اطالعات شما از هر دستگاه 
ــی قبلی و مسروقه شما نداشته باشند. این قابلیت  الکترونیکی دیگری همچون گوش
بالفاصله باید بعد از سرقت گوشی تان انجام شود تا افشای اطالعات شخصی و خصوصی 

شما جلوگیری کند.

 توصیه های یک کارشناس امنیت سایبری
جیسون چایکین – کارشناس و متخصص امنیت سایبری – در این خصوص می گوید: 
ــی  ــد و از قبل به روزی که گوش ــود را آماده چنین موقعیتی کنن ــران خ ــه کارب اینک
هوشمندشان با تمامی اطالعاتش به سرقت رفته است، فکر کنند می تواند تا حد زیادی 

به آنها کمک کند تا کمترین آسیب و خسارت ممکن را متحمل شوند.
ــازی خود قبل از هر اتفاق ناخوشایندی می تواند کمک  ــت: آماده س وی ادامه داده اس
ــزایی به کاهش ترس، اضطراب و احساسات ناگوار کند و از نابودی کامل اطالعات  بس

شخصی و سوءاستفاده از آنها جلوگیری کند.
او به کاربران توصیه کرده است که اطالعات شخصی خود را همچون تصاویر، موسیقی، 
ویدیو و هرچیزی که از اهمیت خاصی برایشان برخوردار است، در فضای ابری حساب های 
کاربری مجازی خود )Cloud( ذخیره کنند تا در صورت نیاز، دوباره بتوانند با استفاده از 

هر دستگاه الکترونیکی به آنها دسترسی یابند.
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حمزه فاتح

کنگره جهانی موبایل؛ قلب تپنده فن آوری های گوشی همراه در بارسلون

کنگره جهانی موبایل MWC همایشی است که هر سال در بارسلون برگزار می شود. 
ــال آینده در  ــن همایش نوآوری های تازه صنعت تلفن همراه برای ارائه در س در ای
ــرکت های جهانی ابزارها و فن  معرض دید عالقمندان قرار می گیرد. بزرگترین ش

آوری های نوین خود را در این نمایشگاه عرضه می کنند.
ــی های هوشمند برای نخستین بار در این مکان معرفی  فن آوری های جدید گوش
ــود. سامسونگ نخستین نمونه ای از گوشی های گلکسی S9 را در بارسلون  می ش
به نمایش گذاشت همانطور که ال جی از این مکان برای معرفی اسمارت فون های 
مجهز به فن آوری AI استفاده کرد، اما این همایش بین المللی تنها به اسمارت فون ها 

اختصاص نداشت.
کنگره جهانی موبایل دارای هشت تم اصلی است. نوآوری، بهره برداری از فن آوری 
ــبکه، شرکت های  ــانه ها، مصرف کننده دیجیتالی، ش هوش مصنوعی، محتوا و رس
ــد ارائه دهنده خدمات و چهارمین انقالب صنعتی به عنوان تم های اصلی این  جدی

همایش معرفی شدند.
ــر اقتصاد و جامعه دیجیتال اتحادیه اروپا در پاسخ به این سوال  ماریا گابریل، کمیس
ــت میلیارد شیء متصل به شبکه جهانی اینترنت  یورونیوز که با وجود بیش از هش
ــت چگونه می توان ایمنی این فناوری را تقویت  ــده اس ــال 201۷ رصد ش که در س
کرد؟ گفت: »ما باید در این حوزه به جنبه های مختلف آموزشی بیشتر توجه کنیم. 
ــال 201۸ کمپین سواد رسانه ای و آشنایی با الفبای فضای سایبر را در اروپا  من س
ــاید به این نوع  به راه انداختم. گرچه امروزه جوانان از آگاهی خوبی برخوردارند و ش
آموزش نیاز نداشته باشند اما باید نه تنها تالش های خود را بر روی آنها متمرکز کنیم 

بلکه الزم است با خانواده ها، مدیران مدارس و آموزگاران نیز در این زمینه همکاری 
نزدیک تری داشته باشیم. این یک چالش بزرگ است. توصیه من حفظ رویکرد »انسان 
محوری« در این تکنولوژی است. بله این مساله با کمی ابهام و ریسک همراه است اما 
اگر به واقع رویکرد »انسان محوری« و توجه به وجه انسانی در دیجیتالیزه کردن را 

حفظ کنیم، موفق خواهیم شد«.
تنظیم مقررات جدید برای حفاظت از داده ها که قرار است از ماه مه به اجرا گذاشته 

شود یکی از موضوعات بسیار داغ کنگره جهانی موبایل بود.
کمیسر امور دیجیتال اتحادیه اروپا به سوالی درباره چگونگی رعایت توازن میان ایمنی، 
امنیت و حریم خصوصی اینگونه پاسخ داد: »از یک سو باید به صراحت گفت که برای 
ما حفاظت از داده های شخصی یک ارزش بنیادین در اتحادیه اروپاست. این مساله 
معادل با امنیت شهروندانمان است. از سوی دیگر ما خواهان رویکردی فعاالنه تر در 
برخی موضوعات از جمله محتوای غیر قانونی هستیم. می توان به وضوع تاکید کرد 
که در جامعه ما جایی برای تبلیغات تروریستی یا سو استفاده از کودکان وجود ندارد. 

باید در این زمینه کاری انجام دهیم.«
 اگر کنگره جهانی موبایل مکانی است برای برندهای بزرگ و پیشگامان این صنعت، 

پس در این میان جایگاه استارتاپ های خالق کجا است؟
ــالنی مجاور برگزار شد  رویداد 4YFN که همزمان با کنگره جهانی موبایل و در س
ــه عنوان پلتفرمی جهت عرضه ابتکارات و خالقیت های کارآفرینان جوان، میزبان  ب
ــتارتاپ ها و سرمایه گذاران صنعت گوشی همراه بود. اینجا همه به یاد دارند که  اس

فیسبوک نیز فعالیت خود را ابتدا به عنوان یک استارتاپ آغاز کرد.
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رومنایی از گوشی اس۹ سامسونگ در کنگره موبایل بارسلون

ــی اس 9 و گلکسی اس 9  ــونگ پرچم دار جدید خود را با نام های گلکس سامس
ــابه نسل پیشین و سخت افزار قدرتمندتر در کنگره موبایل  پالس، با طراحی مش

بارسلون معرفی کرد.
ــری اس خود را با طراحی جدیدی به  ــته، پرچم داران س ــونگ سال گذش سامس
ــبت تصویر  ــیده با نس ــگری کش بازار عرضه کرد. در این طراحی جدید از نمایش
نامرسوم  5:9×1۸ ، استفاده شده بود. حاشیه های اطراف این نمایشگر به مقدار 
ــده بودند. گلکسی اس 9 و اس 9 پالس تفاوت ظاهری  قابل توجهی باریک تر ش

چندانی نسبت به نسل گذشته ندارند.
پرچمداران جدید سری اس شرکت سامسونگ همچون مدل اس ۸ این توانایی 
ــکل باقی  ــق 1/5 متری زیر آب بدون مش ــرای 30 دقیقه در عم ــد که ب را دارن

بمانند.
گلکسی اس 9 از نمایشگر 5/۸ اینچی Super AMOLED با لبه های خمیده، 
ــل برخوردار و نسبت تصویر آن 5:9×1۸ است که  وضوح 2960 × 1440 پیکس
در پوششی از جنس گوریال گلس 5 قرار گرفته است. نسخه پالس این پرچمدار 
هم از نمایشگر مشابهی استفاده می کند با این تفاوت که ابعاد نمایشگر آن 6/2 

اینچی است.
گلکسی اس 9 پالس با دوربینی دوگانه عرضه می شود که به صورت عمودی در 
میانه پنل پشتی گوشی قرار گرفته است. دوربین اصلی گلکسی اس 9 به صورت 
ــل با دیافراگم دوگانه 1/5 و 2/4 عرضه می شود. دوربین اصل  تکی 12 مگاپیکس
ــت. لنز پهن )واید( در این مدل  ــالس به صورت دوگانه طراحی شده اس اس 9 پ
ــو اس 9 پالس نیز 12  ــت. لنز تله فوت ــل با اف های 1/2 و 2/4 اس 12 مگاپیکس
مگاپیکسل با اف 2/4 است که قابلیت ثبت تصاویر پرتره بهتری به کاربر می دهد. 
ــتند. ثبت  ــی Dual Pixe با لرزش گیر اپتیکال هس دوربین اصلی هر دو گوش
ویدیوهای بسیار آهسته )سوپر اسلوموشن( با فیلمبرداری 960 فریم برثانیه و اچ 
ــت که به گوشی های  دی با بهره گیری از یک دیتابافر از ویژگی های جدیدی اس
سامسونگ سری اس اضافه شده است. ضمن اینکه لنزهای دوگانه امکان عکاسی 

در نور کم را با کیفیت باال فراهم می کند.
دوربین سلفی در هر مدل اس 9 و اس 9 پالس ۸ مگاپیکسل با فوکوس خودکار 

و اف 1/۷ عرضه خواهد شد.
ــت.  ــدل اس و اس پالس حذف نشده اس ــون از م ــری هدف ــک 3/5 میلی مت ج
ــتریو مجهز شده اند؛  ــتین بار به اسپیکرهای اس ــی برای نخس مدل جدید گلکس
 Dolby ATMOS ــده اند و از فناوری ــپیکرها توسط AKG بهینه ش این اس
ــم رونمایی، سامسونگ مدعی شده است که شدت صدای  بهره می برند. در مراس
ــرکت 1/4 برابر صدای خروجی گلکسی اس  خروجی از پرچم داران جدید این ش

۸ است.
پرچمداران جدید سری اس سامسونگ در هر دو مدل اس 9 و پالس، سه حافظه 
ــه رم اس 9، چهار  ــت دارند. در حالی که حافظ ــی 64، 12۸، 256 گیگابای داخل
گیگابایت و برای اس 9 پالس شش گیگابایت است. این گوشی ها از حافظه های 
جانبی بهره می برند و به این ترتیب تا سقف 400 گیگابایت از کارت های میکرو 
ــتری برای فیلمبرداری با  ــتیبانی می کنند. این موضوع فضای بیش اس دی پش

کیفیت باال به کاربر می دهد.
ــنپدراگون ۸45  مدل های اس 9 و اس 9 پالس در چین و آمریکا با پردازنده اس
ــی ها در دیگر  ــه پردازنده این گوش ــت ک ــد. این در حالی اس عرضه خواهند ش
ــونگ با نام  ــه 10 نانومتری اختصاصی سامس بازارهای جهانی، جدیدترین تراش
اکسینوس 9۸10 است. اجزای این تراشه هشت هسته پردازشی، شامل 4 هسته 
Cortex A۷3 با فرکانس 2/9 گیگاهرتز و 4 هسته Cortex A55 با فرکانس 
ــتند و MP1۸ Mali-G۷2 پردازش وظیفه های گرافیکی  ــز هس 1/9 گیگاهرت
ــونگ به دلیل پشتیبانی مودم  ــه برعهده دارد. طبق اعالم سامس را در این تراش
LTE تراشه اکسینوس 9۸10، از، Cat.1۸ دست یابی به پهنای باند دانلود 1/2 

گیگابیت برثانیه و پهنای باند آپلود 200 مگابیت برثانیه را امکان پذیر می کند.
ــخه با حافظه ذخیره سازی 64، 12۸ و 256 گیگابایتی  ــی در سه نس هر دو گوش
ــیم کارت دوم تا سقف 400  ــترک با س با قابلیت ارتقاء حافظه از طریق درگاه مش
گیگابایت عرضه خواهند شد؛ اما سامسونگ حافظه رم در نسخه کوچک را معادل 

4 گیگابایت و در نسخه پالس معادل 6 گیگابایت انتخاب کرده است.
هر دو مدل اسکنر اثر انگشت و اسکنر عنبیه دارند. حسگر اثر انگشت در این ابزار 
پیشرفته، به پایین دوربین در پنل پشتی گوشی جابه جا شده است؛ و به این ترتیب 
ایرادی که از اس ۸ می گرفتند رفع شده باشد و شاید اینگونه دسترسی به حسگر 

اثر انگشت راحت تر باشد.
 

ــونگ سعی کرده است با اضافه کردن اسکنر چشم به پرچمدار جدید خود  سامس
ــری از گوشی های خود را افزایش دهد. تشخیص هویت بایومتریک  امنیت این س
ــنجی( تشخیص چهره، اسکن چشم و اثر انگشت هر سه قابل استفاده  )زیست س
ــمند نیز در این مدل وجود دارد به  ــی هستند. اسکن هوش در این دو مدل گوش
ــمند قدرت فناوری اسکن چشم و تشخیص چهره  این ترتیب که به صورت هوش
ــی به سرعت ترکیب می کند. اثرانگشت انحصاری نیز  را برای باز کردن قفل گوش
ــت که متفاوت از اثر انگشت باز کردن قفل گوشی است  وجود دارد. این اثر انگش

دسترسی به پوشه امن )Secure Folder( را برای کاربر امکان پذیر می کند.
 

گلکسی اس 9 پالس نسبت به اس ۸ پالس حدود 2 میلی متر ارتفاع کمتری دارد. 
در حالی که حدود 0/4 میلی متر عریض تر و ضخیم تر شده است. اما باید به این نکته 
اشاره کرد که با وجود افزایش ضخامت گوشی، ظرفیت باتری تغییری نکرده است 
و در محصول جدید سامسونگ از همان باتری سه هزار و 500 میلی آمپرساعتی 
ــابه دارد بطوریکه حدود یک  ــتفاده کرده اند. گلکسی اس 9 نیز وضعیتی مش اس
ــی کم شده است اما ظرفیت باتری تغییری نکرده است، و  میلی متر از ارتفاع گوش
ــت، ظرفیتی معادل سه هزار  با وجود اینکه حدود 0/4 میلی متر ضخیم تر شده اس

میلی آمپر ساعت همچون گذشته دارد.
ــرکت سامسونگ به طالیه داران جدید خود اضافه  از دیگر امکانات جدیدی که ش
ــت که اموجی های پویا و منطبق با حرکت چهره کاربر را  کرده، AR Emoji اس
ــرویس، طیف گسترده ای از واکنش های چهره به نمایش  ایجاد می کند. با این س
ــتند یا می توان آن ها را به  ــته می شود که از طریق پیامک قابل ارسال هس گذاش
ــد در رقابت با ایموجی در آیفون  ــکل فایل GIF ذخیره کرد. این امکاِن جدی ش

10، ایجاد شده است.
پرچمداران جدید سامسونگ در چهار رنگ مشکی، آبی، خاکستری و رنگ جدید 
ــونگ در جریان  ــد. طبق اعالم سامس ــش نیلوفری در بازار عرضه خواهند ش بنف
ــدوداً 200 دالر از  ــوالت جدید، قیمت واقعی اس 9 ح ــم رونمایی از محص مراس

آیفون 10 پایین تر است و تقریباً با گلکسی اس۸ برابر است.
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پربازدیدترین برند در کنگره جهانی موبایل بارسلون

بر اساس برخی آمار و تحلیل ها، نوکیا جایگاه پربازدیدترین برند تکنولوژی در رویداد 
کنگره جهانی موبایل 201۸ بارسلون را به خود اختصاص داده است.

پس از آنکه شرکت اچ دی ام گلوبال حدود یک سال پیش به منظور احیای برند نوکیا، 
حق فروش محصوالت و گوشی های این شرکت را خریداری کرد، این برند قدیمی 
ــت به میزان فروش نسبتا باالیی دست یابد و به عقیده  تکنولوژی باری دیگر توانس
بسیاری از تحلیلگران بازار، نوکیا توانست به روزهای درخشان خود در صنعت تولید و 

فروش موفقیت آمیز گوشی های همراه نزدیک شود.
گوشی های هوشمند نوکیا که مدت ها با سیستم عامل ویندوز فون در دسترس عموم 
کاربران قرار می گرفت، از استقبال قابل توجهی  برخوردار نشد و همین امر هم موجب 
شد که این برند نام آور قدیمی به مرز ورشکستگی برسد و سپس شرکتی فنالندی 
ــروش محصوالتش را به منظور احیای میزان  ــت عنوان اچ ام دی گلوبال حق ف تح
ــتم  فروش نوکیا خرید و حاال می بینیم که این برند فنالندی با روی آوردن به سیس
عامل محبوب و پرطرفدار اندروید و طراحی های هوشمندانه و زیبا بار دیگر توانسته 

است توجه کاربران جهانی را به خود جلب کند.
 

به گونه ای که بر اساس برخی گزارش ها و آمار منتشر شده، نوکیا عنوان »پربازدیدترین 
ــلون  و قابل توجه ترین برند تکنولوژی« حاضر در رویداد کنگره جهانی موبایل بارس

اسپانیا را از آِن خود کرده است.
ــونگ بوده و در رقابتی تنگاتنگ با این  ــیار نزدیک به سامس هرچند که این آمار بس
ــت، اما بازگشت نوکیا به صدر برندهای تکنولوژی و آن هم رقابت با  برند کره ای اس
سامسونگ و دیگر تولیدکنندگان قدرتمند گوشی های هوشمند که سالها بر بازارهای 

جهانی این محصول سلطه دارند، بسیار حائز اهمیت و قابل توجه است.
ــان می دهد که سیاست گذاری های اتخاذ شده و استراتژی های  این امر به وضوح نش
ــت بوده است و  ــمندانه و درس ــیار هوش تولید و فروش نوکیا و اچ ام دی گلوبال بس
ــازندگان  ــته این برند قدیمی و خوش نام فنالندی را باری دیگر به برترین س توانس

گوشی های هوشمند و محصوالت تکنولوژی تبدیل کند.
بعد از نوکیا، سامسونگ به ویژه با معرفی دو گوشی هوشمند جدید و پرچمدار گلکسی 
اس 9 و اس 9 پالس، هواوی چینی، گوگل و اپل آمریکایی به ترتیب در جایگاه های 

دوم، سوم، چهارم و پنجم قرار گرفته اند.
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نکات قابل توجه برای خریداران گوشی تلفن همراه 
نظر به اجرای رجیسرتی

نظرسنجی های جعلی برای منایش کیفیت باالی گوشی های هواوی!

ساناز توکلی افشار

روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با تاکید بر اجرای طرح 
ــتری( برای گوشی های تلفن  ــیم کارت )رجیس احراز اصالت تجهیزات دارای س
ــان هایی که مشمول  ــی های تلفن همراه با نش همراه، از متقاضیان خرید گوش
طرح رجیستری شده اند، درخواست کرد در هنگام خرید به توصیه های زیر توجه 

کنند:
ــایر  ــده و س ــان   های ذکر ش ــی با نش 1-  خریداران حتماً در هنگام خرید گوش
ــامانه #۷۷۷۷* اصالت  ــمول طرح هستند با استفاده از س گوشی هائی که مش
ــتعالم کنند و چنانچه در جواب استعالم مشخص شد که  ــی را اس IMEI گوش
گوشی مورد نظر جزء گوشی های ثبت شده قانونی نیست، از خرید آن تحت هر 

شرایطی پرهیز کنند.
ــود حتماً باید دارای کد  ــط فروشندگان عرضه می ش ــی هائی که توس 2-  گوش
ــد. این کد باید در داخل جعبه گوشی و یا کارت گارانتی وجود  ــازی باش فعال س
ــته باشد. چنانچه این کد وجود نداشت از خرید گوشی پرهیز کنند و یا در  داش

هنگام خرید کد فعال سازی را از فروشنده درخواست کنند.
ــامانه #۷۷۷۷* و با استفاده از منوی  ــی با استفاده از س 3-  پس از خرید گوش
فعال سازی نسبت به فعال سازی گوشی خود اقدام کنند تا در هنگام استفاده با 

مشکلی مواجه نشوند.

4-  ثبت گوشی های تلفن همراه به هیچ عنوان هزینه ای ندارد و خریداران نباید به 
ادعاهایی مبنی بر اینکه با پرداخت مبلغی می توان گوشی های قاچاق را در سامانه 
ــکل مواجه  ــی با مش ــتفاده از گوش ثبت کرد توجه کنند، تا پس از خرید برای اس

نشوند.

اتهام هایی جدی علیه شرکت هواوی حکایت از آن دارند که این شرکت برای به 
نمایش گذاشتن نرخ محبوبیت خود، خبرهای مبتنی بر نظرسنجی ها را جعل می 

کرده است.
به گزارش گیزمودو ، هواوی که لقب سومین سازنده گوشی های هوشمند جهان، 
ــد، وارد یک بازی خطرناک شده است. این شرکت که بسیاری از  را یدک می کش
مدل های خود را در وب سایت های آنالین مشهور به فروش می رساند، متهم شده 

که برای افزایش محبوبیت خود دست به تقلب زده است.

  اما ماجرا دقیقا از چه قرار است؟
اگرچه این اتهامات به طور رسمی تایید نشده اند، اما به نظر می رسد یکی از چندین 
شرکای خرده فروشی هواوی از طریق وب سایت Best Buy تعدادی آمار و ارقام 

جعلی تولید کرده و عمال به خریداران خیانت می کند.

نتایج یک پژوهش نشان می دهد، بررسی های جعلی نتیجه یک برنامه 
ــمت Pro 10 Mate هل می دهند و در  ــت که کاربران را به س بتا اس
نتیجه نظرسنجی های جعلی کاربران در بخش بازبینی صفحه نخست 
تبدیل به پرفروش ترین یا حتی محبوب ترین تلفن همراه  می شود. بر 

این اساس وب سایت Best Buy  عمال در حال تخلف است.
این نتیحه بر اساس ۷0 مورد تخلف به مرحله اتهام رسیده ، گرچه تعداد 
ــوی دیگر در این وب  تخلفات احتمالی بیش از این ها خواهد بود. از س
سایت بیشتر کاربران از 5 یا 4.5 ستاره برای نشان دادن کیفیت گوشی 
استفاده کرده اند؛ این در حالی است که چنین چیزی عمال غیرممکن 

است.
ــمی هواوی به این اتهامات این بود که موضوع را  ــخ رس ــتین پاس نخس
نوعی سوء تفاهم بین کاربران و شرکت تلقی کرد و در یک بیانیه رسمی 
ــتین اولویت هوآوی همیشه مصرف کننده است. بنابراین  گفت: »نخس
ما  مشتریان را تشویق می کنیم که تجربیات خود را در خصوص انواع  
دستگاه های ما با ما در میان بگذارند. ما اعتقاد داریم که شیوه های مدرن 
و رسانه های اجتماعی زمینه را برای نظرسنجی های هرچه سریع تر فراهم می کند.

با این حال، ما در حال تالش برای حذف نظرات  آزمایش کنندگان نسخه بتا هستیم 
که به نظر می رسد چندان معتبر نیست«.

ــنجی ها رخ می دهد، اما بسیاری  ــت که گاهی اشتباهاتی در نظر س ــت اس درس
ــوء تفاهم بوده و هواوی هیچ  ــان باور نمی کنند که این واقعا یک س از کارشناس
نقشی در جریان شکل دهی این تخلفات نداشته است. درواقع کارشناسان تصور 
ــی از تالش های هواوی برای تسخیر بازار تلفن همراه به ویژه  می کنند این بخش

در آمریکا است.
ــخنگوی Best Buy نیز در خصوص این اتهامات گفت: »بررسی های موجود در  س
سایت ما برای مشتریان مهم است، زیرا آنها نیاز دارند ابتدا تحقیق و سپس خرید  کنند، 

اما نظرات باید مورد اعتماد و قانونی باشند. ما در حال بررسی موضوع هستیــم«.
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Huawei P Smart تجربه  عکاسی فوق العاده با گوشی
کدام گوشی ها بیشرتین طول عمر باتری را دارند؟

بسیاری از کاربران، گوشی های هوشمندی را ترجیح می دهند که از طول عمر باتری 
بسیار باالتری نسبت به سایر گوشی ها برخوردار باشند.

ــارژدهی  ــایت phonearena، از آنجا که طول عمر و مدت زمان ش به گزارش وب س
ــزایی در افزایش عملکرد و بهبود سرعت گوشی های  گوشی های هوشمند تاثیر به س
هوشمند دارند، در این مطلب به بررسی مختصری از بهترین گوشی های هوشمند سال 
201۸ میالدی که دارای طول عمر باتری باال هستند، پرداخته شده است؛ البته به گفته 
کارشناسان، میزان شارژدهی و طول عمر باتری گوشی رابطه مستقیمی با نحوه استفاده 

از گوشی های هوشمند هم دارد.

KeyOne و Motion ۱. گوشی هوشمند بلک بری مدل  
ــایز و اندازه باتری این دو مدل از گوشی های هوشمند بلک بری به ترتیب 4000 و  س
3000 میلی آمپر در ساعت است. این دو مدل از گوشی های بلک  بری با داشتن گواهی 
ــق 1/5 متری در برابر نفوذ آب مقاومت خواهد کرد.  ــه مدت 30 دقیقه تا عم 6۷IP ب
ــر 10۸0 در 1920  ــی Motion با صفحه نمایش 5/ 5 اینچی، از وضوح تصوی گوش
پیکسل بهره می برد. این گوشی به تراشه اسنپ دراگون 625 مجهز شده که یک پردازنده 

چهارهسته ای و پردازنده گرافیکی Adreno 506 را در خودش جا داده است.

  ۲. گوشی هوشمند هوآوی مدل میت ۱۰ پرو
سایز و اندازه باتری این گوشی نیز  4000 میلی آمپر در ساعت است. هواوی میت 10، 
ــت که به کمک ویژگی هایی نظیر واحد پردازش عصبی و  پرچمدار جدید هواوی اس

نمایشگر بدون حاشیه، رقیبی سرسخت برای بهترین های بازار است.

  ۳. گوشی هوشمند سامسونگ مدل گلکسی آ-۸ اکتیو
سایز و اندازه باتری این گوشی نیز 4000 میلی آمپر در ساعت است. سامسونگ گلکسی 
اس ۸ اکتیو که نسخه مقاوم پرچمدار گلکسی اس ۸ است، با بهره گیری از استانداردهای 
نظامی، در برابر آب و گردوغبار مقاوم بوده و صفحه نمایش آن نیز در صورت سقوط از 
ارتفاع 5 فوتی )1.5 متر( جان سالم به در می برد. گلکسی اس ۸ اکتیو یک باتری 4000 
میلی آمپر ساعتی در اختیار کاربران قرار می دهد، این در حالیست که گلکسی اس ۸ به 

یک باتری 3000 میلی آمپر ساعتی مجهز شده است.

  ۴. گوشی هوشمند اپل مدل آیفون ۸ پالس
ــاعت است. اپل به  مناسبت  ــی 2691 میلی آمپر در س ــایز و اندازه باتری این گوش س
بزرگداشت دهمین سالگرد عرضه  نسخه  ابتدایی آیفون، برای نخستین  بار در تاریخ خود، 
ــمند آیفون ۸، آیفون ۸ پالس و آیفون iPhone X( 10( را در یک  ــه گوشی هوش س
رویداد معرفی کرد تا خریداران بیش از هر زمان دیگری در انتخاب مدل مورد نظر خود 

آزادی عمل داشته باشند.
ــون ۸ پالس نیز از بهترین  ــیاری از محصوالت جدید اپل، آیفون ۸ و آیف ــد بس همانن
مدل های گوشی های هوشمند آیفون محسوب می شوند. آیفون ۸ پالس به مقدار قابل 

توجهی سنگین تر از آیفون ۷ پالس است.

  ۵. گوشی هوشمند ال جی مدل جی۶
سایز و اندازه باتری این گوشی 3300 میلی آمپر در ساعت است. این گوشی با ابعاد حدود 
15 در ۷ سانتی متری و ضخامتی تقریبی ۸ میلیمتری  در کنار حاشیه بسیار باریک 
و ضد آب و گردوغبار بودن بسیار خوش دست و زیبا می نماید. ال جی مدل جی 6 از 
صفحه  نمایش 5.۷ اینچی با وضوح تصویر  QHD FullVision استفاده کرده است.

 Huawei P Smart گوشی میان رده مناسبی برای عکاسی در زندگی شهری 
امروزی است.

ــی برد که در بین  ــاخصه اصلی بهره م ــی هوآوی از چهار ش دوربین این گوش
ـــــده  ــت و موجــب ش ــن رده قیمتـی کم نظیـــر اس ــی هــای در ای گوش
Huawei P Smart برای عکاسی در هر دو حالت عکاسی با دوربین سلفی و 
دوربین اصلی به مدلی ایده آل بدل شود. این چهار شاخصه دوربین این گوشی 

هواوی شامل موارد زیر است:
- تشخیص جزئیات چهره
- تشخیص جنسیت سوژه

- ده سطح بهبود کیفیت پوست سوژه
- درک شرایط محیطی

چهار شاخصه فوق به Huawei P Smart این امکان را داده است که عکس 
ــود. این  هایی زیبا از حیث نور، رنگ و جزئیات زیاد حتی در نور کم گرفته ش
ــی با  ــازی و عکاس دوربین حتی از قابلیت هایی چون حالت Bokeh ، زیبا س

تشخیص حالت دست هم برخوردار است.
این گوشی میان رده هواوی در قسمت پشت از دو دوربین 13 و 2 مگاپیکسلی 
بهره می برد که در میان  گوشی های در این رده قیمتی  بی رقیب است. این 
دوربین برای عکاسی با عمق زیاد، فوکوس شفاف و امکان محو کردن پس زمینه 
تا 16 سطح امکان گرفتن عکس های کم نظیری را فراهم نموده است. به عالوه 
توجه زیاد دوربین به جزئیات صورت سوژه موجب عکاسی دقیق از صورت سوژه 
ها و امکان زیبا سازی آن به شکل بهینه را فراهم کرده است. همچنین عکاسی 
ــرایط نور محیطی با این دوربین به خوبی  ــب هم با درک ش در نور کم و در ش

انجام می پذیرد.
در بخش دوربین سلفی هم P Smart از یک دوربین ۸ مگاپیکسلــی بهــره 
ــازی هم برخوردار است. با  ــی پورتره و زیباس می برد که از قابلیت های عکاس
 Huawei ــمندانه نمونه محصوالت قبلی، دوربین این گوشی یادگیری هوش
صورت سوژه را دقیق تر تشخیص داده و حتی قادر به تشخیص جنسیت سوژه 
ــد. به عالوه الگوریتم بهینه سازی رنگ هواوی و زیباسازی پوست  هم می باش

سلفی های شما با این گوشی را بسیار چشم نواز تر می نمایند.
عالوه بر دوربین، این گوشی از یک مانیتور تمام صفحه بزرگ FullView در 
ــبت نمایش  ــن باال و با نس ابعاد 5.65 اینچ بهره می برد که تصاویر را با رزولوش
1۸:9 نشان می دهد. نسبت صفحه نمایش به مانیتور در این گوشی ۷6 درصد 
است که خود نشان از طراحی بهینه در این گوشی شده است. با صفحه نمایش 
ــی با  بــزرگ می توانید به خوبی با دو برنامه به صورت همزمان روی این گوش

قابلیت تقسیم صفحه نمایش به دو بخش کار کنید.
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آیا شیائومی موفق تر از سامسونگ بود؟

انتشار نسخه  به روزرسانی شده برای آیفون ها

شیائومی به تازگی مدعی شده است که میزان فروش محصوالتش در سه ماهه 
ــال 201۷ میالدی در کشور هند بیشتر از رقیبش  یعنی سامسونگ  پایانی س

بوده است.
به گزارش سی نت، مانوج کومار جین - نایب رئیس بخش تجارت جهانی شرکت 
شیائومی - بر این باور است که این برند در کشور هند موفق از سایر کشورهای 
دیگر عمل کرده چراکه میزان فروش محصوالتش در سه ماهه چهارم سال 201۷ 

میالدی، از رقیب کره ای خود یعنی سامسونگ بسیار فراتر رفته است.
اظهارات و سخنان این مقام در حالی منتشر می شود که پیشتر سامسونگ ادعا 
کرده بود شیائومی هرگز نتوانسته است به مقام و رتبه سامسونگ در هند برسد و 

سهمی از بازار این کشور نخواهد داشت.
ــد که این شرکت کره ای میزان فروش به فروشگاه ها  اما این طور به نظر می رس
ــتریان را  ــط خریداران و مش ــار قرار داده بوده و میزان فروش واقعی توس را معی
نادیده انگاشته است. این در حالی است که مدیران شیائومی میزان فروش واقعی 

محصوالتشان را معیار قرار داده اند.
ــیائومی  ــت که ش ــونگ، گفته اس ــش به ادعای سامس ــن در واکن وی همچنی
تاثیرگذارترین برند در هندوستان به شمار می رود و طبق گزارش های منتشره از 

سوی کاربران، جزو محبوب ترین برندهای تکنولوژی نیز محسوب می شود.
میزان ارسال گوشی های هوشمند و محصوالت شیائومی به بازار هند در سه ماهه 
چهارم سال 201۷ بیش از یک چهارم کل گوشی های ارسالی به آن است که به 
وضوح نشان می دهد عملکرد این شرکت چینی از سهم 24 درصدی رقیب کره ای 

خود، سامسونگ، سبقت گرفته است.
هرچند که سامسونگ توانسته است تقریبا در تمامی کشورها سهم قابل مالحظه ای 

ــی های هوشمند را به خود اختصاص دهد اما حاال در بازار هند به نظر  از بازار گوش
ــد شیائومی به دلیل کیفیت باال و قیمت مناسب در حال سبقت گرفتن از  می رس
سامسونگ است به گونه ای که تحلیلگران بسیاری برآورد کرده اند بتواند رکورد میزان 

فروش خود را بشکند و بدین ترتیب از رقبای قدرتمند خود پیشی بگیرد.
ــور هند با توجه به جمعیت باالی این کشور و تعداد بسیار باالی تقاضای  بازار کش
گوشی های هوشمند توسط مصرف کنندگان برای شرکت های تولیدکننده و غول های 
تکنولوژی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و آن ها به منظور حفظ و ارتقای سهم 
خود از بازار این کشور، همواره در تالشند تا نظر کاربران و فروشندگان هندی را به 

خود جلب کرده و در این رقابت تنگاتنگ پیروز میدان شوند.

ــتم عامل iOS را به منظور  ــانی شده 11.2.6 از سیس ــخه جدید به روزرس اپل نس
برطرف کردن مشکل هنگ کردن گوشی های آیفون منتشر کرد.

ــهور و فعال  به گزارش زد دی نت، چندی پیش بود که یک وبالگ ایتالیایی مش
در زمینه تکنولوژی و گوشی های هوشمند اعالم کرد کاربران گوشی های هوشمند 
 )text bomb( ــایر محصوالت اپل در معرض خطر بمب متنی آیفون و حتی س
هستند که قادر است با ارسال یک پیام کوتاه که حاوی تنها یک کاراکتر یا حروف 
الفبا که به زبان هندی است، موجب از کار افتادن و هنگ کردن گوشی های آیفون، 

آی پاد، آی پد، اپل واچ و مک بوک آن ها شود.
نحوه عملکرد این بمب متنی این گونه است که محصوالت اپل همچون گوشی های 

هوشمند آیفون، در صورت دریافت و باز کردن یک پیام 
ــترس  کوتاه حاوی تنها یک کاراکتر، هنگ کرده، از دس

کاربران خارج شده و به طور کلی از کار می افتند.
این بمب متنی معموال یک پیام کوتاه را به صورت کامال 
تصادفی و اتفاقی به کاربران محصوالت اپل ارسال می کند 
ــا به محض آنکه کاربران آن پیام را دریافت و باز کنند،  ت
فعال سازی شده و با نفوذ به دستگاه مورد نظر، اطالعات 

شخصی کاربران را به سرقت ببرد.
گفته می شد این پیام کوتاه تنها یک کاراکتر از زبان تلوگو 
ــت، را به  ــتان اس که یک زبان محلی و بومی در هندوس
ــتد تا بتواند از عدم آگاهی و اطالع آن ها  کاربران می فرس
ــتگاه های  ــرقت اطالعات و هک دس از زبان مذکور، به س

الکترونیکی مذکور اقدام کند.
ــرکت اپل به منظور برطرف کردن مشکل  هم اکنون ش
کرش و هنگ کردن گوشی های آیفون و سایر محصوالت 
ــخه به روزرسانی 11.2.6 را برای  ساخت این شرکت، نس
سیستم عامل iOS منتشر کرده است تا کاربران بتوانند با به روزرسانی به نسخه جدید 

مذکور، دیگر با چنین مشکلی مواجه نشوند.
در اصل می توان گفت نسخه به روزرسانی شده از سیستم عامل iOS یک وصله امنیتی 
است که محصوالت اپل نظیر گوشی های آیفون را از خطر و تهدیدات بمب های متنی 

و نفوذ هکرها مصون می دارد.
این بمب متنی موجب می شد اپلیکیشن های مختلفی همچون iMesseges، فیس 
ــوند و به طور کلی گوشی های آیفون  ــنجر و واتس اپ نیز دچار مشکل ش بوک مس

کاربران از کار بیفتد.
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راه حل سامسونگ برای ورود دوربین دوگانه به گوشی های میان رده 

ایراد جدید گوشی های گوگل

اطالعات تازه از پرچمدار آینده ال جی

بر اساس گزارش سایت Venturebeat، پرچمدار آینده ال جی با اسنپ 
دراگون ۸۴۵ صفحه نمایش ۶.۱ اینچی و بلندگوهای استریو در ماه ژوئن 

از راه می رسد.
ال جی س�ال گذشته در MWC گوشی G۶ خود را معرفی کرد. بنابراین 
موضوع ممکن است انتظار داشته باشید که ال جی G7 را هم معرفی کند، 
اما اشتباه می کنید. شرکت کره ای اخیرا تصمیم گرفته است که استراتژی 
معرفی خود را اصالح کند. بنابراین آن چه که در MWC ۲۰۱۸ از ال جی 

دیدید اضافه کردن واقعیت افزوده به ال جی V۳۰ بود.
پرچمدار جدید ال جی قرار اس�ت در ماه ژوئن عرضه شود. این دستگاه 
 G معرفی نخواهد شد به این معنی که ممکن است ما با سری G7 به نام
خداحافظی کنیم. در حال حاضر این گوش�ی تنها ب�ا codename روبرو 

Judy :شناخته می شود
این گوش�ی تراشه اس�نپ دراگون ۸۴۵ را خواهد داشت که بر روی اکثر 
گوش�ی های پرچمدار و باال رده شرکت ها در س�ال ۲۰۱۸ قرار دارد. این 
گوش�ی همچنین دارای رم ۴ گیگابایت�ی و حافظه داخلی ۶۴ گیگابایتی 
خواهد بود . هر چند که ممکن است مدل های »Plus« یا »S«  عرضه شود 

و شاهد حافظه داخلی ۱۲۸ و رم ۶ گیگابایتی باشیم.
Judy دارای یک صفحه نمایش لمسی ۶.۱ اینچی با نسبت تصویر ۱۸:۹ و 
 »MLCD+« روشنایی ۸۰۰ نیت خواهد بود. این موضوع به لطف تکنولوژی
جدید ال جی انجام می ش�ود که ۳۵ درصد کمتر از IPS LCD معمولی 

برق )باتری( مصرف می کند.
این گوش�ی دارای یک دوربین عقب دو گانه با عناصر شیشه نوری است 
، دو حسگر ۱۶ مگاپیکسلی بر هر دو لنز هم بر روی گوشی قرار خواهند 
داشت. گواهینامه lP۶۸ برای ضد آب و ضد گرد و غبار بودن این گوشی 
نیز موجود خواهد بود. همچنین دارای رتبه بندی استاندارد نظامی برای 
دوام و ماندگاری اس�ت. این گوشی دارای صدای استریو نیز هست. دیگر 

امکانات گوشی شامل دوربین AI و شارژ بی سیم است.

ــلXL 2 خبر از گرمای بیش از حد و مشکل باتری  ــی های پیکسل 2 و پیکس برخی صاحبان گوش
گوشی پس از به روزرسانی فوریه داده اند.به نظر می رسد به روزرسانی امنیتی فوریه با مشکالتی همراه 
بوده است. درReddit و وب سایت ارتباط کاربر پیکسل تعدادی شکایت مبنی بر داغ شدن بیش از 
حد پیکسل 2 و پیکسل XL2  پس از نصب به روزرسانی فوریه ثبت شده است.به عالوه اینکه برخی 
ــتفاده کنند.یکی از  ــی اس ــانی از حالت قبلی، کمتر می توانند از گوش کاربران پس از نصب به روزرس
صاحبان گوشی پیکسل 2 از داغ شدن گوشی تلفن همراهش تا 46 درجه سانتیگراد خبر داده است. 
تالش برای حل این مشکل با بازگشت به تنظیمات کارخانه نا موفق بوده است در حالی که قرار دادن 
گوشی در حالت ذخیره باتری )battery saver( برخی گوشی های خانواده پیکسل 2 را خنک تر 
می کند اما به مشکل باتری کمک نمی کند.اگر شما با این مشکل مواجه شده اید باید منتظر گوگل 
بمانید تا به روز رسانی جدیدی منتشر کند و این مشکل را بر طرف کند. گوشی های پیکسل از زمانی 

که به بازار عرضه شدند با مشکالت متنوعی مواجه شده اند.

شرکت سامسونگ الکترونیکس به تازگی از یک مجموعه کامل، شامل نرم افزاری جدید در 
ــل دوآل )ISOCELL Dual( رونمایی کرد که امکان استفاده از  کنار لنزهای دوگانه ایزوس
قابلیت های پیشرفته ای مانند افکت Bokeh و تصویربرداری در نور پایین را برای گوشی های 
ــی های  ــتفاده از این قابلیت ها تاکنون محدود به گوش پایین رده و میان رده فراهم می کند.اس
پرچمدار بوده است، اما حسگرهای دوگانه ISOCELL و مجموعه الگوریتم های نرم افزاری که 
اکنون سامسونگ رونمایی کرده است، امکان استفاده از این قابلیت ها در گوشی های با قیمت های 
پایین تر را هم فراهم می کند.بن کی هور، معاون مدیر بازاریابی سیستم های LSI در شرکت 
سامسونگ می گوید »دوربین های دوگانه، تجربه  ای جدید و هیجان انگیز از عکاسی با گوشی های 
موبایل است. راه حل فراگیر سامسونگ برای لنزهای دوگانه ISOCELL باعث می شود روند 
تولید محصول توسط تامین کنندگان ما ساده تر شده و در نتیجه دوربین های دوگانه برای تعداد 
بیشتری از مشتری های ما عرضه شود«.گوشی های هوشمند مجهز به دوربین های دوگانه دارای 
دو حسگر تصویر هستند که اطالعات مختلف نور را دریافت کرده و امکان استفاده از قابلیت های 
جدیدی مانند فوکوس مجدد و تصویربرداری در نور کم را فراهم می کنند. دوربین های دوگانه 
با داشتن چنین مزایایی به روندی رو به رشد در گوشی های پرچم دار تبدیل شده اند. اما قرار 
 )OEM( دادن این دوربین های دوگانه در دستگاه های معمولی برای تولید کنندگان قطعات
ــت زیرا این کار نیازمند اجرای روش های بهینه سازی زمان بین OEMها و  ــیار دشوار اس بس
شرکت های تولیدکننده حسگرها و الگوریتم های نرم افزاری است.اکنون راه حل فراگیر سامسونگ 
برای دوربین های دوگانه می تواند این روند را تسهیل کرده و امکان گنجاندن قابلیت هایی را در 
دوربین گوشی های میان رده فراهم کند که تاکنون تنها در گوشی های پرچمدار و مجهز به یک 
پردازنده مجزا برای تصویر امکان داشت.شرکت سامسونگ با هدف تسهیل توسعه و کاهش 
مشکالت روند تولید گوشی های هوشمند دارای دوربین دوگانه اولین مجموعه کامل دوربین 
دوگانه را با سخت افزار حسگرهای دوگانه ISOCELL و نرم افزار الگوریتم بهینه این حسگرها، 
عرضه کرده است. به این ترتیب امکان قرار دادن این قابلیت در گوشی های پایین و میان رده نیز 
فراهم می شود تا کاربران آنها بتوانند از قابلیت هایی مانند فوکوس مجدد و تصویربرداری در نور 
کم استفاده کنند.در این مجموعه الگوریتم فوکوس مجدد سامسونگ با یک جفت حسگر 13 
و 5 مگاپیکسلی عرضه شده است و الگوریتم LLS برای تصویربرداری در نور کم همراه با یک 

جفت حسگر ۸ مگاپیکسلی عرضه می شوند تا بکارگیری آنها توسط OEMها ساده تر شود.



بــازار
بــازار

42

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir
13

96
اه 

د   م
فن

 اس
/ 3

ه 0
مار

ش

دسرتسی به اینرتنت دو گیگابیتی با گوشی گلکسی اس ۱۰

گوشی ال جی+ V30 با قابلیت های فوق العاده تصویربرداری به ایران آمد

در حالی که گوشی گلکسی اس 9 سامسونگ هنوز به بازار نیامده، خبرهایی در 
ــی اس 10 توسط این شرکت با سخت افزار بسیار  ــی گلکس مورد طراحی گوش
ــود.به گزارش ولیوواک، در این گوشی برای اولین بار از  ــنیده می ش قدرتمند ش
ــنپ دراگون ۸55 استفاده شده است.این تراشه توسط  پردازنده ۷ نانومتری اس
ــرکت کوالکوم تولید شده و با نصب آن سرعت دسترسی به خدمات اینترنت  ش
همراه به میزان بی سابقه ای افزایش می یابد. تراشه یادشده هنوز در حال ساخت 
است و قدرتمندترین تراشه تولیدی کوالکوم تا به امروز محسوب می شود.افزایش 
ــارژ باتری بعد از هر بار شارژ از جمله  ــی و افزایش ماندگاری ش عمر باتری گوش
ــود. عالوه بر این در این تراشه از مودم  ــوب می ش مزایای پردازنده مذکور محس
ــتفاده خواهد شد که از بارگذاری داده با سرعت حداکثر  ایکس 24 کوالکوم اس
2 گیگابیت در ثانیه پشتیبانی می کند.در مقام مقایسه باید گفت قدرتمندترین 
مودم فعلی کوالکوم یعنی ایکس 20 که در پردازنده کوالکوم ۸45 به کار گرفته 
شده از حداکثر سرعت بارگذاری داده 1.2 گیگابیت در ثانیه پشتیبانی می کند.
در مورد دیگر امکانات و ویژگی های این گوشی اطالعات دقیقی در دست نیست، 
اما گفته می شود گلکسی اس 10 از فناوری تشخیص چهره و دوربینی بسیار 

قدرتمند برخوردار است.

شرکت ال جی الکترونیکس ایران ورود پرچم دار +V30 به ایران را اعالم کرد. این گوشی 
که طرفداران آن مشتاقانه منتظر رونمایی آن بودند جدیدترین مدل سری V ال جی 

محسوب می شود.
ــش داده و با در اختیار  ــری V  ال جی را افزای ــی جدید ال جی+V30  قدرت س گوش
گذاشتن ویژگی های چندرسانه ای عالی، تجربه ای کامال متفاوت در اختیار شما می گذارد. 
گوشی+V30  با چند قابلیت ویژه برای راحت تر شدن کار شما آمده است. امکاناتی مثل 
اولین دوربین با میزان گشودگی لنز F 1.6 ، لنز بسیار شفاف Crystal Clear دوربین 
 OLED برای ساختن محتواهایی با کیفیت سینمایی، نمایشگر Cine دوگانه، حالت
مدل Full Vision بسیار باریک و سبک و با طراحی ساده ، صدای بسیار پیشرفته و 

حرفه ای با Hi-Fi Quad DAC و سیستم تشخیص صدا.
ــی +V30  با دیافراگم F1.6 باعث می شود دوربین نور  ــت گوش دوربین اصلی در پش
ــفاف  ــتری دریافت کرده و تصاویر باکیفیت تری ثبت کند. این دوربین به لنز ش بیش

ــز مجهز بوده و می تواند رنگ های دقیق تر و تصاویر واضح تری  Crystal Clear نی
نسبت به لنز های پالستیکی ثبت کند. امری که باعث می شود گوشی+V30  تبدیل 
به بهترین گوشی برای تصویربرداری شود. دوربین دوم گوشی +V30  از یک لنز 13 
مگاپیکسلی فوق عریض بهره می برد و میزان کج شدن تصویر در حاشیه های آن به 

نسبت مدل V20 تا دو سوم کاهش پیدا کرده است.
ــینمایی و  ــت جدید Cine Video ال جی با قابلیت هایی نظیر افکت های س حال
بزرگنمایی نقطه ای باعث می شود هرکسی مانند یک فیلم بردار حرفه ای تصویربرداری 
کند. کاربران اکنون می توانند تنها به وسیله گوشی هوشمند، ویدئوهایی با کیفیت 
بسیار باال با رنگ های سینمایی فیلم هایی با ژانرهای مختلف، ضبط کنند. در حالی 
که دروبین های معمولی فقط اجازه می دهند مرکز تصویر را بزرگنمایی کنید، قابلیت 
ــود، با استفاده  ــط ال جی معرفی می ش بزرگنمایی نقطه ای که برای اولین بار توس
ــما این امکان را می دهد که بــا استفــاده از  ــرفته به ش از الگوریتم نرم افزاری پیش

Zoom Slider روی هر شی در هر قسمت قاب تصویر زوم کنید.
ــی+V30 سیار پیشرفته تر از قبل شده است. حالت های  قابلیت عکس برداری گوش
ــی با وجود قابلیت Graphy به سطح جدیدی  ــتی دوربین این گوش تنظیم دس
رسیده اند. با این ویژگی هر کس که عالقمند به عکاسی است می تواند تنها با انتخاب 

منظره و فشار دادن کلید شاتر یک عکس بسیار باکیفیت ثبت کند.
دوربین پیشرفته دوگانه با یک لنز 16 مگاپیکسلی استاندارد و یک لنز 13 مگاپیکسلی 
عریض، از دوربین گوشی+V30  کوچکتر است و به همین خاطر این لنز کم ترین 
بیرون زدگی را دارد. برای تصویری روان تر و دقیق تر، لنز استاندارد اصلی از قابلیت های 
لرزش گیر اپتیکال، لرزش گیر الکترونیکی و فوکوس خودکار هیبریدی بهره می برد. به 
عالوه فوکوس خودکار هیبریدی دو قابلیت فوکوس خودکار لیزری و فوکوس خودکار 

مرحله ای را ترکیب کرده است.
ــه فناوری های کاربردی  جدیدی در صنعت  ــی های ال جی همیش ــری V گوش س
ــی های هوشمند را به نمایش گذاشته اند که این عملکرد ها و قابلیت ها کمک  گوش
ــی +V30 نیز از دیدگاه  ــت. گوش فراوانی به تولید محتوای با کیفیت باال، کرده اس
ــت. همچنین با وجود دریچه F1.6  لنز بسیار شفاف دوربین و حالت  مستثنا نیس
فیلم برداری سینمایی، ال جی+V30  برای تهیه محتوایی حرفه ای بدون پیچیدگی 
و  البته برای سهولت بیشتر طراحی شده است. گوشی ال جی+V30  با حافظه 12۸ 

گیگابایتی در سه رنگ زیبای  مشکی ، نقره ای و آبی مراکشی  عرضه می شود.



بــازار
بــازار

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir
13

96
اه 

د   م
فن

 اس
/ 3

ه 0
مار

ش

43

جدیدترین تکنولوژی های تلفن همراه 

در کنگره جهانی موبایل بارسلون

 vivo اولین گوشی های رشکت
که اندروید 8 را دریافت می کنند

ساخت تلفن همراه با منایشگر کم مرصف

یک تولید کنن�ده موبایل قصد دارد پرچمداری با نمایش�گر خارق العاده 
عرضه کند که ۳۵ درصد ش�ارژ کمتر مص�رف می کند.به گزارش انگجت، 
ای�وان بلس وبالگ نویس حوزه فناوری  اعالم ک�رده ال جی  تصمیم دارد 
از ی�ک پرچمدار جدید به ن�ام Judy رونمایی کن�د. این موبایل مجهز به 
یک نمایش�گر خارق العاده خواهد بود. صفحه نمایش جودی  ۶.۱   اینچی 
و مجه�ز به فن�اوری+MLCD اس�ت. کاربر می تواند در فض�ای باز و زیر 
آفتاب شدید  بدون نگرانی از کاهش شارژ باتری از دستگاه استفاده کند.

عالوه بر این موارد جودی دارای یک پردازش�گر اس�نپ دراگون ۸۴۵ با ۴ 
گیگابایت RAM، دو دوربین پشتی ۱۶ مگاپیکسلی، بلندگوهای استریو 
است. دستگاه به طور بی سیم شارژ می شود و ضدآب نیز است. همچنین 
از دوربین مجهز به هوش مصنوعی در آن نیز استفاده می شود. البته موبایل 
مذکور در کنگره جهانی موبایل حضور نخواهد داشت و ال جی تصمیم دارد 

آن را در ژوئن رونمایی کند.

شرکت vivo نام ۷ گوشی از سری X خود را برای دریافت نسخه ۸ اندروید 
معرفی کرد.بسیاری از سازندگان تلفن همراه برخی از گوشی های خود را به 
اندروید Oreo ارتقا داده اند و Vivo آخرین شرکت برای انجام این کار است. 
ــی های تلفن همراه اولین موج از گوشی های خود را برای  ــازنده گوش این س

دریافت نسخه ۸.0 معرفی کرد که شامل ۷ گوشــی از ســـری X است.
ــانی  ــد و به عنوان به روزرس ــانی در آوریل 201۸ از راه می رس این به روزرس
ــط vivo و نه گوگل(  ــاخته شده توس ــانی س Funtouch OS )به روزرس
خواهند آمد.می توان گفت شرکت vivo به اندازه دیگر شرکت ها محبوب 
نیست اما با نوآوری و فناوری های جدیدی که به بازار گوشی های هوشمند 
ــت زیر صفحه نمایش(، می تواند در آینده  ــگر اثر انگش می آورد )مانند حس

جایگاه خود را در بازار گوشی های هوشمند تثبیت کند.

ــته در شهر بارسلون اسپانیا  ــال های گذش کنگره جهانی موبایل 201۸ همچون س
برگزار شد. در این کنگره  ساالنه، گرچه امسال شرکت بزرگ اپل حضور نداشت، اما 
شرکت های دیگر سازنده موبایل، جدیدترین فناوری های مرتبط با گوشی های همراه 

را به نمایش گذاشتند.
 کنگره جهانی موبایل )Mobile World Congress( که چندین سال است در 
شهر بارسلون اسپانیا برگزار می شود، همایشی است برای سازندگان گوشی های همراه 
در سراسر جهان تا جدیدترین فناوری های خود را در ارتباط با گوشی های همراه به 

نمایش بگذارند.
هرسال در این کنگره مدیران بلندپایه شرکت های سازنده موبایل به همراه اپراتورهای 
ــازندگان نرم افزار و فروشندگان حضور دارند. در کنگره جهانی موبایل  ارتباطات و س
ــال بسیاری از شرکت های عرضه کننده موبایل چون ال جی، موتوروال یا اچ تی  امس

سی به طور گسترده شرکت نکردند.
ال جی در این کنگره نسخه ای به روز شده از گوشی وی30 خود را با ظرفیت ذخیره 
ــونی،  افزون تر و مجموعه ای از قابلیت های مبتنی بر هوش مصنوعی معرفی کرد. س
آسوس و اچ ام دی گلوبال، کمپانی احیاکننده  برند محبوب نوکیا نیز موبایل های جدید 

خود را در این کنگره معرفی کردند.
سامسونگ هرسال در کنگره جهانی موبایل در بارسلون شرکت می کند و جدیدترین 
ــته در پی بروز  ــال گذش ــرکت اما س فناوری های خود را به نمایش می گذارد. این ش
ــرکت در این کنگره و  ــی های هوشمندش، از ش ــکالت موجود برای باتری گوش مش
ــری اس، چون گلکسی اس۸ و اس۸ پالس  ــل گوشی های س معرفی جدیدترین نس

خودداری کرد.
ــرکت کرد و از نسل گوشی های  ــال در کنگره جهانی موبایل ش ــونگ اما امس سامس
گلکسی اس9 خود رونمایی کرد. گوشی های گلکسی اس9 تفاوت ظاهری چندانی با 
نسل پیشین خود ندارد، این گوشی ها اما پردازشگری سریع تر و دوربین هایی بهتر از 

نسل پیشین خود دارند.
ــت کار روی نسل جدید موبایل های پرسرعت با قابلیت های ویژه همچنان  سال هاس
ــدند،  ــال در کنگره جهانی موبایل معرفی ش ــی های 5G  که امس ــه دارد. گوش ادام
ــازندگان موبایل. شرکت های بزرگ  ــی بود در اجرایی کردن این خواست س کوشش
سازنده موبایل به ویژه در آمریکا، چین و اروپا سال هاست برای یافتن استانداردی در 

این زمینه می کوشند.
ــال در کنگره جهانی موبایل شرکت کرد گوشی های  ــرکت کره ای ال جی که امس ش
جدیدG 5 خود را معرفی کرد. از جمله ویژگی های برتر این گوشی های جدید ال جی 

تعویض باتری آن طی چندثانیه و دو دوربین پرقدرت است.



شهر ونکوور کانادا قصد دارد به بزرگترین 
شهر آمریکای شمالی که امکان استفاده از 
اینترنت وای فای عمومی رایگان را برای 
شهروندانش فراهم می کند، تبدیل شود.
 ،vancourier ــایت به گزارش وب س
گریگور رابرتسون - شهردار شهر ونکوور کانادا - در یک کنفرانس مطبوعاتی خطاب به 
خبرنگاران و روزنامه نگاران، عنوان کرد: »گسترش و توسعه تجهیزات و امکانات اینترنت 
ــطح شهر می تواند به رضایت و خشنودی شهروندان بینجامد و  وای فای رایگان در س
خدمات رایگان و مناسبی را هم برای گردشگران و مسافران ایجاد کند تا آنها بتوانند در 
صورت نیاز، به اینترنت رایگان برای انجام کارهای ضروری خود دسترسی داشته باشند«.
وی ادامه داد: در سال 2015 میالدی، ما 42 مکان عمومی در سطح شهر را به اینترنت 
وای فای رایگان مجهز کردیم که در سال 2016، 15 ایستگاه اینترنت رایگان دیگر به این 

رقم اضافه شد و حاال در سال جاری میالدی قصد داریم این رقم را به 500 ایستگاه وای 
فای رایگان در سطح شهر بخصوص در جاهای شلوغ و اصلی شهر ونکوور برسانیم«.

ونکوور شهری است که در استان بریتیش کلمبیا در کشور کانادا واقع شده است و از 
شهرهای پرجمعیت کانادا محسوب می شود.

والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه گفت که تلفن هوشمند ندارد. وی سال گذشته هم 
گفته بود که از اینترنت استفاده نمی کند و در شبکه های اجتماعی حضور ندارد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از مسکو، رئیس جمهور روسیه در واکنش به سخنان میخاییل 
کوالچوک، مدیر مؤسسه تحقیقات ملی خروشچف که گفته بود امروزه همه مردم تلفن 
هوشمند دارند، گفت که او چنین وسیله ای ندارد.رییس جمهور 65 ساله روسیه در سال 
ــال پیش در راس قدرت در  2005 هم گفته بود که تلفن همراه ندارد. وی که از 1۷ س
روسیه است و برای انتخابات ریاست جمهوری 1۸ مارس آینده هم داوطلب شده است، 
سال گذشته در جریان دیدار با گروهی از جوانان روس گفته بود که بعد از اتمام کارهای 
ــتفاده از اینستاگرام به  ــت، ترجیح می دهد به جای اس روزانه اش که اغلب دیر وقت اس
رختخواب برود.پوتین همچنین اضافه کرده بود: » کارکنان دولت من حضور پر رنگی در 
فضای مجازی و اینترنت دارند. من تقریباً از اینترنت هیچ استفاده ای نمی کنم«. بر خالف 
والدیمیر پوتین، دمیتری مدودف، نخست وزیر 52 ساله روسیه اغلب با تلفن هوشمند خود 
در انظار عمومی ظاهر می شود و پیوسته در صفحات اجتماعی رسمی خود در اینستاگرام 

و فیس بوک، عکس های خود را به اشتراک می گذارد.

ــوئیچ را هک کرده و  ــول بازی نینتندو س ــی از هکرها اعالم کرده اند که کنس گروه
سیستم عامل دیگر لینوکس را برروی آن نصب کردند.به گزارش سی نت، بر اساس 
ــر شده، آمار حمالت سایبری و هک در سال گذشته میالدی 201۷، به  اخبار منتش
اوج خود رسیده است و با توجه به افزایش روزافزون حمالت سایبری از سوی هکرها، 
کشورهای زیادی در سراسر جهان هدف این گونه حمالت قرار گرفته اند و آسیب ها و 

خسارات جبران ناپذیری را متحمل شده اند.
حاال گروهی از هکرها و مجرمان سایبری تحت عنوان fail0verflow اعالم کرده اند 
ــوئیچ را هک کرده و با نفوذ به آن و نصب  ــول بازی نینتندو س ــته اند کنس که توانس

سیستم عامل لینوکس، آن را به یک تبلت لینوکسی تبدیل کرده اند.
یکی از بزرگترین انگیزه های هکرها برای هک کنسول های بازی، دسترسی رایگان و 
نصب یک سری از بازی های پولی است که این امر موجب آسیب رساندن و درنهایت 
ورشکستگی توسعه دهندگان این بازی ها و شرکت های ارائه دهنده بازی های مجازی 

و رایانه ای خواهد شد.
ــدی از روش های نوین،  ــول های بازی با بهره من هرچند که تولیدکنندگان این کنس
ــیار سخت و طاقت فرسا  ــتگاه ها را بس ــی هکرها به الیه های درونی این دس دسترس
ــته اند به آنها نفوذ پیدا  کرده اند اما باز هم با این حال، گروهی از هکرهای زبده توانس
ــده، نصب و  ــده را به طور کامال رایگان و کپی ش کرده و برخی از بازی های ارائه ش

بازی کنند.
این تیم از هکرها در صفحه توییتر خود اعالم کرده اند که حفره های امنیتی موجود 

در کنسول بازی نینتندو سوئیچ، آنها را قادر ساخته تا سیستم عامل دیگری را برروی 
ــر  آن نصب کنند. اما آنها اطالعات و جزئیات دیگری از نحوه انجام این کار را منتش

نکرده اند.
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تینا ضمیری آذر

تبدیل ونکوور به بزرگترین شهر وای فای عمومی رایگان

پوتین؛ رئیس جمهوری بدون گوشی تلفن هوشمند 

هک کنسول بازی نینتندو جهت دسترسی رایگان به بازی ها

آن سوی
مرزها



بیل گیتس در یکی از اپیزودهای »تئوری بیگ بنگ« به عنوان بازیگر حضور خواهد 
داشت.

ــافت و میلیاردر و انسان دوست فعلی، بازیگر مهمان سریال کمدی  مؤسس مایکروس
پرطرفدار »تئوری بیگ بنگ« در ماه مارس شد.

ــوژه شوخی کاراکترهای حوزه علم و تکنولوژی سریال  بیل گیتس که پیش از این س
ــب تصادف به محل کار پنی  ــت، در این اپیزود بر حس ــده اس »تئوری بیگ بنگ« ش
)کیلی کوکو( می رود و این مقدمه پیدا شدن سر و کله دیگر شخصیت ها و بیچارگی 

او خواهد بود!
قبل از بیل گیتس، نام های بزرگ دیگری همچون استیون هاوکینگ، استیو وزنیاک، باز 

آلدرین، نیل دگراس تایسون و... نیز در این سریال جلوی دوربین رفته اند.

ــده اند که از ظرفیت باالتری برای  باتری های لیتیوم یونی جدید به گونه ای طراحی ش
 ،Science Daily شارژدهی و سرعت شارژ بیشتری برخوردارند.به گزارش وب سایت
پژوهشگران در دانشگاه ایلینوی آمریکا به تازگی باتری لیتیوم یونی جدیدی را رونمایی 
کرده اند که قادر است 2000 برابر بیشتر از باتری های کنونی شارژ ذخیره کند و 1000 
برابر سریع تر از آنها شارژ شود.این پژوهشگران بر این باورند که با عرضه و تولید انبوه 
چنین باتری های پرقدرت و سریعی، تحوالت و دگرگونی های مثبت بسیاری در عرصه 

علم و فناوری رخ خواهد داد چراکه امروزه می توان گفت تقریبا در تمامی دستگاه های 
ــمند و همچنین در صنعت خودروسازی و تولید  ــی های هوش الکترونیکی نظیر گوش

خودروهای برقی و الکتریکی، باتری های لیتیوم یونی به کار برده می شود.
ــی و الکتریکی هر روزه به  ــه تولید انبوه و صنعت خودروهای برق ــن از آنجا ک همچنی
سمت رشد و توسعه پیش می رود، پس می توان گفت که پیشرفته تر شدن باتری های 
مصرفی در این محصوالت از اهمیت به سزایی برخوردار است چراکه موجب می شود این 
خودروها توانایی طی مسافت بسیار بیشتری را با هر بار شارژ داشته باشند و همچنین 

نیاز کمتری به شارژ شدن های متوالی پیدا کنند.
نکته جالب توجه آن است که این باتری های جدید نسبت به باتری های کنونی، 30 برابر 
کوچکترند، این در حالیست که قدرت، ظرفیت و سرعت آنها به ترتیب 2000 و 1000 

برابر باتری های لیتیوم یونی فعلی است.
این فناوری برای دستگاه های الکترونیکی که در حال حاضر یا در آینده ای نزدیک ساخته 
می شوند، کاربرد فراوانی خواهد داشت، بعنوان مثال، تصور کنید که باتری یک گوشی 
هوشمند به اندازه یک کارت اعتباری بانکی نازک و کوچک باشد اما در عوض، به سرعت 
شارژ شده و ظرفیت شارژدهی بسیار باالتری داشته باشد. این سرعت و ظرافت به خوبی 

با طراحی های نوین گوشی های هوشمند و سایر گجت ها هماهنگ خواهد شد.

ــی اعالم  ــایبری چینی به نام Netlab360 در گزارش ــرکت امنیت س محققان ش
ــیب پذیر را با  ــتگاه های اندرویدی آس کرده اند که یک بدافزار اندرویدی جدید دس

استخراج ارز رمزپایه آلوده می سازد.
طبق گزارش محققان موسسه Netlab360، کرم ADB.Miner هر نوع دستگاه 
ــمند، تبلت ها و تلویزیون ها را جستجو می کند.  ــامل گوشی های هوش اندرویدی ش
ــتگاه را به منظور استخراج ارز  مجازیMonero  می کاود و تمامی  این بدافزار دس

پول های به دست آمده را به یک کیف پول منتقل می سازد.
ــروع و طی این  ــتگاه ها را ش ــازی دس ــه آلوده س ــرم ADB.Miner از 5 فوری ک
ــرعت پخش ADM.Miner زیاد  ــت. س ــتگاه نفوذ کرده  اس مدت به ۷000 دس
ــت به طوری که تعداد دستگاه های جستجوشده هر 12 ساعت دو برابر می شود.  اس
ــده در چین و کره جنوبی بوده اند. این کرم  همچنین عمده ی دستگاه های آلوده ش
ــی به Android Debug Bridge و از طریق پورت 5555 گسترش  با دسترس

می یابد.
این پورت در حالت عادی بسته است. محققان هنوز راجع به اینکه این پورت چگونه 

و چه زمانی باز شده است نظری ارایه نداده اند.
هنوز معلوم نیست دستگاه ها دقیقاً چگونه آلوده می شوند. محققان Netlab از ارائه  
برخی جزئیات خودداری می کنند؛ اما سرنخی که راجع به این موضوع ارایه داده اند 
این است که به گفته ی آن ها برخی از کدهای آلوده سازی به Mirai شباهت دارند. 
Mirai بدافزاری است که مسیریاب ها و دیگر دستگاه های اینترنت اشیا را با حدس 

گذرواژه  های پیش فرض مورد نفوذ قرار می  داد.
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بیل گیتس بازیگر شد

تولید باتری  جدید با قابلیت شارژ بسیار سریع

Monero آلوده سازی دستگاه های اندرویدی با بدافزار جدید استخراج

آن سوی
مرزها



ــت که هکرها به بیش از 55 هزار  ــی به تازگی اعالم کرده اس یک مقام امنیتی انگلیس
ــنپ چت نفوذ و حمله کرده اند و اطالعات آنها  ــاب کاربری در شبکه اجتماعی اس حس
ــال  ــایت the verge، در اواخر ماه ژوئیه س ــرده اند.به گزارش وب س ــرقت ب را به س
گذشته 201۷ میالدی بود که مدیر مهندسی اپلیکیشن اسنپ چت در ایمیلی به تیم 
متخصصان امنیتی این شرکت از یک ضعف امنیتی و آسیب پذیری جدید و خطرناکی 
نوشت و هشدار داد که این امر می تواند امنیت و حریم شخصی کاربران اسنپ چت را 

به مخاطره بیندازد.
حاال یک مقام امنیتی در انگلستان اعالم کرده است که تعداد 55 هزار و ۸51 حساب 
کاربری در این شبکه اجتماعی توسط یک حمله سایبری و وب سایت فیشینگ تحت 
ــرقت  ــده اند و نام کاربری و گذرواژه های کاربران را به س عنوان klkviral.org هک ش
ــود این حمله سایبری و هک از سوی مجرمان سایبری مستقر در  برده اند.گفته می ش
جمهوری دومینیکا صورت گرفته است. همچنین گزارش های منتشر شده حاکی است 
ــدن، برای مدتی برروی وب  ــیاری از کاربران پس از هک ش که اطالعات خصوصی بس

سایت مذکور و در معرض دید عموم مردم قرار گرفته بوده است.
بر اساس آنچه که افراد مطلع و آگاه از این مساله عنوان کرده اند، یک پیام توسط هکرها 
به صورت کامال تصادفی و اتفاقی به کاربران در اپلیکیشن و شبکه اجتماعی اسنپ چت 
فرستاده شده است که در صورت باز کردن و کلیک کردن برروی این پیام های آلوده، 
لینک وب سایت مذکور بالفاصله برروی صفحه نمایش گوشی و رایانه کاربران ظاهر شده 
و آنها را مستقیما به این وب سایت فیشینگ متصل می کند. بالفاصله پس از اتصال، 
حساب کاربری آنها هک شده و نام کاربری و گذرواژه )کلمات عبور( کاربران قربانی نیز 

ــرقت برده می شده است.البته هنوز معلوم و مشخص نشده است که دقیقا از چه  به س
زمانی هکرها شروع به سرقت اطالعات شخصی و گذرواژه کاربران کرده اند اما بالفاصله 
پس از آنکه گوگل دریافت که هکرهای وب سایت مذکور، اقدامات غیرقانونی و فیشینگ 
ــدود و بالک کرد، به گونه ای که در  ــایت klkviral.org را مس انجام می دهند، وب س
نتایج جست وجوهای هیچ کاربری دیده نمی شود و وب سایت آن نیز به دالیل امنیتی 
و قانونی غیرقابل دسترس شده است، اما آسیبی که کاربران این شبکه اجتماعی از آن 

متحمل شده اند، همچنان باقی مانده است.
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سرقت اطالعات هزاران کاربر از اسنپ چت

برنامه ای برای یافتن افراد در مناطق بدون  سیگنال تلفن همراه
محققان Universidad de Alicante تکنولوژی جدیدی ایجاد کرده اند که امکان 
پیداکردن افراد در مکان هایی که سیگنال تلفنی در آنجا وجود ندارد و سرعت عمل برای 

نجات جان انسان ها ضروری است را فراهم آورده است.
این سیستم می تواند در موقعیت های اضطراری مانند زلزله، سیل و آتش سوزی جنگل 
ــرایط از بین می رود، مورد استفاده قرار  ــاخت های تلفن همراه در این گونه ش که زیرس

گیرد.
این یک برنامه کاربردی است که می تواند به هر گوشی هوشمندی متصل شود و یک 
سیگنال وای فای را که به نوبه خود یک چراغ اضطراری در فاصله چند کیلومتری است 

را منتشر کند.
 این سیگنال شامل موقعیت فردی است که در اثر تصادف رنج می برد و یا ناپدید شده 
ــتنده گوشی  هوشمند، به همراه یک پیام کوتاه که می تواند براساس وضعیت  و از فرس
تغییرکند، استفاده می کند. به عنوان مثال پیامی با عنوان »من به کمک نیاز دارم« ارسال 
می کند. محققان همچنین برای تشخیص سیگنال اضطراری، دستگاه های قابل حملی 
که تیم های نجات کوهستان می توانند از آن استفاده کنند، ایجاد می کند. این دستگاه 

دارای یک آنتن کوچک است و به گوشی هوشمند گروه پیگرد متصل می شود.
distress signal: سیگنال وضعیت اضطراری، یک سیگنال بین المللی است که برای 
درخواست کمک اضطراری توسط کشتی، هواپیما یا سایر وسایل نقلیه در معرض خطر 
ــنیداری کلمه )may day( و در ارتباط  ــود. در این ارتباط رادیویی ش استفاده می ش
رادیویی تلگرافی سه نقطه، سه خط، سه نقطه )رمز بین المللی sos( به صورت سیگنال 
ــود. هنگامی که یک تصادف اتفاق می افتد، قربانی تنها باید برنامه  ــال می ش واحد ارس
تلفن همراه را فعال کند که به طور منظم سیگنال اضطراب را به صورت دوره ای منتشر 
می کند، حتی اگر ناخودآگاه باشد برای ساعتها و حتی روزها مختصات مکان را نشان 

می دهد.
ــال 2016 طبق سیستم ابداعی Berná آزمایشاتی بر روی زمین انجام   در ابتدای س
ــت. نمونه اولیه آن در اوایل سال 2016  توسط یک گروه نجات در کوهستان،  شده اس
ــت.  ــاخته شده اس ــپس با خدمات دریایی ارتش س به نام GREIM از گارد ملی و س
طی آزمایشات انجام شده بر روی زمین و دریا، تایید شد که دستگاه می تواند سیگنال 
ــده از تلفن همراه هوشمند را از فاصله دو یا سه کیلومتری دریافت  اضطراری منتشرش

کند، اگر چه ممکن است بتواند نتیجه آن را افزایش دهد.
ــیب دیده، هزینه های زیادی در زمان و  ــتجوی افراد ناپدید و آس در حال حاضر جس
منابع انسانی فراهم می آورد، از طرفی به گفته محققان، سیستم توسعه یافته جدید، 
امکان بهینه سازی جستجو و کاهش زمان ردیابی را فراهم می کند، توجه به این نکته 
که یک جنبه حیاتی در مورد بسیاری از افراد متوفی، نشان می دهد که آنها چندین 
ــت ندادند. همچنین این مزیت  ــد و بالفاصله جان خود را از دس ــاعت زنده ماندن س
ــت، زیرا به محض اینکه آنها  ــت که نیاز به تماس بصری با قربانی نیس اضافه شده اس
ــیگنال را شناسایی کنند، به آنها مکان دقیق خود را می گویند، حتی  بتوانند یک س
ــد یا در میان خرابه های یک ساختمان سقوط  اگر چندین کیلومتر فاصله داشته باش

کرده قرار داشته باشد.
ــتمی در جهان وجود ندارد که از سیگنالهای Wi-Fi برای   در حال حاضر هیچ سیس
ــتفاده کند. دستگاه هایی هستند که به شما امکان  ــی هوشمند اس جابجایی یک گوش
می دهد سیگنالهای تلفن همراه را از یک گوشی هوشمند شناسایی کرده و مکان آن را از 
طریق سه بعدی مشخص کنید، اما هزینه آن حدود ۸0 هزار یورو است و نیاز به استفاده 

از یک هلیکوپتر دارد. با این حال، سیستم توسعه یافته در UA ارزان تر است.
به گفته محققان، ویژگی های این فن آوری باید در سیستم اضطراری یکپارچه شود و 
باید دارای حمایت های نهادی باشد. عالوه بر این، نیروهای پلیس، خدمات هشدار ایمنی 

شهروندان و نیروهای امنیتی کشور نیز باید این تکنولوژی را به کار بگیرند.



ــرکت اینتل تحت تاثیر ضعف های امنیتی کشف شده ای همچون اسپکتر و ملت  ش
داون، اعالم کرده که به افرادی که باگ و روزنه های امنیتی دیگری را در پردازنده هایش 

بیابند، جایزه می دهد.
به گزارش وب سایت arnnet، اینتل، یک شرکت تجهیزات رایانه ای در ایاالت متحده 
آمریکاست که در زمینه تولید سخت افزارهای رایانه و تلفن همراه، با تمرکز بر مادربورد، 
کارت شبکه، چیپ ست، بلوتوث و حافظه های فلش، انواع ریزپردازنده، نیم رسانا، مدارهای 

مجتمع، واحدهای پردازش گرافیکی و سامانه های نهفته فعالیت می کند.
با اینکه این غول تکنولوژی در انتشار وصله های امنیتی، بروزرسانی های نرم افزاری یا 
ــخت افزاری و در آخر حل مشکل مربوطه چندان موفق عمل نکرد و موجب خشم  س
بسیاری از کاربران و شرکت های کوچک و بزرگ بسیاری در جهان شد، اما حاال به نظر 
می رسد که تصمیم گرفته است اعتبار تا حدودی از دست رفته خود را با کمک محققان، 
پژوهشگران و متخصصان تکنولوژی و امنیتی باری دیگر احیا کند. بدین ترتیب اینتل 
اعالم کرده است که در صورت کشف هر باگ و حفره امنیتی دیگری در پردازنده و چیپ 

ست های خود، به آنها جایزه ای تا سقف 100 هزار دالر اهدا خواهد کرد.
هر چند که برایان کرزانیخ - مدیر ارشد اجرایی شرکت اینتل - در جریان کنفرانسی در 

خصوص کیفیت محصوالت آینده این شرکت تراشه ساز، این اطمینان را به مشتریان 
خود داده است که محصوالتش در سال جاری 201۸ میالدی از آسیب پذیری های ملت 
داون و اسپکتر رهانیده خواهند شد و کاربران باید منتظر ارائه پردازنده های کامال امن از 
این شرکت باشند. بدین ترتیب اینتل اعالم کرده است که محصوالت آینده اش دیگر 

آسیب پذیری های معروف اسپکتر و ملت داون را نخواهند داشت.

گزارش های جدید نشان می دهد یک سرور حاوی اطالعات شخصی 119 هزار نفر از 
مشتریان یک شرکت پستی بین المللی، سالها بدون اقدامات امنیتی، برای عموم قابل 

دسترسی بوده است.
ــده اند یکی از سرورهای  ــایبری متوجه ش به گزارش میل آنالین، محققان امنیت س
شرکت پستی FedEx حاوی اطالعات شخصی بیش از 119 هزار نفر از مشتریان آن 

سال هاست که محافظت نشده است.
البته این شرکت پستی اعالم کرده اقدامات ایمنی برای محافظت از سوابق احراز هویت 
برخی از مشتریان خود انجام داده است. در هر حال FedEx هیچ شواهدی مبنی برای 

سرقت اطالعات شخصی مشتریان خود نیافته است.
ــند مشتریان آمریکایی و بین المللی مانند  ــرور مذکور حاوی بیش از 119 هزار س س

پاسپورت، گواهینامه رانندگی و غیره بوده است.
Kromtech اعالم کرده محققان سرور محافظت نشده را در 5 فوریه کشف کردند و 

جالب آنکه دسترسی عمومی به آن از روز چهارشنبه گذشته بسته شده است.
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اینتل برای کشف ضعف های امنیتی جایزه می دهد!

ابزار تازه ویرایشی به گوگل اپ اضافه شد

فاش شدن اطالعات 119 هزار مشتری یک شرکت پستی

به تازگی ابزار متنوعی برای ویرایش به برنامه گوگل اپ افزوده شده که اعمال تغییرات 
سریع و به اشتراک گذاری تصاویر اسکرین شات ویرایش شده را تسهیل می کند.

به گزارش تک تایمز، این قابلیت جدید بخشی از نسخه بتا یا آزمایشی ۷.21 گوگل 
ــت که انتظار می رود به زودی برای استفاده عمومی در دسترس عالقمندان  اپ اس

قرار بگیرد.
ــتفاده از این خدمات تصاویر اسکرین شات را به سهولت ویرایش کرده  کاربران با اس
ــمند اندرویدی مشکلی  ــی های هوش ــتراک گذاری آنها از طریق گوش و برای به اش

نخواهند داشت.
توسعه دهندگان و برنامه نویسانی که برنامه گوگل اپ جدید را آزمایش کرده انــد 

می گویند برنامه یادشده از امکانات متنوع و ابزار ویرایش خوبی برخوردار است.
ــده تنها از طریق برنامه گوگل اپ در دسترس است،  با توجه به اینکه خدمات یادش
استفاده از آن تنها از طریق این برنامه و نه به عنوان یک قابلیت مجزای اندروید قابل 

استفاده است.
ــن خدمات باید به بخش تنظیمات در منوی گوگل اپ مراجعه  ــرای فعال کردن ای ب
ــخصی یا  ــاب های کاربری و در نهایت بخش حریم ش ــپس به بخش حس کرده و س
ــپس گزینه Edit and share screenshots را انتخاب کرده  privacy بروید. س

و به خدمات ویرایش دسترسی یابید.












