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سرمقاله

وزارت ارتباطات و چگونگی مواجهه با برجام بدون آمریکا؛

وزیر جوان ارتباطات، امید را در دل هواداران دولت دوازدهم زنده نگه داشته است

اقبال اسماعیلی
کارشناس ارشد ارتباطات و مخابرات

برای آگاهان سیاسی قابل پیش بینی بود که در صورت پیروزی نامزد جمهوری خواهان 
آمریکا، توافقنامه برجام به شدت در معرض آسیب قرار گیرد. در همین راستا، با پیروزی 
دونالد ترامپ، حمالت لفظی یا به عبارتی بهتر حمالت توئیتری رییس جمهور جدید 
آمریکا از تهدید به اقدام نزدیک تر شد و باالخره علی رغم تالش های جدی و دامنه دار 
دول اروپایی شریک در این توافقنامه مهم بین المللی، دولت آمریکا رسما از آن خارج 

شد.
در مدت اجرای این توافقنامه، فرصت های مناسبی برای تحرک در حوزه های مختلف 
ــد که در برخی نقاط اقداماتی به خوبی صورت  ــور ایجاد ش صنعتی و تولیدی در کش
ــب، به علت نداشتن نگاه  پذیرفت و در برخی نقاط علی رغم وجود ظرفیت های مناس
ــتیم در آن حوزه ها با اقدامات مناسب،  ــتراتژیک و عدم نگاه فرصت طلبی، نتوانس اس

استفاده حداکثری را از این فضای مطلوب اقتصادی ایجاد شده ببریم.
در این میان، یکی از نقاطی که از نظر نگارنده در حد قابل قبول از فرصت های برجام 
استفاده نمود، حوزه عملکردی وزارت ارتباطات بود. با کمی بررسی در وضعیت اجرایی 
وزارت خانه ها و نحوه  مواجهه با جواب مردم در خصوص ارزیابی آنها از عملکرد وزارت 
ــت از عملکرد وزارت  ــد که رتبه رضای خانه های مختلف، به خوبی متوجه خواهیم ش

ارتباطات چه در دولت یازدهم و چه االن، در مرتبه مطلوبی قرار دارد.
ــی  ــتفاده از خدمات مختلف ارتباطی، دسترس حمایت از حریم خصوصی افراد در اس
مناسب و قابل قبول به گردش آزاد اطالعات، کمک به رشد و توسعه شرکت های دانش 
بنیان، کمک به ایجاد کسب و کارهای جدید و نوپا در حوزه فناوری اطالعات و همچنین 
ایجاد فضای برابر، سالم و شفاف در رقابت بین بخش خصوصی از جمله دالیل محکم 
برای کسب رتبه قابل قبول در بحث عملکرد وزارت ارتباطات در چند سال اخیر است.

گستردگی فعالیت وزارت ارتباطات در رشد و توسعه کشور مطابق آنچه در برنامه های 
مختلف توسعه کشور آمده اهمیت و نقش مهم این وزارت خانه را در اقتصاد، تعالی و 

پیشرفت کشور به خوبی بیان می کند.
متاسفانه به علت عدم پیشرفت کافی در حوزه فناوری و تکنولوژی ارتباطی که باقی مانده 
از گذشته دور و نزدیک می باشد در این حوزه نیاز کشورمان، همچنان به خارج بوده و 
علی رغم تالش های موثری که طی سالیان اخیر برای توسعه و رشد حوزه ارتباطات و 

فناوری اطالعات شده است، همچنان این اقدامات ناکافی می باشد و از نظر جایگاه هم 
موقعیت خوب و شایسته ای در جهان نداریم.

در طی چند سال گذشته و به واسطه برجام، نقش پررنگ وزارت ارتباطات در همایش ها، 
ــای بین المللی و حضور مطلوب و تاثیرگذار در برنامه های اتحادیه جهانی  کنفرانس ه
ــد که همکاری با شرکت های بزرگ بین المللی در حوزه مخابرات و  مخابرات باعث ش
فناوری اطالعات رونق بیشتری به بازار داخل داده و باعث توسعه کسب و کارهای جدید 
ــوی بخش خصوصی به همه مشترکان و  و همچنین ارائه خدمات بهتر ارتباطی از س
بهره برداران شود.هر چند وزارت ارتباطات و بخش خصوصی فعال در فناوری اطالعات 
و مخابرات کشور می توانست بهره بیشتری از این گشایش بین المللی و ظرفیت بزرگ 
ببرد، ولی متاسفانه کوتاهی هایی هم صورت گرفته است. تمرکز بیش از اندازه به مصرف 
گرایی تکنولوژی و انتقال بدون داشتن تحلیل و طراحی مجدد از تکنولوژی وارد شده، 
عدم شناسایی دقیق نیازهای روز و آتی بازار فناوری کشور، ضعف بعد اقتصادی وزارت 
در شناسایی نقاط هدف اقتصادی و عدم سرمایه گذاری مناسب در آن نقاط، بی توجهی 
به موضوع بسیار مهم شراکت اقتصادی با شرکت های معتبر مخابراتی از طریق خرید 
سهام آن شرکت ها و... از اهم اقداماتی بود که یا صورت نگرفته یا به صورت ناکافی و کم 

اثر انجام پذیرفته است.
بدون تردید یکی از نقاط هدف تحریم های آتی دولت آمریکا بازار آی تی و حوزه ارتباطات 
و مخابرات می باشد که علی رغم روابط مناسبی که بین شرکت های اروپایی و چینی 
پیشرو در این حوزه ها با کشور وجود دارد، اما به علت  گستردگی روابط اقتصادی این 
شرکت ها با شرکت های آمریکایی و همچنین سرمایه گذاری کالن سهامداران آمریکایی 
در این شرکت ها، حوزه فناوری اطالعات و مخابرات کشور تحت فشار زیادی قرار خواهد 

گرفت.
ــد این روزها که کابینه دولت دوم روحانی تحت فشار افکار  به نظر می رس
عمومی به واسطه مشکالت اقتصادی قرار دارد، وزارت ارتباطات همچنان 
ــت که با  ــته اس این امید را در دل هواداران دولت دوازدهم زنده نگه داش
توانایی وزیر جوان خود روزهای سخت آتی را هم به خوبی پشت سر نهد. 
ــتراتژیک با مشکالت آینده ناشی از  الزمه مواجهه آتی این وزارت خانه اس
تحریم می تواند، توجه کافی به سرمایه انسانی قوی و توانمند و متخصص، 
گسترش ارتباط با دانشگاه ها و مراکز علمی کشور و حمایت جدی از بخش 

خصوصی فعال و کارا باشد.
ــور، انگیزه باالی نیروهای  ــود روحیه انقالبی و جهادی در جوانان کش وج
متخصص و کارآمد، حضور بخش خصوصی فعال و جوان و داشتن مراکز 
علمی قوی، برگ های برنده وزیر جوان ارتباطات در روزهای پس از خروج 
آمریکا از برجام بوده و باید وزارت ارتباطات نقش نقطه اتصالی آنها به هم را 
ایفا نماید و توان حداکثری خود را برای همکاری و هماهنگی آنها در پیشبرد 

پروژه های حوزه فناوری و ارتباطات بکار برد.
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 آذری جهرمی: 
تحریم ها، فرصتی طالیی برای توسعه کسب و کارهای نوپاست

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:
فتوای مقام معظم رهبری پایه گذار تدوین الیحه صیانت 

از داده های شخصی در فضای مجازی بود
کسانی که اطالعات شخصی مردم را نگهداری می کنند، 

باید قبل از هر استفاده ای، شفاف سازی کنند

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در مراسم رونمایی از الیحه صیانت 
و حفاظت از داده های شخصی، گفت: تدوین و پایه گذاری ستون های 
ــام معظم رهبری در  ــاس فتوای مق ــهروندی بر اس اصلی حقوق ش

خصوص رعایت حریم خصوصی مردم انجام پذیرفت. 
ــان اینکه تاکنون قانون مدونی درباره  مهندس آذری جهرمی، با بی
ــی مردم در فضای مجازی وجود  صیانت از داده ها و حریم خصوص
نداشت، گفت: برای خدماتی که در این حوزه ارایه خدمت می کنند 
و هر روز نیز بیشتر می شوند، قانونی وجود نداشت و حقوق متقابل 
مردم و خدمات دهندگان مشخص نبود.وی افزود: همچنین اطالعاتی 
از شهروندان ایرانی در سامانه های بین المللی ثبت و نگهداری می شد 
که در صورت سوءاستفاده از آنها، از طریق مراکز حقوقی ایرانی امکان 
پیگیری وجود نداشت. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد: 
ــخصی مردم در  ــن قانون غیر از حفاظت و صیانت از داده های ش ای
ــخصی و داده های ایرانیان در  ــران، در حفظ و صیانت از حریم ش ای
کل  دنیا  نیز کاربرد دارد.آذری جهرمی افزود: برای تمام سرویس های 
ــی را نگهداری می کنند،  ــهروندان ایران بین المللی که اطالعات ش
ــت و برای اجرای آن  ــتاندارد هایی در این الیحه تدوین شده اس اس
ــت های مشترکی را  نیاز به تعامالت جدی بین المللی داریم و نشس
با کمیسیون اروپا در این زمینه برنامه ریزی کرده ایم.وی با تاکید به 
اینکه اعتماد مهمترین حلقه زنجیره خدمات در هر سرویسی است، 
ــرد مگر با حقوق  ــکل نمی گی ــح کرد: در این حوزه اعتماد ش تصری
متقابل و زمانی این حقوق شکل می گیرد که شفاف باشد و این قانون 
ــاخت اساسی حقوق شهروندان در بستر فضای مجازی است. زیرس
وی افزود: کسانی که اطالعات مردم را نگهداری می کنند باید قبل 
از هر استفاده ای شفاف سازی کنند و مقررات را رعایت کنند.وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به اینکه با این قانون دسترسی به 
هرگونه اطالعات شخصی افراد به شدت مشکل می شود، خاطرنشان 
ــدارد و با این  ــه این اطالعات را به هیچ کس ن ــی حق ارای کرد: کس
قانون ضریب حریم خصوصی افراد به شکل قابل توجهی باال می رود.
وی با اعالم اینکه بعد از رونمایی از این الیحه، متن الیحه از طریق 
ــازمان فناوری ایران در دسترس عموم  سایت وزارت ارتباطات و س
ــت و ما از  ــیر نقد این پیش نویس باز اس مردم قرار دارد، افزود: مس
ــازنده ای درباره این الیحه استقبال می کنیم.آذری  هر گونه نقد س
ــت درباره فتوای مقام معظم  ــن الیحه را اقدام عملی دول جهرمی ای
ــوع رعایت حریم خصوصی افراد در فضای مجازی  رهبری در موض
ــت مجلس در جلسات شورای  عنوان و تاکید کرد: با قولی که ریاس
عالی فضای مجازی درباره لوایح فضای مجازی داده است، امیدوارم 

این الیحه با سرعت مناسب در مجلس به تصویب برسد. 

ــاره به  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اش
شرایط فعلی کشور، تحریم ها را فرصت طالیی 

برای توسعه کسب و کارهای نوپا عنوان کرد. 
مهندس محمد جواد آذری جهرمی در جلسه 
ــرمایه گذاری های خطر پذیر،  هم اندیشی س
ــور مدیران  ــا و فرصت ها که با حض چالش ه
ــاالن این حوزه  ــای خطر پذیر و فع صندوق ه
برگزار شد، با اشاره به اینکه، راه نجات اقتصاد 
ــور توجه به تحول دیجیتال است، گفت:  کش
تحریم ها فرصت بی نظیری ایجاد کرده است 
و با استفاده از این فرصت باید به ارتقای بیشتر 

حوزه کسب و کارهای نو بپردازیم.
وی با بیان اینکه نظام بهره وری در تمام عرصه ها دچار مشکل است، افزود: بزرگترین امیدها در استارتاپ ها و 

کسب و کارهای نوپا مبتنی بر خالقیت وجود دارد که نظام آنها بر ارتقای بهره وری استوار است.
وی به مباحثی که تعدادی از حاضران جلسه درباره تحریم ها و اثر آن در حوزه کسب و کارهای نوپا مطرح 
ــب و کارهای نوپا و استارتاپ ها فرصت طالیی است تا رشد  ــاره کرد و افزود: تحریم ها برای کس کردند، اش

کنند.
آذری جهرمی تصریح کرد: وضعیت حال حاضر کشور،  مدیران و دستگاه ها را مجبور به حرکت در مسیر تحول 

دیجیتال می کند و کسانی که فهم موقعیت شناسی و اقتصادی دارند در چنین شرایطی امیدوار هستند.
وی با بیان اینکه بزرگترین فرصت برای این فضا مهیا شده است، افزود: تحول دیجیتال باید به ارتقای بهره وری 

در حوزه های کشاورزی، سالمت، انرژی، آب و برق و خیلی از زیرساخت های دیگر، کمک کند .
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به اهمیت ایجاد بازار برای استارتاپ ها تاکید کرد و گفت: برای ایجاد بازار و 
برگشت سرمایه استارتاپ ها، تفاهم نامه هایی در حوزه کشاورزی، سالمت الکترونیک و انرژی منعقد شده است 

و  به توسعه بازار استارتاپ ها کمک می کند.
ــته شده است و گامی به جلو رفته ایم و  ــتارتاپ برداش ــته پیش روی اس وی افزود: در این حوزه موانع گذش
مقاومت هایی که در گذشته وجود داشت تا حد بسیاری از بین رفته و فرهنگ پذیرش استارتاپ ها ایجاد 

شده است.
آذری جهرمی، تصریح کرد: بهره وری در برنامه ششم توسعه، سند اقتصاد مقاومتی و نظام بودجه ریزی ساالنه 

مورد تاکید است و بخش عمده ای از این ارتقای بهره وری با فعالیت کسب و کارهای نوپا به دست می آید.
وی، به وظیفه دولت و وزارت ارتباطات درباره رفع موانع اشاره کرد و گفت: برای رفع موانع مالیاتی، بیمه و زیر 
ساخت های حقوقی استارتاپ ها، در قالب طرح نوآفرین در یک دوره ۳ تا 5 ساله اقداماتی انجام خواهد شد و 

این طرح پس از رفع اشکاالت آن در مسیر تصویب در دولت قرار دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، تامین مالی استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا را وظیفه صندوق های خطر 
پذیر  عنوان کرد و افزود: اما در بسیاری از مناطق دورافتاده و شهرستان های کشور خیلی از جوانان خالق 
ــرمایه گذاران، وزارت  نیاز به منابع مالی اندکی دارند که به دلیل عدم حضور صندوق های خطر پذیر و س
ارتباطات تامین مالی آنها را برعهده می گیرد ولی با حضور این صندوق ها در این مناطق ادامه مسیر به آنها 

سپرده می شود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام شهرهای کشور به نسل ۳ و 4 تلفن همراه مجهز شده است، به مدیران 
صندوق های خطر پذیر توصیه کرد: بستر و زیرساخت فنی این حوزه آماده شده و با حضور صندوق های خطر 

پذیر در سطح کشور و تکمیل زیست بوم به توسعه کسب و کارهای نو پا در این مناطق کمک کنید.
وی با تشبیه استارتاپ ها و صندوق های خطر پذیر به بازیکن و مربی، وظیفه دولت را تهیه زمین مناسب عنوان 
کرد و افزود: مربی و بازیکن خوب در یک زمین مناسب می تواند عملکرد مناسبی داشته باشد و صندوق های 

خطر پذیر در این حوزه به عنوان مربی باید اشکاالت زمین را بگویند تا ما رفع کنیم.
آذری جهرمی با اشاره به برگزاری این جلسه، خواستار تداوم چنین جلساتی برای رسیدن به یک نظام برنامه 
ریزی مناسب در حوزه تامین مالی استارتاپ ها شد و در ادامه گفت: باید در این جلسات اشکاالت این حوزه را 
عنوان کنید تا با یک استراتژی و فکر جمعی، بتوانیم به یک نقشه راه توسعه صندوق های خطر پذیر به عنوان 

خروجی این جلسات برسیم.
وی با تاکید به اینکه ایجاد بیش از ۱00 هزار شغل در این حوزه در برنامه وزارت ارتباطات است، افزود: توسعه 
حجم بازار و اشتغال هدف نهایی است که صندوق های خطر پذیر باید به صورت مشخص نسبت به رسیدن 

به این اهداف متعهد شوند.

ماهی که
گذشت



ــاون امور زنان و خانواده رییس جمهور، نقش ICT را در ارتقای  مع
ــطح توانمندی زنان، نوآوری ها و افزایش بهره وری آنان کلیدی و  س
موثر عنوان کرد.معصومه ابتکار، در همایش نقش ارتباطات و فناوری 
اطالعات در توانمند سازی زنان با اشاره به ایجاد شبکه ملی در حوزه 
توانمندسازی زنان در کشور، گفت: در طرح های تامین تسهیالت پایدار 
برای شهرها و روستاها و همچنین اجرای طرح تکاپو، توان افزایی زنان 
در حوزه ICT بسیار کلیدی است و در ارتقای سطح توانمندی زنان، 
ــطح آموزش های  ــطح بهره وری و افزایش س نوآوری ها و افزایش س
مربوط به کارآفرینی در این حوزه موثر است.وی، افزود: در حال حاضر 
که دولت برای توانمندسازی زنان برنامه ریزی کرده است، امیدواریم 
بتوانیم با همکاری گروه های مردم نهاد و بخش خصوصی فناوری های 
الزم را در این حوزه بکار بگیریم.وی، با اشاره به بندهای ۱0۱ و ۱0۲ 
ــعه کشور، افزود: در بند ۱0۱ این قانون به موضوع  قانون برنامه توس
عدالت جنسیتی در دسترسی پرداخته شده است که با اقدامات وزارت 
ارتباطات در این حوزه شاهد کاهش 4 درصدی شکاف دیجیتال در 
این حوزه هستیم و امیدواریم که این روند کاهشی ادامه داشته باشد.

ابتکار، بند ۱0۲ قانون برنامه را موضوع تقویت خانواده عنوان کرد و 
گفت: در این حوزه نیز طرح گفتگوی ملی خانواده را برای توان افزایی 
خانواده ها از طریق گفتگو، که یکی از مهارت های مهم و دچار اختالل 
ــت، در دست  اجرا داریم که خانواده از طریق تقویت ارتباطات و  اس
گفت وگو بتواند مشکالت خود را در خانواده حل کند که در این حوزه 
نیز فناوری اطالعات امکان توان افزایی را به خانواده می دهد.وی، افزود: 
البته اگر از فناوری اطالعات به صورت درست استفاده نشود می تواند 
ــد و آموزش استفاده صحیح از  ــیب زا و تهدید باش برای خانواده آس
فناوری اطالعات و به خصوص اینترنت، بسیار موضوع مهمی است که 
امیدواریم در این حوزه تالش بیشتری انجام شود.معاون امور زنان و 
خانواده رییس جمهور، با اشاره به بررسی الیحه حمایت از کودکان و 
نوجوانان در مجلس، گفت: یکی از موضوعاتی که در این الیحه مورد 
توجه بوده، امنیت فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان است که به 
جرایم متخلفان و کسانی که از این فضا برای سوء استفاده از کودکان 

و نوجوانان استفاده می کنند، رسیدگی می شود.
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  خسرو فرحی، خبر داد:

اختصاص 400 میلیون دالر به پست بانک برای تامین مالی شرکت های نوآور
 و دانش بنیان

  معصومه ابتکار:
با اقدامات وزارت ارتباطات شاهد کاهش چهار درصدی 

شکاف دیجیتال بین زنان و مردان هستیم

مدیرعامل پست بانک ایران با بیان اینکه محور همایش را »نقش پست بانک ایران در حمایت از اشتغال 
پایدار« انتخاب کردیم، گفت: در مقطع زمانی خاصی در کشور قرار داریم و برای اینکه بتوانیم در حل یکی 
از مهمترین معضالت کشور نقشی ایفا کنیم محور همایش را بر موضوع اشتغال، تولید کاال و خدمات قرار 

دادیم.
خسرو فرحی در همایش سراسری مدیران پست بانک با تاکید بر اینکه تحریم ها اشتغال و تولید داخلی را 
هدف گرفته اند، گفت: کسانی که متولی این امر هستند به بانک اطمینان کرده اند و نقش بزرگی برای بانک 
ما قائل شده اند، زیرا ظرفیت های  بیشتری را در بانک می بینند و تک تک کارکنان باید بدانند برای کمک 

به حل معضل اشتغال می توانند نقش مهمی ایفا کنند.
فرحی تصریح کرد: برای تحقق اهداف نباید آن را موکول به 6 ماهه اول یا دوم کنیم بلکه باید برای ارتقا 

شاخص ها اهداف را به صورت ماهانه دنبال کنیم.
مدیرعامل پست بانک ایران مهمترین نمود فعالیت بانک را تامین مالی طرح های قابل توجیه روستایی اعالم 
کرد و گفت: مطابق قانون پست بانک یکی از سه بانک تامین سرمایه اشتغال روستایی و عشایری است و 

عملکرد قابل قبولی نیز در این حوزه دارد.
وی با بیان اینکه گام دوم تامین مالی طرح های توجیه پذیر روستایی با تخصیص منابع آغاز شده است 
اظهار کرد: این فرصتی است که با تامین مالی طرح های روستایی و نظارت بر نحوه مصرف آن در استان و 
منطقه زمینه را برای اختصاص منابع بیشتر ایجاد کنیم تا از رسوب منبع حاصل از این طرح ها در بانک بر 

خوردار شویم.
فرحی با اشاره به اینکه پست بانک هم بانکی دولتی محسوب می شود و هم در بورس حضور دارد گفت: 
ــت و باید بتوان با مدیریت درآمد و هزینه  از زیان ده بودن بانک  ــرایط بانک در این زمینه پیچیده اس ش

جلوگیری کرد.
وی افزود: باید منابع را به سمت منابع ارزان قیمت برد و در فعالیت های بانک و حتی وظایف حاکمیتی 
هزینه و درآمد را لحاظ کنیم که برای بانک درآمد قابل توجه باشد و بحث سودآوری بانک را در کنار سایر 

اهداف محقق کنیم.
فرحی با اعالم اینکه پست بانک، دومین بانکی است که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می کند گفت: 
منابع صندوق توسعه ملی به گردش مالی بانک کمک می کند و در حال حاضر بانک در پروژه های بزرگ 
حوزه های نیروگاهی و مسایل اجتماعی نیز وارد شده که نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری یکی از 
آنهاست. وی افزود: صندوق توسعه ملی در بخش تامین مالی شرکت های نوآور و دانش بنیان نیز به پست 

بانک 400 میلیون دالر تخصیص داده است تا بانک بتواند طرح های ارزی را نیز زیر پوشش قرار دهد.
مدیر عامل پست بانک ایران با اشاره به اینکه پست بانک می تواند طرح های زیرساختی را نیز تامین مالی کند 
اظهار کرد: صندوق توسعه ملی ۱ میلیارد و 400 میلیون دالر منابع در اختیاز ما قرار داده است که مدیران 

استانی پست بانک می توانند حتی طرح های زیر ساختی دارای توجیه اقتصادی را تامین مالی کنند.
فرحی میزان مطالبات بانک را بیشتر از میانگین شبکه بانکی کشور اعالم کرد و گفت: روسای شعب برای 
وصول مطالبات سنواتی و روسوب شده باید برنامه ریزی کنند تا شاخص وصول مطالبات بانک پایین تر از 
شبکه بانکی کشور شود.وی افزود: در بحث درآمدهای بانک باید تالش کنیم تا جذب منابع و جهت گیری 

آن به سمت منابع ارزان قیمت ناشی از خدمات سوق پیدا کند.
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   سندیکای صنعت مخابرات در نامه ای خطاب به وزیر ارتباطات:

عدم تناسب درآمد با هزینه ها موجب کندی فراوان در نوسازی و توسعه شبکه 
مخابرات شده است

  علی ربیعی:
 ICT و IT در دوران تحریم، اشتغال در حوزه های

رونق بیشتری دارد

ــتغال  ــابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: برای حوزه اش وزیر س
بیش از 60 هزار و 400 میلیون تومان تسهیالت و بودجه اختصاص 
یافته است که باید به سمت رسته های شغلی دارای کشش در دوران 
تحریم هدایت شود.دکتر علی ربیعی در همایش مدیران پست بانک 
ــاره به اینکه در دوران تحریم باید سیاست های اشتغال  ایران با اش
متنوع شود، گفت: البته سیاست های مربوط به اشتغال ثابت است 
اما در این دوران روش ها باید تغییر کند چرا که تثبیت شغل برای ما 
مهم است.وی با بیان اینکه در دوران تحریم بعضی از مشاغل آسیب 
ــغلی در حوزه های گردشگری، IT و  می بینند، افزود: رسته های ش
ــاک در این شرایط رونق بیشتری دارند به همین دلیل  ICT و پوش
ــغلی را باید به سمت رسته های شغلی این حوزه ها  گرایش های ش
هدایت کنیم.ربیعی با اشاره به برنامه ها و اولویت های وزارت تعاون، 
ــان کرد: ۳ هزار  ــتغال، خاطر نش کار و امور اجتماعی برای حوزه اش
ــزد کارگر برای حفظ  ــان اعتبار برای پرداخت یارانه م میلیارد توم
اشتغال در نظر گرفته شده است.وی یکی دیگر از برنامه های وزارت 
تعاون، کار و امور اجتماعی را اشتغال حمایتی عنوان کرد و افزود: در 
این حوزه حمایت ها را از حمایت یارانه ای به سمت توانمندسازی در 
حوزه اشتغال تغییر داده ایم چرا که تجربه گذشته  نشان داده که با 

صرفا با پرداخت پول و وام اشتغال ایجاد نمی شود.
ربیعی، با اشاره به اینکه در حال حاضر نزدیک به 4 هزار میلیاردتومان 
ــت: ده هزار  ــت، گف ــده اس ــهیالت منعقد ش قرارداد پرداخت تس

میلیاردتومان نیز طرح های اشتغال در بانک ها وجود دارد.
ــترین گرایش اشتغال به سمت خدمات  وی با تاکید به اینکه بیش
است، افزود: بنگاه های خرد و خدمات رسمی و غیر رسمی بیشترین 
رشد اشتغال را داشته اند، اما اشتغال در روستاها در حوزه خدمات 

ضعیف است و کار بیشتری باید در این حوزه انجام شود.
ــخنان خود در  ــابق تعاون، کار و امور اجتماعی در ادامه س وزیر س
ــاخت ها و شبکه فیبر نوری در روستاها  این همایش وضعیت زیرس
ــق محروم را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: این مناطق از نظر  و مناط
زیرساختی مناسب است اما باید در حوزه صنعت و تولید محتوا در 
ــتری انجام شود.وی، همکاری با وزارت ارتباطات  این حوزه کار بیش
در اجرای طرح تکاپو را تجربه موفقی دانست و اظهار امیدواری کرد 
که این طرح ادامه داشته باشد.ربیعی از مدیران پست بانک خواست 
در جهت گیری های  پرداخت تسهیالت اشتغال تجدید نظر داشته 
باشند و به مدیران این بانک توصیه کرد تجربیات خود را در زمینه 
ــتایی را در درگاهی با  تامین مالی، تضامین و اجرای طرح های روس

عنوان بانک دانش برای کمک به اشتغال روستایی، ارایه کنند.

سندیکای صنعت مخابرات ایران، در نامه ای خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، درخواست کرد 
که دستورات الزم برای تنظیم دادخواست تجدیدنظر در مورد رای دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه 

کمیسیون تنظیم مقررات برای دریافت آبونمان تلفن ثابت صادر گردد.
در نامه سندیکای صنعت مخابرات به امضای مهندس فرامرز رستگار دبیر و عضو هیات مدیره سندیکا به 

مهندس محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، آمده است:

جناب آقای مهندس جهرمی
وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات

با سالم و احترام؛
شرکت های عضو این سندیکا که از اصلی ترین شرکت های زنجیره تأمین شرکت مخابرات ایران هستند 
ــعه، فن آوری های الزم، میزان سرمایه گذاری و همچنین درآمدهای شرکت مذکور اطالع  از برنامه توس

کامل دارند.
عدم تناسب درآمد با هزینه ها موجب کندی فراوان در نوسازی و توسعه شبکه مخابرات کشور گردیده که 

اثرات نامطلوب آن در صورت عدم اقدام فوری، بزودی نمایان خواهد گردید.
عمده هزینه شرکت مخابرات ایران مربوط به هزینه پرسنلی است )تورم نیروی انسانی( ولی هیچگاه به 
ــازی فرصت تعدیل نیروی انسانی داده نشده و حتی حفظ  ــرکت مذکور پس از خصوصی س مدیران ش

نیروهای پیمانی نیز به آن شرکت تکلیف می شود.
بخش بزرگ دیگری از هزینه ها هم مربوط به نگهداری است و دلیل آن فرسوده بودن تجهیزات شبکه است 

که نیاز به نوسازی و یا تعویض و ارتقاء دارد.
تقویت شرکت مخابرات ایران به عنوان تأمین کننده زیرساخت های ارتباطی شهری و درون استانی، ضمن 
تأثیر گذاری فراوان بر سرویس دهی سایر اپراتورهای ارتباطی و فناوری اطالعات، زمینه رونق کسب و کار 

در تولید و خدمات فنی حوزه ICT را هم فراهم خواهد نمود.
این سندیکا همواره در مناسبت های مختلف خواستار اصالح تعرفه های تلفن ثابت برای ایجاد رابطه منطقی 
بین سرمایه گذاری )CAPEX( و بهره برداری )OPEX( با درآمدها )ARPU( را داشته است و امید 

دارد با درایت و دور اندیشی جنابعالی هرچه زودتر این مانع توسعه از میان برداشته شود.
در رابطه با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۳ جلسه ۱84 کمیسیون 
تنظیم مقررات ارتباطات به دلیل نیاز به مجوز قانونی برای اخذ آبونمان مصوبه مذکور نیز همانگونه که 

مستحضرید اجرای این رأی ضربه مالی شدیدی را به شرکت مخابرات ایران وارد خواهد نمود.
لذا استدعا داریم دستورات مؤکد برای تنظیم دادخواست تجدید نظر و رفع این مشکل صادر بفرمائید.                 
فرامرز رستگار
دبیر و عضو هیئت مدیره سندیکا

عمده هزینه شرکت مخابرات مرتبط با هزینه پرسنلی است
برای تجدید نظر در رای دیوان عدالت پیرامون ابطال آبونمان تلفن ثابت دستور فرمایید
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  محمد احمدی:
ترافیک مرسوالت پستی تا پایان سال افزایش 100 درصدی می یابد

  نقش رسانه ها در بهره مندی از قانون 
دسترسی آزاد به اطالعات بی بدیل است

معاون فنی و بازرگانی مدیرعامل شرکت پست، گفت: به دنبال افزایش ۱00 درصدی ترافیک مرسوالت 
پستی تا پایان امسال هستیم.

ــتی کشور ظرفیت پنج برابر شدن ترافیک فعلی را نیز دارد به همین  ــبکه پس محمد احمدی افزود: ش
ــت در طول سال و  ــبی برای عرضه خدمات پستی است که می بایس ــگاه ها فرصت مناس جهت نمایش

تمامی نمایشگاه ها گسترش یابد.
ــت، از جنس زیرساخت ها و بین سازمانی ترین دستگاه دولتی است که  ــت: جنس پس وی، اظهار داش
ــاهده و از  ــور و حتی آحاد جامعه مش ــت حضور پررنگ آن در الیه های مختلف نهادهای کش می بایس

ظرفیت های خالی آن در جهت تامین نیازهای مردم و سازمانها استفاده شود.
وی، با اشاره به اینکه مطالعه پیرامون شرکت های پست دنیا نشان می دهد، تمامی آنها براساس نیاز مردم 
شکل گرفته اند بنابراین عامل تداوم آنها نیز، مردم و کسب و کارهای کوچک و متوسط بوده است، تصریح 
کرد: در کشور ما نیز خوشبختانه مردم تصور مثبتی از پست براساس اعتماد به آن وجود دارد، اما دامنه 
این تصور محدود است به طوریکه می توان گفت بیشتر مردم خدمات و سرویس های نوین و مبتنی بر 

فناوری های روز و حتی تمامی ظرفیت ها و قابلیت های پست را نمی شناسند.
ــال پنج  احمدی، در ادامه در خصوص برنامه محوری اقدامات حوزه فنی و بازرگانی، گفت: از ابتدای س
استراتژی کالن در این حوزه طراحی شده که براساس آن 70 پروژه به صورت هماهنگ و یکپارچه تعریف 

شده است تا بتوانیم استفاده بهتری از ظرفیت ها و امکانات موجود بکنیم.
معاون فنی و بازرگانی، تصریح کرد: در واقع ما به دنبال پوست اندازی و تغییر نگاه در الیه های مختلف این 

حوزه نسبت به توسعه فضای کسب و کار با رویکرد حفظ جایگاه تمامی ذی نفعان هستیم.
احمدی، با اشاره به اینکه در حال حاضر رقم توسعه درآمد شبکه پستی ۱5 درصد است، گفت: یکی از 
اصلی ترین هدف های حوزه فنی و بازرگانی افزایش این رقم تا رسیدن به رشد مطلوب با تغییر جهت 

گیری از تمرکز بر سازمان های دولتی به سمت مصرف کننده و مشتری نهایی است.
ــتر رضایت شهروندان را مورد تاکید قرار داد و افزود: در ارایه تمامی خدمات و  وی، تامین هرچه بیش
سرویس ها، هدف اصلی این حوزه توجه به مخاطب و شنیدن صدای آنهاست به همین جهت پایگاه 
امور مشتریان به تازگی راه اندازی شده است که امیداریم طی یک ماه آینده به صورت کامل مستقر 

شود.
احمدی، فضای رقابتی پیش رو را یادآور شد و اظهار داشت: براساس تحلیل های صورت گرفته، شبکه 
پستی کشور در تمامی شاخص ها و وضعیت ساماندهی امکانات و قابلیت ها از تمامی فعالین این حوزه 

جلوتر است.
وی، در ادامه تغییر انجام عملیات حوزه حمل و نقل شرکت و گرایش بیشتر به سمت جابجایی مرسوالت 
حجیم تر و تامین زیرساخت های آن و همچنین جذب ترافیک مراکز تولیدی با همکاری بخش غیردولتی 

را مطرح کرد و گفت: ظرف شش ماه آینده اثرات این جهت گیری ها نمایان می شود.
ــوان کرد و افزود:  ــانی عن ــداف را در گرو همراهی همه جانبه نیروی انس ــدی، تحقق این اه احم
ــترین تاثیر را دارد بنابراین الزم  ــهروندان بیش همراهی همکاران بویژه در بخش تامین رضایت ش
است مدیران اجرایی با توجیه و آموزش های الزم به همکاران، آنان را بیش از پیش با اهداف شبکه 

همراه سازند.

دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات با تاکید بر 
نقش بی بدیل رسانه ها در بهره مندی از این قانون گفت: سامانه 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات باید به مرحله ای برسد که 

اگر هر فردی به آن مراجعه کرد بدون پاسخ نماند.
دکتر حسین انتظامی، دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در نشست هم اندیشی ظرفیت های قانون انتشار و دسترسی آزاد 
ــالن اجتماعات این وزارتخانه با بیان این مطلب  به اطالعات در س
ــامانه باید به جایی برسد که کسی سوال بی پاسخی  افزود: این س
ــد، بنابراین باید به مرحله ای برسیم که هر رسانه یا  ــته باش نداش
شهروندی هر سوالی در ذهن داشت پیش از آن در سامانه منتشر 
شده باشد.وی ادامه داد: در این سامانه اطالعات باید دسته بندی 
بشود تا بتوانیم در انبوه اطالعات، موضوع مورد نظر خود را سریعا 
بیابیم. البته باید از طریق رسانه ها کسانی که عضو سامانه نیستند 
را شناسایی و کسانی هم که سواالت را پاسخ نمی دهند بشناسیم.

دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تاکید کرد: امروز 400 
ــتند و میانگین هر سوال با 54 روز  دستگاه عضو این سامانه هس
فاصله از سوی آن ها پاسخ داده می شود، البته ما نسبت به برخی 
از کشورها جلوتر هستیم اما این کافی نیست و باید ارتقای بیشتری 
یابیم.انتظامی با اشاره به اینکه پاسخ برخی دستگاه ها به سواالت 
متقاضیان قانع کننده نیست ادامه داد:دلیل این امر این است که 
پرسش و پاسخ با هم همخوانی ندارد ولی مخاطب می تواند دوباره 
درخواست کند و این حق قانونی او است، البته ما در هر مورد باید با 
تامل پاسخ مخاطب را بدهیم حتی اگر سواالت نامفهوم باشد. وی افزود: 
برای ارتقای این سامانه ها می توان با همفکری رسانه های عالقه مند به 
نتایج خوب دست یافت. بسیاری از فعالیت های رسانه ای ظرفیت بهره 

گیری از این قانون را دارد.
ــتیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ابراز داشت: این وعده  دس
ــاد  را خواهیم داد که در آینده نه چندان دور وزارت فرهنگ و ارش
اسالمی الگوی اصلی این قانون شود. البته نیازمند کمک رسانه ها 

در بهره گیری بیشتر از این قانون هستیم.
ــوی رسانه ها برای آشنایی  انتظامی افزود: تشکیل انجمنی از س
بیشتر رسانه ها از این سامانه و قانون ضروری است تا از این طریق 
هم با قوانین این سامانه آشنا شوند و هم به دیگران آگاهی بخشی 

کنند.
ــته باشیم که  وی در پایان گفت: ما باید به این موضوع ایمان داش
رسانه می تواند با پیگیری های خود بر اصالح امور تاثیر داشته باشد 

و این امر نباید نادیده گرفته شود.
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  کمک 50 میلیارد ریالی همراه اول به بازسازی مدارس مناطق زلزله زده کرمانشاه 
همزمان با جشن 24سالگی

  کسب وکار های اینترنتی حقوق مصرف کنندگان را 
رعایت کنند

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: کسب و کار های اینترنتی 
ــدگان را رعایت کنند و موجب نارضایتی  باید حقوق مصرف کنن

کاربران نشوند.
ــواد آذری جهرمی در خصوص ارز دیجیتال اظهار کرد:  محمد ج
مطالعات الزم در خصوص  ارز دیجیتال توسط پست بانک  انجام 
شده، اما سیاستی که تاکنون بانک مرکزی داشته، ممنوع کردن 

همه ارز های دیجیتال بوده است.
ــت بانک مرکزی همه   آذری جهرمی با بیان اینکه طبق درخواس
سایت هایی که تبادل ارز دیجیتال داشته اند، از طریق دادستانی 
مسدود شده اند. گفت: نگاهی که به تازگی در شورای عالی فضای 
مجازی و دولت مطرح شده، این است که آن ها الزاماً تهدید محور 

نیستند و می توانند فرصت هایی را ایجاد کنند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات  افزود: به دستور رئیس جمهوری 
جلسه ای  با بانک مرکزی خواهیم داشت؛  رئیس کل جدید بانک 
مرکزی در حال حاضر درگیر موضوع تثبیت نرخ ارز است  اما ما 
تالش می کنیم که در هفته پیش رو این جلسه مشترک را داشته 

باشیم و تصمیم گیری کنیم.
ــب و کار های  ــر ارتباطات و فناوری اطالعات در خصوص کس وزی
ــی باید حقوق مصرف  ــب و کار های اینترنت اینترنتی، گفت: کس
کنندگان را رعایت کنند. این گونه کسب و کار ها برخالف مشاغل 
سنتی هستند  و نمی توانند کیفیت بد ارایه کنند و موجب نارضایتی 
کاربران شوند، در این صورت نمی توانند به بقای خود ادامه دهند؛  
رعایت حقوق مصرف کنندگان در ذات کسب و کار های اینترنتی 
نهفته است، آن ها خودشان مجبور هستند که برای بقای خود به 
ــن نکته توجه کنند، آن هایی که این نکته را رعایت نمی کنند،  ای

تیشه به ریشه خود می زنند.
ــت: اصناف مختلف باید بر عملکرد کسب و کار ها  وی اظهار داش
نظارت داشته باشند و به تخلفات رسیدگی کنند و بر این اساس 
باید برای کسب و کار های اینترنتی، الزم است صنفی تشکیل شود.
ــات ادامه داد: با این حال برای راه  ــر ارتباطات و فناوری اطالع وزی
ــب و کار های اینترنتی اختالف نظر وجود دارد،  اندازی صنف کس
یک صنف را خود آن ها )دست اندرکاران کسب و کار های مجازی( 

راه اندازی کرده اند که هنوز قوام الزم را ندارد.
ــی رایانه ای که دارای  ــد: البته نظام صنف آذری جهرمی یاد آور ش
قانون و سابقه است نیز اعالم کرده که شرکت های کسب و کار های 
ــهیالتی را فراهم می کند. به نظر من  نوین را پذیرش کرده و تس
وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در این باره شفاف 
سازی کند؛ باید منتظر ماند تا مشاهده کنیم تصمیمی که گرفته 

می شود چیست.

همراه اول به منظور گرامیداشت روز خبرنگار و ۲4 
ــالروز عرضه اولین سیمکارت در ایران، در  امین س
ــم »شبی با اصحاب رسانه« از کمپین »مثل  مراس

اول« رونمایی کرد.
به گزارش نسل چهارم، اپراتور اول تلفن همراه کشور 
به مناسبت ۱7 مرداد روز خبرنگار و ۱۹ مرداد بیست 
و چهارمین سالروز آغاز عرضه سیم کارت در ایران، 
با حضور بیش از ۲00 خبرنگار فعال در رسانه های 
کشور، مهندس فرهنگ مدیرعامل همراه اول، دکتر 
حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور، 
دکتر رخشانی مهر رئیس سازمان و معاون عمرانی 
ــیرزاد مدیرکل  وزیر آموزش و پرورش، مهندس ش
ــارکت های مردمی سازمان نوسازی، توسعه و  مش
تجهیز مدارس کشور و جمعی از مدیران ارشد همراه 
اول مراسمی جهت گرامیداشت این دو رویداد مهم 
برگزار کرد و طی تفاهم نامه ای با سازمان نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس کشور از مشارکت خود در 
نوسازی مدارس در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه 

و سایر مناطق محروم کشور خبر داد.
مهندس حمید فرهنگ مدیرعامل همراه اول در این 
مراسم ضمن خیر مقدم به اصحاب رسانه که طی 
این سالها همواره حامی این اپراتور بوده و به توسعه 
فضای تکنولوژی کمک کرده اند، گزارش مختصری 

از فعالیت های این اپراتور ارائه داد.
مدیرعامل اپراتور اول با اشاره به جایگاه این اپراتور 
در صنعت اپراتوری تلفن همراه گفت: همراه اول در 
ایران و خاورمیانه از نظر تعداد مشترک رتبه نخست، 
ــیای جنوبی رتبه هفتم و در جهان در بین  در آس
۱00۳ اپراتور تلفن همراه، رتبه هجدهم را داراست.

مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه مشترکین دیتای 
ــورد ۳۹00 ترابایت ترافیک روزانه را  این اپراتور رک
ثبت کرده اند، گفت: طی 4 ماه اول سال ۹7 ترافیک 
ــبت به سال قبل آن ۲.6 برابر  دیتای همراه اول نس
رشد کرده و در مجموع روند ترافیک دیتا در شبکه 

)ماهانه(، ۱64 برابر رشد داشته است.
فرهنگ با اعالم اینکه رتبه شفافیت اطالع رسانی 

همراه اول در بورس طی سال های گذشته همواره 
بهبود یافته است، گفت: در آخرین ارزیابی صورت 
گرفته یعنی پایان سال ۹6، همراه اول در بین ۳0۲ 
شرکت بورسی موفق به کسب عنوان دوم شفافیت 
شده است.مدیرعامل همراه اول در ادامه با اشاره به 
ــرکت اظهار  ــد درآمد دیتا در این ش روند رو به رش
ــت: در 5 سال گذشته درآمد حاصل از دیتا در  داش
همراه اول ۲8  برابر رشد داشته و به ۳500 میلیارد 
تومان رسید.فرهنگ با بیان اینکه همراه اول در بین 
۳0۲ شرکت بزرگ بورسی رتبه ۲ شفافیت را کسب 
کرده است گفت: خوشبختانه در سال مالی منتهی 
به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹6، براساس گزارشات ارائه شده، 
همراه اول برای پنجمین سال پیاپی، موفق به کسب 
نظر مقبول حسابرس مستقل شده است و این مسأله 
ــا توجه به درآمد بیش از ۱۲47۱ میلیارد تومانی  ب
ــال ۹6 قابل توجه است. همچنین  همراه اول در س
همراه اول در همین راستا موفق شد تندیس زرین 
ــتمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران را  هش
کسب کند.مدیرعامل اپراتور اول با بیان اینکه همراه 
اول قصد دارد همزمان با تحوالت دیجیتال عالوه بر 
به روزرسانی سازمان و فعالیت درکسب و کار اصلی 
ــود، در حوزه های دیگر نیز فعالیت کند، گفت:  خ
همراه اول عالوه بر محافظت از کسب و کار اصلی 
قصد دارد در ایجاد کسب و کارهای نوظهور و نزدیک 

به کسب و کار اصلی و فراتر از آن فعالیت کند.
در این مراسم شرکت ارتباطات سیار ایران دو تفاهم 
ــازی، توسعه و تجهیز مدارس  نامه با سازمان نوس
کشور امضا کرد. تفاهمنامه اول در خصوص اعطای 
کمک همراه اول به احداث، تجهیز و نوسازی مدارس 
مناطق زلزله زده استان کرمانشاه با اختصاص مبلغ 
50 میلیارد ریال کمک بالعوض از طرف همراه اول 
ــه دوم در خصوص اعطای کمک های  و تفاهمنام
جمع آوری شده مشترکین همراه اول برای تجهیز 
و نوسازی مناطق محروم از طریق راه اندازی سامانه 
ــالروز ۲4  ــط طرف اول همزمان با س #۲4*  توس

سالگی برند همراه اول به امضا رسید.
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انجام 50 درصد معامالت دنیا با ارز دیجیتال تا 5 سال آینده

تولید نخستین نمونه آزمایشگاهی ارز رمزنگار در پژوهشکده پولی وبانکی

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری با بیان 
اینکه تا 5 سال آینده 50 درصد معامالت دنیا با ارز دیجیتال انجام می شود،  گفت: ارز 
دیجیتال بستری برای انتقال وجه به شمار می رود، از این رو این زمینه در دستور کار 

معاونت علمی قرار گرفته است.
دکتر علیرضا دلیری با اشاره به اهمیت ارز دیجیتال افزود: اعتقاد دارم  باید بستر استفاده 
ــود؛ همانطور که در دنیا نیز بستر بالک چین  ــور ایجاد ش از ارزهای دیجیتال در کش
ــکل گیری است و بسیاری از کشورهای جهان نیز در این  )Blockchain( در حال ش

زمینه فعالیت می کنند.
وی با تاکید بر اینکه با توجه به شرایط کشور باید به این موضوع ورود کنیم، خاطر نشان 
کرد: در حال حاضر تعداد زیادی شرکت در کشور وجود دارد که می توانند ارز داخلی 

تولید کنند؛ ولی باید نواقص و ایرادات آن نیز رفع شود.
دلیری با تاکید بر اینکه ما در معاونت علمی به دنبال توسعه ارز دیجیتال هستیم، اظهار 
کرد: بر این اساس در تالش هستیم تا از طریق شرکت های دانش بنیان و مذاکراتی که با 

بانک مرکزی داشتیم، زمینه کاربردی کردن ارز دیجیتالی را در کشور فراهم کنیم.
وی وارد کردن ارز دیجتال داخلی در عرصه معامالت را از برنامه های معاونت علمی بیان 
کرد.معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با 
اشاره به اهمیت ارز دیجیتال در کشور، ادامه داد: این پول دیجیتالی جا به جایی و انتقال 
پول را در هر نقطه از دنیا سهل می کند، ضمن آنکه در شرایط تحریم به ما در این زمینه 
کمک می کند.دلیری، ارز دیجیتال را نوعی بستر انتقال وجه در دنیا معرفی کرد و افزود: 
الزم است ما با هر فناوری که در دنیا عرضه شد، با مالحظات داخل کشور با آنها همراهی 

کنیم و اگر این امر اتفاق نیفتاد، ممکن است ما عقب بمانیم.
ــووالن لوکزامبورگ، خاطر نشان کرد: بر اساس  ــاره به گفته های یکی از مس وی با اش
ــال آینده 50 درصد معامالت دنیا با ارز دیجیتال انجام می شود و  پیش بینی ها تا 5 س
اگر این امر اتفاق بیفتد، ما از حرکت جهانی عقب می مانیم.ارزهای دیجیتال یا رمزنگاری 
شده، پول صد در صد مجازی است و بر خالف تقریبا تمامی پول های دیگر در جهان، 
هیچ حکومتی روی پول دیجیتال نظارت و کنترل ندارد. ارزهای دیجیتالی که فرد مالک 
آن است، در کامپیوتر ذخیره می شوند و می توان این ارزهای دیجیتالی را فروخت و در 

قبال آن یورو یا ریال دریافت کرد.ارزهای دیجیتال از فناوری غیرمتمرکز استفاده می کنند 
و به کاربران امکان پرداخت امن و ذخیره پول را بدون نیاز به ثبت نام یا استفاده از بانک ها 
و سازمان های واسطه می دهند. اکثر ارزهای دیجیتال روی پایگاه داده توزیع شده ای به 

نام »بالک چین« اجرا می شوند.
ارز دیجیتال در سال ۲00۹ با عرضه »بیت کوین« توسط شخص یا گروهی با نام مستعار 
ــی ناکاموتو« )Satoshi Nakamoto( معرفی شد و بعد از آن با حضور پر  »ساتوش
رنگ کوین ها، موج جدید در حوزه بسیار جوان پول های دیجیتال شکل گرفت که تمام 
مفاهیم و قوانین دنیای مبادالت دیجیتال و در پی آن دنیای تجارت را تحت تأثیر خود 
ــت.از جمله ارزهای دیجیتال مشهور می توان به »بیت کوین«، »اتریوم«،  قرار داده اس
»ریپل« و »الیت کوین« اشاره کرد.ارزهای دیجیتال به منظور امنیت و ناشناس بودن 
ساخته شده اند؛ از این رو تقلب درتراکنش های ارزهای دیجیتال جایگاهی ندارد. کسی 
ــت و کسی نمی تواند آنها را متوقف یا هک کند. این ارزها غیرمتمرکز  مالک آنها نیس
هستند و واسطه ها را حذف می کنند. از این رو این نوع ارزها از محبوبیت هایی در دنیا 

برخوردار هستند.

مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از طراحی نخستین 
نمونه آزمایشگاهی ارز رمزنگاری شده در پژوهشکده پولی و بانکی خبر داد.

نیما امیر شکاری در خصوص مباحثی که در خصوص ایجاد ارز رمزنگاری شده ملی در 
کشور شده، اظهار داشت: یکی از ضروریات در کشور حرکت به سمت ارز دیجیتال ملی 
است ازاین رو پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این زمینه اقداماتی را انجام داده و 
حتی یک نمونه آزمایشگاهی از ارز رمزنگاری شده ملی را نیز ساخته که آماده ارائه است.
وی افزود: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی این ارز را به سفارش نهادی نساخته 

ازاین رو منتظر یک سفارش دهنده مؤثر در این بخش است.
ــکاری تأکید کرد: پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان یک نهاد پژوهشی وظیفه  امیر ش
تحقیق و مطالعه در این بخش را به عهده دارد ازاین رو در این مرکز، در حد پژوهش و 
ساخت آزمایشگاهی ارز رمزنگاری شده ملی پیش رفته و معایب و مزایای آن را بررسی 
کرده است.وی ادامه داد: پژوهشکده پولی و بانکی به منظور ارائه این ارز رمزنگاری شده 
با چند مرکز مذاکراتی انجام داده و منتظر عقد تفاهم نامه به منظور ارائه این ارز به بازار 
است.امیر شکاری خاطرنشان کرد: واقعیت این است که در همین مدل آزمایشگاهی به 
سؤال هایی رسیده ایم که باید در سطح استراتژیک و کالن جواب داده شود. زیرا ممکن 
است مسئوالن کشور بخواهند بخشی از پایه پولی کشور را بر مبنای ارزهای دیجیتال 
جلو ببرند و این مسئله که پشتوانه ارز دیجیتال ملی چه باید باشد، سؤالی است که 

مسئوالن نظام پولی، بانکی و حتی بازار سرمایه کشور باید جواب آن را بدهند.
این پژوهشگر اقتصادی گفت: هر نظام اقتصادی که در دنیای امروز بخواهدبه سمت 
اقتصاد دیجیتال حرکت کند، چاره ای جز شناخت ارزهای رمزنگاری شده و حرکت به 
سمت آن نخواهد داشت زیرا هزینه های پول فیزیکی تا چند سال آینده بسیار باالتر از 
آن است که بتواند اقتصاد دیجیتال را حمایت کند.وی ادامه داد: ازاین رو باید به سمت 
بهره گیری از ارزهای دیجیتال که به مراتب هزینه هایی کمتر بخصوص در بخش نظارتی 
نیاز دارند در اقتصاد دیجیتال رفت.امیر شکاری بابیان این که ارز رمزنگاری شده در ادبیات 
امروز بیشتر یک ماهیت تلفیقی از پول و سرمایه دارد، گفت: بین بازار پول و سرمایه 

درگذشته تفکیکی اتفاق می افتاد و همچنین کاربرد هر یک از این بازارها متفاوت بود.



w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

13

13
97

اه 
د   م

ردا
��

 / م
35

ره 
ما

ش

بانکداری 
الکترونیک

تنها 2 درصد از سرمایه گذاران آمریکایی بیت کوین دارند!

5.77 میلیون دالر بیت کوین ایرانیان توسط دولت آمریکا توقیف شد

ورود غول تراشه سازی به حوزه ارزهای دیجیتالی

تحقیقات بانک ولزفارگو آمریکا نشان می دهد که فقط ۲ درصد سرمایه گذاران آمریکایی 
بیت کوین دارند.به گزارش کوین تلگراف، تحقیقات انجام شده از سوی بانک ولزفارگو 
ــته از افرادی که بیش از ۱0 هزار دالر سهام یا اوراق قرضه دارند  آمریکا بر روی آن دس
نشان می دهد که فقط ۲ درصد سرمایه گذاران آمریکایی بیت کوین دارند؛ اما ۲6 درصد 
آنها شیفته بیت کوین هستند.این تحقیق نشان می دهد آن دسته از سرمایه گذارانی که 
بیت کوین دارند، به این زودی ها بر روی این ارز دیجیتال پیشگام سرمایه گذاری نخواهند 
کرد و 7۲ درصد آنها عالقه ای به خرید بیت کوین ندارند.همچنین این تحقیق نشان 
می دهد فقط ۲۹ درصد از دارندگان بیت کوین اطالعاتی در مورد ارزهای دیجیتال دارند 
و 67 درصد آنها اطالعاتی را در این حوزه ندارند و فقط برای سرمایه گذاری، بیت کوین 
ــت که یکی از حوزه های جذاب در  یا ارز دیجیتال خریداری کرده اند.این در حالی اس
مورد بیت کوین به جایگزین شدن آن به ابزار پرداخت یا پول نقد الکترونیکی بر می گردد. 
البته پذیرش بیت کوین به عنوان پرداخت الکترونیک در حال افزایش است.این تحقیق 
نشان می دهد 75 درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی معتقد هستند که بیت 
ــک است و ۲۳ درصد بر این باور هستند که تا حدودی پر ریسک  کوین بسیار پرریس
است.  سرمایه گذاران با سرمایه گذاری کمتر از ۱00 هزار دالر نسبت به آنهایی که بیش 
از ۱00 هزار دالر سرمایه گذاری می کنند، تمایل بیشتری به آشنایی با نوآوری دارند. 

بر پایه این گزارش، تحقیق دیگری نشان می دهد که در ماه فوریه سال جاری میالدی 
حدود ۲6 میلیون آمریکایی ارز رمزنگار خریداری کرده بودند. همچنین در سال ۲0۱7 
میالدی ۱0 ارز رمزنگار برتر جهان با رشد متوسط یک میلیون دالر، ۱۳6 هزار درصد 

بازگشت سرمایه داشته اند.

دولت فدرال آمریکا 500 بیت کوین که به ایرانیان تعلق داشته را مصادره کرده است. ارزش 
این بیت کوین ها چیزی بالغ بر ۲5 میلیارد ریال در زمان خرید آن ها بوده است.پایگاه خبری 
بیت کوینیست که به انتشار اخبار ارز های الکترونیکی در جهان معروف است، در گزارشی 
از مصادره بیت کوین های ایرانیان توسط دولت آمریکا خبر داد.بر اساس این گزارش دولت 
فدرال آمریکا 500 بیتکوین که به ایرانیان تعلق داشته را مصادره کرده است. ارزش این بیت 
کوین ها چیزی بالغ بر ۲5 میلیارد ریال در زمان خرید آن ها بوده است.این رسانه دلیل اصلی 
مصادره این اموال را اعالم نکرده و نوشت: برخی گمانه زنی ها حاکی از آن است که سرمایه 
داران بیت کوین ایرانی تحریم های آمریکا را دور زده بودند.سپهر محمدی رییس انجمن 
اوراق بهادار الکترونیکی ایران درباره این اقدام دولت آمریکا به این رسانه گفت: توقیف اموال 
از سال گذشته آغاز شده و هنوز ادامه دارد. برخی معتقدند این توقیف ها به دلیل دور زدن 

تحریم های آمریکا توسط دارندگان ارز دیجیتال است.وی توضیح داده که ارزش کل اموال 
مصادره شده هنوز معلوم نیست، اما دست کم 500 بیت کوین مصادره شده است. ارزش 
آن ها در زمان خرید 5.77 میلیون دالر بوده است.محمدی و انجمن او در تالش هستند 
رویه توقیف را متوقف کنند. او و کمپانی اش با کارشناسان دادگستری که از بازار مالی ایران 
و FATF آگاهی الزم را دارند، مذاکره کرده اند. ممنوعیت های قانونی برای ارز های دیجیتال 
ــتان مناسب در رابطه با این موضوع را دشوار کرده  در ایران کار یافتن یک وکیل یا دادس
است.با وجود ممنوعیت های قانونی، وضعیت سیاسی و مالی ایران ممکن است ارز دیجیتال 
را در ایران رواج دهد. بعد از تحریم های آمریکا علیه ایران، مردم به سمت ارز دیجیتال که 
ماهیتی فرامرزی و غیرسیاسی دارد گرایش پیدا خواهند کرد. با ادامه خرید ارز دیجیتال 

توسط ایرانی ها، این کشور باید از فواید بالقوه استفاده از این ارز آگاه شود.

شرکت TSMC به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تراشه در جهان قصد 
ــه برای ارزهای مجازی پا بگذارد.به گزارش  دارد از این پس به عرصه تولید تراش
ــمند در جهان به  ــی های هوش ــتقبال از گوش CoinDesk، از آنجا که میزان اس
ــته است، شرکت TSMC به عنوان یکی از تراشه  میزان قابل توجهی کاهش داش
ــتگاه های  ــه برای دس ــازان بزرگ جهان، تصمیم گرفته وارد عرصه تولید تراش س
ــتخراج ارزهای  ــا که این روزها تب اس ــود.از آنج ــتخراج ارزهای دیجیتالی ش اس

ــده در کشورهای مختلف جهان باال گرفته است، کاربران  دیجیتالی رمزنگاری ش
ــیاری نیز از ابررایانه هایی که پردازنده و کارت گرافیک های بسیار  و هکرهای بس
ــتفاده و از این  ــتخراج  و ماینینگ ارزهای مجازی اس قدرتمندی دارند، برای اس
ــتخراج و  ــب می کنند. با توجه به آنکه اس ــق هم درآمدهای هنگفتی را کس طری
ماینینگ ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده توسط دستگاه های الکترونیکی موجود 
کار بسیار دشواری است و با تراشه پردازنده های معمولی بکاربرده شده در رایانه 
ــه های نه  ــت و درصورتی که کاربران با تراش ــی های عادی، قابل اجرا نیس و گوش
ــتگاه های خود اقدام به استخراج این ارزهای مجازی کنند،  چندان قدرتمند دس
ــدت داغ کرده و پردازنده آن از کار خواهد افتاد. بنابراین  ــتگاه موردنظر به ش دس
یکی از راه های افزایش درآمد شرکت های تولیدکننده تراشه، می تواند تولید تراشه 
پردازنده های مخصوص بیت کوین ماینینگ به شمار رود تا تقریبا بتوانند از بازار 
راکد و بی تالطم گوشی های هوشمند جان سالم به در ببرند.سی سی وی - مدیر 
ــرکت TSMC - در این خصوص عنوان کرده است: میزان رشد فروش  عامل ش
ــال جاری ۲0۱8 میالدی تک رقمی بوده و از پیش بینی های ما  ــرکت ما در س ش
ــود با ورود به صنعت تولید تراشه های  ــت. برآورد می ش ۱0 درصد کمتر بوده اس
ــودآوری و درآمد قابل  ــتخراج ارز مجازی، س ــتگاه های اس ــی برای دس اختصاص

مالحظه ای نصیب شرکت ما خواهد شد.
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معضل کنونی پیام رسان های داخلی بیش از مشکالت فنی، مشکل عدم اقناع کاربران است

تا کنون چهار پیام رسان بومی وام پنج میلیارد تومانی را دریافت کردند

رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، با اشاره به عزم و اقدام جدی وزارت 
ارتباطات در حمایت از  پیام رسان های داخلی، گفت: اعتقاد داریم که معضل کنونی 
پیام رسان های داخلی بیش از مشکالت فنی، مشکل عدم اقناع کاربران در استفاده 
از این پیام رسان ها است که وظیفه مشخص و اختصاصی وزارت ارتباطات نیست و 

دستگاه های دیگر باید ورود کنند.
مهندس حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، با اشاره به سه الیه 
زیرساخت، خدمات و محتوا در شبکه ملی اطالعات، گفت: مطابق سند تبیین الزامات 
شبکه ملی اطالعات مصوب شورای عالی فضای مجازی در بخش زیرساخت، بیشتر 
وظایفی که بر عهده وزارت ارتباطات بوده انجام پذیرفته و تاکنون سه فاز از تکالیف 
وزارت ارتباطات به بهره برداری رسیده است و تا یک سال و نیم آینده همه پروژه های 

الیه زیرساخت شبکه ملی اطالعات تکمیل می شود.
وی، با اشاره به اینکه خدمات شبکه ملی اطالعات روی الیه زیرساخت جاری می شود، 
ــبکه ملی اطالعات شامل پیام رسان ها، نقشه، موتورجست  افزود: الیه خدمات در ش
وجو، ایمیل و دیگر خدمات است که البته غیر از بخش پیام رسان ها، الیه خدمات 

رییس هیات مدیره رشکت ارتباطات زیرساخت:

رسوش، گپ، آی گپ، بله، بیسفون، ویسپی و ایتا به وزارت ارتباطات معرفی شده اند

تعدد پیام رسان ها بی معنی است و در هیچ کجای دنیا تجربه نشده است

سند مشخصی ندارد.
فتاحی، با بیان اینکه به دلیل توجه حاکمیت به پیام رسان های بومی در جلسه ۳6 
ــورای عالی فضای مجازی درباره الزامات حمایت از پیام رسان های داخلی،  تا 40 ش
سندی آماده و به تصویب رسید، اظهار کرد: اگر این بخش از الیه خدمات را بتوانیم 
بومی سازی کنیم، آورده های اقتصادی و اجتماعی فراوانی چون کمک به حل موضوع 
اشتغال را به همراه دارد. به این ترتیب چند پیام رسان بومی نیز باعث اشتغالزایی و 
ــوند و منفعت آن در اختیار متخصصان حوزه فناوری اطالعات  ارزش آفرینی می ش
ــرویس های خارجی، زیست بوم داخلی نیز در کشور  ــور قرار گیرد تا در کنار س کش

ساماندهی شود.
ــان های بومی را  ــند حمایت از پیام رس معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، س
دارای تکالیف حمایتی برای نهاد و سازمان های مختلف عنوان کرد و ادامه داد: در واقع 
مطابق این سند از دستگاه ها و نهادهای مختلف خواسته شده است تا فضا را به نفع 

پیام رسان های بومی و به نفع دانش داخلی و نیروی انسانی داخلی تغییر دهند.
رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی 

حمزه فاتح
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ــام وقت به تعداد کاربران میلیونی،  ــه دلیل ضرورت خدمات دهی بالدرنگ و تم را ب
ــال ۹0 الی ۹۱ که فعالیت  ــت و گفت: در س ــطح باالیی دانس دارای فناوری های س
ــده بود در  ــروع ش ــان های بومی تازه ش متخصصان داخلی در حوزه ایجاد پیام رس
ــه متخصص داخلی در این حوزه بیشتر وجود نداشت اما هم اکنون  مجموع دو تا س
هرکدام از پیام رسان های داخلی 7 یا 8 نفر از متخصصان این حوزه را در اختیار دارند 

که بیانگر انتقال فناوری در این حوزه است.
وی، تکالیف موجود در سند مصوب شورای عالی فضای مجازی درباره حمایت از پیام 
رسان های بومی برای ایجاد زیست بوم در داخل کشور را معطوف به وزارت ارتباطات، 
قوه قضاییه، وزارت ارشاد و سازمان صداوسیما دانست و افزود: تکالیف وزارت ارتباطات 
در حوزه پیام رسان های بومی در چند دسته مشخص شده است که شامل اختصاص 
وام وجوه اداره شده، ارایه فضای هم مکانی )ارایه فضا برای قراردادن سرور( و در نظر 

گرفتن پهنای باند داخلی و اینترنت رایگان می شود.
فتاحی، با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی بعد از بررسی، پنج پیام رسان داخلی را 
در فاز اول و دو پیام رسان بومی دیگر را در فاز دوم برای حمایت به وزارت ارتباطات 
معرفی کرد، ادامه داد: این پیام رسان ها شامل سروش، گپ، آی گپ، بله، بیسفون، 

ویسپی و ایتا به وزارت ارتباطات معرفی شده اند.
این مقام مسوول، اظهار کرد: وزارت ارتباطات با تمام قوت برای حمایت از زیست بوم 
پیام رسان های داخلی و تولید داخل پای کار آمد و وزیر ارتباطات همه دستگاه های 
زیرمجموعه خود را ملزم کردند که کمک شود به همین دلیل جلسات متعددی برای 
رفع موانع قانونی ناشی از واگذاری رایگان امکانات به پیام رسان های داخلی در هیات 
مدیره زیرساخت برقرار شد و بعد از تصویب موضوع در هیات مدیره، اختصاص پنج 
میلیارد تومان وام وجوه اداره شده، ارایه 50 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند داخلی برای 
ــان ها به صورت پلکانی ۱0 گیگابیتی و درنظر گرفتن پنج گیگ  هرکدام از پیام رس
اینترنت به صورت پله های یک گیگی به تصویب رسید که مستلزم آن بود که هریک 

از پیام رسان ها درخواست های خود را در هر بخش ارائه کنند.
فتاحی، با اشاره به عدم اقدام برخی از پیام رسانها برای دریافت وام، گفت: هر یک از 
پیام رسان ها بنا بر مصالح و شرایط خود یک یا چند بخش از بسته های حمایتی را 

دریافت و از برخی دیگر صرف نظر کرده اند.
وی، ادامه داد: وام مذکور ابتدا با ضمانت بانکی قابل پرداخت بود، ولی به خاطر گالیه 
پیام رسان ها و عدم توانایی تهیه ضمانت آن را راحت تر کردیم تا جایی که با امضای 
ــد تا به ساده ترین شکل  ــت بانک وام ها پرداخت ش ــفته مدیران، با همکاری پس س

حمایت صورت بگیرد.
ــرکت زیرساخت، با اعالم اینکه تا االن چهار پیام رسان بومی  رییس هیات مدیره ش
وام پنج میلیارد تومانی را دریافت کردند، ادامه داد: البته دو درخواست نیز در مرحله 
امور اداری برای دریافت وام قرار دارد و اختصاص بقیه امکانات نیز با ثبت درخواست 

در حال انجام است و خدمات هم مکانی اجرا شده و با درنظر گرفتن تعرفه ترجیحی، 
حجم مصرفی کاربران آنها به یک سوم کاهش یافته است.

فتاحی، افزود: ضمن اینکه عالوه بر حمایت های مصوب بعضی از نیازمندی های حوزه 
سخت افزاری را فارغ از تکالیف مصوب و بر اساس نیاز مبرم پیام رسان ها با دستور 

وزیر محترم در اختیارشان قرار دادیم که یکی از این خدمات شامل 50 سرور است.
وی، با بیان اینکه وزارت ارتباطات در برنامه دارد که حمایت ها را از پیام رسان های 
بومی ادامه دهد، افزود: هم اکنون همه تکالیف وزارت ارتباطات انجام شده است اما به 
شدت اعتقاد داریم که معضل پیام رسان ها مشکل فنی نیست بلکه مشکل اعتماد و 
اقبال عمومی کاربران است که وظیفه مشخص و اختصاصی وزارت ارتباطات نیست و 
دستگاه های دیگر باید ورود کنند و وزارت ارتباطات نیز با اینکه وظیفه اش نبوده، اما 
کوتاه نیامده و محکم ایستاده است که یکی از این اقدام ها رونمایی از الیحه حمایت 
ــخصی کاربران در فضای مجازی جهت ارایه یک مدل عملیاتی برای  از داده های ش

صیانت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی است.
ــررات در این حوزه  ــر ضرورت اجرای قوانین و مق ــاون وزیر ارتباطات، با تاکید ب مع
خاطرنشان کرد: فتوای مقام معظم رهبری که فرمودند »ورود به حریم خصوصی مردم 
در فضای مجازی حرام شرعی است« بسیار کاربردی خواهد بود و قانون باید خود را 
با این فتوا تطبیق دهد و اگر اجرای این قانون عملی شود آن وقت مردم حتما به پیام 
رسان های داخلی اقبال نشان خواهند داد و اغنا خواهند شد تا از خدمات با کیفیت 

باالتر با سرعت و امنیت بیشتر و قیمت کمتر استفاده کنند.
فتاحی، با اشاره به اینکه در این مورد هنوز اقنای افکار عمومی انجام نشده است، گفت: 
ــان های داخلی کارهایی را انجام می  مراکز، مراجع و نهادهایی که باید درباره پیام رس
دادند، بی مسوولیت مانده اند و بخش بد ماجرا به عمل کردن متصدیان، بدسلیقگی و 

خال قانونی و عملیات روانی بر می گردد.
فتاحی، با بیان اینکه اگر اعتمادسازی رخ ندهد، بهترین سیستم فنی را هم بیاورید و 
حتی از سر انحصار و زور کاربر جذب شود، ماندگاری ندارد، اظهار کرد: اگر سرویس 
ــب باشد کاربر از آن استفاده می کند.رییس هیات مدیره  خوب، امن با قیمت مناس
ــان کرد: وزارت ارتباطات برنامه ریزی هایی  ــرکت ارتباطات زیرساخت، خاطر نش ش
ــان های داخلی انجام داده که با هماهنگی  را درخصوص فاز دوم حمایت از پیام رس
مدیران این پیامرسان ها در حال پیگیری و اقدام است.وی، با اشاره به جلسات مداوم 
با مدیران پیام رسان های داخلی درباره ارایه خدمات دولت الکترویک، افزود: در نظر 
داریم با استفاده از امکانات موجود وزارت ارتباطات خدماتی فراتر از مصوبه شورا مثل 
ارایه سرور و دیتاسنتر بدهیم.فتاحی، به استفاده مردم کشورهایی چون کره جنوبی 
ــان های داخلی خود و ارایه خدمات جامع به کاربران از این طریق  و ژاپن از پیام رس
اشاره کرد و گقت: در وزارت ارتباطات معتقدیم که تعدد پیام رسان ها هم اکنون بی 

معنی است و این امر در هیچ کجای جهان تجربه نشده است.

فتوای مقام معظم رهبری که فرمودند 
»ورود به حریم خصوصی مردم در 

فضای مجازی حرام شرعی است« بسیار 
کاربردی خواهد بود و قانون باید خود را 
با این فتوا تطبیق دهد و اگر اجرای این 
قانون عملی شود آن وقت مردم حتما 
به پیام رسان های داخلی اقبال نشان 
خواهند داد و اغنا خواهند شد تا از 

خدمات با کیفیت باالتر با سرعت و امنیت 
بیشتر و قیمت کمتر استفاده کنند.
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از »تین تاک«سیم کارت مخصوص کودک و نوجوان رونـامیی شد

درباره  سیم کارت مخصوص کودکان بیشرت بدانید

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، با اشاره به رونمایی از سیمکارت مختص کودک 
و نوجوان»تین تاک«، گفت: این سیمکارت از طریق ارایه محتوای جذاب فضای جدیدی 
ــند  ــتا هم س را برای کودکان و نوجوان در حوزه ارتباطات فراهم می کند و در این راس

اینترنت کودکان و نوجوانان نیز در پژوهشگاه ارتباطات تهیه شده است.

حمید فتاحی، رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، با اشاره به رونمایی از 
 MVNO سیمکارت کودک و نوجوان بنام »تین تاک«، گفت: تین تاک دارنده پروانه

است که محتوای آن برای رده های سنی کودک و نوجوان  مناسب است.
وی، با بیان اینکه تین تاک در پی آن است تا با روش های ایجابی مخاطرات فضای مجازی 
را برای کودکان و نوجوانان مدیریت کند، افزود: این سیمکارت از طریق ارایه محتوا و 
امکانات جذاب و متنوع فضای جدیدی را برای قشر کودک و نوجوان در حوزه ارتباطات 
فراهم می کند.معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، با اشاره به اینکه با این کار در کنار 
ایمن سازی فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان، زمینه جدید اقتصادی برای بخش 
خصوصی نیز فراهم می شود، اظهار کرد: تولیدکنندگان محتوا با ارزیابی عالیق و سالیق 
نسل های مختلف و با استفاده از بازخوردهایی که می گیرند، محتوای جدیدی را برای 
سنین خاص تولید می کنند، امکان پیوند با سیستم های آموزش و پرورش وجود دارد 
تا برنامه کالسی، کارنامه، ویدیوهای آموزشی برای فرد در دسترس باشد.رییس هیات 
مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت، همچنین با اشاره به اقدامات وزارت ارتباطات برای 
تبیین زیست بوم اینترنت کودک و نوجوان تصریح کرد: بعد از انجام پژوهش های جامع 
در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات سند اینترنت کودک و نوجوان تهیه شد و با 

تعیین مسوول اجرایی مراحل پیاده سازی سند در حال انجام است.

قرار است سیم کارت کودکان از طریق ارایه محتوا و امکانات جذاب و متنوع فضای جدیدی 
را برای قشر کودک و نوجوان در حوزه ارتباطات فراهم آورد و همه نیازهای این رده سنی 
در فضای مجازی را اغنا کند تا خانواده ها با کمال اطمینان اجازه دهند فرزندانشان به فضای 

مجازی ورود کرده و از این سیم کارت استفاده کنند.
در زمانی نه چندان دور سیم کارتهای تلفن همراه تنها برای مواردی مانند برقراری تماس 
یا درنهایت ارسال پیامک کاربرد داشتند، اما اکنون به واسطه ورود اپراتورها به عرصه ارائه 
اینترنت پرسرعت دیگر شیوه استفاده از تلفن همراه متحول شده و در بسیاری از موارد 

استفاده از اینترنت برای مشترکان از کارکردهای قدیمی سیم کارت پیشی می گیرد.
در چنین شرایطی طبیعی بود دسترسی کودکان و نوجوانان به سیم کارتهای معمولی 
نگرانیهایی در میان والدین آنها ایجاد کند. بر همین اساس چند ماهی پس از ورود اپراتورهای 
غالب کشور به عرصه ارائه خدمات ۳G و 4G، سازمان تنظیم مقررات و  ارتباطات رادیویی 
به عنوان بخش قانونگذار وزارت ارتباطات اپراتورهای ارتباطی را ملزم کرد تا به ارائه سیم 

کارتهای مخصوص برای کودکان و نوجوانان بپردازند.
بر این اساس اپراتورها موظف شدند خدمات تلفن همراه را با قابلیت اعمال برخی مدیریت ها 
برای استفاده کودک و نوجوان برای یک یا چند دسته از خدمات تلفن همراه نظیر صوت، 
تلفن تصویری، پیام کوتاه، پیام چند رسانه ای و اینترنت یا اضافه کردن برخی قابلیت ها چون 

امکان تماس خانوادگی یا گروهی براساس درخواست مشترک فراهم کنند.
در این زمینه به اپراتورها یادآوری شد که در سیم کارتهای جدید الزم است نحوه نظارت، 
هدایت و کنترل کودکان توسط اولیای خانواده ها، تماس با کدهای خدماتی اضطراری از 
قبیل ۱۲۳ و ۱۱0 در صورت مواجهه با ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی و همچنین 
ترویج اخالق و آداب استفاده مسووالنه و شرعی از خدمات و محصوالت موبایل باند پهن در 

راستای رعایت حقوق شهروندی دیده شود.
سیم کارت مختص کودک و نوجوان در نمایشگاه الکامپ با نام تجاری »تین تاک« رونمایی  
ــد، که این سیم کارت قصد دارد از طریق ارایه محتوا و امکانات جذاب و متنوع فضای  ش
جدیدی را برای قشر کودک و نوجوان در حوزه ارتباطات فراهم آورد و همه نیازهای این 
رده سنی در فضای مجازی را اغنا کند و در نتیجه خانواده ها با کمال اطمینان اجازه دهند 

تا فرزندانشان به فضای مجازی ورود کرده و از این سیم کارت استفاده کنند.
ــازی فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان،  ــاس با این کار در کنار ایمن س براین اس
زمینه جدید اقتصادی برای بخش خصوصی نیز فراهم می شود و تولیدکنندگان محتوا 
ــالیق نسل های مختلف و با استفاده از بازخوردهایی که می گیرند،  با ارزیابی عالیق و س

محتوای جدیدی را برای سنین خاص تولید می کنند. ضمن اینکه امکان پیوند خوردن 
با سیستم های آموزش و پرورش وجود دارد تا برنامه کالسی، کارنامه، ویدیوهای آموزشی 

برای فرد در دسترس باشد.
این سیم کارت هم مانند همه اپراتورهای فعال کشور به شبکه سراسری مخابراتی کشور 
متصل می شود اما برای فضای مجازی به گونه ای طراحی شده است که کودکان و نوجوانان 
فقط در یک شرایط و محیط امن امکان فعالیت خواهند داشت. در حقیقت این اپراتور یک 
پلت فرم را در اختیار کاربران قرار می دهد تا توسط آن همه اپلیکیشن هایی که در کشور 

وجود دارد و برای کودکان و نوجوانان مناسب است را به دست بیاورند.
اپراتورهای موبایل باید در سیم کارتهای مختص کودکان و نوجوانان، ویژگیهایی تعبیه 
می کردند که والدین براساس نیاز فرزندان خود این سیم کارتها را تهیه کرده و در اختیار 
فرزندانشان بگذارند. همچنین براساس این طرح، اپراتورها می توانند رنجی از شماره های 

قابل واگذاری خود را به کودکان و نوجوانان اختصاص دهند.
اما در مقابل، مشترکان تلفن همراه باند پهن برای این رده سنی نیز دارای مسوولیت هایی 
ــتند در صورت  ــترکان موظف هس ــاس مش نظیر حقوقی و مالی خواهند بود. براین اس
فراهم سازی امکان استفاده از خدمات تلفن همراه باند پهن موبایل برای فرزندان کودک و 
نوجوان خود، مسوولیت کاربرد را بپذیرند و بر خدمات گیری کودک و نوجوان خود نظارت 

فعال داشته باشند.
پیش از این و در شرایطی که مدتی از مصوبه مذکور و مدت شش ماهه اپراتورها برای ارائه 
این سیم کارتها می گذشت، از میان اپراتورهای مختلف، رایتل موفق به ارائه چنین سیم 

کارتی شده و خدمات خاصی را در اختیار این قشر قرار داده بود.
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بد و خوب استفاده کودکان از اینتـرنت

گوشی های هوشمند مانعی برای یادگیری دانش آموزان

بسیاری از کارشناسان فعال در حوزه روانشناسی و علوم مذهبی در جهان همواره درباره 
خطرات و آسیب های استفاده کودکان و نوجوانان به والدین و مسووالن مربوطه هشدار 
می دهند چراکه معتقدند اینترنت و فضای مجازی، محیط بسیار باز و آزادی دارد و برای 
سنین پایین به هیچ وجه مناسب نخواهد بود.اینترنت یکی از مقوله هایی است که بر سر 
استفاده از آن در میان محققان و پژوهشگران حوزه های مختلف همواره تنازعات بسیاری 
درگرفته است، چراکه برخی از آن ها بر این باورند که فضای باز و آزادانه اینترنت و فضای 
مجازی برای سنین پایین و کودکان خطرناک است و برخی دیگر از آن ها معتقدند که 
اینترنت نیز همچون بسیاری از مسائل دیگر، مزایا و معایب فراوانی دارد که باید تنها با 
آگاه سازی افراد، آن ها را از خطرات و تهدیدهایش مصون دارند.حاال با توجه به اینکه همواره 
بر سر استفاده کاربران از اینترنت و فضای مجازی بحث های فراوانی در گرفته است، این 
ــی مختصری بر مجموعه ای از مهم ترین مزایا و معایب اینترنت  گزارش به مرور و بررس

خواهد پرداخت.
مزایای استفاده کودکان از اینترنت:

  ۱. دسترسی آسان و رایگان به اطالعات
بسیاری از کودکان و نوجوانان با استفاده از تبلت و موبایل و همچنین اتصال به اینترنت 
ــیم وای فای قادر خواهند بود به حجم زیادی از اطالعات جدید موجود در فضای  بی س
مجازی دسترسی پیدا کنند که این امر می تواند آن ها را از پرداخت پول برای خرید کتاب، 

فایل و سایر اطالعات مورد نیازشان بی نیاز کند.
  ۲. پیشرفت تحصیلی و گرفتن ایده های جدید

یکی دیگر از مزایای استفاده کودکان و نوجوانان از اینترنت، امکان پیشرفت تحصیلی و 
ارتقای سطح علمی آن ها هنگام دسترسی به فایل های مدرسه، آموزشگاه و انجام تکالیف 

درسی آنهاست.
  ۳. سرگرمی مناسب

یکی دیگر از دالیلی که بسیاری از پدر و مادرها برای استفاده فرزندانشان از اینترنت عنوان 
می کنند، امکان سرگرم کردن آن هاست، چراکه آن ها بر این باورند استفاده از اینترنت توسط 

فرزندانشان، موجب خواهد شد اذیت و آزارهای آن ها به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

  ۴. یادگیری استفاده از رایانه و محصوالت الکترونیکی
ــتفاده روزانه و مداوم از موبایل و تبلت می تواند کودکان را برای یادگیری نرم افزارهای  اس

پیشرفته رایانه ای که قرار است در آینده از آن ها بهره مند شوند، آماده سازد.
  ۵. بهبود سطح زبان انگلیسی

از آنجا که زبان مورد استفاده در دستگاه های الکترونیکی و همچنین نتایج جست وجوی 
بیشتر اطالعات، انگلیسی است، بنابراین سطح زبان انگلیسی بسیاری از کودکان در صورتی 

که به صورت مداوم از اینترنت استفاده کنند، به طور چشمگیری ارتقاء پیدا خواهد کرد.
معایب استفاده کودکان از اینترنت:

  ۱. محتوای نامناسب و غیراخالقی
بسیاری از کارشناسان فعال در حوزه روانشناسی و علوم مذهبی در جهان همواره درباره 
خطرات و آسیب های استفاده کودکان و نوجوانان به والدین و مسئوالن مربوطه هشدار 
می دهند، چراکه آنها معتقدند اینترنت و فضای مجازی، محیط بسیار باز و آزادانه ای دارد و 

برای سنین پایین به هیچ وجه مناسب نخواهد بود.
  ۲. اعتیاد به اینترنت

ــود، اعتیاد کاربران  ــود معایب اینترنت پررنگ ش یکی دیگر از دالیلی که موجب می ش
بخصوص کودکان و نوجوانان است چراکه آن ها از عوارض و معایب استفاده بیش از اندازه 
از اینترنت آگاه نیستند و ممکن است با اعتیاد به اینترنت، سالمتی جسمی و روحی خود 

را به مخاطره بیاندازند.
  ۳. هدر دادن زمان کودکان

دوران کودکی بدون شک یکی از کوتاه ترین و البته مهم ترین دوره هایی  است که استفاده 
ــاخت های الزم برای کشف عالیق و استعدادیابی  بهینه از زمان کودکان و ارتقای زیرس

می تواند نقش پررنگ و بسزایی در موفقیت آن ها در سنین بزرگسالی داشته باشد.
  ۴. تاثیرات منفی بر روی وضعیت سالمت جسمانی

کم تحرکی و مشکالت بینایی و خشکی چشم دو مورد از مهم ترین عوارض استفاده زیاد از 
اینترنت بر روی کودکان است که بر روی وضعیت سالمت جسمانی کودکان تاثیرات شدیدی 

می گذارد و سالمت آن ها را در آینده و سنین بزرگسالی به شدت به مخاطره می اندازد.
  ۵. عدم یادگیری روابط اجتماعی

بسیاری از روانشناسان و جامعه شناسان بر این باورند که استفاده بیش از اندازه کودکان از 
اینترنت، موجب خواهد شد آنها نتوانند برقراری ارتباطات سالم و درست با دیگران را به 
درستی یاد بگیرند و این امر آسیب های جدی در روابط  انسانی، عاطفی و اجتماعی آن ها 

در آینده وارد خواهد کرد.
  ۶. امکان دسترسی به اطالعات شخصی و مالی والدین

همواره گزارش های بسیاری در فضای مجازی منتشر می شود که نشان می دهد کودکان 
بدون علم اطالعات و امنیت سایبری، ممکن است به درخواست و ایمیل هکرها و مجرمان 
سایبری پاسخ داده و اطالعات مالی، کارت های بانکی و داده های شخصی والدین خود را 

دو دستی تقدیم آنها کنند.

گوشی های هوشمند در کالس های درس گروهی مانعی برای 
یادگیری افراد می شوند.به نظر می رسد امروزه یکی از بزرگترین 
چالش معلمان در کالس درس، جلسات، گروه های یادگیری و 
آموزشی با استفاده از گوشی های همراه است.امروزه گوشی های 
ــمند و تبلت ها با سرگرمی های بی پایان، بازی ها و انواع  هوش
کاربردهای خود به حواس پرتی دانش آموزان منجر می شوند 
و مانعی برای تمرکز در سخنرانی، جلسات و گروه های درسی 
هستند.محققان دانشگاه راتگرز در یک مطالعه جدید دریافتند 

که استفاده از این وسیله الکترونیکی در کالس درس به یادگیری آسیب رسانده و مشکالتی 
ــرکت کننده در این گروه ها نیز ایجاد می کند.نتایج این بررسی نشان  برای دیگر افراد ش

داد، دانش آموزانی که از گوشی های هوشمند استفاده نکرده 
بودند، اما در کالسی بودند که استفاده از آن در این کالس ها 
مجاز بود، این موضوع منجر به منحرف شدن تمرکز آن ها 
شد.محققان این آزمایش را در بین ۱۱8 شرکت کننده انجام 
دادند و در نیمی از کالس ها استفاده از لپ تاپ، تلفن و تبلت 
ممنوع  و در نیمی دیگر استفاده از این وسایل الکترونیکی 
ــنده اصلی این  ــد گالس، نویس ــور آرنول ــاز بود.پروفس مج
ــان داد که  مطالعه اظهار کرد: این مطالعه برای اولین بار نش
چگونه دستگاه های الکترونیکی باعث انحراف در یادگیری می شوند. این بررسی در مجله 

Educational Psychology ارائه شده است.
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آیا TD-LTEهامن 4G است؟

  ۴G  از کجا آمد؟
ــل، از هم تفکیک  ــات موبایلی با نام Generation به معنی نس ــوالت در ارتباط تح
می شوند. هر نسل ضمن حفظ امکانات نسل قبلی، امکانات دیگری برای توسعه  ارتباطات 
ــانه ای و  کاربران ایجاد می کند. از مکالمه  با کیفیت آنالوگ، تا پیام کوتاه، پیام چندرس
ــل های ارتباطات بی سیم بر بستر شبکه   مکالمه  دیجیتالی همگی در نتیجه  تغییر نس
ــیار مهم در تغییرات هر نسل نسبت به نسل قبلی،  ــلولی ایجاد شدند، اما نکته  بس س
توسعه  ظرفیت شبکه  موبایلی در افزایش سطح ترافیک و پوشش گسترده تر بوده است. 
همچنین به موازات این تغییرات روند توسعه  تکنولوژی به غیر از پیشرفت در کیفیت 

مکالمات، نقل  و انتقال داده را نیز ممکن کرد. 
 

در این مسیر با استفاده از پروتکل ها و فناوری های بهینه سازی شبکه، هر نسل بی سیم، 
 ۲.75 G ،۲.5 Gشد. اسامــی )Advanced دارای نسخه  پیشرفته تری نیز )با پسوند
ــا HSDPA+  و G 4.5 یــا  Lte Advanced، همگی  ــا EDGE و G ۳.5 ی یــ
بهینه سازی شبکه های قبلی و آماده سازی فعالیت های اپراتورها و تامین کنندگان برای 

  LTE  بستری برای رسیدن به ۴G  و فراتر از آنارتقاء به نسل بعدی، هم زمان با نیاز بازار بودند.
ــتاندارد در  ــرات،Long Term Evolution  یا LTE یک اس ــت مخاب در صنع
ــیدن به ارتباطات بی سیم برای تلفن های همراه و مودم ها بر  راستای سرعت بخش
ــت. این فناوری با  ــاس تکنولوژی GSM / EDGE و UMTS / HSPA  اس اس
ــتفاده از رابط کاربری های مختلف در سطح دسترسی و همچنین ارتقاء هسته   اس
 ۳GPP ــبکه، سرعت و ظرفیت را افزایش می دهد. این استاندارد توسط مرکزی ش
ــعه یافته و ادامه  همین مسیر است. همچنین  ــوم( توس ــارکت نسل س )پروژه  مش
 GSM / UMTS ــبکه ــیر ارتقاء برای حامل های داده با هر دو ش LTE یک مس
ــت. فرکانس های مختلف LTE و باندهای مختلف استفاده  و CDMA۲000 اس
شده در کشورهای مختلف به این معنی است که تنها دستگاه های چند بانده قادر 
ــتفاده از LTE هستند. الزامات این استاندارد در اصل توسط بخش رادیویی  به اس
ــرفته IMT تنظیم شده  ــخصات پیش اتحادیه ی جهانی مخابرات ITU-R در مش

است. 
ــارهای بازار و پیشرفت های قابل توجهی  ــیم با توجه به فش در حوزه  اینترنت بی س
  ۳G ــای اصلی ــی و LTE به فناوری ه ــریع دسترس ــس در تکامل س ــه وایمک ک
ــا فناوری های فوق می تواند  ــم گرفت که LTE همراه ب ــد،ITU  تصمی وارد کردن
 LTE به عنوان LTE   ــرفته ــتاندارد پیش ــود. اس به نام تکنولوژی 4G  نامیده ش
 IMT-Advanced را به عنوان ITU-R نیز به  طورکلی نیازهای  Advanced
در نظر می گیرد. برای تمایز LTE Advanced و WiMAX-Advanced از 

فناوری های فعلی 4G، ITU آنها را به عنوان »4G واقعی« تعریف کرده است.

  آیا Lte انواع مختلفی دارد؟
 TD-LTE ــیم، استفاده از فناوری یکی از رایج ترین انواع ارائه   اینترنت ثابت بی س
  FD-LTE ،ــیم کارت های موبایلی ــت. شکل دیگر Lte برای ارائه  دیتا برای س اس
ــت. این دو فناوری در الیه  Core و انتقال ترافیک تفاوت زیادی ندارند، اما در  اس
ــتگاه های کاربران با آنتن های رادیویی است،  الیه ی دسترسی که نقطه  اتصال دس

تفاوت های بسیاری بین این دو فناوری وجود دارد.
  Long-term Evolution Time-Division Duplex ــا LTE-TDD ی
  4G ــود، یک فناوری ارتباطات ــه همچنین به عنوان  TD-LTE  نامیده می ش ک

در س�ال های اخیر مدام اصطالحات و اس�امی فناوری های مختلفی به گوشمان خورده است. با هوشمند شدن گوشی های تلفن همراه و رواج اشکال متنوع ارائه  اینترنت 
بی سیم، واژگانی مثل ۴G، Lte، TD-LTE، FD-LTE ،۳G و... اسامی هستند که از سوی شرکت های ارائه دهنده  خدمات، تکرار می شوند. خصوصاً همراه شدن اصطالح 
Lte و ۴G  در گوشی های تلفن همراه باعث شده است که این دو نام تقریباً مشابه یکدیگر نام گذاری شوند، اما آیا به  راستی Lte همان ۴G  است؟ آیا اشکال جدیدتر اینترنت 

ثابت مانند TD-LTE را هم می توان به نوعی ۴G  قلمداد کرد. اینها سواالتی هستند که سعی می کنیم در متن پیش رو برای آن ها پاسخی پیدا کنیم.

۱G : Analog
۲G : digital. voice )GSM(
۲.5G : added data )GPRS(
۲.75G : faster data )EDGE(
۳G : digital. supported data. packet switched )WCDMA(
۳.5G : faster downlink data )HSDPA(
۳.6G : faster uplink data )HSUPA/HSPA(
۳.75G : more enhanced HSPA )HSPA+/eHSPA(
4G : wireless broadband. LTE
4.5G : LTE-A + Wi-Fi
5G : Super high speed
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ــط ائتالف بین المللی تعدادی از شرکت ها توسعه یافته  ــتاندارد است که توس و اس
است. 

 LTE-FDD و LTE-TDD همانطور که پیش تر ذکر شد، دو تفاوت عمده بین
ــبکه ها در چه طیف  ــوند و اینکه ش وجود دارد: چگونه داده ها آپلود و دانلود می ش
فرکانسی مستقر هستند. LTE-FDD  از فرکانس های دوتایی برای دانلود و آپلود 
ــتفاده می کند، در حالی  که LTE-TDD از یک فرکانس واحد استفاده  داده ها اس
ــته به نیاز کاربران  می کند که دانلود و آپلود داده ها در بازه های زمانی مختلف بس
ــبت ارسال و دریافت در شبکه LTE-TDD می تواند  تغییر می کند. بنابراین نس
ــتری باید ارسال یا دریافت شوند،  ــته به اینکه آیا داده های بیش به صورت پویا بس
ــم زیادی از کاربران ممکن  ــر کند به عنوان مثال در نقاط پر ازدحام که حج تغیی
است مشغول آپلود یا دانلود باشند، اپراتور TD-LTE می تواند ظرفیت یکی را به 
ــود. یکی دیگر از تفاوت های  ــع دیگری کاهش دهد تا رضایت کاربران تأمین ش نف
LTE- .در باندهای فرکانسی این دو فناوری است LTE-FDD و LTE-TDD

ــای پایین تر، بهتر  ــر و LTE-FDD در فرکانس ه ــای باالت TDD  در فرکانس ه
ــتر می تواند یکی  کار می کند. نیاز به پهنای باند باالتر و ظرفیت انتقال داده ی بیش
ــد. عالوه بر این، باندهای  ــل انطباق  TD-LTE با فرکانس های باالتر باش از دالی
LTE-TDD با آنهایی که برای WiMAX استفاده می شوند، هم پوشانی دارند و 
LTE- به راحتی می توانند به منظور پشتیبانی WiMAX به همین دلیل باندهای
ــورمان نیز اپراتورهای وایمکس ارتقای شبکه ی  TDD ارتقا یابند. از این رو درکش

خود را بر شبکه ی TD-LTE انجام دادند.
با وجود تفاوت های دو نوع LTE در چگونگی انتقال اطالعات، ۹0 درصد از تکنولوژی 
ــت که استفاده از هر دو تکنولوژی را  ــترک اس LTE-TDD و LTE-FDD  مش
برای تراشه ها و شبکه های مشابه امکان پذیر می سازد. با رویکرد استفاده ی هم زمان 
از هردو فناوری تعدادی از شرکت ها از جمله سامسونگ و Qualcomm، تراشه ها 
ــوی دیگر اپراتورهای ــتگاه های تلفن همراه دو حالته را تولید می کنند، از س یا دس

ــبکه های  China Mobile ، Hong Kong Limited  و Hi۳G Access ش
دو حالته را در هنگ کنگ و سوئد توسعه داده اند. روند توسعه ی LTE به گونه ای 
است که می توان پیش بینی کرد در آینده ای نزدیک FD-LTE به عنوان اینترنت 
ــج خدماتی در اختیار  ــوان اینترنت ثابت، در یک پکی ــراه و TD-LTE به عن هم
کاربران قرار خواهد گرفت. همچنان که در کشورمان نیز تعدادی از تأمین کنندگان 
ــکل  Lte، ارائه  مودم های دوگانه را با قابلیت تغییر فرکانس دریافتی برای هردو ش
ــول بلندمدت« به این تغییرات منتهی  ــیر LTE به  معنی دقیق »تح می کنند.مس
نخواهد شد. قطعاً نیاز بازار و شکل مصرف دیتا در سطح جهان و حتی کشورمان، 
ــمت بهینه سازی  ــیم را به س تولیدکنندگان تجهیزات و اپراتورهای اینترنت بی س
ــوق خواهند داد. در  ــرعت دسترسی به اینترنت س ــبکه و افزایش ظرفیت و س ش
نهایت افزایش استفاده از گجت های هوشمند و افزایش پردازش اطالعات در زمینه  
اینترنت اشیا، نیاز به دسترسی به اینترنت پرسرعت را تا ارائه 5G  و ورود به نسل 

پنجم ارتباطات بی سیم به وجود خواهد آورد.

در حوزه  اینترنت بی سیم با توجه به فشارهای بازار و 
پیشرفت های قابل توجهی که وایمکس در تکامل سریع 

  ITU،3  وارد کردندG به فناوری های اصلی LTE دسترسی و
تصمیم گرفت که LTE همراه با فناوری های فوق می تواند به 
 LTE   4  نامیده شود. استاندارد پیشرفتهG نام تکنولوژی
 ITU-R نیز به  طورکلی نیازهای  LTE Advanced به عنوان

را به عنوان IMT-Advanced در نظر می گیرد.
 برای تمایز LTE Advanced و WiMAX-Advanced از 

فناوری های فعلی 4G، ITU آنها را به عنوان »4G واقعی« 
تعریف کرده است.



صنعت مخابرات کشور نیازمند حامیت معنوی پررنگ دولت است

قاره آفریقا برای توسعه بازار رشکت های مخابراتی کشورمان مناسب است

 به عنوان س�وال نخس�ت بفرمایید موج آینده فرافن با چه هدفی 
شکل گرفته اس�ت، تاکنون چه اقداماتی در حوزه ارتباط�ات انج�ام 
داده و برای تحق�ق اهداف شرکت با کدام بخش ها تعامل داشته و وارد 

مذاکره شده اید؟
شرکت موج آینده فرافن در سال ۱۳8۹ تاسیس شد و طی این سال ها با توجه به اهداف 
در پیش رو، رشد سریعی داشتیم. هدف ما این بود که به شرکتی در محدوده فعالیت 
ــاز)Integrator( تبدیل  بخش مخابراتی چه ثابت و چه همراه به عنوان یکپارچه س
شویم. در کشور ما بحث یکپارچه سازی و استانداردهای مورد نظر خیلی مورد توجه 
شرکت های داخلی نبوده و یا کمرنگ بوده است. ما این مسیر را به درستی انتخاب کردیم. 
با این ایده و برنامه ریزی انجام شده، شروع به شناسایی وندورهای داخلی و خارجی و بهره 
بردارها نمودیم. شرکت فرافن در اپراتورهای موبایل مخصوصا همراه اول پروژه های موفقی 
دارد. در شرکت مخابرات ایران نیز کارهای مفیدی انجام دادیم. برای انجام این پروژه ها 
حدود ۱50 نفر نیرو داریم که 80 درصد در بخش فنی و ۲0 درصد در بخش ستادی 
فعالیت می کنند. یکی از روش های آموزش جهت ارتقاء پرسنل و رسوب دانش، استخدام 
نیرو از اپراتورهای خارجی و یا شرکت های بازیگر بین المللی بود که به صورت موازی 
بتوانیم نیروهای داخلی خودمان را آموزش دهیم و نیروهای خارجی در بخش هایی که  

نیاز داریم در شرکت فعال هستند.

  چشم انداز شرکت موج آینده فرافن را بیان بفرمایید.
ماموریت ما این است که به اولین شرکت یکپارچه ساز)Integrator(  کشور در صنعت 
ارتباطات و فناوری اطالعات تبدیل شویم و چشم انداز ما سال ۱400 است و برنامه داریم 

تا به این هدف دست یابیم.

فریبرز نژاد دادگر، رییس هیات مدیره ش�رکت موج آین�ده فرافن، متولد ۱۳۴۶ و 
کارش�ناس نرم افزار می باشد.در سوابق کاری دادگر می توان به مدیریت واحد نرم 
افزار اینترنت ش�رکت داده پردازی ایران، مدیرعاملی برخی از شرکت های دارنده 
پروانه ADSL، قائم مقامی و مدیرعاملی ش�رکت مبین نت و مدیرعاملی ش�رکت 
گسترش ارتباطات تالیا اشاره کرد.دادگر تاکید دارد که صنعت باید حمایت دولت 

را در کنارش داش�ته باشد، این حمایت لزوما مادی نیست و بعد معنوی آن  بسیار 
پررنگ تر است. به عبارتی دولت باید در تولیدکننده انگیزه و اعتماد ایجاد کند. 

در این شماره از ماهنامه نسل چهارم با این مدیر ارشد بخش خصوصی حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات کش�ور به گفت و گو نشس�تیم که مش�روح آن در ذیل آمده 

است:

رییس هیات مدیره رشکت موج آینده فرافن در گفت وگوی ویژه با نسل چهارم:

تحریم ها، صنعت مخابرات ما را در مرز خطر قرار نخواهد داد

 با توجه به این مأموریت و چشم انداز بفرمائید که فرافن هم اکنون 
در چه مرحله ای قرار دارد؟

تقریبا در 50 درصد پروژه هایی که داریم محصوالت مختلفی به صورت تولید داخل ارائه 
ــوب فناوری و دانش می توانم بگویم به 60 درصد هدفی که داشتیم  دادیم. از نظر رس
رسیدیم و باید در سال های پیش رو سعی کنیم به استانداردهای باالتر در بخش یکپارچه 
سازی که نقش اصلی ما در ماموریت شرکت است برسیم و خود را  به روز نگه داریم تا  

بتوانیم در رتبه اول هدفمان قرار گیریم.

 کمی در رابطه با اه�داف مهم ش�رکت موج آینده فرافن در خصوص 
محصوالت جدیدتان توضیح دهید.

با توجه به ماموریت و چشم اندازی که داریم حرکت می کنیم، تیم فنی خوب و متخصص 
شرکت، تولید داخلی محصول را انجام می دهند. در مرحله یکپارچه سازی، هر محصولی 
که مورد نیازمان باشد و تولید خودمان نباشد را از منابع خارجی تامین و در شرایط خرید 
انتقال کامل دانش را به صورت  تعهد قراردادی لحاظ می کنیم. برخی از این محصوالت 

در اپراتورها نصب شده و در حال بهره برداری هستند.

 برای رسیدن به نقطه هدفی که مطرح فرمودید چه اه�داف کوتاه 
مدت، میان مدت و دراز مدتی را مد نظر دارید؟

اهداف کوتاه مدتمان با توجه به شرایط اقتصادی کنونی این است که پروژه های کوچک 
ــتند را در بخش امنیت و مدیریت سرویس ها بگیریم. اهداف  که عموما سازمانی هس
ــتای ماموریتی که داریم، برای رسیدن به آن  ــت که در راس میان مدت مان هم این اس
خود را کامال با روند توسعه فناوری در دنیا به روز نگاه داریم و در اهداف بلند مدتمان 
محصوالتی که به عنوان ابزارفنی استفاده می کنیم  را  به محصول داخلی تبدیل کنیم و 
وابستگی هایمان را به محصوالت خارجی کم کنیم. از دیگر اهدافمان این است که عالوه 
ــرویس های عمومی شویم؛ چراکه در حال حاضر  بر ماموریت اصلی، وارد عرصه ارائه س
ــرویس و خدمات  ــت و می خواهیم در بخش های س نقش ما در صنعت کامال فنی اس

عمومی هم فعال شویم.

 سیاس�ت مجموعه موج آینده فرافن در راستای حمایت از تولید 
داخل را چگونه ارزیابی می کنید؟

ــت نانوشته ما این است که بتوانیم دانش فنی جذب کنیم و  برای این منظور،  سیاس
خودمان تولید داخل داشته باشیم و معتقدیم هر محصولی تولید کنیم حتی اگر هزینه 
ــد، در بلند مدت به نفع  کشور و شرکت خواهد بود. در یک جمله،  ــته باش باالیی داش

فناوری و دانش مبتنی به آن را جذب و بومی سازی کنیم.

زه�را طاه�ری
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 در حال حاضر آیا صنعت مخابرات کشور به سطحی رسیده که بتواند 
بدون حمایت دولت روند توسعه ای داشته باشد؟

بدون حمایت دولت هیچ کاری در صنعت امکان پذیر نیست. صنعت باید حمایت دولت 
ــته باشد و این حمایت لزوما مادی نیست و بعد معنوی آن بسیــار  را در کنارش داش
پررنگ تر است. دولت باید در تولیدکننده انگیزه و اعتماد ایجاد کند. در رقابت شرکت های  
خارجی با داخلی حداکثر نظارت را برای ایجاد رقابت سالم انجام دهد. در صنعت سطح 
علمی نیروهای فنی به اندازه کافی باال است و عامل اصلی آن چرخش فناوری به سمت 
ــت که عموما مغز افزار نیاز دارند و به همین دلیل سطح دانش  تولیدات نرم افزاری اس
ــث ریزش نیرو بوده و  ــت. از طرفی همین عامل باع نیروهای داخلی افزایش یافته اس
ــرکت های خارجی می شوند. با کمک و حمایت دولت باید   نیروهای با ارزش  جذب ش

بتوانیم در حفظ نیروهایمان تالش کنیم. 

 در شرایط فعلی و اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران و همچنین 
تبعیت برخی شرکت های مخابراتی بزرگ دنیا از این سیاست ها، آینده 

بازار مخابراتی کشورمان را چگونه می بینید؟
تحریم ها فقط از سوی آمریکا نیست و همه دنیا به صورت محسوس و نامحسوس به 
اشکال مختلف ما را تحریم کرده اند. شاید با ریسک حدودا ۳0 درصدی مواجه شویم؛ 
چراکه صنعت ما نیازی به حضور جدی  شرکت های خارجی ندارد و در سال های اخیر 
تجهیزات سخت افزاری  کافی خریداری شده و نیاز جدی به حضور این شرکت ها برای 
خدمات فنی نداریم. در بخش پشتیبانی فنی و قطعه دچار مشکالتی خواهیم شد که قابل 

حل است، بنابراین تحریم ها صنعت ما را در مرز خطر قرار نخواهند داد.

 توان صنعت مخاب�رات برای حضور در بازارهای بین المللی در چه 
سطحی است؟

صنعت را با  استاندارهای خودمان پیش بردیم و نقطه ضعف ما  این است که شرکت هایمان 
به سطح استانداردهای بین المللی نرسیده اند. یکی از اهداف اصلی ما این است که در 
تولید، عرضه محصوالت و خدمات به استانداردهای بین المللی نزدیک شویم تا پس از آن 

مسیر ورود به بازارهای بین المللی هموار گردد.

 در ارزیاب�ی نهایی از وضعیت فعلی بازار و آینده صنعت مخابراتی 
ایران و دنیا پیشنهادهای شما به فعاالن صنعت مخابرات در داخل کشور 

چیست؟
بیشترین تالش مان را باید برای حفظ نیروهای نخبه و با ارزشمان معطوف نماییم. منابع 
با ارزش صنعت ما نیروهای فنی و متخصص کشور هستند. مراقب هزینه ها باشیم تا 
شرکت هایمان در دوره بحران به حیات خود ادامه دهند، به استانداردهای بین المللی 
برسیم و وابستگی هایمان را به  شرکت های خارجی با روش رسوب دانش کاهش دهیم.

 برنامه صادراتی محصوالت و خدمات ش�رکت چیس�ت و بازار هدف 
ش�ما چ�ه کش�ورهایی را در بر می گیرد؟

در ارزیابی هایی که داشتیم در کشورهای منطقه بازار خوبی نداریم وعالقه زیادی برای 
تعامل با ما نشان نمی دهند، بنابراین به این نتیجه رسیدیم قاره آفریقا برای توسعه بازار 
ــت. آفریقایی ها در نمایشگاه  ITUسال گذشته در کره جنوبی نیز تمایل به  خوب اس
ــال در ITU ۲0۱8 که در دوربان  ــتند به همین دلیل امس همکاری و تعامل با ما داش
آفریقای جنوبی برگزار می شود شرکت می کنیم، محصوالتمان را  ارائه می دهیم و امیدوارم 

بتوانیم  مسیر تجاری به سمت بازارهای خارجی را هموار سازیم. 

 در توضیحی در س�ایت ش�رکت موج اینده فرافن است تاکید شده که 
این شرکت برای ارائه راهکارهای یکپارچه مخابراتی و فن آوری اطالعات 
ایجاد ش�ده است، بفرمایید تاکنون چه میزان در رسیدن به اهدافتان در 
این بازه زمانی موف�ق بوده اید و فکر می کنید ب�ا توجه به اولویت ارائه 
س�رویس های به روز ارتباط�ی در کوتاهترین زم�ان ممک�ن، در نهای�ت 

چق�در طول بکش�د تا سرویس های شما ارائه شود؟  
ــیده ایم و در بسیاری از نیازهای حوزه فناوری  فکر می کنم 60 درصد به اهدافمان رس
و اطالعات کشورمی توانیم یکپارچه باشیم. تا سال ۱400 سعی می کنیم به سطح  ۹5 
درصد برسیم مخصوصا در بخش استاندارد، وندورهای مختلف را بشناسیم و نیازهای 

شرکت های مخابراتی و مشتریان بزرگ را شناسایی و حل کنیم.

 در خص�وص مذاک�رات و همکاری هایتان با س�ایر اپراتوره�ای تلفن 
همراه در حوزه های کاری از جمله MVNO ها توضیح بفرمایید.

به جزمجموعه مخابرات ایران و اپراتورهای کشور با MVNO ها نیز مذاکراتی داشتیم تا 
CORE شبکه شان را تامین کنیم. ما در تالش هستیم هزینه هایشان را کاهش دهیم و 

کمکی در توسعه کسب و کارشان داشته باشیم.

 چه پیش��نهادی برای دس�ت اندرکاران و متولیان حوزه ارتباطی 
کشور دارید؟

ــرکت داخلی و هم خارجی ارائه دهند، حتما از  ــرایط برابر، هم ش اگر خدماتی را در ش
توان شرکت داخلی استفاده شود. سندیکای صنعت مخابرات زحمت زیادی به عنوان 

حامی اعضا کشیده و چتر حمایتش باعث دلگرمی اعضا  است. 

 در کل فضای مخابراتی و ارتباطی کش�ور را چطور ارزیابی می کنید و 
اصال این فضا را رقابتی می دانی�د ی�ا انحص�اری و اکنون ک�ه مجوزهای 
مختلف�ی در حوزه ارتباطات برای بخش خصوصی صادر ش�ده اس�ت 

بفرمایید چه تغییراتی در فضای بازار ایجاد خواهد شد؟
مجوزهایی که صادر شده برخی منطبق با مدل های تجاری و درست بوده و برخی ایراد 
اساسی دارند و آشوب و آشفتگی در بازار ایجاد شده است. بازار ما بازار بزرگی است و اگر 
شرکت ها هم افزایی داشته باشند و با هم دوستانه همکاری کنند، بازار یکدست و خوبی 
خواهیم داشت و این هم افزائی فنی و اقتصادی زیر ساخت بزرگی در توسعه فناوری در 

کشور خواهد بود.

تحریم ها فقط از سوی آمریکا نیست و همه 
دنیا به صورت محسوس و نامحسوس به 

اشکال مختلف ما را تحریم کرده اند. شاید 
با ریسک حدودا 30 درصدی مواجه شویم؛ 

چراکه صنعت ما نیازی به حضور جدی  
شرکت های خارجی ندارد و در سال های اخیر 
تجهیزات سخت افزاری  کافی خریداری شده 

و نیاز جدی به حضور این شرکت ها برای 
خدمات فنی نداریم. 
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  به عنوان س�وال نخست هدف گذاری در معاونت فنی در حوزه ارائه 
خدمات و محصوالت را تشریح بفرمایید.

هدف گذاری ما در شرکت فرافن از ابتدا بر این پایه بود که با ایجاد سازمان و فرایندهای 
ــتم )System Integrator( را در پروژه های مخابراتی  الزم، نقش یکپارچه ساز سیس
ــور ایفا نماییم. بر همین اساس نیز در معاونت فنی همواره سعی داشتیم الزامــات  کش
ــتم را دنبال نماییم؛ به این معنا که در حوزه فنی باید  ــاز سیس پایه ای یک یکپارچه س
دانش روز دنیا و ترند تکنولوژی را در حد قابل قبولی جذب کرده و نیازمندی های فنی 
و بیزینسی اپراتورهای مخابراتی را نیز رصد کنیم. در کنار این دو حوزه به عنوان یکپارچه 
ساز سرویس برای انجام پروژه های پیش رو اقدام نماییم. تکیه اصلی ما به نیروی انسانی 
و بدنه کارشناسی است که بایـد در مجموعه فنی آموزش های الزم را کسب کننــد و 

توانمنــدی های فنی - اجرایی در شاخه های مختلف ICT را داشته باشند.  
ذکر این نکته ضروری است که در حوزه مخابرات کشور همیشه حلقه گم شده ای به عنوان 
یکپارچه ساز سیستم در پروژه های مخابراتی احساس می شد که بتواند به عنوان یک بدنه 

زه�را طاه�ری

ارائه رسویس می تواند مقدمه ای برای انتقال تکنولوژی و در نهایت رشوع تولید باشد

دولت با سیاست گذاری های مناسب برای بخش خصوصی، امکان رشد و توسعه در 
محیط رقابتی را فراهم کند

معاون فنی رشکت موج آینده فرافن:

تعریف نقش اشتباه برای رشکت های داخلی در تولید محصول، ممکن است در دراز مدت به رضرشان باشد

مهندس محمد اخوان، معاونت فنی شرکت موج آینده فرافن در گفت وگو با ماهنامه نسل چهارم می گوید: استفاده از توان داخلی را می توانم به دو دسته کلی تقسیم بندی کنم 
که یکی بخش ارائه خدمات یا سرویس است و دیگری تولید و توسعه محصول. حتی اگر تجربه های مشابه در کشورهای همسایه را نیز بررسی کنیم، می بینیم که اصوال بحث 
بومی سازی در حوزه خدمات و سرویس، هم از نظر تجاری برای اپراتور به صرفه است و هم از نظر مالحظات استراتژیک و کم کردن وابستگی به وندورهای خارجی. یک نکته 
را هم نباید فراموش کنیم که ارائه سرویس خود می تواند مقدمه ای برای انتقال دانش و تکنولوژی و در نهایت شروع بحث تولید باشد. در حوزه تولید محصول، زمان بیشتری 
برای رسیدن به نقطه قابل قبول نیاز است و پیچیدگی کار هم بیشتر است. در بخش محصول ما باید جایگاه خودمان را در بازار مخابرات مشخص کنیم. تعریف نقش اشتباه برای 

شرکت های داخلی به جای آنکه به سودشان باشد در بلند مدت به ضررشان است. مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید:

فنِی دانش محور در کنار اپراتورهای مخابراتی و وندورها در پروژه های مختلف  قرار گیرد و 
در مراحل مختلف پروژه با شناخت از نیازمندی های اپراتور و از طرفی تسلط بر استاندارهای 
روز و توانمندی های وندور، نقش آفرینی کند. جایگاه یکپارچه ساز سیستم ایده ای تعریف 
شده در دنیا است، ولی در ایران در این بخش ضعف داشتیم و معموال فعالیت های مرتبط 
با این نقش توسط قسمتی از بدنه اپراتور یا وندور انجام می شد در حالی که جایگاه و تمرکز 

هر یک از این دو بازیگر اصوال خارج از حوزه یکپارچه سازی سیستم است. 

  شرکت موج آینده فرافن تا چه حد توانسته است با تکیه بر دانش 
بومی کارکنان فنی خود به تولید محصول بپردازد؟

شرکت فرافن به عنوان یک شرکت یکپارچه ساز سیستم ، در کنار ارائه خدمات مهندسی 
و استفاده از محصوالت وندورها ، باید توانمندی تولید و ارائه محصول نیز داشته باشد. به 
هر حال با توجه به جایگاه ما و ارتباط نزدیک با اپراتورهای مخابراتی و وندورها ، شناخت 
ــت و این هم  خوبی از خالء های موجود و نیازمندی های بازار برای ما به وجود آمده اس
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یکی از رسالت های اصلی ماست که بتوانیم نیازمندی مشتریانمان را در حوزه محصول 
مرتفع نماییم.

از حدود سه سال پیش که بحث تولید ملی جدی شد، شرکت فرافن نیز ساختار طراحی 
و تولید محصول را در داخل معاونت فنی شرکت ایجاد نمود و از آن زمان توجه ویژه ای 
به این بخش انجام شد. هدف ما نیز از بدو راه اندازی بخش طراحی و تولید محصول بر 
این نکته متمرکز بود که به سمت محصوالتی برویم که تولید آن از منظر هزینه -فایده 
توجیه اقتصادی داشته باشد تا استفاده از این محصوالت با مشتریان قابل طرح باشد. این 
نکته بسیار مهمی است چراکه گاهی احساس می کنیم بحث تولید داخلی به اشتباه در 
مسیر دیگری قرار می گیرد و به همین جهت امکان رشد ارگانیک خود را از دست می دهد. 
در ایده تولید بومی، نظر ما بر این نیست که هر آنچه وجود دارد را با هر کیفیت و قیمتی 
مجددا از صفر طراحی کنیم. از نظر ما در تولید داخل دو حوزه را باید با جدیت پیگیری 
کنیم، یکی محصوالتی که تولید آن در داخل با مشخصات مشابه از نظر اقتصادی قابل 
توجیه است و با برنامه ریزی درست امکان توسعه بازار برای آنها وجود دارد و مورد بعدی 
ــت که از نظر استراتژیک و با لحاظ نمودن شرایط زمانی الزم است روی  محصوالتی اس
تولید آن کار شود  یعنی ممکن است به ما نفروشند یا اگر بفروشند ریسک هایی برای ما 
در آینده ایجاد شود. با همین رویکرد ما در سه سال گذشته، برنامه ریزی جهت طراحی و 
تولید محصوالت متنوعی در حوزه فن آوری اطالعات، امنیت سایبری و بخش مخابرات را 

در دستور کار قراردادیم.  

  رویکرد شرکت های مخابراتی به حوزه تولید داخل چگونه است و در 
چه بخش هایی از توان شرکت های داخلی و خارجی استفاده می شود؟

دید ما مهندسی است و افرادی که در فرافن کار می کنند هم سابقه کار در اپراتور دارند و 
هم سابقه فعالیت در وندورهای مخابراتی؛  بنابراین دغدغه های اپراتور و وندورهای خارجی 

را می دانیم و با توانمندی هایشان نیز آشنا هستیم.
ــبختانه از چند سال پیش رویکرد اپراتورها به استفاده از توان شرکت های داخلی  خوش
تغییر کرده است ولی اینکه آیا از تمام ظرفیت های توان داخل استفاده می شود؟ پاسخ 
من منفی است. بحث استفاده از توان داخلی را می توانم به دو دسته کلی تقسیم بندی 
کنم که یکی بخش ارائه خدمات یا سرویس است و دیگری تولید و توسعه محصول. حتی 
اگر تجربه های مشابه در کشورهای همسایه را نیز بررسی کنیم، می بینیم که اصوال بحث 
بومی سازی در حوزه خدمات و سرویس، هم از نظر تجاری برای اپراتور به صرفه است و 
هم از نظر مالحظات استراتژیک و کم کردن وابستگی به وندورهای خارجی. یک نکته را 
هم نباید فراموش کنیم که ارائه سرویس خود می تواند مقدمه ای برای انتقال دانش و 
تکنولوژی و در نهایت شروع بحث تولید باشد. رویکرد ما نیز از اول این بوده است که روی 
خدمات تمرکز زیادی انجام دهیم و در چند سال گذشته تجربیات بسیار موفقی هم در 
این زمینه حاصل شد که مهمترین آن برای ما در شرکت فرافن ارائه سرویس بهینه سازی 
شبکه موبایل )4G/۳G/۲G( بود که با اعتماد همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور تلفن 
ــور و از طرفی ایجاد ظرفیت فنی الزم جهت ارائه این سرویس با توان داخلی  همراه کش
در ساختار شرکت شکل گرفت، در حالی که این خدمات پیش از این توسط وندورهای 
خارجی نظیر نوکیا ، اریکسون و هواوی  در کنار محصوالتشان ارائه می شد. البته در بخش 
خدمات فنی- مهندسی جای کار زیادی وجود دارد و همچنان می بینیم که حوزه های 

خدماتی وجود دارد که می تواند توسط شرکت های داخلی انجام شود ولی به شرکت های 
خارجی تکیه می شود. 

ــیدن به نقطه قابل قبول نیاز است و  ــتری برای رس در حوزه تولید محصول، زمان بیش
پیچیدگی کار هم بیشتر است. در بخش محصول ما باید جایگاه خودمان را در بازار مخابرات 
مشخص کنیم. تعریف نقش اشتباه برای شرکت های داخلی به جای آنکه به سودشان باشد 
در بلند مدت به ضررشان است. استفاده از محصول داخلی هر از چندگاهی بحثش داغ 
ــود و سپس به فراموشی سپرده می شود شاید هم یکی از دالیل این باشد که این  می ش
جایگاه و مدل تعاملی به درستی تبیین نمی شود و نمی تواند طوالنی مدت ادامه پیدا 
کند. قرار نیست به عنوان تولید کننده محصول داخلی ، شرکت فرافن جایگاه شرکت هایی 
نظیر اریکسون یا نوکیا را در زمینه تولید و تامین محصوالت زیرساختی صنعت مخابرات 
بگیرد ولی در کنار بخش خدمات مهندسی که پیش تر به آن اشاره کردم امکان تعریف 
محصوالت مشخصی وجود دارد که تمرکز و تخصص تولید کنندگان بزرگ خارجی نیست 
و از طرفی مورد نیاز اپراتورهای داخلی هم می باشد که این بخش تمرکز حوزه تولید داخلی 

در شرکت فرافن می باشد. 

  در م�ورد خدمات شرکت فرافن لطفا توضیحاتی ارائه دهید.
در حال حاضر در بخش خدمات، شرکت فرافن توانمندی فنی و پروژه های فعال در سه 
 ، )IT Managed Service( ــده فن آوری اطالعات حوزه شامل سرویس مدیریت ش
ــازی شبکه های ثابت و رادیویی )NPM/NPO( و خدمات امنیت  طراحی و بهینه س

سایبری را دارد. 
ــرویس مدیریت شده فن آوری اطالعات یک نیاز اساسی برای اپراتورها و سازمانهای   س
بزرگ است تا بتوانند عملیات و نگهداری سامانه های IT سازمان را به صورت سرویس 
و در قالب مجموعه ای یکپارچه از نیروی انسانی آموزش دیده ، فرایند و ابزار و به صورت 
ــرویس مدیریت شده IT کاهش چشمگیر  ــپاری راهبری کنند. نکته مهم در س برونس
هزینه های واحد فن آوری اطالعات سازمانها، بهبود کیفیت سرویس و امکان پاسخگویی 

سریع به نیازهای جدید سازمان می باشد. 
ــی دیگری که در مجموعه فرافن ارائه می دهیم بحث بهینه سازی،  ــرویس مهندس س
بازطراحی و مدیریت راندمان شبکه های مخابراتی است که با توجه به توسعه سریع نسل 
سوم و چهارم موبایل، نیازمندی آن به شدت در کشور وجود داشت. چالش مهم پیش رو 
هم این بود که دانش بومی برای طراحی  و بهینه سازی نسلهای جدید شبکه موبایل با 
توجه به زمان کوتاهی که از راه اندازی این شبکه ها می گذشت در کشور وجود نداشت. 
خوشبختانه با اعتماد شرکت همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور موبایل منطقه و از طرفی با 
تالش شبانه روزی در مجموعه فرافن ظرفیت سازی ، انتقال دانش و سازمان دهی مناسبی 
طی سه سال و نیم گذشته برای این کار انجام شد و موفقیت های چشمگیری حاصل شد. 
نکته قابل توجه، روال درست انتقال دانش و بومی سازی است که در این پروژه اتفاق افتاد 
و اینکه ما توانستیم با جذب فارغ التحصیالن دانشگاه های معتبر در کنار نیروهای با تجربه 
خارجی بحث بومی سازی و انتقال دانش را انجام دهیم. در حال حاضر ما توانمندی کامل 
برای ارائه سرویس End to End بهینه سازی و مدیریت راندمان برای تکنــولوژی های 
مختلــف ) Multi-Technology ( و وندورهـــای مختلف )Multi-Vednor( بر 
ــبکه انتقــال و  روی الیه RAN  در بخش رادیویی، الیــه HRAN و LRAN در ش

خوشبختانه از چند سال پیش 
رویکرد اپراتورها به استفاده از 
توان شرکت های داخلی تغییر 

کرده است ولی اینکه آیا از تمام 
ظرفیت های توان داخل استفاده 
می شود؟ پاسخ من منفی است. 
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CS/PS Core را در قالب یک سرویس مهندسی به اپراتورهای موبایل داریم. 
سرویس امنیت سایبری نیز با توجه به نیاز داخلی و در نظر گرفتن شرایط زمانی با تمرکز 
بر روی حوزه مخابرات و فن آوری اطالعات توسعه پیدا کرد . به هر حال تردیدی نداریم 
ــور ما در حوزه امنیت سایبری همواره در معرض تهدید بوده است که با توسعه  که کش
شبکه های ارتباطی پهن باند این تهدیدها گسترده تر و پیچیده تر هم شده است. خدمات 
ما در حوزه امنیت سایبری با شناختی که ما از حوزه مخابرات داشتیم بر روی ارزیابی و امن 

سازی شبکه های ارتباطی تمرکز دارد. 
ــتاوردهای ارائه خدمات در بخش های مختلف برای ما شناخت خوب از  یکی از دس
نیازمندی ها بود که منجر به تولید محصوالتی کاربردی شد. به عنوان مثال در بخش 
ــده فنآوری اطالعات، ما یک سامانه یکپارچه مدیریت شبکه و  سرویس مدیریت ش
ــی به نام JOSS را معرفی کردیم که در پروژه های ما استفاده می شود و یا  سرویس
در سرویس بهینه سازی و در طول زمان پروژه ، برروی سامانه مدیریت راندمـــان و 
بهینه سازی شبکه های موبایل به اسم Radio Patrol کار شد که در حال حاضر 
ــتقل را دارد. در بخش امنیت سایبری هم  ــتفاده به عنوان محصولی مس قابلیت اس
ــازمان فن آوری اطالعات به عنوان  ــامانه های ویروس کاو و MASP با کمک س س

محصول حوزه امنیت سایبری توسعه داده شد. 

  قابلی�ت های مهم محصوالت جدیدتان و ویژگی های�ی که آن را از 
نمونه ه�ای دیگر منحصر به فرد می کند چه مواردی است؟

در حوزه مدیریت ترافیک شبکه های دیتا، محصول سپند را در سبد محصوالتمان برای 
ــتفاده شرکت های سرویس دهنده و اپراتورهای مخابراتی توسعه دادیم که محصول  اس
خاصی است. هم از نظر تکنولوژی پیچیده است و هم از نظر امکان تهیه مشابه خارجی، 
این محصول اهمیت پیدا می کند. سپند یک سامانه یکپارچه جهت اعمال سیاست های 
مدیریت ترافیک، انجام شارژینگ های متنوع برای سرویس های دیتا با امکان ارائه گزارش 
ــت. از نظر استاندارد ، این  ــبکه اس جامع بر روی ترافیک عبوری در الیه های مختلف ش
سامانه قابلیتهای مهم PCEF و PCRF را در استاندارد ۳GGP پشتیبانی می کند و 
امکان یکپارچه سازی با سامانه های موجود اپراتور با استفاده از اینترفیس های استاندارد 
Gx  و Gy و Gz را دارا می باشد. خوشبختانه بخشی از قابلیت های این سامانه با موفقیت 
در قالب پروژه تفکیک ترافیک داخل از خارج با ظرفیت ۱۳0 گیگابیت بر ثانیه در یکی از 
اپراتورهای داخلی پیاده سازی شد که شاید بزرگترین پروژه از نوع خود در بخش مدیریت 

دیتا شبکه های پهن باند باشد.
ــامانه مدیریت تجربه مشتری یا Quality of Experience است که  محصول دوم س

راهکار جدیدی در حوزه ارزیابی و ارتقا کیفیت شبکه پهن باند است. همانطور که می 
ــبکه همواره  از دید تجهیزات شبکه اندازه  دانید در بخش OSS اپراتورها، کیفیت ش
گیری می شود،  یعنی شاخص هایی که سامانه های OSS درباره کیفیت شبکه نشان 
ــبکه اپراتور جمع آوری  ــت که از المان های ش می دهد، حاصل پردازش اطالعاتی اس
ــت و همیشه با تجربه واقعی مشتری از سرویس متفاوت است. نکته متمایز  کرده اس
کننده سامانه QOE  این است که با توجه به مدل طراحی و  پیاده سازی آن ، امکان 
ارزیابی کیفیت واقعی شبکه از منظر مشترک برای اپراتور ایجاد خواهد شد و گزارشات 
برخط ارائه شده توسط سامانه می تواند اپراتور را در شناسایی مشکالت کیفیت، بهینه 
سازی شبکه و افزایش رضایتمندی مشترکین یاری نماید. خوشبختانه در شبکه پهن 
ــرکت محترم مخابرات ایران این سامانه در کل کشور و در بسیاری از مراکز راه  باند ش
اندازی شده است و گزارش های متنوع سیستم به صورت روزانه مورد استفاده مدیران و 

کارشناسان مربوطه قرار می گیرد. 
محصول دیگر شرکت فرافن سامانه CGNAT است. همانطور که می دانید تمام شدن 
IPV4 چالش جدی برای  اپراتورهای مخابراتی است که با رشد روز افزون مشترکین و 
تنوع سرویس ها به بلوک های آدرس بیشتری نیازمند هستند. دغدغه دیگر اپراتور ها هم 
بحث مهاجرت از IPV4 به IPV6 در شبکه اپراتور است و نیازمندی راهکار مهاجرت گام 
به گام در شبکه اپراتور با در نظر گرفتن تنوع تجهیزات و آماده نبودن بخش هایی از شبکه 

برای مهاجرت به IPV6  به شدت حس می شود.
ــای Private  و Public و ایجاد  ــت بین آدرس ه ــامانه CGNAT با انجام نگاش  س
الگ های متناظر با نگاشت آدرس در ظرفیت ترافیکی باال ، امکان استفاده از بالک های 
Private را در شبکه اپراتور ایجاد می کند و بنابراین مشکل محدودیت تعداد IPV4 با 
استفاده از این سامانه با کمترین هزینه قابل حل می باشد . از طرفی این سامانه می تواند 
در طراحی برنامه مهاجرت اپراتور به IPV6 جهت نگاشت IPV4 به IPV6 در ظرفیت 

باال مورد استفاده قرار گیرد. 
به عنوان سخن پایانی باید بگویم ما در کشور منابع و استعدادهای خوبی داریم که باید 
سازماندهی شوند و این بزرگترین دغدغه ماست. با توجه به ساختارهای موجود، نقش 
دولت این میان بسیار پررنگ است. وقتی می گوییم کمک دولت اولین چیزی که به ذهن 
خطور می کند تسهیالت مالی است ولی به نظرم از آن مهم تر برای ما در یک مجموعه 
ــد که برای ما امکان رشد و  ــت گذاری هایی باش خصوصی کمک دولت می تواند سیاس
توسعه در یک محیط رقابتی را فراهم کند و هم اطمینان خاطر برای توسعه کسب و کار 
ایجاد نماید. از نظر من بزرگترین معضل کشور هم که بحث اشتغال زایی است تنها در این 

مسیر قابل حل است.
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رشایط فعلی فرصتی طالیی برای رشکت های توامنند داخلی صنعت مخابرات است

معاون فروش و بازاریابی رشکت موج آینده فرافن:

توان پوشش بخش عمده ای از نیازهای اپراتورها و رسویس دهندگان را داریم

فرخ توسلی، معاون فروش و بازاریابی شرکت موج آینده فرافن دارای مدرک کارشناسی ریاضی کاربردی از دانشگاه اصفهان است. او می گوید که سابقه کاری من طی ۱0 سال 
گذشته در شرکت هواوی )شرکت چینی تامین کننده تجهیزات مخابراتی( در سمت های مختلفی چون مدیر پروژه، مدیر دپارتمان، مدیر فنی  و سایر مسوولیت های مرتبط بوده 
است و پیش از آن هم با چندین شرکت داخلی شامل ایده پرداز، افرانت و الیزر که جزو سرویس دهندگان مطرح اینترنت و دیتا سنتر بوده اند، همکاری داشته ام. تخصص های 
توسلی در شناسایی بازار و حل مساله با ارائه راه حل می باشد.معاون فروش و بازاریابی شرکت موج آینده فرافن در گفت وگو با ماهنامه نسل چهارم به سواالت پیرامون حیطه 

مسوولیتش پاسخ داده است که مشروح آن به شرح ذیل است:

  حیطه مسوولیت معاونت یا به عبارتی استراتژی شرکت در این حوزه 
را معرفی بفرمایید؟

هیات مدیره شرکت از روز نخست برنامه راهبردی مشخصی داشته و ما در معاونت دنباله 
رو این برنامه هستیم. شرکت فرافن باید بتواند تا ابتدای سال ۱400 جایگاه خود را به عنوان 
 Integrator ارتفاء دهد؛ یا به عبارتی برترین ICT اولین شرکت یکپارچه ساز در حوزه

کشور باشد.
در این راستا طی سال های گذشته ما در بخش های مختلف صنعت ICT  هم پروژه های 
اجرایی داشتیم و هم توانسته ایم برخی از نیازهای پروژه ها را در داخل کشور تولید کنیم. 
این بدان معناست که توانستیم رابطه بین تکنولوژی وندورهای خارجی و نیاز اپراتورهای 
کشور را شناسایی و به وسیله نهادینه کردن دانش در شرکت به صورت میانجی عمل کنیم 
و در این بین برخی از نیازهای فنی را نیز به صورت داخلی تولید و در این چرخه مورد 

بهره برداری قرار دهیم.
ــی فروش، تیم  در  حال حاضر در این معاونت تیم های مختلفی از جمله تیم مهندس
فروش و گروه بررسی و تحلیل فن آوری های موجود دنیا شکل گرفته و در یک فرآیند 
کامل پاسخگوی اپراتورها و سرویس دهنده های حوزه  ICT  با روش یکپارچه سازی 

فناوری هستیم.
  شرایط کنونی را چگونه ارزیابی می کنید؟

به نظر بنده امروز فرصت طالیی برای دست اندرکاران علمی این صنعت است. با شروع 
ــور و عدم همکاری با  ــرکت های خارجی از کش هر گونه تحریمی که منجر به خروج ش
ــد، طبیعتا فرصت برای شرکت های توانمند داخلی فراهم می شود. ما یا  آنها خواهد ش
کشورهای مشابه ما، باید زیرساخت های خود را طی سالهای گذشته برای چنین روزهایی 
تجهیز و آماده می کردند. خداوند را شاکریم که به ما توانایی حضور در این بازار را اعطا 
فرموده است. در حال حاضر ما توسط همکاران و شرکای تجاری خود در داخل و خارج از 

کشور توان پوشش بخش عمده ای از نیازهای اپراتورها و سرویس دهندگان را داریم.

  حوزه فعالیت شما به اپراتورها محدود می شود؟
ــب مجوز از مراجع ذیصالح در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات در حال  خیر ما با کس

جذب مشتریان سازمانی و بانک هاو سایر صنایع فعال در کشور هستیم.
در حال حاضر در این بخش ارزیابی امنیتی شبکه ها و سیستم های نرم افزاری و پیش گیری 

از نفوذ به سیستم های مختلف در سازمان ها فعالیت گسترده ای داریم.
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نقش مدل های ذهنی مدیران در عرص دیجیتال

تصمیمات مدیران از نوع رویکرد آنها به مس�ایل سرچش�مه می گیرد. این رویکردها یا مدل های ذهنی به چهار قس�م مدل های ذهنی پریس�کوپی )شکل ۱(، 
میکروسکوپی )شکل ۲(، تلسکوپی )شکل ۳( و کالیدوسکوپی )شکل ۴( تقسیم می شوند. در این نوشته نقش هر یک از این مدل ها با تأکید بر صنعت ارتباطات 

بررسی می شود.

سید مصطفی سید هاشمی
عضو هیات مدیره گروه توسعه اقتصادی 

تدبیر

شکل ۱: پریسکوپ

شکل ۲:  میکروسکوپ

زمانیکه »چرایی تغییر« به سوالی برای مدیران مبدل می گردد، آن ها باید مدل ذهنی 
میکروسکوپی را اتخاذ کنند. در چنین حالتی، مدیران می توانند در عوامل تغییر تعمق 
نموده و از اینکه چرا آنها رخ می دهند مطلع گردند. برای مثال، آنها شاید فناوری های

IP  محور، ظهور رقبای ویرانگر نظیر فناوری هایی چون واتس اپ، ضریب نفوذ فزاینده ی 
ــیار و اتصال پذیری را به عنوان عوامل و محرک های اصلی این تغییرات به  پهن باند س

حساب آورند.
ــت و تصمیم گیرندگان نیاز دارند  به هرحال، این مدل ذهنی نیز به تنهایی کافی نیس
بدانند چه زمانی یک تغییر رخ می دهد و چگونه روی کل صنعت تأثیر می گذارد. اتخاذ 
مدل ذهنی تلسکوپی، مدیران مخابراتی را قادر می   سازد تا زمان و چگونگی روندها را 
درک )پیش بینی(کرده و به پیامدها و داللت های آنها اشراف بیشتری یابند. به عنوان 
مثال، تمام سه روند تغییر ساختار شبکه مخابراتی، تغییر خدمات کاربر نهایی و تغییر 
ــب زمان رخداد و شیوه ای که آنها بر کل صنعت  ــتم های IT  را می توان بر حس سیس
ــتفاده از مطالعات داخلی و خارجی  ــی نمود. برای این منظور، اس اثر می گذارند بررس
حوزه ی فناوری تا حد زیادی می تواند به تصمیم گیرندگان کمک کند تا برآورد تقریبی 
از زمان وقوع به دست آورند. بعالوه، مدیران می توانند با تجزیه روندهای اصلی به سطوح 
خردتری از فعالیت ها، اطالعات کاربردی فراونی بدست آورند. نمونه ای از این تجزیه در 

جدول ارایه شده است.

مقاله

مادامی که مدیران نسبت به مسائل رویکرد صحیحی اتخاذ نکنند، آنها در اقدامات خود 
ناکام خواهند ماند و منابع سازمانی زیادی را هدر خواهند داد. دنیای کسب و کار پر است از 
داستان های تراژدیک سازمان هایی که برغم داشتن منابع مالی عظیم و جایگاه خوب دربازار، 
صرفأ بخاطر آنکه نگاه مدیرانشان نسبت به مسایل واقعی مناسب نبود، شکست خورده و از 

عرصه ی رقابت خارج شدند. 
امروزه صنعت ارتباطات از یک صنعت سرمایه به یک صنعت خدمات کاربرمحور تغییر 
مسیر داده است.  این تغییر که غالبأ از آن به عنوان دگرگونی IP یاد می شود در تمامی 
بخش های جهان مشهود است. ظهور فناوری های مختلف به همراه مدل های کسب کار 
ــت. بعنوان  ــرکت های مخابراتی ایجاد کرده اس ــیاری را برای ش ویرانگر چالش های بس
 )PSTN( نمونه، خدمات سنتی صوت ارائه شده توسط شبکه های سویچ عمومی تلفن
امروزه از سوی فناوری های OTT نظیر واتس آپ، وایبر و تلگرام )و غیره( با چالش های 

تهدیدکننده ای روبرو گردیده است.
برای حفظ سهم بازار و نیل به مزیت رقابتی پایدار، هر مدیر ناگزیر به تدوین استراتژی است. 
استراتژی که ذاتاً از نگاه او به مسایل یعنی مدل ذهنی او سرچشمه می گیرد. این مدل ها به 
چهار دسته ی مدل های ذهنی پریسکوپی، مدل های ذهنی میکروسکوپی، مدل های ذهنی 

تلسکوپی و مدل های ذهنی کالیدوسکوپی تقسیم می شوند.
 هنگامی که مدیران کوشش می کنند تا نشانه های تغییر را مشاهده کرده و درباره اینکه 
»چه چیزی در حال رخ دادن است« سوال می پرسند، در واقع، آنها مدل ذهنی پریسکوپی 
ــت که قرار است صنعت  را اتخاذ کرده اند. چیزی که در اینجا اهمیت دارد روندهایی اس
ــازند. به عنوان نمونه، با اتخاذ مدل ذهنی پریسکوپی مدیران شرکت های  را دگرگون س
ــاید  مواردی چون تغییر ساختار شبکه های مخابراتی، تغییر خدمات کاربر  مخابراتی ش
نهایی و تغییر سیستم های IT را بعنوان سه روند عمده ی صنعت ارتباطات در نظر بگیرند. 
برای رصد و پاییش صحیح این تغییرات ، مدیران باید همچون یک پریسکوپ عمل کنند. 
اما اتخاذ رویکرد پریسکوپی به معنای کل داستان نیست، زیرا مدیران نیاز دارند از علل و 

محرک های این تغییرات نیز مطلع شوند. 
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مدیران به مسائل، مدل های ذهنی مدیران باهم تفاوت دارند. لذا آنچه که  سازمان های 
مخابراتی )و به عبارتی تمام سازمان ها( را از هم جدا می کند در نحوه ی نگاه مدیران 
 CPNDآنها به مسایل پیرامونی ریشه دارد .انتخاب حوزه ی فعالیت براساس معماری

و مدل های نوآورانه کسب و کار دو مثال واضح در این زمینه می باشند.
ــای ذهنی مدیران، در  ــت که قدرت مدل ه ــت این حقیقت اس آنچه که پرواضح اس
شکل دهی به تصمیمات آنها انکار ناپذیر است. به دیگر سخن، مدیران نباید نتیجه ی 
متفاوتی را انتظار داشته باشند، وقتی که یک مدل  ذهنی  نامناسب )اشتباه( را برای 
تحلیل مسایل اتخاذ می کنند. به طور خالصه، هنگامی که مدیران درخصوص نحوه 
مدیریت مسایل می اندیشند، چهار نوع مدل فکری را می توان برای آنها تعریف نمود. 
برخی از مدیران  بسیار به » چیستی امور« عالقمندند. این افراد عادت دارند روندهایی 
ــان را تغییر می دهد مشاهده کنند. بنابراین، آنها از مدل ذهنی  که محیط پیرامونش

پریسکوپی استفاده می کنند.
 برخی از مدیران نیز روی » چرایی امور« متمرکزند. یعنی، آنها عواملی که منجر به 
این روندها می شوند را مشاهده می کنند. از این رو، آنها از مدل ذهنی میکروسکوپی 
استفاده می کنند مدیرانی هم هستند که به »چه زمانی و چگونگی امور« عالقمندند، 
در واقع این افراد به دنبال آگاهی از آنند که چه زمانی روندها رخ می دهند و چگونه 
ــتفاده می کنند. آخرین نوع  ــکوپی اس کار می کنند. بنابراین، آنها از مدل ذهنی تلس
ــتجو و  ــاره دارد که  فرصت های پنهان در دل روندها را جس مدیران نیز به آنهایی اش
ــف می کنند. این افراد عادت دارند به فرصت هایی که در دل اتفاقات وجود دارد  کش
توجه کنند. از این رو آنها از مدل ذهنی کالیدوسکوپی استفاده می کنند. یک مثال از 
صنعت مخابرات کاربرد این مدل های ذهنی را نشان داد و آنچه که الزم به توجه است 
این است که یک ترکیب از این مدل های ذهنی )در هئیت مدیره سازمان( نتایج به 

مراتب بهتری از هرکدام از این مدل های ذهنی خواهد داشت.

مقاله

برنامه ریزی و طراحی شبکه
برنامه ریزی مهاجرت از سیستم موروثی به سیستم جدید
آزمون عملیات پذیری متقابل و راستی آزمایی تجهیزات

انتخاب فروشنده
تضمین خدمات موروثی به شبکه جدید

توسعه خدمات جدید
اعتبار سنجی خدمات جدید از طریق اثبات مفهوم

فرایند صدور صورت حساب
پیاده سازی استریم الینینگ

توسعه راهکارهای انتها به انتها
پیاده سازی راهکارهای انتها به انتها

سطح فعالیت ) برای مدیریت پذیری بیشتر(روندابرروند

تحول صنعت مخابرات 

تغییر ساختار
شبکه مخابراتی

تغییر خدمات 
کاربر نهایی

IT تغییر سیستم های

شکل ۳: تلسکوپ

شکل 4: کالیدوسکوپ

ــی که مدیران روندها را به فعالیت های کوچک مقیاس تر و قابل مدیریت تری  هنگام
تقسیم می کند، آنها آگاهی بسیار زیادتری از پیامدهای آنان به دست خواهند آورد. در 
این حالت، هر یک از این فعالیت ها را می توان به پروژه ی عملیاتی مجزایی تقسیم کرد 
و قسمتی از منابع سازمانی را به آن تخصیص داد. به هرحال، مدل تلسکوپی صرف 
نیز ضامن تمام موفقیت نیست. زیرا، مادام که مدیران نتوانند فرصت های موجود در 
تغییرات صنعتی را درک کنند، آنها نخواهند توانست اقدامات ارزش آفرینی را انجام 
ــکوپی را اتخاذ  ــت تا مدل ذهنی کالیدوس ــد. به همین منظور، مدیران الزم اس دهن
نمایند. این مدل ذهنی به زوایه هایی اشاره داردکه مدیران تالش می کنند تا روندها )و 
مسایل( را مشاهده کرده و فرصت هایی موجود در دل آنها را کشف کنند. آنچه که در 
منابع و مواخذ نزد ماهنامه نسل چهارم محفوظ است.دنیای کسب و کار می توان مشاهده نمود این واقعیت است که بسته به شیوه ی نگاه 
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گزارش
ماه

رشکت موج آینده فرافن ارائه دهنده راهکارهای یکپارچه مخابراتی و فن آوری اطالعات

  حوزه های فعالیت شرکت فرافن و سرویس های قابل ارائه
• ارائه راهکارهای پیشرفته در حوزه فناوری اطالعات و شبکه های مخابراتی

• مشاوره و ارائه خدمات و راهکارها در حوزه امنیت سایبری 
• ارائه سرویس های مدیریت شده و یکپارچه سازی سیستم ها

• طراحی و تولید محصول
• مدیریت و راهبری پروژه ها در حوزه فناوری اطالعات و مخابرات

• مشاوره، طراحی و بهینه سازی شبکه های موبایل

شرکت موج آینده فرافن با هدف ارائه سرویس یکپارچه سازی در حوزه فن آوری 
اطالعات و ارتباطات در سال ۱۳89 پایه گذاری شد. جهت گیری اصلی این شرکت 
از ابت�دا ایج�اد یک مجموعه کامال دانش محور بوده اس�ت که با تکی�ه بر دانش و 
تکنولوژی روز و همچنین استفاده از تجربیات و سوابق اجرایی موجود، جای خالی 

شرکت های یکپارچه ساز سیستم و سرویس را در پروژه های مخابراتی کشور پر 
نماید. امروزه با نگاهی به جهت گیری صنعت مخابرات در دنیا و همگرایی مد نظر 
برای تکنولوژی های مطرح در این عرصه، بحث یکپارچه س�ازی سیستم اهمیت 

ویژه ای پیدا کرده است.

  ویژگی ها
• ایجاد داشبوردهای عمومی و اختصاصی بر اساس نیاز کاربران

• قابلیت تولیدKPI  وKQI  و نمایش Trend برای شاخص های شبکه
• قابلیتAnomaly Detection برای تشخیص خودکار شاخص های راندمان

ــه و نمایش اطالعات شامل شاخص ها و موقعیت تجهیزات بر روی  • پشتیبانی از نقش
نقشه

• موتور گزارش ساز با قابلیت طراحی قالب های گزارش

  سامانه سپند )راهکار مدیریت ترافیک(

ــامانه سپند به منظور بررسی دقیق ترافیک شبکه های تلفن همراه و پهن باند ثابت  س
طراحی و تولید شده است. با استفاده از سامانه سپند، اعمال سیاست ها ، متناسب با نوع 

ترافیک امکان پذیر می گردد.. 
• بررسی ترافیک شبکه برای تشخیص نوع سرویس

• تفکیک ترافیک داخل و خارج از ایران
• ارائه سرویسهای متنوع و پویا
• ارائه سرویسهای ارزش افزوده

• تخصیص تعرفه های مختلف برای انواع ترافیک
• کنترل پهنای باند به صورت پویا با توجه به ترافیک شبکه

• مدیریت ترافیک به منظور استفاده بهینه از منابع شبکه
QoS  تضمین •

• قابلیت پیاده سازی در شبکه های تلفن همراه و ثابت

  سامانه ویروسپاد

محصوالت بومی فرافن:

)Radio Patrol( سامانه مدیریت راندمان شبکه  

سامانه مدیریت راندمان شبکه Radio Patrol، سیستمی مبتنی بر وب برای جمع آوری، 
یکسان سازی و پردازش اطالعات می باشد. این سامانه امکان پایش راندمان المان های 
شبکه، شامل بخش دسترسی، انتقال و شبکه هسته ایجاد نموده  و امکان پیاده سازی 
مدیریت راندمان را مستقل از تجهیزات شبکه و تکنولوژی مورد استفاده برای اپراتور یا 

سرویس دهنده مخابراتی فراهم می نماید. 

بد افزارها وAPT ها)Advanced Persistent Threat(  برای شرکت ها و سازمان ها 
به عنوان یک تهدید دائمی محسوب می شوند. راهکار ویروسپاد فرافن، با ترکیب اطالعات 
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گزارش
ماه

ــا  )Virus Definition( آنتی ویروس های مختلف، محافظت  ــایی ویروس ه شناس
همزمان در برابر بدافزارها و APTها را فراهم می کند. این رویکرد ترکیبی ، باعث تشخیص 

سریع و موثر تهدیدهای احتمالی انواع فایلها و ترافیک مبتنی بر IP می گردد.
• بهبود چشمگیر شناسایی بدافزار و APT با آنالیز سریع و همزمان با استفاده  از چندین 

آنتی ویروس
• پشتیبانی از استفاده همزمان  تا 40 آنتی ویروس مختلف

 IS و IT یکپارچه سازی سریع و آسان با تجهیزات زیر ساخت •
• نظارت بر فایل ها، پورتال های وب، ایمیل ها وترافیک شبکه 

• حفظ حریم خصوصی با پیاده سازی در محل مشتری
• اینترفیس کاربری قدرتمند با قابلیت خصوصی سازی جهت مدیریت نتایج اسکن و پایگاه 

داده

)QoE( سامانه نظارت بر کیفیت تجربه مشتری  

سامانه جامع تحلیل امنیت نرم افزارهای موبایل، سامانه ای یکپارچه بر مبنای ابزارهای 
الزم جهت تحلیل امنیت نرم افزار و برنامه های کاربردی موبایل می باشد. این ابزار 
با استفاده از موتورهای بازسازی کد و آنتی ویروس های شناخته شده،  امکان تحلیل 

امنیتی  نرم افزارها را بر اساس استانداردهای امنیتی فراهم می آورد. 
ــی فایل های موبایل به صورت دسته بندی شده، بدون نیاز به وجود سورس  • بررس

کد
• تحلیل ساختار کد و شناسایی ضعف های امنیتی شامل انواع راه های نفوذ، آسیب 

پذیری ها و عوامل مخرب نهفته در برنامه 
• قابلیت شناخت انواع ویروس و بد افزار نهفته در سورس کد 

 iOSپشتیبانی کامل از سیستم عامل های اندروید و •
 OWASP تحلیل انواع ضعف های امنیتی بر اساس استانداردهای •

  سامانه راهبان

شبکه های  کامپیوتری  و  اتکای  هر چه  بیشتر  سازمان ها  به  بستر  شبکه  برای  ارائه  خدمات 
 درون  و برون  سازمانی، مدیران  و  راهبران  چنین  شبکه هایی  را  با  چالش های  متعددی 
 روبرو  کرده  است. از  مهمترین  این  چالش ها  بحث  تأمین  امنیت  دسترسی  به  سرورها  و  

دستگاه هایی  است که  این  شبکه ها  را  می سازند.
ــازی  شده  است.  با  ــتن  این  نیاز  طراحی  و  پیاده س محصول راهبان فرافن با در  نظر  داش
 استفاده  از  این  محصول  مدیران  شبکه  می توانند یک الیه  امنیتی  برای  دسترسی  و اعمال 

 تغییرات در  بستر  شبکه  به  وجود  آورند. 
Attack Surface کمتر کردن •

• ضبط تمامی فعالیتها و امکان مانیتورینگ آنالین 
• قابل پیگیری بودن تغییرات در حداقل زمان

• جلوگیری از ایجاد تغییرات ناخواسته به شکل فعال
• مدیریت کردن دسترسی ها به شکل متمرکز

• محدود کردن دسترسی به اطالعات سرورها و تجهیزات
• دارای App موبایل جهت مانیتورینگ آنالین وضعیت

• پشتیبانی از ساختار درختی مدیریت تجهیزات
local و یا  LDAP امکان احراز هویت از •
• امکان import کردن اطالعات تجهیزات

)black and white list( امکان فیلتر کردن دستورات •
• امکان تعریف ACL براساس ساعت و روز

سامانه نظارت بر تجربه مشتری، با دارا بودن امکان پیاده سازی انواع سرویس های مورد 
استفاده در شبکه های پهن باند، عملکرد یک شبکه مخابراتی ثابت ، همراه و یا یک سازمان 
ــرایط واقعی و از دید کاربر  نهایی آزمایش نموده و با  ــابه با ش ــرایطی مش بزرگ را در ش
جمع  آوری نتایج مرتبط، گزارش های دقیقی از کیفیت شبکه از نگاه کاربر یا مشترک 

ارایه می نماید. 
• دارای پایانه سخت افزاری با قابلیت نصب در  رک های مخابراتی 

• قابلیت تست و پیاده  سازی سرویس های مختلف
• ارائه گزارشات بر اساس کیفیت و بازدهی شبکه از دید تجربه کاربری 

• امکان واکنش به رویدادها در صورت افت کیفیت شبکه بر اساس مقیاس  های تعریف 
شده 

• دارای سخت افزار و نرم افزار بومی
• نمایش اطالعات در سطوح مختلف  

• امکان تعریف کاربر با مشخصات و سرویس های گوناگون و سناریوهای متفاوت   

)MASP( سامانه تحلیل امنیت نرم افزارهای موبایل  
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هوآوی پرفروش ترین تولیدکننده گوشی های هوشمند در جهان می شود!

مک بوک ایر جدید اپل با سخت افزار قدرمتند عرضه شد

ــمند مخصوص کودکان رونمایی کرد.از آنجا که  ــیائومی از یک ساعت هوش ش
شیائومی چهارمین تولیدکننده بزرگ محصوالت تکنولوژی و گوشی در جهان 
محسوب می شود، حاال این شرکت در تازه ترین اقدام خود برای جلب نظر و توجه 
کاربران محصوالت تکنولوژی از یک ساعت هوشمند مخصوص کودکان رونمایی 
ــرکت چینی شیائومی که به تازگی از سایر رقبای  و پرده برداری کرده است.ش
هموطن خود سبقت گرفته و با غول های تکنولوژی و برندهای برتر تولیدکننده 
گجت ها و گوشی های هوشمند به رقابت تنگاتنگی پرداخته است، سعی دارد سهم 
خود را از بازار محصوالت فناوری در جهان توسعه دهد.به همین خاطر با توجه 
به استقبال بی نظیری که از ساعت های هوشمند در جهان به عمل آمده است، 
شیائومی تصمیم گرفته است با اعمال برخی از محدودیت ها، ساعت هوشمندی را 
طراحی و تولید کند که والدین بتوانند با خیال آسوده آن را برای فرزندانشان تهیه 
و خریداری کنند و در اختیار کودکانشان قرار دهند.این ساعت هوشمند که می 
بانی واچ Mi Bunny Watch( ۳ ۳( نام دارد، از شبکه اینترنت 4G LTE و 
همچنین یک سیم کارت نانو پشتیبانی می کند. نمایشگر این ساعت هوشمند 
۱.4۱ اینچی  یک پنل آمولد )AMOLED( است که به یک دوربین کوچک 
و سبک ۲ مگاپیکسلی مجهز شده است.باتری بکاررفته در این ساعت هوشمند 

شیائومی نیز قادر است ۳0 ساعت شارژ را در خود نگه دارد و هر بار شارژ کامل آن 50 
دقیقه به طول می انجامد. همچنین این ساعت تا حدود زیادی ضد آب طراحی شده 
است به گونه ای که به هنگام قرار گرفتن در زیر باران یا شستشوی دستان کودک از کار 
نمی افتد.بر اساس پیش بینی های صورت گرفته، این ساعت هوشمند حدود ۹0 دالر 

در بازارهای جهانی به فروش خواهد رسید.

ــد دارد تبدیل به پرفروش ترین  ــرکت هواوی قص تحلیلگران برآورد کرده اند که ش
 ،phonearena تولیدکننده گوشی های هوشمند در جهان تبدیل شود.به گزارش
پس از آنکه تازه ترین آمارهای منتشره نشان داد که سامسونگ و هواوی در فروش 
گوشی های هوشمند از رقیب آمریکایی خود یعنی اپل سبقت گرفتند و به ترتیب در 
جایگاه های نخست و دوم جدول پرفروش ترین محصوالت تکنولوژی جای گرفتند، 
ــیل باالیی برای کسب رتبه نخست  حاال تحلیلگران بر این باورند که هواوی پتانس
پرفروش ترین برند تکنولوژی خواهد داشت.شرکت چینی هواوی نیز با فروش 54.۲ 
ــت با حضور در رتبه دوم این  ــال جاری ۲0۱8 میالدی توانسته اس میلیون در س
ــتگاه  ــت، از رقیب آمریکایی خود یعنی اپل با فروش تنها 4۱.۳ میلیون دس فهرس
گوشی هوشمند سبقت بگیرد. این بدان معناست که سهم سامسونگ از بازار موبایل 
ــت.به نظر  ــده اس ــد، هواوی ۱5.8 درصد و اپل ۱۲.۱ درصد گزارش ش ۲0.۹ درص
می رسد که هواوی در حال رسیدن به اهداف بلندمدت خود است چراکه این شرکت 
چینی بزرگ قصد داشت در سال جاری ۲0۱8 میالدی حدود ۱80 میلیون دستگاه 
ــمند خود را به فروش برساند که از این میزان، در نیمه نخست سال  گوشی هوش
جاری تاکنون ۹5 میلیون دستگاه از آن به فروش رفته است.برخی دیگر از تحلیلگران 
نیز بر این باورند که هواوی با فروش گوشی های هوشمند سری میت ۲0 که قرار 
ــال جاری ۲0۱8 میالدی به آمار بی سابقه از  ــت در سه ماهه چهارم و پایانی س اس
فروش محصوالتش یعنی حدود ۲00 میلیون دستگاه دست پیدا خواهد کرد.ریچارد 
هو - مدیر ارشد اجرایی شرکت هواوی - درباره آمار موفقیت آمیز فروش این شرکت 
ــیار باال  عنوان کرد: عملکرد موفقیت آمیز و بی نظیر هواوی مرهون آمار فروش بس
ــد فروش و  ــت.وی همچنین در ادامه افزود: میزان رش در بازارهای چین و اروپاس

ــمند هواوی در بازار چین ۳7 درصد و در بازار  ــی های هوش درآمد محصوالت و گوش
ــده است.وی ادامه داد: تنها معضل  اروپا، خاورمیانه و آفریقا نیز 7۳ درصد گزارش ش
و چالشی که هواوی با آن مواجه است، ورود و فروش محصوالت این شرکت در بازار 
ایاالت متحده آمریکاست چراکه چند ماه پیش دونالد ترامپ دستور ممنوعیت فروش 
و استفاده از برندهای تکنولوژی چینی را در این کشور داد و بسیاری از شرکت ها نظیر 

هواوی و زد تی ای را با مشکالت متعددی مواجه کرد.
البته یکی دیگر از عوامل موفقیت و درآمدزایی هواوی، توسعه تجهیزات و زیرساخت های 
ــت که اواخر سال جاری و اوایل سال  ــل پنجم اینترنت 5G اس الزم برای فناوری نس

آینده ۲0۱۹ میالدی قرار است آماده بهره برداری نهایی شود.

اپل قصد دارد مدل جدیدی از لپ تاپ های مک بوک ایر خود را در ماه اکتبر عرضه کند. این لپ تاپ ها مجهز به پردازنده های به روز شده کیبی 
لیک شرکت اینتل هستند.به گزارش وی تری، این لپ تاپ جدید با عنوان مک بوک ایر ۲0۱8 دارای نمایشگری ۱۳ اینچی است و در دو مدل 
مختلف از آن به ترتیب از پردازنده های ۱5 واتی Core i5 و Core i7 شرکت اینتل استفاده شده است که ۱.6 و ۱.۹ گیگاهرتز سرعت دارند.
در این دو مدل از پردازنده های گرافیکی UHD Graphics 6۲0 اینتل و ۳۲ گیگابایت رم DDR4  یا  LPDDR۳ استفاده شده است.

مک بوک ایرهایی که فعال در بازار موجود هستند و سال گذشته عرضه شده اند دارای ۱۲8 گیگابایت حافظه اس اس دی و 8 گیگابایت رم بوده 
و در آنها از مدل های قدیمی تر تراشه های Core i5  و Core i7 شرکت اینتل استفاده شده است.برخی منابع خبری می گویند اپل احتماال 
به زودی یک مدل ۱۲ اینچی از مک بوک ایر و همین طور مدلی به روز شده از مک مینی را هم عرضه می کند. اما اطالعات دقیق تری در این 

زمینه در دسترس نیست.
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رکورد فروش سونی توسط پلی استیشن شکست

توقف خط تولید گوشی های رسی »گلکسی جی« سامسونگ

اسپیکرهای هوشمند جدید در راهند

ــرکت سونی تحت تاثیر استقبال بی نظیر کاربران از کنسول های بازی پلی  درآمد ش
استیشن به باالترین میزان خود در یک دهه گذشته رسیده است.

از آنجا که همواره شرکت های مختلف از جمله غول های تکنولوژی در آخر هر فصل 
ــار گزارش مالی و نحوه عملکرد خود در این مدت سه ماهه  ــال، به ارائه و انتش از س
می پردازند، حاال شرکت سونی نیز همچون سایر رقبایش، همین اقدام را انجام داده 

است که از مسائل زیادی پرده برداری می کند.
شرکت سونی حاال با انتشار و ارائه گزارش مالی نیم ساالنه خود، اعالم کرده است که 
درآمد و سودآوری این شرکت در سال مالی جاری به یک رشد و افزایش بی نظیر و 
کم سابقه دست یافته است که بیشترین میزان در یک دهه گذشته بوده است. این 
ــد بی نظیر مرهون افزایش محبوبیت و استقبال بسیار زیادی است که  افزایش و رش
 )Sony Play Stattion ( کاربران و عالقمندان به کنسول های بازی پلی استیشن
نشان داده اند.بر اساس گزارش های مالی منتشره از سوی سونی، موفقیت این شرکت 
مرهون فروش باال و بی نظیر کنسول بازی پلی استیشن 4 و سودآوری حاصل از آن 
بوده است. قسمت گیمینگ و کنسول های بازی سونی بدون شک در سالهای اخیر از 
بهترین، موفق ترین و موثرترین بخش های فعالیت این شرکت ژاپنی در زمینه افزایش 
درآمد و سودآوری بوده است، به گونه ای که اوتول گویال – تحلیلگر گروه تحقیقاتی 
Jefferies – در یادداشتی نوشت: سونی توانست بار خود را ببندد و به رکوردی ۱0 
ــاله دست یابد که می تواند نشان دهنده برتری این شرکت بر سایر رقبای خود در  س
بخش بازی و گیمینگ باشد.این در حالی است که این گزارش های مالی همچنین از 
عملکرد بسیار ضعیف و شیب نزولی بخش موبایل و گوشی های هوشمند سونی خبر 
می دهد. به نظر می رسد که سونی پس از ارائه این گزارش مالی بیشتر به این مساله 
پی ببرد که علی رغم عرضه و تولید گوشی های هوشمند با کیفیت، نتوانسته است 
سهم چندان باالیی از بازار فروش موبایل را به خود اختصاص دهد، بنابراین به فکر ایده 
فناوری نسل پنجم اینترنت 5G افتاده است تا بتواند با عرضه و ارائه این قابلیت جدید 
و جذاب، نظر کاربران موبایل را به سمت و سوی خود بکشاند و باری دیگر به میدان 

رقابت تنگاتنگ میان غول های تکنولوژی بازگردد.

ــد که سامسونگ از این پس تولید گوشی های هوشمند میان رده سری  به نظر می رس
ــایعات بسیاری در فضای  ــی جی را متوقف خواهد کرد.به گزارش تک کرانچ، ش گلکس
مجازی منتشر شده است که نشان می دهد سامسونگ احتماال از این پس تولید گوشی 
های میان رده خود را که تاکنون تحت عنوان گلکسی جی )galaxy J( معرفی و عرضه 
می کرد، متوقف خواهد کرد. به نظر می رسد که نام های تجاری سری گلکسی پی و 
گلکسی آر جایگزین سری قبلی گوشی های میان رده سامسونگ خواهند شد.البته هنوز 
نمی توان به صحت این شایعات اطمینان داشت چراکه تمامی این گزارش ها توسط یک 
کاربر چینی با نام کاربری MMDDJ در صفحه شخصی توییترش منتشر شده است.
البته به نظر می رسد از آنجایی که سامسونگ قصد دارد به منظور افزایش رقابت پذیری 
خود با سایر شرکت های تولیدکننده موبایل در جهان، تمرکز خود را بر روی طراحی و 
تولید گوشی های باالرده و پرچمدار بگذارد، می خواهد این سری از گوشی های میان 
رده را در یک شرکت دیگر تولید کند و تنها آنها را تحت عنوان برند مشهور و خوش آوازه 
خود تولید کند.انتظار می رود پس از توقف خط تولید سری گوشی های میان رده، سری 

ــی های پرطرفدار Galaxy J، Galaxy C و Galaxy On نیز متوقف شود.این  گوش
موضوع هنوز توسط سامسونگ به طور رسمی تایید نشده است و ممکن است تولید این 

محصوالت در بازار چین یا بازارهای دیگر ادامه پیدا کند.

به نظر می رسد که اسپیکر هوشمند سامسونگ تحت عنوان مگبی )Magbee( در 
ــد.به گزارش gsmarena، از آنجا که سال گذشته  بازارهای جهانی عرضه خواهد ش
۲0۱7 میالدی سالی مملو از محصوالت جدید و شگفت انگیز در عرصه تکنولوژی و 
اشیای هوشمند بود، یکی از بزرگترین رقابت ها میان غول های تکنولوژی بر سر تولید و 
عرضه اسپیکرهای هوشمند بود.اسپیکرهای هوشمند به کاربران این امکان را می دهند 
تا درصورت داشتن مشغله وسائل خانگی خود را با دستورهای صوتی کنترل کنند، 
بعنوان مثال، از وضعیت آب و هوا و جدیدترین اخبار مطلع شده، تایمر و زنگ هشدار 
برای خود تنظیم کنند یا با دوستان و خانواده خود تماس برقرار کنند.بر اساس پیامی 
که Ice Universe  در صفحه کاربری توییتر خود منتشر کرده است، می توان دریافت 
که نام و نشان تجاری اسپیکر هوشمند سامسونگ » مگبی « )Magbee( خواهد بود. 
با اینکه اطالعات و جزئیات بسیار کمی از اسپیکرهای هوشمند سامسونگ در اختیار 
داریم، اما انتظار این خبر جدید می تواند تا حد زیادی به کاربران و عالقمندان گجت های 
خانگی هوشمند کمک کند تا بتوانند در انتخاب و خریداری آن، تصمیم بهتری بگیرند.
به طور قطع، در این اسپیکر هوشمند دستیار صوتی بیکسبی که به طور اختصاصی 
ــت، به کار برده خواهد شد و به کاربرانش  ــوی سامسونگ توسعه داده شده اس از س
امکانات فراوانی همچون انجام کارهای روزمره را می دهد.سامسونگ به منظور رقابت 
با غول های تکنولوژی همچون اپل، گوگل، آمازون، مایکروسافت، شیائومی و غیره که 
عالوه بر محصوالتی نظیر گوشی هوشمند، به تولید و توسعه اسپیکرهای هوشمند 
نیز روی آورده اند، وارد عرصه رقابت تنگاتنگی شده است و قصد دارد در این زمینه 
پیروز میدان شود.یکی دیگر از گزارش هایی که درباره این اسپیکر هوشمند منتشر 
شده نشان می دهد به یک صفحه گیرنده تماس )dial( مجهز است که کاربران بدین 
ترتیب می توانند با دوستان و آشنایان خود تماس گرفته و مکالمه کنند.به نظر می رسد 
که سامسونگ، اسپیکر هوشمند مگبی را هم زمان با معرفی گوشی پرچمدارش یعنی 

گلکسی نوت ۹ در تاریخ ۹ اوت سال جاری ۲0۱8 میالدی رونمایی خواهد کرد.
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یکی از سؤال هایی که مشتریان هنگام خرید گوشی تلفن همراه از خود می پرسند 
ــترین میزان خرابی را دارند. بر  ــت که کدام مدل از تلفن های همراه بیش این اس
ــاس آخرین ارزیابی ها، در میان گوشی های اندرویدی، سامسونگ بیشترین  اس
ــش بیشتر از دیگر  ــی های اپل هم، آیفون ش میزان خرابی را دارد. در میان گوش

دستگاه ها خراب می شود.
مؤسسه Blancco گزارشی را از وضعیت خرابی گوشی های تلفن همراه در سه 
ماهه چهارم سال ۲0۱7 منتشر کرده است که نشان می دهد در میان گوشی های 
اندرویدی گوشی های سامسونگ بیشتر از باقی دستگاه ها خراب می شوند. شرکت 
ــعی کرده بود با عرضه نوت هشت و اس هشت  ــونگ در سال گذشته س سامس
خاطره بد منفجر شدن گوشی های خود را از ذهن مشتریان پاک کند، اما شاید 
ــی هایش سبب شود مشتریان از این شرکت به سمت  درصد باالی خرابی گوش

برندهای دیگر کشیده شوند.
دو سال قبل ۳5 گزارِش رسیده به سامسونگ مبنی بر انفجار گوشی گلکسی نوت 
هفت، این شرکت کره ای را مجبور کرد پس از تأیید وجود مشکل در باتری این 
مدل، اعالم کند که گوشی های نوت هفت فروخته شده به مشتریان را تعویض 
می کند.البته اگر یک محصول خاص از نظر ایراد مورد نظر باشد، بیشترین درصد 
ــی شیائومی Redmi Y۱ گزارش شده است. در سال ۲0۱7، ۹  خرابی در گوش
درصد از این مدل گوشی ها خراب شده اند. پس از این گوشی، موتورال جی پالس 
با شش درصد و لنوو کی هشت با پنج درصد در مکان های بعدی قرار گرفته اند. 
نوکیا شش با چهار درصد، سامسونگ گلکسی اس 7 با سه درصد، اس هشت با 

سه درصد و اس شش با دو درصد در مکان های بعدی قرار دارند.
مؤسسه Blancco که این آمار را منتشر کرده، حتی کوچکترین مشکل را هم 
ــت؛ مثالً کند شدن  ــی های مختلف به عنوان خرابی در نظر گرفته اس در گوش
یک موبایل از دید این شرکت خرابی است.در میان برندها سامسونگ با داشتن 
ــی های خود در رتبه اول است و شرکت شیائومی با  ــکل در گوش ۳4 درصد مش
ــش درصد در  ۱۳ درصد، موتورال با ۹ درصد، ال جی با هفت درصد و لنوو با ش
ــرکت زد تی ای با دو  مکان های بعدی قرار دارند.در میان برندهای اندرویدی، ش
درصد، وان پالس با سه درصد و هواوی با چهار درصد کمترین میزان خرابی در 

محصوالت خود را دارند.
وان پالس از جمله تولیدکنندگان محصوالت اندرویدی است که کمترین خرابی 

در مورد محصوالتش گزارش شده است.
ــترین گزارش ها درباره خرابی های متداول در گوشی های اندرویدی، به  یکی از بیش

کاهش سرعت پس از مدتی و خرابی دوربین و میکروفن اشاره دارد.
در میان گوشی های شرکت اپل که از سیستم عامل آی او اس بهره می برند، آیفون 
ــش و شش اس پالس بیشترین آمار خرابی را دارند. آیفون شش آمار ۲6 درصد  ش
ــه ماهه پایانی سال ۲0۱7 داشته است. این محصول در سال ۲0۱4  خرابی را در س
ــد و در سال ۲0۱7 پس از سه سال از عرضه بیشترین میزان خرابی را در  عرضه ش

محصوالت اپل به خود اختصاص داده است.
آیفون هفت پالس با ۹ درصد، پنج اس با شش درصد، آیفون اس ای با شش درصد، 
آیفون هشت پالس با دو درصد و آیفون 5 با دو درصد در مکان های بعدی قرار دارند. 
ــی های اپل خرابی وای فای و بلوتوث گزارش  یکی از متداول ترین خرابی ها در گوش

شده است.
در گوشی های اندرویدی به دلیل اینکه شرکت های بسیاری تولیدکننده هستند، و از 
طرفی گوشی های ارزان قیمت با سخت افزار بسیار ضعیف تولید می شوند، نارضایتی 
از ضعیف شدن عملکرد وجود دارد. البته در میان این گوشی ها هم محصوالت اصلی 
هواوی و یا وان پالس دارای کمترین خرابی یا کاهش سرعت هستند، چرا که در آن 

از سخت افزار مناسبی استفاده شده است.
در میان گوشی های اندرویدی سامسونگ سخت افزار مناسبی برای گوشی های اصلی 
خود استفاده می کند، ولی تیراژ بسیار باال می تواند یکی از دالیل افزایش اشتباه در 

تولید و احتمال خرابی باشد.

ــونگ الکترونیکس امروز اعالم کرد که نرخ رشد سودآوری این شرکت در سه  سامس
ــی اس ۹ به  ــال جاری ۲0۱8 میالدی تحت تاثیر فروش ناموفق گلکس ماهه دوم س

شدت کاهش یافته است.به گزارش رویترز، از آنجا در پایان هر فصل، شرکت های مختلف 
نظیر غول های تکنولوژی و تولیدکنندگان موبایل به ارائه و انتشار گزارش مالی خود اقدام 
می کنند، حاال شرکت سامسونگ الکترونیکس نیز با انتشار یک گزارش مالی از سه ماهه 
دوم سال جاری ۲0۱8 میالدی، از نرخ رشد پایین خود سخن گفته است که به دلیل 
فروش ناموفق جدیدترین گوشی هوشمند و پرچمدار آن یعنی گلکسی اس ۹ و اس ۹ 
پالس بوده است.سامسونگ که اصلی ترین تامین کننده نمایشگر اولد برای گوشی های 
ــمار می رود،  آیفون اپل و همچنین از بزرگترین تولیدکنندگان موبایل در جهان به ش
دچار بیشترین شیب کاهشی در سودآوری و درآمدزایی از سه ماهه نخست سال گذشته 
۲0۱7 میالدی تاکنون شده است.یکی از مهم ترین دالیلی که موجب شده است حضور 
این غول تکنولوژی را اندکی کم فروغ و کمرنگ کند و میزان فروش آن را به حاشیه براند، 
افزایش و گسترش فعالیت های شرکت های چینی نظیر هواوی، شیائومی، زد تی ای، اوپو 
و ویوو است که با افزایش کیفیت، اقدام به فروش محصوالت با قیمت کمتری کرده اند.این 
امر برای شرکت کره ای سامسونگ که راه های زیادی برای درآمدزایی و سودآوری برای 
خود ایجاد کرده است و خود را تنها به تولید و عرضه گوشی های هوشمند وابسته نکرده 
است و در تولید لوازم خانگی صوتی و الکترونیکی نظیر تلویزیون های هوشمند و غیره نیز 

فعالیت های گسترده دارد، اندکی عجیب و دور از ذهن به نظر می رسد.
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شارژرهای رسیع در مقابل شارژرهایی با قابلیت پشتیبانی از چند گوشی

با ما همراه باشید تا تفاوت شارژرهای سریع و شارژرهای با قابلیت پشتیبانی از چند 
گوشی را بیشتر بدانید.

این روزها تلفن های همراه بیشتر به شارژ سریع رو آورده اند تا باتری های بزرگ نصب 
شده روی آن ها را سریعتر شارژ کنند. برخی از سازندگان اسمارت فون ها هم در این بازار 
به روز، هنوز از شارژرهای قدیمی استفاده می کنند و به سراغ شارژرهای سریع، بی سیم 
و یا پورت شارژ USB-C نرفته اند. مسئله ای که در این میان مهم است، این است که 
ادامه دادن به روند تولید شارژرهای سریع باید ادامه داشته باشد و یا همه تلفن های 

هوشمند باید یک نوع پورت داشته باشند تا از تلفن های بیشتری پشتیبانی کنند.
  شارژ سریع اما محدود

اولین نمونه ای که در زمینه شارژرهای سریع می توان مثال زد گوشی های جدید هوآوی 
است که با فناوری Super Charge تولید می شوند و با سرعت بسیار باالیی گوشی 
را شارژ می کنند اما این شارژرها فقط روی گوشی های هوآوی کار می کند و اگر گوشی 
دیگری با این شارژر به منبع برق وصل شود، مدت زیادی طول می کشد تا این گوشی 
شارژ شود. در نتیجه این نوع شارژر محدود زیاد به کار کسی نمی آید که دستگاه های 
مختلفی از برندهای مختلف دارد. افرادی که عالقمند به تکنولوژی هستند، همیشه 
دنبال کننده اخبار این زمینه هستند و حتما خبر دارند که شرکت Meizu با گوشی 
پرچمدار خود در سال ۲0۱7 فناوری Super mCharge و شرکت اوپو ماه گذشته 
ــی Find X خود فناوری شارژ Super VOOC را  همراه ورژن المبورگینی گوش
معرفی کرد. اما نکته مشترک بین همه آن ها محدودیت در استفاده از شارژرهای سریع 
آن ها است و آن ها روی گوشی های دیگر جواب نمی  دهند.علت انجام این کار توسط 
تولیدکنندگان گوشی های هوشمند این است که آن ها به شدت دنبال راهی هستند 
تا فناوری ها و برنامه های خود را در انحصار خود داشته باشند و رقیبان آن ها نتوانند 
از این فناوری ها استفاده کنند اما در جستجوی انحصار این فناوری، شرکت هایی هم 
وجود دارند که به این فناوری مهر انحصاری نمی زنند و برای کسانی که بهترین راه 
 QC را برای شارژ سریع انتخاب می کنند، گزینه انتخاب می سازند. یکی از این موارد
ــرکت Qualcomm است که احتماال به کار خیلی از استفاده کنندگان از تلفن  ش

همراه می آید.
  شارژر سریع و به صرفه

ــرکت Qualcomm و فناوری  ــن Quick Charge ش ــی، تفاوتی بی ــر فن از نظ
ــرکت اوپو وجود دارد. اوپو در فناوری VOOC خود مشکل داغ شدن  VOOC ش
باتری را در هنگام شارژ شدن از بین برده اند و کاربران به راحتی می توانند از گوشی 
ــی هایی که فناوری QC ۳.0 از شرکت  ــارژ استفاده کنند اما گوش خود در هنگام ش
کوآلکام را برای استفاده انتخاب کرده اند، با گوشی های داغتر در هنگام شارژ سر و کار 
دارند. این داغ شدن باتری در دراز مدت باید مضر باشد اما هیچ شکایتی از کم شدن 
سرعت گوشی با این شارژرها گزارش نشده است و می تواند راه حل خوبی برای داشتن 
یک شارژر سریع باشد.کوآلکام اولین شرکتی بود که توانست مشکل داغ شدن باتری 
 Dash، Super را در زمان شارژ گوشی های هوشمند حل کند اما فناوری هایی مانند
و یا VOOC دوست دارند این راه حل به نام آن ها ثبت شود. اما در کنار این حرف ها 
راه دیگری به نام USB Power Delivery وجود دارد که انتخاب بهتری نسبت به 
شارژرهای سریع به حساب می آیند و برای هر دستگاهی از وسایل کوچک هوشمند تا 
لپتاپ ها با باتری های پرظرفیتشان را پشتیبانی می کند.استاندارد اخیر USB این اجازه 
را به دستگاه خواهد داد تا یکصد وات شارژ اتفاق بیفتد و داده ها منتقل شوند. پس جای 
یک سؤال باقی می ماند. چرا وقتی می توانیم برای انتقال داده، شارژ و انتقال صدا از یک 

کابل استفاده کنیم، خود را به یک تولیدکننده محدود کنیم؟
  سرعت همه آن چیزی است که اهمیت دارد

در خیلی از مناسبت ها در تاریخ تکنولوژی، جنگ هایی بین استانداردهای مختلف راه 
می افتد و تا زمان اثبات برتری یکی به طول می انجامد. در یکی، دو سال اخیر همین 
جنگ بین استانداردهای شارژ در تلفن های همراه اتفاق افتاده است و تا به حال برنده 
این جنگ شارژرهای اختصاصی شرکت های بزرگ گوشی سازی است و باید تا انتها 

شاهد پیشروی این جنگ باشیم تا یکی به دیگری اثبات کند که بهتر است.

ما، به عنوان مصرف کنندگان این فناوری ها و استانداردها، حتما از این سود خواهیم 
برد که از استانداردی استفاده کنیم که بین همه تلفن های هوشمند مشترک است و 
زمانی که به خانه دوستمان می رویم و شارژری همراه خود نبرده ایم، از او می خواهیم 
که شارژرش را به ما بدهد تا گوشی خود را شارژ کنیم. اما در واقعیت، همه ما در این 
روزها به سرعت نیاز داریم؛ به اینکه هرچه سریعتر گوشی دوباره شارژ شود و بیشتر 

از یک ساعت برای شارژ کردن تلفن همراه خود صرف نکنیم.
ــارژرهای شرکت های  ــارژ کوآلکام به نام Quick Charge به اندازه ش فناوری ش
ــریع نیست و با توجه به داغتر شدن دستگاه نسبت به فناوری  اوپو و وان پالس س

VOOC و Dash Charge گزینه نامناسبی به نظر می رسد.
  راه حل مناسب

راه حل مناسبی که توسط گوگل ارائه شده، Power Delivery از طریق درگاه 
 USB-C می باشد اگرچه این استاندارد شارژ نیاز دارد که هر دو طرف از USB-C
ــتیبانی کنند و قیمت آن هم در حال حاضر بسیار گران است. بر خالف همه  پش
ــارژ انواع گجت های هوشمند موجود در بازار  این ها، USB-Cبهترین راه برای ش
ــت؛ از لپتاپ تا ساعت های هوشمند و مانیتورها. این کابل ها در کنار رد و بدل  اس
ــمند می توانند شارژ را هم به دستگاه انتقال  کردن اطالعات بین گجت های هوش
دهند اما سرعت انتقال داده بستگی به سازنده دستگاه مورد استفاده دارد. نکته قابل 
توجهی هم که در این استاندارد شارژ وجود دارد این است که این شارژر برای متصل 
شدن به دستگاه باید یک پین تبدیل هم بخورد اما با همه این نکات مثبت و منفی 

باز هم از فناوری شارژ اوپو، وان پالس و هوآوی عقب تر است.
  چرا شارژرهای هوآوی و اوپو سریع تر هستند؟

هوآوی و اوپو راه خود را برای سریع شارژ کردن دستگاه های خود پیدا کرده اند و آن را 
در اختیار کمپانی دیگری قرار نداده اند تا تعداد حریفان خود را در این زمینه محدود 
کنند. این شارژرها با ولتاژ کمتر از 5 ولت استفاده می کنند و اکثریت آمپراژ و بیشتر 
کردن ولتاژ در خود شارژر اتفاق می افتد پس این درجه حرارت شارژر است که بیشتر 
می شود و در گوشی هیچ تغییر دمایی اتفاق نمی افتد. در عوض باتری دستگاه با باال 
رفتن ولتاژ در آداپتور شارژر به دو قسمت تقسیم می شود و هر دو قسمت به طور 

همزمان شارژ می شوند و در نهایت، همه این ها به تسریع شارژ در باتری می انجامد.
در نهایت می توان گفت که انتخاب شارژرهای سریعی که از فناوری های هوآوی و 

اوپو استفاده می کنند، مقرون به صرفه تر است.
ــبت به Power Delivery بهتر کار   فناوری VOOC و Super Charge نس
می کند چرا که در فناوری Power Delivery مورد استفاده در گوشی های گوگل، 
تقویت ولتاژ اتفاق نمی افتد و سرعت شارژ در آن باال نخواهد رفت و در عوض سرعت 

آن چیزی است که برای همه اهمیت دارد.
ــارژرهای سریعی که به تازگی تولید شده اند، می توانند آنقدر سریع گوشی های  ش
هوشمند را شارژ کنند که دیگر نیازی نیست جایی از خانه شما به مدت چند ساعت 
از دسترس شما خارج شود اما با این وجود باید صبرکرد تا ببینیم در جنگ میان 

Fast Chargeها و Power Delivery کدام یک خواهد برد.
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چین می خواهد به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نمایشگرهای اولد در جهان 
تبدیل شود و تولید پنل های اولد موردنیاز اپل برای تولید آیفون را برعهده بگیرد.

ــال ۲0۱7 بزرگترین  ــپلی در س ــونگ دیس به گزارش phonearena، سامس
تامین کننده و تولیدکننده پنل های اولد گوشی های آیفون و محصوالت اپل به 
ــپلی هم سهم اندکی در تامین این پنل ها و سایر  ــمار می رفت و ال جی دیس ش
قطعات محصوالت اپل داشت.هم اکنون گزارش های جدید حاکی است که شرکت 
ــرکت های تولیدکننده  ــن که یکی از بزرگترین ش BOE Technology  چی
نمایشگرهای ال سی دی )LCD( بزرگ در جهان به شمار می رود، قصد ورود به 
عرصه تولید و تامین پنل های اولد )OLED( را دارد. درصورتی که این شرکت 
چینی نیز پا به این حوزه بگذارد، می توان گفت بزرگترین سازندگان پنل های اولد 
در جهان سه کشور کره جنوبی، ژاپن و چین خواهند بود و محصوالت و قطعات 
موردنیاز شرکت های تکنولوژی همچون اپل را تولید و تامین می کنند.بر اساس 
تازه ترین گزارش وال استریت ژورنال، چین که تاکنون از شرکت های شرق آسیایی 
و رقیبان خود در زمینه تولید نمایشگرهای اولد عقب افتاده است، به نظر می رسد 
که تصمیم گرفته با ورود به این حوزه، با حریفان قدرتمند خود به رقابت تنگاتنگی 
بپردازد و با شرکت بزرگی نظیر اپل وارد همکاری شود.نمایشگرهای اولد از لحاظ 
کیفیت و وضوح تصویر و همچنین رنگ های به کار برده شده از انواع نمایشگرهای 

دیگر همچون ال سی دی، ال ای دی و غیره برتری قابل مالحظه ای دارند.بسیاری 
از تحلیلگران براین باورند که افزایش تولید و عرضه پنل های اولد و رقابت گسترده در 
میان تامین کنندگان آسیایی برای محصوالت اپل درنهایت منجر به افزایش موجودی 
ــد و این امر برای شرکت آمریکایی اپل اتفاق و  و کاهش قیمت نهایی آن خواهد ش
خبر بسیار خوشایند و خوشحال کننده ای بنظر می رسد چراکه در تولید گوشی های 
پرچمدار خود نظیر آیفون ۱0 می تواند بجای پرداخت بسیار باال و هزینه های گزاف 

تولید پنل اولد، از نمونه هایی با قیمت تمام شده پایین تر استفاده کند.

اپل در واکنش به مشکل و نقص فنی مک بوک پرو ۲0۱8، ضمن تایید این مساله 
ــانی نرم افزاری آن را برای  ــار زودهنگام یک به روزرس اعالم کرد که قصد دارد با انتش
همیشه برطرف کند.به گزارش CNBC، پس از آنکه اپل لپ تاپ های جدیدش، مک 
بوک پرو ۱5 اینچی، را با بهره مندی از نسل هشتم پردازنده های اینتل به روزرسانی کرد 
و آن ها را روانه بازارهای جهانی کرد، موجی از شکایت ها و نارضایتی ها از سوی کاربران 
و خریداران این محصول در فضای مجازی منتشر شد و به گوش رسید که همه آنها 
ــاکی بودند.طبق گزارش های  ــتگاه خود ناراضی و ش از داغ کردن بیش از اندازه دس

پیشین، فن خنک کننده مک بوک پرو ۱5 اینچی به خوبی کار نمی کند و یا برای پردازنده 
قدرتمند به کار برده شده در این محصول کافی نیست و نمی تواند دستگاه را به خوبی 
خنک کند.به گفته تحلیلگران و کارشناسان فعال در حوزه تکنولوژی، این مشکل بسیار 
ــت به آسیب های جدی و نقص های سخت افزاری و نرم افزاری  جدی بوده و ممکن اس
 Core i۹ بی شماری در این لپ تاپ ها بینجامد.وجود پردازنده فوق پیشرفته و قدرتمند
اینتل در این لپ تاپ ها با توان پردازشی بسیار باالیی که دارد، نیاز به یک خنک کننده فوق 
قدرتمند دارد تا از داغ شدن و صدمه رساندن به دستگاه جلوگیری کند اما به نظر می رسد 

که لپ تاپ جدید اپل این توانایی را ندارد و دستگاه به خوبی خنک نمی شود.
از آنجایی که تعداد این گزارش ها و شکایات اینترنتی از اپل بسیار زیاد بود، انتظار می رفت 
که این غول تکنولوژی آمریکایی هرچه سریعتر به این موضوع واکنش نشان دهد.حاال اپل 
در واکنش به نقص فنی لپ تاپ های مک بوک پرو ۲0۱8 خود اعالم کرده است که با 
انتشار یک نسخه به روزرسانی نرم افزاری، قصد دارد این مشکل را هرچه سریعتر برطرف 
کند.اپل با انتشار بیانیه ای ضمن تایید و اذعان به مشکل داغ کردن بیش از اندازه دستگاه، 
علت آن را وجود یک باگ و مشکل نرم افزاری دانست که قرار است به زودی با یک به 
روزرسانی برطرف شود.اپل ضمن این اطالعیه از تمام کاربرانی که با سیستم های جدید 
خود با مشکل داغ کردن دستگاه مواجه شده اند، عذرخواهی کرده و به کاربران وعده داده 

که به زودی مشکل مک بوک هایشان برطرف خواهد شد.

با این قاب گوشی خود را تبدیل به دوربین عکاسی پیرشفته کنید
دوربین های حرفه ای دی اس ال آر، عالوه بر نمایشگرهای ال سی دی، مجهز به چشمی هایی هستند که درک بهتر 
عکاس از سوژه عکاسی را تسهیل می کنند.به گزارش نیواطلس، در سال های اخیر اگر چه لنزهای دوربین های هوشمند 
به شدت تقویت و قدرتمند شده اند، اما هنوز هم در قیاس با دوربین های حرفه ای دچار کاستی هایی هستند.شرکت 
اوکو با طراحی یک قاب خاص به عالقمندان کمک می کند تا به راحتی از گوشی های هوشمندشان به منظور عکاسی و 
ویرایش انواع ویدئو استفاده کنند و دیگر نیازی به خرید دوربین های حرفه ای و گران قیمت دی اس ال آر بدین منظور 
نداشته باشند.این قاب متشکل از یک پوشش سیلیکونی است که بر روی آن دو چشمی نصب شده است. این چشمی 
ها در واقع دو لنز هستند که از قدرت بزرگنمایی 6 برابر برخوردارند.این محصول با صورت انسان سازگاری دارد و استفاده 
از آن مشکلی برای افراد ایجاد نمی کند. تازدن این ابزار نیز به سادگی ممکن است.کاربر برای استفاده از این چشمی باید 
گوشی را در درون آن قرار دهد و سپس به راحتی می تواند از درون قاب یاد شده سوژه را برای عکاسی کنترل کند. برای 
کنترل دوربین گوشی نیز دو دکمه بر روی این قاب در نظر گرفته شده اند تا افراد چپ دست و راست دست به سادگی 

بتوانند از قاب مذکور استفاده کنند. قرار است این قاب طی ماه های آینده به قیمت ۹۹ دالر در بازار عرضه شود.
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معرفی برترین تلفن های همراه از نظر میزان شارژ باتری

عرضه جهانی تبلت ۱۳ درصد کاهش یافت

ساعت های هوشمند BMW تا 2019 وارد بازار می شوند

میزان عمر باتری یکی از مهم ترین مولفه های هر گوشی است که در زمان خریداری 
آنها مورد توجه قرار می گیرد. از همین رو شرکت های سازنده گوشی تالش می کنند از 
باتری های قدرتمند استفاده کنند.به گزارش دیجیتال ترندز، آزمایشی توسط کارشناسان 
این سایت برای بررسی میزان عمر باتری های هر یک از گوشی های هوشمند پرچمدار 
ــت و در این آزمایش گوشی های پرطرفداری مانند وان پالس 6، ال  صورت گرفته اس
جی جی 7، گالکسی ۹ پالس، آیفون ایکس، گوگل پیکسل ۲ ایکس ال و هواوی پرو 
۲0 مورد بررسی قرار گرفته اند. در جریان این آزمایش میزان نور تمامی گوشی ها به یک 
اندازه تنظیم شد و سپس گوشی های یادشده به یک شبکه وای – فای متصل شدند و 
آزمایش های مختلفی بر روی آنها صورت گرفت.در جریان انجام آزمایش پخش ویدئو به 
مدت ۳0 دقیقه گوشی پی ۲0 پرو بهتر از بقیه عمل کرد و ۹4 درصد از ظرفیت شارژ 
آن باقی ماند.سپس برنامه نقشه گوگل به مدت ۳0 دقیقه بر روی هر گوشی اجرا شد 
و یک ویدئوی ۳0 دقیقه ای با دقت ۱080 پیکسل بر روی هر گوشی اجرا شد. در این 
رقابت گوشی ال جی جی 7 با 5۲ درصد شارژ باقی مانده باتری رتبه اول را کسب کرد.
در آزمایش دیگری برای استفاده از برنامه اینستاگرام به مدت یک ساعت گوشی آیفون 
ایکس با باقی ماندن 87 درصد شارژ باتری رتبه اول را کسب کرد.اما در آزمایش پخش 
دو ساعت ویدئو از سایت یوتیوب گوشی پی ۲0 پرو هواووی با شارژ 56 درصد رتبه اول 
را کسب کرد و بدترین عملکرد مربوط به گوشی جی 7 با تنها ۲5 درصد شارژ بود.در 

مجموع آزمایش های انجام شده گوشی پی ۲0 پروی هواوی رتبه اول و گوشی وان 
پالس 6 شرکت وان پالس رتبه دوم را به خود اختصاص داد.رتبه سوم نیز به گوشی 
گالکسی اس ۹ پالس رسید و آیفون ایکس چهارم شد.XL ۲ Pixel گوگل و جی 
7 ال جی هم رتبه های پنجم و ششم را از آن خود کردند.عمر باتری گوشی هواوی 
پی ۲0 پرو در مجموع ۱۱ ساعت بود و وان پالس 6 با ۱0 ساعت و 40 دقیقه رتبه 
دوم را به خود اختصاص داد. این رقم در مورد گوشی گالکسی اس ۹ پالس تنها ۱0 

ساعت بود.

ــازی ب.ام.و اعالم کرده است که قصد  ــرکت فسیل با همکاری شرکت خودروس ش
 BMW ــاعت های هوشمند جدیدی را تحت برند ــال ۲0۱۹ میالدی س دارد تا س
به تولید و فروش برساند.به گزارش phonearena، با توجه به آنکه این روزها بازار 
ساعت های هوشمند به شدت داغ شده است و کاربران بسیاری در سراسر جهان از 
خریداری و استفاده این گجت های هوشمند استقبال بی نظیری کرده اند، بسیاری 
ــرکت های تولیدکننده موبایل همچون اپل، سامسونگ،  از غول های تکنولوژی و ش
ــیائومی و غیره به تولید و طراحی ساعت های هوشمند نیز روی آورده اند.حاال به  ش
نظر می رسد که دو شرکت ابرقدرت، یکی در زمینه خودروسازی و دیگری در حوزه 
ــازی می خواهند با یک همکاری مشترک و دوجانبه، یک گجت و ساعت  ساعت س
ــمند جدیدی را روانه بازارهای جهانی کنند که با برند محبوب و پرطرفــدار  هوش

ــده و سپس به فروش می رسد.بر اساس گزارش های  بی. ام. و طراحی و تولید ش
منتشره، این همکاری بلندمدت بوده و تا سال ۲0۲۳ میالدی ادامه خواهد داشت 
و درصورتی که این ساعت های هوشمند فروش موفقیت آمیزی را به ثبت برسانند، 
ــاعت های  ــتری خواهد انجامید.س مدت زمان این قرارداد همکاری به طول بیش
هوشمند با برند در کارخانه شرکت فسیل ساخته می شود و سپس توسط خرده 
ــان و فروشگاه های کوچک و بزرگی که نمایندگی این دو شرکت بزرگ را  فروش
دارند، به فروش خواهد رسید.هنوز اطالعات و جزئیات دقیق تری از این ساعت های 
هوشمند در دسترس نیست و کاربران و عالقمندان به این محصول باید تا زمان 
ــیاری از تحلیلگران  معرفی، رونمایی و عرضه آن ها منتظر بمانند. همچنین بس
برآورد کرده اند که قیمت این محصول همچون خودروهای بی. ام. و گران و باال 
خواهد بود و اندکی از سایر ساعت های هوشمند موجود در بازار گران تر به فروش 
خواهد رسید.شرکت فسیل یکی از موفق ترین شرکت هایی بود که در سال گذشته 
میالدی توانست عالوه بر تولید ساعت های عادی و مکانیکی، به ساخت و عرضه 
پرفروش ساعت های هوشمند بپردازد و سهم قابل توجهی از بازار این گجت های 

نوین و جدید را در جهان به خود اختصاص دهد.
شاید یکی از دالیلی که باعث شد این شرکت به همکاری با خودروساز مشهور و 
محبوب آلمانی، بی. ام. و بیفتد، همین عملکرد موفقیت آمیز و اختصاص سهم 

باالیی از بازار فروش محصوالت بود.

آیا صنعت تبلت در حال نابودی است؟ آمار نشان می دهد عرضه تبلت از ۲0۱7 بدین سو بیش از ۱۳.5 درصد 
کاهش داشته است.بر اساس آمار موسسه IDC عرضه تبلت برای پانزدهمین فصل متوالی کاهش را تجربه 
ــدان دار بوده و مانع از نابودی کامل این صنعت در  ــتند که فعالً می ــرده و تنها دو کمپانی اپل و هوآوی هس ک
جهان شده اند.مطابق آمار در فصل دوم سال مالی جاری اپل ۱۱.5 میلیون تبلت راهی بازار کرد که این رقم 
در مدت مشابه سال قبل ۱۱.4 میلیون بود.هوآوی نیز ۳.4 میلیون تبلت عرضه کرد که این رقم ۳.۱ میلیون 
در مدت مشابه ۲0۱7 بود.این به معنای رشد 7.7 درصدی برای هوآوی و 0.۹ درصدی ساالنه برای اپل است.
اما درمجموع تعداد ۳۳ میلیون تبلت از سوی همه سازندگان راهی بازار جهانی در فصل دوم شد که 5 میلیون 
ــان همچنان با مرگ تبلت موافق نبوده و می گویند »سرفیس گو«  کمتر از فصل دوم ۲0۱7 است.کارشناس
مایکروسافت و تبلت های جدید مبتنی بر سیستم عامل کروم در کنار آی پد پرو جدید اپل که به زودی می آید؛ 

می تواند بازار را نگه دارد.
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تینا ضمیری آذر

دستگاه های رای گیری آمریکا توسط بچه های 8 ساله قابل هک هستند

اضافه شدن قابلیت جدید »PiP« به نسخه اندروید واتس اپ

هشدار اتحادیه اروپا به شبکه های اجتماعی!

آن سوی
مرزها

ــان امنیتی حاضر در کنفرانس  کارشناس
امنیتی دفکان آمریکا می گویند دستگاه های 
ــتفاده برای رای گیری در ایاالت  مورد اس
متحده به سادگی و به طور گسترده قابل 
هک کردن هستند.به گزارش ورج، ایسی 
ــکی که در این کنفرانس هکری در الس وگاس آمریکا شرکت کرده، می گوید  الپوفس
دستگاه های یادشده تابدان حد آسیب پذیر هستند که حتی بچه های 8 ساله می توانند 
به آنها نفوذ کرده و اطالعاتی را به سرقت ببرند.این آسیب پذیری محدود به دستگاه های 
یادشده نیست و هکرها می توانند به کپی اطالعات موجود در وب سایت هایی که نتایج 
ــت به منظور نمایش ضعف  ــی یابند.قرار اس رای گیری را ذخیره می کنند نیز دسترس
دستگاه های یادشده و سیستم رای گیری در ایاالت متحده رقابتی در کنفرانس امنیتی 
دفکان بین بچه های 8 تا ۱6 ساله برگزار شود و به برگزیده این رقابت جایزه ۲500 دالری 
اعطا شود. 500 دالر از این جایزه توسط کمیته ملی دموکرات ها وابسته به حزب دموکرات 
ــود. کارشناسان امنیتی پیش از این هم در مورد احتمال هک شدن  آمریکا اعطا می ش
سیستم های رای گیری در انتخابات امریکا هشدار داده و گفته بودند همین امر ممکن 

است به دستکاری آرا بر ضد هیالری کلینتون نامزد دموکرات ها منجر شده باشد.

 PiP نسخه اندروید اپلیکیشن پیام رسان واتس اپ نیز به قابلیت جدید تصویر در تصویر
مجهز می شود.سال گذشته بود که نسخه iOS اپلیکیشن واتس اپ قابلیت تصویر در 
تصویر PiP را به پلت فرم خود افزود تا به کاربرانش امکان بدهد بدون خروج از اپلیکیشن 
پیام رسان، بتوانند ویدیو و تصاویر موردنظر خود را در فیس بوک، یوتیوب و اینستاگرام 
ببینند.این قابلیت جدید به گونه ای است که کاربران قادر خواهند بود هم زمان با پخش و 
تماشای آنالین ویدیوهای موردنظرشان در اینستاگرام، یوتیوب و فیس بوک، به خواندن 

پیام های دریافتی و ارسال پیام های جدید نیز بپردازند.
قابلیت تصویر در تصویر در اصل امکان تماشا و مشاهده ویدیو در صفحات شناور است 
تا کاربران گوشی های اندرویدی نیز همچون گوشی های آیفون بتوانند به هنگام استفاده 
از پلت فرم پیام رسان واتس اپ، از تماشای ویدیو و فیلم های مورد عالقه خود نیز لذت 
ببرند.اپلیکیشن پیام رسان واتس اپ نیز از قابلیت Encryption End- to End یا 
ــرفته پشتیبانی می کند و از پروتکل های پیشرفته ای برای حفظ حریم  رمزنگاری پیش
ــن که برای تمامی سیستم های عامل  ــخصی کاربرانش برخوردار است.این اپلیکیش ش
اندروید، iOS و ویندوز قابل استفاده است، در سال ۲0۱6 میالدی لقب پرکاربردترین 
پیام رسان جهان را گرفت. واتس اپ از آن جهت ضریب امنیت سایبری باالیی دارد که 
ــده میان کاربران و مخاطبان به صورت کامل محافظت  مکالمات و اطالعات مبادله ش
شده بوده و مکالمات، اطالعات شخصی و خصوصی آن ها از سوی نهادهای دیگر قابل 
ــرکت فیس بوک با در اختیار گرفتن و تصاحب شرکت  رصد و ردگیری نخواهد بود.ش
واتس اپ در سال ۲0۱4، ۱۹ میلیارد دالر کسب کرد و از آن زمان تاکنون نیز با معرفی 
و افزودن قابلیت های جدید بدنبال جذب و حفظ طرفداران این پیام رسان بوده است. 
طبق تازه ترین آمار منتشر شده در ژانویه ۲0۱8، پیام رسان واتس اپ هم اکنون میزبان 
حدود ۱ میلیارد و ۳00 میلیون کاربر فعال در ماه است ؛برای مقایسه باید گفت بر اساس 
آمار، واتس اپ بالغ بر یک میلیارد کاربر فعال در جهان دارد این در حالیست که تلگرام 

۲00 میلیون کاربر فعال در ماه داشته است.

اتحادیه اروپا به تازگی خطاب به غول های تکنولوژی هشدار داده درصورتی که با انتشار 
اخبار تروریستی و محتوای خشونت آمیز برخورد نکنند، جریمه خواهند شد.به گزارش 
وب سایت thestar، با اینکه غول های تکنولوژی نظیر شرکت های فیس بوک، توییتر، 
گوگل و فیس بوک همگی در سال های اخیر تحت تاثیر وقایع مختلفی همچون اقدامات 
ــت جمهوری  ــیه در جریان انتخابات ریاس مداخله جویانه هکرهای تحت حمایت روس
آمریکا، انتشار اخبار تروریست های گروهک داعش و محتوای خشونت بار، شایعه پراکنی 
ــی و امنیتی بسیاری  ــوی نهادهای سیاس و اخبار کذب و دروغین قرار گرفتند و از س
ــارهای متعدد و فزاینده ای را متحمل شدند، اما به  ــنا و کنگره، فش از جمله مجلس س
ــارها ادامه خواهد داشت و اتحادیه اروپا نیز درصدد  نظر می رسد که همچنان این فش
تشدید و وضع قوانین و مقررات سختگیرانه ای برای مقابله با افراد سودجو از پلت فرم های 
آزادانه شبکه های اجتماعی است.اتحادیه اروپا به منظور جلوگیری از انتشار اخبار کذب 
و همچنین محتوای تروریستی و خشونت بار در فضای باز توییتر، فیس بوک، یوتیوب و 

غیره تصمیم گرفته است که هر شرکت تکنولوژی را که دارای پلت فرم شبکه اجتماعی 
و پیام رسان است و درصورت مشاهده محتوای مشکوک با صاحبان حساب های کاربری 
ــران و مسووالن  مذکور برخورد نکنند، جریمه های هنگفتی خواهد کرد.پیش تر نیز س
بسیاری از کشورهای اروپایی درباره لزوم مقابله با انتشار محتوای خشونت بار و تروریستی 
ــر و وضع قوانین  ــت مقابله جدی ت ــخن گفته بودند و از نهادهای امنیتی درخواس س
سخت گیرانه تری را کرده بودند.بنابر گزارش های منتشره، بسیاری از تروریست هایی که 
به ساخت بمب های دست ساز اقدام کرده اند، از این وب سایت ها و فروشگاه های اینترنتی 
به خرید تجهیزات مورد نیاز خود اقدام کرده اند.آمارهای رسمی منتشره نیز حاکی است 
ــال جاری 54 هزار وب سایت  ــال میالدی گذشته و ماه مه س که بین ماه های اوت س
ــاخت بمب های  مختلف در فضای مجازی و اینترنت، حاوی مطالبی راجع به نحوه س
ــتی بوده اند که توسط طرفداران و یا اعضای  ــت ساز و حمالت انتحاری و تروریس دس

گروهک تروریستی داعش بطور آنالین منتشر شده اند.
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با هک شدن کارت های اعتباری یک میلیارد یورو به سرقت رفت!

رمزگشایی از نام مدل جدید گوشی های آیفون!

آن سوی
مرزها

ــته، سه نفر از مجرمان سایبری با هک ۱5 میلیون کارت  ــال گذش ظرف مدت پنج س
بانکی، بالغ بر یک میلیارد یورو را از بانک های مختلف جهان به سرقت برده اند.

به گزارش وب سایت هکرنیوز، آمار حمالت سایبری و هک در سال ۲0۱7 به اوج خود 
ــیده و برآوردها نیز حاکی است که رکورد حمالت سایبری در سال آینده میالدی  رس
ــته خواهد شد.وزارت دادگستری ایاالت متحده آمریکا با انتشار گزارشی  ۲0۱8 شکس
ــایبری در ظرف مدت پنج سال گذشته توانسته اند با هک و  اعالم کرد که مجرمان س
نفوذ به اطالعات بیش از ۱5 میلیون کارت اعتباری و بانکی، بالغ بر یک میلیارد یورو را 
از بانک های مختلف جهان به سرقت ببرند.در این گزارش همچنین آورده شده است که 
این سه نفر از مجرمان سایبری احتماال از اعضای فعال یکی از بزرگترین گروه های هکری 
و حمالت سایبری روسیه هستند و به طور قطع می توان گفت دست های پشت پرده 

حمالت بدافزاری کوبالت و کارباناک نیز همین گروه مذکور بوده است.
افراد مظنون به دست داشتن در این سرقت چند میلیون یورویی، دیمیتروف فدروف، 
44 ساله و فدیر هیالدیر، ۳۳ ساله هستند که همگی اهل کشور اوکراین بوده و بیش از 

۱۲0 شرکت و شخص آمریکایی را مورد هدف و حمله سایبری خود قرار داده اند.
بر اساس گزارش های منتشر شد از سوی رسانه های مختلف خبری، این مظنونان بالغ بر 
۱5 میلیون کارت اعتباری را که به بیش از 6500 نفر تعلق داشته است، را هک کرده و 

مبلغی حدودا معادل یک میلیارد یورو را به سرقت برده اند.
ــان فعال در حوزه امنیت سایبری بر این باورند که  ــیاری از تحلیلگران و کارشناس بس
این شرکت ها و افراد از طریق ای میل های ارسال شده مبنی بر حمالت فیشینگی که 
ــخصی و مالی خود اقدام می کند، به  ــود قربانی موردنظر، به وارد کردن اطالعات ش خ
اطالعات حساب های بانکی، کارت های اعتباری و سیستم های بانکی نفوذ پیدا کرده اند 
ــته اند با خیال آسوده، بدون اینکه نهادهای امنیتی و پلیس شک کنند، مبالغ  و توانس
ــرقت ببرند.کارت های بانکی که کاربردهای مختلفی از برداشت پول  هنگفتی را به س
ــخصه های  ــتریان انجام داده و دارای مش تا خرید، جابجایی، نقل و انتقال را برای مش
امنیتی از جمله نام صاحب کارت و یا نوار مغناطیسی هستند که اطالعات مهمی مانند 
اطالعات هویتی دارنده کارت در آن درج می شود.به اعتقاد این کارشناسان کارت های 

مغناطیسی فعلی قابلیت هک شدن داشته و به راحتی می توان آن را از طرقی مثل نصب 
دستگاه های کوچک به دستگاه های کارت خوان کپی و هک کرد، موردی که بارها شاهد 
ــوی مردم در رابطه با آن اعالم شده است.با توجه  بوده ایم و گزارش های مختلفی از س
به نتایج پژوهش های انجام شده، میزان حمالت سایبری در سال آینده میالدی ۲0۱8 
به اوج خود خواهد رسید، بنابراین تمامی شرکت های کوچک و بزرگ در سراسر جهان 
موظف خواهند بود، اقدامات و تمهیدات الزم را برای مقابله با هک شدن اتخاذ کنند تا 
در برابر مجرمان سایبری و حمالت و خسارات جبران ناپذیر آن ها، آسیب پذیری کمتری 
داشته باشند و ضریب امنیت اطالعات خود و مشتریان خود را به باالترین حد ممکن 
ــانند.بنابراین می توان گفت خطر حمالت سایبری در کمین تمامی افراد، کاربران  برس
ــت و دیگر نمی توان ادعا کرد که کسی از  ــرکت های کوچک و بزرگ در جهان اس و ش
گزند و خطرات حمالت سایبری در امان است.در سال جاری میالدی باج افزار، بدافزار 
و ویروس های رایانه ای بسیاری در سراسر جهان، اطالعات محرمانه، خصوصی و مالی 
ــرکت های مربوطه و دولت ها  ــرقت بردند و میلیاردها دالر به ش میلیون ها نفر را به س
خسارت وارد کرده اند. حمله سایبری توسط بدافزار واناکرای )WannaCry( به طور 
قطع یکی از مهلک ترین حمالتی است که در طول سال های اخیر صورت گرفته است.

با نزدیک شدن به ماه سپتامبر، گمانه ها در خصوص نام مدل های سال ۲0۱8 گوشی های 
ــیار تالش کرده اید بدانید  ــت. احتماال شما هم در این مدت بس ــده اس اپل جدی تر ش
مدل های جدید آیفون چه نامی خواهند داشت؟ چه ویژگی هایی خواهند داشت و اصال 

چقدر با مدل های ۲0۱7 متفاوت است.
به گزارش یورونیوز، اپل سال ۲0۱7 با سبک نامگذاری گوشی هایش، خود را حسابی به 
دردسر انداخت. آنها بعد از مدل کالسیک نامگذاری 5 و 6 و 7، به یکباره تصمیم گرفتند 
دو مدل گوشی 8 و ۱0 را راهی بازار کنند. 8 قرار بود همچنان نماد گوشی های سبک 
قدیمی اما در ورژن جدیدتر باشد و ۱0 یا همان ایکس که با اعداد رومی نوشته می شد 

به عنوان سمبل نسل جدید گوشی های این کمپانی معرفی شد.
ــد که مدل های جدید اپل قرار است چگونه نامگذاری  ــکل از همین جا آغاز ش اما مش

شوند؟ می خواهد به صورت کامل ۹ را فراموش کند و مثال همان ۱0 را ادامه دهد و به 
ــد یک عدد )۹( را از دست داده است. اما اگر مدل جدید ۹  ــد؟ اگر اینطور باش ۱۱ برس
باشد، آیا کسی اقبالی به آن نشان خواهد داد؟ انهم با توجه به اینکه یک عدد پایین تر 

از مدل یک سال قبل خواهد بود.
اما مدل جدید قرار است چه چیز جدید داشته باشد؟ مثال گوشی که قرار است ادامه 
ــته باشد. مثال اگر اپل  ــد، باید عددی در همین قالب داش دهنده راه آیفون ایکس باش
تصمیم بگیرد مدل جدید این نسل را ۱۱ بگذارد، اصال چرا از ابتدا مدل ایکس را معرفی 
کرد؟ شاید ایکس ۲ ایده بدی نباشد. هرچند شایعاتی مبنی بر اینکه مدل جدید ایکس 

اس نامگذاری خواهد شد هم وجود دارد.
تصور کنیم مدل جدید ایکس اس نامیده شود. یعنی باید این را هم بپذیریم که برخی 
آن را ۱0 ایکس بنامند. اما حاضریم با شما شرط ببندیم که خیلی ها این گوشی جدید 
را ex-ess تلفظ می کنند که به زبان انگلیسی معنی excess )اضافه( خواهد داد. یعنی 
واقعا کمپانی اپل حاضر خواهد بود یکسال خود را مورد تمسخر قرار دهد و مدل جدید 

موبایلش »آیفون اضافه« نامیده شود؟
اپل البته می تواند با اضافه کردن حروف، سبک تازه ای در پیش بگیرد. مثال فرض کنید 
ــود. اما یک راه حل بهتر هم می تواند این باشد که کال  مدل جدید Ten-A نامیده ش
اعداد را فراموش کند. مثال مدل جدید را آیفون ایکس پالس نامگذاری کند. اما این هم 
ممکن است سردرگمی پدید بیاورد. چرا که تا امروز همیشه مدل های پالس همزمان با 
مدل غیر پالس به بازار آمده اند و تنها تفاوت آن ها سایز اسکرین و کیفیت دوربینشان 
بوده است. آنوقت فرض کنید بعد از یکسال منتظر ماندن، مشتریان تصور کنند که مدل 
۲0۱8 تنها در دوربین و سایز اسکرین متفاوت است. در نتیجه احتماال در بازار نتیجه 

خوبی برای اپل به همراه نخواهد داشت. 
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کاربران آیفون مراقب حمالت فیشینگی باشند!

5G انعقاد قرارداد تی موبایل و نوکیا برای توسعه اینترنت

مجرمان سایبری و هکرها این بار با فریب کاربران گوشی های آیفون، قصد دارند آنان را 
به دام حمالت فیشینگی انداخته و اطالعاتشان را به سرقت ببرند.

به گزارش وب سایت tech spot، واژه فیشینگ یا Phishing که مختصرا از عبارت 
Password Harvesting Fishing به معنای »به دست آوردن رمز عبور از طریق 
ــت، یکی از حمالت سایبری شناخته شده  ــت آمده و ساخته شده اس طعمه« به دس
مبتنی بر مهندسی اجتماعی است که با فریب دادن کاربران موردنظر اطالعات محرمانه 
و خصوصی آن ها از جمله رمز عبور، اطالعات حساب بانکی، اطالعات شخصی و محتوای 

به اشتراک گذاشته شده آن ها در شبکه های اجتماعی را به دست می آورند.
حاال گزارش های بسیاری مبنی بر کالهبرداری اینترنتی از کاربران گوشی های آیفون 
و دستگاههای الکترونیکی اپل در فضای مجازی منتشر شده است که نشان می دهد 
ــتیبانی از کاربران  ــال یک پیام با ذکر نام apple Care که وظیفه پش هکرها با ارس
ــینگی  محصوالت اپل را بر عهده دارد، خیل عظیمی از کاربران را قربانی حمالت فیش
ــاهده نام apple Care جلب می کردند  کرده اند؛ به گونه ای که اعتماد آنها را با مش
و از آنها می خواستند که بر لینک موجود در پیام مربوطه کلیک کنند. قربانیان نیز با 
کلیک بر لینک مذکور و ورود به وب سایت های آلوده موردنظر هکرها، و سپس ورود 
اطالعات حساب کاربری گوشی آیفون و برخی دیگر از اطالعات شخصی شان، به دام 
این کالهبرداران اینترنتی می افتند.به گفته بسیاری از کارشناسان فعال در حوزه امنیت 
ــایبری، این روش مورد استفاده هکرها انقدر کامل، پیشرفته، بدون نقص و طبیعی  س

جلوه می کند که کمتر کاربری به جعلی و کالهبرداری بودن آن شک می کند.
ــمی درباره این حمالت  ــر رس ــوص اظهار نظ ــل تاکنون در خص ــرکت اپ با اینکه ش
ــکوت کرده است اما به گفته یکی از سخنگویان این شرکت،  فیشینگی و سایبری س

تمامی کالهبرداری های اینترنتی و حمالت سایبری مربوط به گوشی های آیفون از سوی 
متخصصان اپل مورد بررسی های دقیق و پیگیری های آتی قرار خواهند گرفت.

ــایبری که توسط هکرها و مجرمان سایبری و یا بهره گیری  ــایر حمالت س برخالف س
از آسیب پذیری های موجود در نرم افزار یا سخت افزار دستگاه های الکترونیکی مربوطه 
صورت می گیرد، حمالت فیشینگ توسط خود کاربر قربانی صورت می پذیرد، چراکه 
هکرها، کاربران را فریب داده تا با دست خودشان اطالعات موردنظر هکرها را تقدیم آن ها 
کنند. حمالت فیشینگ یکی از متداول ترین  و آسان ترین روش های سرقت اطالعات 

شخصی، مالی و حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی است.

ــاخت های الزم برای  ــعه زیرس ــت که به منظور توس اپراتور تی موبایل اعالم کرده اس
ــکاری ۳.5 میلیارد دالری را با  ــرداری از فناوری اینترنت   5G، یک قرارداد هم بهره ب

شرکت نوکیا به امضا رسانده است.
به گزارش وب سایت the verge، از آنجا که اخبار نسل پنجم اینترنت در گوشه و کنار 
جهان منتشر شده و کاربران بسیاری نیز در انتظار اجرای آن هستند، کشورهای زیادی 
با همکاری بزرگترین اپراتورهای اینترنت و غول های تکنولوژی در جهان درصدد برقراری 

این نسل جدید از اینترنت اند.
ــال ۲0۱۲ میالدی بود که اتحادیه بین المللی مخابرات تحت نظر سازمان  در اوایل س
ملل برنامه ای را برای توسعه تیم ارتباطات بین المللی موبایلی برای افق ۲0۲0 و فرای 
آن آغاز کرد. در نتیجه رسما یک مسابقه جهانی برای تعیین نسل پنجم شبکه موبایل 
شروع شد و از آن پس، شاهد رقابت تنگاتنگی میان اپراتورهای اینترنت و تلفن همراه 
در سراسر جهان هستیم که هر یک بدنبال برقراری و راه اندازی نسل جدید و پرسرعت 
ــل پنجم در کشورهای مختلفی همچون کره جنوبی، ژاپن، چین، ایاالت  اینترنت نس
ــترالیا و غیره هستند و از توانایی ها و برنامه های خود در این زمینه  متحده آمریکا، اس

رونمایی می کنند.
ــیاری نیز در جهان وجود دارند که همگی به دنبال  اپراتورها و غول های تکنولوژی بس

 5G ــرویس اینترنت با بهره گیری از فناوری نسل پنجم اینترنت ــتین س عرضه نخس
هستند که از مهم ترین و بزرگترین آن ها می توان به نوکیا، هواوی، تی موبایل، اسپرینت، 

ورایزن، اریکسون و غیره اشاره کرد.
ــا همکاری نوکیا قصد دارد به  ــت که تی موبایل ب حاال تازه ترین گزارش ها حاکی اس
تکمیل و توسعه تجهیزات، سرویس، نرم افزار و زیرساخت های الزم برای توسعه فناوری 

جدیدترین نسل از اینترنت همراه 5G بپردازد.
نویل ری - مدیر ارشد تکنولوژی فعال در شرکت تی موبایل - در این خصوص می گوید: 
 5G تمرکز همه ما )شرکت های تکنولوژی( هم اکنون برروی توسعه فناوری اینترنت
است و به شدت در تالشیم تا یکی از بهترین و نخستین اپراتورهای جهان باشیم که به 

شهروندان و کاربران خدمات نوین نسل پنجم اینترنت را ارائه می دهیم.
همانطور که به نظر می رسد، عزم شرکت تی موبایل برای توسعه و بهره برداری سریع از 
این فناوری بسیار جزم شده است چراکه با عقد یک قرارداد همکاری ۳.5 میلیارد دالری 
با نوکیا و اختصاص مبلغ هنگفتی به منظور سرمایه گذاری در این امر در تالش است تا 
یکی از اولین اپراتورهای پیشگام در زمینه برقراری اینترنت 5G و ارائه نسل جدیدی از 

خدمات آنالین و اینترنتی به کاربران به شمار بیاید.
نسل پنجم شبکه تلفن همراه 5G ، استانداردهای پیشنهادی برای نسل جدید ارتباطات 
سیار است که پس از نسل چهارم شبکه تلفن همراه فعلی ارائه می شود ؛یکی دیگر از 
ــگامان در عرصه برقراری زودهنگام نسل جدید و پرسرعت اینترنت 5G، شرکت  پیش
ــت تا به طور  ــختی در تالش بوده اس ــت که در ماه های اخیر به س چینی هوآوی اس
آزمایشی در شهرها و کشورهای داوطلب اینترنت 5G  را راه اندازی کند تا بتواند یکی 
از نخستین اپراتورهایی باشد که به کاربران امکان بهره مندی و لذت وب گردی با سرعت 

بسیار باالیی را بدهد.
حال باید منتظر ماند و دید که درنهایت کدام یک از این غول های تکنولوژی موفق به 
بهره برداری همگانی و عمومی برای توسعه و برقراری اینترنت 5G می شوند که البته 
ــال آینده ۲0۱۹ میالدی منتظر به ثمر  همانطور که انتظار می رفت، نباید زودتر از س
نشستن تالش های این شرکت های عظیم و فعال در حوزه فناوری و برقراری ارتباطات 

بود.
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احتمال حذف جک هدفون از آیپد پروهای اپل در آینده

هکرها از ارزهای دیجیتال برای حمله به ستاد انتخاباتی کلینتون استفاده کردند

پنتاگون فهرست نرم افزارهای ممنوعه  چینی و روسی را تهیه کرد

هر چه که به ماه سپتامبر نزدیک میشویم بیشتر در مورد محبوب ترین گجت های اپل 
که آیفون ها و آیپد ها هستند میشنویم. تا به امروز گزارشات زیادی را در مورد نسل بعدی 
این دستگاه ها شاهد بوده ایم و اکنون باری دیگر شاهد درز اطالعات جدیدی هستیم. 
گزارش جدید توسط سایت Macotakara، تامین کننده ژاپنی که معموال اطالعات 
ــر شده است. بر اساس این گزارش، اپل نسل بعدی آیپد  دقیقی را ارائه میدهد، منتش
پروهای خود را احتماال با سایز جمع و جور تری معرفی خواهد کرد و همچنین مانند 

آیفون های اخیر، جک ۳.5 میلی متری را از آنها حذف خواهد کرد.
به گزارش Macotakara، اپل ابعاد نسل بعدی آیپد پرو را کمی کاهش خواهد داد به 
طوری که مدل ۱0.5 اینچی دارای طول ۲47.5 میلی متر، عرض ۱78.7 میلی متر و 
ضخامت 6 میلی متری خواهد بود. این در حالیست که آیپد پرو ۱0.5 اینچی فعلی به 
ترتیب دارای ابعاد ۲50.6 میلی متر، ۱74.۱ میلی متر و 6.۱ میلی متری است. در عین 
حال نسخه ۱۲.۹ اینچی با طول ۲80 میلی متر، عرض ۲۱5 میلی متر و  ضخامت 6.4 
میلی متر معرفی خواهد شد. این مدل هم در نسل فعلی به ترتیب از ابعاد ۳05.7 میلی 

متر، ۲۲0.6 میلی متر و 6.۹ میلی متر برخوردار است.
ــل بعد به FaceID مجهز  ــن این گزارش حاکی از این دارد که آیپدهای نس همچنی
ــال ۲0۱8 به این  ــات آمده بود که آیپدها در س خواهند بود. پیش از این هم در گزارش
 iOS سیستم تشخیص چهره مجهز خواهند بود. این موضوع به نوعی در نسخه آزمایشی
۱۲ نیز تائید شده است. Macotakara خاطر نشان کرده است که FaceID در حال 
لنداسکیپ )عریض( عمل نخواهد کرد. پورت های آیپد پرو نسل بعد هم جابجایی هایی 
به خود خواهد دید به طوری که احتماال اپل کانکتور هوشمند اتصال کیبورد را به پائین 
ــرد. در این صورت تبلت طوری  ــتگاه و در کنار پورت الیتنینگ منتقل خواهد ک دس

طراحی شده که به صورت عمودی از آن استفاده شود.
در پایان گزارش Macotakara، به برخی تغییرات احتمالی آیفون های نسل بعد اپل 
ــاره شده است و گفته شده که آیفون 6.۱ اینچی با نمایشگر LCD به صفحه  هم اش
نمایش full Active با حواشی 4 طرفه بسیار کم مجهز خواهد بود که توسط سنسور 
ــازی شده است. طبق پیش بینی ها این مدل از آیفون  Japan Pixel Eyes بهینه س
ــال گذشته وارد بازار شد. همان طور که در  کمی ارزان تر از آیفون X خواهد بود که س
ــد، اپل احتماال رویدادی را در سپتامبر برگزار خواهد کرد و از  ــاره ش ابتدای مطلب اش
آیفون ها و آیپدهای جدید خود در آن رونمایی خواهد کرد. باید صبر کرد و دید شایعاتی 

که تا به امروز شنیده ایم تا چه اندازه صحت داشته اند.

در جریان بررسی حمله هکری ۱۲ افسر اطالعاتی روس به ستاد انتخاباتی هیالری کلینتون 
در ایام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مشخص شده که این هکرها از ارزهای 
دیجیتال استفاده کرده اند.به گزارش دیجیتال ترندز، هدف این هکرها از استفاده از ارزهای 
دیجیتال ناشناس ماندن اعالم شده است. حمالت یادشده در سال ۲0۱6 و در هفته های 
منتهی به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده در سال ۲0۱6 اتفاق 
افتاده است.هکرهای مذکور از ارزهای دیجیتال برای پرداخت هزینه خرید اسناد محرمانه 
سرقت شده از ستاد انتخاباتی کلینتون استفاده کرده اند و به همین شیوه هویت های واقعی 
خود را مخفی نگه داشته اند.این هکرها یک ماه قبل از افشای اسناد به سرقت رفته، دامنه 
dcleaks.com را ثبت کرده و از سرورهای مجازی مخفی نصب شده برای ارائه خدمات 
خرید و فروش ارزهای دیجیتال به منظور مخفی کاری بیشتر استفاده کرده اند. آنان از 
ــده توسط هیالری  ــای بی خطر محتوای ایمیل های رد و بدل ش همین روش برای افش
کلینتون و همکارانش استفاده کرده اند.هکرهای روس مدعی بودند که تمامی این اقدامات 
ــت. میزان بازدید از صفحات یادشده تا قبل از  ــط هکرهای امریکایی انجام شده اس توس

تعطیلی یعنی مارس سال ۲0۱7 از مرز یک میلیون مورد گذشت.

وزارت دفاع آمریکا روی فهرست موسوم به »نخرید« به عنوان فهرست نرم افزارهای ممنوعه 
ــئول خرید پنتاگون،  ــی کار می کند.به گزارش خبرآنالین، »اِلن لُرد« مس چینی و روس
گفت: بیش از 6 ماه است که روی نرم افزارهایی با کدهای مهندسی شده روسی و چینی 
کار می کنیم تا آن ها را پس از شناسایی در لیست خریدهای ممنوعه قرار دهیم.اعضای 
پنتاگون، صنایع وابسته و شرکای تجاری زین پس حق خرید نرم افزارهای روسی و چینی 
ــت تا بدین ترتیب از نفوذ پنهانی این دو کشور در صنایع نظامی آمریکا  را نخواهند داش
ــازمان های اطالعاتی بهره می برد. قرار  جلوگیری کنند.پنتاگون در این راه از مأموران س
ــت در کنگره الیحه ای به تصویب برسد تا کمپانی های آی تی و شریک پنتاگون، از  اس
سورس انسانی نرم افزارهای خود که منابع روسی یا چینی دارد، پرده بردارند. اگر این الیحه 
تصویب شود، شرکای پنتاگون را مجبور می کند تا بالفاصله با مهندسان چینی و روسی 
قطع رابطه کنند و نرم افزارهای حساس داخل وزارت دفاع را جمع کنند.دولت های روسیه 

و چین با سوءاستفاده از سورس کدهایی که توسط مهندسانشان در صنایع نظامی آمریکا 
استفاده شده، توانسته اند به اطالعات حساس نظامی نفوذ کنند و از این بابت آمریکایی ها 

می خواهند دست این دو کشور را کوتاه کنند تا جلوی حمالت سایبری آینده را بگیرند.
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برای افزایش امنیت حساب  گوگل خود، کلید فیزیکی بخرید!

روسپی های جاسوس روس در »دره سیلیکون«

تضمین امنیت نقل  و انتقال مالی با کیف پول هوشمند

ــس Google Next از کلید فیزیکی جــدیـدی به نــام  ــرکت گوگل در کنفران ش
ــاب های کاربری رونمایی کرد. این  Titan Security Key برای افزایش امنیت حس
ــتفاده می کند و  کلید برای تایید هویت کاربران از طریق USB و یا Bluetooth اس
ــد ورود دو مرحله ای، به باور گوگل زمان آن  علیرغم وجود اقدامات امنیتی مانند تایی

رسیده که دسترسی غیرمجاز به حساب ها کامال ناممکن شود.
به گزارش سیتنا، این شرکت اعالم کرد 85 هزار کارمند این شرکت به مدت یک سال 
از این کلیدها استفاده  کرده اند و در این مدت هیچ موردی از نفوذ و ورود غیرمجاز موفق 
ثبت نشده است. در روش تایید ورود دو مرحله ای، حساب کاربری به یک شماره تلفن 
ــماره تلفن مورد نظر  ــده و هنگام ورود، یک گذرواژه از طریق پیام کوتاه به ش وصل ش
ارسال می شود. این موضوع خطرات ناشی از ورودغیرمجاز به حساب های کاربری را به 
شکل چشمگیری کاهش می دهد، با اینحال گوگل تصمیم گرفته تدبیر امنیتی جدیدی 

به کار گیرد و ضریب اطمینان را از مقدار فعلی نیز باالتر ببرد.
در همین راستا گوگل در حال انتقال به استفاده از بلوتوث BLE برای اجرایی کردن این 
تدبیر امنیتی جدید است. این شرکت گفت: »کلید Titan Security Key اطمینان 

بیشتری درباره ایمن بودن حساب های کاربری، به کاربران می دهد.«
ــتفاده می کند، زیرا که به  ــوگل از اعتبار خود برای بازاریابی این محصول جدید اس گ
ــط شرکت های گمنام ساخته می شوند، خود یک تهدید  کارگیری کلیدهایی که توس
ــرو در زمینه توسعه این  ــرکت Yubico از شرکت های پیش ــت. ش امنیتی بالقوه اس
ــت و بازار تجهیزات U۲F یا همان تایید ورود دو مرحله ای را در اختیار  تکنولوژی اس
دارد و تولیدات خود را در آمریکا و سوئد می سازد. شرکت Yubico مشتریان زیادی 
ــتریان این شرکت بود و  ــبوک دارد و خود گوگل نیز پیش از این از مش از جمله فیس

سال ها با یکدیگر برای توسعه و بهبود معایب و تکنولوژی FIDO همکاری می کردند.
ــه از به کارگیری کلیدهای  ــوگل درباره Titan Security Key گفت: »ما همیش گ
امنیتی به عنوان قدرتمندترین روش تایید هویت ضد عملیات نفوذ و سرقت اطالعات 
حمایت کرده ایم.« با این کلید جدید نیازی به وارد کردن نام کاربری و گذرواژه وجود 
 Titan می تواننـــد از Google Cloud ندارد. در حال حاضر مشتــــرکان سرویس
ــتفاده کنند و به زودی این امکان برای همه کاربران گوگل فراهم  Security Key اس
خواهد شد. Titan Security Key امکان استفاده از USB و Bluetooth به شکل 
همزمان را دارد و این نسخه از آن 50 دالر قیمت گذاری شده است. کاربران با پرداخت 
۲5 دالر می توانند نسخه USB و یا Bluetooth را به شکل جداگانه تهیه کنند. به 

گفته گوگل این کلید امنیتی تنها با یک بار شارژ می تواند 6 ماه کار کند.

براساس یک گزارش جدید، منطقه موسوم به »دره سیلیکون« که محل حضور مقرهای 
شرکت های مهم فناوری و تکنولوژی آمریکا است، تبدیل به کانون فعالیت روسپی های 
روسی شده که به عنوان جاسوس کرملین وظیفه بیرون کشیدن اسرار مهم مربوط به 
تکنولوژی های پیشرفته را از دست اندرکاران این منطقه به عهده دارند.به گزارش روزنامه 
دیلی میل، براساس گزارش جدیدی که از رسانه پولتیکو منتشر شده، این به اصطالح 

روسپی های »ظرف عسل«، مدیران اجرایی سطح باالی حوزه فناوری و سرمایه گذاران 
را در هتل »رزوود« در خیابان سندهیل جذب می کنند.همچنین آنها طی برنامه هایی 
در پنجشنبه شب ها برای این افراد تله می گذارند.یک منبع اطالعاتی گفت: اگر من یک 
مامور اطالعاتی روسی بودم و می دانستم که این روسپی های سطح باال مدیران اجرایی 
شرکت های مهم را به اتاق هایشان می کشانند به آنها برای اطالعات پول می دادم.او گفت: 
ــوید بلکه نیاز دارید یک نفر را در داخل داشته  ــما الزم نیست که خودتان داخل ش ش
باشید و به آن دسترسی داشته باشید.براساس این گزارش، مقام های اطالعاتی آمریکا 
این وضعیت را »یک اپیدمی تمام عیار جاسوسی« توصیف کرده اند.آنها معتقد هستند که 
مسکو به روسپی های روسی و اروپای شرقی در این منطقه پول می دهد تا به سراغ عالی 
رتبه ترین غول های تکنولوژی ساحل غربی بروند.یک مامور سابق که نامش را فاش نکرد 
به پولتیکو گفت: گزارش شده که روسپیانی که مدیران اجرایی را در بارها و کلوب های 
شبانه ای نظیر رزوود سندهیل جذب می کنند، به مقام های اطالعاتی روسیه گزارش پس 
می دهند.این رسانه گفته گزارشش بر پایه مصاحبه با بیش از شش مقام سابق جامعه 
اطالعاتی که به فعالیت های ضد جاسوسی آمریکا اشراف داشته اند، صورت گرفته است.

این روزها کیف پول هوشمند رونق گرفته است اما آن  چه تحت نام OraSaifu معروف 
شده، کیف همه کاره ای است که امنیت نقل  و انتقال مالی را تضمین می کند.»اوراسیفو« 
یک نمایشگر 4 اینچی بدون حاشیه دارد که نسبت نمایشگر به بدنه 8۳.87 است و بدنه 
آلومینیومی بسیار دقیق پولیش شده و مانند یک کارت اعتباری است که البته 65 گرم 
ــمند می توان ویزا کارت،  ــر ضخامت دارد.داخل این کیف پول هوش وزن و 4.۱ میلی مت
مسترکارت، JCB و آمریکن اکسپرس را تعریف کرد و اغلب استانداردهای پول رمزنگاری  
شده ازجمله BTC،BCH،BTG،BCD،LTC و ... را پشتیبانی فنی می کند.قابلیت 
ذخیره سازی نامحدود دیتای مالی بدون هزینه جانبی روی »اوراسیفو« انجام می شود و 
از طریق BiPal دیتای ازدست رفته بازخوانی می شود.اوراسیفو محصولی ژاپنی است که 
اتصاالت NFC نیز دارد و از طریق آن پرداخت الکترونیکی انجام می شود و قرار است اکتبر 

۲0۱8 راهی بازار شود.
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خواب های گوگل برای سرویس ترجمه آنالین

زندانیان در آمریکا سرقت اینترنتی کردند

نگرانی کارشناسان امنیتی از ویژگی جدید تلگرام

ــرویس ترجمه آنالین گوگل  ــل گوگل به تازگی از ظرفیتهای باالی مالی س مدیرعام
ــی از بزرگترین منابع  ــت که می تواند تبدیل به یک ــه اس )google translate( گفت
ــرکت شود.به گزارش New York Times، سرویس مترجم گوگل  درآمدی این ش
یک قابلیت کارآمد در رایانه ها و گوشی های موبایل متصل به اینترنت است. این سرویس 
به کاربران این امکان را می دهد که زبانهای خارجی مختلف را به زبان مادری یا برعکس 
ترجمه کنند. این سرویس به ویژه هنگامی که کاربر در کشور دیگری باشد بسیار کارآمد 
و مفید است.حاال به تازگی سخنانی از سوی مدیرعامل شرکت توسعه دهنده سرویس 
ترجمه آنالین گوگل )Google translate(، در فضای مجازی منتشر شده است که 
به وضوح نشان دهنده پتانسیل و ظرفیت های باالی این سرویس کاربردی دارد به گونه 
ــی از بزرگترین منابع درآمدی این غول تکنولوژی در آینده، به  ــه به باور وی، یک ای ک
طور قطع گوگل ترنسلیت خواهد بود.بر اساس آماری که وی در جریان گزارش مالی 
ــه ماهه ی دوم سال جاری ۲0۱8 میالدی ارائه داد، این اپلیکیشن  این شرکت برای س
روزانه ۱4۳ میلیون واژه را ترجمه می کند که عملکرد آن در طول مدت زمان برگزاری 
بازی های فوتبال جام جهانی ۲0۱8 روسیه به طور قابل مالحظه ای افزایش یافت. این 
آمار از نظر او بسیار جالب توجه و ارزشمند است چرا که نشان دهنده ظرفیت باالی این 

سرویس و استقبال بی نظیر کاربران از آن است.
این سرویس که ۱۲ سال پیش توسط شرکت آمریکایی گوگل ارائه شد، قادر است تک 
واژه ها، واژه ها، عبارات و جمالت بسیاری را از صدها زبان موجود در جهان ترجمه کند. 
این سرویس با گذر زمان و پیشرفت تکنولوژی تحت تاثیر قرار گرفت و از فناوری های 

به روزی همچون هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی بهره مند شد.پیچای در جریان 
ــنودم که با حضور در جریان جام جهانی ۲0۱8  گزارش مالی گفت: من مفتخر و خش
روسیه از میزان کاربرد و سودمندی گوگل ترنسلیت بازخوردهای بسیار مثبتی را از سوی 
کاربران دریافت کرده ام.به گفته تحلیلگران، با اینکه هم اکنون سرویس ترجمه آنالین 
گوگل به صورت کامال رایگان در رایانه و گوشی های هوشمند قابل دسترسی است اما 
ممکن است با پیشرفت تکنولوژی و بهره گیری از هوش مصنوعی، این سرویس به چنان 
هوشمندی و تکاملی برسد که جایگزین مترجم در جهان شود و در این صورت می توان 

گفت که گوگل از این طریق قادر خواهد بود درامد هنگفتی را کسب کند.

۳64 زندانی در آمریکا با استفاده از شکاف امنیتی در تبلت های مخصوص، حدود ۲۲5 
ــات، زندانیان در 5 زندان ایالت  ــزار دالر اعتبار دزیدند.به گزارش ورج، به گفته مقام ه
ــوء استفاده از شکاف امنیتی در تبلت های Jpay خود، حدود ۲۲5  آیداهو آمریکا با س

ــازمان اصالح و تربیت آیداهو اعالم کرد ۳64 زندانی تراز  هزار دالر اعتبار دزدیدند. س
ــاب خود در تبلت های JPay را ارتقا داده اند.شرکت JPay تبلت هایی مخصوص  حس
ــتفاده از اعتبار در این تبلت ها از موسیقی،  ــازد. زندانیان می توانند با اس زندانیان می س
کتاب الکترونیک، بازی و حتی خرید خود دستگاه های JPay استفاده کنند. همچنین 
تبلت های مذکور دسترسی به اخبار، مواد آموزشی و تصاویر و ویدئوهایی جدید را برای 
ــتفاده از شکاف امنیتی را به  زندانیان فراهم می کند.پس از آنکه زندانیان روش سوءاس
یکدیگر  منتقل کردند، یکی از آنها حدود ۱0 هزار دالر را به حساب هایشان منتقل کرد 

و 50 زندانی دیگر نیز اعتباری بیش از هزار دالر را به حساب های خود افزودند.
به هرحال سازمان اصالح و تربیت آیدهوا اوایل ماه جاری قضیه را کشف و اعالم کرد در 
رویداد مذکور به اموال مردم عادی خسارت وارد نشده است.از سوی دیگر JPay اجازه 
دانلود موسیقی و بازی را به زندانیان مسدود کرده تا آنها هزینه خریدهای خود را بپردازند. 
البته زندانیان هنوز می توانند از خدمت ایمیل استفاده کنند.این شرکت تاکنون حدود 65 

هزار دالر اعتبار را بازپس گرفته است. مقامات نیز این زندانیان را تنبیه کرده اند.

ــی از اسناد هویتی افراد را در خدمات ابری  تلگرام ویژگی جدیدی ارائه کرده که عکس
ذخیره می کند؛ این ویژگی کارشناسان امنیتی را نگران کرده است.به گزارش انگجت، 
پیامرسان تلگرام آپدیت عظیمی برای موبایل ارائه کرده که قابلیت ذخیره کردن نسخه ای 
از کارت های شناسایی افراد را در مخازن ابر این اپلیکیشن فراهم می کند.ویژگی جدید 
که Passport نام گرفته، می تواند در هر زمان اسناد شناسایی فرد را با اپلیکیشن ها 
و خدمات دیگر به اشتراک بگذارد. تلگرام این ویژگی را »روش یکپارچه احراز هویت« 
نامیده که خدمات مالی و صنایع دیگر می توانند برای احراز هویت افراد به کار گیرند. به 
این ترتیب دیگر الزم نیست فرد عکس پاسپورت یا گواهینامه خود را چند بار آپلود کند.
هر چند این ابزار پتانسیل تبدیل شدن به ابزاری کارآمد را دارد، اما بسیاری از کارشناسان 
امنیتی معتقدند ایده ذخیره کردن اطالعات حساس در ابر، چندان ایمن نیست.تلگرام 
ــر« )end to end( صیانت  ــناد افراد به وسیله رمزگذاری »سر به س ادعا می کند اس
می شود و آنچه فرد آپلود می کند را نمی بیند.عالوه براین پیام رسان مذکور تصمیم دارد 
در آینده، تمام اطالعات قابلیت »پاسپورت« را به یک ابر حسابرسی غیر متمرکز منتقل 

ــتم را ایمن تر  ــود تا سیس کند. به عبارت دیگر  اطالعات در چند رایانه توزیع می ش
کند.سرویس هایی که خواهان یکپارچه سازی با »پاسپورت« با سیستم هایشان هستند، 
گزینه ثبت نام)sign up( را با استفاده از ویژگی جدید تلگرام ارائه می کنند. با این روش 
آنها درخواست اطالعاتی را می کنندکه کاربر در ویژگی»پاسپورت« ذخیره کرده است.

همچنین تلگرام تصمیم دارد  احزار هویت  طرف سوم را در آینده نزدیک ارائه کند.








