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سرمقاله

فرصت طالیی اقتصاد دیجیتال برای توسعه فضای کسب و کار در کشور

مسعود فاتح

از آنجاکه وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات 
دولت دوازدهم، توسعه اقتصاد دیجیتال را به 
عنوان مهمترین اولویتش اعالم کرده است و 
در راستای تحقق این مهم، برنامه منسجمی 
را آماده کرده و اقدامات اجرایی را در دس��تور 
کار مدیران وزارت متبوعش قرار داده اس��ت، به نظر می رس��د پیش از برنامه ریزی برای 
اقتصادمحور کردن ارتباطات و فناوری اطالعات در کشور باید با نیم نگاهی به اجرای این 
مقوله در دنیا، نسبت به چالش ها و فرصت های اجرای این طرح شناختی کامل داشت تا 
بتوان در اجرای هرچه مناسب تر آن، گام های موثرتری برداشت.اقتصاد دیجیتالی مفهوم 
نسبتا جدیدی است که با گسترش فناوری اطالعات و بکارگیری آن در جوامع، در حال 
تکامل است. اقتصاد دیجیتالی که به آن اقتصاد اینترنتی هم گفته می شود،  اقتصادی است 
که پایه  آن بر تراکنش ها و تعامل های اینترنتی گذاشته شده است. اقتصاد دیجیتالی که 
در مواردی اقتصاد نوین یا اقتصاد ش��بکه ای نامیده می شود، اقتصادی است که بر پایه 
فناوری های دیجیتال شامل شبکه های ارتباط دیجیتالی مشتمل بر اینترنت و دیگر شبکه 
های ارزشی افزوده، رایانه ها، نرم افزار و دیگر فناوری های اطالعاتی مرتبط استوار است.به 
عبارت دیگر، در این اقتصاد نوین، شبکه سازی دیجیتالی و زیرساخت های ارتباطی بستری 
جهانی فراهم می آورد که در آن افراد و سازمانها با تجهیز به راهبردها به تعامل با یکدیگر، 
برقراری ارتباط، همکاری و جستجوی اطالعات می پردازند. به بیان دیگر دیجیتالی شدن 
فرایندی است که انسان از طریق ابزارها، فنون و رسانه های دیجیتالی مانند شبکه اینترنت 
به تولید، تکثیر، اشاعه و انتشار نمادها و معانی می پردازد و از طریق آنها زندگی خود را 

سامان و معنا می بخشد.
   انقالب صنعتی چهارم  بر پایه اقتصاد دیجیتال

کالوس شواب، در کتاب خود تحت عنوان انقالب صنعتی چهارم که در سال ۲۰۱۶ منتشر 
شد، نگاه متفاوت و عمیق تری به اقتصاد دیجیتال دارد.

کالوس شواب، برخی از روندهایی را که موجب شکل گیری و توسعه اقتصاد دیجیتال شد 
به شرح زیر فهرست می کند:

•ارزان شدن و فراگیر شدن تلفن همراه؛ در حدی که از حالت یک ابزار کمکی، به وسیله ای 
فردی و ضروری تبدیل شد.

•سنسور ها کوچک تر و ارزان تر شدند و می شود روی انسان ها و وسایل آنها انواع گیرنده ها 
و حس گر ها را نصب کرد.

•هوش مصنوعی و یادگیری ماش��ینی در حدی رش��د کرده اس��ت که استفاده از آن در 
کاربردهای متعارف هم، توجیه اقتصادی پیدا کرده است.

ش��واب توضیح می دهد که اگر چه در ظاهر بس��یاری از این دستاوردها و روند ها از قبل 
وجود داشتند، اما ظهور و بروز سه ویژگی ذیل باعث شد که اقتصاد دیجیتال متولد شود 

و رشد کند:
•سرعت پیشرفت و عرضه  محصوالت و اختراعات جدید، ناگهان سیری صعودی پیدا کرد.
•دسترسی به تکنولوژی از یک حوزه  جغرافیایی یا یک طبقه اجتماعی خاص فراتر رفت.

•تکنولوژی، به جای اینکه مانند گذش��ته، ابزاری در خدمت سیستم ها باشد، خود خالق 
سیستم های جدیدی شد.

   نقش اقتصاد دیجیتال در توسعه جوامع کمتر توسعه یافته 
اقتصاد دیجیتالی به مرور کل اقتصاد جوامع را تحت الشعاع قرار می دهد و جامعه را متحول 
می کند.  این اقتصاد فرصت هایی را برای کاهش فواصل فیزیکی و ارتقای ارتباطات ملی و 
بین المللی فراهم می آورد و به گشایش بازارهای جدید برای رشد اقتصادی کمک می کند. 
همچنین فرصت های چش��مگیری برای ارتباطات میان افراد و جامعه و همکاری میان 
گروه های اجتماعی و سازمان ها در این نوع اقتصاد وجود دارد که تاثیر قابل مالحظه ای نیز 
بر شیوه زندگی افراد جامعه دارد. رشد فناوری همواره فرصت هایی را برای ارتقای شرایط 
موجود جامعه و حرکت به سمت بهره وری باالتر و نوآوری فراهم می آورد. جوامع کمتر 
توس��عه یافته فرصت می یابند تا از این طریق به چرخه اقتصاد جهانی وارد شده و نقش 
خاصی را بر عهده گیرند و از فرصت های حاصل از این اقتصاد بهره مند شوند و به رشد 

اقتصادی و شیوه زندگی جامعه خود کمک کنند. در نگاه جهانی، اقتصاد کشورهای مختلف 
به تدریج با مزایای فناوری اطالعات و فرصت های حاصل از به کارگیری آن در سیستم های 
تولید و خدمات آشنا شده و قادرند تا نقش آن را در ارتقای کارایی و بهره وری اقتصاد و 
توسعه بازارهای خود کشف کنند. این نوع اقتصاد همچنین فرصت طالیی در اختیار جوامع 
کمتر توسعه یافته قرار می دهد تا آنها از این طریق وارد چرخه اقتصاد جهانی شوند و به رشد 

اقتصادی و شیوه زندگی جامعه خود کمک کنند.
 

   دولت ها محرک اصلی اقتصاد دیجیتال
دولت ها نقش اساس��ی در توسعه و گسترش اقتصاد دیجیتالی دارند. دولت ها از طریق 
سیاست گذاری، تامین زیرساخت های الزم و نیز کاهش فاصله یا نابرابری در بهره گیری 
از فناوری اطالعات و طراحی مکانیزم های تش��ویقی در توسعه و بکارگیری آن، نفوذ و 
گسترش اقتصاد دیجیتالی را تسهیل می نمایند. بنابراین محرک اصلی این اقتصاد دولت 
ها هستند. با حرکت دولت ها بخش های مختلف اقتصادی جامعه و سازمانها و کسب و 
کارها می توانند با بهره گیری از اقدامات دولت، نیازهای کسب و کار خود را تشخیص و با 
تکیه بر توانمندی های به وجود آمده بستر خاص مورد نیاز خود را تامین و از مزایای این 
اقتصاد بهره مند شوند و در نهایت افراد و گروه های جامعه نیز با بهره مندی از این بستر 
و خدمات ارائه شده می توانند سطح زندگی خود را ارتقاء داده و از حیات در این فضای 

اقتصادی و اجتماعی لذت ببرند.
   جایگاه اقتصاد دیجیتال در ایران

بنا به گفته دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان،  با توجه به اینکه 
جمعیت کشورمان حدودا یک درصد جمعیت جهان است، باید بتوانیم سهم یک  درصدی 
خود را از بازار تولید محتوای دیجیتال که رقمی معادل ۱45 هزار میلیارد تومان است، کسب 
کنی��م. اکنون درآمدهای حاصل از این بازار 35  هزار میلیارد تومان اس��ت و حدودا ۱۰۰ 

هزار میلیارد تومان کمتر از میزان مورد نظر، درآمد داریم. 
در نگاهی اجمالی به جایگاه اقتصاد دیجیتال در ایران باید گفت که اقتصاد دیجیتال همچون 
دیگر حوزه ها با کمی   تاخیر وارد کشور شده و اوضاعی متفاوت تر از کشورهای پیشرفته دنیا 
دارد که این متفاوت بودن شرایط نیز به نبود زیرساخت های مناسب ارتباطی و تا حدودی 
شرایط اقتصادی ایران باز می گردد. نبودن زیرساخت مناسب در حوزه پهنای باند اینترنت 
کشور، فقدان سیستم فرهنگسازی و آموزش مناسب به شهروندان، نبودن امنیت کافی در 
شبکه و  نبودن ارتباط منسجم با اقتصاد جهانی و عدم وجود قوانین حقوقی مناسب برای 
به رسمیت شناختن تجارت الکترونیک را می توان از جمله چالش های پیش رو در توسعه 

اقتصاد دیجیتالی در کشور دانست که باید مورد توجه قرار گیرد.
   چالش های توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، در حوزه  زیرساخت در چند سال گذشته رشد 
بسیار خوبی تا حد ۱۰ برابری در کشور داشته ایم؛ به طوری که در حوزه  دسترسی تلفن 
همراه از 3۰۰ هزار به 4۰ میلیون مشترک تلفن همراه در سال های گذشته رسیده ایم. 
او حوزه  دسترسی ثابت را از نقاط ضعف در شاخص زیرساخت دانسته و تاکید دارد که 
انحصار ذاتی در مخابرات و عدم س��رمایه گذاری در حوزه  دسترسی ثابت و نبود تناسب 
قیمت سرویس ها از دالیل عقب ماندگی در این حوزه است.آذری جهرمی مناسب بودن 
محتوا را یکی دیگر از مسایل جدی این حوزه بیان و تاکید کرد که در حال حاضر در حوزه  
محتوا بیشترین حجم تولید محتوا با حداقل ۶۰ درصد در دنیا مربوط به ویدیو است، در 
صورتی که در ایران این میزان به ۱۰ درصد می رسد و نشان می دهد حوزه  ویدیو در کشور 
ظرفیت بسیار خوبی برای رشد دارد و می تواند درآمد 4 هزار میلیارد تومانی داشته باشد.

فعال کردن سرمایه گذاری خارجی و اصالح نظام تعرفه گذاری مخصوصا در حوزه فیبر، از 
جمله مواردی است که وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطالعات بر آنها تاکید دارند.

در نهایت به نظر می رسد وزیر جدید ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر نقش اقتصاد 
دیجیتال در رشد و توسعه فضای کسب و کار و اشتغالزایی در کشور، اهتمام ویژه ای بر 
اجرای آن دارد و در این مسیر همه فعاالن حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات در کشور نیز 

می توانند نقش آفرین باشند..
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یادداشت 
سردبیر

تجميع منايشگاه های الكامپ و تلكام؛ منفعت نگری يا مصلحت انديشی؟!

مونا ارشادی فر

امس��ال نیز همچون س��ال های نخستین 
دولت یازدهم بحث ادغام نمایش��گاه های 
تل��کام و الکامپ، در افتتاحیه نمایش��گاه 
تلکام توسط رئیس س��ازمان نظام صنفی 
یارانه ای کش��ور مطرح شد، بحثی که در 
همس��رائی مدیران این سازمان با مدیران 
ارشد سازمان فناوری اطالعات ایران طی سال های اخیر مطرح شده است. رییس 
س��ازمان فناوری اطالعات نیز در نمایشگاه الکامپ امس��ال که در تابستان برگزار 
ش��د، تاکید کرده بود که از تابستان سال آینده نمایشگاه جامع فناوري اطالعات و 
ارتباطات که ترکیبي از نمایشگاه الکامپ و تلکام است برپا مي شود. این درحالی بود 

که عموم فعاالن بخش ارتباطات کشوراز این موضوع بی اطالع بودند.
اما سوال اینجاست که آیا اصوال بحث ادغام نمایشگاه های تلکام و الکامپ موضوعیت 
دارد و چرا فقط س��ازمان نظان نظام صنفی و س��ازمان فناوری اطالعات تا این حد 

برای ادغام این دو نمایشگاه اصرار دارند؟
امس��ال در حالی بیست و سومین نمایشگاه الکامپ برگزار شد که نمایشگاه تلکام، 
هجدهمین دوره خود را پش��ت سر گذاشت. نمایش��گاه ایران الکامپ یا به عبارتی 
نمایش��گاه بین المللی الکترونیک، رایانه و تجارت الکترونیک همه ساله در تهران و 
در محل دائمی نمایش��گاه های بین المللی تهران برگزار می شود و علی رغم حضور 
برخی س��ازمان ها و نه��اد های دولتی برای معرفی خدمات ش��ان در حوزه دولت 
الکترونیک در این نمایش��گاه، ، کم��ی بازدیدکنندگان و کاهش اس��تقبال از این 
نمایش��گاه در سال های اخیر، آمارهای برگزارکنندگان من جمله تعداد رکوردشکن 

بازدیدکنندگان را زیر سوال می برد.
نخس��تین نمایش��گاه کامپیوتر ایران که در س��ال ۱3۶۹ برگزار ش��د، نمایش��گاه 
بین المللی کامپیوتر، برق، الکترونیک و ارتباطات نام داش��ت که در س��ال های بعد 
برق و ارتباطات از عنوان این نمایش��گاه حذف ش��د و بعدها نام آن الکامپ ش��د. 
بعدها و در سال ۷۷ نمایشگاه برق به صورت مستقل و با عنوان نمایشگاه تخصصی 
برق ش��د. مخابرات نیز با عنوان تلکام به یک نمایشگاه مستقل تبدیل شد و تحت 
عنوان نمایش��گاه بین المللی صنایع مخابرات و اطالع رس��انی هر س��اله در حال 
برگزاری است. نمایشگاه کامپیوتر تا سال ۷۹ به طور مستقیم توسط شرکت سهامی 
نمایشگاه های بین المللی برگزار می شد و از سال ۸۰ به بعد نخست به صورت بخشی 

و بعد به شکل کامل به بخش خصوصی واگذار شد. 
در س��ال ۱3۶۹ که نخستین نمایش��گاه کامپیوتر برگزار شد، به دلیل محدودیت 
سالن و از طرفی تقاضای زیادی که برای حضور در نمایشگاه وجود داشت، بسیاری 
از شرکت ها به صورت انفرادی اقدام به ساخت غرفه و برپایی سالن کردند و برخی 

از شرکت ها نیز از غرفه ها و سالن های بادی استفاده کردند.
س��یزدهمین نمایش��گاه ایران الکامپ، در سال ۱3۸۶ برگزار ش��د. در این سال و 
برای نخستین بار، همزمان با سیزدهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت 
الکترونیک، هش��تمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطالع رسانی )تلکام( 
نیز برگزار ش��د. در دوره بعد نیز چهاردهمین نمایش��گاه الکامپ به همراه نهمین 
نمایش��گاه تلکام برپا ش��د تا دومین س��ال همراهی این دو نمایشگاه با هم شکل 

گیرد.
از س��ال ۱3۸۸ ب��ه بعد دیگر نمایش��گاه های الکامپ و تل��کام در حقیقت ویترین 
دستاوردهای ICT کشور محسوب شدند و گستردگی ابعاد آن به اندازه ای شد که 
از نظر وسعت، رتبه نخست و از نظر میزان مخاطب جزو نمایشگاه های بین المللی 
برتر کش��ور محس��وب ش��دند، اما همچنان از نظر کیفیت و س��طح محصوالت و 
همچنین اطالعات علمی ارائه شده به بازدیدکنندگان بسیار پایین تر از آن چیزی 

بود که در نمایشگاه هایی مثل سبیت و جیتکس ارائه می شد.
در هر حال نمایشگاه الکامپ با محوریت معرفی سرویس ها و خدمات حوزه فناوری 
اطالعات و نمایش��گاه تلکام هم با تمرکز بر روی حوزه ارتباطات و مخابرات برگزار 

می شود و در مجموع شاید بتوان گفت کثرت حضور بازدیدکنندگان متخصص در 
نمایشگاه تلکام به مراتب بیشتر از نمایشگاه الکامپ است.

از نقطه نظری دیگر می توان گفت که نقط��ه ضعف نمایش���گاه الکام��پ که در 
سال های اخیر با نقش آفرینی نظام صنفی رایانه ای برگزار می ش�ود، عدم حض��ور 
چشم گیر کش��ورهای خارجی و نقطه قوت این نمایش��گاه در دوره های اخیر هم 

حضور پر رنگ استارتاپ هاست.
عالوه بر آن، متاس��فانه در چند ساله اخیر نمایش��گاه الکامپ میزبان شرکت های 
غیرمرتبط نیز ش��ده اس��ت که سال به سال نیز به گونه های آن اضافه می شود. از 
عجیب ترین حاضران در نمایشگاه الکامپ امسال که حضورشان به چشم می آمد، 

تهیه غذاها، کترینگ ها و همین طور مزون های لباس اداری بود. 
به نظر می رس��د کاهش بازدیدکنندگان الکامپ در بخش شرکت ها نیز تاثیرگذار 
بوده و همین امر باعث وجود فضاهای خالی در الکامپ ش��ده و متولیان را به این 
امرس��وق داده تا برای پرکردن فضاهای خالی از ش��رکت های غیرمرتبط استفاده 

کنند.
از س��وی دیگر نمایش��گاه تلکام هم که به صورت تخصصی تر نسبت به الکامپ، با 
حضور چشم گیر شرکت های تولید کننده داخلی مخابرات که اکثرا عضو سندیکای 
صنعت مخابرات کشور هم می باشند، برگزار می شود، معموال با حضور قابل توجه 
ش��رکت های خارجی مخابراتی هم مواجه می ش��ود و بر ارائ��ه دس��تاورده��ای 
س��خت افزاری و نرم افزاری حوزه مخابرات و ارتباطات کشور متمرکز است و وجه 
تمایز و نقطه قوت دیگر این نمایش��گاه مخصوصا در دوره اخیر برگزاری پنل های 
تخصص��ی با حضور مدیران تصمی��م گیر از بخش های مختل��ف دولت، نهادهای 
سیاست گذار، قانونگذار و تصمیم گیر این بخش و همچنین متولیان و نمایندگان 
بخش خصوصی برای نقد و بررسی چالش ها و یافتن راهکار برای رفع موانع توسعه 

و تقویت هر چه بیشتر حوزه ارتباطات است.
به عبارت دیگر می توان گفت که تلکام بیش��تر نمایش��گاهی تخصصی با مخاطب 
سازمانی است که بر سیستم ها و دستاوردهای زیرساختی تمرکز دارد، اما مخاطبان 
الکامپ از عموم مردم به ویژه کاربران نهایی س��رویس و خدمات می باش��ند. در این 
راستا گذشته از حضور برخی اپراتورها که به دنبال جذب مخاطب حداکثری از حضور 
در نمایشگاه ها هستند، نمایشگاه الکامپ فرصت مغتنمی برای گفت وگوی رودررو با 
بازدید کنندگان از جنس کاربران نهایی سرویس است تا شرکت ها نسبت به شناخت 
نیاز مش��تریان عادی اقدام کنند و برنامه ریزی مناسبی برای رفع نیازهای مشتریان 
انجام شود و نمایشگاه تلکام هم عالوه بر ایجاد فضای هم افزایی برای تبادل اطالعات 
شرکت های داخلی و خارجی صنعت مخابرات ایران و دنیا امکان ارتباطات دوسویه 
میان مدیران ش��رکت های حاضر در نمایش��گاه با مشتریان سازمانی از یک طرف و 
امکان تبادل نظر مدیران ارش��د بخش دولتی با بخش خصوصی صنعت مخابرات از 

سوی دیگر را فراهم می کند. 
در نهایت می توان گفت نمایشگاه های الکامپ و تلکام، مخصوصا در دوره های اخیر 
کارکردها و اهداف متفاوت تر و متمایزتری داش��تند؛ همانطور که نه در حد و اندازه 
این دو نمایش��گاه، ولی چندین نمایش��گاه دیگر مرتبط با حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات همچون نمایشگاه رس��انه های دیجیتال هر ساله برگزار می شوند و هیچ 
گاه در خصوص ادغام  این نمایش��گاه ها با الکامپ و تلکام بحثی درنگرفته اس��ت، 
چون به اعتقاد بخش��ی از فعاالن حوزه، بخش فن��اوری اطالعات و ارتباطات هم به 
اندازه کافی ش��امل زیربخش های تخصصی است که می تواند مخاطبان خاص خود 

را داشته باشد.
اما در پاس��خ به مدافعان ادغام باید گفت نباید این تجمیع صرفا به صورت دستوری 
و برای تامین منافع بیشتر متولیان برپایی هر کدام از نمایشگاه ها انجام شود، بلکه 
باید بر اساس رویکردی کامال تخصصی و نه جانبدارانه، ضمن بررسی منافع و مضرات 
تجمیع این دو نمایشگاه و اهداف و کارکردهای آن، آنچه به مصلحت کالن حوزه، بازار 

و مخاطبان است در نظر گرفته شده و بر اساس آن تصمیم گیری نهایی شود.
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سامانه های دیجیتالی پیش زمینه تحقق دولت الکرتونیک

دکتر اسفندیار جهانگرد
استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی

یک��ی از ارکان مهم اقتصاد دیجیتال، دولت الکترونیک اس��ت که اصول و چارچوبی 
برای طراحی دولت الکترونیک وجود دارد. یکی این که باید تعریف روشن و دقیقی از 
دولت الکترونیکی در جامعه ارایه شود به گونه ای که این تعریف زمینه های کلیدی، 
برای تمامی مشتریان، آحاد جامعه و نهادها شناخته شده باشد. دوم باید چشم  انداز 
روشن با سادگی و درک پذیری باال در جامعه حکم فرما باشد و به دنبال آن به صورت 
موجز و مختصر، مفهوم برنامه های دولت الکترونیکی بیان ش��ده باش��د. در این باره 
باید اهداف مش��خص و قابل ذکر و اندازه پذیر ارایه ش��وند. هم چنین سیاست های 
الزم برای حمایت از دولت الکترونیکی شناس��ایی و معرفی ش��ده باشند. با همه این 
ملزومات ذکر شده با عنایت به ابعاد مختلف راهبردها و کنش های دولت الکترونیکی، 
پنج اصل در جامعه باید توسط دولت ها رعایت شوند که عبارتند از: ابتدا اینکه تمامی 
اطالعات به صورت در دم عرضه شود و تمامی فعالیت ها هم به صورت در دم انجام 
ش��ود، دیگر آنکه از دسترس��ی آسان و همگانی به اطالعات و خدماتی که به صورت 
در دم ارائه می ش��ود، اطمینان حاصل شود، همچنین اینکه عنایت به مهارت هایی 
که شاغالن دولتی به عنوان نیروی انسانی دانشی الزم دارند باشند و اینکه کارها به 
صورت مشارکتی انجام گیرد و در انتها اینکه موانع حذف شود و رویکرد هدایت گرانه 

بر آن حاکم باشد. 
با این تعبیر دولت الکترونیکی دارای چهار رکن و مرحله اصلی است که الزمه تحقق 

آن به این شرح است:
وجود یک چش��م انداز روشن دولت و استقرار ساز و کار آنی سفارش، ایجاد ظرفیت 
های تعاملی و حرکت از رویکرد مبتنی بر انتشار اطالعات به خلق یک سامانه یکپارچه 
و ارائه خدمات با مرکزیت و محوریت مشتری، توسعه و تقویت ظرفیت های مبادالتی 
ایمن از طریق زیرساخت های عمومی کلیدی به منظور پیشرفت و انتقال از جریان 
یک طرفه اطالعات به جریان دو طرفه و مرتبط با کسب وکارها، ترویج نیروی انسانی 

دانشی در بخش عمومی.
 اهمیت چهار حوزه  در این ارکان حیاتی است  که باید مورد تاکید قرار بگیرد. این 
چه��ار حوزه عبارتن��د از: خدمات برای افراد، خدمات برای کس��ب وکارها، امور بین 

دولتی، کارآیی و اثربخشی داخلی.
همزمان، برای دولت های پیشگام، ضرورت دارد که چشم انداز دولت الکترونیکی را به 
سطوح میانی مدیریت هدایت کنند و از این طریق، اطمینان حاصل کنند که نیروی 
انسانی بخش عمومی آگاه باشد که چرا و چگونه این تغییر رخ خواهد داد. ساز و کار 
استقرار و پیاده سازی آن شامل تهیه و تنظیم یک برنامه عملیاتی و اجرایی مناسب و 
خوب است. این کار اغلب نیاز به این دارد که نهادهای بین دستگاهی ایجاد شوند و یا 
اینکه هماهنگی قوی برای مدیریت فرآیندهای مختلِف استقرار و پیاده سازی، صورت 
گیرد. ویژگی یک برنامه عملیاتی دولت الکترونیکی به طور واضح و روشن، باید بگونه 
ای باشد که چند سوال دقیقا پاسخ دهد : ابتدا اینکه کشور در شرایط فعلی کجا قرار 
دارد؟ و اینکه چه چیزهایی باید انجام ش��ود؟ و چه کس��ی در این خصوص مسئول 

است؟ و چه زمانی هر کنش و فّعالیت باید انجام گیرد؟

مرحله اساسی در تحقق دولت الکترونیکی، پیشرفتی است از ارائه اطالعات مستقیم 
توس��ط دولت یعنی انتشار اطالعات به خلق و ایجاد یک سامانه استاندارد؛  که طی 
آن در یک مکان، امکان تعامل بازیگران از جمله متقاضیان خدمات و خدمات دولت 
به  صورت یکپارچه ارائه شود. در سطح انتشار اطالعات، سامانه دولت، ساختار منطقی 
و نظام  مند دارد و همانند سامانه یک شرکت است. در این زمینه دو عامل موّفقیت 
کلیدی وجود دارد. یکی دسترسی رسمی و دیگری چارچوب های همکاری شده برای 

برقراری ارتباط در خصوص اطالعات در دس��ترس اس��ت. به طور مشخص، ساختار 
س��امانه باید موارد زیر را پوش��ش دهد: س��امانه کالن دولت برای دسترسی تمامی 

اطالعات دولتی که به  صورت در دم دسترس پذیر است.

   شکل سازگار در خصوص ارتباط ها و کارکردها
س��اختار منطقی که کاربران به راحتی بتوانند با کلیک کردن، اطالعات مورد نیاز را 
دریاف��ت کنند و همچنین تضمین کیفیت برای اطالعات در دس��ترس برای تمامی 

سازمان ها و نهادها که به سامانه وصل می شوند.
از جمل��ه موارد مه��م در این زمین��ه موضوع ایمن س��ازی مبادالت اس��ت. عناصر 
زیرساخت های کلیدی توس��عه و تقویت ظرفیت های مبادالتی ایمن بر چهار حوزه 
تصدیق، غیرقابل رد، محرمانگی و درستی و بی عیبی استوار است. در زمینه ترویج و 
تجهیز نیروی انسانی دانشی در بخش عمومی شاغالن بخش دولتی باید به دو مهارت  
مهم مجهز باشند تا بتوانند از ظرفیت های بالقوه فناوری اطالعات و ارتباطات به طور 
کام��ل بهره برداری کنند: یکی مهارت های مدیریتی و دیگری مهارت های مورد نیاز 

برای استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات است.
قرار دادن رایانه روی میز کارکنان یک کشور، آن کشور را به یک جامعه متفکر تبدیل 
نمی کند. به  ویژه این که اگر در مقابل رایانه، کماکان تفکر مش��ابه روش های قدیمی 
باش��د. چالشی که پیش روی نیروی انس��انی  در این خصوص قرار دارد این است که 
ظرفیت اس��تفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات به گونه ای وجود داش��ته باشد که 
طراحی، توس��عه و ارائه خدمات دولتی با محوریت شهروندان برقرار باشد. همچنین، 
موضوع دیگری که نیاز است، رهبری دیجیتالی دولت است که بتواند مجموعه ای از 
مثال هایی را از کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات برای واکنش به نیازهای شهروندان 
و کسب وکارها  ارائه دهد. تداوم توسعه پیوسته نیروی انسانی دانشی در بخش عمومی 

به عنوان ستون فقرات تحقق دولت الکترونیکی کالن است.

   لزوم ایجاد سامانه های اطالعات اقتصادی بر خط
لذا در ش��رایط فعلی کشور، یکی از پیش زمینه های اساس دولت الکترونیک، ایجاد 
سامانه های اطالعات اقتصادی بر خط، در چهار مولفه زیر ساخت، پایه، تولید و کاربرد 
اطالعات است. در این زمینه هر پایانه اطالعاتی که بخواهد عنوان سامانه را به خود 
اطالق دهد باید در برگیرنده چهار مولفه تولید، ذخیره، تبادل و انتش��ار اطالعات به 
صورت همزمان باشد. شرایط و کارکرد اقتصاد ایران نشان می دهد که نواقص زیادی 
در امر جمع آوری داده و ایجاد س��امانه در سیستم آمار و اطالعات کشور وجود دارد 
که برطرف شدن آن ها برای درک واضح اقتصاد دیجیتال  و دولت الکترونیک ضروری 
اس��ت. در کنار نبود س��امانه های در برگیرنده با چهار مولفه فوق مس��ائل دشوار و 
کهنه ای هم در رابطه با سنجش و جمع آوری داده وجود دارند که در هنگام سخن از 
سنجش اقتصاد دیجیتال، دوباره سر باز می کنند. برخی مثال های مهم در این زمینه 
دوم عبارتند از  تعریف و اندازه گیری ستانده در بخش هایی که کاال تولید نمی کنند، 
جمع آوری داده در سطح کارگاه از شرکت های دارای چند کارگاه و همچنین مسائل 

پیرامون سیستمهای طبقه بندی صنعت، کاال و مشاغل.

   چالش های تغییر سریع فضای کسب وکار 
اقتصاد دیجیتال به واسطه تولید سریع محصوالت و خدمات جدید، روش های تحویل 
و اَشکال ارتباطی جدید، و توانایی های توسعه یافته در پردازش داده ها بسیاری از این 
مسایل را تشدید کرده است )مثال هایی در این زمینه می توان به کار کردهای اسنپ، 
تپس��ی، دیجی کاال و غیره در کشور اش��اره کرد(. نتیجه این امر، یک فضای کسب 
وکار به سرعت در حال تغییر است که چالش های زیادی را فراروی موسسات آماری 
کشور قرار داده که به تغییر سریع هم مشهور نیستند، اما نگرش خوشبین  و تجربه 
بین المللی  هم وجود دارد که مراحل عملی و س��ودمندی وجود دارند که موسسات 
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آم��اری می توانند طی کنند تا برخی از این نواقص را رفع کنند. کس��ب اطالعات نه 
به عنوان یک فرایند اصیل و مس��تقل بلکه به عنوان یک خروجی جانبی در خالل 
ارایه کاالها و خدمت در هنگام وقوع یک تراکنش اقتصادی و اجتماعی می تواند به 

فراگیری و کارایی نظام اطالعات و آمار کشور کمک زیادی کند.
اما در زمینه اول، تعیین نهاد راهبر س��امانه های اقتصادی کشور از جمله مهمترین 
معضالت کش��ور برای تحقق دولت الکترونیک اس��ت. الزمه چنین نهادی داش��تن 
اس��تاندارد جهانی و هم چنین حرفهای بودن بدور از مشکالت ساختاری و سیاسی 
کش��ور است. با داش��تن اس��تاندارد و حرفهای بودن؛ تولید، ذخیره، تبادل و انتشار 
اطالعات در کش��ور روان، س��هل و شفاف می شود  و کارآمدی نظام تصمیم سازی و 
تصمیم گیری فراهم می شود و از فساد و رانت درکشور جلوگیری می شود. با نگاهی 
به وضعیت کشور مشخص می شود که برخی سامانه های موجود صرفا نام سامانه را با 
خود یدک میکشند و فاقد همزمان چهار مولفه اصلی یک سامانه هستند  ونهادهای 
الزم میان دستگاهی و یا هماهنگی قوی برای مدیریت فرآیندهای مختلِف استقرار و 

پیاده سازی آنها وجود ندارد.

   مقاومت در توسعه به موقع سامانه های اقتصادی کشور
در حال حاضر با ورود مفاهیمی مانند داده های عظیم، محاسبات ابری، اینترنت اشیاء 
و اینترنت صنعتی بسترسازی فناورانه جهت ایجاد شجره نامه کلیه کاالها و خدمات 
و جمعیت ش��ناختی در فرایند تولید و توزیع فراهم ش��ده است. اما توسعه به موقع 
سامانه های اقتصادی درکشور با دو نوع مقاومت جدی مواجه است که یکی مقاومت 
بورکراتی��ک و دیگری مقاومت رانتی اس��ت. مقاومت بورکراتی��ک عمدتا به نهادها و 
سازمان های حاکمیتی کشور درون قوای سه گانه  و دیگر نهاد ها اطالق می شود که 
بدلیل ماهیت اداری این نهاد ها، با هر گونه ایجاد تغییر و تحول،  مقاومت جدی نشان 
می دهند وهماهنگی قوی برای مدیریت فرآیندهای مختلفِ اس��تقرار و پیاده  سازی 
دولت الکترونیک به اندازه کافی وجود ندارد. مقاومت رانتی، نیز بدلیل ویژگی شفافیت 
سازی در دم و لحظه این گونه سامانه ها است که باعث از بین رفتن منافع برخی گروه 
ها و ذینفعان می شود و زمین بازی در فرصت های کشور را تغییر می دهد. بر داشتن 
این دو گونه مقاومت در کنار داشتن برنامه منسجم برای ایجاد یک نهاد استاندارد و 

حرفه ای برای ایجاد سامانه از ضروریات اصلی تحقق دولت الکترونیک است.
در عمل س��امانه ها به چند دسته تقسیم می شوند، یکی سامانه های پایه هستند که 
با شناس��ه دار کردن افراد، کاالها و خدمات و اس��ناد و ارتباطات بین اجزاء، مواد خام 
اطالعاتی الزم برای توسعه سامانه های تولید اطالعات فراهم میکنند. مثل کدگذاری 
پایه ای افراد، ش��رکتها، احراز هویت و روابط حقوقی و ... دیگری س��امانه های  تولید 
اطالعات هستند که به منظور رصد جریان اسناد، جریان کاال و خدمات و داراییهای 
فیزیکی و جریانات مالی باید طراحی و ایجاد شوند. مثل مستندسازی جریان وجوه، 
ورود و خ��روج کاال و دارایی ه��ا، ثب��ت معامالت و ثبت موقعیت ه��ای جغرافیایی و 

مجوزها.
سامانه کاربردی نیز به منظور پردازش اطالعات تولیدشده در سامانه تولید اطالعات 
تصمیم س��ازی و تصمیم گیری را تس��هیل میکنند که این موض��وع سامانه دقیق��ا 
بازگ�وکننده اجزای یک اقتصاد دیجیتالی در کنار روابط اقتصادی را ش��کل میدهد. 
اس��ناد و قوانین کشور نشان میدهد که قانونگذار به جنبه های نرم افزاری و سخت 
افزاری و امنیت پایگاه داده ها و به زیر س��اخت س��امانه ها تا حدی  توجه کرده اما 
در حوزه تولید اطالعات مبتنی بر کدگذاری پایه و هم چنین اس��تاندارد انتش��ار و 
تبادل اطالعات به اندازه کافی توجه نکرده است. همانطور که گفته شد صرف وجود 
س��امانه های مختلف و پراکنده در این حوزه موجب نمی ش��ود که دولت الکترونیک 
محقق ش��ود.فراگیر شدن استفاده از س��امانه های پایه نیازمند مقابله و ارایه راهکار 
اساس��ی و اس��تراتژیک برای غلبه بر  مقاومتهای بورکراتیک و رانت طلبی موجود در 
اقتصاد کشور است. توسعه سامانه های اقتصادی یک امر بین دستگاهی است و مزایای 
اس��تفاده از س��امانه های اطالعاتی تنها در صورتی حداکثر خواهد شد که همکاری 
بی��ن دس��تگاهی در گام اول در درون قوه مجریه  و س��پس بین قوای س��ه گانه و 
نهادهای حاکمیتی دیگر  در کش��ور فراهم باشد. یکی از سامانه های الزم و ضروری 
برای جلوگیری از فرصت های رانت طلبی در بسیاری از حوزه های فعالیتی، راه اندازی 

فرایندی سامانه های حقوقی هستند که در این زمینه کشور  وضعیت مطلوبی ندارد. 
فقدان این سامانه ها باعث شده که قوانین و مقررات متعدد موجود در کشور به دلیل 
عدم تشخیص مصادیق ذینفع واحد، امکان اجرا پیدا نکنند. به طور کلی برای تحقق 
کارآمدی، بهره وری در سیستم اقتصادی و اجتماعی کشور و تحقق دولت الکترونیک 
الزم است. در حوزه سامانه های اطالعات اقتصادی و اجتماعی کشور دولت دوازدهم با 
هماهنگی سایر قوا و آموزش مداوم کارکنان دانشی و ایجاد بینش مدیریت فرایندی 
به پرس��ش های مهم زیر پاسخ درخور و الزم دهد. کشور در شرایط فعلی در زمینه 
اقتصاد دیجیتالی و بویژه سامانه ها در کجا قرار دارد؟ چه چیزهایی باید در تحقق این 
امر انجام ش��ود؟ چگونه موانع بورکراتیک و رانتیر آن رفع ش��وند؟ چه کسی در این 
خصوص مسئول اصلی است؟ ونقش بقیه در این زمینه دقیقا چیست؟ چه زمانی هر 

کنش و فّعالیت برای تحقق کامل ایجاد سامانه هاباید انجام گیرد؟
در حوزه یکپارچه س��ازی خدمات در دم  با محوریت شهروندان، دولت های ایرلند با 
پورتال OASIS و بلژیک با پورتال Flemish دو مثال خوبی هس��تند که خدمات 
دولت شهروند را ارائه می کنند. یکی از مثال ها، پرداخت مالیات به  صورت در دم است. 
بررس��ی میدانی دولت الکترونیکی در اروپا موید این اس��ت که اس��تفاده از این نوع 
خدمات دولتی در دامنه 5 تا ۱۰ درصد و حتی 35 درصد برای دولت های پیش��گام 
است. مشاهدات نشان می دهد کاربران به  طور متوسط ۷۱ دقیقه در زمان صرفه جویی 
می کنند. به عنوان مثال، در سال ۲۰۰3 بالغ بر هفت میلیون ساعت صرفه جویی شده 
اس��ت. براس��اس ارائه دهندگان خدمات، اگر حداکثر پوشش ۸۰ تا ۹۰ درصد باشد، 

منافع آن بالغ بر ۱۰۰ میلیون ساعت در سال برای شهروندان اروپایی خواهد بود.
بانک رهگیری دارو در ترکیه، بانک اطالعات دامی و غذایی در کش��ورهای توس��عه 
یافته)هلند و استرالیا( جهت شناخت اصالت محصول غذایی نمونه هایی از این دست 

استفاده از زیر ساختهای دیجیتال هستند.

در شرایط فعلی کشور، یکی از پیش 
زمینه های اساس دولت الکترونیک، ایجاد 
سامانه های اطالعات اقتصادی بر خط، در 

چهار مولفه زیر ساخت، پایه، تولید و 
کاربرد اطالعات است.
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  شرکت ملی پست شأنیتش را حفظ کند و وارد هر حوزه ای نشود

شبکه های اجتماعی با بحران راستگویی مواجه اند

  پاسخگویی مستقیم وزیر ارتباطات در 
شبکه های اجتماعی، خوشایند 76 درصد کاربران

ماهی که
گذشت

 ایرانیان با ویزای شنگن می توانند در نمایشگاه 
موبایل بارسلون شرکت کنند

۷۶ درصد از کاربران شرکت کننده در نظرسنجی اینترنتی سیتنا 
که بالغ بر ۱۰۰۰ نفر در آن شرکت کردند، با پاسخگویی مستقیم 

وزیر ارتباطات به کاربران در شبکه های اجتماعی موافق بودند.
در نظرس��نجی اینترنتی س��یتنا که در بازه  زمانی مهرماه ۱3۹۶ 
برگ��زار و بالغ بر ۱۰۰۰ نفر در آن ش��رکت کردن��د، ۷۶ درصد از 
شرکت کنندگان به سوال »پاسخگویی مستقیم وزیر ارتباطات به 
کاربران در شبکه های اجتماعی را مناسب می دانید؟« پاسخ مثبت 
دادند.از آنجا که مهن��دس آذری جهرمی، وزیر جوان ارتباطات و 
فناوری اطالعات با حضور مستقیم در برخی شبکه های اجتماعی 
)اینستاگرام و توئیتر( به ارائه  دیدگاه هایش پیرامون مباحث روز 
حوزه  ICT می پردازد و ارتباط مس��تقیم با کاربران ش��بکه های 
اجتماعی و اشتراک نظرات در فضای مجازی را در دستور کار قرار 
داده اس��ت که البته این شیوه  ارتباطی وزیر ICT منتقدانی هم 
داشته است، سیتنا به برگزاری نظرسنجی اینترنتی اقدام کرد که 

نهایتا نتایج مذکور حاصل شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: »ش�رکت 
ملی پس�ت باید ش�أنیتش را حفظ کند و وارد هر 
حوزه ای نش�ود، ولی این کار زمانی است که بخش 
خصوصی را فعال کنیم و اجازه دهیم که آنها خدمات 
را به م�ردم ارائه دهند«.مهندس محمدجواد آذری 
جهرمی در حاشیه  مراس�م روز جهانی پست و در 
پاس�خ به سوال خبرنگار سیتنا مبنی بر اینکه »در 
س�ال های اخیر شرکت پست طی قرارداد با برخی 

ش�رکت های داخلی به امور واسطه گری روی آورده 
اس�ت که قرارداد برای انتقال خریده�ای ایرانی ها 
از س�ایت آمازون و ارائه ی مس�ت��رکارت از ای��ن 
جم�له اند و بعضا در این امور موفقیت کسب نکرده 
و با نارضایتی مردم نیز مواجه ش�ده اس�ت«، گفت: 
»مردم خدمات نیاز دارند و ش�رکت پست هم بنا بر 
ساختار وظایفش احساس وظیفه می کند که خدماتی 
را ارائه دهد. طبیعتا بنده هم با پیشنهاد شما موافقم 
که شرکت ملی پس�ت باید شأنیتش را حفظ کند و 
وارد هر حوزه ای نش�ود، ولی این کار زمانی است که 
بخ�ش خصوصی را فعال کنیم و اجازه دهیم که آنها 
خدم�ات را به م�ردم ارائه دهند«.وزی�ر ارتباطات و 
فناوری اطالعات، ادامه داد: »امیدواریم با فعال کردن 
پست های خصوصی این خدمات در آنها شکل گیرد و 
شرکت ملی پست هم به امور حاکمیتی اش بپردازد«.
آذری جهرمی، خاطرنشان کرد: »در نهایت اگر چنین 
کاری توسط شرکت ملی پست صورت گرفته با نیت 
ارائه خدمات به مردم بوده است و تالش کرده اند که 
خدمات مناس�بی ارائه دهند، اما شاید بستر دولت 

مناسب انجام هر نوع کاری نباشد«.

رییس دفتر تلویزیون المیادین لبنان، گفت: با گسترش شبکه های اجتماعی، به رسانه های اصلی 
حمله شد، چون دیگر این شبکه های اجتماعی بودند که روی رسانه های گروهی تاثیر می گذاشتند.

علی هاش��م، در بخش میز تخصصی نمایش��گاه مطبوعات، در جمع اهالی رسانه با موضوع »بحران 
راس��تگویی در رسانه ها« به سخنرانی پرداخت و گفت: در چند سال گذشته، تحوالت عظیمی در 
رسانه رخ داده است. به دلیل جنگ خلیج، مردم مسایل خارج از رسانه های داخلی را هم دیدند. در 
واقع چند سالی است که با آمدن رسانه های ماهواره ای، مردم نظرات دیگری به جز دولت خودشان 
را هم می بینند و می شنوند.وی ادامه داد: روی کار آمدن الجزیره و بعد از آن، المنا و العالم و العربیه، 
نقاط عطفی را در رسانه های جامعه عرب به وجود آورد. در واقع این شبکه ها پایه گذار آشنا شدن 
مردم با دیگر نظرات بودند. با گسترش شبکه های اجتماعی، به رسانه های اصلی حمله شد، چون 
دیگر این ش��بکه های اجتماعی بودند که روی رسانه های گروهی تاثیر می گذاشتند.او با اشاره به 
همه گیر شدن شبکه های اجتماعی گفت: شبکه های اجتماعی با وجود جذاب بودن با بحرانی به 

نام راستگویی روبرو بود. 
برای مثال، داستان هایی در فیسبوک می آمد که المیادین و الجزیره آن را منتشر می کردند. این 
خبرها از یک سو جذاب بودند و باید منتشر می شدند و از سوی دیگر زمانی برای پیدا کردن منبع 
و اطمینان از صحت و سقم آن در اختیار نبود. همین باعث دوگانگی در این رسانه ها شد.وی افزود: 
در چند سال اخیر، اخبار زیادی در رسانه ها منتشر شد که منبع اصلی آنها شبکه های اجتم�اعی 

بوده اند، خبرهایی که صدمه زیادی به رسانه های سنتی می زدند.

مدیرکل امور بین الملل و مطالعات راهبردی وزارت ارتباطات با تاکید 
بر هماهنگی های انجام شده با برگزار کننده نمایشگاه جهانی موبایل 
بارسلونای ۲۰۱۸، گفت: هیچ منعی برای حضور شهروندان ایرانی، 
در این نمایش��گاه وجود ندارد.دکتر حس��ین ملک، گفت: پیرو ابراز 
نگرانی از اخبار منتشر شده در مورد اعمال محدودیت از سوی برگزار 
کنندگان نمایشگاه جهانی موبایل بارسلونا، برای شرکت ایرانیان در 
آن نمایش��گاه، با برگزار کننده کنفرانس هماهنگی شده است و در 
نتیجه اکنون هیچ منعی برای حضور شهروندان ایرانی، در نمایشگاه 
۲۰۱۸، که دارای روادید ش��نگن باش��ند، وجود ندارد.مدیرکل امور 
بی��ن الملل و مطالعات راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
اظهار کرد: مجری نمایشگاه جهانی موبایل بارسلونا اعالم کرده است 
که در س��ال جاری، امکان ارسال دعوت نامه برای صدور ویزا وجود 
ندارد، اما اگر ش��هروندان ایرانی ویزای ش��نگن یا ورود به اسپانیا را 
داش��ته باش��ند یا بتوانند به هر طریق دریافت کنند، می توانند در 

نمایشگاه ثبت نام کرده و از آن استفاده کنند.
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  مشاوره و نظارت دانشکده  پست و مخابرات در پروژه  شهر 
هوشمند بوشهر

  کاهش 60 درصدی تعرفه  ارتباطات 
اپراتورهای ایرانی برای زوار اربعین 

ماهی که
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رئیس کارگ��روه ارتقای کیفیت ارتباطی عتبات عالیات، گفت: با 
افزایش ظرفیت های خوبی که در شبکه های ارتباطی کشور برای 
ایام اربعین اتفاق افتاد، هیچ نقطه کوری برای ارتباط رسانی وجود 
نداشت و مسیرهای مستقیم بدون هیچ گونه اختاللی امکان ارتباط 

دهی به زائران را داشت و حتی ظرفیت مازاد نیز ایجاد شد.
مهندس اس��ماعیل رادکانی، اضافه کرد: ظرفیت زیرساخت های 
ارتباطی برای اربعین امسال نسبت به سال گذشته بهبود یافت و با 
وجودی که سال گذشته نیز کمترین اختالل و مشکل را در شبکه 

شاهد بودیم امسال نیز مشکلی از این بابت ایجاد نشد.
معاون فنی مدیرعامل شرکت زیرساخت، خاطرنشان کرد: امسال 
با توجه به افزایش استفاده  کاربران از اینترنت، بیشترین تمرکز بر 
افزایش ظرفیت های ارتباطی برای دیتای مشترکان بود و به همین 
دلیل پوشش کامل اینترنت وای فای و تلفن همراه در نقاط مرزی 
مهران، چذابه و شلمچه، مسیر پیاده روی زائران و نیز نقاط زیارتی 
شهرهای کربال، نجف و کاظمین صورت گرفت و عالوه بر پوشش 

وای فای، نصب بالن مخابراتی نیز انجام شده است.
رادکانی گفت: ظرفیت ایجاد ش��ده از س��وی ش��رکت ارتباطات 
زیرس��اخت در مس��یرهای منتهی به عراق برای اینترنت بالغ بر 
۸ گیگابیت اس��ت و در همین حال برای بهبود ظرفیت ترافیک 
ارتباط��ی در این مناطق، اپراتورها نیز حدود ۶ گیگابیت ظرفیت 
ایجاد کردند تا مش��کلی از نظر تامین اینترنت زوار اربعین وجود 

نداشته باشد.
معاون فنی شرکت ارتباطات زیرساخت همچنین اظهار داشت: در 

حوزه مکالمه نیز کانال های صوت به دو برابر افزایش پیدا کرد.
رئی��س کارگروه ارتقای کیفیت ارتباطی عتبات عالیات با اش��اره 
به کاهش تا حدود ۶۰ درصدی تعرفه ارتباطات اربعین از س��وی 
اپراتورهای تلفن همراه نیز گفت: این کاهش قیمت مربوط به نرخ 
دیتا و رومینگ برای اس��تفاده از سیم کارت های ایرانی از سمت 
ایران اس��ت و طرف عراقی موافقت نک��رد که تعرفه های خود را 

کاهش دهد.
وی در پایان خاطر نش��ان کرد: نرخ مکالمه با س��یم کارت ایرانی 
در عراق بر مبنای س��رویس رومینگ، مطابق با تعرفه اپراتورهای 

ایرانی محاسبه شد.

قائم مقام رئیس دانشکده  علمی کاربردی پست و مخابرات، گفت: دانشکده ضمن امضای تفاهم نامه ای، 
در حوزه ی مشاوره و نظارت در خصوص شهر هوشمند بوشهر، به استانداری بوشهر کمک می کند.

مهندس »فریبرز ایرانی« در گفت وگو با خبرنگار سیتنا با بیان اینکه در حاشیه  برگزاری نمایشگاه تلکام 
96 مالقاتی با دکتر بینا از نهاد ریاست جمهوری داشتیم که ایشان توضیحاتی در خصوص اجرای شهر 
هوش�مند در استان و شهر بوش�هر دادند، گفت: بعد از این مالقات قرار شد جلسه ای در این خصوص 
برگزار ش�ود، به دنبال آن، شنبه 29 مهرماه جلس�ه ای با آقای زرین فر، قائم مقام استاندار بوشهر به 
همراه آقای روش�ن ضمیر، مدیر پروژه ی ش�هر هوش�مند بوش�هر و دکتر بینا در دانشکده ی پست و 
مخابرات برگزار کردیم.وی افزود: ضمن این جلس�ه، بازدیدی  از آزمایشگاه اینترنت اشیای دانشکده 
صورت گرفت و جلس�ه ای نیز پیرامون همکاری در زمینه ی شهر هوشمند برگزار شد که ماحصل این 
جلسه آن شد که دانشکده تفاهم نامه ای را امضا کرده و در حوزه ی مشاوره و نظارت در خصوص شهر 
هوش�مند به اس�تانداری بوش�هر کمک کند.وی با بیان اینکه تحقق این امر در چند محور صورت می 
گیرد، گفت: حمایت و ایجاد مرکز نوآوری )Innovation Center( اس�تارتاپ ها در استان بوشهر با 
استفاده از ظرفیت اداره کل ICT استان، استفاده از شرکت های همکار در دانشکده ی پست و مخابرات 
و دیگر مراکز علمی و پژوهشی وزارت ICT که شامل پژوهشگاهها نیز می شود؛ همچنین ارائه ی سه 
کیت آموزشی اینترنت اشیاء برای دانشگاه خلیج فارس بوشهر، مرکز رشد و فناوری بوشهر، استانداری 
بوشهر و همچنین اجرای پایلوت شبکه ی رادیویی LORA در بوشهر از دیگر موارد مورد توافق ب��ود.
قائم مقام  رئیس دانش�کده ی علمی کاربردی پس�ت و مخابرات، در عین حال بیان کرد: در راس�تای 
توسعه ی مناطق ویژه ی علم، فناوری و نوآوری و بر اساس ارزیابی هایی که از پنج منطقه ویژه ی منتخب 
دارای مجوز توس�ط ش�ورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری صورت پذیرفته، ش�هر بوشهر به عنوان 
پایلوتی برای اجرای پروژه  شهر هوشمند انتخاب شده است که اگر این موضوع در آنجا محقق شده و 
اجرایی شود به بقیه ی استان ها نیز تسری پیدا کند.ایرانی با اشاره به اینکه بوشهر دارای پتانسیل های 
ذاتی متعددی است که می تواند فرصت های زیادی را برای توسعه فناوری در سطح ملی و منطقه ای 
ایجاد کند، اظهار کرد: قرار بر این است که ما شرح کار و خدمات و در عین حال زمانبندی مشخصی را 
تهیه و به دوستان  ارسال کنیم و بعد از نهایی شدن، تفاهم نامه ای بین ما و استانداری بوشهر منعقد 

شود.
وی ضمن اشاره به اینکه استان بوشهر عالوه بر وجود ذخایر عظیم نفت و گاز، صنایع پتروشیمی و دیگر 
صنایع و در عین حال وجود منطقه  ویژه  اقتصادی تجاری و صنعتی بوشهر، این استان دارای جاذبه های 
گردشگری بسیار زیادی نیز  است، گفت: در شهر هوشمند، خدمات بر پایه ی فناوری اطالعات ارائه می 
شود؛ مثال خدمات اینترنتی و خدماتی که به صورت متمرکز در دیتاسنترهای استان صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: بهبود جریان مدیریت شهر و فراهم آوری امکان پاسخ لحظه ای از اهداف اصلی ایجاد 
شهر هوشمند است و الگوی شهر هوشمند در بافت تاریخی شهر بوشهر به صورت آزمایشی اجرایی 
می شود.قائم مقام  رئیس دانشکده ی علمی کاربردی پست و مخابرات در عین حال بیان کرد: با توجه به 
تاکیدات مکرر مقام عالی وزارت در خصوص اشتغال زایی و کارآفرینی یکی از اهداف حضور دانشکده 

در این پروژه  ملی ایجاد مشاغل مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات است.
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  به خطوط تلفن ثابت با صورت حساب کمتر از 3 هزار تومان
 یارانه می دهیم!

4G امکان بهره  مندی مشترکان رایتل در تمام کالنشهر تهران از خدمات

ماهی که
گذشت

 تولید تبلت و گوشی کودک و نوجوان 
انارستان همراه اول

مدیرعامل رایتل از بهره  مندی مش��ترکان تهرانی این اپراتور از خدمات 4G در سراس��ر این کالن شهر 
خبر داد.مهندس سید مجید صدری، مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره رایتل که در پنجمین سال 
مدیریت خود در ش��رکت خدمات ارتباطی رایتل اس��ت، در خصوص تحقق یکی از مهمترین تعهدات 
خود گفت: خوش��بختانه در سال جاری رایتل موفق به تامین تجهیزات مورد نیاز خود شده است.وی 
گفت: به محض ترخیص تجهیزات، همکاران ما در شرکت خدمات ارتباطی رایتل با تالش شبانه روزی 
خود موفق به پوشش سراسری کالن شهر تهران با خدمات نسل چهارم خدمات ارتباطی شدند.صدری 
ادامه داد: تا اردیبهشت سال ۹4 پوشش سراسری نسل چهارم ارتباطات رایتل در شهر تهران در حدود 
3۱ درصد بود و تالش برای گس��ترش آن تا س��ال جاری ادامه داشت.مدیرعامل رایتل این طور ادامه 
داد: با تامین تجهیزات و کوش��ش همکارانمان در شرکت توانستیم موفقیت  های چشمگیری را از آن 
خود کنیم و در حال حاضر افتخار دارم اعالم کنم رایتل در سراسر شهر تهران بهترین خدمات شبکه 
نسل چهارم را به مشترکین خود ارایه می  دهد و امیدواریم این توسعه به زودی برای کل کشور ادامه 
پیدا کند.صدری با اش��اره به بسته  های جدید ارایه ش��ده توسط این اپراتور گفت: در جهت رفاه حال 
مشترکین در پاییز امسال بسته  های اینترنت بسیار متنوعی از سوی رایتل ارایه شده است که پاسخگوی 
هر نوع نیاز، بودجه و سلیقه  ای است و مشترکان می  توانند از میان انبوهی از بسته  های ارایه شده بهترین 
گزینه موجود را با توجه به شرایط خود انتخاب کرده و از با کیفیت  ترین سرویس اینترنتی موجود در 

کشور استفاده کنند.

توافقنامه تولید داخلی 5۰۰ هزار تبلت و گوشی کودک و نوجوان 
با نام انارستان امضا شد.

توافقنام��ه تولید 5۰۰ هزار تبل��ت و تلفن همراه ویژه کودکان و 
نوجوانان با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، مدیرعامل 
همراه اول و اس��تاندار خوزستان در ش��رکت جی ال ایکس، در 

خرمشهر امضا شد.
از ویژگ��ی  های این محصوالت که ب��ا هدف رفع دغدغه والدین 
برای حضور فرزندانش��ان در فضای مجازی طراحی و تولید می 
 شود، می  توان به امکان نظارت خانواده ها و تأمین انواع برنامک  و 

محتوای جذاب و مورد نیاز کودک و نوجوان اشاره کرد.
محمدجواد آذری جهرمی در این مراسم، گفت: این خط تولید با 
استفاده از ظرفیت  های موجود کشور و با حمایت ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( و با سیستم  عامل بومی و امن، به دست 
متخصص��ان ایرانی ش��روع به فعالیت کرد و ب��ا اولین محصول 
تولی��دی، یک انقالب بزرگ در فضای مجازی س��الم و یک بازار 

بزرگ اقتصادی اتفاق می افتد.
برای اولین بار در کشور، فروش این دستگاه ها با هماهنگی همراه 
اول، در قالب فروش اقساطی، آسان و بدون ضامن برای خطوط 
دائمی معتبر ایجاد شده است تا تمامی اقشار  بتوانند به راحتی 
دس��تگاه خود را خریداری کنند. تبلت ها طوری برنامه ریزی و 
تنظیم ش��ده اند که با س��یم کارت های انارستانی و همراه اول 

کار کنند.
سیم کارت انارستان، سیم کارت اعتباری رایگانی است که از طریق 
همراه اول برای مجموعه کودکان، نوجوانان و جوانان )س��نین ۶ 
الی ۱۸ سال( ایرانی و پاسخ به نیازها و خواسته های آنها طراحی 
ش��ده و برای اولین بار در کشور عرضه می  شود. این سیم کارت 
ضمن پوش��ش دادن تمامی نیازهای مکالمه و پیامک این گروه 
سنی، امکان استفاده از فضای اینترنتی سالم، امن و پرسرعت، با 
بسته های متنوع، متناسب با سن آنها را فراهم می کند. از طریق 
این سیم کارت امکان اتصال به دنیای بزرگی از برنامه  های جذاب 

و مفید فراهم می  شود.
ش��ایان ذکر است، همراه اول در راس��تای تولید داخلی، از سال 
گذش��ته از ش��رکت جی ال ایکس به عنوان تولیدکننده داخلی 

حمایت کرده است.

رئی�س هیأت مدیره ش�رکت مخابرات ای�ران گفت: 
مخاب�رات ب�ه خط�وط دارای کمتر از 3 ه�زار تومان 
صورت حس�اب یارانه می دهد و به دلیل درآمد کمتر 

از قیمت تمام شده ارائه سرویس در بسیاری 
از مناط�ق به صرفه نیس�ت اما ب�ه دنبال این 
نیس�تیم که این س�رویس را از م�ردم دریغ 
کنیم.ب�رات قنب�ری اظهار داش�ت: ش�رکت 
مخابرات ایران به درصد عمده ای از مشترکان 
به خاطر مس�ئولیت های اجتماعی س�رویس 
ارائ�ه می کند.رئی�س هی�أت مدیره ش�رکت 
مخاب�رات ایران افزود: به دلی�ل درآمد کمتر 
از قیمت تمام شده ارائه سرویس در بسیاری 
از مناط�ق به صرفه نیس�ت اما ب�ه دنبال این 
نیس�تیم که این س�رویس را از م�ردم دریغ 
کنی�م.وی ادام�ه داد: در واقعیت مخابرات به 
خط�وط دارای کمتر از 3 ه�زار تومان صورت 
حس�اب یارانه می دهد.قنب�ری تصریح کرد: 
گاهی در یک روس�تا کل درآمد یک ماه 800 
هزار تومان است در حالی که 5 میلیون تومان 
در ماه هزینه نگهداری تجهیزات آن روس�تا 

است.
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بانکداری 
الکترونیک

امضاء از خرید با مسترکارت حذف شد

پی پال انتقال پول با پیام رسان فیس بوک را ممکن کرد

پول الکترونیکی بالروس رقیب جدید بیت کوین

مس��ترکارت تا سال ۲۰۱۸ تأیید خرید با اس��تفاده از امضا را حذف خواهد کرد.به 
گزارش س��یتنا وب س��ایت mashable، کاربران و مشتریانی که برای خریدهای 
خود تاکنون از مس��ترکارت اس��تفاده می کردند، موظف بودند پس از آنکه چیزی 
را با مس��ترکارت خود خریداری کردند، رس��ید خرید را به منظ��ور احراز هویت و 
شناس��ایی خریدار ، به امضا می رس��اندند، اما هم اکنون شرکت مسترکارت اعالم 
کرده اس��ت که دیگر الزم نیست مش��تریان ما در کشورهای ایاالت متحده آمریکا 
و کانادا رس��یدهای خرید خود از کارت های اعتب��اری و نقدی را امضا کنند.لیندا 
کرک - معاون مدیر اجرایی ش��رکت مس��ترکارت - در این باره عنوان کرد: ما هم 
اکنون با بکارگیری فناوری های جدیدتری در پرداخت همانند چیپ ها، بیومتریک 
ه��ا و همچنین درگاه های پرداخت دیجیتال از روش های نوین و با ضریب امنیت 
باالتری می خواهیم امنیت و سهولت در خرید را برای مشتریان و کاربران خود به 

ارمغان بیاوریم.
مزیت و برتری این روش نوین بر امضا کردن رسید خرید آن است که امضاها قابل 
جعل بوده و بسیاری از حسابداران نیز به خود زحمت چک کردن و بررسی دقیق 
امضاها را نمی دهند.با اس��تفاده از این روش، مش��تریان تنها با وارد کردن یک کد 
قادر خواهند بود پرداخت های خود را انجام داده و از فروشگاه های بسیاری براحتی 
و س��هولت خرید کنند.طبق آمار و گزارش های منتش��ر شده، در حال حاضر ۸۰ 
درصد خریدها و پرداخت ها توسط مسترکارت صورت می پذیرد.مسترکارت شرکت 

خدمات مالی آمریکایی و چند ملیتی اس��ت که مقر اصلی آن در ش��هرنیویورک 
ایاالت متحده آمریکا قرار دارد. شیوه کسب درآمد مسترکارت در سراسرجهان به 
این صورت است که از طریق پردازش پرداخت های بین بانکی تاجران و همچنین 
از راه صدور کارت های اعتباری به بانک های اتحادیه های اعتباری که از خریداران 
یا استفاده کنندگان از نام تجاری »مسترکارت« برای خرید انواع کاال یا خدمات؛ به 

صورت دبیت کارت یا کردیت کارت استفاده می کنند، درآمد کسب می کند.

کارب��ران خدمات پرداخت الکترونیک پی پال از این پس می توانند از پیام رس��ان 
فیس بوک برای تبادل پول اس��تفاده کنند.به گزارش فورچون، کاربرانی که در پی 

پال دارای حس��اب کاربری هستند از این پس می توانند از پیام رسان فیس بوک 
موسوم به فیس بوک مسنجر برای تبادل پول بهره بگیرند. ارائه این خدمات به طور 
رسمی بتازگی آغاز شده است.برای استفاده از این خدمات تنها کافی است کاربران 
بر روی یک دکمه آبی رنگ کلیک کنند و سپس دکمه پرداخت سبز رنگ را فشار 
داده و گزینه پی پال را به عنوان منبع پرداخت پول برگزینند.با توجه به استفاده 
بیش از ۱.۲ میلیارد نفر از پیام رسان فیس بوک برای تبادل نظر، افزوده شدن این 
قابلیت بر جذابیت این پیام رسان می افزاید. فیس بوک از سال ۲۰۱5 قابلیتی را 
به پیام رسان خود افزوده بود که پرداخت پول با استفاده از کارت های اعتباری را 
ممکن می کرد و حاال یک گام دیگر به پیش برداشته است.یکی دیگر از خدمات 
مالی در دسترس از طریق پیام رسان فیس بوک، ارسال گروهی پول برای عده ای 
از افراد است. پی پال برای آشنایی بیشتر کاربران با خدمات تازه خود یک سرویس 

کمک گروهی نیز راه اندازی کرده است.

برنامه نویس��ان بالروس، پول الکترونیکی جدی��دی را با نام »تالر« 
طراحی و عرضه کرده اند.به گزارش سایت نسل چهارم، این پول 

الکترونیکی همانند بیت کوین براساس فن آوری و الگوریتم 
معامالت یکپارچه نوش��ته شده اس��ت که دارای تمامی 
ش��اخصه های امنیتی الزم در فضاهای امن اینترنتی 
است.ایده اصلی س��ازندگان تالر، خروج تسلط دولتی 
بر معامالت اقتصادی در بالروس اس��ت و با توجه به 
کاهش پیوسته اعتبار پول این کشور اروپایی در مقابل 
ارزهای جهانی، برنامه نویس��ان بالروسی امیدوارند تا 

اقدام آنان باعث تثبیت نظ��ام مالی، کاهش نرخ تورم، 
کاه��ش ن��رخ وام و هزینه های انتقال پ��ول در فضاهای 

مجازی برای کاربران اینترنتی شود.این پول الکترونیکی در 
حال حاضر وارد سیس��تم معامالت جهانی ش��ده و تا کنون نرم 

افزارهای آن برای سیس��تم عامل های ویندوز و لیونیکس عرضه 
شده است.قیمت پایه این پول جدید الکترونیکی به ازای هر 
یک تالر برابر با ده روبل بالروس در نظر گرفته شده که 

معادل پنج دالر است.
اس��تفاده از این پول الکترونیکی برای تمامی عالقه 
مندان در سراس��ر جهان امکانپذیر اس��ت و تمامی 
نرم افزارهای آن نیز ب��ه رایگان در اختیار کاربران 
ق��رار می گیرد.همچنین تال��ر تمامی ویژگی های 
رمزنگاری امنیت��ی را همانند بیتکوین و دیگر پول 
های الکترونیکی داراس��ت.نام ای��ن پول الکترونیکی 
جدید برگرفته از تالر )Thaler( سکه نقره ای بود که 
برای حدود چهارصد س��ال )قرن پانزدهم( مورد استفاده 

قرار می گرفت.
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   تکنولوژی بالک چین به زبان ساده
اگر بخواهم تکنولوژی بالک چین را به زبانی س��اده تعریف کنم بهتر اس��ت با یک 
مثال س��اده شروع کنیم. وقتی ش��ما پولی را در یک بانک سپرده گذاری می کنید، 
آن ها اطالعاتی را در مورد س��پرده ش��ما و حساب ش��ما در یک پایگاه داده بزرگ 
ذخیره می کنند. بیت کوین هم کار مش��ابهی را برای حفظ اطالعات حس��اب های 
کاربران انجام می دهد، اما برخالف یک بانک، در بیت کوین با توجه به ماهیتی که 
دارد نمی توان به یک قدرت مرکزی که پایگاه داده را برای کاربران مدیریت و ذخیره 

کند، اعتماد کرد.
بیت کوین این مشکالت را با تقسیم کردن پایگاه داده به مجموعه های کوچکی که 
 )Label( بالک ها« نامیده می شوند حل کرده است. هر بالک یک جور برچسب«
است که آن را به بالک قبلی پیوند می دهد، به ترتیبی که هر کسی می تواند تمام 
پایگاه داده را که از این قسمت های مجزا تشکیل شده گردآوری کند؛ به عبارتی هر 
کسی که از بیت کوین استفاده می کند، یک نسخه از کل پایگاه داده را که زنجیره 
بلوک نامیده می شود ذخیره می کند و این مجموعه های بسیار کوچک را بین هم 
ردوبدل می کنند. زنجیره بلوکی میان تمام کاربران بیت کوین به اشتراک گذاشته 
ش��ده است و برای بررس��ی مقادیر آدرس های بیت کوین و جلوگیری از پرداخت 

دوگانه و سایر خرابکاری ها است.
 

   دیگران درباره پتانسیل های تکنولوژی بالک چین چه می گویند؟
اما اس��تفاده از تکنولوژی بالک چین در بیت کوین تمام ماجرا نیست. بالک چین 
یک فناوری جدید که در تراکنش های مالی آنالین به کار گرفته می شود، اما می توان 

موارد استفاده  دیگری نیز برای آن پیدا کرد.
گواه این ادعا هم پیش بینی وال اس��تریت ژورنال اس��ت که در گزارشی بیان کرده 

»بالک چین« فراتر از بانکداری
مدیر ارشد رشکت امنیت الکرتونیکی سیلز:

 بالک چین می تواند اعتامد مردم به اینرتنت را افزایش دهد

رئیس بخش مالی رشکت اینفوسیس: 
بالک چین می تواند از کالهربداری در معامالت جلوگیری کند

احتماال اسم بیت کوین را شنیده اید و حتی چیزهایی در موردش می دانید. بیت کوین موفق ترین نمونه از میان صدها ارز رمزنگاری شده است که 
اصطالحا در زبان عامیانه به آن ها ارزهای مجازی و یا حتی پول مجازی هم گفته می شود، اما چیزی که این روزها بیشتر از خود بیت کوین مورد توجه 
قرار گرفته و درب های جدیدی را به روی صنایع مختلف باز کرده است تکنولوژی بالک چین )Block Chain( است که در زبان فارسی اصطالحا به 

آن تکنولوژی زنجیره بلوک هم می گویند. تکنولوژی بالک چین برای اولین بار به طور گسترده در بیت کوین مورد استفاده قرار گرفت.

بود این فناوری برای توزیع، شناس��ایی و ثبت طیف گس��ترده ای از خدمات مالی 
مورداستفاده قرار خواهد گرفت.

در حالی ک��ه ع��ده  زیادی فکر می کنند تنها کاربرد بالک چین، اس��تفاده در بیت 
کوین اس��ت، ریچارد مولدز )Richard Moulds(  مدیر ارش��د شرکت امنیت 
الکترونیکی سیلز )Thales e-Security( می گوید: بالک چین می تواند اعتماد 
مردم به اینترنت را افزایش دهد؛ به عنوان مثال می تواند عالوه بر متصل کردن اشیا 
به یکدیگر و اینترنت، رابطی برای تراکنش های مالی بین مردم و اش��یاء مختلف 

نیز باشد.

   وجه تمایز تکنولوژی بالک چین
این فناوری با چندین میلیارد دالر س��رمایه گذاری، بیشترین سرمایه گذاری روی 
یک فناوری نوظهور را به خود اختصاص داده است. آجای ویج )Ajay Vij( معاون 
و رئیس بخش خدمات مالی شرکت اینفوسیس )Infosys(  می گوید: بالک چین 
طراحی شد تا جلوی کالهبرداری در معامالت گرفته شود. این فناوری یک پایگاه 
داده  توزیع   شده است که هر کسی می تواند در آن اعتبار معامالت را بررسی کند.

فن��اوری بالک چین تقریباً مانند امضای دیجیتال عمل می کند. گرت اس��تیفنز 
)Gareth Stephens( رئیس بخش توسعه طرح ها در شرکت انگلیسی جمع آوری 
اطالعات جی.بی.جی )GBG( می گوید: بالک چین یک پلتفرم توزیع  ش��ده است 
که امکان انتقال اطالعات از یک مکان به مکان دیگر را با امینت باال فراهم می کند. 
اس��تیفنز می گوید: در حقیقت نکته  اصلی فناوری بالک چین، قدرت بسیار باالی 

تنظیم خودکار آن است.
بالک چین یک فناوری متن باز اس��ت و کسی صاحب آن نیست، این فناوری یک 
مجری مرکزی برای تأیید تراکنش های انجام شده ندارد و به صورت خودکار شبکه 
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را تنظیم می کند.مایکاح وینکلس��پکت )Micah Winkelspecht( مؤس��س 
و مدیر ش��رکت آمریکایی جم )Gem( ارائه دهنده  ب��الک چین، می گوید: بالک 
چین می تواند یک پایگاه داده، پروتکل یا نرم افزار باشد. زمانی که اطالعات ذخیره 
می شود، دیگر امکان بازنویسی و تغییر آن وجود ندارد. این طراحی باعث می شود تا 
بالک چین، یک سوابق تاریخی دائمی ایجاد کند. جذابیت های چنین فناوری هایی 
در زمینه های مختلف تجاری، تراکنش مالی و انتقال اطالعات- که روی یک شبکه  

ناامن انجام می شود- کاماًل مشخص است.

   تکنولوژی بالک چین چگونه کار می کند؟
حاال که حرف از پتانس��یل باالی اس��تفاده از تکنولوژی بالک چین در حوزه های 

مختلف شد بگذارید نگاهی هم داشته باشیم به چگونگی کارکرد آن.
ه��ر تراکنش یک کد ه��ش )Hash( ۶4کاراکتری تولی��د می کند. این کد با کد 
هش قبلی ترکیب می ش��ود تا یک بالک جدید ایجاد کند. هر بالک با استفاده از 
بالک های جدید، یک ترتیب خطی، زمانی و رشته کاراکترهای یک بارمصرف تولید 
می ش��ود. به همین دلیل دست کاری و ایجاد اطالعات نادرست و غیرقابل ردیابی، 

تقریباً غیرممکن است.
 در حال حاضر س��امانه های اداری و بانک ها در معرض جرائم سایبری قرار دارند؛ 
اما بالک چین می تواند جلوی همه  آن ها را بگیرد. بالک چین می تواند با استفاده 
از جایگزین کردن پردازش های موجود پیچیده ، تمام تراکنش های انجام ش��ده را 

ضبط و نگهداری کند.
دیو ریس��یزین )Dave Hryciszyn( مدیر بخش فناوری و راهبردهای شرکت 
انگلیس��ی هدالندن )HeadLondon( می گوید: بالک چین پایگاه داده ای است 
که محی��ط امن یکپارچه ای را در محیط های ناامن ایجاد می کند. به این معنا که 
تمام اطالعات معامالت انجام  شده در هر صنعتی را ذخیره می کند. می توان از این 

فناوری در زمینه های مالی، حسابرسی، پزشکی و صنعتی نیز استفاده کرد.

   موارد استفاده  تکنولوژی بالک چین
بیش��تر ش��هرت بالک چین تا این لحظه، اس��تفاده از آن به عنوان سامانه ای برای 
رمزنگاری معامالت پول اینترنتی یا همان بیت کوین )Bitcoin( اس��ت. از بیت 
کوین برای تبادالت بین المللی اس��تفاده می ش��ود که هزینه  کمتری نس��بت به 
فرایندهای تبدیل ارز به یکدیگ��ر دارد. روزانه، میلیاردها دالر در قالب بیت کوین 

جابه جا می شود.
اما عالوه بر آن از فناوری بالک چین می توان در زیرساخت های مالی موجود مانند 
سهام، اوراق قرضه و زمینه های بسیار دیگری استفاده کرد. استفاده از این فناوری 
و جایگزینی آن با فناوری های امروزی، می تواند روی سرعت دسترسی به اینترنت 

نیز تأثیر بگذارد.

   چرا تکنولوژی بالک چین برای بانک ها جذاب است؟
مؤسس��ات مالی، ش��رکت هایی هستند که بالک چین را وس��یله ای برای افزایش 
موفقیت های خود می دانند. آن ها می توانند درحالی که سامانه هایشان با پلتفرم های 
ش��رکت های دیگر سازگار است، داده های مربوط به موجودی و دارایی های خود را 

به صورت رمزنگاری شده و با امنیت باال، تولید، مدیریت و ذخیره کنند.

البته مؤسس��ات مالی و بانک هایی که از بالک چین اس��تفاده می کنند، باید خطر 
کاهش قدرت در بازار تبادالت ارزی را بپذیرند. بانک ها، به عنوان مجریان اصلی بازار 
تبادالت ارزی شناخته می شوند؛ این فناوری و بیت کوین، خأل بزرگی در این بخش 

ایجاد می کنند؛ اما در هزینه ی ایجاد زیرساخت ها صرفه جویی خواهد شد.
مقامات بانک انگلیس��ی سانتاندر )Santander( پیش بینی می کنند، بالک چین 
می تواند در سال ۲۰۲۲ به صورت ساالنه ۲۰ میلیارد دالر ذخیره  مالی برای بانک ها 

فراهم کند.

   چرا تکنولوژی بالک چین برای بانک ها جذاب است؟
حتی س��وئیفت با کمک موسسه تحقیقاتی اکس��نچر درنظر دارد که با استفاده از 
تکنولوژی بالک چین در زمینه مدیریت پرداخت و تشخیص هویت و احراز مالکیت 

استفاده کنند.
سوئیفت پیش تر نیز تحقیقات زیادی در مورد چگونگی استفاده از زنجیره بلوک ها را 
انجام داده بود که به عنوان بخشی از پروژه Hyperledger مطرح شد و به صورت 
open-source در دسترس عموم قرار گرفت. گزارش های جدیدتر نشان از درجه 
اهمیت و گستردگی تحقیقات سوئیفت در راه استفاده از تکنولوژی بالک چین دارند 

بخصوص در زمینه احراز هویت و مدیریت پرداخت.
 

   دیگر کاربردهای تکنولوژی بالک چین
از بالک چین می توان در زمینه های صنعتی، پزش��کی و زمینه های بسیار دیگری 
اس��تفاده کرد. به عنوان مثال می توان آن را در بخش پزش��کی - که سوابق بیماران 
دس��ت کاری می ش��ود - به کار گرفت. این فناوری به پزش��کان اج��ازه می دهد تا 
پرونده ای از س��وابق بیماران را با امنیت باال ذخیره کرده و آن ها را در صورت لزوم 
در اختیار دیگر بیمارس��تان ها و مراکز درمانی قرار دهند. این کار عالوه برافزایش 
امنیت ذخیره س��ازی و انتقال داده ها، باع��ث کاهش خطرها و هزینه های مدیریت 

داده ها می شود.
بالک چین برای دولت مردان کش��ورهای مختلف نی��ز جذابیت های خاص خود را 
دارد. در ح��ال حاضر دولت مردان انگلیس در ح��ال تحقیق برای بهبود روش های 

ذخیره سازی اطالعات توسط بالک چین هستند.
از ای��ن فناوری می توان برای مقابله با دریافت محصوالت چندرس��انه ای به صورت 
غیرقانونی نیز اس��تفاده کرد. از فناوری بالک چین می توان برای اعتبارس��نجی و 

جلوگیری از انجام تقلب در انتخابات الکترونیک نیز استفاده کرد.

   آینده  تکنولوژی بالک چین
فناوری بالک چین نمی تواند به سرعت، اینترنت را تغییر دهد. وینکلسپکت می گوید: 
موارد زیادی است که این فناوری را به چالش می کشد. مردم ممکن است متوجه 
شوند این فناوری، یک تحول ایجاد خواهد کرد؛ اما نمی دانند این فناوری چگونه به 

بهبود کسب وکار آن ها کمک می کند.
بالک چین یک فناوری نوظهور است که نیاز دارد تا برنامه هایی سازگار با آن تولید 
ش��ود. همچنین برای استفاده از این فناوری باید مجموعه ای مقررات تنظیم شود. 
این فناوری باید بتواند کارآمدی خود را اثبات کند تا بتواند به صورت گس��ترده به 

کار گرفته شود.
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حم�زه فات��ح

»دال« اپلیکیشنی اس��ت ساخت دانشگاه شریف؛ یک مسیریاب صوتی که برخالف 
نسخه خارجی اش، یعنی ویز نیازی به فیلترشکن ندارد. آیا دال می تواند در این بازار 

پر تحول پایدار بماند و از آزمون رقابتی فشرده سربلند بیرون بیاید؟
س��ایت دویچه وله در گزارشی نوشت: »دال« را تلویحا »ویز ایرانی« می خوانند؛ یک 
نرم افزار مسیریاب صوتی که در بهمن ماه سال ۱3۹5 طراحی و تولیدش کلید خورد.

ی��ک ماه و اندی از عرضه آن ب��ه بازارهای داخلی ایران می گ��ذرد، یعنی از روز اول 
مهرماه ۱3۹۶. این اپلیکیش��ن در همان هفته نخست موفق شد ۱۰ هزار کاربر را به 

خود جذب کند.
نکته مهم این اس��ت که پس از فیلترشدن »ویز« )Waze( در ایران، رقابتی هم در 
عرصه اپلیکیشن های مسیریابی وجود نداشت. همین نبود رقیب در بازارهای داخلی 

فضا را برای طراحی و عرضه اپلیکیشن »دال« مهیا ساخت.

   ویز چیست و چرا فیلتر شد؟
ویز هم مثل دال یک اپلیکیشن مسیریاب صوتی است. این اپلیکیشن هم مثل نسخه 
بومی اش دال، بر اساس GPS - سامانه موقعیت یاب جهانی - کار می کند. ویز هم به 
کار مسیریابی می آید و هم در مورد تشخیص ترافیک، پیشنهاد مسیرهای جایگزین و 

مسیریاب صوتی »دال« یا »ویز ایرانی« در مسیر رقابت

یک رشکت آمریکایی، استارتاپ برادران جوان را ۵ /۱۲ میلیون دالر خرید

حتی دسترسی به تاکسی های اینترنتی کارکرد دارد.
اما ویز در ایران فیلتر و عمال از دسترس خارج شد. علت فیلترینگ را زمانی محمود 
واعظی اعالم کرده بود. واعظی در زمان فیلترشدن ویز مسئولیت وزارت ارتباطات 
و فن آوری اطالعات را برعهده داش��ت. او مدعی شد که فیلترینگ ویز کار وزارت 
ارتباطات نبوده و »کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه« در فیلترینگ این 

اپلیکیشن نقشی نداشته است.
گویا فیلترینگ ویز نتیجه حکم یک قاضی و علت صدور حکم هم برای مقابله با 
فعالیت های جاسوسی بوده است. »دنیای اقتصاد« روز دوم آبان سال جاری اقدام 
به بازنش��ر گزارشی از خبرگزاری ایس��نا درباره راه اندازی اپلیکیشن دال نمود. در 
این گزارش به این بسنده شده که چون اپلیکیشن ویز به داده های مکانی کاربران 

دسترسی دارد، می تواند برای مقاصد جاسوسی نیز به کار گرفته شود.

   تولید نسخه بومی
فیلترینگ ویز پایان عمر آن در بازارهای داخلی کشور نبود. رانندگان تاکسی و کسانی 
که به چنین مسیریابی نیاز داشتند، ناگزیر به استفاده از فیلترشکن شدند. استفاده از 

ویز فیلترشده هم هزینه ها را باال برد و هم نیاز به پهنای بیشتر باند بود.
در چنین شرایطی کار برای طراحی اپلیکیشنی مسیریاب در دانشگاه شریف آغاز شد؛ 

نتیجه کار »دال« نام گرفت.
دال از نقش��ه فارس��ی اس��تفاده می کند؛ ترافیک راه ها را نش��ان می ده��د و امکان 
جس��ت وجوی مکان های مختلف را دارد. دال زمان الزم برای رس��یدن به مقصد را 
محاسبه می کند و جایگاه خودرو بر روی مسیر را نشان می دهد. برای استفاده از این 

اپلیکیشن کاربر نیازی به فیلترشکن ندارد.
مشکل اما زمانی شروع می شود که اپلیکیشن های مشابه خارجی به بازارهای داخلی 
راه یابن��د و حتی ای��ن امکان وجود دارد که وزیر ارتباطات جدید از اپلیکیش��ن ویز 
رفع فیلتر کند، همانطور که در حال حاضر هم برخی کاربران بدون فیلترش��کن به 
این نرم افزار دسترس��ی دارند. در چنین حالتی رقابت برای »دال« دشوار می شود و 
ممکن است پیش از تسخیر بازارهای داخلی، به بایگانی اپلیکیشن های فراموش شده 

بپیوندد.

معرف��ی دو ب��رادر برلین��ی ط��راح برنامه آم��وزش ریاضی��ات برای 
دانش آموزان در تلویزیون، آن ها را در آلمان به شهرت رساند. حاال یک 
کمپان��ی آمریکایی، اپ »Math4۲« آن ها را به مبلغ 5 /۱۲ میلیون 

دالر خریداری کرده است.
حضور رافائل و ماکسیم نیچه، دو برادر برلینی ۱۸ و ۱۹ ساله در یک 
برنامه تلویزیونی در س��ال ۲۰۱5 آن ها را به ش��هرت رساند و دانلود 
برنامه آموزشی »Math4۲« آن ها در همان شب از مرز یک میلیون 

عبور کرد.
 »Chegg« حاال این دو برادر استارت اپ خود را به کمپانی آمریکایی

که سهام آن در بازار بورس نیز عرضه می شود، فروختند.
در بیانیه این کمپانی که خود در عرصه برنامه های آموزش��ی فعالیت 
دارد آمده است که »ریاضیات یکی از مشکالت مرکزی دانش آموزان 
در این دوران است، ما امیدواریم با دانش این برادران برلینی کیفیت 

کارمان را ارتفا دهیم«.
این کمپانی آمریکایی قرار است در سال ۲۰۱۸ برنامه ای برای آموزش 

ریاضیات با نام »Chegg Math« را به بازار ارائه کند.
کمپانی آمریکایی با تائید پرداخ��ت مبلغ 5 /۱۲ میلیون دالر، اعالم 
کرده است که احتماال در سه سال آینده مبلغ ۷ میلیون و 5۰۰ هزار 

دالر دیگر نیز به این دو برادر پرداخت خواهد شد.
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چگونه از تاثیر منفی دستگاه های الکتـرونیکی بکاهیـم؟

امروزه که دس��تگاه های الکترونیکی مجهز به قابلیت اتصال به اینترنت، زندگی ما را فرا 
گرفته، الزم است درباره راه های کاهش تاثیرات منفی آنها بر بدن و سالمتی ما اطالعات 

بیشتری کسب کنیم.
به گزارش وب سایت ehtrust، همه ما با اینکه به استفاده روزانه از تکنولوژی و دستگاه های 
الکترونیکی نیاز داریم، از تاثیرات منفی آنها بر سالمت روح و بدن خود نیز آگاه هستیم 
ولی با این حال، هرروزه شاهدیم که گجت ها و دستگاه های الکترونیکی جدیدتری به بازار 
عرضه می ش��ود و از آن سو، نیاز ما به استفاده از آنها هم بیشتر و بیشتر می شود.به نظر 
می رسد تکنولوژی و دستگاه های الکترونیکی به جزء جداناپذیری از زندگی همه مردم در 
سراسر جهان تبدیل شده است بنابراین جز اینکه تالش کنیم تاثیرات منفی آن بر سالمت 
خود را کاهش دهیم، چاره دیگری نخواهیم داشت. در این گزارش به بررسی مختصری از 

روش های کاهش این تاثیرات منفی بر سالمت روحی و جسمی خود خواهیم پرداخت:
دستگاه هایی که به قابلیت اینترنت بی سیم یا وای فای مجهز هستند، همگی از خود امواجی 
را ساطع و همچنین دریافت می کنند. این دستگاه ها شامل گوشی های هوشمند، روتر 
مودم وای فای و سایر دستگاه های متصل به وای فای می شود. بر اساس برخی تحقیقات 
و پژوهش های علمی صورت گرفته، ثابت شده است که قرار گرفتن در معرض امواج وای 
فای یا اینترنت بی سیم در طوالنی مدت ممکن است به انواع سرطان، نازایی، ضایعات و 
مشکالت مغزی و روانی منجر شود.این تاثیرات منفی بستگی به مدت زمان قرار گرفتن در 
معرض این امواج و همچنین مسافت از منبع آن دارد. این بدان معناست که کاربران و افراد 
هرچه از منبع فرستنده امواج وای فای دورتر باشند، میزان دریافت این امواج و در نتیجه 
تاثیرات منفی آن بر بدن نیز کاهش می یابد. متخصصان همواره بر این مورد اصرار دارند 
که افراد باید روتر وای فای را تنها در صورت لزوم ، روشن کنند و پس از اتمام کار اینترنتی 
خود، آن را خاموش کنند تا بدین وسیله از اثرات جبران ناپذیر این امواج بر سالمت بدن 
خود بکاهند.بدیهی است که کودکان و زنان باردار بیشتر در معرض خطر این امواج قرار 
دارند چراکه رشد سلولی در این افراد بیشتر از سایر افراد معمولی است. البته تاثیرات منفی 
استفاده از تکنولوژی و وسایل الکترونیکی تنها محدود به امواج وای فای نمی شود بلکه افراد 
ممکن است  از آسیب های ارتوپدی، روانی، بینایی و اختالل در خواب رنج بیشتری ببرند.

   برای جلوگیری از آسیب های ارتوپدی بهتر است:
۱. هنگام استفاده از رایانه، از صندلی های استاندارد و راحت استفاده کنید.

2. بجای استفاده از یک انگشت موقع تایپ کردن در گوشی یا رایانه، سعی کنید از 
تمامی انگشت های خود استفاده کنید.

3. فاصله مناسب از نمایشگر رایانه و گوشی را رعایت کنید تا به هیچ وجه گردن و 
کمر خود را برای مشاهده مطالب، به جلو خم نکنید.

۴. پس از نهایتا ۲۰ دقیقه تا نیم ساعت، از جای خود بلند شده و نرمش کنید.

   برای جلوگیری از آسیب های چشم و اختالالت بینایی بهتر است:
۱. از صفحات مخصوص نمایشگرهای رایانه برای کاهش نور استفاده کنید.
2. میزان نور نمایشگر رایانه و گوشی خود را تنظیم کرده و کاهش دهید.
3. سایز فونت بکار برده شده در صفحه نمایش خود را بزرگنمایی کنید.

۴. تا حد امکان از دستورهای صوتی دستیارها و اسپیکرهای صوتی استفاده کنید.
5. به چشمان خود استراحت داده و پس از چند دقیقه نگاه کردن به صفحه نمایش 

رایانه، چشمان خود را از آن برداشته و به اطراف و نقاط دور نگاه کنید.
۶. ورزش های چشم انجام دهید.

   برای جلوگیری از اختالل در خواب و کاهش دریافت امواج بهتر است:
۱. از یک ساعت قبل از خوابیدن، گوشی و رایانه خود ر ا کنار بگذارید.

2. گوش��ی را در حالت پرواز یا خاموش ق��رار داده و در غیر این صورت آن را از اتاق 
خواب خود دور کنید.

3. به هنگام حمل گوشی، سعی کنید آن را از بدن خود دور نگه دارید.
۴. رایانه و وسایل الکترونیکی را بر روی پاهای خود قرار ندهید. حتی االمکان آن را 

بر روی میز کار خود قرار دهید.
5. سعی کنید مدت زمان مکالمات خود با گوشی را کوتاه کنید.
6. حتی االمکان بجای تماس گرفتن، از پیام کوتاه استفاده کنید.

۷. در صورتی که با س��یم کارت گوش��ی خود کاری ندارید، آن را در حالت پرواز قرار 
بدهید.

8. بجای صحبت کردن با گوشی، سعی کنید از هندزفری یا هدفون استفاده کنید.
9. در مواقع غیر ضروری، وس��ایلی که متصل به بلوتوث دستگاه های دیگر هستند ) 

همانند ساعت هوشمند( را از خود دور کنید.
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کودکان در اینرتنت دنبال چه می گردند؟

شیب تند افزایش تولید برنامه های موبایلی در دو سال اخیر

محافظت آنالین کودک به منظور ارتقای حفاظت از کودکان جهان در اینترنت ارائه شده 
است و پرسش نامه از کشورها نشان می دهد که هر کدام در چه وضعیتی از این محافظت 
قرار دارند و میزان استفاده کودکان از اینترنت چقدر است.به گزارش ایسنا، محافظت برخط 
کودک به منظور ارتقای حفاظت از کودکان جهان در اینترنت توس��ط ITU به عنوان 
 WTDC اتحادیه بین المللی مخابرات ارائه ش��ده است. در س��ال ۲۰۱4 در کنفرانس
)کنفرانس جهانی توس��عه مخابرات( مساله ایجاد اعتماد و امنیت در استفاده از ICT با 
تمرکز خاص روی کودکان و جوانان مطرح شد.یکی از فعالیت هایی که در این حوزه باید 
 ITU است. از این رو Child Online Protection انجام داد، تهیه یک نقشه راه برای
ابتدا پرسش نامه ای تنظیم کرد و به دولت ها ارائه داد. این پرسش نامه در خصوص سیاست ها 
و شیوه هایی است که در آن کشورها با استفاده از فناوری ها به کودکان و جوانان خدمات 
ارائه می شود در قالب دستورالعمل های سیاست گذاران برای محافظت بر خط کودکان در 
سال ۲۰۰۹ انتشار یافت.اما در سال ۲۰۱۶ پاسخ های کشورهای اروپای شرقی مرکزی آن 
پرسش نامه دریافت و تحلیل شد. گزارش »مطالعات تطبیقی در توسعه خدمات فضای 
مجازی کودک و نوجوان« هم در این راستا توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 
تهیه شده است. این گزارش  براساس پاسخ های دریافت شده از کشورها نشان می دهد که 

هر یک از این کشورها در چه وضعیتی از COP قرار دارند.
 

   توصیه های انجمن OECD درباره حفاظت آنالین از کودکان
انجمن OECD یک انجمن منحصربه فرد است که دولت ها در ذیل آن به منظور اداره 
چالش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جهانی، با یکدیگر همکاری می کنند. این 
انجمن همچنین به منظور پاسخ دهی به تحوالت جدید و نگرانی های مربوط به شرکت ها، 

اقتصاد اطالعات و چالش های جمعیت، به دولت کمک می کند. این سازمان، محیطی فراهم 
می کند که دولت ها می توانند تجارب سیاسی را مقایسه کنند، به مشکالت مشترک پاسخ 
دهند، عملکردهای خوب را شناسایی و برای هماهنگی سیاست های داخلی و بین المللی، 
تالش کنند.کشورهای عضو OECD عبارتند از: استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، شیلی، 
جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنالند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، 
ایتالیا، ژاپن، کره، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، نیوزیلند، نروژ، لهستان، پرتغال، جمهوری 

اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلستان و آمریکا.

   آمارهای اروپایی در مورد استفاده کودکان از اینترنت
بر این اساس کودکان اغلب در خانه از اینترنت استفاده می کنند. ۸4 درصد از کودکان در 
آمریکا و ۶۷ درصد از کودکان در استرالیا، در خانه از اینترنت استفاده می کنند. در اتحادیه 
اروپا، ۶5 درصد از افراد ۸ تا ۱۷ ساله، در خانه به اینترنت دسترسی دارند. کودکان بعداز 

خانه، در مدرسه و خانه دوستان از اینترنت استفاده می کنند.
کودکان فعالیت های آنالین متفاوتی بسته به سن دارند. در سال ۲۰۰۷، سازمان تنظیم 
مقررات ارتباطات بریتانیا )OFCOM(، فهرستی از ۲4 فعالیت آنالین انجام شده توسط 
کودکان و طبقه بندی شده براساس محدوده سنی را ارائه داد.بازی محبوب ترین فعالیت 
کودکان ۸ تا ۱۱ ساله است، اما برای کودکان ۱۶ تا ساله، بازی در مرتبه چهارم محبوبیت 
قرار دارد. در واقع عالقه مندی های کودکان ۱۶ تا ۱۷ ساله به ترتیب محبوبیت عبارتند از 
گشت وگذار در اینترنت، ارسال و دریافت ایمیل و جست وجو و دانلود اطالعات برای مدرسه. 
همچنین در حالی که 53 درصد از افراد ۱۶ تا ۱۷ ساله، از سایت های شبکه های اجتماعی 
استفاده می کنند، تنها شش درصد از افراد ۸ تا ۱۱ ساله، از این سایت ها استفاده می کنند.

بخش��ی از گزارش عملکرد س��االنه یک صنعت اینترنتی در کشور نشان می دهد که 
تعداد برنامه های منتشر شده در سال ۹5 بیش از هر سال دیگری بوده به طوری که 

حدود 4۷ درصد کل برنامه های موجود مربوط به همین سال بوده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، بررس��ی آمار منتشر ش��ده توسط یک بازار برنامه های 
اندروی��دی ایرانی که با هدف ارائه اطالعات به فعاالن این صنعت و کس��ب اطالع از 
ظرفیت های صنعت برنامه های موبایل برای گس��ترش در کش��ور منتشر شده نشان 
می دهد که تعداد برنامه های منتش��ر شده در سال ۹5 بیش از هر سال دیگری بوده 
به طوری که حدود 4۷ درصد برنامه های منتشرش��ده این بازار در س��ال ۹5 منتشر 

شده اند.
براس��اس این آمار، تعداد توس��عه دهندگان جدید فعال در سال ۹5 کمی کمتر از ۷ 
هزار، در س��ال ۹4 حدود ۶ هزار و 5۰۰ توس��عه دهنده و در س��ال ۹3 حدود 4 هزار 

توسعه دهنده ثبت و گزارش شده  است.
منظور از توس��عه دهنده فعال هر سال تعداد توسعه دهنده هایی است که در آن سال 

اولین برنامه خود را منتش��ر کرده اند، با توجه به این آمار مش��اهده می ش��ود شیب 
افزایشی توسعه دهندگان جدید در سال ۹5 مانند سال ۹4 حفظ شده است و حدود 
۶۰ درصد از کل توسعه دهندگان فعال نخستین برنامه خود را در دو سال اخیر منتشر 

کرده اند.
در مجموع ۱۰ هزار و 45۱ تیم توس��عه دهنده در س��ال ۹5 از این بازار برنامه های 

اندرویدی کسب درآمد داشته اند.
همچنین آمار تعداد برنامه های منتشرش��ده حاکی اس��ت که در سال ۹3 حدود ۱5 
هزار برنامه، در سال ۹4 حدود 3۷ هزار برنامه و در سال ۹5 اندکی بیش از 5۰ هزار 

برنامه در این بازار منتشر شده اند.
بنابر این آمار تعداد برنامه های منتشرش��ده در س��ال ۹5 بیش از هر س��ال دیگری 
بوده اس��ت و حدود 4۷ درصد برنامه های منتشرش��ده این بازار در سال ۹5 منتشر 
ش��دند. حدود ۹۰ درصد از برنامه های فعلی نیز توسط توسعه دهندگان ایرانی تولید 

شده ان�د.



w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

19

13
96

اه 
ن   م

�ا
آب�

 / 2
ه 6

مار
ش

گام نو

13 راهکار طالیی برای افزایش رسعت اینرتنت

شاید شما نیز جزو آن دسته از کاربرانی هستید که از سرعت پایین اینترنت خود اظهار 
ناخشنودی می کنند و درصدد یافتن علت و حل این مشکل هستند.

wikihow نوشت: سرعت باالی اینترنت به عوامل بسیاری بستگی دارد. به عنوان مثال، 
در صورتی که شما در کشوری زندگی می کنید که میانگین سرعت اینترنت آن پایین 
است، نباید انتظار و توقع زیادی از سرعت اینترنت همراه و یا مودم وای فای منزل یا 
محل کار خود داشته باشید.به طور کلی، سرعت باالی اینترنت می تواند کمک بسیاری 
زیادی در تسهیل و تسریع کارهای ضروری و روزمره ما داشته باشد. همچنین می تواند 
از مش��کالت بس��یاری که ممکن است تحت تاثیر سرعت کم اینترنت به وجود بیاید، 
جلوگیری کند. نکته ای که بیش��تر کاربران را ناراحت می کند، آن است که با توجه به 
مبلغی که ماهانه باید به شرکت های ارائه دهنده اینترنت بپردازند، در مقایسه با سرعت 
آن بسیار زیاد و هنگفت است و به عبارتی دیگر، این سرعت پایین با توجه به پول زیاد 

آن، به هیچ عنوان نمی ارزد.در این گزارش به بررسی مختصری بر دالیل کاهش 
سرعت اینترنت و راه هایی برای افزایش سرعت آن می پردازیم:

   به سرعت پردازنده و سخت افزار دقت کنید
نخستین گام آن است که به سخت افزار بکاربرده 

شده در رایانه و یا گوشی همراه خود توجه کنید. 
در بسیاری از مواقع، علت سرعت کم بارگذاری 

و دانل��ود در اینترنت به دلیل س��رعت کم 
پردازنده و سایر سخت افزارهای مربوطه در 

رایانه و دستگاه های الکترونیکی است.

   از یک تس�ت س�رعت استفاده 
کنید

برنامه ها، ابزارها و اپلیکیشن های بسیاری 
در فروش��گاه های اینترنتی و آنالین موجود و 

قابل دسترس هستند که سرعت اینترنت شما 
را اندازه گیری می کنند. الزم به ذکر اس��ت که به 

طور کلی،  چنین برنامه هایی، معموال از ضریب باالی 
اطمینان برخوردار نیستند و  سعی کنید از منابع معروف و 

پرکاربرد موجود در فروشگاه های آنالین بنام در جهان دانلود کرده 
و استفاده کنید.

   با سرعت اینترنتی خریداری شده خود مقایسه کنید
در اینجا باید گفت که این برنامه های مختلف، عدد و ارقام مختلفی را به شما ارائه میدهند 
که برای جلوگیری از وقوع چنین موردی، باید از مطمئنترین برنامه موجود استفاده کنید 
و برای اطمینان از عدد بدست آمده، چندین بار آن را امتحان کرده و با میانگین سرعت 

اینترنتی که خریداری کرده و بابت آن پول پرداخت می کنید، مقایسه کنید.

   مودم وای فای را خاموش/روشن کنید
مودم وای فای اینترنت هم همانند بسیاری از وسایل الکترونیکی پس از چند ساعت کار 

کردن مداوم، نیاز به ریست شدن دارد تا بتواند با قدرت قبل، به کار خود ادامه دهد.

   گذرواژه مودم وای فای خود تغییر دهید
بد نیست هر از گاهی پسورد یا گذرواژه مودم وای فای اینترنت خود را تغییر دهید تا بدین 
وسیله هر گونه خطر هک شدن احتمالی را از میان ببرید. چون ممکن است بسیاری از 
اطرافیان و همسایگان در کمین شما، از اینترنت شما استفاده کرده و موجب شوند سرعت 
اینترنت شما کاهش یابد. بنابراین بهترین کار آن است که گاهی رمز ورود یا گذرواژه مودم 

منزل یا حتی محل کار خود را تعویض کنید.

   جای مودم وای فای را عوض کنید
ممکن است علت کاهش سرعت اینترنت ش��ما، در بسیاری از مواقع، دریافت سیگنال 
ضعیف از جانب مودم اینترنت شما باشد. بنابراین به منظور جلوگیری از سیگنال دهی 
ضعیف، جای مودم وای فای خود را عوض کنید. تجربه ثابت کرده است که گذاشتن مودم 

وای فای در جایی که بلندتر و باالتر است، کمک بسزایی در ارسال سیگنال می کند.

   مودم قدیمی خود را کنار گذاشته و یک مودم جدید بخرید
در صورتی که از آخرین زمان خرید مودم وای فای ش��ما چند سال گذشته است، بدین 
معناست که باید مودم قدیمی خود را کنار گذاشته و یک مودم جدید بخرید. مودم های 
وای فای نیز همانند بسیاری از وسایل الکترونیکی، یک عمر مفید دارند و با گذشت این 
مدت، قدرت سیگنال دهی آنها به شدت افت می کند. بنابراین، با خرید مودم های جدید، 

تا حد زیادی می توانید سرعت اینترنت خود را بهبود ببخشید.

   مودم و کابل های اینترنتی را تمیز کنید
ش��اید برایتان جالب باشد اما باید گفت که آلودگی هوا و 
گرد و غباری که بر روی مودم وای فای می نش��یند، 
بر روی کیفیت س��یگنال دهی مودم وای فای نیز 
تاثیر گذار است. بنابراین شما می توانید با تمیز 
نگه داشتن آن، سرعت اینترنت خود را اندکی 

افزایش دهید.

   مودم در هوای گرم بخوبی کار نمی 
کند

از قرار دادن مودم وای فای بر روی سایر وسایل 
الکترونیک��ی که گرما ایجاد م��ی کنند، جدا 
خودداری کنید. بطور کلی، مودم ها در مجاورت 

مستقیم با هوای گرم بخوبی کار نمی کنند.

  VPN ها معموال سرعت اینترنت را می کاهند
برای افزایش سرعت اینترنت، از غیر فعال کردن هرگونه برنامه 
ای که به صورت  VPN است، اطمینان حاصل کنید. این گونه برنامه 

ها به شدت سرعت اینترنت شما را می کاهند.

   از استفاده از چندین برنامه به طور همزمان خودداری کنید
در صورتی که شما جز آن دسته از کاربرانی هستید که عادت دارند همواره چندین برنامه 
را به طور همزمان باز کرده و از آن استفاده کنند، باید بدانید که سرعت پایین اینترنت در 
دستگاه شما می تواند ناشی از همین امر باشد. بنابراین در صورتی که می خواهید سرعت 

اینترنت شما اندکی بهبود یابد، سایر برنامه های فعال در زمینه را ببندید.

   مرورگر اینترنتی خود را به روز رسانی کنید
در بسیاری از مواقع، دلیل سرعت کم اینترنت و در نتیجه بارگذاری و دانلود شما، همان 

مرورگر اینترنتی قدیمی ای است که از آن استفاده می کنید.

   از یک آنتی ویروس بهره ببرید
آنتی ویروس ها به راحتی می توانند ویروس��ها، کرم ها و برنامه های مخرب و آلوده را در 
دستگاه )رایانه و گوشی همراه( شما تشخیص داده و آن را از بین ببرند و یا فعالیت آن 
را پایان بخشند. وظیفه بسیاری از ویروس ها ایجاد اختالل در روند پردازش و باز کردن 
صفحات اینترنتی است؛ بنابراین با نصب و به روزرسانی یک آنتی ویروس مطمئن، می توان 

تا حد زیادی سرعت رایانه و اینترنت خود را افزایش دهید.
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بازی های رایانه ای؛ دوست یا دشمن؟

کودکان و نوجوانان بدون رسانه های اجتامعی شادتر خواهند بود 

در سال ۱۹۹5 بازی دانمارکی »Pixeline« در فروشگاه های کتاب ارائه شد. این محصول 
رنگارنگ به والدین وعده بازی رایانه ای برای کمک به آموزش کودکان با روش��ی ش��اد و 
کاربردی داده بود. البته چند سال قبل از آن دو شرکت بزرگ تولیدی کنسول رایانه ای 
در ایاالت متحده اعالم کرده بودند که بازی های رایانه ای برای کودکان مضر و آسیب رسان 
هستند.به گزارش ساینس نوردیک، این دو رویداد زمانی رخ داد که هر خانه دارای یک 
رایانه بود و خانواده ها نگران تاثیر روانی بازی های رایانه ای بر کودکان و بزرگساالن بودند. پس 
والدین کدامیک از این دو مورد را انتخاب می کردند؟به عنوان مثال در دانمارک محبوبیت 
 Astralis بازی های ویدئویی در یادگیری با موفقیت تیم ورزش��ی الکترونیکی دانمارک
 ”Counter-Strike: Global Offensive“ همراه بود. این تیم در  رقابت بین المللی
ش��رکت کرد و به سرعت به محبوبیت رسید. بعد از آن مدارس، شهرداری های محلی و 
والدین، باشگاه های ورزشی الکترونیکی ایجاد کردند و به سرعت این بازی ها جای خود را در 
دروس مدارس باز کرد.اما قدمت استفاده از بازی ها به عنوان بخشی از فرآیند یادگیری به 
هزاران سال یا بیشتر بر می گردد و حتی اسقف ها نیز با استفاده از بازی dice آیات کتاب 
مقدس را آموزش می دادند.تاریخ فرهنگی نشان می دهد که چگونه ترس از روند محبوبیت 
جدید اغلب با نگرانی های جامعه همراه است. نگرانی تاثیر این روند فرهنگی در دهه ۱۹3۰  
کارتون ها بودند و امروز iPad هایی وجود دارد که در دست کودکان و نوجوانان است. در 
آن زمان مردم نگران تاثیر اخالقی این برنامه ها بر کودکان و نوجوانان بودند اما از س��ال 

۲۰۱۰ والدین نگران تضعیف تمرکز و ثبات فرزندان شدند.
به همین دلیل کشورهای مختلف در جستجوی برنامه های جذاب فرهنگی برای مقابله با 
تهدید برنامه های آموزشی با روش امروزی هستند. یکی از این روش ها تخصیص رسانه های 
جدید با »اهداف ارزشمند« است. بعضی از آنها شامل برنامه های کمدی است که با روشی 
هنرمندانه ابزاری آموزشی  برای یادگیری محسوب می شوند. البته پزشکان و روانشناسان در 
هر دو طرف این بحث قرار دارند.کودکان و نوجوانان رسانه جدید با الگوهای ترس فرهنگی 
از قبیل فروپاشی اخالقی جامعه یا افزایش رفتارهای خشونت آمیز را شناسایی می کنند. در 
واقع ترس سریع تر از تحقیقات علمی محتاطانه از طریق کلمات علمی مانند »دوپامین«، 
»الگوریتم« یا »وابستگی« حرکت می کند و در نتیجه بازی ها و دیگر موارد مربوطه را به 
نوعی اغراق آمیز نمایش می دهد.مسلم است که بازی ها بر ما تاثیر دارند و طراحان بازی ها با 
استفاده از این واقعیت از طریق بازی های تولید شده در زمینه های مختلف از جمله آموزشی 

و مالی بر افراد تاثیر دارند.در این میان حتی اگر معلمان مدرسه از چنین آموزش هایی برای 
دانش آموزان استفاده نکنند، قطعا دانش آموزان از آنها استفاده خواهند کرد. شاید به عقیده 

برخی افراد بازی شیوه زندگی است، اما باید قبل از آن آموزش های الزم ارائه شود.
اکثر کودکان موارد زیادی از بازی رایانه ای فرا می گیرند و اگر  وقت کافی برای یک موضوع 
یا یک فعالیت اختصاص دهند  احتماال در انتها آموزش های زیادی کسب خواهند کرد و اگر 
معلم در این تعامل دخیل باشد می توان از بازی به عنوان ابزار کمک آموزشی مفید استفاده 
کرد. همه معلمان با دانش آموزان ارتباط چشمی برای دریافت »پاسخ صحیح« مخصوصا 

در زمان نزدیک به امتحان دارند اما این روش در بازی ها متفاوت است.
بر اساس تحقیقات در یک بازی همه افراد در مورد روند بازی بی اطالع و خطاپذیر هستند 
و معلمان نیز به اندازه دانش آموزان اطالعات دارند. ما نمی دانیم در مرحله بعد چه اتفاقی 
رخ می دهد و از تمامی راهبردها مطلع نیستیم. هیچ کس حتی معلم متخصص یک بازی 
جدید نیست. پس در نتیجه آزادی در اینجا شبهه انگیز است. یادگیری مبتنی بر بازی باید 
به یک گفتگوی مداوم در کالس بین معلم و دانش آموزان تبدیل شود، اما فقدان دانش در 

این زمینه و چالش های آموزشی مشترک آسیب جدی برای افراد خواهد داشت.
در هر حال بی اطالعی چیزی اس��ت که موجب جذابیت بازی می شود و ارزش آموزشی 
بازی های مفید با کمک روانشناس��ان و معلمان افزایش می یابد. ایجاد یک بازی جدید 
آموزشی به معنای افزایش سواد و آموزش بوده و می توان از توانایی های روانی و شناختی 

این بازی ها برای اهداف آموزشی استفاده کرد.

شاید برای نوجوانان امروز زندگی بدون شبکه های اجتماعی غیر قابل تصور باشد. این 
در حالی است که عضویت و وابستگی در این شبکه ها می تواند تبعات خاص خود را 
داشته باشد.حضور نوجوانان در شبکه های اجتماعی به معنای مواجهه آنها با افرادی 
مختلف از طبقات و گروه های متفاوت جامعه است. افرادی که می توانند یک ستاره 

باشند، یک ورزشکار، یک جهانگرد یا حتی یک انسان معمولی؛ اما همین گستردگی 
ارتباط امکان مقایسه خود با دیگری را در نوجوان افزایش می دهد. اتفاقی که نتیجه 
ای ناخوش��ایند به دنبال دارد؛ و آن چیزی نیست جز کاهش احساس خوشحالی.در 
واقع، نوجوانان در معرض اطالعاتی از زندگی دیگران قرار می گیرند که نه تنها برای 
آنها هیچ فایده ای ندارد بلکه بر سالمت جسم و روان آنها نیز اثر می گذارد. عالوه بر 
این، تحقیقات نش��ان داده اند اغلب نوجوانان در محیط شبکه های اجتماعی تجربه 
سوء استفاده اینترنتی را داشته اند. نوجوانانی که با قرار گرفتن در معرض بسیاری از 
خبرهای نادرست توان تمایز میان درست و غلط را از دست داده اند.بر اساس آمارهای 
به دست آمده از مطالعه زندگی 5 هزار نوجوان انگلیسی، 5۷ درصد نوجوانان در شبکه 
های اجتماعی نظرات توهین آمیز دریافت کرده اند؛ 5۶ درصد در معرض اعتیاد قرار 
گرفته اند و 5۲ درصد اذعان کرده اند که عضویت در ش��بکه های اجتماعی اعتماد 
به نفس آنها را در خصوص ظاهر و س��بک زندگیش��ان کاهش داده است. این میزان 
تأثیرگذاری در حالی اس��ت که ۶۰ درصد نوجوانان باور دارند زندگی در شبکه های 
اجتماعی شکلی واقعی ندارد.آنچه مشخص است عدم توانایی والدین و مسئوالن در 
حذف این ابزار از زندگی نوجوانان است. اقدامی که چندان منطقی هم به نظر نمی 
رس��د؛ چراکه این ش��بکه ها مزایای خود را نیز به همراه دارند. با این وجود، افزایش 
آگاهی نوجوانان نس��بت به محیطی که از آن اس��تفاده می کنند و یادگیری جهت 

کنترل میزان و نوع استفاده راهکاری مؤثر است.
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چین تا سال 2025 به یکی از بزرگ ترین بازارهای 5G  تبدیل می شود

   5G چه فوایدی برای شهروندان دارد؟
• سرعت باالتر: به صورتی که سرعت انتقال از ۱۰ مگابیت در ثانیه به ۱۰ گیگابیت در ثانیه 
خواهد رسید. این مشخصه به شدت صنعت بازی های رایانه ای و واقعیت افزوده را تحت 
تاثیر قرار می دهد؛ چراکه دست توسعه دهندگان بازی های آنالین را برای ایجاد فضایی با 

کیفیت گرافیکی باال و جزئیات فراوان باز می گذارد.
• تاخیر پایین تر: این مشخصه که شاید مهمترین خصوصیت این نسل از شبکه موبایل 
است، می تواند در ایجاد ارتباط زنده پویاتر مورد استفاده قرار گیرد که برای مثال می تواند 

در جراحی از راه دور تحولی شگرف ایجاد کند.
• تراکم باالتر: بدین شکل که این فناوری توانایی ارسال اطالعات به یک میلیون نفر در هر 

کیلومتر مربع را داراست. این پارامتر می تواند صنعت گردشگری را دگرگون کند. 
• پایداری: این ویژگی می تواند سرویس های حمل و نقل هوشمند و ویدیو استریمینگ را 
دگرگون کند. بدین شکل که خدمات، تماس ها و ویدئو کنفرانس هایی با پایداری مطلوب تر 

را در این شبکه شاهد خواهیم بود.
   اپراتورهای بریتانایی چشم به چین دوخته اند

اما در آن سوی دنیا، وندورها و اپراتورهای سراسر بریتانیا چشم به چین دوخته اند که در 
مسیر راه اندازی شبکه های 5G قدم گذاشته است. انتظار می رود چین تا سال ۲۰۲5 به 
یکی از بزرگ ترین بازارهای 5G  بدل شود.گزارش اخیری از GSMA و آکادمی فناوری 
اطالعات و ارتباطات چین )CAICT( نشان می دهد بعد از استقرار شبکه های 5G  در 
 5G سال ۲۰۲۰  که دو سال آزمایش و تست را به همراه خواهد داشت، تعداد اتصال های
در چین تا سال ۲۰۲5 به 4۲۸ میلیون خواهد رسید. این امر به دلیل دو برابر شدن تعداد 
اتصاالتی است که انتظار می رود تا سال ۲۰۲5 در جهان اتفاق بیفتد.در ابتدا انتظار می رود 
شبکه های 5G  چین بر افزایش ظرفیت شبکه های 4G  کشور متمرکز شوند و بتوانند 
به افزایش تقاضای ترافیک داده پاسخگو باشند. عالوه بر این، امکان افزایش خدمات پهن 
باند موبایل مانند ویدئوی HD- UItra واقعیت افزوده و واقعیت مجازی فراهم می شود. 
اپلیکیشن ها و خدمات جدید قطعا نیازمند دستگاه های تلفن همراه با قابلیت هایی بیشتر از 
آنچه امروز در بازار عرضه می شود، هستند، بنابراین گوشی های هوشمند به عنوان ابزارهای 

اصلی در شبکه 5G  وارد بازار خواهند شد.
   جذابیت 5G در کدام بخش است؟

در هر حال، وعده های 5G  فراتر از س��رعت ب��اال، بازدهی موثر، میزان تاخیر فوق العاده 
پایین یا ش��بکه های حسگر است. جذابیت اساس��ی 5G  در این واقعیت جای دارد که 
کل زیرساخت به عنوان پلت فرمی برای اپلیکیشن های نوآورانه عمل می کند و با خدمات 
ارائه ش��ده منحصر به فرد و تقاضا، سازگار اس��ت.با استفاده از 5G  برنامه های کاربردی 
فراتر از امروز خواهند بود. به این ترتیب، انتظار می رود بزرگ ترین فرصت برای اپراتورها 
فراهم شود، در واقع اپراتورهای چینی در حال حاضر با بازیکنان اصلی صنعت های مختلف 

 5G به تازگی زمینه های ایجاد و توس�عه شبکه
که یک ش�بکه کامال متفاوت برای ارائه خدمات 
اینترنت همراه خواهد بود، فراهم ش�ده است که 
می تواند نح�وه ارائه خدم�ات اینترنت همراه را 

کامال متحول کند.

همکاری می کنند. در حالی که تخصیص کسب وکارهای جدید برای شناسایی فرصت های 
افزایش درآمد، عناصری کلیدی برای تحقق پتانسیل کامل 5G هستند، حمایت سرمایه  
گذاری در زیرساخت های رادیویی نیز امری کلیدی و مهم است. شبکه دسترسی رادیویی 
RAN- 5  اس��ت. ارائه راه حلG بنیان تکامل )Open( منعطف، نوآور و باز )RAN(
CIoud  )شبکه دسترسی رادیو ابر(، نکته ای کلیدی برای تکامل 5G  است.با ارائه راه حل 
RAN-CIoud  که مبتنی بر نرم افزار است، ارائه  دهندگان خدمات ارتباطاتی می توانند 
زیرساخت های رادیویی ارزان تر را با استفاده از مدل مبتنی بر نرم افزار به جای مدل های 

سخت افزار محور فراهم آورند.
   هزینه به ازای هر کاربر 5G  افزایش یابد؟

بازیکنان کلیدی مانند نوکیا، اریکسون و هواوی همگی روش تفکر مشابهی دارند و صنعت 
نیاز به چنین بازیکنانی دارد که بتواند از مدلی نرم افزاری استفاده کند و براساس این مدل، 
اولویت ها را مشخص کند. این مساله موجب فشار زیادی بر تامین کنندگان شده است 
که رابط ها را باز کنند. این رابط ها بر رش��د صنعت تاثیر می گذارند. متاسفانه کنترل 
فعلی موجب اس��تفاده کمتر از گزینه های اسپکتروم، نوآوری در رادیو، فناوری آنتن 
و سلولی می شود. عالوه بر این، منجر به این امر می شود که هزینه به ازای هر کاربر 
5G  افزایش یابد.در تالش برای جلوگیری از رخ دادن این مسائل، گروه Xran برای 
حصول اطمینان ازاین امر شکل گرفته اند که اپراتورها و رگوالتورها از منابع استفاده 
بهینه می کنند و به س��ود مشتریان عمل می کنند. وقتی تجهیزات شبکه دسترسی 
رادیویی بازار در ش��کل فعلی خود کاهش می یابد، ارائه دهندگان خدمات بهتر است 
به جای بازیکنان قدیمی که به س��ودآوری و کنترل تعرفه ها می اندیش��ند، به دنبال 
بازیکنان جدیدی باش��ند.عالوه بر این روند اس��تاندارد سازی 3GPP با چالش های 
سازگاری آن توسط این بازیکنان بزرگ تحت سلطه قرار گرفته است، بنابراین جای 
هیچ تعجبی نیست که شاهد رشد و توسعه سریع گروه های کاری خارج از 3GPP از 
جمله  TIR، XRAN  و ONAP بوده ایم. در کل باید به تنوع تکنیکی توجه کرد 
و در مقابل تضعیف اس��تانداردها ایستاد، این مساله به ایجاد فرصتی اقتصادی برای 

جامعه وندورها منجر می شود.
   چین در چند سال آینده بر بازار مسلط خواهد شد

در حال حاضر به نظر می رسد چین )همراه با ایاالت متحده آمریکا( پیشتاز توسعه و پیاده 
س��ازی ش��بکه های  5G  است و احتماال در چند سال آینده بر بازار مسلط خواهد شد. 
اپراتورها و وندورها در بریتانیا و سایر نقاط جهان باید درس هایی را از چین بیاموزند و بر 
خدمات فناوری تمرکز کنند که بهره وری را به حداکثر می رساند و باعث ایجاد درآمد در 
عصر 5G  اس��ت. برای رس��یدن به 5G  باید پهنای باند در سراسر شبکه و با استفاده از 

تکنیک های تعریف شده نرم افزار محور به حداکثر برسد.
منابع: نشریه ارتباطات، سایت خبری سیتنا و خبرگزاری ایسنا
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فریده شریف زاده

انتشار گزارش بررسی تطبیقی خدمات مرکز داده ایران و خدمات مراکز داده ای خارج از کشور

ITU برگزاری دوره  آموزشی »امنیت اطالعات« توسط دانشکده پست و مخابرات با همکاری

با دس��تور و پیگیری مهندس آذری جهرمی، وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالعات و 
پ��س از آنک��ه وی در توئیتی اعالم کرد که »گ��زارش مطالعه تطبیقی مراکز داده و 
میزبانی سایت ها در ایران منتشر می شود. حل این مشکالت گام مهمی در پیشبرد 
شبکه ملی اطالعات خواهد بود«، سازمان فناوری اطالعات ایران برای نخستین بار 
نسبت به انتشار این گزارش اقدام کرد.سازمان فناوری اطالعات ایران، گزارش وضعیت 
کیفیت و هزینه ارائه خدمات ابری  مرکز داده  در کش��ور و مقایس��ه آن  با برخی از 
سرویس دهنده های سایر کشورها را منتشر کرد.یکی از مهمترین اقدامات دولت تدبیر 
وامید توسعه زیرساخت های ارتباطی وشبکه دسترسی کشور در چارچوب الزامات 

مصوب شورای عالی فضای مجازی در توسعه شبکه ملی اطالعات بود.
بدین منظور  با اجرای فازهای اول، دوم و سوم، شبکه ملی اطالعات گام های اساسی 
در  توسعه زیرساخت های فناوری ارتباطی برداشته شد و کشور از منظر زیرساخت های 
دسترسی آماده تحول در عرضه خدمات و محتوا شد.اما توسعه همه جانبه شبکه ملی 
اطالعات عالوه بر زیرساخت های ارتباطی نیازمند توسعه زیرساخت های اطالعاتی 
و  پلتفرم های نرم افزاری پیش��رفته در ارائه خدمات ابری است تا بتوان  هم راستا با 
توسعه زیرساخت های ارتباطی  زیست بوم تولید وارائه محتوا وخدمات الکترونیکی 
بومی وداخلی را نیز  اجرایی کرد.بحث مراکز داده یکی از مهم ترین زیرس��اخت های 
اطالعاتی مورد نیاز در زیست بوم  تولید وارائه خدمات ومحتوای الکترونیکی است.  
بسیاری از سرویس های مبتنی بر محتوا  تنها درصورتی امکان عرضه می یابند که 
سرمایه گذاری مناسب  و تأمین زیرساخت های کیفی و ارائه خدمات ایمن مراکز داده  
توسعه پیدا  کند.به همین منظور  سازمان فناوری اطالعات ایران بر آن شده است تا 

وضعیت کیفیت و هزینه ارائه خدمات ابری  مرکز داده  در کشور و مقایسه آن  با برخی 
از سرویس دهنده های سایر کشورها  و دالیل عدم  توفیق در جذب مشارکت بخش 
خصوصی و سرمایه گذاری در این حوزه را موردبررسی قرار دهد.در این گزارش که با 
همکاری متخصصین و سرمایه گذاران عالقه مند به حوزه مرکز داده تدوین شده ، سعی 

شده است با نگاه منصفانه ای موضوع توسعه مراکز داده و خدمات ابری نقد شود.
با ارائه این گزارش و کسب نظر از متخصصین این حوزه که می تواند در جهت واشکافی 
موضوع و تکمیل گزارش باشد بتوان با مشارکت جمعی موانع تحقق این رکن اساسی 
وتکمیل زیست بوم شبکه ملی اطالعات از پیش روی فعالین حوزه فناوری اطالعات 

کشور برداشته شود.

رییس دانش��کده پس��ت و مخابرات از برگزاری دوره های آموزشی  امنیت اطالعات 
و ارتباطات فوق س��ریع  با همکاری ITU خبر داد. دکتر وحید یزدانیان، بر توس��عه 
همکاری های بین المللی با ITU برای برگزاری دوره های آموزش��ی تاکید کرد و از 
برگزاری دوره های آموزش��ی امنیت اطالعات و ارتباطات فوق سریع با همکاری این 
اتحادیه خبر داد.وی با اش��اره به برگ��زاری دوره های موفق با همکاری ITU، گفت: 
برگزاری دو دوره دیگر با همکاری ITU  را در دس��تور کار خود داریم که تالش می 
کنیم یکی از دوره ها با موضوع امنیت اطالعات را تا پایان سال جاری و یا در ابتدای 

سال آینده برگزار کنیم.
وی با بیان اینکه موضوع امنیت اطالعات از چند جهت دارای اهمیت اس��ت، افزود: 
امنی��ت تبادل اطالعات برای حفاظت از داده ه��ا، کاربران و مقابله با بدافزارها دارای 
اهمیت است و مهمتر از آن  برگزاری دوره های آموزش مهارتی در زمینه امنیت در 
حوزه اشتغال است.رییس دانشکده پست و مخابرات تاکید کرد: اگر کسی در زمینه 
امنیت اطالعات مهارت داش��ته باشد بدون شک جذب بازار کار می شود و به همین 

جهت تمرکز ما بر روی برگزاری دوره آموزشی امنیت اطالعات قرار گرفته است.
وی به برگزاری دوره پنجم آموزش��ی با همکاری ITU نیز اش��اره ای کرد و گفت: 
البته موضوع این دوره نهایی نشده است، اما به احتمال بسیار یکی از موضوعات لبه 
تکنول��وژی در  این حوزه »ارتباطات بالدرنگ«  اس��ت که به ارتباطات فوق س��ریع 

شناخته شده و در سال آینده برگزار می شود.
یزدانیان با تاکید بر اینکه ارتباطات بالدرنگ یا فوق سریع بسیار نیز امن است، اظهار 
داش��ت: ارتباطات فوق س��ریع و فوق ایمن موضوع روز دنیا اس��ت که در ارتباطات 
کوانتومی کاربرد دارد و این تکنولوژی موضوع سال ۲۰۱۷ و پالن های ۲۰۱۸ است 
و در حقیقت این دوره در ایران کامال هم گام با دنیا برگزار می شود و در منطقه بی 

سابقه است.
وی  درباره دوره های برگزار ش��ده قبلی  و دس��تاورد های آن نیز خاطر نش��ان کرد: 
خروج��ی ای��ن دوره ها را باید در بازتابی که در فضای ICT  کش��ور و منطقه ایجاد 
می کند ، بررسی کرد؛ به طور مثال در نمایشگاه بوسان کره جنوبی مراجعه به غرفه 
دانش��کده پست و مخابرات در حوزه اینترنت اشیاء در منطقه آسیا و اقیانوسیه قابل 

قیاس با نمایشگاه سال گذشته نبود.
رییس دانشکده پست و مخابرات، تصریح کرد: با برگزاری دوره های اینترنت اشیاء در 
ایران ، مقامات سیاسی این کشورها در حد معاونین وزیر برای برگزاری چنین دوره 

هایی به غرفه ایران در نمایشگاه بوسان مراجعه داشتند.
وی درباره اثرات برگزاری چنین دوره هایی در داخل کش��ور نیز گفت: فضای ذهنی 
فعاالن بخشICT  کشور قبل از برگزاری دوره های ما و بعد از آن متفاوت است و اثر 
مفاهیمی که مدرسین این دوره ها تدریس کردند؛ در گزارش هایی که اپراتورها ارایه 
می کنند؛ وجود دارد؛ به طور مثال بعد از برگزاری دوره »مالحظات اقتصادی مدیریت 
طیف« ، اپراتورها در این حوزه حساس شدند و با توجه به  اهمیت طیف، مذاکراتی را 

در این باره با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، داشتند.
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پیوست فناوری به تنهایی کافی نیست، باید مکانیزم ها اصالح شود

فارغ التحصیالن دانشکده  پست و مخابرات بیشرت از سایر دانشگاه ها جذب بازار کار می شوند

دبیر ستاد توسعه فناوری اطالعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی فناوری 
رئیس جمهور، گفت: گاهی نگاه به موضوع انتقال تکنولوژی لحظه ای و تنها به خرید 
محصوالت در بازار داخلی ختم می شود، از این رو نیازمند تغییرات اساسی در این اصل 
هس��تیم.دکتر مهدی فقیهی با اشاره به اینکه نگاه قوانین پیشین به موضوع انتقال 
تکنولوژی نس��بت به تولید تقاضامحور، نگاه لحظه ای  بوده اس��ت بیان کرد: در یک 
ن��گاه واقع بینانه از زمان ایجاد فرایند انتخاب تکنولوژی،  دولت می بایس��ت با کمک 
به بخش خصوصی راه را هموار س��ازد و با اتخاذ حمایت ها و سیاس��ت ها در راستای 
حضور شرکت های داخلی در فضای نمایشگاه های بین المللی و ایجاد فضاهای B۲B و 

بسترهای تبادل اطالعات با شرکت های داخلی و خارجی برنامه ریزی کند.  
فقیه��ی ادامه داد: در مرحله جذب تکنولوژی نیازمند بومی س��ازی و منطبق کردن 
تکنولوژی ایجادشده با نیاز صنعت کشور هستیم و در این مسیر می بایست به گونه ای  
بسترسازی شود تا تکنولوژی بومی منطبق با کاربرد و نیاز کشور عمل کند و در مرحله 
توسعه و کاربرد نیز به اشاعه تکنولوژی به تمام صنعت بپردازیم.وی در ادامه افزود: با 
استناد بر ماده 43 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، در ستاد اقتصاد مقاومتی دولت 
مصوبه ای  به عنوان نظام نامه پیوست فناوری را اجرا کرد و با تکلیف انواع حمایت ها از 
سوی صاحبان دستگاه های نظارتی آیین نامه اجرای پیوست فناوری تعیین شد.دبیر 
ستاد توسعه فناوری اطالعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی با تأکید بر نقش 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این مسیر اظهار کرد: در راستای تبیین 
و اجرایی سازی موضوع اجرای پیوست فناوری، معاونت علمی با همکاری و همیاری 
بخش خصوصی به صورت هوش��مند، بر موضوع نظارت پیوس��ت فناوری می پردازد.
فقیهی با اشاره به تشکیل تازه کارگروه ویژه به عنوان پیوست فناوری در ستاد عنوان 
کرد: به همین منظور در س��تاد توسعه فناوری اطالعات، ارتباطات و فضای مجازی 
معاونت علمی، یک کارگروه ویژه به عنوان پیوست فناوری در نظر گرفته شده است  تا با 
حضور دستگاه هایی مسئول و بخش خصوصی به تسهیل سازی اجرای پیوست فناوری 
س��رعت بخشیم.وی گفت: در خصوص این قدم بس��یار ارزنده ستاد توسعه فناوری 
اطالع��ات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی، با تغییر رویکرد حمایتی به طور 
سنتی از شرکت های سخت افزاری و حمایت از طریق تحریک تقاضا،  وظیفه نظارت بر 
اجرای این نظام نامه را از طرف دولت عهده دار شد. فقیهی گفت: ستاد توسعه فناوری 
اطالعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی، در راستای اجرایی سازی آیین نامه 

پیوست فناوری، توانست ارتباطات و تعامالت سازنده ای با معاونت سیاست گذاری برقرار 
کند و درنتیجه وزارت ارتباطات به عنوان اولین وزارت خانه مس��ئول تبیین آیین نامه 
پیوس��ت فناوری شد. وی با اشاره به اینکه نتیجه اقدامات صورت گرفته در خصوص 
این سه اصل مهم نتوانسته اثربخش واقع شود بیان کرد: باوجود تمامی برنامه ریزی های 
ص��ورت گرفته در خصوص حمایت از تولید داخل و انتقال تکنولوژی ش��اهد نتیجه 
اثربخش و کارسازی نبودیم و شاید اگر بخواهیم موشکافانه موضوع را بررسی کنیم، 
به موضوع تولید تنها به صورت تقاضامحور نگاه داشته ایم و رویکرد موجود با این اصل 
به عنوان لحظه ای  و مقطعی اس��ت. دبیر ستاد توس��عه فناوری اطالعات، ارتباطات و 
فضای مجازی معاونت علمی، در تعریف انتقال تکنولوژی اظهار کرد: انتقال تکنولوژی 
یک فرایند اس��ت که از انتخاب، جذب و کاربرد تکنولوژی آغاز و درنهایت به اش��اعه 
تکنولوژی ختم می شود.فقیهی با تأکید بر این موضوع که پیوست فناوری به تنهایی 
کارساز نخواهد بود، گفت: پیوست فناوری به تنهایی کافی نیست و حمایت های دولت 
نباید تنها بر اجرای این پیوست باشد، بلکه با مکانیزم های متعدد حمایتی در زمینه 
فرایند انتخاب و اکتساب تکنولوژی تا انتهای فرایند که همان اشاعه آن است دولت باید 
راهکار بیندیشد و با مکانیزم های انگیزشی و الزام آور برنامه ریزی کند.دبیر ستاد توسعه 
فن��اوری اطالعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی گفت: وزارت ارتباطات با 
توجه به مکانیزم های تسهیالتی در اختیار می تواند در موضوعاتی همچون انتخاب و 

اکتساب و درنهایت اشاعه تکنولوژی به خوبی عمل کند.

در س��ومین روز نمایش��گاه ایران تلکام ۲۰۱۷، 
مهندس غالمرضا شافعی، معاون نظارت راهبردی 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در غرفه  
دانشکده ی پس��ت و مخابرات حضور یافت و در 
جریان اقدامات این دانشک��ده در حوزه  آموزش 
هاي مهارت محور بخ��ش ICT ق��رار گرفت.در 
ابت��دای این بازدید، مهندس فریبرز ایرانی، قائم 
مقام و مشاور رئیس دانشکده  پست و مخابرات، 
ب��ه تشریح اقدامات ای��ن دانشکده  تخصصی در 

انج��ام امور پژوهشی همچون IoT و تکنولوژی های نوی��ن، برنامه های دانشکده در 
زمینه  جذب کارآموزان و مهارت جویان این مجموعه در مراکز کار و س��ایر اقدامات 
این دانشکده در راس��تای حرکت به س��مت »هاب« آموزش ه��ای ICT منطقه ای 
پرداخت.ایرانی در ادامه به اقدام اخیر دانشکده پیرامون طراحی اپلیکیشن شناسایی 
و آموزش کارجویان حوزه  ICT اشاره کرد، گفت: شاتک، سامانه  »شناسایی، آموزش 
و توانمندی سازی کارجویان ICT «، برای ایجاد سهولت جذب فارغ التحصیالن در 
بازار کار و توسعه  کسب و کارهای کوچک حوزه ی ICT  توسط این فارغ التحصیالن 

جویای کار طراحی شده است.در ادامه مهندس 
شافعی، معاون نظارت راهبردی سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی کشور نیز ضمن تقدیر از اقدامات 
دانشکده در راستای مهارت آموزی تخصصی در 
ح��وزه ی ICT و برنامه ریزی ب��رای اشتغالزایی 
فارغ التحصیالن و کارجوی��ان این حوزه، گفت: 
انتظار این اس��ت با توجه به اینکه این دانشکده 
به طور کاربردی عمل می کند میزان جذب فارغ 
التحصیالن دانشکده در بازار کار بیشتر از س��ایر 
دانشگاه های کشور باشد که به طور آکادمیک تنها به ارائه  دروس می پردازند؛ به دلیل 
اینکه فرض بر این است که در دانشگاه ها مالحظات علوم پایه و آکادمیک آموزش داده 
شود.شافعی خاطرنشان کرد:  انتظار این است که نهایتا فارغ التحصیالن این دانشکده 
بیشتر از سایر دانشگاه ها جذب بازار کار شوند که عملکرد دانشکده هم همین را نشان 
می دهد.معاون نظارت راهبردی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، پیشنهاد کرد 
که مسووالن دانشکده  پست و مخابرات با استفاده از انجمن فارغ التحصیالن، این امور 

را اجرایی تر و عملیاتی تر انجام دهند.
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گفتگوی
 ویژه

رئیس هیات مدیره  سندیکای صنعت مخابرات:

عمده ترین مترکز تجاری طی چهار سال آتی در بخش IoT است

وزارت ارتباطات از صادرکنندگان مخابراتی با اختصاص فاینانس پشتیبانی کند

زهرا طاهری

رئیس هیات مدیره  سندیکای صنعت مخابرات ایران، اظهار داشت: پیشنهاد سندیکا 
به مجموعه  وزارتخانه و شخص آقای مهندس جهرمی این است که بتوانند به منظور 
ص��ادرات بیشتر در حوزه  کشورهای همس��ایه و آفریقا ب��رای منابع مالی، به صورت 
فایننس پشتیبانی کنند؛ چه از طریق پست بانک یا هر مسیر دیگری که مد نظرشان 
باشد.مهندس »حسین ریاضی« در گفت وگو با خبرنگار نسل چهارم پیرامون برنامه  
شرکت های عضو س��ندیکای صنعت مخابرات برای حضور در بازار بین الملل، گفت: 
یکی از اهداف هر شرکتی که در حوزه  تحقیق و توسعه و تولید فعالیت می کند این 
اس��ت که بتواند به یک بازار بزرگ تری دسترس��ی پیدا کند.وی ادامه داد: قطعا اکثر 
شرکت های داخلی روی بازار داخل ایران که یک بازار بزرگ اس��ت حساب می کنند، 
ولی بالفاصله بعد از آن در واقع هدف بعدی رفتن به بازار کشورهای همسایه و بعدا 
حضور در حوزه  کشورهای آفریقایی است.ریاضی اظهار داشت: آقای مهندس جهرمی 
هم جزو کس��انی هس��تند که چه در گذشته و چ��ه االن مدافع همچین موضوعی 
هس��تند و البته نیاز صادرات این است که منابع فاینانس داشته باشیم.رئیس هیات 
مدیره  س��ندیکای صنعت مخابرات ایران، ادامه داد:  امروزه در حوزه  ICT خریداران 
و مشتریان عادت کرده اند محصوالت را چند س��اله پرداخت کنند و نه نقدی.ریاضی 
خاطرنش��ان کرد: بنابراین بنده قول می دهم اگر فاینانس��ی در حد بین س��ه تا پنج 
س��اله و با ظرفیتی حدود ۲۰ میلیون دالر در س��ال اول ایجاد شود، این رشد بزرگی 
برای صادرات خواهد شد.وی در پایان گفت: پیشنهاد سندیکا به مجموعه  وزارتخانه 
و شخص آقای مهندس جهرمی این اس��ت که بتوانند به منظور صادرات بیشتر در 
حوزه ی کشورهای همس��ایه و آفریقا برای منابع مالی، به صورت فاینانس پشتیبانی 

کنند؛ چه از طریق پست بانک یا هر مسیر دیگری که مد نظرشان باشد.

معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، 
 IoT از نگاه تجاری بر روی ICT گفت: عمده ترین تمرکز چهار س��ال آینده  بخش
است.دکتر »صادق عباسی شاهکوه« ضمن حضور در غرفه   ماهنامه نسل چهارم در 
هجدهمین نمایشگاه ایران تلکام و در گفت وگویی پیرامون برنامه های سازمان تنظیم 
مقررات در چهار سال آتی، گفت: طبیعتا برنامه های ما در چهارچوب برنامه های وزارت 

ارتباطات و سرفصل برنامه های جناب مهندس جهرمی، وزیر جدید ارتباطات است.
وی ادام��ه داد: برنامه  ما در س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات رادیویی تمرکز در 
بخش های خدمات و محتوا و اس��تفاده ی مطلوب تر از شبکه های ایجاد شده در این 
راستاست، تا بر این اساس کسب وکارهای جدید در حوزه  ICT شکل گیرد و اقتصاد 
دیجیتال با قوت بیشتری پیش رود.عباسی شاهکوه، خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر 
کل برنامه های ما در این راستاس��ت که بتوانیم از شبکه های موجود بهترین بهره را 
در این حوزه ببریم تا کس��ب وکارهای نوین شکل گیرد.معاون رگوالتوری، ادامه داد: 
ما نیز باید مقرراتمان را در همین راستا اصالح کنیم و به سمت مقررات زدایی پیش 
رویم و کمک کنیم تا این حوزه شکل بهتری گیرد.عباسی شاهکوه، در بخش دیگری 
از گفت وگ��وی خود تاکید کرد: یکی از دیگر کارهای عمده ما، تکمیل شبکه ی ملی 
اطالعات اس��ت. این وظیفه بر عهده ی وزارت ارتباطات است و به تبع آن، ما نیز این 
اولویت را در دستور کار داریم.معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم 
مق��ررات و ارتباطات رادیوئی، گفت: کار دیگر ما مدیریت بهینه  منابع کمیاب مانند 
فرکانس و نامبرینگ اس��ت که اقداماتی در این راستا در دستور کار قرار داده شده و 
پیگیری می شود.عباسی شاهکوه در پایان، عمده ترین تمرکز چهار سال آینده از نگاه 

تجاری را در بخش IoT دانست.



w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

25

13
96

اه 
ن   م

�ا
آب�

 / 2
ه 6

مار
ش

گفتگوی
 ویژه

عضو هیات مدیره  سندیکای صنعت مخابرات:

وزیر جدید ارتباطات به تولیدکنندگان داخلی صنعت مخابرات، توجه ویژه ای دارند

دیدگاه 2.5 برابر کردن بازار صنعت مخابرات در دولت های قبل، رصفا معطوف به اپراتوری بود

عضو علی البدل هیات مدیره  سندیکای صنعت مخابرات، گفت: نکته  اصلی در بازار 
صنعت مخابرات که جلساتی هم در نمایشگاه تلکام امسال برگزار شد، برای دو و نیم 
برابر کردن بازار صنعت مخابرات اس��ت که این دیدگاه بزرگ تر کردن بازار صنعت 
مخابرات در دولت های گذشته و دوره  وزرای ارتباطات قبل، بیشتر معطوف به بزرگ تر 

کردن صنعت اپراتوری بود.
مهندس »مهرداد میراسماعیلی« مدیرعامل شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید، در 
گفت وگو با نسل چهارم پیرامون ارزیابی از حضور این شرکت در هجدهمین نمایشگاه 
ایران تلکام، گفت: با توجه به همکاری های بسیار نزدیکی که با شرکت مخابرات ایران 

داریم، امسال در سالن شرکت مخابرات ایران در نمایشگاه حضور داشتیم.
وی ادامه داد: امسال هم مانند سال های گذشته حضور پررنگی برای ارائه  محصوالت 
تولی��دی خود که در دو بخ��ش تجهیزات Access یا کافوه��ای نوری در اصطالح 
صنعت مخابرات و محصوالت س��مت مشتری یا ب��ه اصطالح بین المللی CPE که 
در تکنولوژی های مختلف Access مانند ADSL، VDSL و GPON اس��تفاده 

می شود به ارائه ی محصول پرداختیم.
وی اظهار داشت: نمایشگاه امسال به نسبت سال های گذشته تغییراتی از این لحاظ 
داشت که وزیر جدید جناب آقای مهندس آذری جهرمی دیدگاه بسیار مثبتی در بحث 
تولید داخل دارند و فرصت بسیار مناسبی را برای بازدید از شرکت های تولیدکننده  
داخلی در نمایشگاه صرف کردند و قول هایی را در بازدیدشان به تولیدکنندگان داخلی 
مخصوصا سندیکای صنعت مخابرات دادند که حمایت الزم را در زمینه ی فعال شدن 

هرچه بیشتر این شرکت ها در صنعت داخلی داشته باشند.
میراس��ماعیلی خاطرنشان کرد: در کنار ارائه  سرویس های جدید توسط اپراتورهای 
بزرگ کشور، مخصوصا در حوزه  شرکت مخابرات ایران که در بحث فیبرنوری یا شبکه  

تانوما فعالیت زیادی را در نمایشگاه امسال داشت که می توان به عنوان شاخص های 
نمایشگاه امسال در نظر گرفت، بحث تولید داخل نکته دیگری است که به نظر بنده 

در نمایشگاه تلکام امسال بسیار پررنگ شد.
عضو علی البدل هیات مدیره ی سندیکای صنعت مخابرات، گفت: نکته  اصلی در بازار 
صنعت مخابرات که جلساتی هم در نمایشگاه برگزار شد، برای دو و نیم برابر کردن 
بازار صنعت مخابرات اس��ت که این دیدگاه بزرگ تر کردن بازار صنعت مخابرات در 
دولت ه��ای گذشته و دوره  وزرای ارتباطات قب��ل، بیشتر معطوف به بزرگ تر کردن 

صنعت اپراتوری بود.
وی ادامه داد: در گذشته ما فعالیت های بس��یار خوب��ی در کشور خودمان در تولید 

محصوالت و شبکه  خدمات داخلی داشتیم که مغفول مانده است.
میراسماعیلی گفت: در سال های اخیر و در حال حاضر با دیدگاه جدیدی که به وجود 
آمده اس��ت و سیاست های کالن کشور در اقتصاد مقاومتی، تغییراتی به وجود آمده 
است که به نظر بنده خیلی اساسی باید توسط وزارت ارتباطات و جناب آقای مهندس 

آذری جهرمی به عنوان وزیر محترم ارتباطات، دنبال شود.
وی ادام��ه داد: البته قول های الزم برای همک��اری از طرف بخش خصوصی و تمام 
شرکت های مخابراتی به صورت جمع بندی سندیکای صنعت مخابرات به ایشان داده 
شده اس��ت که ما از لحاظ توانمندی داخلی هیچ مشکلی نداریم و اگر حمایت های 
الزم از لحاظ تجاری، مالی و قانون های باالدستی از شرکت های داخلی شود می توانند 

تحول بزرگی را در صنعت مخابرات ایجاد کنند.
وی در پایان تاکید کرد: امیدواریم با حمایت ایشان از صنعت مخابرات، در نمایشگاه 
تلکام سال آینده شاهد حضور بسیار قوی تر شرکت های داخلی و ارائه محصوالت به 

روز بین المللی باشیم.
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جسارت وزیر جوان ارتباطات دولت دوازدهم در اجرای طرح رجیسرتی

با اجرای طرح رجیسرتی جلوی بیش از ۸۰ درصد قاچاق تلفن همراه گرفته می شود

   عزم دولت برای مبارزه با قاچاق گوشی
طبق آمارهای غیررس��می، سالیانه بین ۱۲ تا ۱4 میلیون گوشی همراه وارد کشور 
می شود که در بهترین شرایط تنها پنج تا ۱۰ درصد آن ها قانونی هس��تند و دولت 
نمی تواند مقدار چشمگیر ع��وارض قانونی واردات این گوشی ها را با تعرفه  گمرک 
واردات 5 تا ۶ درصد دریافت کند، اما اکنون دولت با استفاده از طرح رجیستری کمر 
همت به جلوگیری از قاچاق گوشی بس��ته است. البته نگرانی هایی برای خریداران 

درباره خرید گوشی های قاچاق و از کار افتادن آن ها به وجود آمده است.

مونا ارشادی فر

پس از کش و قوس های فراوان، سرانجام طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه با جسارت وزیر جوان ارتباطات و فناوری اطالعات دولت دوازدهم آغاز شد؛ طرحی که 
بارها در دولت های گذشته بر لزوم اجرای آن تاکید و قدم هایی در مسیر آن برداشته شد، ولی هیچ گاه به صورت کامل اجرا نشد. رجیستری، ثبت مشخصات گوشی های 
تلفن همراه است که یکی از اهداف اجرای آن مبارزه با قاچاق این کاال است، اما این طرح فقط گوشی هایی را شامل می شود که به تازگی خریداری می شوند و گوشی هایی 

که در دست مردم است شامل این طرح نمی شوند و اجرای این طرح برای مردم هیچ هزینه ای نخواهد داشت.

همراه بودیم.
هموطن��ان محترم توجه داشته باشند که طرح رجیس��تری تاکنون هیچ هزینه ای 
ب��رای بازار تلفن همراه نداشته و نباید ری��ال اضافه ای بیش از ارزش واقعی گوشی 
به فرصت طلبان پرداخت نمایند. از س��ویی نظام عرضه و تقاضا نیز تغییری نکرده 

است.
هر چند در این باره نقش دستگاه های نظارتی در کنترل و نظارت بر بازار بسیار حائز 
اهمیت است اما بهترین پاسخ به این موضوع، عدم خرید گوشی برای تنظیم بازار 

عرضه و تقاضا به نفع مشتری است.
تاکید می کنم اجرای طرح رجستری نباید باعث افزایش قیمت برای مصرف کننده 
نهایی شود.«گفتنی اس��ت؛ طرح رجیستری به یکباره برای همه  مدل  گوشی های  
موجود در بازار اجرا نمی شود. با توجه به حجم زیاد گوشی های قاچاق موجود در 

   حب�اب افزای�ش اولیه قیمت ها ک�ه با تدبیر وزی�ر ارتباطات از بین 
رفت

اگرچه پ��س از آغاز فاز مانیتورین��گ، قیمت گوشی ها به ص��ورت حبابی افزایش 
یاف��ت، اما پس از گذشت چند روز که به توصیه وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
تقاضای بازار کم شد، قیمت ها دوباره کاهش یافت؛ ضمن اینکه فروشگاه های معتبر 

عرضه کننده گوشی تلفن همراه پس از اجرای طرح، قیمت ها را افزایش ندادند. 
محمدج��واد آذری جهرمی در صفحه اینس��تاگرام خود نوشت: »همزمان با اجرای 
فاز نخس��ت طرح رجیس��تری که صرفا به پایش تلفن های همراه موجود در شبکه 
می پردازد، شاهد سوءاس��تفاده و فضاس��ازی عده ای از فرصت طلبان در بازار تلفن 

بازار، دولت طرح رجیستری را تدریجی و مدل به مدل اجرا می کند تا فرصت کافی 
ب��رای فروش  گوشی های قبلی که به صورت غیر قانونی وارد بازار شده اند، به وجود 

آید. بنابراین مردم نباید نگران خرید همه  گوشی ها باشند. 

   آیفون های ایکس قاچاقی رجیستر نمی شوند
دکتر حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی طرح رجیستری، درباره وضعیت گوشی های 
آیفون جدید هم اظهار کرد: تا اطالع ثانوی گوشی های آیفون  ایکس یا ۱۰ موجود 
در ب��ازار قاچاق ب��وده و در صورت خریداری آنها، مردم از س��وی اپراتورهای تلفن 

همراه موفق به دریافت سرویس نخواهند شد.
وی ب��ا مخاط��ب قرار دادن مردم گفت: با توجه به قاچ��اق بودن این نمونه ها قطعا 
با اجرای طرح رجیس��تری، این گوشی ها هیچ گونه سرویسی نخواهند گرفت. بهتر 
است مردم آنها را خریداری نکرده یا اصالت گوشی را از طریق تماس با # ۰۶#* و 
دریافت کد IMEA مربوطه و پیامک کردن آن به شماره ۷۷۷۷ احصاء کنند. در 
ای��ن زمینه باید توجه داشت که اکنون تنها این موضوع مربوط به این مدل خاص 

بوده و الزم نیست مردم گوشی های دیگر خود را با این سامانه پیگیری کنند.
سخنگوی طرح رجیستری با بیان اینکه ورود به بازارهای جهانی آیفون X بتازگی 
انجام شده است، افزود: افرادی که برای واردات این گوشی ها به ثبت سفارش برای 
واردات رسمی پرداخته اند، در شرف واردات کاالی خود هستند. برهمین اساس به 
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مردم هشدار داده می شود که از قاچاق نبودن این گوشی ها مطمئن شوند.

   موفقیت رجیستری با اعطای کافی مجوز واردات
رمضانعل��ی س��بحانی فر، رئیس کمیت��ه ارتباطات و فناوری اطالعات کمیس��یون 
صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه رجیس��تری با اعطای مجوز واردات به اندازه 
کاف��ی می تواند موفقیت آمیز باشد و جای نگرانی از کمبود گوشی نیس��ت، گفت: 
واردکنندگان اصلی در راه هستند و در انبارها گوشی به اندازه کافی وجود دارد. به 
همه برندها مجوز واردات داده می شود. برند خاصی مثل اپل که نمایندگی رسمی 

ندارد نیز به صورت غیرمستقیم در کشور از سوی نمایندگانی پشتیبانی می شود.
وی با بیان اینکه با اجرای طرح رجیس��تری جلوی بیش از ۸۰ درصد قاچاق تلفن 
همراه گرفته می شود، گفت: بر اساس یک تفسیر با اجرای طرح رجیستری جلوی 
قاچاق ح��دود ۲۰۰۰ میلیارد تومان گرفته می شود، اما به نظر ما این مبلغ بیشتر 
از ای��ن اس��ت چون در مورد یک��ی از گوشی های معروف فقط ی��ک و نیم میلیارد 
دالر واردات آن اس��ت که با احتس��اب ۸۰ درصد قاچاق این گوشی در کنار س��ایر 
مارک های تلفن  همراه می توان گفت که با طرح رجیس��تری جلوی حدود ۸۰۰۰ 

میلیارد تومان قاچاق گرفته می شود.

   فروش ۷0 درصدی موبایل های قانونی به صورت آنالین
مسئوالن حوزه ارتباطات همواره اعالم کردند که از بازار هنگفت فروش گوشی های 
موبایل در ایران، تنها بخش اندکی در حدود ۱۰ درصد قانونی و با پرداخت گمرک 
انج��ام می شود؛ که طب��ق آمار منتشرشده، ۷۰ درصد از ف��روش قانونی موبایل به 

فروشگاه های آنالین تعلق دارد.
ارزش بازار موبایل ایران به شش میلیارد دالر می رسد و اظهارنظرهای رسمی نشان 
می دهد ح��دود ۱۰ درصد این بازار به واردکنندگان قانونی تعلق دارد. این شرایط 
نهایت��ا به نفع برندهای خارجی و قاچاقچیان گوشی های این برندها تمام می شود. 
بس��یاری از گوشی های قاچ��اق با گارانتی  تحت عن��وان گارانتی بین المللی عرضه 
می شوند و به دلیل قیمت نس��بتا پایین تر مورد استقبال بعضی از مصرف کنندگان 

قرار می گرفتند.

   بیشترین موبایل قانونی کجا فروخته می شود؟
در این میان فروشگاه های اینترنتی بخش عمده ای از سهم ۱۰ درصدی گوشی هایی 

ک��ه به شکل قانون��ی وارد می شون��د را در اختیار دارند. ای��ن فروشگاه ها در عمل 
مهم ترین بخش این بازار گسترده بوده اند که کاالی خود را در سال های گذشته از 
مبادی قانونی وارد کشور کرده اند و حال با ثابت نگه داشتن قیمت ها می توانند امکان 

ادامه طرح را فراهم کنند و جلوی افزایش بی دلیل قیمت گوشی ها را بگیرند.
به عنوان یک نمونه می توان به آمار موسس��ه ی تحقیق��ات بازار GFK اشاره کرد. 
طبق آمار منتشرشده از طرف این شرکت در سه ماه تابستان سال ۱3۹۶، به طور 
متوس��ط هر ماه ۶3۰ هزار دس��تگاه گوشی موبایل در بازار ایران به فروش رسیده 
اس��ت. با توجه به س��هم ۱۰ درصدی گوشی های قانونی می دانیم در هر ماه تنها 

حدود ۶3 هزار گوشی غیرقاچاق در کشور فروخته شده است.

   سهم ۷0 درصدی دیجی کاال از توزیع وارادات رسمی گوشی
طبق همین آم��ار فروشگاه اینترنتی دیجی کاال به عنوان یکی از این فروشگاه های 
اینترنت��ی به تنهایی فروش چی��زی در حدود ۷۰ درص��د از گوشی هایی را که به 
صورت قانونی وارد کشور می شوند بر عهده دارد. به این ترتیب ظاهرا عمده فروشی 

گوشی های قانونی در کشور توسط فروشگاه های اینترنتی صورت می گیرد.

   سهم برندهای مختلف از بازار ایران
آمار موسس��ه GFK در زمینه س��هم بازار برندهای مختلف بازار موبایل ایران در 
س��ه ماه تابستان ۱3۹۶ نشان می دهد سامس��ونگ 5۱ درصد، هوآوی ۱4 درصد، 

ال جی ۱3 درصد، اپل ۱۱ درصد، اچ تی سی 4 درصد، سونی ۲ درصد و سایر برندها 
5 درصد س��هم فروش بازار را در اختیار داشته اند. در عین حال برند سامس��ونگ 
45 درص��د، اپ��ل 3۰ درصد، ال جی ۱۰ درصد، هوآوی ۸ درصد، س��ونی 3 درصد، 
اچ تی س��ی ۲ درصد و س��ایر برندها ۲ درصد ارزش فروش بازار کشور را در اختیار 
داشته ان��د. البته دلیل باال بودن نس��بی ارزش فروش برند اپ��ل در قیاس با میزان 

فروش آن، قیمت باالی هر یک از محصوالت این شرکت است.

   مطمئن خرید کنید
در نهای��ت خری��د چه به صورت حض��وری از واحدهای صنف��ی دارای جواز و چه 
اینترنت��ی از فروشگاه ه��ای دارای نم��اد الکترونیکی، با اس��تعالم اصالت تجهیز و 
دریاف��ت فاکتور معتبر با درج IMEI، خرید مطمئن��ی خواهد بود. علی رغم همه  
ای��ن تهمیدات، اگر فروشنده به مشتری گوشی قاچاق فروخت، خریدار باید کاال را 
به فروشنده پس بدهد. اگر فروشنده از پس گرفتن گوشی امتناع کرد نیز مشتری 
می تواند با مراجعه به سامانه سازمان تعزیرات حکومتی در قسمت »ثبت شکوائیه« 

موضوع را پیگیری کند.
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معاون پستی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ترشیح کرد:

جزئیات نحوه  صدور مجوزهای جدید دفاتر پیشخوان دولت 

   صدور مجوز برای دفاتر پیشخوان دولت به رگوالتوری سپرده شد
معاون رگوالتوری با بیان اینکه این آیین نامه هم اکنون تهیه و به تصویب رسیده و در 
آن شرایط متقاضیان صدور پروانه، وظایف و شرایط اخذ پروانه فعالیت، قید شده است، 
گفت: آیین نامه نظارت و ارزیابی عملکرد و رتبه بندی دفاتر و نیز آیین نامه مربوط به 

شرایط اعمال مقررات و رسیدگی به تخلفات این دفاتر نیز به زودی آماده می شود.

   ارزیابی دفاتر حداقل هر شش ماه یک بار اتفاق می افتد
ب��ه گفته نصیری،  بر مبنای ای��ن آیین نامه، ارزیابی دفاتر حداقل هر شش ماه یک 
بار اتفاق می افتد و رتبه بندی دفاتر نیز بر اساس ارزیابی صورت گرفته، انجام می 
شود. همچنین قرار اس��ت بر مبنای رتبه بندی صورت گرفته، ظرفیت، امکانات و 

قابلیت دفاتر، واگذاری خدمات دستگاه ها به آنها انجام شود.
معاون س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی��ی اظهار کرد: در این آیین نامه 
سه مرحله صدور مجوز )تمدید، تغییر مکان و تغییر نام(، نظارت بر عملکرد دفاتر 
پیشخوان خدمات دولت و نیز برون سپاری خدمات این دفاتر دیده شده است که 
مرحله صدور مجوز و نیز نظارت بر مدیریت این دفاتر، بر عهده رگوالتوری گذاشته 
شده و موضوع برون س��پاری خدمات نیز تحت اختیار رگوالتوری و س��ازمان امور 

استخدامی کشور است.
وی توضی��ح داد: به این معنی که موارد مربوط به مدیریت برون س��پاری خدمات 
مربوط به دستگاه های تأمین کننده سرویس را سازمان امور استخدامی عهده دار 

است و مدیریت مربوط به خدمات دفاتر به عهده رگوالتوری است.

   تعامل رگوالتوری با انجمن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان
نصی��ری با اشاره به این ک��ه در این مصوبه، تدوین آیین نام����ه نحوه تعام��ل با 

معاون پستی رگوالتوری از ابالغ آیین نامه جدید مدیریت دفاتر پیشخوان دولت خبر داد و گفت: آیین نامه نحوه صدور مجوز، برای راه اندازی دفاتر 
پیشخوان خدمات دولت از 8 آبان ماه جاری به ادارات کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مناطق 9 گانه رگوالتوری در سراسر کشور ابالغ شده است 
و از ۱3 آبان ماه هم در حال اجراست. مهندس مجتبی نصیری، گفت: آیین نامه اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت در پنج جلسه کمیته 
تخصصی رگوالتوری بررسی شد و در ۱5 مردادماه سال جاری، به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسید.معاون پستی رگوالتوری، اظهار 
کرد: بر مبنای این مصوبه، سازوکار اجرایی و مقدمات دریافت پروانه فعالیت در دفاتر پیشخوان خدمات دولت مشخص شده است و در ماده 6 این آیین 
نامه، با توجه به آن که موضوع فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات یک کار بین بخشی است، تدوین شش آیین نامه پیش بینی شده است تا خدمات قابل 
واگذاری دستگاه هایی همچون وزارت نیرو، ثبت احوال، ثبت اسناد و امور مالیاتی مطابق با این سازوکار، در دفاتر پیشخوان دولت انجام شود و دستگاه 
ها در مورد آن تعامل الزم را  داشته باشند.وی اضافه کرد: در همین حال در این آیین نامه، سازمان امور استخدامی نیز شناسایی خدمات قابل واگذاری 

به این دفاتر را بر عهده دارد و مشخص می کند چه خدماتی باید از سوی دستگاه های دولتی از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت، واگذار شوند.

انجم�ن های کارفرمایی دفاتر پیشخوان دولت، آماده شده که برای دریافت نظرات 
خدم��ات دولت نیز تکلیف شده اس��ت، گفت: پیش نوی��س آیین نامه نحوه تعامل 
ب��ا انجمن های فعال کارفرمایی دفاتر پیشخ��وان خدمات و مشارکت انجمن های 
کارفرمایی در تدوین این آیین نامه و رونوشت آن را برای اعالم نظر، به انجمن های 

فعال ارسال کرده ایم.
معاون پس��تی س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات رادیویی ادام��ه داد: مطابق با 
تصمیم��ات اتخاذ ش��ده، وظایف انجمن های کارفرمای��ی دفاتر پیشخوان خدمات 
دولت، وظایف مشخص بوده و نحوه تعامل با آنها نیز اعالم می شود و کماکان می 

توانند به کار خود ادامه دهند.

   نیازی به مراجعه حضوری برای دریافت مجوز نیست
نصی��ری با اشاره به این که ت��ا پیش از این برای دریافت مجوز و یا تمدید پروانه و 
تغییر مکان دفاتر پیشخوان خدمات دولت، باید به کارگروه های استانی مستقر در 
اس��تانداری ها مراجعه می شد، افزود: از این پس نیاز به مراجعه حضوری نیست و 
متقاضیان حقیقی و حقوقی باید از طریق فرم الکترونیکی که در سامانه رگوالتوری 
ق��رار دارد، درخواس��ت خود را برای مناطق س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات 

رادیویی ارسال کنند.
وی گفت: در صورت احراز صالحیت مطابق با درخواست متقاضی، موافقت اولیه با 
راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات دولت به وی ارائه می شود و پس از آن، متقاضی 
باید برای ارائه مدارک مورد نیاز اقدام کند. گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد، 
استعالم بدهی معوق بانکی، بیمه ای و مالیاتی، ارائه مدرک گذراندن دوره آموزشی 
مدیریت دفاتر پیشخوان خدمات دولت در یکی از موسسات مورد تایید رگوالتوری 
و نیز تاییدیه اماکن نیروی انتظامی از جمله این مدارک است. پس از جمع آوری و 

ارسال این مدارک، ظرف ۷۲ ساعت پروانه مورد نظر قابل صدور خواهد بود.

   مجوز تاسیس دفاتر پیشخوان رایگان است
نصیری با اشاره به موضوعاتی همچون مکان مورد نظر برای استقرار دفاتر پیشخوان 
خدمات دولت، گفت: در این آیین نامه داشتن حداقل 5۰ متر در نقاط شهری و 3۰ 
متر در نقاط روستایی با کاربری اداری و تجاری و با در نظر گرفتن شرایط تسهیل 

در رفت و آمد عموم مردم، مدنظر قرار گرفته است.

   در نظر گرفتن شعاع صنفی ممنوع است
وی گف��ت: مطابق با قانون نظ��ام صنفی و نیز اصالحیه م��اده هفت قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قرار دادن هرگونه محدودیت در خصوص 
صدور مجوز از مصادیق رفتار ضدرقابتی اس��ت و بر این اس��اس در این آیین نامه، 
محدودیتی در صدور تعداد مجوز در یک مکان خاص در نظر گرفته نشده و به بیان 
دیگر در نظر گرفتن شعاع صنفی ممنوع اس��ت. به این معنی که امکان راه اندازی 
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دفاتر پیشخوان خدمات دولت در فاصله ۲۰۰ متر از هم نیز بالمانع است اما باید با 
ارائه توجیهات فنی، مورد موافقت رگوالتوری قرار گیرد.

   حداقل سرمایه گذاری برای راه اندازی 50 میلیون تومان است
معاون رگوالتوری میزان دریافت حق پروانه برای راه اندازی دفاتر پیشخوان خدمات 
دولت را رایگان عنوان کرد و گفت: برای جلوگیری از بازار س��یاه به وجود آمده در 
خرید و فروش مجوز دفاتر پیشخوان خدمات دولت، دریافت مجوز تاسیس رایگان 
است. با این حال برمبنای بررسی های صورت گرفته میزان حداقل سرمایه گذاری 

برای راه اندازی این کسب و کار، 5۰ میلیون تومان برآورد شده است.
نصی��ری در م��ورد شرایط به کارگیری نیروی انس��انی در دفاتر پیشخوان خدمات 
دولت نی��ز گفت: متصدی حاضر در دفاتر پیشخوان نیز بای��د دوره آمورشی مورد 
نیاز را بگذراند. همچنین برای به کارگیری معلوالن و جانبازان در این دفاتر امتیاز 
ویژه قائل شده ایم و این موضوع در ارزیابی ماهانه دفاتر مورد توجه قرار می گیرد. 
در همین حال موضوع ثبات بکارگیری نیروی انسانی از دیگر مواردی است که در 

ارزیابی دفاتر به آن توجه می شود.
وی با بیان این که هنوز سیاست نحوه واگذاری پروانه اعالم نشده است، خاطرنشان 
ک��رد: اما در بند اس��تطاعت مالی نیز تاکید شده که متقاض��ی دریافت پروانه باید 
حداقل اس��تطاعت مالی را برای تهیه جا، نیروی انس��انی و تامین تجهیزات داشته 
باشد که این استطاعت مالی مطابق با خوداظهاری فرد و اظهارنامه بانکی تعیین می 
شود و بر مبنای آن، دفتر خدمات پیشخوان درجه بندی شده و می تواند خدمات 
دس��تگاه های دولتی را توزیع می کند. از س��وی دیگر، حضور دارنده پروانه نیز در 

دفاتر الزامی اعالم شده است.

   بیش از یک پروانه به افراد حقیقی داده نمی شود
نصی��ری ب��ا تاکید براینکه در پیوس��ت شماره ۲ آیین نامه قبل��ی دفاتر پیشخوان 
خدم��ات دولت، صدور بیش از یک پروانه برای افراد بالمانع بود، گفت: اما در آیین 
نام��ه جدی��د فعال تنها اشخاص حقوقی می توانند با نظ��ر رگوالتوری بیش از یک 

پروانه دریافت کنند.
وی ب��ا اشاره به مشکالتی همچون تعدد مدیریتی، درآمد کم، عدم تمایل واگذاری 
خدمات از سوی دستگاه ها و نیز حذف برخی ساختارها به دلیل تصمیمات سازمانی 
که منجر به شکایت دفاتر پیشخوان دولت شده بود، تاکید کرد: در آیین نامه جدید 

فعالیت این کسب و کارها، سعی بر این است که مشکالت دفاتر به حداقل برسد.
مع��اون رگوالتوری با بی��ان این که تعداد خدماتی که از طریق دفاتر قابل واگذاری 
اس��ت هنوز مشخص نشده اس��ت، گفت: در حال بررس��ی اقتصادی الزم برای این 
کسب و کارها هستیم و به زودی حجم بازار را شناسایی خواهیم کرد. اما در مرحله 
شروع، این دفاتر می توانند فعالیت خود را با ارائه حدود 5 نوع خدمت آغاز کنند؛ 
به زودی نیز آیین نامه برون سپاری خدمات دستگاه های دولتی برای ارائه از سوی 

دفاتر پیشخوان، تهیه و چارچوب واگذاری خدمات مشخص می شود.
وی با تاکید بر این که سامانه مدیریت بر دفاتر پیشخوان خدمات دولت نیز تا یک 
م��اه دیگر راه اندازی می ش��ود، تصریح کرد: در آیین نامه جدید دریافت حق فنی 
اختصاص خدمات به دفاتر و نیز حق بازدید تغییر مکان، حذف شده است و با این 

وجود پیش بینی می کنیم هزینه های دارندگان پروانه، کاهش یابد.

   تعیین تکلیف دفاتر قدیمی پیشخوان دولت
نصی��ری سیاس��ت رگوالتوری را در م��ورد دفاتر پیشخوان خدم��ات دولت، قانون 
م��داری، عدالت محوری و حمایت از حقوق دارندگان و پروانه و خدمات گیرندگان 
عنوان کرد و گفت: سعی بر این است که با تعامل با انجمن های کارفرمایی و سالم 
سازی محیط کسب و کار دفاتر پیشخوان خدمات، رضایتمندی مردم از خدمات و 

نیز ارتقای کیفیت خدمات دستگاههای دولتی را شاهد باشیم.
وی ب��ا بیان این که تا پیش از این ۶ هزار و 5۰4 دفتر پیشخوان خدمات دولت در 
س��امانه رگوالتوری به ثبت رس��یده که برآورد می شود که نزدیک به 5 هزار دفتر 
کماکان فعال هستند، افزود: با ارائه مجوزهای جدید، خللی در کار دفاتر قبلی وارد 

نمی ش��ود و این دفاتر کماکان به فعالیت خود ادامه خواهند داد، اما آنهایی که 
مدت زمان پروانه شان به اتمام رس��یده باید برای تمدید به رگوالتوری مراجعه 

کنند.
مع��اون رگوالتوری توضیح داد: در آیی��ن نامه جدید، شرایطی نیز گذاشته شده 
اس��ت تا دفاتر پیشخوان خدمات دولت دارای مجوزهای قدیمی، ظرف مدت ۲ 
س��ال آینده بتوانند خود را با شرایط آیین نامه جدید مطابقت بدهند. حتی این 
تمهی��د هم در نظر گرفته شده اس��ت که در صورتی ک��ه دفاتر قدیمی به دلیل 
نداشتن اس��تطاعت مالی، امکان فراهم کردن شرایط آیین نامه جدید را ندارند 
بتوانند از تسهیالت در نظرگرفته شده از سوی وزارت ارتباطات از محل وام وجوه 

اداره شده این وزارتخانه استفاده کنند.
وی ابهام ایجاد شده در بیکاری بیش از ۷۰ هزار نفر را در صورت صدور مجوزهای 
جدید رد کرد و گفت: خللی در فعالیت دفاتر قدیمی ایجاد نخواهد شد. البته با 
یک حس��اب س��رانگشتی اگر این تعداد دفتر هرکدام حدود 3 شغل ایجاد کرده 
باشند، نزدیک به ۱۸ هزار شغل مستقیم ایجاد کرده اند و به کار بردن ایجاد ۷۰ 

هزار شغل از سوی این دفاتر، به هیچ وجه درست نیست.

   تعرفه های قدیمی دفاتر پیشخوان بازنگری می شود
وی مدت اعتبار این پروانه را 5 س��ال عنوان ک��رد که قابل تمدید خواهد بود و 
گف��ت: پیگیر بازنگ��ری در آیین نامه پروانه های قبلی و نیز رفع موازی کاری ها 
در این حوزه هستیم. مطابق با این آیین نامه، ایجاد دفاتر مشابه ممنوع است و 
در نهایت هدف از ایجاد دفاتر پیشخوان خدمات دولت این اس��ت که مردم برای 
دریاف��ت خدمات به یک جا مراجعه کنن��د. اما انتظاراتشان تاکنون تامین نشده 

است.
نصیری با تاکید بر این که حداکثر ظرف 3 ماه آینده نوع خدمات و تعرفه گذاری 
خدمات در این بخش مشخص خواهد شد گفت: پیش بینی ما این است که با در 
نظر گرفتن زمان مورد نیاز برای فراهم کردن مدارک و ارائه به رگوالتوری، از ابتدای 
س��ال ۹۷ دفاتر جدید پیشخوان خدمات دولت وارد ب��ازار شده و کار خود را آغاز 
خواهند کرد. تا آن زمان نیز تعرفه ها بازنگری شده و تعرفه های جدید را مطابق با 

استطاعت پذیری دفاتر و مردم، تعیین و ابالغ خواهیم کرد.
 معاون رگوالتوری با بیان این که مطابق با ماده ۷۶ قانون برنامه ششم، مسئولیت 
تعرفه گذاری دفاتر خدمات پیشخوان برعهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 
اس��ت اضافه کرد: در نهایت هدف این اس��ت که دفاتر مشابه در سطح شهر جمع 

آوری شده و تمامی خدمات در قالب دفاتر پیشخوان به مردم ارائه شود.
وی با تاکید بر اصالح روش و حل چالش های موجود، گفت: کارگروه های استانی 
دفاتر پیشخوان خدمات دولت نیز با تشخیص سازمان امور استخدامی، می توانند به 

فعالیت خود در بحث برون سپاری خدمات و نه صدور پروانه، ادامه دهند.
منبع: سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

پیش بینی ما این است که با در نظر 
گرفتن زمان مورد نیاز برای فراهم کردن 
مدارک و ارائه به رگوالتوری، از ابتدای 
سال 97 دفاتر جدید پیشخوان خدمات 
دولت وارد بازار شده و کار خود را آغاز 
خواهند کرد. تا آن زمان نیز تعرفه ها 
بازنگری شده و تعرفه های جدید را 

مطابق با استطاعت پذیری دفاتر و مردم، 
تعیین و ابالغ خواهیم کرد.
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هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابراتی و اطالع رسانی، از ۲4 مهر ماه به مدت 
چهار روز در محل دائمی نمایشگاه های تهران، میزبان عالقه مندان و صاحبان کسب وکار 

در حوزه سیستم ها، تجهیزات و سرویس های مخابراتی و ارتباطات بود.

زهرا طاهری

برگزاری متفاوت هجدهمین منایشگاه بین املللی صنایع مخابراتی و اطالع رسانی

با  برپایی پنل های تخصصی

 
نمایشگ��اه ایران تلکام ۲۰۱۷ با حضور ۲۲5 شرکت داخلی و ۹3 شرکت خارجی و در 
فضایی به وسعت 3۲ هزار مترمربع در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برپا 
شد. شرکت های خارجی یا نمایندگان آنان از ۱5 کشور اسلوونی، انگلیس، آلمان، تایوان، 
چین، روسیه، ژاپن، سوئیس، فرانسه، فنالند، قزاقستان، کانادا، لتونی، نروژ و یونان در این 

نمایشگاه حضور داشتند.

آیین افتتاح این نمایشگاه بین المللی، با حضور مهندس محمدجواد آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالع��ات برگزار شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین 
در برخی سالن های نمایشگاه حضور یافت و از نزدیک در جریان ارائه توانمندی های 

شرکت های حاضر در نمایشگاه قرار گرفت.
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   نمایش�گاه تلکام فرصتی برای همگرایی در مس�یر توس�عه کسب و 
کارهای نوپا

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: نمایشگاه ایران تلکام فرصت مناس��بی برای 
همگرایی بیشتر در مسیر توسعه و گسترش کسب و کارهای نوپا می باشد.

مهندس محمد جواد آذری جهرمی در مراسم افتتاح هجدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنایع مخابرات و اطالع رسانی، افزود: امسال چند صد شرکت داخلی و  شرکت خارجی 
در این نمایشگاه حضور دارند که فرصت مناسبی برای تعامالت بیشتر، بهبود شرایط 
 ICT کس��ب و کار و اعالم برنامه های اپراتورها برای توس��عه سرمایه گذاری در حوزه

است.

وی با اشاره به برگزاری س��ه پنل تخصصی در نمایشگاه تلکام افزود: پنل اول توس��عه 
اقتصاد دیجیتالی است و موضوع پنل روز دوم با عنوان ۲.5 برابری بازار ICT براساس 

برنامه ششم توسعه است.
وی بر ضرورت توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی و تولیدات داخلی تاکید کرد و افزود: این 
موضوع از طریق پیوست فناوری در حال بحث و بررسی است که سومین پنل با موضوع 

تبیین پیوست فناوری برگزار می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان این که با آزاد سازی مکالمات بین الملل برای 
اپراتورهای مجازی، بهبود کیفیت مکالمات حاصل می ش��ود، ادامه داد: با فعال شدن 
اپراتوره��ای مجازی در صنعت مخابرات این اپراتورها می توانند حجمی از بازار را برای 
خود جذب کنند و پنج درصد بازار را به خود اختصاص دهند، ایجاد تعرفه های رقابتی، 
بزرگ شدن بازار و جلوگیری از قاچاق مکالمه، از مزایای آزاد سازی مکالمات است؛ بدین 
ترتیب امکانی برای MVNO ها فراهم می شود که از این ظرفیت ها استفاده کنندکه 

کمیسیون تنظیم مقررات، در حال تدوین شرایط است.
وی با اشاره به فعال شدن دو اپراتور خصوصی پست، بیان کرد: با آزاد سازی فعالیت های 
پستی، بازار پستی کشور از ظرفیت امروز که ۸۰۰ میلیارد تومان در سال است به ۱۶۰۰ 

میلیارد تومان افزایش می یابد.آذری جهرمی اظهار کرد: در راس��تای توسعه بازار فیبر 
ن��وری، شرکت مخابرات ایران نیز طی ۶ ماه گذشته بالغ بر ۱4 هزار پورت فیبر نوری 
واگذار کرده اس��ت که امیدواریم تا سال آینده به ۱۰۰ هزار پورت افزایش یابد و موانع 
زیرساختی آن برطرف شود.وی با تاکید بر اینکه انتظار داریم با اصالح نظام تعرفه ها، 
تقاضا برای بازار ثابت بیشتر شود، افزود: الزم است شرکت مخابرات ایران امکان فعالیت 

بخش خصوصی در بازار ارتباطات ثابت را فراهم کند.

   حوزه  ویدیو در کشور می تواند درآمد ۴ هزار میلیارد تومانی داشته باشد
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: در حال حاضر در حوزه  محتوا بیشترین حجم 
تولید محتوا با حداقل ۶۰ درصد در دنیا مربوط به ویدیو است، در صورتی که در ایران 
این میزان به ۱۰ درصد می رسد و نشان می دهد حوزه  ویدیو در کشور ظرفیت بسیار 

خوبی برای رشد دارد و می تواند درآمد 4 هزار میلیارد تومانی داشته باشد.
مهندس محمد جواد آذری جهرمی در پنل اقتصاد دیجیتال که در اولین روز از نمایشگاه 
ایران تلکام برگزار شد، با اشاره به چالش های اصلی توسعه و تحول در اقتصاد دیجیتال، 
گف��ت: نگرانی ها و موانع در پذیرش ICT در حوزه اقتصاد دیجیتال به چهار دس��ته 

تقسیم می شوند که این تقسیم بندی در کشورها و مناطق مختلف متفاوت است.
وی تصریح کرد: زیرساخت های ارتباطی، مناسب و مرتبط بودن با فرهنگ بومی آن 
جامعه، قابلیت ها، مهارت ها و مقرون به صرفه بودن از مواردی اس��ت که در بررس��ی 
چالش های مربوط به این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد.آذری جهرمی به طور مثال به 
کشورهایی در قاره آفریقا اشاره کرد و افزود: این چهار چالش در این کشورها وجود دارد، 
به این معنی که این کشورها در حوزه زیرساخت های ارتباطی، مناسب و مرتبط بودن 
با فرهنگ بومی، قابلیت ها و مهارت ها و مقرون به صرفه بودن دچار مشکل هستند.وی 
تاکید کرد: این پارامترها در کشورهای آسیایی متفاوت است و در برخی از این کشورها 

سه مورد از موارد فوق به عنوان چالش های این حوزه وجود دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، در ادامه  سخنان خود به بررسی وضعیت کشور ما در 
حوزه  چالش های اقتصاد دیجیتال پرداخت و اظهار داشت: در حوزه  زیرساخت در چند 
سال گذشته رشد بسیار خوبی تا حد ۱۰ برابری در کشور داشته ایم؛ به طوری که در 
حوزه ی دسترسی موبایل از 3۰۰ هزار به 4۰ میلیون مشترک تلفن همراه در سال های 

گذشته رسیده ایم.
وی حوزه  دسترس��ی ثابت را از نقاط ضعف در شاخص زیرس��اخت عنوان کرد و افزود: 
انحصار ذاتی در مخابرات و عدم سرمایه گذاری در حوزه  دسترسی ثابت و نبود تناسب 
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قیمت سرویس ها از دالیل عقب ماندگی در این حوزه است.
وی مناسب بودن محتوا را یکی دیگر از مسایل جدی این حوزه بیان کرد و اظهار داشت: 
در حال حاضر در حوزه  محتوا بیشترین حجم تولید محتوا با حداقل ۶۰ درصد در دنیا 
مربوط به ویدیو است، در صورتی که در ایران این میزان به ۱۰ درصد می رسد و نشان 
می دهد حوزه  ویدیو در کشور ظرفیت بسیار خوبی برای رشد دارد و می تواند درآمد 4 

هزار میلیارد تومانی داشته باشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تصریح کرد: نبود تعرفه گذاری مناسب در حوزه فیبر 
باعث محافظه کاری کاربران در استفاده از حجم شده است که باید با تغییر مدل تعرفه 

گذاری در این حوزه این مشکل برطرف شود.
وی کیفیت را یکی دیگر از مشکالت این حوزه در بخش فیبر دانست، افزود: برای ارایه  
سرویس با کیفیت باال حداقل ۸۰ مگابیت پهنای باند مورد نیاز است که در بخشی از 

شبکه این عدد به 5۰ مگا می رسد.
آذری جهرمی در مورد نحوه  حل این مشکالت به مصوبه  ۲3۰ سازمان تنظیم مقررات 
ب��رای اشتراک گذاری منابع زیرس��اختی اشاره کرد و گفت: بر اس��اس این مصوبه با 
مشارکت FCP ها و اشتراک گذاری منابع زیرس��اختی، برای دسترسی به فیبر رشد 

مناسبی ایجاد می شود.
وی تصریح کرد: همچنین با فعال کردن سرمایه گذاری خارجی در پروژه  ایرانیان نت، 

بخشی از کمبود سرمایه در بخش، جبران می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در ادامه سخنان خود در این پنل به چالش های بخش 
اپلیکیشن ها و استارتاپ ها نیز اشاره کرد و گفت: مکانیزم، چرخه ی حیات و قوانین و 
مقررات در حوزه ی س��رمایه گذاری و کسب و کارهای جدید، به همراه تقابل کسب و 

کارهای سنتی با مدرن، از دیگر مشکالت این بخش است.

به منابع مالی دارد، ما تعهد  داده بودیم که  در شهرها این کار را انجام دهیم و تا سه ماه 
آینده کل شهرهای کشور به نسل سه و چهار مجهز می شود، اما برای توسعه نسل های 
سه و چهار در روستاها واقعا زیرساخت الزم وجود دارد.صدوقی همچنین عنوان کرد: تا 
قبل از خصوصی سازی، درآمدهای مخابرات در روستاها صرف شده و درآمد موبایل در 

روستا سرمایه گذاری می شد.
 

مدیرعامل همراه اول افزود: با سرمایه گذاری های صورت گرفته، امروز 44 هزار روستا تحت 
پوشش نسل دو ارتباطی قرار گرفته و در این هشت سال خصوصی سازی بالغ بر ۲۹ هزار 
و 5۰۰ میلیارد تومان به حساب خزانه دولت واریز کرده ایم.وی با تاکید بر اینکه طبق پروانه 
امکان  اختصاص درآمدهای ارتباطی برای توسعه خدمات روستایی وجود دارد، گفت: این 
رویکرد اگرچه در چهار سال گذشته مورد توجه قرار گرفته اما این سرمایه گذاری در بخش 
عمده برای توسعه زیرساخت ها صرف شد یعنی هزینه توسعه نسل سه یا چهار در روستا 
تنها شاید3۰ درصد این هزینه باشد و مابقی مبلغ در توسعه زیرساخت های روستایی 
هزینه می شود که البته این سرمایه گذاری هم ضروری است چراکه هم مانع مهاجرت 
می شود و هم اشتغال ایجاد می کند.صدوقی افزود: قطعا ما در پنج سال پیش رو باید با 
همکاری بخش های مختلف فعال در این حوزه برنامه ای منسجم داشته و تمرکز بر توسعه  

را در دستور کار قرار دهیم.

   پوش�ش ش�بکه 3G و ۴G همراه اول در تمام شهرهای کشور تا پایان 
سال جاری

مدیرعامل همراه اول گفت: پوشش شبکه نس��ل های س��ه و چهار همراه اول در تمام 
شهرهای کشور تا پایان سال جاری تکمیل می شود.

وحید صدوقی در نشست تخصصی افزایش ۲.5 برابری بازارهای ICT در برنامه ششم 
توسعه به ارائه توضیحاتی درباره سرمایه گذاری های صورت گرفته در همراه اول پرداخت 
و اظهار کرد: متاسفانه درآمدهای ایجاد شده تناسب چندانی با حجم سرمایه گذاری ها 
ندارد و اگر قرار باشد به افزایش دو و نیم برابری بازار برسیم نیاز به سرمایه گذاری 5۰ 

هزار میلیارد تومانی است.
وی با بیان اینکه با استفاده از سیستم های هوشمند در بخش های مختلفی مانند صنعت 
برق امکان صرفه جویی چشمگیری وجود دارد، گفت: به عنوان مثال در حوزه برق این 
امکان وجود دارد که با هوشمندسازی، حدود دو تا سه میلیارد تومان صرفه جویی کرده و 

این هزینه به جای اینکه صرف توسعه نیروگاه ها شود، در بخش ICT مصرف شود. 
 

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیارایران با اشاره به سرمایه گذاری هایی که در کشورهای 
مختلف صورت می گیرد، گفت: چین با جمعیتی معادل ۱.4 میلیارد نفر بیش از یک 
میلیون و ۷5۰ هزار سایت 4G دارد که اگر با این رقم قیاس کنیم  تعداد سایت های ما 
هم باید به  ۱۰۰ هزار عدد برسد.وی ادامه داد: باید توجه داشت که توسعه این بخش نیاز 

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیارایران اظهار کرد: تحریک تقاضا در دنیا با ویدئو انجام شد 
و سرویس های ارزش افزوده نیز نقشی جدی داشتند؛ اکنون ما به عنوان اپراتور موبایل 
باید در حوزه توسعه زیرساخت ها سرمایه گذاری کنیم، اما درواقع ما خام فروشی می 
کنیم؛ چراکه طبق قوانین موجود از ورود اپراتورها به عرصه ارائه س��رویس های ارزش 
افزوده ممانعت می شود؛ درحالیکه باید این شرایط اصالح شود و تمام بخشها امکان ورود 

و فعالیت دراین عرصه را داشته و خیالشان از سرمایه گذاری سودده آسوده باشد.
 

   پنل تخصصی تبیین پیوست فناوری در نمایشگاه ایران تلکام 
پنل تخصصی تبیین پیوست فناوری، همزمان با سومین روز نمایشگاه ایران تلکام ۲۰۱۷ 
 ICT و با حضور مقامات ارشد دولتی و نمایندگان سندیکای بخش خصوصی حوزه ی

کشور برگزار شد.
پنل تخصصی تبیین پیوست فناوری، در سومین روز هجدهمین نمایشگاه ایران تلکام با 
حضور مهندس حسین فالح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگوالتوری، دکتر 
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امیرحسین دوایی مرکزی، معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
دکتر مهدی فقیهی، دبیر س��تاد توسعه ICT و فضای مجازی معاونت علمی ریاست 
جمهوری و مهندس فرامرز رستگار، دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران برگزار شد و 

حاضران در پنل در خصوص موضوع پنل به ارائه  دیدگاه پرداختند.

بیدخام خاطر نشان کرد: استقبال خوبی هم از تانوما شد و آماری که بنده تا به امروز 
دارم حدود ۷۰۰ مشترک را توانستیم ثبت نام کنیم که تعداد خیلی زیادی از آنها هم 

در کشور فعال شدند.
بیدخام در رابطه با بحث B۲B و B۲C اظهار کرد: برای مشتریان تجاری سه الی چهار 
محصول داشتیم و متقاضیان عزیزمان ثبت نام کردند که سرویس هایشان دایر می شود. 
در بحث B۲C هم کانترهای فروش ADSL داشتیم و متقاضیان توانس��تند ثبت نام 

کنند که سرویس شان یک روزه برایشان دایر شد.

   انجام فرآیند ثبت نام و دایری ۷00 متقاضی »تانوما« در نمایشگاه تلکام
رئی��س شورای سیاس��تگذاری گ��روه مخابرات ای��ران در نمایشگاه تلک��ام، گفت: در 
نمایشگاه تلکام امسال کل فرایند واگذاری و اتصال فیبرنوری به منازل را برای مردم و 

بازدیدکنندگان به نمایش گذاشتیم و همه  متقاضیان توانستند ثبت نام کنند.
مهندس »محمدرضا بیدخام« در گفت وگو با خبرنگار نسل چهارم، در ارزیابی حضور 
گروه مخابرات ایران در هجدهمین نمایشگاه بین المللی ایران تلکام،  اظهار کرد: با توکل 
بر خدا و به همت همه  دوستان، گروه مخابرات ایران را در مساحت حدود ۲ هزار متر 
مربع و در سالن شماره ی ۶ بر پا کردیم و گروه شامل شرکت مخابرات ایران، ۱5 شرکت 
و اصحاب رسانه بود.بیدخام اظهار کرد: در گروه مخابرات ایران، شرکت ها تالش کردند 
تجهیزات و فناوری هایی که در قالب ICT اس��ت را به نمایش بگذارند و خود شرکت 
 B۲C و B۲B مخابرات نیز در دو بحث مشتریان تجاری و مشتریان خانگی یا به عبارتی
وارد شد.مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، ادامه داد: در 
نمایشگاه امس��ال، محصول جدیدی چون »تانوما« که همان تار نوری مخابرات ایران 
است را به صورت گسترده، هم در بحث معرفی و هم در بحث فروش عرضه کردیم.وی 
اظهار کرد: فروش تانوما در داخل تهران مورد استقبال قرار گرفته و فروش کشوری نیز 
راه اندازی شده و در حال استفاده است. همچنین در نمایشگاه امسال کل فرایند واگذاری 
و اتصال فیبرنوری به منازل را برای مردم و بازدیدکنندگان به نمایش گذاشتیم و همه  
متقاضیان توانستند ثبت نام کنند و دایری این ثبت نام ها در حداقل زمان ممکن انجام 

می شود که بازه های زمانی یک روزه، سه روزه و ۱5 روزه در نظر گرفته شده است.

وی ضمن اشاره به س��ایر خدمات عرضه  شده توس��ط شرکت مخابرات در نمایشگاه 
امس��ال، ادامه داد: اس��تارت آپ ها و سامانه های ۲۰۰۰ و ۱۸۱۸ در نمایشگاه امسال باز 
هم به مخاطبان معرفی شد. سامانه  ۲۰۲۱ رسیدگی به شکایت های مردمی در کانتر 
س��رویس های جدید در معرض دید مخاطبان ق��رار داده شد. همچنین پرتال تجاری 
که فاز اولش به تازگی رونمایی شده به بازدیدکنندگان معرفی شد. همچنین ثبت نام 
دیجیتال در نمایشگاه امسال انجام شد که متقاضی بدون ارائه  مدارک می توانست ثبت 

نام را انجام دهد و سرویس خود را دریافت کند.
بیدخام ادامه داد: در بحث پشتیبانی سامانه  ۲۰۲۰ و Ecare را داشتیم که متقاضیان 
 Ecare  می توانستند از فرایند نحوه  پشتیبانی آگاهی پیدا کنند و همچنین در سامانه

توانستند میزان مصرفشان با فرایند سرعت پهنای باند را بررسی کنند.
بیدخام در پایان گفت: در مجموع بازخوردها نشان می دهد که امسال سالن ۶ و غرفه ی 
شرکت مخابرات، رنگ و روی بهتری داشت و امیدواریم در سال های آینده بتوانیم بحث 

حضور نمایشگاهی مان را تقویت کنیم.

   رونمایی از سرویس خط ویژه سازمانی در نمایشگاه ایران تلکام 
همزمان با نمایشگاه ایران تلکام ۲۰۱۷ ، همراه اول سرویس خط وی  ژه سازمانی را ارائه 

کرد.
س��رویس خط وی���ژه س��ازم���انی یک���ی از س��رویس  های پ��ای��ه مرتب���ط با 
Unified Communication اس��ت، که از جذابیت خاصی برای کسب و کارهای 
کوچک و متوسط برخوردار است و از طریق ایجاد یک سیستم پاسخگویی تلفنی مبتنی 

بر بستر cloud تمامی نیازهای تلفنی این گونه شرکت  ها را پوشش می  دهد.
این  سرویس به کسب وکارها اجازه می  دهد با ثبت یک شماره در شبکه همراه اول به 
عنوان خط ویژه سازمانی،  تا ۶4 شماره از خطوط فعلی کارکنان سازمان از هر اپراتوری 
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 IVR به صورت همزمان پاسخگوی تماس  ها باشند. عالوه بر این، با استفاده از قابلیت
این سرویس، کسب و کارها می  توانند به صورت تخصصی پاسخگوی تماس ها بوده و 
تم�اس  های مرتبط با هر بخش از کسب و کار خود را به تیم  های مرتبط داخلی ارجاع 
دهند. همچنین این راهکار می تواند همانند یک مرکز تماس کامل قابلیت کنترل و 

مدیریت کلیه تماس ها را در اختیار مدیران کسب و کارها و شرکت ها قرار دهد.
در واقع با استفاده از این سرویس سازمان ها می  توانند به سهولت از طریق پنل کاربری 
که در اختیار آنها قرار می گیرد کلیه تماس  های تلفنی کسب  و کار خود را مدیریت 
کنند. پاسخگویی هم زمان، امکان تعریف IVR های متعدد و عدم وابستگی سرویس 
به خطوط ثابت به کس��ب و کارها امکان پاس��خگویی از هر زمان و مکان را داده منجر 
به کاهش تماس  های از دست رفته خواهد شد. قابلیت تفکیک تماس  های شخصی و 
کاری، حفظ محرمانگی شماره تلفن  های کارکنان سازمان، و تفکیک هزینه تماس  های 

شخصی و کاری از دیگر مزایای این سرویس است.
کاهش تماس  های از دس��ت رفته،  قابلیت پاس��خگویی از هر نقطه و هر زمان، هزینه 
کمتر نسبت به سرویس  های مشابه به دلیل عدم نیاز به سرمایه گذاری اولیه، آسانی 
نصب، راه  اندازی و استفاده به دلیل عدم نیاز به نصب سخت افزار، قابلیت مدیریت تماس 
های سازمان از طریق پنل کاربری، تفکیک تماس های شخصی و کاری افراد سازمان، 
قابلیت انتقال تماس به خطوط فعلی افراد سازمان از تمامی اپراتورها و خطوط ثابت و 
حفظ محرمانگی شماره تلفن افراد سازمان در تماس  های خروجی برخی از مزایای این 

سرویس است.

   استقبال بازدیدکنندگان نمایشگاه تلکام از هدایای رایتل 
بازدیدکنندگان هجدهمین نمایشگاه بین المللی ایران تلکام با حضور در غرفه  رایتل در 
این نمایشگاه عالوه بر استفاده از هدایای نمایشگاهی این اپراتور، امکان بهره مندی از 

سرویس ها و خدمات جدید رایتل را داشتند.
ه��ر یک از بازدیدکنندگان رایتل در نمایشگاه تلک��ام ۲۰۱۷، این شانس را داشتند تا 

برنده ی حداقل یکی از جوایز ویژه  این اپراتور  باشند.
هر یک از بازدیدکنندگان، با همراه داشتن موبایل هوشمند و یا تبلت توانستند با مراجعه 

به غرفه  فروش رایتل، یک سیم کارت اعتباری و یا دیتا هدیه بگیرند.
گفتنی است؛ مراجعینی که پیش از این عضو خانواده  رایتل نبودند امکان انتخاب سیم 
کارت اعتباری و دیتا را داشتند و به مشترکین پیشین رایتل نیز یک سیم کارت دیتا 

هدیه داده شد.
همچنین تمامی مشترکین رایتل توانستند با مراجعه به وب کیوسک های رایتل برگه  
قرعه کشی دریافت کرده و آن را در گردونه مسابقه روزانه رایتل قرار دهند تا از هدایای 

روزانه ی این اپراتور بهره مند شوند.
در همین راس��تا، به برندگان هر روز قرعه کشی رایتل، دو مودم همراه، دو تبلت و دو 

گوشی هوشمند و پنجاه بسته اینترنت هدیه داده شد.
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   غرفه ماهنامه نس�ل چهارم در نمایشگاه تلکام میزبان مدیران و عموم 
بازدیدکنندگان

مهندس محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در نخستین روز 
برپایی نمایشگاه ایران تلکام در غرفه سیتنا و ماهنامه نسل چهارم حضور یافت و دفتر 

یادبود این مجموعه رسانه ای را امضا کرد.

دکتر محمد رضا عارف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده  مردم تهران در 
مجلس شورای اسالمی، در غرفه  سیتنا و ماهنامه  نسل چهارم در نمایشگاه ایران تلکام 

حضور یافت و از دست اندرکاران این مجموعه رسانه ای تقدیر کرد.
 سایر مدیران حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات کشور نیز در روزهای برپایی نمایشگاه، 
ضمن حضور در غرفه مجموعه رسانه ای سیتنا و نسل چهارم، در جریان آخرین اقدامات 

این مجموعه قرار می گرفتند و به ارائه دیدگاه و تبادل نظر می پرداختند. 

در این دیدارها، اقدامات 
مجموعه رسانه ای سیتنا به 

 ITU عنوان نماینده رسانه ای
و نماینده ایران نمایشگاه 

های ITU تشریح و گزارشی 
از برپایی پاویون ایران توسط 

سیتنا در نمایشگاه های دو سال 
اخیر ITU در بانکوک و بوسان 

ارائه شد و تعدادی از
 شرکت ها نیز جهت حضور در 
نمایشگاه سال آتی ITU در 
دوربان آفریقای جنوبی اعالم 

آمادگی کردند.
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   نظارت بر کیفیت آنتن دهی اپراتورهای تلفن   همراه با سامانه مردمی
او در پاسخ به خبرنگاران شهرستانی درباره افت کیفیت اینترنت و آنتن دهی موبایل در 
برخی شهرستان ها، توضیح داد: در جریان این رخداد هستم و علت آن به دلیل تغییرات 

شبکه و بازطراحی آن است که در حال پایش این اختالالت و رفع آن هستیم.
آذری  جهرمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بحث نظارت بر اپراتورهای تلفن  
همراه عنوان کرد: به منظور افزایش کیفیت و خدمات اپراتورهای تلفن همراه و ثابت، 
به زودی سامانه ای از طریق پیامک و اپلیکیشن از طریق وزارت ارتباطات اعالم می شود. 
به گفته او درحال حاضر این س��امانه در دس��ت طراحی است و کاربر با استفاده از آن 
می تواند موقعیت جغرافیایی خود را ارسال کند و سازمان تنظیم درنهایت به نقشه ای از 

کل کشور در بحث ارتباطی و مشکل ارتباطی دسترسی داشته باشد.
این مقام مسوول درباره سامانه ۱۹5 هم گفت: در حال توسعه سیستم ۱۹5 به منظور 
ردیابی شماره های ثابت و تجاری در سامانه هستیم تا این دسته از پیامک های مزاحم 

نیز برای مردم مشکالتی ایجاد نکند.

   افزایش قدرت رقابت پذیری با ادغام شرکت های اینترنتی
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از س��خنانش با اشاره به این که دو شرکت اینترنتی با 
تجمیع فعالیت ها، شبکه و دارایی های خود در قالب یک شرکت ادغام شدند، این ادغام 

را نتیجه مذاکرات با این شرکت ها برای توسعه اینترنت ثابت اعالم کرد.
به گفته آذری جهرمی ادغام شرکت های اینترنتی قدمی مثبت برای توس��عه اینترنت 
ثابت در کشور اس��ت و به کاهش هزینه جاری شرکت ها و افزایش س��رمایه گذاری در 

بازار کمک می کند.
او یادآور شد که از ابتدا و در وزارت ارتباطات گذشته، کاهش ارایه پروانه ارتباطی دنبال 
می شد، اما از آنجا که نمی توانستیم شرکت ها را مجبور به عدم دریافت پروانه کنیم، در 

نهایت ۱۷ شرکت موفق به دریافت پروانه شدند.
آن گونه که وزیر ارتباطات می گوید، درحال حاضر و بعد از گذشت تقریبا یک ونیم  سال 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در اولین نشست خربی با اصحاب رسانه:

شبکه های اجتامعی ارتباط بین مردم و مسوولین را تسهیل کرده است

حذف فیلرتینگ برای اهالی رسانه و دانشجویان درحال پیگیری است
مهندس محمدجواد آذری  جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات که در بیس�ت و س�ومین نمایشگاه مطبوعات حاضر شده بود، در نشستی خبری 
توضیح داد که بحث حذف فیلترینگ برای اهالی رسانه و دانشجویان درحال پیگیری است و از این میان بحث ارائه اینترنت بدون فیلتر به رسانه ها و 
خبرنگاران پیشرفت خوبی داشته و کار به وزارت ارشاد واگذار شده و قرار است وزارت ارتباطات هم مباحث فنی آن را اجرا کند. وزیر دهه شصتی دولت 
دوازدهم که با دست پر به دیدار اهالی رسانه آمده بود در اولین نشست خبری با اصحاب رسانه بعد از سکانداری وزارت ارتباطات، از راه اندازی سامانه 

نظارت مردمی بر کیفیت آنتن دهی خدمات ارتباطی و اینترنت خبر داد و گفت: گزارش های مردمی و شکایات آنها به صورت برخط منتشر می شود. 

هنوز این شرکت ها نتوانسته اند براساس تعهدات خود عمل کنند و در کل کشور تنها 
۱4 هزار پورت فیبرنوری واگذار شده است.

جهرمی با تأکید بر ضرورت توس��عه بازار اینترنت ثابت عنوان کرد که این بازار نیاز به 
سرمایه گذاری باالیی دارد و این درحالی است که ۱۷ شرکت توان تأمین این سرمایه 
 FCP را ندارند. درنهایت جلسه ای با حضور سازمان نظام صنفی رایانه ای و ۱۷ شرکت

برای رسیدن به یک راه حل برگزار کردیم.
به گفته او، جمع بندی این جلسه در نهایت به این موضوع ختم شد که شرکت ها برای 

ادغام با یکدیگر مذاکره کنند.
این مقام مس��ئول درعین  حال تأکید کرد که برخالف خبرها فعال رگوالتوری امتیاز 

ویژه ای برای شرکت های اینترنتی که دست به ادغام زده اند، در نظر نگرفته است.

   درد دل و نقطه نظرات مردم را در شبکه های اجتماعی می شنوم
آذری جهرمی در پاسخ به سوال سیتنا مبنی بر اینکه »از آنجا که شما به عنوان جوانترین 
عضو کابینه و سکاندار مدیریت حوزه ی ICT کشور، با حضور در شبکه های اجتماعی 
بیشترین تعامل را با کاربران فضای مجازی دارید، این ارتباطات تا چه اندازه در سیاست 
گذاری ها و تصمیم گیری های شما موثر بوده است؟« گفت: ما مساله ای داریم به نام 
خرد جمعی که بعد از مفاهیمی چون اتاق های فکر و شوراهای مشورتی و امثالهم قابل 

استفاده و دسترسی است.
وی ادامه داد: بخشی از تالش ما برای حضور در شبکه های اجتماعی برمی گردد به اینکه 
ما یک فعال سیاس��ی و اجتماعی هستیم و رویکردی داریم که با مردم باید در ارتباط 
باشیم و برخی موضوعات را با مردم مطرح کنیم و آنها نیز امکان ارائه نقطه نظراتشان 
را داشته باشند؛ به عبارتی شبکه های اجتماعی ارتباط بین مردم و مسووالن را تسهیل 

می کند.
وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالع��ات، خاطرنشان کرد: با توجه به مشغولیاتی که وجود 
دارد، شاید حضور فیزیکی ما بین همه  مردم مقداری سخت باشد، اما فضای مجازی این 
ارتباط را تسهیل می کند و کمک می کند تا ما انعکاس برخوردهای خودمان و نظرات 

مردم را داشته باشیم و درددل شان را بشنویم و گاها فیدبک هایی را داشته باشیم.
آذری جهرم��ی تاکید کرد: ج��دا از آن، در برخی از تصمیماتی که اخذ می شود تالش 
می شود که ما از این فرآیند خرد جمعی استفاده کنیم و مطالبمان را به اشتراک بگذاریم، 
نظرات جمعی را داشته باشیم و دیدگاه های مردمی را نسبت به تصمیمات دریافت کنیم 
و نهایتا تصمیمی گرفته شود که برای مردم خوب است و در این رابطه از خودشان هم 

سوال شود و نظرات دیده و لحاظ شود.
وی افزود: زمانی که ما مطالباتی مثل موضوع تعرفه را به اشتراک گذاشتیم، برای این 
بود که از نظرات عمومی استفاده کنیم تا به ضریب موفقیت برنامه هایمان کمک شود. 
آن مطالب را الزاما به اشتراک می گذاریم که نظرات را جمع کنیم تا طبیعتا تاثیری در 

سیاست هایی که در حوزه اجرا داریم داشته باشد.
آذری جهرمی، گفت: بنابراین از ابزار شبکه های اجتماعی استفاده های مناسب داریم و 

تالش هم داریم که این مساله را حفظ کنیم و به همین منوال انشاهلل ادامه دهیم.
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   حمایت از تولید داخلی با ممنوعیت واردات برخی کاالهای مخابراتی
وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره ممنوعیت ۲۱ قلم ک��االی وارداتی در حوزه 
ارتباطی توضیح داد: وقتی شعار می دهیم حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی، 
نباید کار را به خدا واگذار کنیم و باید اقدام عملی انجام دهیم. درهمین راستا فهرست 

۲۱ کاالی وارداتی که در داخل کشور توان تولید آن بود، اعالم شده است.
او تأکید کرد: به عنوان مثال در ایران باتری تولید می شود، چرا باید باتری های چینی وارد 
شود یا برای من مودم خارجی آوردند که 3۰۰هزارتومان قیمت داشت، اما مودم داخلی 
با همان کیفیت تنها ۱۷۰ ه��زار تومان قیمت دارد و تولیدکننده می گوید؛ اگر فروش 
به صورت انبوه باشد، قیمت به ۱۲۰ هزار تومان کاهش پیدا می کند. من پرس��شم این 
است که چرا باید برای کاالیی که فناوری پیچیده ای ندارد و در داخل تولید می شود، 

ارز مصرف کنیم؟
آذری جهرم��ی تأکید ک��رد: تا پیش از این ما این موض��وع را به صورت توصیه مطرح 
می کردیم اما گوش آقایان بدهکار نبود، برای همین آن را در قالب بخشنامه ابالغ کردیم.
آذری جهرم��ی با بیان این که دیگر زمان حرف زدن از حمایت کاالهای داخلی به پایان 
رسیده است، تأکید کرد: وقتی ما از کاالیی در داخل حمایت نمی کنیم، چگونه انتظار 

داریم تا صادرات آن انجام شود. 

   زیرساخت بیت کوین در ایران ایجاد شود
او همچنی��ن درباره بیت کوین در ای��ران، گفت: بحث بالکچین فراتر از موضوعی مثل 
بیت کوین است. در حقیقت پدیده ارزهای رمزگذاری شده دیجیتال در بسیاری حوزه ها 
می تواند مشکالت را رفع و تحول ایجاد کند.به گفته آذری  جهرمی مطالعات در بانک 

مرکزی به منظور اس��تفاده از بیت کوین انج��ام و در وزارت ارتباطات هم به فرصت و 
تهدیدهای آن پرداخته شده است.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ابراز امیدواری کرد 

که از زیرساخت بیت کوین در ایران استفاده و از حالت تحقیق و توسعه خارج شود.

   نگاه به سرمایه گذاری در استارت آپ مشکالت جدی دارد
آذری  جهرمی همچنین با اشاره به شبکه ملی اطالعات و حضور استارت آپ های ایرانی، 
عنوان کرد که درحال حاضر زیرس��اخت شبکه ملی اطالعات انجام شده اما روح این 
شبکه بر پایه خدمات برای مردم است که می تواند در اقتصاد و فرهنگ ایران تأثیرگذار 
باشد.آن طور که این مقام مسئول می گوید، زیرساخت های توسعه کسب وکار در ایران 
به ان��دازه کافی وجود ندارد و یکی از موضوعات مهم برای کس��ب وکارهای نوپا بحث 
مالیات و بیمه است.به گفته آذری  جهرمی، درعین حال این دسته از کسب وکارها نیاز 
به چرخه سرمایه گذاری دارند و این درحالی است که در ایران، نگاه به سرمایه گذاری در 

استارت آپ چه در حالت دولتی و خصوصی با مشکالتی جدی روبه رو است.
جهرمی در ادامه تأکید کرد که سرمایه گذاری خطرپذیر که برای استارت آپ ها در نظر 
گرفته شده، باید سود دو برابری داشته باشد اما استارت آپی که بخواهد به یک سرمایه گذار 
4۰  درصد سود بدهد، وجود ندارد و همین مسأله سبب شده تا سرمایه گذاران در حوزه 

استارت آپ ها حضور پررنگی نداشته باشند.
آن گونه که وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات می گوید، رعایت حریم خصوصی و کپی رایت 
برای حفظ ایده های اس��تارت آپ ها در ایران یکی دیگر از مشکالت استارت آپ هاست. 
همچنین یکی از منابع مهم برای تأمین اس��تارت آپ ها از نظر مالی بحث تأمین مالی 

جمعی است که در ایران برای آن قوانینی در نظر گرفته نشده است.

با توجه به مشغولیاتی که وجود 
دارد، شاید حضور فیزیکی 
ما بین همه  مردم مقداری 

سخت باشد، اما فضای مجازی 
این ارتباط را تسهیل می کند 
و کمک می کند تا ما انعکاس 
برخوردهای خودمان و نظرات 

مردم را داشته باشیم و 
درددل شان را بشنویم و گاها 
فیدبک هایی را داشته باشیم.
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داخل گود

جویشگرهای بومی در مسیر تجاری سازی

باید خدماتی متفاوت از گوگل ارائه شود

تصور کنید دسترسی به جست وجوگرهایی مثل گوگل یا یاهو برای مدتی در کشور قطع شود. این 
اتفاق می تواند برای حوزه های مختلف مثل سیس�تم آموزش�ی تاثیرگذار باشد و در این راستا طرح 
و تقویت یک جست وجوگر بومی از همین دریچه توجیه پذیر و ضروری به نظر می رسد.طرح و ایده 
جس�ت وجوگرهای بومی تقریب�ا در دوره دوم دولت احمدی نژاد مطرح ش�د که موضوعیت آن هم 
حلقه تهدیدات و تحریم هایی بود که هر روز بر علیه کش�ور تنگ تر می ش�د. همین مس�اله نیاز به 
ایجاد گزینه های داخلی تولیدات و خدمات خارجی را چند برابر می کرد. جویشگر بومی یکی از این 

گزینه های جایگزین داخلی است که همچنان از اهمیت برخوردار بوده و به آن توجه می شود.

   50 میلیارد تومان اعتبار برای جویشگرهای بومی
رئیس پژوهشکده فناوری اطالعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به 
اعتبارات اختصاص یافته به طرح جویشگر بومی بیان کرد: کل اعتباری که تا کنون در 
طرح جویشگر اختصاص داده شده است، حدود 5۰ میلیارد تومان است که تا کنون 
3۰ میلیارد از این مبلغ هزینه شده اس��ت. سهم »پارسی جو« و »یوز« به عنوان دو 
جویشگر بومی از این هزینه در حدود ۲ میلیارد تومان و تامین زیرساخت پردازشی 

آنها بوده است.
علیرضا یاری با بیان این ادعا که جویشگرهای بومی تا کنون توانسته اند به روزانه ۷۰۰ 
هزار بازدید و حدود ۲۰۰ هزار پرس وجو دس��ت پیدا کنند که نشان دهنده دستیابی 
به بازار حداقلی اس��ت، گفته بود: قطعا این بازار نیاز به توس��عه دارد و باید به روزانه 
چندمیلیون پرس وجو دست پیدا کنیم. یکی از برنامه  های در نظر گرفته شده برای 
توس��عه بازار جویشگر، سوق دادن س��ازمان های دولتی به استفاده از جویشگرهای 
بومی اس��ت. شناسایی و تولید خدمات مبتنی بر نیاز خاص کاربران بومی و تولید و 
غنی کردن محتوای فارسی نیز از دیگر برنامه  های آتی برای افزایش قدرت و جذابیت 

جویشگرها است.
بر اس��اس آخرین نتایج گزارش شده توس��ط وب آزما، دقت نتایج ارائه شده توس��ط 
جویشگره��ای بوم��ی در ح��دود ۸۰ درصد دقت نتای��ج ارائه شده توس��ط بهترین 
جویشگرهای غیربومی اس��ت. البته توجه به این نکته حائز اهمیت است که تمرکز 
اصلی جویشگرهای بومی بر پرس وجوهایی اس��ت که به زبان فارسی ارائه می شوند 
و وب آزم��ا نیز در ارزیابی های خود این موضوع را مورد توجه قرار داده اس��ت. با این 
حال، توانایی شناسایی صفحات پرکاربرد و مهم انگلیسی و امکان جست وجو روی این 

صفحات نیز مورد انتظار است و قطعاً در ارزیابی ها هم لحاظ می شود.

به اعتقاد کارشناسان در یک نگاه درازمدت، عالوه بر آنکه جویشگرهای بومی می توانند 
 IT به اس��تقالل ملی در فضای سایبری کمک کنند، به نوعی موتور محرکه صنعت
کشور نیز محسوب می شوند، زیرا به خوبی می توانند مشتریان را به کسب و کارهای 
مورد نیاز خود هدایت کنند. از این لحاظ، تأثیر بسزایی در رونق فضای کسب و کار 

IT داشته و فرصت های شغلی فراوانی را ایجاد خواهند کرد.

   م�دل اقتصادی بازار و نیازهای مردم در جویش�گر بومی مورد توجه 
قرار گیرد

مهن��دس آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالع��ات، درباره برنامه های آتی 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در قبال موتور جس��ت وجوی بومی، توضیح داد: 
برنامه مشخص اس��ت، در پیوست حکم مقام معظم رهبری که برای اعضای شورای 
عالی فضای مجازی صورت گرفته، بحث مطرح شده است. وزارت ارتباطات در چهار 

سال گذشته در این زمینه اقداماتی انجام داده است که باید تشریح شود.
او س��پس مطرح کرد: موتور جس��ت وجوگر یک اکوسیستم است که برخی جاهای 
آن نیز به تقویت ویژه نیاز دارد و الزاما این حوزه فقط حوزه وزارت ارتباطات نیست. 

مبحث دیگر مربوط به بحث بازار و رقابت است.
جهرم��ی در این زمین��ه اظهار ک��رد: به لحاظ پژوهش��ی اقدامات در قب��ال موتور 
جس��ت وجوگر خوب پیش رفته اس��ت اما به لحاظ بازار س��هم خوبی ندارد و خیلی 
نتوانسته اس��ت موفق باشد اما اینکه االن بگوییم می توانیم موتور جست وجو داشته 
باشیم و نیازهای مردم را برطرف کنیم، باید بگویم نه نمی توانیم. نیاز به کار و انرژی 
بیشتر و توجه به مدل اقتصادی بازار و نیازهای مردم وجود دارد که در این مس��ئله 

باید مد نظر قرار بگیرد.

   جویشگر بومی اشتغال زا بوده است
نقش موتورهای جس��ت وجو بر ایجاد شغل نکته مهم دیگری است در این باره مدیر 
گروه سکوهای فناوری اطالعات پژوهشگاه معتقد است: جویشگرهای بومی در حال 
حاضر حدود صدها نفر پرسنل را جذب کرده و توانسته   اند جوانان مستعد و متخصص 
را در زمینه  های مرتبط به کارگیرند. در صورتیکه پروژه های مرتبط با جویشگر در یک 
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۱۰ میلیارد کلیک در روز تعیین می کنند که با هدف جویشگری با چند میلیون نفر 
کلیک متفاوت است.

دوایی ادامه داد: در حوزه  IT در آس��یای شرقی قیمت این س��رویس ها بین ۱3۰ تا 
۱۶۰ دالر به ازای هر کاربر است؛ به این معنی که اگر تعداد کاربر از رقمی باالتر شود 
ارزشی ایجاد می کند که مبنای ارزش بنیادی سهام آن شرکت است. بر همین اساس 

همه چیز به کاربر برمی گردد و اهمیت کاربر در این حوزه را نشان می دهد.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات به اهمیت بهینه سازی موتورهای جستجو در 
این حوزه اشاره کرد و گفت: جویشگر، موتوری است که دانشی را دریافت می کند و با 
دسته بندی و تحلیل اطالعات این دانش را به ثروت تبدیل کرده و این ارزش را برای 
کاربر ایجاد می کند و جویشگر با باال بردن رضایت مندی کاربران، برنامه ی اقتصادی 

ایجاد کرده و خلق ثروت می کند.
وی تصریح کرد: البته جویشگرها از ارایه  خدمات به دیگران نیز درآمد دارند اما اصل 

خدمات جویشگرها به تبلیغات هوشمند اختصاص دارد.
مع��اون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات با اش��اره به اینکه شاید ارزش ایجاد شده 
در جویشگرها کارب��رد ۱۰۰ درصدی نداشته باشد، تاکید کرد: جویشگرهای محلی 
م��ا به لحاظ حجم اقتصاد، همه جهان را نمی توانند پوشش دهند و می توانن��د از 

سروی��س های داخلی استفاده کنند.

   جویشگرهای بومی سرویس های مورد نیاز مشتریان را ارائه می دهند
 رئیس پژوهشک��ده فناوری اطالعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: 
تجاری سازی جویشگرهای بومی این است که با ارائه ی خدماتی که مورد درخواست 

مشتری است و البته متمایز است، فاصله ی بین بازار و فناوری را از بین ببریم.
دکتر علیرضا یاری، دبیر شورای راهبری و مدیر طرح جویشگر بومی پیرامون برنامه ها 
برای تجاری سازی و افزایش بازدیدکنندگان جویشگرهای بومی، گفت: بحث تجاری 

سازی یعنی دیدن از نگاه مشتری و دیدن از نگاه بازار نه دیدن از لحاظ فناوری.
یاری ادامه داد: ما در حال حاضر می گوییم یک سری خدمات و فناوری را داریم و این 
سرویس را راه اندازی کرده ایم، ولی باید بگوییم چه میزانی مورد استقبال مردم قرار 

گرفته است و نیاز مردم چیست؟
مجری طرح جویشگر بومی، خاطرنشان کرد: در واقع تجاری س��ازی این است که با 
ارائه ی خدماتی که مورد درخواست مشتری است و البته متمایز است، فاصله ی بین 

بازار و فناوری را از بین ببریم.
ی��اری اظهار داشت: به همین دلیل ما در این قدم نباید به فکر راه اندازی فیچرهای 
جدید یا سرویس هایی مشابه گوگل و غیره باشیم؛ بلکه باید به این مورد فکر کنیم که 
مردم به چه سرویسی نیاز دارند و مورد استقبال آنها قرار می گیرد و دغدغه ی مردم 
چیست؟ که این نکات می شود نکات تجاری سازی و  قدم بعدی منجر به چرخه ای 

اقتصادی می شود که جویشگرهای بومی در کشور باقی بمانند.
منابع: آرشیو ماهنامه نسل چهارم، سایت خبری سیتنا و خبرگزاری ایسنا

ط��رح ملی و بزرگ بخواهند عملیاتی شوند قطعا هزاران فرصت شغلی ایجاد خواهد 
شد و بازار بزرگی را ایجاد خواهد کرد.

اما درآمد جویشگرها عمدتا از طریق تبلیغات adwords اس��ت که در حال حاضر 
مهم ترین منبع درآمد گوگل نیز این خدمت اس��ت. ارائه این خدمت مس��تلزم دارا 
بودن س��هم بازار بزرگی از کاربران در زمینه جست وجوی وب است. بنابراین در یک 
نگاه درازمدت، عالوه بر آنکه جویشگرهای بومی می  توانند به استقالل ملی در فضای 
سایبری کمک کنند، به نوعی موتور محرکه صنعت IT کشور نیز محسوب می  شوند، 
چراکه به خوبی می  توانند مشتریان را به کسب وکارهای مورد نیاز خود هدایت کنند. 
از این لحاظ، تأثیر بسزایی در رونق فضای کسب وکار IT داشته و فرصت های شغلی 

فراوانی را ایجاد خواهند کرد.
ب��ا توجه به  در نظر گرفتن بودجه 5۰ میلیارد تومانی برای طرحی نه چندان عظیم 
همچون جویشگر بومی، انتظار ایجاد اشتغال برای چندین نفر، زیاد دور از ذهن نیست؛ 
اما مساله مهمتر این است که نسبت ایجاد اشتغال از نسبت سرمایه اولیه فراهم آمده 
توسط دولت بیشتر باشد تا هم منابع ملی به طور خام مصرف نشود و هم یک مجرای 

درآمدی بلندمدت برای صاحب اصلی سرمایه که دولت است ایجاد شود.

   نقش جویشگر بومی در تولید محتوای داخلی
 خسرو سلجوقی، رئیس شورای راهبری طرح جویشگر بومی درباره نقش جویشگرها 
در افزایش محتوای بومی گفته است: دو جویشگر بومی مطرح یوز و پارسی جو هستند 
که کمک زیادی به تولید محتوای بومی می کنند. جویشگر س��وم نیز توس��ط یک 
شرک��ت بخش خصوصی تولید شده بود و ما عالقه مند به توس��عه آن بودیم و برای 
حمایت از آنها اعالم آمادگی کردیم، البته به دلیل تغییر وظایفش فعال متوقف شده و 

در خصوص جویشگری فعال اقداماتی انجام نمی دهد.
دبیر شورای راهبردی طرح جویشگر بومی هم اظهار کرده بود: مهم ترین س��رویس 
فناوری اطالعات در حوزه اقتصادی، موتورهای جس��تجوگر هستند و البته به دلیل 
رقابت س��ختی که با گوگل وج��ود دارد، ورود به آن دشوار اس��ت، اما حوزه IT هر 

کشوری که جویشگر بومی دارد، از حوزه های پایه فناوری اطالعات آن کشور است.
یاری با بیان اینکه اس��تراتژی جویشگرهای بومی این اس��ت که کاری کند مردم به 
سمتش بیایند، اظهار کرد: طرح جویشگر بومی ما پنج ساله است، تا سه سال توسعه 
و یکپارچگی و دو س��ال هم بحث پشتیبانی که به ثمر بنشیند، اما مهم ترین چالش 
این است که مردم باید به سمت جویشگرهای  بومی بروند تا این طرح موفق شود، در 

غیر این صورت این طرح موفق نخواهد شد.
وی همچنین با اشاره به یاندکس - جویشگر بومی کشور روسیه- بیان کرد: در روسیه، 
سه جویشگر بومی موفق هست که در بازار رقابت می کنند و درصدهای مختلفی را 
بر عهده دارند. درآمد جویشگرهای بومی روسیه ۱.۲ میلیارد دالر است که ۹۰ درصد 
آن از تبلیغ��ات حاصل شده و ۸۰۰ میلیون دالر آن نصیب یاندکس می شود که 5۷ 
درصد بازار جویشگرها را در دست دارد.دبیر شورای راهبردی طرح جویشگر بومی با 
بی��ان اینکه در تعداد جویشگرها محدودیتی وجود ندارد، گفت: ما با توجه به بودجه  
موجود، می توانیم از س��ه جویشگر حمایت کنیم که در ح��ال حاضر در شرف عقد 

قرارداد هستند و البته در نهایت دو جویشگر بومی خواهیم داشت.

   جویشگرها با افزایش رضایت مندی کاربران، خلق ثروت می کنند
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: جویشگر، موتوری 
است که دانشی را دریافت می کند و با دسته بندی و تحلیل اطالعات این دانش را 
به ثروت تبدیل کرده و این ارزش را برای کاربر ایجاد می کند و جویشگر با باال بردن 

رضایت مندی کاربران، برنامه ی اقتصادی ایجاد کرده و خلق ثروت می کند.
دکتر امیرحسین دوایی، در دومین همایش جویشگر بومی با اشاره به ایجاد کسب و 
کارهای IT در کشور، گفت: هر سرویسی که در کسب و کار حوزه  IT و حوزه های 
دیگر ایجاد می شود باید از لحاظ اقتصادی به نقطه  پایداری برسد و در غیر این صورت 

در نقطه ای متوقف شده و از صحنه حذف می شود.
وی به بررس��ی مدل ه��ای اقتصادی جویشگرها در دنیا و مقایس��ه با جویشگرهای 
بوم��ی در ایران پرداخت و تاکید ک��رد: جویشگرهای بین المللی هدف خود را چند 
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آیفـون ایکـس دو باتــری دارد

زهرا طاهری

مشکل ادامه دار گوشی های پرچمدار؛ این بار نوت ۸رومنایی از گوشی های جدید اچ تی سی

تصاویری از اجزای داخلی آیفون ایکس نشان می دهد در این دستگاه دو باتری 
به شکل »ال« قرار گرفته اند.به گزارش میل آنالین، iFixit یکی از وبالگ های 
فناوری تصاویری از اجزای داخلی آیفون  ایکس منتشر کرده اس��ت. این تصاویر 
نشان می دهد داخل دستگاه نیز مانند ظاهر خارجی آن دچار تغییرات زیادی شده 
اس��ت.تصاویر مذکور  نشان می دهد آیفون ایکس دارای دو باتری است. این دو 

باتری به شکل L کنار هم قرار گرفته اند تا فضای داخل گوشی بازتر باشد.
از س��وی دیگر طراحی جدید  دس��تگاه شباهت زیادی به آیفون اورجینال دارد. 
مهمترین تمایز آیفون همان وجود دوباتری است که اجزای دیگر اطراف آنها جای 
گرفته اند.درکل قابلیت تعمیر این دستگاه نسبت به بقیه آیفون ها بیشتر است 
و کارب��ر می تواند به راحتی نمایشگر و بات��ری را تعویض کند اما به دلیل وجود 
قاب پشتی شیشه ای دس��تگاه و چس��ب زیاد محکم آن تعویض اجزای دیگری 
از دس��تگاه مانند دوربین  مشکل است. البته وجود شیشه جلو و پشت دستگاه 

احتمال خسارت به آن هنگام افتادن را می کاهد.

شرکت اچ تی سی دو تلفن همراه ت���ازه خ��ود به نام های                        
و HTC U۱۱ پالس را روانه بازار کرده است.

 Edge Sense به گزارش دیلی میل، این دو گوشی مجهز به قابلیتی موسوم به
هس��تند که به کاربران امکان می دهد برای دسترسی به اطالعیه ها گوشی را 

در دست بفشارند.
HTC U۱۱ پالس  برای پیش خرید در دسترس و قیمت آن ۹۱۲ دالر است. 
HTC U۱۱ هم برای پیش خرید در دس��ترس است و 455 دالر قیمت دارد. 

عرضه این گوشی ها در اروپا، هند و غرب آسیا انجام می شود.
ابعاد گوشی HTC U۱۱ پالس برابر با ۱5۸.5 در ۷4.۹ در ۸.5 میلیمتر بوده 
و نمایشگر آن ۶ اینچی اس��ت. ضدآب و ضدگرد و خاک بودن، سیستم عامل 
Oreo ۸.۰ Andorid، ۶4 ی��ا ۱۲۸ گیگابایت حافظه به انتخاب کاربر، باتری 
3۹3۰ میلی آمپری و دوربین های ۱۲ و ۸ مگاپیکسلی از ویژگی های گوشی 

یادشده است.
در مقاب��ل life HTC U۱۱  دارای ابعاد ۱4۹.۰۹ در ۷۲.۹ در ۸.۱ میلیمتر، 
نمایشگر 5.۲ اینچی، 3۲ یا ۶4 گیگابایت حافظه و دوربین ۱۶ مگاپیکسلی در 

پشت و جلو است و از نظر دیگر امکانات تفاوتی با گوشی دیگر ندارد.

طبق آخرین گزارش های منتشر شده، گوشی هوشمند جدید سامسونگ � گلکسی نوت 
۸ � به هنگام اجرای همزمان برنامه ها هنگ می کند.

به گزارش engadget،  پس از آنکه مشکل و نقص در صفحه نمایش و صدای اسپیکرها 
در گوشی هوشمند جدید گوگل یعنی پیکسل ۲، سر و صدای زیادی را به راه انداخت، 

هم اکنون نوبت به گوشی پرچمدار سامسونگ یعنی گلکسی نوت ۸ رسیده است.
گزارش های زیادی که از کاربران و مشتریان این گوشی پرچمدار سامسونگ در فضای 
مجازی منتشر شده اس��ت حاکی از آن اس��ت که نوت ۸ به هنگام اجرای چند برنامه 
همزمان هنگ می کند و این امر موجب نارضایتی بسیاری از کاربران این گوشی جدید 

شده است.
البته بیشترین تعداد دفعاتی که این گوشی هنگ کرده است، به هنگام ورود به برنامه 
مخاطبان است. کاربران گزارش داده اند که چه هنگامی که به طور مستقیم وارد این 
برنامه شده اند و چه در مواقعی که به طور غیر مستقیم توسط برنامه های دیگر به این 
برنامه مخاطبان مراجعه کرده اند، شاهد آن بوده اند که عملکرد گوشی شان متوقف شده 

به اصطالح هنگ کرده است.
آنها همچنین در گزارش های خرابی گوشی های خود عنوان کرده اند که گوشی مذکور 
پس از هنگ کردن، دیگر به هیچ راه حلی واکنش نشان نمی دهد و کاربران بایستی 
گوشی خود را ریستارت )خاموش/روشن( کنند و یا تا خالی شدن کامل باتری به انتظار 

بنشینند.
بر اساس گزارش های منتشر شده این مساله بیشتر برای کاربران آمریکایی و اروپایی رخ 

داده است اما بنظر می رسد محدود به منطقه یا کشور خاصی نیست.
شرکت کره ای سامسونگ در واکنش به این ادعاها و گزارش های کاربران، هنوز در این 

خصوص به طور رسمی اظهار نظر نکرده است.

HTC U ۱۱ life

HTC U ۱۱ life
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قیمت واقعی آیفون X در بازار ایران چند است؟ صف های طویل خریداران آیفون X در روسیه 

موبایلی که دو روز شارژ نگه می دارد

صدها نفر ساعت ها زیر سرمای تا منفی ۱۰ درجه سانتی گراد روسیه در 
صف ماندند تا اولین خریدار پرچمدار جدید آیفون باشند.

به گزارش س��یتنا، دیمیتری نخستین جوانی که موفق شد ساعت ۸ 
صبح در یکی از فروشگاه های اپل مسکو، گوشی جدید آیفون را بخرد 
می گوید: یک هفته تمام مجبور شدم در صف انتظار بمانم اما ارزش آن 

را داشت و اکنون از رسیدن به این گوشی جدید بسیار خوشحالم!
فروشگاه های اپل در روسیه برای نخستین بار همزمان با عرضه جهانی 
گوشی جدید آیفون این تلفن هوشمند را به عالقه مندان عرضه کرده 

اند و هر خریدار تنها مجاز به خریدن دو عدد گوشی آیفون است.
در ح��ال حاضر تمامی موجودی گوشی جدید اپل در روس��یه پیش 
 X ف��روش شده و خری��داران باید بیش از ۱.5 ماه صبر کنند تا آیفون

خود را تحویل بگیرند.
قیمت آیفون جدید در دو مدل ۶4 و ۲5۶ گیگابایتی به ترتیب ۷۹۹۹۰ 
روب��ل )۱4۰۰ دالر( و ۹۱۹۹۰ روب��ل )۱۶۲۰ دالر( اس��ت اما بیشتر 

خریداران ترجیح می دهند مدل گرانتر را خریداری کنند.

بر اساس آنچه گمرک اعالم کرده است، قیمت واقعی گوشی تلفن همراه آیفون X در گمرک 
۹۲۰ یورو است.

این قیمت مبنای محاسبه حقوق ورودی گوشی تلفن همراه آیفون X با حافظه ۲5۶ گیگابایت 
اس��ت. همچنین مدل دیگر گوشی تلفن همراه آیف��ون X در گمرک با حافظه ۶4 گیگا بایت 
۸۰۰ یورو ارزش گذاری شده و در سامانه آنالین ارزش گذاری انواع کاالها در گمرک در دسترس 

است.
 حقوق ورودی پنج درصد بر اساس ارزش پایه گوشی موبایل که گمرک مشخص کرده است، 

محاسبه و بر مبنای آن پنج درصد حقوق و عوارض دریافت می شود.
نرخ ارز برای محاس��به حقوق ورودی انواع گوشی تلفن همراه بر مبنای نرخی اس��ت که  بانک 

مرکزی هر هفته به گمرک اعالم می کند.
برای واردات انواع گوشی تلفن همراه عالوه بر پنج درصد حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده به 

میزان ۹ درصد و مالیات علی الحساب به میزان چهار درصد نیز دریافت می شود.
به این ترتیب برای واردات هر گوشی تلفن همراه، واردکننده موظف است چیزی در حدود ۱۸ 
درصد از ارزش گوشی را به عنوان حقوق و عوارض گمرکی و مالیات پرداخت کند که البته این 

پرداخت با نرخ ارز حقوق ورودی انجام می شود.
بر همین اساس، قیمت گوشی آیفون X با حجم ۲5۶ گیگابایت که ارزشی در حدود ۹۲۰ یورو 

برای آن اعالم شده، با اضافه کردن حقوق ورودی و مالیات به حدود ۱۰۸5 یورو می رسد.
برای آیفون X با حجم ۶4 گیگابایت نیز قیمت محاسبه شده با احتساب حقوق ورودی و مالیات 

۹44 یورو است.
حال اگر ارزش یورو را دس��ت باال گرفته و حدود 4۸۰۰ تومان حساب کنیم قیمت این گوشی 
با حجم ۲5۶ گیگابایت برابر پنج میلیون و ۲۰۸ هزار  تومان و با حجم ۶4 گیگابایت برابر چهار 
میلیون و 53۱ هزار و ۲۰۰ تومان است. این در حالی است که در حال حاضر قیمت های احتمالی 

مختلفی برای این گوشی ها مطرح می شود.
گمرک ایران دسترسی آزاد به اطالعات قیمت واقعی گوشی های تلفن همراه در طرح رجیستری 
را آغاز کرده که این اقدام با هدف احترام به حقوق شهروندی و دسترسی آزاد به اطالعات امور 
گمرکی صورت گرفته اس��ت و خریداران گوشی های تلفن همراه در زمان استعالم کد شناسه 
بین المللی )IMEI( می توانند از قیمت واقعی این گوشی ها که در گمرک تعیین و بر مبنای آن 

حقوق ورودی اخذ شده است، اطالع حاصل کنند.
عالوه بر این دسترسی به اطالعات نوع ارز و قیمت ارزی که بر مبنای آن حقوق ورودی در گمرک 
اخذ شده در دسترس مشتریان قرار گرفته و با استعالم کد شناسه بین المللی می توانند مشتریان 

به این اطالعات دسترسی پیدا کنند.
گمرک بر اساس قانون احترام به حقوق شهروندی و دسترسی آزاد و برخط به اطالعات عالوه بر 
موارد یاد شده اطالعات مربوط به تاریخ واردات گوشی تلفن همراه و حتی کشور سازنده را نیز 

در اختیار مشتریان قرار می دهد.
این اقدامات به خریداران گوشی های تلفن همراه وارداتی کمک می کند تا گوشی اصل را از تقلبی 

تشخیص دهند و قیمت واقعی گوشی تلفن همراه را به فروشنده پرداخت کنند.

به تازگی از موبایلی رونمایی شده که عمر باتری آن ۲ روز طول می کشد.
به گزارش جی اس ام آرنا، HMD Global شرکت تولید کننده موبایل 
از »نوکیا۲« رونمایی کرده که دارای باتری 4۱۰۰ میلی آمپری است و دوام 

شارژ آن دو روز است.
این درحالی است که باتری آیفون ایکس  ۲۷۱۶ میلی آمپر و سامسونگ 

گلکسی S۸، 3 هزار میلی آمپر است.
/Pewter  ب��ه هرحال این موبایل دارای قاب آلومینیومی در س��ه رنگ
سیاه، Pewter/سفید و Pewter/ مسی عرضه می شود. همچنین شیشه 
نمایشگر آن نیز از جنس گوریال گلس است که عالوه بر نازکی و سبکی، 
مقاومت زیادی دارد.  عالوه بر این موارد  نوکیا ۲ نمایشگر 5 اینچی دارد. 

همچنین موبایل مجهز به  اندروید نوقا و اندروید Oreo خواهد بود.
این موبایل با قیمت جهانی ۱۱5 دالر برای فروش عرضه می شود.
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ورود بزرگ ترین مانیتور جهان به بازار ایران

گوشی 100 دالری نوکیا با امکانات مطلوب عرضه شد سامسونگ گوشی های قدیمی را به روز می کند

شرکت سامسونگ الکترونیکس قصد دارد به زودی جدیدترین مانیتور خود را به 
بازار ایران معرفی کند.مانیتور C4۹HG۹۰ سامسونگ در ابعاد 4۹ اینچی و با 
صفحه نمایشی خمیده و فوق  عریض طراحی و تولید شده است. انحنای ۱۸۰۰ 
میلی متری پنل و صفحه نمایش ف��وق  عریض و بزرگ، دنیایی جدید از تجربه 
بازی های دیجیتالی را به روی گیمرها باز می کند. دنیایی که در آن امکان تمرکز و 
هیجان بیشتر در بازی ها فراهم شده است.استفاده از پنل کوانتوم دات، پشتیبانی 
از اس��تاندارد HDR، نمای��ش بیش از یک میلیارد رن��گ، رزولوشن ۱۰۸۰ در 
3۸4۰، پوشش ۱۲5 درصدی طیف رنگی sRGB و... موجب شده تا تصاویر در 
جدیدترین مانیتور سامسونگ به همان شکل موردنظر سازندگان بازی به نمایش 

درآید.همچنین نرخ بروزرسانی ۱44 هرتزی، زمان واکنش پذیری یک میلی ثانیه ای، 
بهره مندی از قابلیت AMD FreeSync ۲، بهینه سازی تنظیمات تصویر براساس 
ژانرهای بازی و سایر فناوری های به کار رفته در این مانیتور، اجرای روان و بی نقص 
بازی ها را رقم زده است.مانیتور 4۹ اینچی تازه ترین راهکار سامسونگ برای کاربرانی 
است که می خواهند سطحی جدید و پیشرفته از بازی های کامپیوتری را تجربه کنند. 
این مانیتور با تجهیز به آخرین فناوری ها و جدیدترین قابلیت های دنیای نمایش و 
سرگرمی، انقالبی در صنعت گیم و بازی محسوب می شود.ضمن اینکه با تقسیم  بندی 
صفحه نمایش فوق عریض به دو نمایشگر، انجام همزمان کارهای مختلف و کابردهای 

مولتی تسکینگ راحت تر و جذاب تر از هر زمان دیگری شده است.

سامس��ونگ در اقدامی جدید با انتشار به روزرس��انی سیستم عامل برای گوشی و 
تبلت های قدیم��ی خود، به آنها روحی دوباره می بخشد.به گ��زارش زد دی نت، 
شرکت کره ای سامسونگ قصد دارد با انتشار به روزرسانی برای گوشی ها و تبلت هایی 
که چند سال پیش تولید و به بازار عرضه شده بودند، به تبدیل شدن آنها به زباله 
های الکترونیکی و بی مصرف در خانه جلوگیری به عمل بیاورد.بس��یاری از افراد 
هرسال یکبار گوشی و یا تبلت خود را به منظور به روز کردن آن تعویض می کنند 
و گوشی ها یا تبلت های قدیمی خود را در خانه برای استفاده در روز مبادا نگهداری 
می کنند. همین مس��اله باعث می شود در خانه بسیاری از کاربران و شهروندان، 
گوشی و تبلت هایی یافت شود که با عدم انتشار و دریافت به روزرسانی، از جریان 
تکنولوژی جا مانده و عقب افتاده اند.سامسونگ نام این ابتکار عمل خود را برنامه 
» upcycling« گذاشته است بدین معنا که محصوالت قبلی و قدیمی کاربران 
را با به روزرس��انی کردن سیستم عامل آنها، به نوعی بازیافت و قابل استفاده کند.

به عنوان مثال، سامس��ونگ بسیاری از گوشی های مدل گلکسی اس 5 که مدتها 
بود برای سیستم عامل آن به روزرسانی منتشر نمی شد، روح و جانی دوباره داد و 
به لطف نصب و دریافت نسخه جدید سیستم عامل اندروید، آن را دوباره به عرصه 

کارکرد کشاند.

شرکت نوکیا گوشی دیگری موسوم به شرکت نوکیا ۲ تولید کرده است که ۱۰۰ دالر قیمت 
داشته و از امکانات مناسبی برخوردار است.

به گزارش سی نت، این گوشی که توسط HMD Global توزیع جهانی خواهد شد، مجهز 
به نمایشگر 4.۷ اینچی و پردازنده Snapdragon ۲۱۰ کوالکوم با سرعت ۱.۱ گیگاهرتز 
اس��ت.از جمله دیگر امکانات این گوشی می توان به ۸ گیگابایت حافظه داخلی، دوربین ۸ 
مگاپیکسلی با دقت ۷۲۰ پیکسل، یک گیگابایت رم، باتری 4۰۰۰ میلی آمپری و سیستم 
عامل اندروید ۷.۱ اشاره کرد.گوشی یادشده دارای یک دوربین عکاس��ی س��لفی با دقت 5 
مگاپیکسل نیز هست و از جک هدفون 3.5 میلی متری و بلوتوث 4 نیز برخوردار است. حسگر 
شتاب سنج و فالش ای ای دی نیز برای گوشی یادشده در نظر گرفته شده است. نوکیا امیدوار 
اس��ت با عرضه این نوع گوشی های ارزان قیمت یک بار دیگر س��هم قابل توجهی در ب��ازار 

گوش��ی های هوشمند به دست آورد.



بــازار
بــازار

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir
13

96
اه 

ن   م
�ا

آب�
 / 2

ه 6
مار

ش

43

گوشی های دردرسساز گوگل؛ این بار نقص اسپیکرهاگوشی با دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی از راه رسید

گوشی پیکسل 2 گوگل با چالش جدی مواجه شد

شرکت BLU سازنده انواع گوشی های هوشمند، تلفن همراه اندرویدی 
جدیدی به نام 8L BLU Vivo با دوربین عکاسی سلفی قدرتمند 20 
مگاپیکسل تولید کرده است.به گزارش اسلش گیر، این گوشی دارای 
بدنه فلزی، نمایشگر 5.3 اینچی فوق دقیق، باتری بزرگ ۴000 میلی 
آمپری با عمر باالس�ت. نکته جالب در مورد این گوش�ی آن است که 
دوربین پشتی آن کیفیت کمتری در مقایسه با دوربین جلویی و سلفی 
دارد.دوربین پش�تی این گوشی تنها ۱3 مگاپیکس�ل دقت دارد و در 
تولید آن از حس�گر IMX258 سونی و دیافراگم f 0/2 استفاده شده 
اس�ت. در مقابل دوربین سلفی 20 مگاپیکسلی از دیافراگم قدرتمند  
f 0/2 برخوردار اس�ت. از جمله دیگر مزایای دوربین های این گوشی 
قابلیت فوکوس خودکار اس�ت که با کش�ف دقیق سوژه مورد نظر به 
سرعت صورت می گیرد. ضبط ویدئو با سرعت پایین، عکاسی پانوراما 
و زیبا سازی سلفی ها هم با این گوشی ممکن است.این گوشی دارای 
پردازن�ده 6۴ بیت�ی MediaTek 6۷53 از نوع هش�ت هس�ته ای با 
سرعت ۱.3 گیگاهرتز، 3 گیگابایت رم، 32 گیگابایت حافظه داخلی و 

حسگر اثر انگشت نیز هست و تنها 200 دالر قیمت دارد.

شرکت گوگل اعالم کرده اس��ت که قصد دارد مشکل بوجود آمده در اس��پیکرهای گوشی های 
هوشمند پیکسل ۲ و پیکسل ۲ ایکس ال را با یک به روزرسانی نرم افزاری حل کند.

به گزارش وب س��ایت engadget ، پس از آنکه گزارش های بس��یاری مبنی بر نقص در صفحه 
نمایش گوشی های هوشمند پیکسل ۲ و پیکسل ۲ ایکس ال در فضای مجازی منتشر شد، هم 
اکنون نوبت به مشکل در سیستم پخش صوتی و اسپیکرهای این گوشی های ساخت گوگل رسیده 
است ؛از جدیدترین مشکالتی که گزارش  شده می توان به سیستم ضبط صدا در فیلم برداری دو 
س��ری از گوشی های پیکس��ل است. نمایندگان گوگل در مصاحبه با وب سایت های سی نت و 
اندروید پلیس اظهار کرده اند که شرکت گوگل از این موضوع مطلع بوده و قرار است ظرف یک 
یا دو هفته آینده این مشکل را با انتشار یک به روزرسانی نرم افزاری حل کند.بسیاری از کاربران 
گوشی های مذکور از سیستم ضبط صدا و پخش صوتی اسپیکرهای گوشی های خود ناراضی و 
شاکی بوده اند و عنوان می کردند که هنگام فیلم برداری یا ضبط صدا، پس از چند دقیقه کیفیت 
صدای آن به شدت  افت می کرده و صداهای آن دیگر قابل فهم و دریافت نبوده است.پیش از این 
مشکل نیز نقص در صفحه نمایش این گوشی های گوگل سر و صدای بسیاری به پا کرده بود. البته 
برای این مشکل، گوگل اعالم کرده بود که تحقیقات گسترده ای در این باره انجام داده است و نتایج 
بدست آمده از تحقیقات کامال بر تطابق پیکسل های صفحه نمایش گوشی های هوشمند پیکسل 
۲ ایکس ال داللت دارد.گوگل در آخر به تمامی کاربران اطمینان داده است در اثر استفاده روزانه 
از این گوشی هرگز با چنین مشکلی روبرو نخواهند شد. گوگل همچنین اعالم کرد که به زودی 
می خواهد با انتشار به روزرسانی هایی در آینده نزدیک، عمر صفحه نمایش اولد بکار گرفته شده در 
گوشی های هوشمند پیکسل ۲ ایکس ال را به حداکثر برساند.گوگل اقدام دیگری نیز برای جلب 
رضایت و اطمینان بخشی به کاربران و خریداران گوشی مذکور انجام داده است و آن اینکه گارانتی 
و ضمانت گوشی های پیکسل ۲ و پیکسل ۲ ایکس ال را به دو سال افزایش داده است. به هرحال، 
بنظر می رس��د این دو س��ری از گوشی های گوگل یعنی پیکسل ۲ و پیکسل ۲ ایکس ال برای 
شرکت سازنده اش مشکل آفرین و دردسرساز بوده و خواهد بود و ممکن است گوگل را با مشکالت 

و زیان های جبران ناپذیری روبرو کند.

پس از مشکالتی که برای گوشی پیکسل ۲ رخ داد، شرکت گوگل اعالم کرد که در حال 
بررسی این مشکل است.

به گزارش س��یتنا، اخیرا کاربران گوشی پرچمدار شرکت گوگل مشکل اساسی ای از 
این گوشی گزارش کرده اند. کاربران گوشی هوشمند Pixel ۲ گزارش داده اند که این 
دستگاه در زمانی که صفحه نمایش آن خاموش است صدایی شبیه به تیک تیک ساعت 

از آن به گوش می رسد که واقعا آزاردهنده است.
در همی��ن رابطه شرکت گوگل اعالم کرد ک��ه آپدیت جدید نرم افزاری برای رفع این 
مشکل ارائه داده اس��ت که در حال حاضر در دس��ترس کاربران پیکسل ۲ قرار گرفته 
است.گفتنی است؛ بر اساس گفته یکی از کارمندان گوگل، مشکل به وجود آمده برای 
گوگل بسیار گران و هزینه بر بوده است و این شرکت به شدت در حال پیگیری دلیل این 
مشکل است تا در نسل بعدی گوشی های خود چنین اتفاقاتی رخ ندهد، چرا که به طور 

مستقیم بر روی میزان فروش گوشی های این شرکت تاثیر منفی خواهد گذاشت.
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تینا ضمیری آذر

سرقت صدها آیفون ایکس در سان فرانسیسکوی آمریکا

آیفون ایکس دوقلوها را شناسایی می کند

ios 11.1 با ایموجی جدید منتشر شد

در حالی که بس��یاری از مردم آمریکا در 
نقاط مختلف این کشور برای خرید مدل 
جدید گوشی آیفون، موس��وم به آیفون 
ایکس تالش می کنند وقوع یک دزدی 
ممکن است انتظار برخی از آنها را طوالنی 
کند.به گزارش اس اف گیت، سه دزد در سان فرانسیسکو موفق به سرقت حداقل 3۰۰ 

گوشی آیفون به ارزش بیش از 3۷۰ هزار دالر شده اند.
آیفون های ایکس جدید در یک کامیون بسته بندی شده در حال ارسال به فروشگاه اپل 
در این شهر بودند  که دزدان پس از سرقت آیفون های ایکس آنها را در یک خودروی 

ون قرار داده و به سرعت از محل گریختند.
علیرغم تالش های پلیس هنوز سرنخی در مورد این دزدی به دست نیامده است. فروش 

آیفون ایکس در آمریکا به قیمت سرسام آور ۹۹۹ دالر آغاز شده است.

سیستم شناسایی صورت آیفون ایکس می تواند دوقلوها را شناسایی کند.
اپل هنگام عرضه آیفون ایکس هشدار داده بود دوقلوهای همسان و کودکان زیر ۱3 سال 
برای استفاده از سیستم جدید Face ID با مشکل روبرو خواهند شد، اما اکنون ویدئوها 

نشان می دهند این سیستم می تواند دوقلو یا سه قلوهای همسان را شناسایی کند!
به گفته این شرکت احتمال آنکه فردی بتواند با نگاه کردن به آیفون ایکس یک کاربر، 
قفل آن را باز کند یک در یک میلیون است.سیستم مذکور با استفاده از دوربین جلو 
موبایل از کاربر عکاسی می کند. از سوی دیگر بخشی به نام Dot Projector بیش از 
3۰ هزار نقطه مشهود روی عکس کاربر مشخص می کند تا ساختار آن را ردیابی کند. 
سپس دوربین های مادون قرمز نقشه نقطه گذاری شده را می خوانند و ساختار صورت 

به وسیله تراشه Bionic A۱۱ در آیفون ایکس ذخیره می شود.
سیستم Face ID با استفاده از مادون قرمز صورت فرد را اسکن می کند به همین دلیل 
در شرایط نور کم و تاریک نیز کار می کند. سیستم تنها زمانی قفل دستگاه را باز می 

کند که کاربر با چشمان باز به آیفون نگاه کند.

نهایتا جدیدترین نس��خه سیس��تم عامل اپل موسوم به نس��خه ۱۱.۱ پس از گزارش 
مشکالتی که کاربران و توسعه دهندگان با نسخه ۱۱ داشتند، همراه با تعمیر باگ ها و 

چندین ایموجی جدید منتشر شد.
به گزارش دیلی میل، نسخه iOS ۱۱ همراه با معرفی پرچمدار جدید شرکت اپل به 
نام آیفون ایکس و البته آیفون ۸ عرضه شد، اما مشکالت فراوانی را از جمله مصرف زیاد 
باتری و نارس��ایی در برنامه های پرطرفدار و کاربردی به همراه داشت که منجر به ارائه 

اولین نسخه به روز رسانی تنها چند روز پس از عرضه نسخه ۱۱ شد.
پس از آن نیز شرکت اپل دو بار دیگر اقدام به انتشار آپدیت کرد که موفق به رفع کامل 

باگ ها نبودند.
اکنون تنها یک ماه پس از انتشار نس��خه ۱۱ و همزمان با عرضه عمومی سری جدید 

گوشی های این شرکت، نسخه ۱۱.۱ عرضه شده است.
نس��خه جدید سیستم عامل اپل شامل چندین ایموجی جدید است. مجموعه کاملی 
از ایموجی ها شامل صورتک های خندان، لباس های جدید، پرچم کشورهای انگلیس، 

اسکاتلند و ولز و موجودات رازآلود بامزه مثل خون آشام و جن ارائه شده است.
نسخه جدید همراه با تعدادی از رفع اشکاالت و به روز رسانی های امنیتی عرضه شده 

است که به طور خاص آسیب پذیری در برابر KRACK را رفع می کند.
این شرکت همچنین یک »ژست«)gesture( جدید اضافه کرده است. بدین ترتیب که 
اگر لبه سمت چپ صفحه را محکم فشار دهید و بکشید، به طور مستقیم به برنامه بعدی 

خواهید رفت. این ژست بسیار کارآمدتر از دوبار فشار دادن دکمه هوم است.
iOS ۱۱.۱ شامل شخصیت هایی است که اپل در روز جهانی ایموجی اعالم کرده است، 

از زامبی های مرد و زن گرفته تا یک صورتک در حال انفجار از تعجب و یک زن که در 
حال شیر دادن به نوزادش است.

 iOS ب��رای دریافت و ارس��ال ایموجی های جدید، باید گوشی ه��ر دو طرف مجهز به
۱۱.۱ باشد.

روی هم 5۶ ایموجی جدید به مجموعه ایموجی های اپل اضافه شده که تعداد کل آنها 
را به ۲3۹ ایموجی رسانده است.
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زبان فارسی به اینستاگرام اضافه شد

عدم همکاری تلگرام با سازمان امنیت فدرال روسیه

جریمه 35 دالری برای ارسال پیامک توسط عابران پیاده

گوگل نتایج جستجویش را منطقه ای و محلی می کند

اینستاگرام قابلیت استفاده از زبان های فارسی و عربی را برای کاربران خود فراهم کرده 
است.به گزارش ماشابل، این شبکه اجتماعی اکنون از زبان هایی پشتیبانی می کند که 

از راست به چپ نوشته می شوند، از جمله فارسی و عربی.
تا به حال اینستاگرام تعداد زیادی گزینه زبانی از جمله چینی، یونانی، ترکی و سوئدی 
را برای کاربران خود فراهم کرده است، اما تمام این زبان ها از چپ به راست نوشته می 
شوند.قابلیت استفاده از زبان های جدید نخست برای دستگاه های اندروید عرضه می 

شوند.

روسیه همچنان در انتظار ارسال اطالعات درخواستی از تلگرام درباره مظنونین انفجار 
س��وم آوریل ۲۰۱۷ مترو سنت پترزبورگ است.به گزارش ودوموستی، سازمان امنیت 
فدرال روسیه در ۱۲ ژوئیه درخواست رسمی خود را مبنی بر رمزگشایی مکاتبات شش 
شماره تلفن در پیام رسان تلگرام به آدرس ثبت شده این شرکت در بریتانیا ارسال کرد.
به عقیده مقامات روس عامالن انفجار تروریستی مترو سنت پترزبورگ از این پیام رسان 
برای مدیریت برنامه خود استفاده کرده اند، هرچند که بازداشت شدگان عنوان می کنند 
از واتس آپ اس��تفاده کرده اند. با این حال تا کنون کمپانی تلگرام دراین باره پاس��خی 
رسمی به روسیه نداده است.در آخرین موضع گیری، پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام در 
۲۹ اکتبر گفت: ما در ماه اکتبر بیش از ۸5۰۰ کانال مربوط به گروه های تروریستی را 
مسدود کرده ایم اما هرگز اجازه نخواهیم داد تا مقامات روسیه تحت فشار ما را مجبور 
به سانسور سیاس��ی کنند.وی افزود: آزادی بیان یکی از ارزش های تلگرام در ۱۱ سال 
گذشته بوده است که بر سر آن ایستاده ایم و این پیام رسان در ابتدا در روسیه و اکنون 
سراسر جهان همین خط مشی را دارد، البته ما خشونت را به هر نوعی نفی می کنیم، 

ابزارهای الزم برای جلوگیری از آن در تلگرام تعبیه شده است.قرار است در ماه نوامبر 
دادگاه تخلفات پیام رسان تلگرام در روسیه برگزار شود.مقامات روسیه پیشتر از مسدود 
شدن تلگرام در صورت عدم همکاری این شرکت برای انتقال اطالعات درخواستی به 

نهادهای امنیتی خبر داده بودند.

هونولولو به عنوان اولین شهر بزرگ هاوایی از این پس نگارش، تایپ و ارسال پیام با تلفن 
یا هر گجت هوشمند دیگر برای عابران پیاده که در حال گذر در پیاده رو یا خیابان هستند 
را ممنوع خواهد کرد.به گزارش نیویورک تایمز، از این پس افس��ران پلیس در این شهر 
می توانند عابران پیاده ای را که در حال کار با ابزارهای هوشمند الکتریکی هستند، 35 دالر 
جریمه کنند. مقامات شهرداری این شهر اعالم کرده اند که وضع این قانون برای افزایش 
امنیت خود شهروندان صورت گرفته است.بر اساس مطالعات صورت گرفته، مردمی  که در 
حال راه رفتن و پیاده روی به نوشتن و ارسال پیام با ابزارهای هوشمند خود می پردازند، و به 
اطراف خود دقت نمی کنند 4 برابر بیشتر از دیگران در معرض تصادفات رانندگی قرار دارند.
پایتخت هاوایی تنها شهری نیست که پیام دادن در حین پیاده روی و راه رفتن را ممنوع 
می کند. سامانه قانون گذاری کالیفرنیا نیز قصد دارد در ژانویه استفاده از ابزارهای هوشمند 

الکترونیک برای عابران پیاده را ممنوع کند.

گوگل تالش خواهد کرد نتایج جستجوهایش را هر چه بیشتر محلی کند تا منطبق 
بر نیاز کاربر باشد.اگر تا به حال از موتور جستجوی گوگل استفاده می کردید احتماال 
می دانستید که گوگل برای جستجو تالش می کند تا بیشتر نتایج محلی و مرتبط با 
درخواست مخاطب  را نشان دهد. هر چند که راه های دیگری برای جستجوی محلی 
وجود دارد. برای جستجو کردن در منطقه ای خاص می توانید از دامنه های خاص گوگل 
مانند Google.br و Google.com.my و ... استفاده کنید.با این حال به نظر می رسد 
گوگل دیگر به کاربران اجازه این کار را نخواهد داد، به این معنی که دیگر جستجوهای 
شما با دامنه های خاص گوگل انجام نمی شود بلکه به صورت پیش فرض شما منطقه مد 
نظر و کشور محل سکونت خود را انتخاب می کنید و گوگل خدمات را با توجه به محل 
سکونت تان ارائه می دهد. گوگل اعالم کرد: »با به روزرسانی، برچسب کشور به سرویس 
جستجوی موبایل، برنامه گوگل روی iOS و موتور جستجوی کامپیوتر و نقشه ها اضافه 
شده است. اکنون انتخاب سرویس کشور دیگر با دامنه نخواهد بود.«این سرویس به طور 

خودکار فعال است البته اگر بخواهید کشور خود را تغییر دهید می توانید از تنظیمات 
این کار را انجام دهید که به طور طبیعی از تغییر دامنه طوالنی است.در پایین صفحه 

جستجو شما می توانید مشاهده کنید که از سرویس کدام کشور استفاده می کنید.
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امکان حذف پیام های ارسالی واتس اپ در 7 دقیقه  اول

اتهام فیس بوک مبنی بر شنود حرف های کاربران

حمله »خرگوش بد« به شبکه های اینترنتی روسیه

برنامه پیام رسان واتس اپ امکان جدیدی برای کاربران خود فراهم آورد که از طریق آن، 
پیام هایی که به اشتباه ارسال شده اند و یا به هر دلیل باید قبل از خوانده شدن حذف 
شوند، فراهم می شود.امکان جدید پیش از این، بارها توسط تعداد کثیری از کاربران این 
برنامه پیام رسان درخواست شده بود و اینک در آخرین به روزرسانی این نرم افزار، امکان 

حذف پیام های ارسالی در واتس اپ فراهم شد.
با استفاده از این امکان جدید، می توان یک یا چند پیام ارسالی را در چت خصوصی یا 

در چت گروهی مشخص کرده و اقدام به حذف آنها کرد.
بر اساس اطالعاتی که واتس اپ در این زمینه منتشر کرده، پس از حذف هر پیام، یک 
پیام هشدار، به شکل »این پیام حذف شد« برای طرف مقابل ظاهر می شود. حذف پیام 
تنها در ۷ دقیقه اول پس از ارس��ال آن و پیش از آنکه از س��وی مخاطب خوانده شود، 
ممکن است.پیام ها پس از گذشت ۷ دقیقه دیگر حذف نخواهند شد. امکان حذف پیام 
تنها در صورتی وجود دارد که هر دو طرف از آخرین نس��خه واتس اپ استفاده کنند. 
در صورتی که مخاطب پیام را بخواند یا از نسخه قدیمی واتس اپ استفاده کند، حذف 
پیام ممکن نخواهد بود. در صورت حذف نشدن پیام، واتس اپ پیامی مبنی بر عملیات 
موفقیت آمیز حذف پیام ارسال نخواهد کرد. این امکان هنوز برای همگان فعال نشده 

است.
برای حذف یک پیام که به اشتباه ارسال شده یا به هر دلیل دیگری نمی خواهید خوانده 

شود، بالفاصله و پیش از آنکه مهلت ۷ دقیقه ای شما به پایان برسد، به گفتگویی که 
پیام را در آنجا فرستاده اید، بروید. انگشت خود را چند ثانیه روی پیام یا پیام هایی که 
می خواهید حذف کنید نگاه دارید، تا پیام یا پیام ها انتخاب شود. از باالی صفحه گزینه 

حذف را انتخاب کنید.
از میان گزینه های ارائه شده، گزینه »حذف برای همه« را انتخاب کنید. اگر می خواهید 

پیام برای شما حذف شود، گزینه »حذف برای من« را برگزینید.

یک مدیر اجرایی فیس��بوک گزارش هایی مبنی بر شنود حرف های کاربران و نمایش 
تبلیغ بر اس��اس این گفته ها را تکذیب کرده است.راب گلدمن، معاون بخش تبلیغات 
فیس��بوک در پاسخ به توییت مجری یک برنامه درباره فن آوری گفت که فیسبوک از 
حرف های کاربرانش که ممکن اس��ت از میکروفون به گوش برس��د استفاده نمی کند.
شماری از کاربران به طنز )و برخی هم جدی( می گویند به دنبال مکالمه با دوستان و 
آشنایان، در فیسبوک تبلیغات مرتبط با آن را می بینند.گلدمن گفته است ما هرگز از 
میکروفون تلفن کاربران برای تبلیغات در فیسبوک استفاده نمی کنیم و چنین چیزی 
صحت ندارد.وقتی یک کاربر توییتر از او پرسید آیا چنین چیزی شامل اینستاگرام هم 
می شود، او پاس��خ مثبت داد.فیسبوک مالک اینستاگرام اس��ت. شماری از کاربران در 
اینترنت در مورد تجربیات خود از این مساله نوشته اند.بریژیت، که باریستا )قهوه چی( 
است می گوید روزی در جریان کار دستش سوخته و با دوستش در این باره سخن گفته 
و بعد به مغازه رفته و کرم سوختگی خریده است و همزمان در فیسبوکش تبلیغ همان 
کرمی را دیده که خریده است.فیس��بوک در سال ۲۰۱۶ هم مجبور به تکذیب چنین 
کاری شده بود.این بیانیه خاطرنشان می کرد فیسبوک تبلیغات خود را بر اساس عالیق 
کاربران و اطالعاتشان نشان می دهد نه بر مبنای چیزی که در مورد آن حرف می زنند.

یک فرضیه این است که نشان دادن چنین تبلیغاتی کامال تصادفی است.

ویروس رایانه ای جدید با نام »BadRabbit« )خرگوش بد( در روس��یه شناس��ایی 
شد.

به گزارش وستی، آزمایشگاه کاسپرسکی اعالم کرده که این ویروس رمزگذاری شده 
تاکنون ۲۰۰ حمله سایبری را در سراسر جهان انجام داده است.

این شرکت خاطرنشان کرده اس��ت اکثر قربانیان ویروس جدید در روسیه هستند و 
گزارش هایی در اوکراین، ترکیه و آلمان نیز ثبت شده است.

ویروس خرگوش بد توانس��ت سیستم های رایانه ای مترو کی یف و فرودگاه اودسا را 
مختل کرد. همچنین این ویروس رایانه ای تا کنون ۲۰ بانک روس��یه را مورد حمله 

سایبری قرار داده اما نتوانسته به سرورهای آن نفوذ کند.
ویروس خرگوش بد با آلوده کردن سیستم های رایانه پس زمینه رمزگذاری شده ای را 
نشان می دهد که برای رهایی از آن و دریافت فایل نجات، مبلغ درخواستی را باید با 

پول الکترونیکی بیت کوین پرداخت کنید.
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مجرمان سایبری از دوربین آیفون سوءاستفاده می کنند

سایت های رمزگذاری شده در صدر پربازدیدها

رونمایی از اولین گوشی نسل پنجم دنیا

مجرمان سایبری می توانند با کمک اپلیکیشن های مختلف دوربین های آیفون را روشن 
کرده و از کاربر عکاسی و فیلمبرداری کنند.به گزارش سی نت، یکی از کارشناسان امنیتی 
هشدار داد مجرمان سایبری می توانند با استفاده از اپلیکیشن های آیفون دوربین های 
جلو و عقب موبایل کاربر را در هر زمانی روشن کنند.فلیکس کراوس یکی از مهندسان 
گوگل توانسته اپلیکیشنی بسازد که به طور نامحسوس از کاربر موبایل عکس بگیرد و 
آن را در اینترنت آپلود کند!به گفته این کارشناس هنگامی که اپلیکیشن باز شود، در هر 
زمان از کاربر عکسبرداری و فیلمبرداری می کند. از سوی دیگر آیفون هیچ نشانه ای از 
باز بودن دوربین یا آپلود تصاویر روی اینترنت را آشکار نمی کند.این اپلیکیشن ها مانند 
برنامه پیام رسان یا هرگونه اپلیکیشن خبری می توانند بدون رضایت کاربر به راحتی 
صورت او را ردیابی و عکاسی کنند یا با کمک دوربین پشتی دستگاه تصویربرداری انجام 
دهد.وی معتقد است این یک حفره امنیتی است که باید رفع شود. به عقیده او تنها راه 
ممکن برای حفاظت خود در برابر چنین هکی، استفاده از پوشش های دوربین است که 
به طور آنالین نیز فروخته می شوند.همچنین کاربر می تواند دسترسی اپلیکیشن های 

مختلف به دوربین را مسدود کند و همیشه  از اپلیکیشن دوربین موبایل استفاده کند.

بر اس��اس گزارش های ساالنه، شرکت گوگل اعالم کرده که تعداد وب سایت هایی که 
تبادل اطالعاتشان به صورت رمزگذاری شده است، درحال افزایش است.

به گزارش وب سایت ENGADGET، تبادل اطالعات و گفت وگو به صورت رمزنگاری 
شده باعث افزایش ضریب امنیت و حفظ حریم شخصی می شود و گوگل در چند سال 
اخیر در تالش بوده تا تعداد پروتکل های رمزنگاری شده HTTPS در فضای مجازی 

و اینترنت را افزایش دهد.
بنا بر تحقیقات و گزارش های منتشر شده، وب سایت هایی که برای حفظ امنیت و حریم 
شخصی و خصوصی افراد و کاربران، تبادل داده ها و اطالعات آنها را به صورت رمزنگاری 

شده ارائه می دهند، بیشتر از دیگر وب سایت ها مورد استقبال قرار گرفته و می گیرند.
بر اساس نتایج و یافته های گوگل، استفاده از HTTPS در وب سایت ها در سال ۲۰۱۶ 
میالدی در مقایس��ه با س��ال ۲۰۱5، به میزان ۸۹ درصد افزایش یافته اس��ت. این در 
حالیست که این میزان در سال ۲۰۱5 نسبت به سال قبل از آن حدود 5۰ درصد بوده 
است.اما در میان صد وب سایت پرکاربرد و پربازدید اینترنتی هم تعداد وب سایت هایی 
که به طور پیش فرض از پروتکل ایمن HTPS استفاده می کنند از 3۷ سایت به ۷۱ 

سایت افزایش یافته است.
گوگل مدتی اس��ت وب س��ایت هایی که از این پروتکل ایمن استفاده نمی کنند را در 

مرورگر گوگل کروم عالمت گذاری می کند و همین امر مدیران این گونه وب سایت ها 
را به استفاده از HTTPS  سوق می دهد تا بدین وسیله به کاربران بفهماند وارد کردن 
رمز عبور و اطالعات مربوط به کارت های اعتباری در چنین وب سایت هایی، به هیچ وجه 
از لحاظ امنیتی درس��ت نیست.گوگل اعالم کرد که در صورت دریافت هرگونه داده از 
وب س��ایت های دارای  HTTP، مرورگرگوگل کروم به شما »امن نبودن« آن را اعالم 

خواهد کرد؛ حتی اگر در حالت Incognito باشید.

کوالکوم از اولین گوشی تلفن همراه دنیا که با استاندارد مخابراتی نسل پنجم سازگاری 
دارد، رونمایی کرد.به گزارش پی سی  مگ، اگر چه این گوشی برای فروش عرضه نشده، 

اما توانمندی های استاندارد یادشده را نشان می دهد.
انتظار می رود استفاده از خدمات نسل پنجم تلفن همراه تا سال ۲۰۱۹ ممکن شود. این 

گوشی ابعادی به اندازه یک سبد کوچک نان دارد.
در این گوشی از یک مودم نسل پنجم و همین طور از یک آنتن ویژه برای تبادل امواج 
مخابراتی نسل پنجم استفاده شده که از قابلیت ارسال و دریافت فرکانس های بسیار 

بلند 5G برخوردار است.
به کارگیری آنتن های کوچک و باریک در گوشی های نسل پنجم از مخاطرات خاصی 
برخوردار اس��ت. طول موج باالی این گوشی ها موجب می شود که دریافت س��یگنال 
توسط آنها در محیط های دربسته و در درون ساختمان ها با مشکالتی مواجه شود و لذا 

باید در طراحی آنتن گوشی های یادشده ظرافت های خاصی لحاظ شود.
کوالکوم به تازگی از پردازنده جدید خود برای گوشی های هوشمند رونمایی کرده که 
با استفاده از آن دقت نمایشگرهای گوشی های هوشمند به میزان چشمگیری افزایش 

می یابد.
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همراه با
کنکاشسندیکا

۱-تاریخچه سندیکا
س��ندیکای صنعت مخابرات ایران از س��ال ۱3۷۷ با هدف تشکل بخشیدن به تولید 
کنندگان تجهیزات مخابراتی و رشد و توسعه این صنعت و رفع موانع و مشکالت موجود 
شکل گرفت. در حال حاضر، اعضای س��ندیکای صنعت مخاب��رات ایران بالغ بر ۱۲۰ 
شرکت تولیدی و خدمات فنی و مهندسی با سرمایه گذاریهای قابل توجه و بکارگیری 
نیروهای متخصص و توانا ، بهره گیری از نیروهای تحقیقاتی و دانشگاهی در زمینه های 
تحقیق ، طراحی ، تولید و امور اجرائی پروژه های مخابراتی برای رسیدن به تکنولوژی و 

فناوری روزآمد مخابراتی تالش می نمایند.

2-جایگاه سندیکا
نقطه کانونی مواجهه هوشمندانه و منطقی با تحوالت پرشتاب عرصه صنعت مخابرات 
با نگاه جامع به راه حل های فاوا و توجه ویژه به نرم افزار برای استفاده از فرصت ها و 

مقابله با آسیب ها و تهدیدات آن. 

3-وظایف اصلی سندیکا
 برنامه ریزی و تصمیم گیری های الزم و به هنگام در زمینه فناوری ها و کسب و کار

 حضور در محافل و مجامع تصمیم گیری و ایفای نقش مؤثر در تصمیم سازی 
 هماهنگی و هم راس��تایی با سیاس��ت ها و برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی 

 تعامل سازنده و منطقی با شرکت های عضو سندیکا و احقاق حقوق آنان 
 ارتب��اط نزدی��ک با مشتریان / کارفرمای��ان شرکتهای عضو و ان��دازه گیری میزان 

رضایتمندی آنان
 تعیین اولویت های کاری، ابالغ به اعضا و مدیریت بر آن

۴-شروط آمادگی سندیکا
 توجه به تحوالت سریع فناوری ارتباطات و اطالعات در جهان 

 توجه به نیازهای واقعی کشور و بازار منطقه 
 توجه ویژه به همگرایی فناوری ارتباطات و فناوری اطالعات و هم آمیزی فناوریها برای 

استقبال از انقالب چهارم صنعتی
 عنایت جدی به توانمند سازی اعضاء با توجه به مزیت نسبی فناوریها به عنوان شرط 

اصلی آمادگی

5-اندازه سندیکا
سندیکا دارای ۱۲۰ شرکت عضو که شامل ۸۰ شرکت تولیدی و 4۰ شرکت خدمات 

فنی و مهندسی در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات می باشد.

6-قابلیت های اعضای سندیکا
الف: خدمات فنی و مهندسی مانند:

 مشاوره کالن مخابراتی )طرح های جامع(
 مشاوره و نظارت بر طرح های شبکه دسترسی 

 مشاوره و نظارت بر طرحهای انتقال 
 مشاوره و نظارت بر طرح های سوئیچینگ

 مشاوره و نظارت بر طرح های شبکه های اختصاصی
 طرح های تفصیلی و مهندسی پروژه های مخابراتی

)EPC( پیمانکاران مخابراتی پروژه های کلید دردست 
 پیمانکاران مراکز داده و دیتاسنتر

 خدمات نگهداری و پشتیبانی شبکه های مخابراتی
 مدیریت سرویس ها در شبکه های مخابراتی

 )BOT( فعالیت های ساخت، بهره برداری و تحویل  
ب: تولید تجهیزات اکتیو مانند:

IP مراکز تلفن دیجیتال و مبتنی بر•
IMS/NGN تجهیزات•

•روتر و سوئیچ دسترسی )الیه ۲(
BSS/OSS/NMS مدیریت شبکه•

•مراکز تماس/ مراکز محاسبات صورتحساب
IP گوشی تلفن عادی و مبتنی بر•

•تلفن همگانی
XDSL مودم•

PDH/SDH رادیو مایکروویو•
 SCADA رادیو ترانک / رادیو•

OTN/DWDM/SDH تجهیزات نوری•
)ONU( و دسترسی)ONT( سمت مشترکFTTX تجهیزات•

)NB-IOT/LoRa/Gateway( اینترنت اشیاء•
 )VAS( سخت افزار و نرم افزار سرویسهای ارزش افزوده•

پ: تولید تجهیزات پسیو مانند:
 انواع دکل های مخابراتی

 کابل مسی
 اتصاالت شبکه کابل مسی

 کابل نوری
 اتصاالت شبکه کابل نوری)ماکرو و میکرو(

 ترمینالها و جعبه تقسیم مسی نوری
 اتصاالت سیستمهای بیسیم )رادیویی(

 انواع آنتن )زمینی و ماهواره ای(
 شارژرهای مخابراتی و تابلوهای برق و باتری

 یو-پی-اس و کانورتر
 باتریهای ساکن مخابراتی

 راک و شلتر/کانکس
 

۷-اهداف سندیکا
 تشکیل حداقل یک شرکت بزرگ مشاوره مخابراتی و فناوری اطالعات در س��طح 

بین المللی 
 ایجاد حداقل سه شرکت بزرگ مهندسی و اجرا در کالس جهانی

 ایجاد حداقل دو برند تولیدی تجهیزات مخابراتی
 داشتن حداقل 5۰ درصد سهم از بازار توسعه مخابرات کشور

 همک��اری با شرکت های معتبر مخابراتی دنیا برای مشارکت در انجام پروژه ها در 
داخل و خارج کشور

 حضور فعال در مجامع بین المللی، کنفرانس ها و نمایشگاه ها 
 افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات مخابراتی )ساالنه ۲۰ درصد(

سندیکای صنعت مخابرات ایران؛ اهداف وبرنامه ها










