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سرمقاله
عیسی منصوری

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی

نقش ما در پلتفرم جهانی اقتصاد

اقتصاد دنیا متناسب با جهانی شدن، اینک بر روی یک پلتفرم فراگیر کار می کند. کشوری که خود را روی پلتفرم فراگیر جهانی تعریف نکند، بازیگر صحنه اقتصاد نیست.
برای تولید یک نرم افزار کدنویسی می کنند. محصول یک فرایند کدنویسی می تواند یک اپلیکیشن باشد. اپلیکیشن را می توان در کافه بازار یا اپ استور و ... عرضه کرد. 
اگر پلتفرم موبایل ما iOS باشد، اپلیکیشن مورد نظر خود را تنها می توانیم از اپ استور برداریم و اگر اندرویدی باشیم، از بازارهایی که او تعیین می کند خرید می کنیم. بدین 
ترتیب، این پلتفرم است که تعیین کننده قواعد و نحوه تعامل بین خریداران و فروشندگان است. اسنپ در ایران یک پلتفرم کوچک است که براساس قواعد خود امکان 

تعامل مسافر، راننده مسافربر و تبادل پول را فراهم می آورد. راننده عضو اسنپ امکان استفاده از نرم افزارهای راه یاب بجز آن که مورد تایید اسنپ است را ندارد. 

اقتصاد دنیا متناسب با جهانی شدن، اینک بر روی یک پلتفرم فراگیر کار می کند. 
ــوری که خود را روی پلتفرم فراگیر جهانی تعریف نکند، بازیگر صحنه اقتصاد  کش
ــبک قدیم به صورت محلی و خودگردان  ــت و در بهترین حالت می تواند به س نیس

کار کند.
 استانداردهای برتون ودزی، WTO و FATF مصادیقی از قواعد تعریف شده در 
پلتفرم اقتصاد جهانی هستند. به همین ترتیب اند استانداردهای حوزه تکنولوژی؛ در 
صنعت قطعات مهندسی رعایت استاندارد CE و در ساخت تجهیزات نفت داشتن 
ــناخته  ــدن در بازار جهانی ش مونوگرام API به عنوان یک قاعده برای پذیرفته ش
ــرکت های دانش بنیان را  ــن قواعد را نپذیریم، حتی اگر بهترین ش ــود. اگر ای می ش
ــیم، امکان عرضه محصوالت آنها در بازارهای جهانی فراهــم نخواهد  ــته باش داش

بود. 
طراحان و صاحبان پلتفرم های دیجیتال معموالً به صورت یکباره پلتفرم را پیاده سازی 
نمی کنند، بلکه ابتدا از برنامه نویسی، تولید اپلیکیشن، وبسایت و ... آغاز می کنند، به 
تدریج رشد کرده و با دستیابی به دانش پیچیده تر و بنیان گذاری قواعد اختصاصی 
مطلوب برای طرف های تعامل، به مرحله ایجاد پلتفرم می رسند. بدین ترتیب، تا آنجا 
که پلتفرم نیستند، روی پلتفرم هـــای موجود مستقر می شوند. به عبارتی در دوره 

کوچــک بودن، در اتصال به واحدهای پیشرو، رشـــد می کنند.
بازیگرِی خوب در پلتفرم در گروی اتصال و تعامل با سایر بازیگران و مهم تر از آن، 
ــت. داستان تحریم حداکثری  ــتن محصول منحصربه فرِد مورد نیاز دیگران اس داش
ــان دهنده وجود کدخدا و مانند آن  ایران، بیش از آن که از منظری چپ گرایانه نش
ــت که ایران چیزی در تکنولوژی و اقتصاد ندارد که نبود آن  ــد، بیانگر آن اس باش
ــود. در شرایط فعلی نبودن ایران  ــکل برای پلتفرم جهانی اقتصاد ش مایه بروز مش
ــه اقتصاد جهانی چالش مهمی ایجاد نمی کند و یا به راحتی قابل مدیریت  در صحن
شدن است. بدون وجود نفِت کشورهایی مثل ایران هم کل پلتفرم و بازیگرانش به 

منافع خود می رسند.

ــم های  ــن میان بازیگران دیگر مثل آمریکا با طراحی مکانیس ــت در ای  بدیهی اس
ــدن ایران، نفت  ــود به گونه ای عمل کنند که به قیمت از دور خارج ش ــوب خ مطل

خود را بفروشند.
اصل پذیرفته شده دیگر در جهان آن  است که هرگونه تعامل بین بازیگران فعال در 
عرصه پلتفرم، برای پلتفرم و صاحبان آن منفعت به همراه دارد. هر مسافر جابه جا 
ــود به همراه دارد. هر تعامل مالی  ــی عضو، برای اسنپ س ــده توسط یک تاکس ش
جهانی برپایه یورو، برای اتحادیه اروپا و بر پایه دالر برای آمریکا منفعت دارد. بازی 
ــوم به پترودالر هم مؤید همین موضوع است. بازیگر بدون  سیاسی-اقتصادی موس

مزیت به صورت خودبه خود کنار گذارده می شود.
ــت یک بار برای  ــت؛ اول آ ن که خوب اس ــن حوزه قابل توجه اس ــوع در ای دو موض
همیشه با خود کنار بیاییم که آیا اساساً می خواهیم تعامالت اقتصادی و تکنولوژیک 
خود را روی پلتفرم جهانی موجود انجام دهیم یا خیر. اگر پاسخ بله است که قاعده 
آن روشن است؛ اتصال و تعامل. اگرنه، چه قاعده جایگزینی برای آن داریم؟. یادمان 
ــه فقط منتقد هیچ گاه با اقبال مواجه  ــور هم افراد همیش ــد که در داخل کش باش

نمی شوند. 
ــردی ارائه کنیم و یا  ــته  منحصربه ف ــرای اتصال و تعامل موفق، یا باید داش دوم، ب
منفعت بزرگ اما ارزان تری برای دیگران ایجاد کنیم. داشته های ایران منحصربه فرد 
نیست، اما این اجازه را می دهد که منفعت بزرگی برای بازیگران جهانی ایجاد کند 
ــپس آنرا دستمایه شروع تولیدات  ــهمی از اقتصاد جهان بردارد و س و در مقابل س

منحصربه فرد کند.
ــرای تعامل ترجیح می دهند که  ــورهایی را ب  بازیگران جهانی در مواقع تنگنا کش
ــیه و چین در  ــد. اتحادیه اروپا و حتی روس ــرای آنها ایجاد کنن ــتری ب منافع بیش
ــران و آمریکا، عماًل دومی را انتخـــاب  ــر برجــــام، بین ای زمان تعــــارض برس

کرده اند. 
ما در مگاپلتفرم اقتصاد جهانی چه اپلیکیشنی را عرضه یا انتخاب می کنیم؟
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ــرکت ایران ارقام در سال گذشته با آنها مواجه  دو مورد از مهم ترین چالش هایی که ش
بود عبارتند از »پایین بودن جریان نقدی« و »محدودیت های ناشی از بیماری کرونا«. 
در راستای فائق آمدن بر چالش های مزبور، شرکت راهبردهای مناسبی را با تمرکز بر 
افزایش بهره وری و کارآیی واحدهای ستادی و کاهش هزینه های غیرضروری و همچنین 

رو آوردن به توان داخلی به منظور تولید سخت افزارها و قطعات، اتخاذ نموده است. 
ــتاوردهای بیش از شصت ساله و حمایت و اعتماد  ــتوانه  دس تیم مدیریتی ما به پش
مشتریان، برند ایران ارقام را برندی متعلق به جامعه  ایران و صنعت فناوری اطالعات 
ــت درآینده  نزدیک و در معادالت منطقه ای و جهانی بتواند به  می داند و امیدوار اس
عنوان یک شرکت پیشرفته  برای کشور افتخارآفرین باشد. آرزوی امروز ما این است 
که شرکت ایران ارقام بتواند با باال بردن سطح تکنولوژی و کیفیت فعالیت های خود، 

در جایگاه شرکتی موفـــق در بازار بین المللی و در سطـــح منطقه قرار گیـــرد. 
در سال پیش رو، شرکت بر آن است تا با توکل بر خداوند متعال، تالش بیش از پیش 
همکاران، همدلی و همکاری و به پشتوانه حمایت سهامداران ارجمند خود، برنامه های 

ــده آن را تحقق بخشد تا در  ــعه ای شرکت و افق تدوین ش توس
ــاهد عملکردی بهتر از این باشیم. امید است با اتکا  دوره آتی ش
ــتر، همدلی و همکاری مجدانه، زمینه  به خداوند و با تالش بیش

توفیق و اعتالی بیش از پیش شرکت حاصل گردد.
ــران ارقام به عنوان یکی از پایه گذاران اصلی صنعت بانکداری  ای
الکترونیک و نقل و انتقال الکترونیکی پول در ایران با بیش از شش 
دهه فعالیت در عرصه اقتصادی کشور و با توجه به پیشتازی در 
تولید و عرضه محصوالت سخت افزاری و نرم افزاری بانکی مطابق 
نیاز شبکه بانکی کشور، از شبکه پشتیبانی گسترده ای در سراسر 

کشور برخوردار بوده و از این حیث شریکي قابل اتکاء در این صنعت برای مشتریان 
خود محسوب می گردد. 

ــخت افزاری و نرم افزاري  ــام خدمات و محصوالت خود را در حوزه های س ــران ارق ای
ــت. در حوزه سخت افزاري شرکت به فروش تجهیزات بانکی و غیر  تعریف نموده اس
بانکی و پشتیباني از آن ها توسط شبکه نمایندگی گسترده  با کارشناسان متخصص 
و باتجربه در سراسر کشور مي پردازد و در حوزه نرم افــــزاری همواره در طراحی و 
ارائه راه حل هــــای جامع )Total Solutions( سیستم های بانکداری از جمـــله 

سوئیـــچ بانکی ایـــران ارقــــام ”سبا“ در کشور پیشتـــاز بــوده است. 
شرکت ایران ارقام در اواخر سال 1398، خدمات مخابرات و ارتباطات را به سبد کسب 
 MVPN، ــرویس هایی از جمله خدمات و کار خود اضافه نمود و در حال حاضر س
ــرویس های مرتبط در حوزه خدمات اپراتور مجازی تلفن همراه به  APN و سایر س

مشتریان خود عرضه می نماید.
ــتاي ارزش آفریني براي  ــام داراي نام تجاری )برند( معتبر در راس ــرکت ایران ارق ش
ــتریان با بکارگیری دانش فنی، تجهیزات و فناوري های نوین و اتکا به کارکنان  مش

متخصص، بــه ارایه راهکارهای جامـــع و نوآورانه فناوری اطالعات مي پـــردازد.
ــابقه و شبکه همکاران ایران ارقام، حوزه فناوری اطالعات بانکی، مالی،  با توجه به س
کسب و کارهای مبتنی بر تراکنش و حوزه مخابرات و ارتباطات از راه دور از محورهای 

نگاه ماه

اصلی فعالیت این شرکت خواهد بود.
ایران ارقام، بر آن است تا با پیشرو بودن در ارائه راهکارهای فنآوری اطالعات با تمرکز 
بر حوزه تراکنش هاي مالي، پرداخت و مخابرات به عنوان انتخاب برتر مشتریان و جزء 

سه شرکت برتر صنعت در ایران تا سال 14۰۰معرفی شود.
 

ارزش های سازماني شرکت ایران ارقام به شرح ذیل می باشند:

اسرتاتژی های راهربدی بخش خصوصی در مواجهه با بحران های اقتصادی

دکتر حمید دیانت پی
معاون مالی وعضو هیات مدیره شرکت 

ایران ارقام

ایران ارقام با تجربه بیش از 60 سال خدمت رسانی و فعالیت اقتصادی، همواره به دنبال توسعه فعالیت های خود و خدمت رسانی هرچه بهتر به مشتریان و سهامداران بوده 
است. شبکه پشتیبانی گسترده در سراسر کشور، قدرت نام تجاري ایران ارقام و دامنه ای از ارتباطات وسیع و قدرتمند با مشتریان در شبکه بانکي کشور، جزء با ارزش ترین 
سرمایه های شرکت هستند که باعث شده است در شرایط  اقتصادي فعلی، شرکت نه تنها جایگاه خود را حفظ نموده بلکه به دنبال ارتقاء جایگاه خود و توسعه بازار باشد.

اما مسئولیت ها و فعالیت های شرکت ایران ارقام تنها به حوزه های اشاره شده محدود 
نمی گردد. ما بر آنیم تا به منظور ارتقای سالمت جسمی و روحی محیطی که در آن 
فعال هستیم از پتانسیل های موجود نهایت بهره را برده و در همین راستا بخشی از 
مسئولیت های خود را متوجه مسائل اجتماعی می دانیم. در میان تمامی موارد قابل 

ذکر تاکید ایران ارقام بر سه حوزه  اصلی مسئولیت اجتماعی است که عبارتند از: 
- ابعاد اجتماعی

- زیست محیطی
- اقتصادی

ــرکت به این امر مهم تأکید داردکه هدف شرکت نه تنها  ــیر اصلی ش ــه مس این س
ــود، بلکه افزودن ارزش اجتماعی و زیست محیطی به جامعه است. شرکت  ایجاد س
با این اعتقاد که هر چه عملکرد اجتماعی بهتری داشته باشد، بهتر منابع را تصاحب 
کرده، کارکنان با کیفیت تری را جذب نموده و محصوالت و خدمات خود را راحت تر 
ــتری را کسب می کند، به دنبال  بازاریابی کرده و حتی فرصت های غیرمنتظره بیش
تحقق مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از منابع مزیت رقابتی خود می باشد. هدف 
اصلی شرکت ایران ارقـــام، ایجاد و پایداری ارزش برای سهامداران و تمام ذینفعانش 
است. بالطبع یکی از ذینفعان کلیدی شرکت، جامعه و کارکنان شرکت می باشند. با 
توجـــه به اقداماتي که شرکت اکنون در مسیر تعالي برداشته است، در مرحله گذار 

از مسئولیت در برابر سهامداران به مسئولیت در برابر ذینفعان است.

هدف ش��رکت نه تنها ایجاد سود، بلکه افزودن ارزش 
اجتماعی و زیس��ت محیطی به جامعه اس��ت. ش��رکت با 
ای��ن اعتقاد که هر چه عملکرد اجتماعی بهتری داش��ته 
باشد، بهتر منابع را تصاحب کرده، کارکنان با کیفیت تری 
را ج��ذب نموده و محص��والت و خدمات خود را راحت تر 
بازاریابی کرده و حتی فرصت های غیرمنتظره بیش��تری 
را کسب می کند، به دنبال تحقق مسئولیت اجتماعی به 

عنوان یکی از منابع مزیت رقابتی خود می باشد.
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استادیار دانشکده علوم اجتماعی
 دانشگاه تهران

فهم پلتفرم ها: از رسانه تا جمهوری های جدید در نظم نوین سایبـری

این روزها پلتفرم ها نه تنها در ایران، بلکه در عمده کشورهای جهان به یکی از محورهای تنش زا در تحلیل شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی معاصر تبدیل 
شده است، این نوشتار نگاهی دارد به سیر ظهور پلتفرم ها به مثابه رسانه و سپس گذار آنها به یک موقعیت جدید در نظم نوین جهانی که به مدد فناوری های نوین )به ویژه 
هوش مصنوعی( حاصل شده و تقریبا تمام نظام های سیاسی و حاکمیتی در نظم پساوستفالی را به چالش کشیده است، ادعای این نوشتار این است که با توجه به این گذار 
مهم، پلتفرم ها دیگر نه در چارچوب تحلیل های علمی تک بُعدی، بلکه به مثابه »جمهوری های« جدید در نظم نوین سایبری باید مورد تحلیل قرار گیرند و این مساله بیش 

از هر چیزی، نگاه حاکمیتی می طلبد.

  فناوری های ارتباطی نوین و گذار از سنت تحلیلی محتوا-رسانه-مخاطب
ــت، در حوزه مطالعات  ــانه« عجین بوده اس فناوری های ارتباطی همواره با مفهوم »رس
ارتباطی، به صورت تاریخی سه گانه رسانه-محتوا-مخاطب محور اصلی نظام های تحلیلی 
را تشکیل می داده است، در اغلب این نظام های تحلیلی، محتوا »پادشاه« بوده و رسانه 

نقش شاهزاده را ایفا می کرده است.
در تمام نظام های رسانه ای کالسیک، محتوا به عنوان »پادشاه«، بر اساس مکانیسم های 
مشخص ارتباطی که نماد آن »دروازه بانی« نامیده می شد، تولید، تنظیم و توزیع می شده 
است. در این بین، مخاطب به عنوان ضلع سوم این مثلث، دریافت کننده عمدتا منفعل 

محسوب می شده است.
به این اعتبار، سه گانه »رسانه«، »محتوا« و »مخاطب« مبنا و ستون های اصلی تمام مدل 
های ارتباطی )از زمان ارسطو تا عصر حاضر( و نیز نظریه های مربوط به اثرات رسانه ها 
از زمان اختراع ماشین چاپ و به دنبال آن ظهور رسانه های کثیراالنتشار در چند قرن 

اخیر بوده است.
تنها در اواخر قرن بیستم و با اختراع تلویزیون، یک تحول پارادایمی مهم در تحلیل های 
ارتباطی با تمرکز بر خود مفهوم »رسانه« صورت گرفت و موضوع »رسانه« فی نفسه بیش 
از پیش مورد توجه واقع شد. مارشال مک لوهان، نظریه پرداز کانادایی، سردمدار این تحول 

پارادایمی مهم محسوب می شود.
وی در کتاب »فهم رسانه: امتداد انسان« و طرح این ایده که »رسانه پیام است«، انقالبی در 
مطالعات ارتباطی و رسانه ایجاد کرد. از دیدگاه مک لوهان رسانه فی نفسه و نه محتوایی )یا 

پیامی( که از سوی رسانه مطرح می شود، مساله اصلی است.
مک لوهان معتقد بود که به طور کلی فناوری )در اینجا رسانه( توانمندی های انسان را 
بسط می دهد، فهم انسان را از جهان پیرامونی متحول می سازد و از این طریق، به عنوان 
یکی از پیامدهای آن، به دنیای قبل از خود و تمام نظام های وابسته به آن پایان می دهد.

به طور مثال در حوزه ارتباطات، اختراع چاپ )ظهور روزنامه ها( به عصر »نطق/شفاهی« 
پایان داد، حال آنکه متعاقبا اختراع تلویزیون، به عصر چاپ و نوشتار پایان داد. در منظومه 
ــم، تلویزیون اوج قدرت رسانه ای بود که در آن دوربین فیلمبردار توانست  مک لوهانیس
برش های عینی از جهان واقعی را به داخل خانه ها و به خصوص اتاق های تصمیم گیری 

سیاستمداران ببرد و به این ترتیب به مفهوم »دهکده جهانی« عینیت ببخشد.
لذا این سیر تحول و تطور در رسانه های جدید و اثرات آن در همه ابعاد و زوایای زندگی 
اجتماعی انسان بود که باعث شد مک لوهان مرکز ثقل توجهات ناظران و تحلیلگران را از 

»محتوا« به خود »رسانه« تغییر دهد. در مرکز این تحول پارادایمی، این ایده نهفته است 
که خود رسانه فی نفسه، فهم و درک ما از جهان را تغییر می دهد و این تغییر در فهم 
منجر به ایجاد دگرگونی های ساختاری، از جمله در حوزه سیاست و حکمرانی، در جوامع 

می شود.

  تناقض رسانه ای در کانتکس پلتفرم ها 
صرف نظر از جبر تکنولوژی، پلتفرم ها از ابتدا و در امتداد تولد رسانه های نوین، ظهور 
نسبتا فریبنده و مناقشه انگیزی در جهان داشته اند و از قضا برخی از مفاهیم و مولفه های 
ــی«، »مرکزگریزی« و »مردم  ــی مدرن همچون »کثرت گرایی«، »چندصدای دموکراس
ــاالری«، »رفع تبعیض های سیستماتیک« نیز دستاویز خوبی برای توسعه آنها بوده  س

است.
ادعای »ظهور فریبکارانه« پلتفرم ها چندان اغراق آمیز و غیرواقع بینانه نیست. پلتفرم ها در 
ابتدا قرار بود صرفا به عنوان یک »بستر« )به معنای صرف توزیع کننده و نه عامل تولید(، 
کانالی برای بروز سالئق و عالئق مختلف، ظهور گفتمان های متفاوت و ظرفیتی برابر برای 

تمام صداها، از جمله گروه های حاشیه نشین باشد.
پلتفرم ها درحالی که خصلت »کاربر- محوری« خود را َعلَم می کردند، به استناد تمثیل 
تاریخی »بی خبری کتاب فروش از محتوای کتاب های قفسه های فروشگاه« و با استناد 
ــی آمریکا، خود را از هرگونه نقش آفرینی در تولید محتوا مبرا  به متمم اول قانون اساس
دانستند. به همین اعتبار، در آمریکا، به عنوان کانون ظهور پلتفرم ها، حتی قانونی متفاوت از 

قانون ساری و جاری رسانه ها برای فعالیت پلتفرم ها تصویب و اعمال شد.
بند ۲3۰ قانون »رفتار سالم در ارتباطات« مصوب سال 199۶  آمریکا، به طور مشخص 
پلتفرم ها را از محتوا، جایی که بیشترین مسئولیت متوجه رسانه می شود، مبرا دانسته 
است. خیلی از کشورهای دیگر نیز به تبع آمریکا و تحت لوای قانون تجارت آزاد و حمایت 
از آزادی بیان، از ابتدا پلتفرم ها را از مسئولیت محتوایی مبرا دانستند و اجازه ادامه کسب 

و کار به آنها دادند.

  تیغ پلتفرم ها بر »پادشاهی« محتوا و مخاطب
با ظهور اینترنت و شکل گیری شبکه های اجتماعی، سنت »دروازه بانی« در نظام رسانه ای 
کالسیک به تاریخ پیوست و جایگزین آن، یعنی پدیده »شهروند-خبرنگار«، به نوعی بسط 
و توسعه قدرت رسانه های جدید در فرایند ارتباط محسوب می شد که از قضا مخاطب را 
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در فرایند تولید محتوا به عرش می رساند.
پلتفرم ها نیز در ابتدای ظهور مناقشه آمیزشان، همین کارکرد و نقش شهروند-خبرنگار 
را برای خود دستاویز قراردادند و به خوبی هم آنرا در اذهان نهادینه عمومی کردند. حضور 
گسترده کنش گران اجتماعی و مدنی در پلتفرم ها و مشارکت آنها در تولید محتوا، رنگ 
تکثرگرایی و دموکرات کردن تولید محتوا به فعالیت آنها می بخشید و نمایش جذابی از 

پادشاهی مخاطبان )کاربران( در آنها به تصویر می کشید.  
اما در همین چند سال اخیر و با ظهور فناوری های نوین تر )به خصوص هوش مصنوعی( 
پلتفرم ها به نوعی قدرت الگوریتمی دست یافته اند که معنا و مفهوم »پادشاهی« محتوا را 

به طور کلی به حاشیه راند.
این قدرت الگوریتمی مهندسی شده که برساخته ذهنیت صاحبان خود پلتفرم هاست و در 
قالب پروتکل های پیچیده اینترنتی مدام توسعه می یابند، ایده اصلی شکل گیری پلتفرم ها 
مبنی بر »ایجاد زیرساخت اجتماعی مناسب برای کنشگری مردم )کاربران( در قدرت از 

طریق تولید محتوا« را هم به چالش کشید.
عمق این چالش را می توان به طور دقیق در پاسخ هوشمندانه مارک زاکربرگ در جلسه 
استماع کنگره آمریکا دید که ژکوندوار برمرگ محتوا لبخند زد و گفت »هوش مصنوعی 
چاره کار است«. در واقع منطق الگوریتمی مبتنی بر هوش مصنوعی پلتفرم ها، مکانیسم 
آرمانی »شهروند-خبرنگار«، را که یک زمانی مبنای شکل گیری آنها بود نیز خیلی سریع به 

محاق بُرد و آخرین میخ را بر تابوت »عینیت و تکثرگرایی در تولید محتوا« زد.
پژوهش پل دوغی در سال ۲۰1۶ در قالب دو گزاره خبری، دورنمای نسبتا وحشتناکی 
ــت می دهد:1- به مدد هوش مصنوعی، بیش از 43درصد محتوا در  از این چالش بدس
پلتفرم ها به صورت خودکار تولید می شوند. ۲-8۵ سنت از هر دالری که آنالین مبادله می 

شود، به جیب فیس بوک و گوگل )به عنوان دو پلتفرم پیشرو( می رود.
فراتر از تحقیق پل دوغی، گروهی متشکل از ۶۰ نویسنده، محقق و فعال در حوزه سایبری 
در کتاب »حقیقت درباره ۵۰ اسطوری اینترنتی«، در قالب یادداشت هایی، تصویر روشنی 
از »واقعیت در پَِس تصورهای غلط رایج« از نقش، عملکرد و اثرات پلتفرم ها در پنج حوزه 
»حقوق و قوانین«، »امنیت و ایمنی«، »انحصار و ادغام«، »زیرساخت و نوآوری« و »داده و 

آشفتگی در آن« به دست می دهند.
این کتاب به زبان ساده پاسخ های بسیار روشنگرانه، شفاف و در عین حال حیرت انگیز به 
سئواالتی از قبیل اینکه چه کسانی پلتفرم ها و فناوری های وابسته به آن را توسعه داده اند، 
»فیلترینگ حبابی«، »اثرات استرایسند«، »دارک وب«، »آستروتورفینگ و شهرت جعلی«، 
و ... چیست، جهتگیری الگوریتم ها و فناوری هایی همچون بالکچین، نظیر به نظیر، پایان 
به پایان به چه نحو است، چه اتفاقات و جریاناتی از زمان ورود کاربر به پلتفرم ها تا هنگام 
خروج از آن در ارتباط با وی به وقوع می پیوندد، رابطه تولید کننده محتوا با پلتفرم چیست، 
چه پیامدها و آسیب هایی متوجه کاربران است و ده ها سئوال دیگر می دهند که برخی از 

آنها واقعیت های تلخی را برمال می سازند.
واقعیت های تلخی از جمله اینکه »یک اقلیت 1۰ درصدی از کاربران فعال در آمریکا، 8۰ 
درصد محتوای توئیتر را تولید می کنند«، »در اثر فیلترینگ حبابی، هیچ نتیجه استانداردی 
ــتجو در پلتفرم ها وجود ندارد«، »هرکسی می تواند از طریق آستروتورفینگ  برای جس
ــیج عمومی و حمایت مردمی از خود ارائه دهد« و تمام این قضایا  نمایش جذابی از بس
به وضوح نشان می دهد که در کانتکس پلتفرم ها، محتوا، آنهم محتوایی که به صورت 
خودکار تولید می شود، عمال کارکرد کلیشه ای یافته و فراهم ساختن محتوای مورد دلخواه 
شخصی هر کاربری توسط هوش مصنوعی، مخاطب را تا حّد یک »مصرف کننده« محض 

تقلیل داده است.
واقعیت این است که جهان امروزی با ظهور پلتفرم ها، اساسا با پدیده رسانه ای متفاوتی 
ــت که به اعتبار ماهیت، کارکرد و اثراتی که در سطح وسیع در تمامی ابعاد و  مواجه اس
زوایای جوامع امروزی می گذارند، شباهتی با معنای سابق از رسانه، حتی در خوانش مک 

لوهانی، ندارد.
این پدیده جدید رسانه ای از کارکرد رسانه به اعتبار »محتوا« و یا حتی »رسانه به ماهو 
رسانه« نیز گذار کرده و در قالب یک »ابرچالش« جدید برای تمام کشورها، ملت ها و به 

طور کلی تمامی نظام های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ظهور کرده  است.
به این اعتبار باید گفت برای فهم پلتفرم ها باید از چارچوب تحلیل ارتباطی-رسانه ای 
فراتر رفت و آنها را در قالبی وسیع تر یعنی »حکمرانی پلتفرمی« تحلیل کرد. ضمن آنکه 
فهم حکمرانی پلتفرم مستلزم درکی متفاوت، چندوجهی و بنیادیتر با ابعاد و زوایای بسیار 
پیچیده فنی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است که به خصوص نگاه حاکمیتی 

را می طلبد.
 

  جمهوری های جدید سایبری و مختصات آن
دنیا یکبار در قرن هفدهم شاهد فروپاشی نظام بازمانده از دوران امپراطوری های باستانی 
ــاس پیمان تاریخی  ــکل گیری نظم نوین جهانی براس )چین، ایران، عثمانی و روم( و ش
وستفالی و زایش دول فعلی جهان در قالب قلمروهای جغرافیایی با مرزها و منابع مشخص 
ــت. پیمان وستفالی )1۶48( در واقع سنگ بنای شکل گیری دولت های ملی و  بوده اس

مبنای شکل گیری جامعه )سازمان( ملل در شکل، قالب و الگوی فعلی آن است.
در آستانه قرن بیستم با ظهور عرصه سایبری به عنوان عرصه پنجم، جهان یکبار دیگر 
ــاهد شکل گیری نظم نوینی است که اینبار از سوی پلتفرم ها در حال شکل گیری  ش
است. برخالف نظم پساوستفالی که ساختار حکمرانی نظام های سیاسی به صورت سلسله 
مراتبی و براساس اصل تفکیک سه قوه )قانونگذار-دولت-قضایی( شکل گرفت؛ در نظم 
نوین سایبری، پلتفرم ها به صورت افقی-شبکه ای و براساس اصل وابستگی متقابل چهار 
الیه زیرساخت، منطقی، اطالعات و مردم شکل گرفته و در آن استراتژیست های سایبری 

جایگزین ژنرال های پنج ستاره و دیپلمات های دیوان ساالر شده است.
در نظم پساوستفالی، دولت های ملی انحصار بازیگری داخلی و بین المللی را در زمین، دریا، 
هوا و فضا در دست داشتند؛ اما در نظم نوین سایبری پلتفرم ها نه تنها انحصار بازیگری 
ــم را از آن خود کرده اند بلکه دایره و میدان بازیگری دولت های ملی در  ــه پنج در عرص

عرصه های سابق )زمین، دریا، هوا و فضا( را نیز به شدت تنگ کرده اند.
در پساوستفالی، دولت های ملی از طریق پیمان های سیاسی، ائتالف های قدرت تشکیل 
می دادند به نحوی که هیچ کشوری خارج از الزامات آن یارای ادامه حیات نداشت؛ اما در 
نظم نوین سایبری، پلتفرم ها از طریق ادغام و انحصار، ائتالف های جدید سایبری تشکیل 
می دهند که حتی تنها )و شاید آخرین( ابرقدرت بازمانده  از نظم پساوستفالی را در تنگنا 

قرار داده است.
برخالف نظم پساوستفالی که متکی بر اقتصاد صنعتی، بازار و پول بود؛ نظم نوین پلتفرمی 
بر اقتصاد »داده« استوار است و در آن »ذخایر اطالعاتی« جایگزین منابع زیرزمینی، نفت، 
گاز و صنعت و ... شده است. در نظم پساوستفالی، عمده تبادالت مالی اقتصادی از طریق 
مرزهای جغرافیایی و تحت کنترل مکانیسم های مرکزگرا )گمرک، بانک ها و ...( اتفاق 
می افتاد؛ اما در نظم نوین سایبری این مبادالت )رمز ارز( عمدتا در قلمروهای سایبری اتفاق 

می افتد که فاقد زمانمندی و مکانمندی است و کنترلی نیز برآن وجود ندارد.

برخالف نظم پساوستفالی که متکی بر اقتصاد صنعتی، 
ب��ازار و پول بود؛ نظم نوین پلتفرمی بر اقتصاد »داده« 
استوار است و در آن »ذخایر اطالعاتی« جایگزین منابع 

زیرزمینی، نفت، گاز و صنعت و ... شده است.
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در نظم پساوستفالی، جنگ، حمله نظامی و اشغال نظامی سرزمینی مکانیسم های قهرآمیز 
و تحریم و محاصره اقتصادی ابزارهای غیرقهری برای مهار دشمنان بود؛ اما در نظم جدید 
سایبری، حمالت سایبری به زیرساخت ها، جاسوسی سایبری و اشغال قلمروهای سایبری 
مکانیسم های قهری و حذف اپلیکیشن ها، بایکوت کسب و کارهای آنالین، تولید محتوای 

خودکار و انحراف افکار عمومی مکانیسم های غیرقهری برای مهار دشمنان است.
واقعیت این است پلتفرم ها به معنای واقعی کلمه معنا و مضمون »دنیای آینده« در بیانیه 
استقالل فضای سایبری )سال 199۶( را ترسیم کرده و به آن عینیت داده اند؛ جایی که 
جان پری بارلو به هنگام قرائت آن اعالم کرد »ای دولت های جهان صنعت! ای غول های 
ــتالود و فوالدین، من از فضای سایبری می آیم، خانۀ جدید ذهن ... ما، به  ــوده گوش فرس

نمایندگی از دنیای آینده، از شما استقبال نمی کنیم. شما در اینجا حاکمیتی ندارید«.
ــتیم، پلتفرم ها به آرامی  ــاهد ظهور آن هس در این »دنیای آینده« که پس از دو دهه ش
ــایبری و اختصاص منابع آن به خود، درحال  ــعه قلمروهای انحصاری س از طریق توس

قدرت گیری و ایجاد ائتالف ها و پیمان نامه های جدید ملی و بین المللی هستند.
ــوری گوگل، جمهوری فیس  ــایبری )جمه در عرصه داخلی، جمهوری های جدید س
بوک، جمهوری اپل و ...( ساختار سیاسی، نظام فکری و فرهنگ پِلَتَوندی خاص خود را 
دارند. پِلَتَوندهای )شهروندان( این جمهوری ها در دورن هیج مرزبندی کالسیک، اعم از 
جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یا حتی قومی، نژادی و مذهبی، قرار نمی گیرند.

رفتار، ذهنیت و الگوی شناختی پِلَتَوندهای جمهوری فیس بوک از رفتار و ذهنیت و الگوی 
شناختی اتباع جمهوری توئیتر متفاوت است. در این جمهوری ها پِلَتَوند به شرط مصرف، 
برتخت پادشاهی سکنی گزیده و از طریق مکانیسم های شخصی سازی شده، بهترین و 

مورد عالقه ترین محتواها در قالب منوهای رنگین در اختیار وی قرار می گیرد.
در عرصه بین المللی نیز آنها به صورت نامرئی خطوط نظم نوین جهانی و اصول حاکم بر 

روابط بین الملل در سطوح منطقه ای و بین المللی دهه های آتی را ترسیم می کنند.
روسای جمهور این کشورهای جدید )جف بزوس، بیل گیتس، مارک زاکربرگ و ...( مدت ها 
است نغمه شکل جدیدی از حکمرانی، حکمرانی پلتفرمی، سر داده اند که در آن مولفه های 
ــازمان ها و نهادهای عریض و طویل، بروکراسی پیچیده،  ــیک قدرت همچون س کالس

سازوکارهای نظامی و امنیتی و حتی دموکراسی رایج به طنز بیشتر شباهت دارد.
ــتقالل این  ــه طور روزافزونی، اس ــیک نیز ب ــی کالس ُطرفه آنکه حاکمیت های سیاس
جمهوری های قدرتمند را به رسمیت شناخته است؛ رئیس جمهوری آمریکا بیش از هر 
مقام دیگری با روسای جمهوری فیس بوک، گوگل، مایکروسافت و اپل گلف بازی می کند 
و با آنها قهوه سرو می کند، رئیس جمهوری چین باالجبار در سفر به آمریکا، همزمان با 
حضور در کاخ سفید، در منزل رئیس جمهوری مایکروسافت نیز حضور می یابد و کشورهایی 
همچون دانمارک سفیر فوق العاده برای جمهوری گوگل تعیین می کند.این واقعیتی است 
که درست همانند امپراطوری های کالسیک در جهان واقعی، پلتفرم ها در عرصه سایبری، 
از طریق اکوسیستم های فناورانه ائتالف های قدرتمندی تشکیل داده اند که هر نهیب آنها، 

لرزه بر اندام حاکمیت ها و ساختارهای سیاسی کالسیک در جهان می اندازد.

  چالش پلتفرم ها و داللت های آن در نظم نوین سایبری
چالش پلتفرم ها تقریبا در تمام نظام ها و ساختار سیاسی و حکمرانی مناقشه برانگیر 
است. به خصوص پس از انتخابات ۲۰1۶ آمریکا، چالش های زیادی بر سر آینده پلتفرم ها 
و اینکه آنها دقیقا چگونه می خواهند پایه های نظام »دنیای آینده« موعود را ترسیم کنند، 

ایجاد شده است.

یادداشت
ماه

برای فهم عمیق این چالش، تمثیل شرود براون، سناتور آمریکایی بسیار راهگشاست که 
گفت »دنیا همانند یک خانه است و این پلتفرم ها همچون کودکان لجوج و احمق بارها 
ــت که دولتی که مهد ظهور و گسترش  همه آن را به آتش زده اند«. طنز ماجرا اینجاس

پلتفرم ها بوده، خود اکنون بزرگترین چالش را با پلتفرم ها دارد.
فقط در آمریکا، در کمتر از چهار ماه، دو فرمان اجرایی ریاست جمهوری مستقیما ناظر و 
در ارتباط با چالش فعالیت پلتفرم ها صادر شده است )فرمان اجرایی ماه می در ارتباط با 
اصالح بند ۲3۰ قانون »رفتار سـالم در ارتباطات« و فرمان اجرایی ماه آگوست در ارتباط با 

منع فعالیت تیک تاک در آمریکا(.
طی چند سال گذشته ده ها جلسه استماع در سنای آمریکا با حضور مدیران پلتفرم ها 
برگزار شده که آخرین آن ۲9 ژوئیه ۲۰۲۰ بود و رسانه های آمریکایی از آن به عنوان »به 
سیخ کشیدن پلتفرم ها از سوی کنگره« یاد کردند. دهها دادستان درآمریکا تحقیقات 
گسترده ای علیه پلتفرم ها )فقط 4۵ پرونده علیه فیس بوک و 48 پرونده علیه گوگل تا 
ماه گذشته میالدی( تشکیل داده اند که همگی نشان دهنده چالش عظیم دولت آمریکا با 

پلتفرم های خودساخته است.
ــاده لوحانه چالش فیس بوک، توئیتر، گوگل و ... با دولت آمریکا را جنگ زرگری  اگر س
ــرمایه داری بنامیم، چالش تیک تاک و ویچت و هواوی برای حکام  درون خانوادگی س
واشنگتن، چنگ و دندان واقعی پلتفرم ها، البته از نوع چینی آن، برای قوی ترین دولت 
سرمایه داری است! حساب سایر ساختارهای سیاسی و حکمرانی در اقصی نقاط جهان که 

جای خود دارد.
به عنوان جمع بندی این نوشتار، باید گفت که جهان شاهد گذار پارادیمی مهمی از نظام 
پساوستفالی به نظم نوین سایبری در عرصه های ملی و منطقه ای و بین المللی است که 

در آن پلتفرم ها نقش بازیگران اصلی را ایفا می کنند.
مدت ها است که نشانه های این گذار مهم آشکار شده و شواهد آنرا می توان در رنگ باختن 
عمده نزاع های سیاسی کالسیک بین المللی بر سر منابع زیرزمینی، مرزهای جغرافیایی و 
ظهور آن در شکل و قالب نوین سایبری و پلتفرمی دید  که اوج آنرا امروزه در نزاع آمریکا با 
چین برسر تیک تاک، وی. چت و هواوی شاهد هستیم یا بسیاری از استراتژی های پاسخ 
نظامی-امنیتی کالسیک که جای خود را به مناقشه و نبرد پلتفرمی داده و مصداق آن 
پاسخ سایبری هند به چین در مناقشه مرزی اخیر از طریق حذف صدها اپلیکیشن چینی 

از بازار آنالین این کشور است.
با این حال، برخالف گذارهای تاریخی گذشته، سویه مثبت این گذار پارادایمی به نظم 
ــی و تکنیکال است و الزمه اصلی آن فهم  ــایبری این است که این گذاربیشتر جهش س

حاکمیتی از مفهوم پلتفرمی و الزامات بازیگری آن در نظم نوین سایبری است.
ــاس می توان گفت که حکومت های ملی یکبار دیگر در یک بزنگاه تاریخی  بر این اس
تصمیم گیری سخت برای تعیین نقش و جایگاه خود در »دنیای آینده« موعود قرار گرفته اند.

آنها یا باید ذیل چتر یکی از جمهوری های قدرتمند سایبری )گوگل، اپل، مایکروسافت، 
هواوی، و ...( موجود قرارگرفته و در چارچوب نقشه ائتالف آنها بازیگری کنند یا باید با فهم 
و ادراک درست الزامات بازیگری در نظم نوین جهانی، خود جمهوری های کوچک پلتفرمی 
مستقل تشکیل داده و آرام آرام از طریق ظرفیت سازی و اعتماد سازی سایبری رشد کنند 
و در نهایت با تشکیل ائتالف های سایبری منطقه ای و بین المللی، جایگاهی برای بازیگری 
خود در »دنیای آینده« که اکنون فرار رسیده است، بیابند. درحالی که آثار و پیامدهای 
هریک از دو انتخاب فوق روشن و مبرهن است، به نظر نمی رسد حاکمیت ها و نظام های 

سیاسی کالسیک فرصت زیادی برای اندیشیدن در انتخاب یکی از آنها داشته باشند.

در این »دنیای آینده« که پس از دو دهه شاهد ظهور آن 
هستیم، پلتفرم ها به آرامی از طریق توسعه قلمروهای 
انحصاری سایبری و اختصاص منابع آن به خود، درحال 
قدرت گی��ری و ایجاد ائتالف ها و پیمان نامه های جدید 

ملی و بین المللی هستند.
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تبلت دانش آموزی دو تا سه میلیون تومانی طی چند ماه آتی در کشور تولید می شود

آذری جهرمی در ارتباط ویدئوکنفرانسی با وزیر و مدیران آموزش و پرورش رسارس کشور:

روزی سه میلیارد تومان یارانه دولت بابت اینرتنت رایگان به آموزش و پرورش پرداخت می شود

در چهار قطب کشور باید سرورها را توزیع کنیم و 
نیاز به استقرار سرورها در همه استان ها نیست؛ 
اما پیش بینی می کنیم آذرماه بار ترافیکی سنگینی 

در شبکه اینترنت کشور داشته باشیم.

ــان یارانه بابت  ــه میلیارد توم ــات و فناوری اطالعات، گفت: روزانه س ــر ارتباط وزی
ــود، بیش از یک  اینترنت رایگان به آموزش و پرورش از طرف دولت پرداخت می ش
میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در زمان اوج مصرف از اینترنت رایگان استفاده می کنند و 

هشت و نیم میلیون نفر نیز روزانه اینترنت رایگان مصرف می کنند.
ــله برنامه های گفت وگو بر  ــتمین برنامه از سلس محمدجواد آذری جهرمی در هش
ــرورش به صورت  ــور وزیر آموزش و پ ــود یادگیری که با حض ــور تحول و بهب مح
ــرکت های داخلی حمایت کردیم و  ــد، اظهار داشت: از ش ویدئوکنفرانس برگزار ش
ــا در چند ماه آینده می توانند تبلت ارزان قیمت تولید کنند و در اختیار دانش  آنه
ــه میلیون تومان خواهد بود،  آموزان قرار دهند. قیمت این تبلت ها حدود دو تا س
ــت و باید در این زمینه چاره ای  ــوار اس اما این قیمت هم برای برخی خانواده ها دش
اندیشید.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: با تعدادی از نهادهای حمایتی 
از جمله بهزیستی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرای فرمان حضرت امام )ره( و بنیاد 
برکت هماهنگ کردیم و مقرر شد تا بخشی از تبلت مورد نیاز دانش آموزان مناطق 
ــیوع کرونا، شرایطی در دنیا پیش  ــت: بر اثر ش محروم را تهیه کنند.وی اظهار داش
ــدت تحت تاثیر قرار گرفت. یکی از حوزه هایی که  ــبک های زندگی به ش آمد و س
تحت تاثیر این مساله قرار گرفت، بخش آموزش کشورها بود که بسیاری از کشورها 

آمادگی الزم برای مواجهه با این پدیده را نداشتند.
ــمندی را در چند  ــزود: آموزش و پرورش تالش های زیاد و ارزش ــی اف آذری جهرم
ــاهد مجاهدت همه  ــتمرار آموزش دانش آموزان ش ــه اخیر انجام داد و در اس ماه
ــرایط سخت معلمان صحنه های  ــور بودیم و در این ش کادر آموزش و پرورش کش
ــار و فداکاری خود را خلق کردند.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با  بزرگی از ایث
یادآوری خدمات معلمان در دوران کرونا، تصریح کرد: فرهنگیان همواره جزو طبقه 
پیشتاز جامعه هستند و مجاهدت های آنها از سایر نهادها کمتر نیست و باید این 

مجاهدت های فرهنگیان در ایام کرونا مستندسازی و در تاریخ ثبت شود.
ــدن  ــور ش ــاد و سانس ــایعه رایگان نبودن اینترنت ش آذری جهرمی با گالیه از ش
ــاد افتاد و ظرفیت سازی خوبی انجام  ــخنانش افزود: اتفاقات خوبی در شبکه ش س
ــد. هیچ پلتفرمی در کشور همانند شبکه شاد زیر بار اینترنتی نبوده و حتی این  ش
تعداد مخاطب نیز نداشته است اما اشکاالتی هم دارد؛ بنابراین همه باید برای رفع 

مشکالت شبکه شاد تالش کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: یکی از اشکاالت شبکه شاد، دسترسی 
نداشتن سه  و نیم میلیون دانش آموز به این شبکه است و این موضوع برای آینده 

کشور خوب نیست؛ بنابراین همه تالشمان را می کنیم تا این آمار کاهش یابد.

 سنجش زیرساخت اینترنت کشور به واسطه شبکه شاد
وی با بیان اینکه امروز همه کشور تحت پوشش نسل سوم اینترنت قرار دارد و روستاهای 

باالی ۲۰ خانوار نیز به این شبکه متصل هستند، اظهار داشت: آموزش های مجازی که 
ــود، اولین شبکه ای بود که زیرساخت شبکه اینترنت  ــبکه شاد ارائه می ش از طریق ش
ــر ارتباطات و فناوری اطالعات با یادآوری تفاهم نامه  ــا را به طور جدی محک زد.وزی م
هوشمندسازی مدارس که در گذشته بین دو وزارتخانه منعقد شده است، خاطرنشان 
ــرورش و ارائه  ــز مدارس بر عهده آموزش و پ ــازی مدارس، تجهی کرد: در هوشمندس
زیرساخت ها بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات است. تاکنون هوشمندسازی 
ــت و در فاز بعد بیشتر مدارس را به فیبر نوری مجهز  ــه انجام شده اس ۶۷ هزار مدرس
می کنیم. البته این کار در روستاها زمان بر است.آذری جهرمی افزود: در بحث خدمات 
ــن ها در آموزش و پرورش کارهای خوبی انجام شده و استارتاپ هایی خدمات  اپلیکیش
صوتی، تصویری و دیجیتالی خوبی ارائه داده اند اما این موضوع نیازمند سیاست گذاری از 

سوی آموزش و پرورش است.

 یارانه اینترنت رایگان؛ روزی ۳ میلیارد تومان
آذری جهرمی تصریح کرد: روزانه سه میلیارد تومان یارانه بابت اینترنت رایگان به آموزش 
و پرورش از طرف دولت پرداخت می شود، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در زمان 
ــت و نیم میلیون نفر نیز روزانه  ــتفاده می کنند و هش اوج مصرف از اینترنت رایگان اس
ــت رایگان مصرف می کنند.وی گفت: اینترنت رایگان را به همه دانش آموزان و  اینترن
ــمی ارائه دادیم. نیاز هر یک از کاربران در ماه حدود هفت  ــمی و غیررس معلمان رس

گیگابایت است اما حدود ۲۰ گیگابایت برای هر معلم طی سه ماه ارائه دادیم.

 پیش بینی بار سنگین ترافیک در آذرماه
ــرورها و ظرفیت های اینترنتی، اظهار  ــاره به افزایش س عضو کابینه تدبیر و امید با اش
کرد: در چهار قطب کشور باید سرورها را توزیع کنیم و نیاز به استقرار سرورها در همه 
استان ها نیست؛ اما پیش بینی می کنیم آذرماه بار ترافیکی سنگینی در شبکه اینترنت 
کشور داشته باشیم.آذری جهرمی از برگزاری جلسه با مسوولین شبکه شاد خبر داد و 
افزود: امیدواریم با تالشی که انجام می شود، این اپلیکیشن خدمات را به طور مناسب 
و مورد رضایت خانواده ها و جامعه فرهنگیان ارائه دهد.وی افزود: بر اساس برنامه ششم 
ــهرهای زیر۲۰ هزار نفر را رایگان کنیم اما  ــعه موظف هستیم اینترنت مدارس ش توس
اکنون اینترنت همه مدارس را رایگان کردیم.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان 
اینکه دانش بیشتر دانش آموزان نسبت به فضای مجازی در مقایسه با والدین شان یکی 
از مشکالت و موانع در مسیر کنترل دانش آموزان توسط والدین است، اظهار کرد: همواره 
تالش می کردیم گوشی وارد مدرسه نشود چون از آسیب های آن مطلع بودیم اما امروز 
ــه وارد گوشی شده است و ناچار به استفاده دانش آموزان از گوشی تلفن همراه  مدرس
ــتیم. بنابراین باید دوره های آموزش مهارت برای کنترل حضور کودکان در فضای  هس
ــود.وی اظهار داشت: برای رفع مشکالت شبکه شاد تالش می کنیم تا  مجازی ارائه ش
بهترین محتوای آموزشی را در اختیار دانش آموزان در همه مناطق کشور قرار دهیم تا 

عدالت آموزشی محقق شود.
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فناوری IoB تا سال ۲۰۲۵ نیمی از جهان را فرا خواهد گرفت

جمعی از کشورهای اروپایی با ارسال نامه ای به کمیسیون اروپا:

شیوع ویروس کرونا به دلیل راه اندازی دکل های 5G ادعای دروغین نظریه پردازان توطئه است

شرکت گارتنر معتقد است اینترنت رفتارها مهم ترین روند فناورانه سال ۲۰۲1 بوده و به 
زودی نیمی از جمعیت دنیا را تحت نظر می  گیرد.در دنیای امروزی فناوری هایی مانند 
اینترنت اشیاء، اینترنت رفتارها، اتوماتیک سازی و مهندسی هوش مصنوعی از ارزش باالیی 
برخوردارند و جایگاه مهمی را در اختیار گرفته اند. به تازگی یک شرکت تحقیقاتی با عنوان 
گارتنر نام برترین فناوری های راهبردی را در اختیار کاربران فضای مجازی قرار داده است.

این فهرست تهیه شده بر اساس میزان انعطاف پذیری فناوری ها و قدرت سازگار شدن آن ها 
با شرایط شکل گرفته است. همچنین بر اساس اطالعات شرکت مذکور، فهرست مورد نظر 
تحت تاثیر ویروس کرونا بوده و فناوری های معرفی شده از مواردی هستند که توانسته اند 
در مقابل این ویروس موفق تر عمل کنند. در این لیست فناوری هایی مانند اینترنت رفتارها، 

هایپراتوماسیون و مهندسی هوش مصنوعی قرار گرفته است.

   توضیحات گارتنر در رابطه با فناوری اینترنت رفتارها
طبق داده های منتشر شده توسط شرکت گارتنر، در این فهرست اینترنت رفتار ها از اهمیت 
باالتری برخوردار بوده و در رتبه اول قرار دارد. شرکت گارتنر اظهار دارد اینترنت رفتار ها بر 
روی پیگیری رفتار انسان ها مانند محل رفت و آمد و همچنین چهره آن ها تمرکز دارد و از 

این داده ها برای تشکیل دادن نقشه های رفتاری استفاده می کند.

طبق گفته این شرکت تا سال ۲۰۲۵ نیمی از جمعیت کل جهان تحت نظر پروژه های 
اینترنت رفتار ها قرار خواهند گرفت. گفتنی است؛ به عقیده بسیاری از افراد در دنیا این 
فناوری کمی ترسناک و عجیب به نظر می آید چرا که قرار است رفتار انسان ها را تحت 
نظر داشته باشد.به همین منظور شرکت گارتنر اعالم کرده که برای پیاده سازی چنین 
فناوری جدیدی به صورت گسترده شرکت های سازنده باید محدودیت های اخالقی زیادی 
را مشخص کنند تا حریم خصوصی کاربران در معرض خطر قرار نگیرد. با این وجود این 
شرکت اعالم داشته که در حال حاضر مراکز بسیاری وجود دارند که از این فناوری جدید 

استفاده می کنند و از محدودیت های اخالقی الزم برخوردار نیستند.

جمعی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هشدار دادند که نظریه های توهم توطئه و »انتشار 
فزاینده اطالعات نادرست« در مورد فناوری 5G می تواند اقتصاد را به خطر انداخته و سبب 

شود مردم از خطوط ارتباطات سریع داده ای محروم شوند.
به گزارش ایندیپندنت، 1۵ کشور اتحادیه اروپا هشدار دادند که نظریه های توهم توطئه و 
»انتشار فزاینده اطالعات نادرست« در مورد فناوری نسل۵ اقتصاد را به خطر می اندازد و 

سبب می شود مردم از خطوط ارتباطات سریع داده ای محروم بمانند.
ــورها با ارسال نامه ای به کمیسیون اروپا به افزایش تخریب گری زیرساخت های  این کش
ــاره کردند که بیش از 1۵۰ مورد خرابکاری در دکل های فناوری نسل۵ در  مخابراتی اش

سراسر اروپا را در پی داشته است.
در این نامه آمده است باید توجه ویژه ای به ادعاهای دروغینی کرد که تابش میدان های 
الکترومغناطیسی )ای ام اف( از شبکه های نسل آینده را خطری برای بهداشت و مرتبط با 

همه گیری کرونا قلمداد می کند.
در این نامه آمده است: »الزم به گوشزد است که تخریب گری علیه زیرساخت های مخابراتی 
و انتشار فزاینده اطالعات نادرست در مورد میدان های الکترومغناطیسی و فناوری نسل ۵ 
فقط اقتصاد کشورهای عضو را تهدید نمی کند بلکه در راه تحقق اهداف بلندپروازانه اتحادیه 

اروپا در حوزه فناوری نسل ۵ هم مانع ایجاد می کند.
باید هم اکنون دست به کار شد و در مورد مزیت های فناوری نسل ۵ در دیجیتالی کردن و 

زیست محیطی کردن کسب و کار و جامعه ما به مردم اطالع رسانی کرد.«
به نظر می رسد جنبش ضد فناوری نسل ۵ بیش ترین لطمه را به بریتانیا زده است و 8۷ 

دکل فناوری نسل ۵  در این کشور مورد خرابکاری قرار گرفته است.
ــمار حمالت در فرانسه و هلند نیز چشم گیر بوده است و تاکنون در هر دو کشور 8۰  ش

دکل را آتش زده اند.
ده ها گروه فیسبوکی با ترویج ادعاهایی دروغین به نظریه هایی مبتنی بر توهم توطئه دامن 

زده اند که شیوع ویروس کرونا کووید-19 را به راه اندازی فناوری نسل ۵ ربط می دهند.
در این نامه از کمیسیون اروپا درخواست کرده اند بر »مبنای سواد دیجیتالی« پیکاری برای 
آگاهی رسانی به راه اندازد تا شهروندان اروپا »خودشان بتوانند دروغ و راست را از هم تمیز 

دهند.«
فیسبوک اوایل امسال علیه گروه هایی که در آن اطالعات نادرست منتشر می کنند دست 
به اقدام زده است و بسیاری از نظریه پردازان توطئه را وارد کرد به سایر برنامه ها مثل تلگرام 

و واتساپ کوچ کنند.
این کشورها اعالم کردند که حاضر هستند اطالعات تخصصی خود را در اختیار تحقیقات 

علمی راجع به خطرات فناوری های نو برای سالمت انسان بگذارند.
تاکنون خطرناک ترین ادعاهای نظریه پردازان توطئه در مورد تابش های الکترومغناطیسی 

در تحقیقات متعددی رد شده است.
ــال 199۶ در چارچوب طرح بین المللی میدان های  ــازمان جهانی بهداشت نیز از س س
الکترومغناطیسی خطرات بالقوه میدان های الکترومغناطیسی برای سالمت را تجزیه و 

تحلیل کرده است و هنوز نتوانسته هیچ گونه اثرات منفی  برای آن شناسایی کند.
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سود رسشار کنرسن های اینرتنتی در دوران پاندمی کرونا

محصوالت عجیب هواوی در حوزه اینرتنت اشیاء

در دوران کرونا همه زیان می بینند اما کنسرن های اینترنتی نه تنها زیان نمی بینند، که سود 
سرشار می برند. گوگل، اپل، فیس بوک و آمازون در سه ماه گذشته روی هم 38 میلیارد 

دالر سود برده اند و از همه بیشتر فروشگاه اینترنتی آمازون.
ــود  ــی و تغییر عادت ها و رفتارهای مردم به س ــترش پاندم ــه گزارش دویچه وله، گس ب
کنسرن های اینترنتی تمام شده است. آمازون با فروش از راه اینترنت در سه ماهه گذشته به 
رکوردی تازه در فروش رسیده است.درآمد فیس بوک از آگاهی های تبلیغاتی باال رفته، زیرا 
شرکت های متوسط و کوچک برای جبران زیان مالی خود در دوران بحران بیش از پیش به 
اینترنت متوسل می شوند.  در کنسرن گوگل هم کار شبکه یوتیوب رونق فراوانی پیدا کرده، 
زیرا مردم بیش از گذشته خانه نشین شده اند و سرگرم دنیای مجازی.اپل هم در روزگار کار 
و آموزش از راه دور، موفق شده کامپیوترها و تجهیزات اینترنتی بیشتری به فروش برساند.
حجم معامالت آمازون در سه ماه گذشته نسبت به سال گذشته حدود 3۷ درصد افزایش 
داشته و سود این کنسرن با افزایشی سه برابری به رکورد 3 / ۶ میلیارد دالر رسیده است.

مردم بیش از پیش از آمازون کاال می خرند و حاال در آستانه سال نو میالدی از خانه برای 
دوستان و بستگان خود کادو سفارش می دهند.آمازون انتظار دارد که حجم فروش این 
ــد که در تاریخ فعالیت این  ــرکت در فصل جاری میان 11۲ تا 1۲1 میلیارد دالر باش ش
شرکت بزرگ بی سابقه است.از آغاز گسترش پاندمی کرونا فروش آمازون پیشرفت روزافزون 
داشته و اکنون فروش ذخیره های اطالعاتی مانند کالود و سرویس های اینترنتی نیز به 

رونق این کسب و کار افزوده است.

 رونق کسب به رغم بحران کرونایی
در آغاز گسترش پاندمی این نگرانی وجود داشت که با کاهش فعالیت بسیاری از بنگاه های 
متوسط و کوچک، فیس بوک شمار زیادی از آگهی های تبلیغاتی را از دست بدهد، در واقع 
ــیاری از کافه ها و رستوران ها پایان داد. اما با وجود این، بسیاری  هم کرونا به فعالیت بس
ــرکت ها برای یافتن راه حل های تازه به اینترنت مراجعه کردند.با افزایش آگهی های  از ش
تبلیغاتی معامالت فیس بوک به میزان ۲۲ درصد باال رفت و به ۲ / ۲1 میلیارد دالر رسید، 
ــمار  ــبکه اجتماعی را ۲9 درصد باال برد و به 8۵ / ۷ میلیارد دالر رساند.ش که عایدی ش
کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک طی سه ماه 3۰ میلیون نفر افزایش یافت و به حدود یک 
میلیارد و 8۲۰ میلیون کاربر رسید. روزانه بیش از ۲ و نیم میلیارد نفر در سراسر جهان به 
اپلیکیشن های این کنسرن، یعنی اینستاگرام و واتس اپ مراجعه می کنند.در همین شرایط 
ــرن با افزایش فروش تا بیش از 4۶  ــود سرشاری نصیب گوگل شده است و این کنس س

میلیارد یورو، سود خود را به بیش از 11 میلیارد دالر افزایش داده است. بیشترین درآمد 
این شرکت از پخش آگهی های تبلیغاتی حاصل می شود.در سه ماهه قبل عایدی یوتیوب، 

وابسته به گوگل، نیز به شکلی جهشی افزایش یافت و به پنج میلیارد دالر رسید.

  تجهیزات پرطرفدار اپل
برخالف کنسرن های یادشده که درآمد آنها بیشتر از فروش خدمات نرم افزاری بود، باالترین 
منبع درآمد اپل همچنان از فروش دستگاه ها و تجهیزات سخت افزاری است.اشکالی که در 
فصل گذشته برای اپل پیش آمد، این بود که برخالف وعده ای که داده بود، نتوانست آیفون 
تازه خود را در ماه سپتامبر عرضه کند و یک ماه بعد آن را به بازار فرستاد. همین تأخیر سود 
اپل را حدود ۷ و نیم درصد یعنی تا ۷ / 1۲ میلیارد دالر پایین آورد.از فروش آیفون نسبت 
به سال قبل حدود یک پنجم کاسته شد و به حدود ۲۶ و نیم میلیارد دالر کاهش یافت؛ اما 
مجموع فروش اپل حدود یک درصد افزایش داشت و به ۷ / ۶4 میلیارد دالر رسید.در سه 
ماهه گذشته حجم فروش اپل از کامپیوترهای مک و آی پدهای جدید روی هم نزدیک به 
1۶ میلیارد دالر بوده است.اکنون باید منتظر بود و واکنش مشتریان را به آیفون 1۲ که قرار 
است در آستانه سال نو میالدی عرضه شود، مشاهده کرد.نگرانی تازه بزرگترین کنسرن های 
اینترنتی این است که دادگستری ایاالت متحده بیش از پیش آنها را به خاطر تخلف از 
اصول رقابت آزاد زیر فشار قرار داده است. برای نمونه هفته گذشته وزارت دادگستری آمریکا 
کیفرخواستی علیه شرکت گوگل تنظیم کرد.دادگستری آمریکا گوگل را متهم کرده است 
که ماشین جستجوی این شرکت به شکلی جانبدارانه و غیرقانونی به سود صاحبان سهام و 

آگهی عمل می کند و بدین سان مقررات رقابت آزاد را زیر پا می گذارد.

شرکت هواوی با هدف نمایش توانمندی های خود برای تولید محصوالت متنوع مبتنی بر 
اینترنت اشیا ابتکار عمل تازه ای به خرج داده و ابزار عجیبی را روانه بازار کرده است.

به گزارش تکنولوژی نیوز چاینا، از جمله تولیدات جدید هواوی می توان به بالشی اشاره کرد 
که مجهز به حسگرهایی برای کنترل کیفیت خواب است.

این شرکت همچنین مسواکی تولید کرده که قادر به اجرای بازی های نصب شده بر روی 
ــت. زنگ دربی که می تواند مهمانان را شناسایی کرده و هویت آنها را به  تلفن همراه اس

میزبان اعالم کند نیز یکی دیگر از تولیدات جالب شرکت هواوی است.
هواوی این محصوالت جذاب و برخی تولیدات دیگر را در نمایشگر فناوری شنزن چین 
در معرض دید عالقمندان قرار داده است. به گفته شأن گنگ مدیر گروه کسب و کارهای 
مصرف کنندگان هواوی پیش بینی می شود درآمد حاصل از تولید محصوالت مبتنی بر 
اینترنت اشیا در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰19 بیش از ۵ برابر شود. از همین رو هواوی 

سرمایه گذاری در حوزه اینترنت اشیا را در دستور کار خود قرار داده است.
هواوی با تولید چنین محصوالتی به دنبال اثبات این موضوع است که عالوه بر فعالیت در 

عرصه مخابرات و تولید گوشی های هوشمند توانمندی های دیگری نیز دارد.
این شرکت چینی همچنین قصد دارد ابزار و خدمات قابل دسترس از طریق اینترنت سیار 
ــتگاه ها و ابزار هوشمند نیز در دسترس عالقمندان قرار دهد و بین  را از طریق دیگر دس
خدمات و محصوالت خود هماهنگی و یکپارچگی ایجاد کند.هواوی به دنبال تولید لوازم 
خانگی هوشمند نیز هست و با توجه به رسیدن ارزش این بازار به بیش از 1۵۷ میلیارد دالر 

تا سال ۲۰۲3 شاهد قدرت نمایی شرکت چینی در این زمینه هم خواهیم بود.
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آغاز مرحله دوم حامیت از پیام رسان های داخلی

امیر خوراکیان با اشاره به تصوب سند ساماندهی پیام رسان ها در کشور گفت: پس از تصویب 
این سند استقبال بسیار خوبی از سوی مردم نسبت به پیام رسان های داخلی صورت گرفته 
اما در ادامه مشکالت فنی و نواقصی در ارایه خدمات و سرویس دهی ها به وجود آمد که البته 
این تجربه پس از سکون و افت مختصری مسیری برای رشد جدی پیام رسان های داخلی در 

زمینه های مختلف و مجددا رشد اقبال نسبت به پیام رسان های داخلی فراهم کرد.
وی افزود: برای حمایت از پیام رسان های داخلی در مرحله اول براساس مصوبات شورای 
عالی فضای مجازی کشور یکسری اقدامات صورت گرفت و در حال حاضر در مرحله دوم 
حمایت ها برای تقویت و ارتقای آنها هستیم. معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز 
ملی فضای مجازی در تشریح مرحله دوم حمایت ها از پیام رسان های داخلی اعالم کرد: 
اتصال پیام رسان های داخلی به اپراتورها، کسب سهمی از درآمد ترافیک، اختصاص مرکز داده 
رایگان، تسهیل در اعطای مجوز، ارایه خدمات دولت الکترونیک، ایجاد شرایط مناسب تبلیغ در 
رسانه ها، رفع مشکالت قضایی و حقوقی و در نهایت همکاری در تمدید بازپرداخت تسهیالت 

مالی دریافتی از جمله حمایت های کشور در مرحله دوم این طرح است.

  ایجاد ارتباطات صوتی و تصویری در پیام رسان های داخلی
وی تاکید کرد: ایجاد ارتباطات صوتی و تصویری حمایت بزرگی بود که با همکاری اپراتورها 
برای اتصال آنها به پیام رسان ها صورت گرفت . همچنین طبق مصوبه شورای عالی فضای 
مجازی اپراتورها به میزان ترافیکی که پیام رسان ها بتوانند ایجاد کنند سهمی از درآمد آن 
را پرداخت خواهند کرد که این مهم باعث ایجاد رقابت در جذب مخاطب و تامین نیازها و 
سرویس های مورد نیاز مردم در پیام رسان های داخلی و در نهایت ارتقای کیفیت خدمات 

به شهروندان عزیز خواهد شد.
ــاخت برای  ــتای ایجاد زیرس وی با بیان این که وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در راس
خدمات پایه شبکه ملی اطالعات مرکز داده شهید سلیمانی را ایجاد و به صورت رایگان در 
اختیار پیام رسان های داخلی قرار خواهد داد، گفت: با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات همچنین سامانه ای ایجاد شد تا پیام رسان های داخلی بتوانند با مراجعه به آن و 
بارگذاری اطالعات مورد نیاز نسبت به دریافت مجوز در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام کنندکه 

این مجوز در ادامه برای دریافت تسهیالت، امکانات و تعامالت مورد نیاز است.

 عرضه خدمات دولت الکترونیک بر روی پیام رسان های داخلی
معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی درخصوص ارایه خدمات 

معاون فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی از آغاز مرحله دوم حمایت از پیام رسان های داخلی با تاکید بر تالش بیشتر آنها برای ارتقا و تقویت خود 
در کنار این حمایت ها برای ایجاد نتیجه مطلوب خبر داد.

ــان های داخلی برای افزایش کارآیی آنها و تسهیل  دولت الکترونیک بر روی پیام رس
در تامین نیازهای مردم اظهار داشت: با توجه به این که برای ارایه این خدمات نیاز به 
همکاری سازمان های بسیاری است، علی رغم محدودیت های فعلی کشور در مبارزه 
با کرونا، پیگیری های الزم صورت گرفته و شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه به زودی 

خواهیم بود.
خوراکیان افزود: برای رفع مشکالت قضایی پیام رسان ها نیز کارگروهی با مشارکت قوه 
قضائیه و دادستانی تشکیل شده و مسائل پیام رسان ها به خصوص در حوزه تفکیک 

مسئولیت های کاربر با صاحب سرویس در حال پیگیری است.

  حمایت همه جانبه کشور برای معرفی و تبلیغ پیام رسان های داخلی
ــیما  ــان های داخلی از صدا و س ــاره به این که برای تبلیغ و معرفی پیام رس وی با اش
درخواست کردیم تا با رفع تداخل قوانین داخلی این سازمان برای معرفی آنها به مردم 
ــرایط ویژه ای اختصاص یابد، گفت: آنچه که مسلم است شناسایی پیام رسان های  ش
داخلی به مردم نیاز به حمایت همه جانبه دارد بنابراین مسئوالن و دستگاه های اجرایی 
حتما در اطالع رسانی ها و برنامه هایی که دارند پیام رسان های داخلی را مقدم بدارند و 
اگر مجبورند برای مخاطبان خارجی در پیام رسان های خارجی اطالع رسانی کنند این 
امکان را فراهم کنند تا این محتوا به استناد مطلبی که در پیام رسان داخلی منتشر شده 
بازنشر شود. همچنین از فعاالن فضای مجازی و چهره های شناخته شده می خواهیم 
برای حفظ منافع عمومی و ضمانت فعالیت مردم در فضای مجازی در پیام رسان های 

داخلی پررنگ تر ظاهر شوند.
خوراکیان افزود: مشکالت، دعاوی و رسیدگی به حقوق افراد در پیام رسان های خارجی 
به خصوص در حوزه های مسائل مالی و اجتماعی قابل رسیدگی نیست و بنابراین کسب 

وکارها در پیام رسان داخلی امنیت بیشتری خواهند داشت.
وی با تاکید بر این که پیام رسان های داخلی باید برای ارتقا و تقویت خود تالش کنند و 
سرویس های بهتری ارایه دهند چرا که حمایت ها در کنار تالش های این پیام رسان ها 
نتیجه مطلوب را خواهد داشت بنابراین صرفا به دنبال حمایت نباشند، تصریح کرد: از 
ــود در ایران دفتر مرکزی ایجاد کرده و امکان  ــان های خارجی دعوت می ش پیام رس
تعامل و ارتباطات را ایجاد کنند چرا که ما موافق فعالیت سرویس های خارجی با اولویت 
ــرویس های داخلی در کشور هستیم اما این به میزان تعامل و همکاری  حمایت از س

سرویس های خارجی براساس اصول بین المللی بستگی دارد.

پیام رسان های داخلی باید برای 
ارتقا و تقویت خود تالش کنند 
و س��رویس های بهت��ری ارایه 
دهند چرا که حمایت ها در کنار 
ت��الش های این پیام رس��ان ها 
نتیجه مطلوب را خواهد داشت.
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صدور خدمات استارتاپ های ایرانی به بازارهای بین المللی از طریق MTN فراهم می شود

بخشی از گوشی های ساخت داخل به سفارش ایرانسل، در مراحل تست نهایی است

مدیرعامل ایرانسل گفت: تا کنون چند سرویسی که شرکت های ایرانــی برای ایـــرانسل 
ــه MTN و اپراتورهای آن معرفی کرده ایم که هم اکنون در فاز  ــدازی کرده اند را ب راه ان
بررسی و ارزیابی MTN است و اگر موفق باشند، می توانند به عنوان اولین محصوالتی 

باشند که از دل شرکت های ایرانی استخراج شده و به MTN رسیده است.
ــی آرند در گفت وگو با خبرنگار سیتنا و در پاسخ به اینکه در صورت  دکتر بیژن عباس
ــه ای دارد که با اتکا به MTN، امکان حضور  ــل برنام رفع تحریم های ایران، آیا ایرانس
ــت: امکان صدور خدمات  ــی در بازار بین الملل را فراهم کند؟ گف ــتارتاپ های ایران اس
استارتاپ های ایرانی در بازارهای بین المللی همچون MTN امکان پذیر است. تا کنون 
ــی که شرکت های ایرانی برای ایرانسل راه اندازی کرده اند را به MTN و  چند سرویس
اپراتورهای آن معرفی کرده ایم که هم اکنون در فاز بررسی و ارزیابی MTN است و اگر 
موفق باشند، می توانند به عنوان اولین محصوالتی باشند که از دل شرکت های ایرانی 
استخراج شده و به MTN رسیده است.وی ادامه داد: اگر تحریم ها نباشد کار راحت تر 

ــرکت های ایرانی قرار می گیرد تا  ــود و فرصت های بهتر و بیشتری در اختیار ش می ش
خدمات مناسب تری ارائه دهند.

مدیرعامل شرکت ایرانسل، پیرامون خروج MTN از بازار ایران هم گفت: MTN با توجه 
به شرایطی که در خاورمیانه حاکم است، بحث خروج از خاورمیانه و شرکت های چالشی و 
تمرکز بر بازار آفریقا به عنوان اپراتور آفریقایی را مطرح کرده است، اما ایران بحثی جدا دارد، 
 MTN چراکه بازار بزرگی داریم و دیتایی که ایرانسل دارد بخش زیادی از دیتای گروه
است.عباسی آرند، اظهار کرد: ضریب نفوذ گوشی های هوشمند در ایران بیش از ۷۵ درصد 
است و ۲۵ درصد دیگر، فرصت برای توسعه  این بازار وجود دارد. در حال حاضر کیفیت 
شبکه ی 3G و 4G ایرانسل در ایران به مراتب بهتر از سایر اپراتورهاست و MTN برنامه  

کوتاه مدتی برای خروج از ایران ندارد.
وی، خاطرنشان کرد: با توجه به مباحث سیاسی جدید و همچنین تغییر مدیرعاملی در این 
گروه، مدیرعامل جدید عالقه  بیشتری برای سرمایه گذاری در بازار ایران دارد و حضورا هم 

به ایران خواهند آمد و بازار ایران را بررسی می کند.
عباسی آرند، پیرامون برنامه  ایرانسل برای حضور در بازارهای منطقه ای به سیتنا گفت: 
در بازارهای منطقه ای به چند روش می توان ورود کرد که ایرانسل سرویس های  خود را 
توسعه داده است؛ مخصوصا سرویس دیجیتال، IPTV یا سرویس هایی همچون اسنپ، 

سرویس های حوزه غذایی و سرویس های دیگر.
ــال اخیر بحث همکاری را با اپراتورهای کشورهای همسایه  وی، اظهار کرد: طی یک س
مطرح کردیم و اگر تحریم ها کمتر شوند و فضای بین المللی بهتر شود، ارائه  این سرویس ها 

نیز بهبود می یابد و امکان صدور خدمات فنی و مهندسی IT و ICT پیدا کنیم.
عباسی آرند، گفت: برخی از پیمانکاران ما بخشی از تجهیزات شبکه را بومی سازی کردند 
و اگر فضا بهتر شود، تجهیزاتی که در شبکه ما استفاده می شوند را می توانیم با حمایت 

شرکت های تولیدکننده  داخلی، به بازارهای بین المللی معرفی کنیم.
وی، افزود: بخشی از سخت افزارهای اپراتورهای کشورهای دیگر از وندورهای بزرگ تامین 
می شوند که ما این کار را در داخل کشور بومی سازی کردیم. سرویس های نرم افزاری و 
دیجیتالی را داریم و بخشی از اپلیکیشن هایی که در ایرانسل استفاده می کنیم بومی سازی 

شده اند.

مدیرعامل ایرانسل، گفت: فاز CBU پروژه  حمایت از ساخت گوشی داخلی، انجام شد و 
تعدادی از گوشی هایی که به سفارش ما تولید شده بود آماده شده است که بعد از انجام 

تست های شبکه، روانه  بازار می شود.
دکتر بیژن عباسی آرند در حاشیه  مراسم راه اندازی سومین سایت 5G  ایران و در پاسخ به 
سوال خبرنگار سیتنا پیرامون آخرین وضعیت تفاهم نامه همکاری برای »حمایت از تولید و 
توسعه زیست بوم تلفن همراه هوشمند تولید داخل«، گفت: برنامه  ما حمایت از تولید داخل 
است. تولید داخل معموال چند فاز دارد که فاز اول آن، CBU  و تولید و حمل تکنولوژی 

است و بخش های بعدی SKD  و CKD است.
وی ادامه داد: فاز CBU این پروژه خوشبختانه انجام شد و تعدادی از گوشی هایی که به 
سفارش ما تولید شده بود آماده شده است که برخی تست های شبکه باید انجام شود و 

برخی اپلیکیشن های داخلی روی آن راه اندازی و نصب شود و سپس روانه  بازار شود.
وی افزود: برنامه ریزی برای خط SKD تا آخر سال انجام شده و از اواخر سال تولیدات 
داخلی مونتاژ شده در قالب SKD هم وارد بازار می شوند و در قدم بعدی اگر این تجارت 
از لحاظ وضعیت اقتصادی جوابگو باشد بحث CKD در برنامه های شرکت تولیدکننده 

است.
ــم، با اشاره به تحوالت سریع در فناوری های ارتباطی،  ــل در  این مراس مدیرعامل ایرانس
به خصوص ارتباطات همراه و اشاره به این که ایرانسل توانسته است برای اولین بار، شبکه 
نسل پنج تلفن همراه را وارد کشور کند، گفت: توسعه فناوری 5G سنگ بنای اقتصاد 

دیجیتال است و سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی خواهد داشت.
وی همچنین در توضیحاتی، کاربردهای 5G در حوزه های مختلف، از جمله شهر هوشمند 
و اینترنت اشیا، پزشکی، رسانه و سرگرمی، تولیدات صنعتی، صنعت کشاورزی، انرژی و 

سالمت را تشریح و تأکید کرد: در ایرانسل طی دو سال اخیر، زیرساخت شبکه را برای 
توسعۀ نسل پنج آماده کرده ایم که با راه اندازی این شبکه در نقاط مختلف، همه مشترکان 

دارای گوشی های با قابلیت پشتیبانی از 5G می توانند از خدمات آن استفاده کنند.
ــل پنج تلفن همراه و راه اندازی  ــی آرند با تأکید بر برنامه ایرانسل برای توسعه نس عباس
سایت های جدید در سایر مناطق از جمله جزیره کیش، به توافق سال گذشته ایرانسل 
و دانشگاه تربیت مدرس برای راه اندازی آزمایشگاه 5G در این دانشگاه اشاره کرد و گفت: 
این آزمایشگاه در حال نهایی شدن است و ذیل آن، پروژه های دوجانبه ای با دانشگاه تعریف 

می شود تا برای انجام پروژه های تحقیقاتی در این دانشگاه به کار رود.
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با برگزیدن مسیر خودکفایی، بومی سازی حداکرثی را در دستور کار قرار داده ایم

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ایران ارقام می گوید: با توجه به سیر تحوالت جهان، افزایش نیاز به ارتباطات امن و سریع، گسترش اینترنت اشیا، ذخیره سازی داده های 
کالن و تغییرات زندگی روزمره انسانها ، انتظار می رود که صنعت مخابرات و ارتباطات یکی از صنایعی باشد که به سرعت گسترش یابد.

در گفت وگوی ویژه این شماره از ماهنامه نسل چهارم، با دکتر کورش منتظری، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ایران ارقام، پیرامون زمینه فعالیت این شرکت به 
گفت وگو نشستیم. وی دارای کارشناسی الکترونیک و کارشناسی ارشد مخابرات از دانشگاه فنی مونیخ  آلمان و دکتری مدیریت بازرگانی از دانشگاه صنایع تهران است.

منتظری فعالیتش را از بخش طراحی سوئیچ شرکت زیمنس در آلمان  و شرکت Dutsch Telecom آغاز کرد و طی سال های گذشته این فعالیت را با حضور مدیریتی 
در شرکت های ایرانسل، فن آوا موج و ارتباطات کوه نور و ایران ارقام ادامه داده است.

مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ایران ارقام:

وام های کم بهره برای بومی سازی تکنولوژی و امور تحقیقاتی در اختیار رشکت ها قرار گیرد

ظهور 5G، فرصت های جدیدی برای تحوالت حوزه ارتباطات فراهم کرده است

زهرا طاهری

مشروح این گفتگو بدین شرح است:
در این نشست دکتر کورش منتظری، مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
شرکت ایران ارقام صحبت خود را اینگونه آغاز نمود: فناوری اطالعات 
و ارتباطات، به عنوان یکی از پرشتاب ترین و بزرگترین صنایع جهان، 
ــورها محسوب  ــعه پایدار کش ــتراتژیک در توس صنعتی کلیدی و اس
می شود  که نرخ رشد آن از شاخص های اصلی توسعه یافتگی کشور به 
حساب می آید. این صنعت با ایجاد ارزش افزوده و کاهش هزینه های 
تولید، فروش، بازاریابی و خدمات، منجر به بهره وری و کارایی اقتصادی 

می شود.
ــرمایه و کمک به  ــت س ــریع بازگش ــزود: عالوه بر آن، نرخ س وی اف
اشتغال زایی از ویژگی های مهم این صنعت است که این امکان را در 
اختیار مدیران می گذارد تا با سرمایه گذاری نسبتاً کم، برای محققان و 
متخصصان زیادی، اشتغالزایی شود. این صنعت در توسعه پایدار، منجر 
به توانمندسازی ذی نفعان در حوزه کارایی، بهره وری تولید، افزایش 

دسترسی، افزایش دانش و مشارکت و باال رفتن امکانات می گردد.
وی گفت: بنابراین حضور فعال و جدی تر در بخش ها و ابعاد مختلف 
صنعت ارتباطات و اطالعات، برای تمام سازمان ها و کسب و کارهایی 
که به نوعی با این صنعت گره خورده اند، ضروری است و شرکت ایران 

ارقام نیز در همین مسیر حرکت می نماید.
دکتر منتظری با ارائه  خالصه ای از سوابق و رویکردهای تجاری ایران 
ــرکت اینطور بیان داشت: ماموریت  ارقام در خصوص ماموریت این ش
اصلی شرکت ایران ارقام که از حدود ۶۷ سال پیش تا کنون در حال 
فعالیت است، ارائه  خدمات در زمینه دستگاه های خودپرداز و تجهیزات 
ــتیبانی و خرید و  ــخت افزاری و نرم افزاری بانکی،  نگهداری و پش س
 King ــت. ایران ارقام نماینده شرکت های معتبر مانند فروش آنها اس
ــت. اگرچه با توجه به تحریم ها، شرکت در زمینه   Teller در ایران اس
ــکالتی شده، اما با تالش های  نقل و انتقال و مبادالت ارزی دچار مش
خستگی ناپذیر همکاران مان در بخش های مختلف، به دنبال بهره برداری 
از ظرفیت های داخلی هستیم تا بتوانیم با استفاده از تولیدات داخلی، 

تمامی فرآیندهای پشتیبانی، نصب و نگهداری را به انجام رسانیم.
دکتر منتظری، اظهار کرد: چندی است که فروش  شرکت محدود شده 
ــاص وارد می کنیم. در همین حال،  ــت و تجهیزات را به صورت خ اس
اگرچه به صورت ایده آل تجهیزات باید عوض شوند و قطعات نو مورد 
استفاده قرار گیرند، ولی به سبب محدودیت های موجود، ناچار به تعمیر 
قطعات هستیم. اما خوشبختانه با توجه به اینکه در شرکت، مهندسین 
خبره ای در این زمینه داریم، برخی از تجهیزات پس از آنکه مهندسی 
ــدند، وارد چرخه  تولید گردیده و در دستگاه ها وتجهیزات  معکوس ش
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ش��رکت را در حوزه فین تک و اس��تارتاپ وارد کردیم 
و در حال طراحی س��وپر اپی هستیم که قابلیت این را 
دارد که مش��ترک بتواند جابه جایی پول داشته باشد یا 
قبوض خود را پرداخت کند و بتواند خدمات گردشگری 

و دیگر خدمات را نیز دریافت کند.

ایران ارقام نصب شده و مورد استفاده قرار می گیرند.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ایران ارقام، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هر 
تجارتی برای خود بلوغ و پایانی دارد، شبکه ATM هم دوران پس از بلوغ خود را طی 
می کند و با توجه به ورود پاندمی کرونا به کشور، افراد جامعه بسیار کمتر از دستگاه های 
ATM استفاده می کنند،.عمده  استفاده از این دستگاه ها در حال حاظر برای برداشت 
ــر خدمات پولی و بانکی از  ــت؛ در همین حال مردم برای دریافت دیگ ــه نقدی اس وج

حوزه های فین تکی و استارتاپی استفاده می کنند.
وی، اشاره کرد: با توجه به اینکه باالی 13 هزار دستگاه خودپرداز در کشور را نگهداری 
و پشتیبانی می کنیم، در کنار ماموریتی که داشتیم، برای بازاریابی، پشتیبانی و هدایت 

تراکنش های پایانه های فروش نیز مجوزهای الزم را دریافت کردیم.
وی افزود: با توجه به سیر تحوالت جهان، افزایش نیاز به ارتباطات امن و سریع، گسترش 
ــیا، ذخیره سازی داده های کالن و تغییرات زندگی روزمره انسانها ، انتظار  اینترنت اش
می رود که صنعت مخابرات و ارتباطات یکی از صنایعی باشد که به سرعت گسترش 
یابد. در حال حاضر ظهور نسل پنجم شبکه های تلفن همراه نیز، فرصت های جدیدی 
برای تحوالت این حوزه فراهم کرده است که سرعت و پیچیدگی آن،  نیازمند امنیت 
اطالعات و استفاده بیشتر از هوش مصنوعی و ابزارهای هوشمند به خصوص در بازارهای 

پولی و مالی و تجاری است.
وی گفت: در همین راستا یکی دیگر از مجوزهایی که ایران ارقام موفق به دریافت آن 
شد، مجوز خدمات اپراتور مجازی تلفن همراه )MVNO( است. با کنار هم قرار دادن 
این حلقه ها می بینید که زنجیره  تجاری شرکت با رویکردی مشخص، در حال تکمیل 

می باشد.
دکتر منتظری، اظهار کرد: در کنار دستگاه های  ATM، با اضافه شدن سیم کارت های 
ایران ارقام که امکان برقراری ارتباط امن را فراهم می نمایند، به بانک مورد نظر این امکان 
را می دهیم که خدمات را اداره نموده و با استفاده از شبکه امن اختصاصی APN بانک 

این تبادل اطالعات را انجام می دهند و از امنیت باالی 99 درصد برخوردار می شوند.
ــرکت ایران ارقام، افزود: شرکت را در حوزه فین تک  مدیرعامل و عضو هیات مدیره ش
و استارتاپ وارد کردیم و در حال طراحی سوپر اپی هستیم که قابلیت این را دارد که 
ــد یا قبوض خود را پرداخت کند و بتواند  ــترک بتواند جابه جایی پول داشته باش مش

خدمات گردشگری و دیگر خدمات را نیز دریافت کند.
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وی، خاطرنشان کرد: در زمینه موبایل، سرویسهای APN و MVPN را داریم؛ شبکه  
APN شبکه خصوصی جهت ارائه  خدمات به بانک ها و سازمان ها طرح ریزی گردیده 
ــرکت را در ارتباطی پویا و تحرک پذیر با  ــبکه داخلی، یک ش و MVPN به معنای ش

کارکنانش قرار خواهد داد.
دکتر منتظری، در ادامه اینطور اظهار کرد که: در شبکه MVPN از سرویس های تلفن 
همراه و ثابت استفاده کردیم. عالوه بر پیش شماره تلفن ثابت، یک پیش شماره روی 
موبایل آوردیم و عالوه بر آن تلفن داخلی یا PBX مجازی هم ایجاد کردیم که ارگان ها 
و یا اشخاص حقیقی به جای استفاده از تلفن سانترال، با استفاده از این سرویس امکان 
برقراری ارتباط با شماره های داخلی افراد سازمان شان را داشته باشند که این ابتکار عمل 
منجر به کاهش قابل توجه هزینه ها خواهد شد. در تالشیم با اپراتورهای خارجی هم 

در تالش��یم با اپراتورهای خارجی ه��م ارتباط برقرار 
کنیم تا روی سیم کارت های خودمان پیش شماره های 
خارجی هم داش��ته باشیم و شماره های ما نیز بر روی 
سیم کارت های خارجی تعریف شوند تا در این صورت 

هزینه های رومینگ تا 80 درصد کاهش یابد.

ارتباط برقرار کنیم تا روی سیم کارت های خودمان پیش شماره های خارجی هم داشته 
باشیم و شماره های ما نیز بر روی سیم کارت های خارجی تعریف شوند تا در این صورت 

هزینه های رومینگ تا 8۰ درصد کاهش یابد.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ایران ارقام، افزود: میزان حضور در مناقصات را 
باال بردیم و حوزه تلکام را وارد شرکت کردیم که در زمینه های اجرایی آن نیز فعالیت 
داریم. شرکت در مناقصات و تامین تجهیزات اپراتورهای موبایل و ثابت از جمله دیگر 

مواردی است که در دست اجرا داریم.
ــان کرد: با اپراتور همراه اول قراردادی را منعقد کردیم که در  دکتر منتظری، خاطرنش
رابطه با تجهیزات RAN است و در این مناقصه برنده شدیم و در تالشیم تجهیزات را 
تامین کنیم. در زمینه طراحی و ساخت تبلت وارد شدیم و با وزارت آموزش و پرورش در 

زمینه فروش تبلت های دانش آموزی به این وزارتخانه نیز قراردادی را منعقد کردیم.
ــرکت ایران ارقام، اظهار کرد: در زمینه تبلت هــــای  مدیرعامل و عضو هیات مدیره ش
دانش آموزی، مهندسی معکوس یکی از برندهای خارجی را انجام می دهیم و در کارخانه 
پرند قرارداد انتقال تکنولوژی داریم تا قطعات بردی را طراحی کرده و تنها چیپ ِست های 
قطعات الکترونیکی و LCD را وارد می کنیم و با همکاری برند شرکتی که در زمینه تبلت 

فعالیت دارد، توزیع می کنیم و برند ایران ارقام نیز بر روی این تبلت ها درج می شود.
وی، ادامه داد: در زمینه صندوق های فروشگاهی نیز فعال بوده و برنامه تولید و عرضه 
1۰ هزار صندوق فروشگاهی در سال جاری داریم. همچنین در مناقصه سوئیچ مالیاتی 
شرکت کردیم تا بتوانیم سهمی در این حوزه داشته باشیم. در زمینه بازاریابی، نصب، 
پشتیبانی و هدایت تراکنش های بانکی مبتنی بر کلیه ابزارهای پذیرش شاپرکی اقدامات 

متعددی انجام پذیرفته است.
ــعبه در سطح کشور داریم که وظیفه نگهداری و پشتیبانی  منتظری، گفت: 1۰۰ ش



w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

21

13
99

اه 
ن   م

�ا
/ آب

 62
ره  

ما
ش

گفت وگوی
ویژه

ــطح استان ها را برعهده  ــخت افزاری در س کلیه محصوالت و تجهیزات س
ــبکه های فروش  ــل برای خدمات و نگهداری ش دارند. قرارداد ما با ایرانس
ــت که هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ تجاری فعالیت دارند.  ــل اس ایرانس
ــتا در هر استان چندین نمایندگی داریم که این خدمات را  در همین راس
ارایه میدهند. الزم به ذکر است که در حوزه طراحی و ساخت PO Sهای 

اندرویدی نیز فعالیم.
ــتیــم و  ــک وcashless  هم فعال هس وی اظهار کرد: در تولیدات کیوس
ــابه POS سرویس می دهد و  mini cashless طراحی می کنیم که مش
ــاعته با  ــت که POS به طور ۲4س ــتم این اس مهمترین تفاوت این سیس
مشترک تسویه می کند اما mini cashless ما در لحظه با مشترک تسویه 

می کند.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ایران ارقام، گفت: 3۰ تا 3۵ درصد 
بازار کشور در این حوزه در اختیار شرکت ایران ارقام میباشد. متاسفانه کرونا 
کسب وکار تمام بنگاه های اقتصادی را محدود کرده که طبیعتا خدمات ما 

هم در این دوران با مشکل مواجه شده است.
مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت ایران ارقام، افزود: تهدیدات در زمینه 
ــت که در حال  ــت ما، انتقال تکنولوژی از خارج و تامین قطعات اس فعالی
حاظر ثبت و سفارش را به دلیل مشکالت ارزی و تحریم ها با مشکل مواجه 
کرده است و همچنین نمی توانیم به تعهدات مالی با تامین کننده تجهیزات 
بپردازیم و تامین قطعات ما محدود شده است که این شرایط امکان حضور 
در حوزه های بزرگ تر را از ما گرفته و به خدمات رسانی ما لطمه زده است 
که نهایتا مسیر خودکفایی را برگزیدیم و تا جایی که توانستیم بومی سازی 
ــه از دولت انتظار  ــت ک ــم. در همین حال، جریان نقدینگی مهم اس کردی
می رود وام های کم بهره را برای مسائل بومی سازی و تحقیقاتی در اختیار 

ما قرار دهد تا با سرعت باال امکان ارائه  خدمات برایمان فراهم باشد.
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  چرا تصمیم به بازطراحی اپلیکیشن همراه بام گرفته شد؟
با وجود اینکه نسخه قبلی همراه بام که در سال 9۵ منتشر شد مورد قبول کاربران 
بود، ولی در راستای ارتقاء تجربه کاربری و پیشرو بودن در استفاده از فناوری های 
ــازی، توسعه خدمات و تسهیل و تسریع انجام امور بانکی، باز  روز دنیا، هوشمندس

طراحی این اپ در دستور کار قرار گرفت.

  چه راهکارها و عواملی در دستیابی اپلیکیشن همراه بام ملی به امتیاز 
۴.۷ و تعداد نصب باالی آن تاثیرگذار بوده است؟

در مراحل اولیه بازطراحی و توسعه محصول و بر مبنای فرآیند تفکر طراحی، درک 
ــرار گرفتـــه و برای ایـــن منظـــور  ــتریان در اولویـــت قـ عمیق انتظارات مش
روش هایی نظیر تست کاربردپذیری و تحلیل رفتار مشتریان بکار گرفته شده است 
تا با استفاده از نتایج به دست آمده در جهت بهبود هر چه بیشتر تجربه کاربری در 
اپلیکیشن استفاده شود. همچنین، در روند طراحی و توسعه محصول، بهره گیری 
از دانش تیمی باال، توجه به جنبه های نوآورانه و هوشمندانه، بکارگیری جدیدترین 
ــتانداردها و حفظ امنیت اطالعات کاربر در باالترین سطوح همواره مدنظر قرار  اس
گرفته تا کاربر بتواند در عین سادگی از بروزترین، سریعترین و کامل ترین خدمات 

در حوزه امور بانکی بهره مند باشد.
  

  فرایند تست و انتشار نسخه اولیه همراه بام جدید چگونه بود؟
ــری و دریافت بازخورد  ــت اپ از لحاظ کاربردپذی ــگاه ویژه ای به تس ــا همواره ن م
ــار اپ به صورت عمومی، گروه های مختلفی از کاربران  ــتـه ایم و قبل از انتش داش

را در نظر گرفتیم.
در مرحله اول اپلیکیشن جدید در اختیار همکاران ما در شرکت سداد قرار گرفت. 
پس از دریافت بازخوردها و بهبود اپلیکیشن، نسخه جدیدی را در اختیار همکاران 

گفت وگوی
ماه

بررسی عوامل موفقیت پرنصب ترین اپلیکیشن بانکی در گفت وگو با
 تیم توسعه دهنده اپلیکیشن »همراه بام ملی«

با افزایش امکانات سامانه »بام« بانک ملی ایران و نیز ساده سازی فرایندها، هر روز بر تعداد کاربران »بام« افزوده می شود که در جدیدترین آمار، تعداد کاربران این سامانه از 
مرز پنج میلیون نفر گذشت.این سامانه که در قالب های انفرادی، شرکتی و سازمانی در دسترس مخاطبان است، عالوه بر امکاناتی چون عملیات های بانکی روزمره، کارت به 
کارت، مدیریت قبوض، نیکوکاری و ...، امکان مدیریت دارایی ها را نیز برای کاربران فراهم کرده است.»بام« از سوپرمحصوالت بانک ملی ایران و منطبق بر استانداردهای جهانی 
است که تا کنون در بسیاری از ارزیابی های حرفه ای رتبه های نخست را کسب کرده است.این سامانه با بیش از دو میلیون نصب فعال، اکنون به عنوان یکی از پرنصب ترین 
اپلیکیشن های بانکی موجود در کافه بازار از سوی کاربران شناخته شده و امتیاز ۴.۷ از کاربران دریافت کرده است.بام در دو نسخه وب و تلفن همراه قابل دسترسی است و با 
سطح امنیتی باال، کیفیت مطلوبی از خدمات را به مشتریان بانک ملی ایران ارائه می دهد.در همین راستا در این شماره از ماهنامه نسل چهارم، به منظور معرفی هر چه بیشتر 

امکانات و کارکردهای »همراه بام ملی« با تیم توسعه دهنده اپلیکیشن »همراه بام ملی« به گفت وگو نشستیم که مشروح آن در ذیل می آید:
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بانک ملی قرار دادیم. بازخوردها و پیشنهادات موثری از همکاران سداد و بانک ملی 
دریافت کردیم که باعث بهبود کیفیت اپلیکیشن شد.

تست کاربردپذیری اپلیکیشن همراه بام را به صورت حضوری با انتخاب کاربرانی با 
ویژگی های مختلف برگزار کردیم و 94 درصد حس رضایتمندی کاربران را کسب 
کردیم. سپس اپلیکیشن در اختیار گروه منتخبی از کاربران که استفاده بیشتری از 
نسخه قبلی همراه بام داشتند، قرار گرفت.طی کردن همه این مراحل باعث شد از 
کیفیت و کاربردپذیری اپلیکیشن جدید مطمئن باشیم و انتشار عمومی اپلیکیشن 

را از بهمن ماه 98 در سامانه بام و اپ استورها شروع کردیم.

ــید؛ به این دلیل که، با شیوع ویروس کرونا در جامعه  ــتر به نظر میرس جامعه بیش
ــت  ــتکش حتی برای کاربرانی که هنگام ورود از ویژگی اثر انگش ــتفاده از دس و اس
استفاده می کردند امکان لمس مستقیم صفحه نمایش با مشکل مواجه شده بود و 

اضافه کردن این قابلیت چاره ساز بود.

  مراحل ارتقای این اپلیکیشن در آینده چگونه است و چه برنامه هایی 
برای توسعه دارید؟

ــته است.  ــتمر توجه ویژه ای داش ــعه همواره به نوآوری و بهبودهای مس تیم توس
ــنهادات منحصر بفرد به  ــردازش تصویر، ارائه پیش ــمند نظیر پ ــت های هوش قابلی
ــخصی سازی بیشتر خدمات  ــاس الگوریتمهای هوش مصنوعی و ش هرکاربر بر اس

برای هر مشتری به اپلیکیشن اضافه خواهد شد.
ــات بانکی مراجعه  ــش حداکثری خدم ــده با پوش همچنین در این مدت تالش ش
ــد این روند در کنار بهبود مستمر تجربه  ــعب به کمترین میزان برس فیزیکی به ش
ــتفاده از  ــت به نحوی که کاربران همراه بام بی نیاز به اس کاربری ادامه خواهد داش

سایر اپلیکیشن های بانکی باشند.

  بفرمایید ارتباط و نیازسنجی مشتریان چگونه انجام می شود؟
امروزه یکی از مؤلفه های اصلی در کسب و کارهای موفق مدیریت صحیح ارتباط 
با مشتریان است شرکت سداد نیز به عنوان پشتیبان بزرگترین بانک ایران یکی از 
موثرترین مراکز ارتباط با مشتریان را دارد. با تکیه بر امکانات و تجربه ای که در این 
زمینه داریم برنامه ریزی دقیقی برای پشتیبانی کاربران همراه بام و افزایش حس 

رضایتمندی صورت گرفته است .
برای مثال رضایت سنجی تلفنی یکی از آنها است که با تماس تلفنی با طیف متنوعی 
از کاربران به صورت روزانه، سواالت در خصوص بهبود عملکرد و پیشنهادات کاربران 
ــم مربوطه نیازمندی ها  ــط تی ــت و پس از تجزیه و تحلیل این اطالعات توس دریاف

اولویـت بندی شده و نهایتا در اپلیکیشن اعمال می شود.
ــد به صورت مستمر نسخه های آماده شده قبل از  ــتر نیز اشاره ش همانطور که پیش
انتشار توسط کاربران منتخب در دسته های مختلف تست شده و بینش مناسبی از 
عملکرد اپ و انتظارات و ترجیحات مشتری دریافت و در اپ اعمال میگردد و همواره 

این چرخه در توسعه این محصول درحال انجام است.
فرایند پاسخ دهی و تجزیه و تحلیل نیاز مشتریان از کانال های ارتباطی استور ها و 
بازخورد اپلیکیشن نیز در حال انجام است. همچنین جهت تسریع در رفع مشکالت 
ــبت راهنمایی، پیگیری و رفع  احتمالی برخی کاربران ضمن تماس تلفنی با آنها نس

مشکل سریعا اقدام می شود.
همراه بام ملی یکی از محصوالت موفق تیم حرفه ای بام می باشد و این موفقیت حاصل 
خالقیت، دانش روز، روحیه همدلی و حس تعلق خاطر به محصول در تمامی اعضای 
تیم همراه بام و سایر تیم های گروه بانکداری نوین شرکت سداد که ســـرویس ها و 
ــعه می دهند، است. در کنار تیم های  ــاخت های نرم افزاری محصول بام را توس زیرس
توسعه بام همواره تیم های تاثیرگذاری از گروه های توسعه و عملیات شرکت داده ورزی 
سداد وجود داشته اند که با همکاری و همراهی هر چه تمام تر در هموار سازی مسیر 

برای دستیابی به این مهم یاری رسانی کرده اند.

  چند نمونه از ویژگی های همراه بام جدید را شرح بفرمایید.
مشتریان انتظار دارند در سریعترین زمان ممکن به اطالعات بانکی خود دسترسی 
ــند و امور بانکی خود را به سرعت انجام دهند و تا حد ممکن از حجم  ــته باش داش
ــته اینترنت و شارژ باتری دستگاه شان کمتر مصرف شود. توسعه نسخه جدید  بس
اپلیکیشن همراه بام به گونه ای است که کاربر به طور چشمگیری شاهد باال بودن 
ــاهده اطالعات و انجام امور بانکی می باشد. همچنین  ــرعت درهنگام ورود، مش س
ــته اینترنت و نیز تعداد درخواست های شبکه که در  ــتفاده از بس میزان حجم اس
ــارژ باتری می شود در هنگام استفاده از اپلیکیشن  نهایت موجب کاهش میزان ش

همراه بام به حداقل رسیده است.
ــن، ویژگی پوسته تاریک به دالیلی نظیر  ــته روش در همراه بام جدید عالوه بر پوس
نگرانی های محیط زیستی با مصرف کمتر انرژی توسط باتری گوشی و همچنین 
کمک به بهبود خوانایی متون و در نتیجه افزایش دسترس پذیری اپلیکیشن برای 
ــیعی از کاربران دارای مشکل اختالل در بینایی و حساسیت به نور قابل  طیف وس

تنظیم است.
ــن برای کاربرانی  ــهیل فرآیند ورود به اپلیکیش امکان ورود با الگو نیز به منظور تس
با دستگاه های فاقد اثرانگشت توسعه داده شده است. اخیرا نیاز به این ویژگی در 
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همراه با
 اپراتورها

تقدیر ١٠٠٠ هیات مذهبی از همراه اول

مبین نت برترین اپراتور حوزه  اینرتنت بی سیم ثابت در تهران و مراکز استان ها شد

برطرف شدن مشکل اینرتنت روستای بلوکات با تالش تیم های فنی همراه اول

ــتی و ماسک از همراه اول  بیش از یک هزار هیات مذهبی بابت تخصیص اقالم بهداش
تقدیر کردند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، محرم و صفر امسال همراه اول 
با مشارکت »مؤسسه عقیق« با تخصیص اقالم بهداشتی و ماسک رایگان به هیات های 

مذهبی، در هر چه بهتر برگزار شدن مراسم های عزای سیدالشهدا)ع( کمک کرد. 
بیش از یک هزار هیات که در قالب این پویش و از طریق پنل خدمات عقیق از همراه 
ــتی دریافت کرده بودند، در نامه ای از دو مجموعه همراه اول و عقیق  اول اقالم بهداش

قدردانی کردند. 
ــتای مسؤولیت  همراه اول به عنوان اولین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه ایران، در راس
اجتماعی، در محرم و صفر امسال از هیات های مذهبی که به صورت آنالین نیز برنامه های 
خود را پخش می کردند، با ارسال اقالم بهداشتی و تأمین زیرساخت های پخش آنالین 

مراسم ها حمایت کرده بود.

در پی اعالم مشکل اینترنت همراه  روستای بلوکات شهرستان رودبار که موجب شده 
بود دانش آموزان این روستا برای استفاده از کالس های غیرحضوری خود تا کنار جاده 
بیایند، با همکاری تیم های فنی همراه اول، نقش اول کیفیت و مخابرات استان گیالن، 

این مشکل برطرف شد.
ــت، اعزام تیم های بهینه سازی، توسعه و نگهداری جهت بازدید میدانی،  انجام درایوتس
ــخت افزاری در سایت نزدیک روستا  نصب و راه اندازی آنتن و اضافه کردن تجهیزات س
برای پوشش مناسب تر و تنظیم پارامترهای نرم افزاری از اقدامات انجام شده برای برطرف 

کردن مشکل اینترنت منطقه عنوان شده است.
گفتنی است؛ تصاویری از دانش آموزان روستای بلوکات شهرستان رودبار استان گیالن 
در شبکه های اجتماعی منتشر شد که نشان می داد دانش آموزان برای آموزش مجازی 
مجبورند در حاشیه جاده بنشینند، لذا مهندس آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری 
ــتوری به  مدیرکل ارتباطات استان گیالن  ــکل، طی دس اطالعات پس از اطالع از مش
خواستار رفع اختالل در اسرع وقت شد و تاکید کرد: شخصا به روستای بلوکات می روی 

و تا حل مشکل مردم حق بازگشت به منزل را نداری!

ــایت رگوالتوری، به عنوان برترین اپراتور حوزه  ــاس اعالم رسمی وب س مبین نت براس
اینترنت پرسرعت بی سیم ثابت در تهران و مراکز استان ها معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات مبین نت، بر اساس گزارش سازمان تنظیم 
ــنجی از کاربران اینترنت در ۶ ماهه  ــررات و ارتباطات رادیویی در زمینه رضایت س مق
نخست سال 1399، مبین نت با کسب بهترین شاخص در امتیازدهی رضایت کاربران 
حرفه ای اینترنت در مراکز استان ها از جمله تهران، رتبۀ نخست را در بین اپراتورهای 

اینترنت بی سیم ثابت به خود اختصاص داد.
ــرکت ارتباطات مبین نت در مجموع با کسب امتیاز 1۵.3 توانست به عنوان برترین  ش
ارائه دهنده اینترنت پرسرعت بی سیم ثابت در شهر تهران شناخته شود. تجمیع نتایج  
حاصل از گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مراکز استان ها حاکی 
ــت، این اپراتور با کسب امتیاز 11.9۷ از سایر رقبای ارائه دهنده  از برتری مبین نت اس

اینترنت پرسرعت بی سیم ثابت پیشی گرفت.
گزارش اخیر رگوالتوری نشان می دهد که مبین نت در مناطقی که مصرف کاربران در 

آن بیشتر بوده است توانسته رضایت کاربران بیشتری را جلب سازد.
ــرویس های فناوری اطالعات«  ــامانه ارزیابی میزان رضایتمندی کاربران حوزه س »س
ــانی itmon.cra.ir/Satisfaction نظرسنجی از کاربران اینترنت  رگوالتوری، به نش
در ایران را انجام می دهد. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به صورت دوره ای 
ــبت به اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت  ــات دقیقی از میزان رضایت کاربران نس گزارش
منتشر می کند. کاربران اینترنتی با مراجعه به این آدرس، می توانند ضمن مشاهده نتایج 

نظرسنجی دوره های گذشته، نظر خود را نسبت به وضعیت فعلی سرویس اینترنت خود 
نیز اعالم کنند.

 TD-LTE مبین نت با سابقه ای فراتر از 1۰ سال،آخرین فناوری اینترنت بی سیم یعنی
را در اختیار کاربران خود قرار می دهد و هر دوره موفقیت هایی در زمینه کسب رضایت 
ــترکین مبین نت می توانند اینترنت با سرعت تا 4۰  ــب می کند. مش کاربران خود کس

مگابیت بر ثانیه را بدون نیاز به خط تلفن تجربه کنند.
بررسی دقیق گزارش اخیر رگوالتوری در شش ماه نخست سال99 نیز نشان می دهد که 
کاربران حرفه ای اینترنت در مراکز استان هایی از جمله تهران، رضایت بیشتری نسبت به 

سایر ارائه دهندگان اینترنت بی سیم ثابت در کشور داشته اند.
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هزینه  کارکرد تلفن ثابت مشرتکان، ماهانه محاسبه می شود

رسالت اپراتور دیجیتال، باز کردن فضا برای ایده هاست

مدیرعامل ایرانسل در مراسم پایانی »نخستین نوآوردگاه مرکز نوآوری ایرانسل«، یکی 
از رسالت های ایرانسل به عنوان اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران را »باز کردن 
فضا برای ایده های نو« دانست و با اشاره به تجربه موفق ایرانسل در سرمایه گذاری روی 
شرکت اسنپ گفت: امیدواریم بتوانیم به شکل گیری و گسترش چندین اسنپ دیگر در 

ایران کمک کنیم.
مراسم پایانی »نخستین نوآوردگاه مرکز نوآوری ایرانسل« بعدازظهر یکشنبه 18 آبان 
ماه 1399، با حضور دکتر بیژن عباسی آرند، مدیرعامل و جمعی از اعضای هیأت مدیره 
ــل، با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در سالن  و معاونان ایرانس

همایش های ایستگاه نوآوری شریف برگزار شد.
این نوآوردگاه  )Startup Weekend(، توسط مجموعه ایرانسل لبز و با حضور 1۰ تیم 
استارتاپی برگزار شده است. مجموعه ایرانسل لبز، شامل سه بخش »تحقیق و توسعه«، 
»مرکز نوآوری ایرانسل« و »آکادمی ایرانسل«، از سال گذشته، با هدف تعمیق ارتباط 
ــل با جامعه دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپ ها و شرکت های فناور  ایرانس

تأسیس شده است.
مدیرعامل ایرانسل، در این مراسم طی سخنانی با اشاره به اینکه ایرانسل در گذشته با 
عنوان بزرگترین اپراتور دیتای ایران خطاب می شد و در حال حاضر با عبور از آن مرحله، 
به عنوان »اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران« شناخته می شود، گفت: هدف ما این 
است که در مجموعه ایرانسل و کسب وکارهای پیرامونی، خدمات جدیدی را متناسب با 
سبک زندگی دیجیتال مشترکان ایرانسل، فراهم و رضایتمندی بیشتری را جلب کنیم.

عباسی آرند افزود: امروزه و با شیوع بیماری کرونا، نیاز جدی بشر به یک سری خدمات 
خاص، خیلی محسوس تر شده است. اگر زمانی از آموزش آنالین یا دوراپزشکی صحبت 
می شد، کمتر کسی این حس را داشت که یک روز این خدمات، به نیاز جدی کشور و 
دنیا تبدیل شود؛ اما پدیده کرونا، تحول دیجیتال را تسریع کرد و باعث شد که بسیاری 
از کشورها، فراتر از برنامه ریزی های قبلی، به فکر ایجاد و توسعه این خدمات بیافتند تا 

زمینه حضور کمتر مردم در مراکز تجمع فراهم شود.
مدیرعامل ایرانسل تأکید کرد: ما در ایرانسل از همان روزهای اول شیوع کرونا، با توجه 
به بستر خوبی که پیش بینی شده بود، توانستیم دورکاری را به صورت حداکثری پیاده 
ــش ماهه امسال بیش از 8۵ درصد، رشد مصرف دیتا نسبت به سال قبل  کنیم. در ش
داشتیم و شبکه باید طبعاً پایدار باشد تا بتوان با وجود دورکاری، سطح کیفی خدمات 

را نیز حفظ کرد.
وی افزود: پس از کرونا ممکن است دیگر شاهد بازگشت به عقب نباشیم و الزم است 
که شرکت های پیشرو، این خدمات را توسعه دهند و آمادگی ارائه خدمات جدید را هم 

داشته باشند.

عباسی آرند اظهار داشت: ایرانسل بر همین اساس سعی کرده مدلی را تعریف کند که 
ظرفیت های موجود در کشور را به خدمت بگیرد و قبالً هم سرمایه گذاری در اسنپ، به 
درستی انجام شد و اکنون بیش از 8۵ درصد سهم بازار در شهرهای مختلف ایران را در 
دست دارد و توانسته است دغدغه حوزه حمل و نقل شهری را برطرف کند. امیدواریم 

بتوانیم به شکل گیری و گسترش چندین اسنپ دیگر در ایران کمک کنیم.
ــاره به راه اندازی مرکز نوآوری ایرانسل گفت: در ایرانسل احساس کردیم این  وی با اش
ــت تا به عنوان اپراتور دیجیتال، فضا را برای کسانی که ایده ای دارند، باز  ــالت ماس رس

کنیم.
مدیرعامل ایرانسل افزود: هدف گذاری انجام شده برای این مرکز، این است که هم، در 
حوزه نیازمندی های خود ایرانسل و بومی سازی آن فعالیت کرده و چالش های داخلی را 
حل کند و هم، بخشی برای ایجاد کسب و کار جدید و توسعه اشتغال در کنار کسب و 

کار ایرانسل ایجاد کند.
وی با اظهار خرسندی و تشکر از حمایت های انجام شده از کسب وکارهای نوپا توسط 
دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و پیشرو بودن حوزه ارتباطات و 
فناوری اطالعات با همت مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، ابراز 
امیدواری کرد با حمایت از پرورش ایده های جدید و سرمایه گذاری روی آنها در راستای 
ــب و کارهای نوپا و ارائه خدمات جدید و کمک به توسعه اقتصاد  ــکل دهی به کس ش

دیجیتال کشور، گام برداشته شود.
ــود را در حضور داوران  ــتارتاپی، ایده خ ــی این نوآوردگاه، تیم های اس ــم پایان در مراس
مطرح کردند و به پرسش های آنان پاسخ دادند. اسامی تیم های برگزیده، در وب سایت 

ایرانسل لبز به نشانی labs.irancell.ir قابل مشاهده می باشد.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، گفت: مشتریان تلفن ثابت به 
منظور جلوگیری از قطع تلفن، می بایست از طریق سامانه های پرداخت، صورتحساب خود 

را بپردازند.

مهندس محمدرضا بیدخام با اشاره به محاسبه هزینه کارکرد تلفن ثابت به صورت ماهانه، 
اظهار داشت: همه مشترکین تلفن همراه می توانند از طریق شماره گیری کد ۲۰۲۰#* 
و ثبت شماره تلفن همراه خود، نسبت به دریافت صورت حساب تلفن ثابت اقدام و آن را 

پرداخت کنند.
وی با تاکید بر پرداخت صورت حساب تلفن ثابت در پایان هر ماه و با بیان اینکه امکان ثبت 
شماره همراه به منظور دریافت پیامکی صورتحساب تلفن ثابت فراهم است، افزود: تمام 
مشتریان تلفن ثابت در سراسر کشور می توانند با وارد کردن شماره تلفن همراه متعلق 
به خود، از سایر خدمات سامانه #۲۰۲۰* شامل پرداخت قبوض تلفن ثابت، ثبت خرابی 
تلفن ثابت و پیگیری آن، پیش ثبت نام اینترنت پرسرعت، خرید ترافیک اینترنت پرسرعت، 

استعالم مانده اعتبار اینترنت پرسرعت و شارژ کارت تلفن همگانی بهره مند شوند.
مهندس بید خام تصریح کرد: تمام مشتریان در سراسر کشور می توانند برای جلوگیری از 
قطع ارتباط تلفن ثابت، قبوض خود را از طریق سامانه تلفنی ۲۰۰۰ یا وب سایت شرکت 
مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir و یا کد دستوری ستاره ۲۰۲۰ مربع ضمن دریافت 

کارکرد تلفن ثابت خود به صورت لحظه ای، از همان طریق پرداخت کنند.
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رییس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، با اشاره به عقب ماندگی چند ساله در حوزه 
الکترونیکی کردن سرویس ها و خدمات، دوران کرونا را فرصتی دانست که می توانیم این 

عقب ماندگی را جبران کنیم.
ــورای اجرایی فناوری اطالعات و رییس گارگروه تعامل پذیری  رضا باقری اصل، دبیر ش
ــت خبری آنالین درگزارشی به روند شکل گیری این شورا و  دولت الکترونیک در نشس
ماموریــت های آن اشاره کرد و گفت: هم اکنون این شورا به عنوان نهادی مستقل عمل 
می کند و در این دوره جدید فعالیت شورا، نظارت ها، هماهنگی و تعامل پذیری دستگاه ها 

بیشتر شده است.
وی به برگزاری 1۷ جلسه کارگروه تعامل پذیری اشاره کرد و افزود: این کارگروه در ذیل 

شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی فعالیت می کند.
رییس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک با اشاره به چالش های این حوزه، گفت: 
چالش های اصلی این حوزه در الیه های فنی، معنایی، بین سازمانی و سیاست گذاری  
مشاهده می شد که این کارگروه نقش پررنگی در مرتفع کردن این چالش ها داشته و با 

ایجاد هماهنگی و کمک به دستگاه ها برای رفع این مشکالت تالش کرده است.
باقری اصل با اشاره به اینکه ۵ جلسه آخر شورای اجرایی فناوری اطالعات با حضور رییس 
جمهور برگزار شده است، گفت: در ابتدای سال جاری 1۰ پروژه اولویت دار از طرف رییس 
جمهوری ابالغ و برخی از پروژه ها که در زمان کرونا اولویت بیشتری داشت هدف گذاری 

شد و به صورت هفتگی و ماهانه درباره این پروژه ها به مسوولین گزارش ارائه شده است.
وی با اشاره به اینکه رویکرد جدید شورای اجرایی فناوری اطالعات ارائه واقعی خدمات و 
سرویس ها به مردم است، افزود: دبیرخانه این شورا زمانی از اجرای پروژه ای قانع می شود 

که نتیجه آن برای مردم ملموس شده باشد.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات با بیان اینکه برخی از این پروژه ها در حال اجرایی 
شدن و برخی نیز به موانعی برخورده، گفت: دبیرخانه شورا با همکاری دستگاه های متولی، 

به صورت ویژه در حال بررسی این موانع و رفع آنها است.
وی استعالم مدارک تحصیلی و گواهی اشتغال به تحصیل را یکی از محورهای موفق در 
این حوزه عنوان کرد و افزود: بسیاری از پایگاه داده ها مانند پایگاه داده مدارک تحصیلی 
باید مرجع و درباره صحت داده نیز پاسخگو باشد و هم اکنون نیز با همکاری وزارت علوم و 
بهداشت و دانشگاه آزاد امروز یک پایگاه اطالعات از مدارک تحصیلی تشکیل شده که دامنه 

اطالعات آن نیز در حال افزایش است.
باقری اصل تصریح کرد: با این پروژه ثبت نام برخط دانشجویان نیز انجام می شود و تاکنون 

بیش از 9۰ دانشگاه امکان ثبت نام آنالین را ایجاد کرده اند.
وی پروژه دیگر این حوزه را برگزاری الکترونیکی مجامع شرکت های بورسی، توزیع سود 
سهام و ثبت نام سجام اعالم کرد و افزود: پرتفوی سهام عدالت اتفاق بزرگی بود که مردم 

بدون نیاز به مراجعه، وضعیت سهام عدالت خود را مشاهده می کردند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات از واریز 13 میلیون سود سهام بدون مراجعه حضوری 

سهام داران خبر داد.
وی گام بعدی این حوزه را سالمت الکترونیک بیان کرد و افزود: برای نخستین بار پایگاه 
بیمه ای کشور به صورت یکپارچه درآمد و با این کار امکان اجرای نسخه الکترونیک و حذف 

دفترچه های  بیمه نیز میسر می شود.
باقری اصل تاکید کرد:  8۰درصد مراکز درمانی به بیمه سالمت و تامین اجتماعی متصل 
شدند و برای حذف کامل دفترچه های کاغذی نیاز به اقداماتی در حوزه داروخانه ها داریم 

که با انجام آن با اخذ کد ملی تمام این مراحل به صورت الکترونیکی انجام می شود.
وی افزود: با تصویب شورا در جلسه آینده، این پروژه در ابتدا به صورت آزمایشی در 4 استان 

و تا پایان سال نیز در تمام کشور اجرایی می شود.

برخی مدیران هنوز با کارتابل کاغذی عجین هستند

دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات:

دوران کرونا می تواند گسست چند ساله  الکرتونیکی کردن خدمات را جربان کند

گزارش دستگاه های موفق و تعللگر به رییس جمهور داده می شود

دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات، پروژه اولویت دار دیگر را مربوط به سازمان تامین 
اجتماعی عنوان کرد و گفت: سرویس های بیمه بیکاری، تایید نسخه، سوابق بیمه شدگان 
به صورت الکترونیکی انجام می شود و تامین اجتماعی اعالم کرده سرویس الکترونیکی 

برای بازنشستگی و مفاصا حساب خدمات کارفرمایی نیز در حال انجام است.
وی سازمان امور مالیاتی را یکی دیگر از اولویت های الکترونیک کردن خدمات و سرویس ها 
عنوان کرد و افزود: اخذ مالیات بر نقل و انتقال امالک در امالک مسکونی به صورت عملی 
راه اندازی شده است و ابالغ الکترونیک مالیات و پرداخت آن، صدور گواهی نامه مالیات بر 

ارزش افزوده نیز به صورت کامل اجرایی شده است.
باقری اصل تصریح کرد: مطالبه شورا از سازمان امور مالیاتی در اختیار قرار دادن اظهارنامه های 
برآوردی برای مودیان مالیاتی است که مردم بتوانند به صورت برخط اظهارنامه را تایید 

کنند یا وارد فرایند اعتراضی شوند.
وی خدمات بانک مرکزی را یکی دیگر از اولویت های الکترونیکی کردن سرویس ها بیان 
کرد و افزود: بانک مرکزی بعد از چند سال برای ارائه کیف پول الکترونیکی دستورالعملی را 

تدوین و ابالغ کرده که باید برای اجرایی شدن آن نیز پیگیری ها انجام شود.
ــت کارت های اعتباری و حذف  ــورای اجرایی فناوری اطالعات، خدمات پرداخ دبیر ش
مستندات کاغذی در زمان افتتاح حساب از موارد پیگیری این شورا اعالم کرد و گفت: در 
این حوزه بانک مرکزی کم کاری هایی دارد و بهتر است به جای ابالغ مصوبات شورا به 

بانک ها، دستورالعملی های داخلی بانک ها را اصالح کند.
وی افزود: مرکز ملی تبادل اطالعات به صورت رایگان اطالعات متوفیان و همچنین محل 
سکونت قانونی افراد را دارند اما برخی از بانک ها این اطالعات را به روز نمی کنند و مردم 

در مراجعه به بانک ها، به مراکز دیگر ارجاع داده می شوند.
رییس گارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک تصریح کرد: مرکز ملی تبادل اطالعات 
حدود ۷4۰ سرویس را ارائه می دهد و بسیاری از استعالمات حذف شده است اما برخی از 

سرویس دهندگان هنوز برای مردم در این موارد مشکل ایجاد می کنند.
وی به مصوبه سامانه واحد تجارت اشاره کرد و افزود: این مصوبه سال ها به اجرا نرسیده بود 
و هم اکنون این شورا با هماهنگی دستگاه های متولی این حوزه درتالش است یک پنجره 

واحد تجارت در کشور داشته باشیم.
باقری اصل با انتقاد از سختی تبادل اطالعات بین گمرک، وزارت صمت و بنادر، تاکید کرد: 
تمام این دستگاه ها حاکمیتی و وظیفه سرویس دهی به مردم را دارند و جای سوال دارد 

که با توجه به امکان الکترونیکی کردن چرا در این حوزه اقدام مناسبی انجام نشده است.
باقری اصل، در پاسخ به سوال خبرنگار سیتنا مبنی بر همکاری نکردن برخی سازمان ها و 
نهادها برای تبادل اطالعات از طریق سامانه های موجود، گفت: این مورد یکی از الزاماتی 
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طرح ۳۰۷۰ با هدف ارائه  غیرحضوری ۳۰ خدمت به مردم

است که شورای عالی فضای مجازی مقرر کرده و در مصوبات ۵4 و ۵9 و برخی مصوبات 
دیگر شورا لحاظ شده است.

وی، ادامه داد: مصوبه ۵4 منجر به تاسیس کارگروه تعامل پذیری شد و تبادل داده هایی 
که به صورت برخط است را با سازگاری تخصیص داد و این عمل مانع آن شد که دیتاهای 

موجود را به صورت کاغذی تبادل کنیم.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات، اظهار کرد: یکی از چالش ها، چالش ساختاری است؛ 
برخی از اطالعات پایگاه های مرجع مثل مدارک تحصیلی اصال تشکیل نشده بود. دیتای 
ــت؛ چراکه این زنجیره خدمات باید به هم وصل  مربوط به محل اقامت هنوز ناقص اس
شوند.وی ادامه داد: بانک ها نباید از محل اقامت سوالی بپرسند چراکه در سیستم تمام 
ــی از این عدم هماهنگی مربوط به نداشتن اطالعات  ــت. بخش این اطالعات موجود اس

دستگاه هاست که جدیتی برای این کار نداشتند.
رییس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، خاطرنشان کرد: برخی منافع نیز در عدم 
اشتراک گذاری وجود دارد؛ برخی ساختاری و بخشی است و امضاهای طالیی را به دیتاهای 
طالیی تبدیل کرده است؛ زمانی که مردم سرویسی را می خواهند باید به سازمانی مراجعه 

کنند و این مراجعه باعث پر رنگ شدن دستگاه و مسوول می شود.
ــت که پیگیری  ــای دستگاه هاس ــی از عدم پیگیری روس وی، ادامه داد: مورد بعدی ناش
نمی کنند. پروژه هایی که در جلسه مطرح شد جدید نیستند اما رئیس دستگاه عالقه ای به 
داده های الکترونیکی ندارد. منافع شرکت های اقماری که برخی دستگاه ها ایجاد می کنند یا 

در عمل بودجه های اختصاصی که دستگاه ها تعریف می کنند از مشکالت دیگر است.
باقری اصل، اظهار کرد: با مجلس، دولت، شورای عالی فضای مجازی و بازرسی کل کشور 
پیگیر این موضوع هستیم تا دستگاه ها، روسای این دستگاه ها و مدیرانی که مانع تحقق 

دولت الکترونیک هستند را ملزم به انجام این کار کنیم و امیدواریم به پیگیری قضایی وارد 
ــان کرد: وظیفه ای که برای دبیر شورای فناوری اطالعات در جلسه  نشود.وی، خاطرنش
ــت که هم دستگاه هایی که عملکرد خوبی داشته و  ــورا تفویض شده این اس هفدهم ش
پیشرفت کرده اند و هم دستگاه هایی که تعللی در به اشتراک گذاری اطالعات و الکترونیکی 
کردن خدمات خود داشتند را خدمت رئیس جمهور معرفی کنم و هفته آینده این نامه را به 
ایشان اعالم می کنم و معیار این تعلل خدماتی است که باعث آزار بیشتر مردم شده است.

ــخ به سوالی درباره سرویس های تامین اجتماعی و عدم حذف فرآیند های  وی در پاس
ــرویس ها، گفت: نظارت برای اجرای صحیح فرآیند های الکترونیکی با  کاغذی این س
دستگاه های متولی این حوزه است و شورای اجرایی فناوری اطالعات ابزاری برای تنبیه 

ندارد و فقط می تواند نحوه اجرا و پیشرفت امور را به مسوولین کشور گزارش دهد.
وی افزود: در مورد فعالیت کارگزاری های تامین اجتماعی واقعیت این است که فعالیت 

آنان با شرایط جدید زائد است.
باقری اصل به گسست چند ساله در الکترونیکی کردن سرویس ها و خدمات اشاره کرد و 
گفت: دوران کرونا باعث شده که این گسست به سرعت جبران شود اما برخی از دستگاه ها 
از این فرآیند جامانده اند.وی با اشاره به اینکه در کشور 1۰ میلیون نفر کارت هوشمند ملی 
ندارند، افزود: با توجه به شرایط کرونا و نیاز به برخی ابزارها برای عملی کردن استفاده واقعی 
از کارت هوشمند برای احراز هویت اما در تالش هستیم از احراز هویت بیومتریک برای 

ثبت نام و دریافت سیم کارت استفاده کنیم.
وی به عدم کارکرد دفاتر خدماتی دستگاه ها مانند گذشته اشاره کرد و افزود: کارکرد این 
ــانی که برای دریافت خدمات الکترونیک دچار  دفاتر باید تغییر کند و می توانند به کس

مشکل هستند به صورت برخط ارائه خدمت کنند.

ــخه  ــازمان تامین اجتماعی، گفت: از منظر تامین اجتماعی، اجرای نس مدیرعامل س
ــی الکترونیک آغاز شد. تامین اجتماعی زیر ساخت های الزم را برای این اقدام  نویس
دارد و هر پزشک، درمانگاه و ... که بخواهد، می تواند نسخه نویسی الکترونیک را برای 

بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی اجرا کند.
ــت خبری با بیان اینکه امروز در شرایط شیوع کرونا باید  ــاالری در نشس مصطفی س
ــات مردم را به تامین اجتماعی کاهش دهیم، گفت: در ایام عادی هم باید در  مراجع
کاهش مراجعات مردم و کاهش هزینه قدم برداریم چرا که دولت الکترونیک نیز بر 

همین راستاست.
ــده است که تاکید رهبری و رئیس  ــته ش وی افزود: در ماه های اخیر گام هایی برداش
ــش خدمات غیر حضوری در ایام  ــور مبنی بر جلوگیری از تجمع مردم و افزای جمه
ــجم تر از قبل گام برداریم و یک  ــت که منس کرونا بود و این تاکیدات ما را بر آن داش

برنامه ریزی فشرده و مستمر داشته باشیم.

ساالری تصریح کرد: مقدمات این طرح برداشته شده است و 3۰ خدمت غیر حضوری 
رونمایی شد که ۷۰ میلیون مراجعه را کاهش می دهد و به همین دلیل طرح 3۰۷۰ 
ــت. تا پایان بهمن ماه 3۰ خدمت غیر حضوری شده و ۷۰ میلیون  ــده اس نامیده ش

مراجعه را از 9۶ میلیون مراجعه کاهش خواهیم داد.
ــاالری تصریح کرد: عدم چاپ دفترچه های درمانی، ۷۵ درصد و 3.4 مراجعات به  س

کارگزاری ها و شعبات تامین اجتماعی را کاهش داد.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: یکی از خدمات غیر حضوری که رونمایی شد، 
پرداخت کمک هزینه ازدواج به بیمه شدگان است؛ بیمه شدگانی که ازدواج می کنند برای 
دریافت کمک هزینه نیاز به مراجعه و درخواست ندارند چراکه ما با سازمان ثبت احوال 
تبادل اطالعات داریم و هر ازدواجی که ثبت می شود را برای ما ارسال می کنند و پرداخت 

صورت می گیرد.
وی افزود: خدمت های دیگری به صورت غیرحضوری هفته های آینده صورت می گیرد 
ــم تا خدمات غیر حضوری را  ــع دیگری می توانیم کمک دریافت کنی ــر از مرج و اگ
ــدگان حتی نیاز به ارائه درخواست نداشته باشد قطعا این کار  انجام دهیم و بیمه ش

را خواهیم کرد.
ساالری ادامه داد: اگر این امکان فراهم نبود شرایط درخواست غیر حضوری را برای 

بیمه شدگان فراهم می کنیم.
ــدن زیر ساخت های الزم برای  ــازمان تامین اجتماعی درباره فراهم ش مدیرعامل س
ــخت افزاری، ذخیره سازی دیتا و  ــخه نویسی الکترونیک، گفت: خرید س اجرای نس
امکاناتی که الزم بود را تهیه کردیم و مشکل زیر ساختی نداریم و پهنای باند اینترنت 

نیز فراهم شده است تا قطعی سیستم نداشته باشیم.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در نسخه نویسی الکترونیک، تامین اجتماعی 

وظایف خود را انجام داده است و رونمایی این مسئله را رئیس جمهور می کند.
وی افزود: به هریک از حلقه های درمان که شامل؛ مطب، آزمایشگاه و ... است، دو راه 
را پیشنهاد کردیم، یک راه استفاده از سامانه هایی است که تدوین کردیم و راه دیگر 
این است که اگر پزشکی از سامانه خاصی استفاده می کند، با حلقه های واسطه ای که 

ما تعریف کردیم به سیستم ما وصل شود.
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مقاله

رمز ارز قدرت متحول کردن نظام بانکی فاسد را دارد

ــنا نیستید احتمال کمی دارد بدانید »نظام مالی تمرکززدایی شده«  اگر با رمزارز آش
ــد می داند که امروز می تواند پول  ــی که با این مفهوم آشنا باش ــت، اما هر کس چیس
خود را با رمزارز پایداری )که با دارایی ملموس پشتیبانی شده( مبادله، در پروژه های 

امیدبخش سرمایه گذاری کند و احتماال شاهد رشد سرمایه خود باشد. 
آیا این نسخه جدیدی از طرح های هرمی کالهبردارانه سابق است؟ نه این مفهوم هیچ 
ربطی به کالهبرداری چارلز پانزی ندارد. اما آشکار است که رشد انفجاری سکه های 
این نظام مالی تمرکززدایی شده ناشی از افزایش شدید پول نقد در بازار جدید است و 
نمی تواند برای همیشه ادامه یابد. با این اوصاف اما فناوری به کار گرفته در این ساختار 

فرصت های فراوانی را فراهم می آورد که بتوان نظام مالی جهان را از نو ساخت. 
ــال از زندگی خود را وقف بانکداری کرده است. من بانک  ــنده این مقاله ۲۵ س نویس
ــکو خریدم و امسال آن را به یکی از  ــال 199۵ در مس کوتوله »ذخیره ملی« را در س
معتبرترین بانک های روسیه فروختم. این بانک اکنون سایه ای از هویت سابق خویش 

و ۲۰ برابر کوچک تر است اما دیگر هیچ تعهد مالی یا قرضی ندارد. 
ــومین بانک بزرگ خصوصی روسیه، از نظر سهام  برای ربع قرن من مدیر اجرایی س
و سرمایه، بعد از بانک های سبربانک و وی تی بی بودم. به همین خاطر همواره هدف 
ــط ماموران و مقامات فاسد سرویس امنیت فدرال  ــرکتی بودم که توس مهاجمان ش

روسیه پشتیبانی می شدند و تجارت من را ویران کردند. 
ــث ویرانی تجارت خویش  ــتریان خود باع بانک های جدید از طریق دزدی پول مش
می شوند. از اواخر دهه 9۰ میالدی هزاران بانکستر روسی )ترکیبی از کلمات بانکدار 
ــتریان خود را  ــور بیش از صد میلیارد دالر پول مش ــتر( از هزاران بانک کش و گنگس
دزدیدند و با پول های دزدی کشور را ترک کردند. یا این که تجارت جدیدی در کشور 

باز کردند که البته بستگی به میزان حمایت دولت از این دسته افراد مجرم دارد. 
کارکرد اجتماعی بانک ها این است که به عنوان نظام چرخش پول در اقتصاد کشور 
عمل کنند. آن ها پرداخت ها را برای خرید و فروش کاال و خدمات تسهیل می بخشند، 
ــرکت ها را تضمین می کنند و باعث تجمیع  به مردم قرض و وام می دهند، تولید ش
منابع می شوند. با این حال نظام جهانی بانکداری به نظامی »ضدبانک« تبدیل شده که 
کارکرد اصلی آن سرقت پول و دارایی مشتریان و شست وشوی پول های سیاه است، 

نظامی برای پولشویی که حجم آن ساالنه یک تریلیون دالر افزایش می یابد. 
تایید بیشتر این ادعا را می توان در گزارش اخیر کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاری 
تحقیقی دید که از گزارش های فاش شده از شبکه اقدام علیه جرایم مالی )بخشی از 
ــده است. بر اساس این مدارک، پنج بانک  وزارت خزانه داری ایاالت متحده( تهیه ش

الکساندر لبدف 
از مالکان رسانه های ایندیپندنت و

 ایونینگ استاندارد

بزرگ دنیا بیش از دو تریلیون دالر را پولشویی کرده اند، حتی بعد از آن که مقامات 
ایاالت متحده آنان را به دلیل تخلفات سابق جریمه کرده بودند. 

درنتیجه، یک طبقه بزرگ انگل وار از بانکداران، سرمایه گذاران جعلی، وکال، حسابرسان 
و کارمندان آن ها تشکیل شد که اداره تمام اماکنی را که »خارج از کشور« نام دارند و 
کشورهایی که در آن شبکه تعبیه کرده اند، برعهده دارند. این طبقه چیزی جز »پول 

سیاه« تولید نمی کند. 
افسوس که ساختارهای ملی اعمال قانون و دادگاه ها امکان مقاومت و مقابله علیه این 
ــر نظام مند را ندارند، آن ها فقط می توانند با مبارزه علیه کالهبرداری های انفرادی  ش
مرهمی بر این درد بگذارند و درخواست من برای تشکیل ساختار بین المللی جدید 

تک و تنها مانده است. 
در همین حال، افرادی که واقعا کاال یا خدمتی ارزشمند و ملموس، مانند پیشرفت های 
ــی و فناوری یا فرهنگی، به جامعه ارائه می  کنند، هر روز کمتر و کمتر به منابع  علم
ــانی که در این اشراف گرایی جهانی  ــی دارند. درآمد آن ها با ثروت کس مالی دسترس
درگیر هستند اصال قابل مقایسه نیست، افرادی که به هیچ وجه کاری یدی یا فکری 

برای درآمد خود انجام نمی دهند. 
میلیاردها نفر به طور کامل از نظام بانکداری کنار گذاشته شده اند که بخشی از آن به 
دلیل هزینه های باال و بخشی دیگرعدم تمایل به جذب مشتریان فقیر در این بانک ها 
است چرا که این مشتریان چیزی برای دزدی بانکسترها ندارند. نظامی از آپارتاید مالی 

باعث شده ملل مختلف و حتی کل قاره ها به ورطه فقر کشیده شوند. 
ــادی حاصل از بیماری عالم گیر ویروس  ــن درگیری اکنون در بحبوحه رکود اقتص ای
کرونا به ویژه آشکار شده است. اکنون خود پول که در مقادیر عظیم و بدون پشتوانه 
توسط سازمان های مالی ملی چاپ می شود نیز هر روز ارزش خود را بیشتر از دست 

می دهد. 
زود یا دیر این هرم برعکس باید از هم فرو بپاشد و حباب متورم ایجاد شده در بازار 
بورس بترکد. پول نقد اضافی موجود در بازار بورس به گونه ای اجتناب ناپذیر به دنیای 
ــد و پول رو به زوال را، فارغ از ارزش ظاهری آن، به گرد و غبار  واقعی وارد خواهد ش
تبدیل خواهد کرد. این اتفاق منجر به وقوع سرقت آخرالزمانی کالن دیگری خواهد 

شد. 
خوشبختانه مغز انسان اما درجا نمی زند. رمزارزهایی که ده سال پیش به عنوان جوک 
ــباب بازی دیده می شدند، امروز بخش مهمی از نظام مالی بین المللی است. گام  و اس

نظام جهان��ی بانکداری 
به نظام��ی »ضدبانک« 
تبدیل شده که کارکرد 
اصلی آن سرقت پول 
و دارایی مش��تریان و 
شست وشوی پول های 
س��یاه اس��ت، نظام��ی 
ب��رای پولش��ویی ک��ه 
حج��م آن س��االنه یک 
تریلیون دالر افزایش 

می یابد. 
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مقاله

بعدی »دیجیتال کردن« دارایی های ملموس، از جمله کارخانه های تولیدی، امالک، 
ــترک  ــایت های مش ــا، و خدمات خواهد بود و آمار آن ها در ردیف داده های س کااله

به روزرسانی خواهد شد.  
ــیاری از دولت ها نیز که فواید این فناوری را درک می کنند، شروع به اعمال و به  بس
ــدرال آلمان در نظارت بر امور مالی،  ــتن آن ها کرده اند. در ماه مارس، اداره ف کار بس
رمزارزها را به عنوان یک ابزار مالی دسته بندی کرد. در 11 اوت، وزارت اقتصاد آلمان 
و وزارت دادگستری و حفاظت از حقوق مشتریان به طور مشترک الیحه ای را درباره 
رمزارزهایی که در بالک چین پشتیبانی می شوند ارائه کردند. شی جینگ پینگ، رهبر 
پرجمعیت ترین کشور دنیا و دومین کشور ثروتمند جهان نیز سال گذشته گفت تولید 

بالک چین از ضروری ترین وظایف دولت او خواهد بود. 
ــی،  ــی از یک طرح آزمایش ــته بانک مرکزی چین به عنوان بخش در ماه آوریل گذش
ــایت ورزش های المپیک  ــور ارائه کرد. س ــهر بزرگ کش رمزارزی ملی را در چهار ش
ــد هم به دنبال ارائه جوایز با این  ــتانی ۲۰۲۲ نیز که در پکن برگزار خواهد ش زمس

رمزارز ملی خواهد بود. 
ــروع به پذیرش  ــوئیس ش ــهر زوگ در س ــپتامبر این بود که ش آخرین خبر در 3 س
پرداخت های مالیاتی با بیت کوین و اتریوم کرده است. در ۲1 سپتامبر نیز دفتر نظارت 
بر ارز ایاالت متحده و کمیسیون سهام و ارز راهنمایی برای رمزارزهای پایدار منتشر 
کرد و در آن اولین راهنمای جامع ملی برای نحوه کار و برخورد با رمزارزهای بدون 
ــاس قانون ارائه کرد. بنابراین قانون گذاران نیز مجوز همکاری را با  ــتوانه را براس پش

صادرکنندگان )یا موسسان( رمزارزهای پایدار اعطا کرده اند. 
نگاهی به اطراف بیندازید: ابزاری که تا همین اخیر رویای داستان های علمی تخیلی 
ــت. هوش مصنوعی هم اینک نیز راندن خودروها را  ــده اس بود به واقعیت تبدیل ش
ــغل »رانندگی« ممکن است طی دهه آینده از بین برود. به همین  برعهده دارد و ش
ــد دیگر نیاز به  ــمند باعث خواهد ش ــب فناوری بالک چین و قراردادهای هوش ترتی
ــد و از همین رو باعث  ــتخدام افراد زیادی در صنعت امور مالی و بانکداری نباش اس

نابودی »بانکسترها« به عنوان یک پدیده اجتماعی خواهد شد. 
ــده امکان این فراهم آمده است که مشتریان بانک های  با نظام مالی تمرکززدایی ش
ــتقیم و بدون هرگونه داللی در این میان با خود بانک در تماس  ــنتی به طور مس س
باشند، کارکردی که تحت این وضعیت به دست چیزی که »قرارداد هوشمند« نامیده 
می شود، انجام خواهد شد. در همین حال هیچ کس قادر نخواهد بود پول مشتری را 
بدزدد چرا که نظام مالی تمرکززدایی شده از آنان در برابر بانکداران طمع کار محافظت 
ــمند تنها از قوانین ریاضی پیروی خواهد کرد و غیر از  خواهد کرد. یک قرارداد هوش
خطر هک کامپیوتری که در بانکداری سنتی هم وجود دارد، قابل نفوذ و فساد بردار 
ــت و برای دسترسی به چنین قراردادی نیاز به داشتن ویالیی در کوت دازور، یا  نیس

هواپیما و کشتی اختصاصی نیست. 
ــکه های نقد )اکثرا رمزارزهای  پروژه های فعلی تمرکززدایی از نظام مالی بر تبادل س
تمرکززدایی شده( با اتکا بر اصل قرض با ضمانت متمرکز هستند. این پروژه ها خیلی 
ابتدایی اند و صرفا برای وام مسکن یا اقدامی که به »برداشت سود« معروف است به 
ــهام با تورم پول نقد مبادله شده و  ــته می شوند. در برداشت سود با خرید س کار بس
ــرد. برای مثال، من صد هزار دالر را  ــود ب بعد می توان با فروش در بازار آزاد از آن س
ــده ای که در استونیا صادر شده،  ــر کنجکاوی در چنین رمزارز تمرکززدایی ش از س
سرمایه گذاری می کنم. سه روز بعد حساب مجازی خود را چک کرده و می بینم بیش 
از 3۰۰ دالر سود برده ام که می توانم به راحتی آن را از طریق تبادل با ارز دلخواه به 
حساب بانکی خود منتقل کنم )البته باید اشاره کنم که این یک توصیه سرمایه گذاری 
نیست و افراد باید قبل از سرمایه گذاری در هر رمزارز یا هر دارایی دیگری آن را دقیق 
ــده مستقل )که بعضی آن را »بانک ۲.۰«  ــی کنند(. نظام مالی تمرکززدایی ش بررس
ــیس آن هستیم، حاکی از نسل  ــرکا در پی تاس می نامند( و خود من با چندی از ش
ــت که در آن تمام افراد درگیر به طور هم زمان سود خواهند  جدیدی از بانکداری اس
ــتریان تمام خدماتی را که بانک های سنتی ارائه می کردند ارائه  برد. این بانک به مش
می کند که شامل تبادل ارز، خواباندن پول در حساب، اعطای وام، بازپرداخت قرض و 
سرویس های نقد و انتقال پول در داخل کشور و به صورت بین المللی است. اما تفاوت 

اساسی این نظام با بانک های سابق به ماهیت فراملی بودن آن برمی گردد. 

ــمند براساس فناوری بالک چین در شبکه ای  این نظام برای اجرای قراردادهای هوش
قرار گرفته که در آن واحد همه جا حاضر است و هیچ جا نیست. هر اتفاقی که برای 
مدیران این نظام بیفتد همه تمام تعهدات مالی آن برآورده خواهد شد، چرا که این 
تعهدات به نجابت و پاکی اشخاص ربطی ندارد و فقط به قراردادهایی هوشمند وابسته 
است. البته در این مورد هم الزم است انطباق قانونی کامل صدور سکه های تضمین 

شده با اعتبار با قوانین کشور محل صدور و تبادل بررسی شود. 
مهم ترین بعد این پروژه این است که محیطی را برای کار و نوآوری تعداد کثیری از 
شرکت ها نوپای شخص ثالث فراهم خواهد آورد. این روندی است که طی آن در نهایت 
یک متخصص فناوری اطالعات از تایلند یا یک کارآفرین با طرحی برای بازیافت زباله 
در زیمباوه که به منابع مالی نیاز دارند می توانند به راحتی با سرمایه گذاران احتمالی 
ــند. این نظام شامل صدها و هزاران پروژه از افراد  خود در نروژ یا ژاپن در تماس باش
ــاختار جهانی خواهند شد، درست  ــتعد خواهد بود که هر یک بخشی از این س مس
ــه  ــد بانک های عظیم دنیا که هر یک صدها و هزاران پروژه در ارتباط با موسس مانن

مالی خود دارد. 
ــفافیت امور مالی در  ــام فرصت هایی دیگر را نیز در زمینه ش ــالوه بر این، این نظ ع
ــت، فراهم  ــای عام المنفعه، برای مثال در برنامه های حفاظت از محیط  زیس پروژه ه
ــی از صدها  ــفانه امروز بیش از نیم ــور خیریه که متاس ــور در ام ــی آورد. همین ط م
میلیارد دالر کمک های مالی در سراسر جهان یا مستقیم دزدیده شده یا تحت لفاف 

»هزینه های مدیریتی« سرقت می شود. 
ــال، من و پسرم، ایوگنی، از کشور چاد دیدار کردیم تا از یک پارک ملی در این  امس
کشور حمایت کنیم. در فرودگاه بین المللی انجامنا، جلوی ردیفی از چندین هواپیمای 
قدیمی و مخروب هواپیمایی سسنا، یک جت بمباردیه گلوبال اکسپرس نشسته بود 
ــته شده بود: »اداره سازمان ملل برای هماهنگی امور  که با حروفی آبی روی آن نوش
بشردوستانه«. من زمانی یکی از این جت های شخصی داشتم، قیمت آن ۶۰ میلیون 

دالر است. 
ــه خانه نیز هواپیمایی دیگری با همین کلمات دیدیم که جت امبرائر  هنگام پرواز ب
لگسی بود و 3۰ میلیون دالر هزینه برمی دارد. هواپیماهای باربری دیگری وجود دارد 
که می تواند برای حمل و نقل کمک های بشردوستانه استفاده شود و بسیار جادارتر 
ــط مقامات  ــتند. در عجبم با این پول جامعه بین المللی که توس و خیلی ارزان تر هس
ــود، به چند شهروند گرسنه چادی  ــازمان ملل برای راحتی خودشان خرج می ش س

می شد کمک کرد؟ 
اقتصاد مبتنی بر رمزارز به اهداکنندگان هر وجهی، حتی یک پوند، اجازه می دهد رد 
پول خود را مستقیم تا کودک گرسنه ای در بوسنی که محتاج غذایی گران است یا 
کشاورزی در اوگاندا که نیازمند فناوری جدیدی است، یا تا فیلی مشخص در گابون 
بگیرند. تمام این اطالعات می تواند از طریق نشان آن خیریه در بالک چین کامال برای 

مشاهده و نظارت افراد درگیر باز و در دسترس باشد. 
شاید ما واقعا در ورطه انقالبی واقعی در نظام مالی بین المللی و پایان دوران بانکسترها 
ــتم، موارد بسیاری در  ــگوی نهایی حقیقت هس قرار داریم. من ادعایی ندارم که پیش
مقاله من است که هنوز جای بحث و نظر دارد. اما یک چیز قابل بحث نیست: شکلی 
که نظام مالی فعلی تحت آن وجود دارد بی شک موجب بروز فاجعه در اقتصاد جهان 

خواهد شد. 

اقتصاد مبتنی بر رمزارز به اهداکنندگان هر 
وجهی، حتی یک پوند، اجازه می دهد رد پول 
خود را مستقیم تا کودک گرسنه ای در بوسنی 
که محتاج غذایی گران است یا کشاورزی در 
اوگاندا که نیازمند فناوری جدیدی است، یا 

تا فیلی مشخص در گابون بگیرند.
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ــودبر، به عنوان معتبرترین و  ــازمان بین المللی تخصصی و ناس انجمن  IEEE یک س
ــان برق و الکترونیک، که هدف آن کمک به پیش برد  ــترده ترین انجمن مهندس گس
ــی برق به صورت گسترده در سراسر جهان  ــته به مهندس فناوری در حوزه های وابس
ــناخته شده است و انجمن IEEE ایران تحت نظارت آن به فعالیت مشغول بوده و  ش

ساالنه اعضای منتخب خود را شناسایی، ارزیابی و معرفی می کند.

یازدهمین دوره از مراسم اهدای جوایز IEEE  در تاریخ ۲۲ آبان ماه )به دلیل رعایت 
ــتی( به صورت مجازی و با حضورپروفسور وینچنزو پیوری رئیس  پروتکل های بهداش
ناحیه هشت  IEEEو جمع کثیری از اساتید برجسته مهندسی برق کشور، کارآفرینان و 
پیشکسوتان صنعت، اعضای انجمن IEEE  Iran Section  و مشاورین و دانشجویان 
ــی در حوزه های صنعتی،  ــد و برترین های این انجمن بین الملل ــن حوزه برگزار ش ای

آموزشی و پژوهشی معرفی شدند.

جایزه مهندس نمونه سال 99 نیز، برای اولین بار در انجمن بین المللی IEEE ، برای 
شناسایی مهندسانی شکل گرفت که طول عمر مهندسی خود را، صرف رفع مشکالت 
جامعه و اثرگذاری ویژه بر تغییر مسیر اقتصادنفتی به اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش 
بنیان کرده اند. این انتخاب، نشان دهنده تاثیر نتایج تحصیالت دانشگاهی، پژوهش و 

نوآوری بر جامعه  و زندگی مردم است.

ــدس چمنیان، کارآفرین و بنیانگذار گروه صنعتی نیان به عنوان اولین »مهندس  مهن
نمونه« IEEE  Iran Section  در سال ۲۰۲۰، برای یک عمر تاثیر گذاری بر جامعه 
مهندسی برق ، موفقیت های ماندگار و پیاپی در طول عمر مهندسی و مدیریت تخصصی 
و  همچنین تبدیل علم به عمل و تجاری سازی ایده ها که منجر به ایجاداشتغال پایدار 

و کمک به اقتصاد دانش بنیان کشور شد، انتخاب شد.

همراه با
بخش

خصوصی

مدیرعامل رشکت نیان الکرتونیک، در مراسم اهدای جوایز بخش IEEE ایران، 

به عنوان مهندس منونه کشور انتخاب شد
مدیرعامل شرکت نیان الکترونیک، در هنگام دریافت این جایزه گفت: همیشه صحبت 
ــود از توان مهندسی برای تبدیل دانش به عمل  ــور ما نمی ش ــت که در کش از این اس
استفاده کرد. اما من همیشه با باور بر این امر که با استفاده از دانش و نوآوری می توان 
محصولی در ایران ساخت که در هیچ کجای دنیا ساخته نشده است، به دنبال ارائه یک 

الگوی موفق بودم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، ادامه داد: اعتقاد دارم با مهندسی 
معکوس، چندین سال از لبه تکنولوژی عقب می مانیم. ما درحوزه نوآوری و فناوری نیز باید 
بتوانیم ثابت کنیم که فناوری را هم می توان ایجاد کرد و نیاز به خرید دانش فنی نداریم. 
High- هم اکنون خوشحالم که به این هدف خود نزدیک شده ام. همانطور که محصوالت

Tech شرکت نیان الکترونیک توانست در بین رقبای بین المللی خود در روسیه – در 
جایی که مهد فناوری است- به باالترین امتیاز فنی و کیفی دست یابد.

موسس گروه صنعتی نیان در ادامه به مقام یک مهندس اشاره کرد و گفت: مهندسین 
ما باید دقت داشته باشند که هدف و رسالت یک »مهندس«  این است که دنیا را جای 
بهتری برای زیستن کند و به ارتقای انسانیت و بشریت کمک کند. اگر این را سرلوحه 

خود قراربدهیم ، هدف واالیی را در مهندسی نهادینه کرده ایم.

گفتنی است مهندس چمنیان در سال ۷4 شرکت خود را که از اولین استارت آپ ها 
به شمار می رود،  با سه نفر نیرو و با همتی واال برای رسیدن به اهدافش تاسیس کرد 
و از توان مهندسی خود در صنعت پاور الکترونیک استفاده برد. در طی این سالیان با 
وجود تمامی فراز و نشیب های سخت توانست فعالیت صنعتی خود را گسترش دهد 
و هم اکنون به عنوان رهبرگروه صنعتی نیان، در چندین حوزه صنعتی دانش بنیان و 
ــعت ۶۰.۰۰۰  ــا بیش از ۶۰۰  نفر نیروی متخصص، در فضایی به وس High-Tech ب
هزار متر مربع که به عنوان بزرگترین شرکت دانش بنیان کشور شناخته شده، مشغول 

به فعالیت است.

وی همچنین در جوامع مختلف صنعتی از جمله جامعه مهندسین ایران و... به عنوان 
ــده و افتخارات کثیر دیگری از جمله برترین فناور  ــور انتخاب ش مهندس نمونه کش
بخش خصوصی کشور، منتخب پنجمین دوره جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری، 
ـــنواره ملی فن آفریـنی شیـخ  ــور منتخب دوازدهـمین جش برترین فن آفرین کش
ــنواره ملی وزارت ارتباطات و  ــور منتخب سومین جش بهــایی، کارآفرین نمونه کش
ــنواره ملی  ــور منتخب چهارمین جش فناوری اطالعات )فاوا(، صادرکننده نمونه کش
ــی حرفه ای وی به ثبت  ــیر زندگ ــات و فناوری اطالعات )فاوا( در مس وزارت ارتباط

رسیده است.
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ساناز توکلی افشار

نخستین کامپیوتر بند انگشتی برای خودروها ساخته شد

قابلیت های آیفون 2021 فاش شد

شارژر MagSafe اپل در آیفون 12 مینی به 12 وات محدود می شود

ــرکت Indiegogo از دستگاه جدید خود که نمایشگر خودروها را به سیستم عامل  ش
اندروید مجهز می کند رونمایی کرد.

نرم افزار Google’s Android Auto که باعث تغییر در سیستم عامل خودروی کاربر 
می شود تاکنون بیش از یک میلیارد بار در سراسر جهان و از طریق فروشگاه گوگل پلی 
دانلود شده است، عالوه بر این ظاهرا از این نرم افزار در بیش از 1۰۰ میلیون خودرو استفاده 
ــود. اما این نرم افزار دارای ایراداتی است که باعث می شود برخی از کاربران پس از  می ش
نصب آن تصمیم به حذف یا استفاده از نرم افزاری دیگر بگیرند. برای حل شدن مشکالت 
موجود در این نرم افزار، شرکت Indiegogo از یک قطعه جدید رونمایی کرده است که 
به درگاه USB خودرو ها وصل می شود و باید گفت این دستگاه کوچکترین رایانه ای بوده 

که تاکنون تولید شده است که CarDroid نام دارد.
ــیار کوچک است و اندازه آن به یک انگشت کامل نمی رسد؛ از مشخصات  این قطعه بس
سخت افزاری موجود در این دستگاه می توان به وجود یک پردازنده 8 هسته ای با حافظه 
4 گیگابایتی رم اشاره کرد. حافظه داخلی موجود در این دستگاه حدود ۶4 گیگابایت است 
ــتفاده شده در این  ــخه بلوتوث اس و امکان اتصال کارت حافظه نیز در آن وجود دارد. نس
دستگاه ۵ است و از آنتن GPS نیز پشتیبانی می کند. در این دستگاه میکروفون داخلی 
وجود دارد و کاربر امکان اتصال این دستگاه به وای فای را هم دارد. این نسخه از کاردروید 

قیمت 99 دالری دارد.
شرکت سازنده این دستگاه یک نسخه ارزان قیمت تر از آن را نیز طراحی کرده که با قیمت 

۶4 دالر به فروش می رسد، اما از مشخصات ضعیف تری مانند پردازنده 4 هسته ای و حافظه 
رم ۲ گیگابایتی استفاده می کند، اما با توجه به پردازنده و حافظه رم آن به احتمال بسیار 

زیاد کاربر حین استفاده از آن دچار مشکل خواهد شد.
گفتنی است؛ این نرم افزار باعث می شود کاربر بتواند نمایشگر خودرو خود را به یک دستگاه 
اندرویدی تبدیل و تمامی نرم افزار های موجود در فروشگاه گوگل پلی را روی گوشی خود 

نصب کند.

اگر چه مدت زمان زیادی از عرضه آیفون 1۲ نگذشته، اما منابع مطلع در مورد ویژگی های 
آیفون بعدی که سال ۲۰۲1 عرضه می شود اطالعاتی منتشر کرده اند.

به گزارش ورج، به گفته مینگ چی کو تحلیل گر مشهور تایوانی که قبال هم اطالعات 
دقیقی را در مورد تولیدات پرطرفدار اپل منتشر کرده، اپل سال ۲۰۲1 از نظر ابعاد نمایشگر 
و شکل ظاهری تفاوت چندانی با آیفون 1۲ که امسال عرضه شده، ندارد. در عین حال 
کیفیت و دقت دوربین آن بیشتر خواهد شد و این افزایش به خصوص در مدل های پرو و 
 f /۲ .4 پرو مکس چشمگیر خواهد بود. به گفته وی سرعت و دقت لنز آیفون سال ۲۰۲1 از
به f/1 .8 ارتقا یافته و قدرت فوکوس خودکار آن نیز بیشتر می شود. مدت زمان نوردهی لنز 
آیفون جدید نیز بیشتر می شود تا روشنایی عکس ها به خصوص در شب ها بیشتر شود. 
پیش بینی می شود افزایش دقت و توانایی دوربین های آیفون سال ۲۰۲1 موجب افزایش 

قیمت آنها نیز بشود. البته در این زمینه نیز هنوز اطالعات کافی در دسترس نیست.

شرکت اپل با انتشار گزارشی اعالم کرد که توان شارژر MagSafe در آیفون 1۲ مینی به 
1۲ وات محدود است.

شارژر MagSafe برای کارکرد با حداکثر توان تولیدی 1۵ وات با آیفون 1۲ و آیفون 1۲ 
پرو به یک آداپتور برق ۲۰ وات نیاز دارد. اما در آیفون 1۲ مینی، این امکان محدود خواهد 
بود.شرکت اپل در گزارشی نشان داد که توان تولیدی شارژر MagSafe که اخیرا عرضه 
کرده، هنگام اتصال با آیفون 1۲ مینی به 1۲ وات محدود خواهد شد. شرکت اپل قرار است 
این شارژر را  به زودی روانه بازار کند. بدون شک این خبر خوبی برای بسیاری از کاربران 
گوشی های اپل نخواهد بود و شرکت اپل هنوز علت این محدودیت را مشخص نکرده است، 
اما وجود باتری کوچک تر نسبت به سایر گوشی های این خانواده می تواند یکی از دالیل آن 
باشد.برای رسیدن به حداکثر سرعت شارژ 1۲ وات، اپل می گوید شارژر MagSafe به یک 
تبدیل کننده برق USB-C احتیاج دارد که با ولتاژ 9 ولت / ۲.3 آمپر کار کند؛ که در این 
صورت آداپتور 18 وات اپل که سال گذشته به بازار عرضه شد، برای اتصال به این شارژر 
مناسب نخواهد بود. در ادامه گزارش اپل آمده است که درجه حرارت و فعالیت سیستم 
می تواند شارژر را بدون توجه به اینکه تلفن به آن متصل است، محدود کند بنابراین سرعت 

باال هر زمان تضمین نمی شود.

کسانی که از AirPods استفاده نمی کنند و در عوض از لوازم جانبی Lightning مانند 
 iPhone در تمام مدل های MagSafe استفاده می کنند، با شنیدن اینکه EarPods
ــده است که به این ترتیب استفاده از درگاه Lightning برای  1۲ به ۷.۵W محدود ش
آن ها سخت  خواهد شد. شرکت اپل دلیل این موضوع را انطباق با استاندارد های نظارتی 

اعالم کرده است.
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بـازار

Eyewear II آشنایی با عینک هوشمند هوآوی

رقابت اپل و سونی جهت خرید یک شرکت پادکست
شرکت های اپل و سونی موزیک اینترتینمنت مذاکراتی برای خرید شرکت واندری داشتند 

که به دنبال فروش 3۰۰ تا 4۰۰ میلیون دالری است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، اپل و سونی دو شرکت از چهار شرکتی هستند که اخیرا با 
شرکت واندری برای خرید این شرکت تولیدکننده پادکست وارد مذاکره شده اند. با این 
حال اسپاتیفای تکنولوژی که فعالترین خریدار شرکتهای پادکست در دو سال گذشته بوده، 
تصمیم گرفته پیشنهاد خرید ندهد. انتظار می رود قراردادی در این زمینه تا چند ماه آینده 

اعالم شود اما تضمینی وجود ندارد که مذاکرات به نتیجه برسد.
طبق اعالم شرکت پاد تَِرک، واندری یکی از بزرگترین استودیوها و شبکه های پادکست 
مستقل است که مخاطب ماهانه آن به بیش از هشت میلیون نفر می رسد. قیمت 4۰۰ 
میلیون دالر برای فروش واندری بسیار باالتر از قیمتی خواهد بود که اسپاتیفای برای رینگر 
و گیملت مدیا و همچنین شرکت»سیریوس ایکس ام هولدینگز« برای خرید استیچر 

پرداخت کرده اند.
ــوی اپل، برجسته ترین سرمایه گذاری این غول فناوری در پادکست  خرید واندری از س
طی چند سال اخیر خواهد بود و این شرکت را صاحب مجموعه قوی از محتوای منحصر 
می کند. اپل در سالهای اخیر از طریق سرویس ویدیویی تی وی پالس حضور فعالتری 
در بخش سریالها داشته و اکنون در حال ایجاد پادکستهایی برای تقویت تالشهایش در 

این حوزه است.
اپل که 1۵ سال پیش با آی تیونز در حوزه پادکست شروع به فعالیت کرد، سرگرم اصالح 
خدماتش است و اپلیکیشن پادکست در آیفون و آی پد را بهبود بخشیده و یک اپلیکیشن 
مک راه اندازی کرده و برای تولیدکنندگان پادکست ابزارهای آنالیتیک جدیدی اضافه کرده 

و دسترسی به سازندگان را بهبود داده است.
اپل دو شرکت پادکستینگ کوچک را هم خریداری کرده است. شرکت پاپ آپ آرشیو در 

سال ۲۰1۷ و شرکت اسکوت اف ام اوایل امسال توسط اپل خریداری شدند.
ــیقی بزرگ جهان است، در حوزه  ــونی موزیک اینترتینمنت که دومین شرکت موس س
پادکست سرمایه گذاری های متعددی داشته و در میان سه غول موسیقی فعالترین بوده 

است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، در حال حاضر پادکستها صنعت عظیمی نیستند و کمتر از یک 
میلیارد دالر در سال فروش تبلیغات در آمریکا دارند اما پتانسیل رشد این بازار کمک کرده 

است سهام اسپاتیفای امسال 8۵ درصد صعود کند.

عینک هوآوی Eyewear II یکی از محصوالت جدید و نوآورانه است که امکان گوش 
ــر کرده و از امکانات کنترلی  ــیقی بدون نیاز به هدفون را برای کاربر میس دادن به موس
پیشرفته ای بهره می برد. به کمک این عینک می توان از گوشی هوشمند در محیط خارجی، 

کمتر استفاده کرده و از زیبایی طراحی این عینک نیز لذت برد.
روند ساخت محصوالت دیجیتال وارد عرصه های جدیدی شده و حاال محصوالت پوشیدنی 
ــتفاده از یک گجت  ــده که قابلیت های جدیدی را به کاربران در اس و دیجیتال تولید ش
کالسیک ارائه می کنند. این روند با ساخت بند و ساعت دیجیتال آغاز شد، به نحوی که 
در حال حاضر این گجت ها تبدیل به ابزاری کارآمد برای ورزشکاران، عاشقان تکنولوژی و 
در کل افراد به روز شده اند.اما گام بعدی در گجت های دیجیتال پوشیدنی، عینک دیجیتال 
است که هواوی نیز یکی از شرکت های پیشرو در این زمینه محسوب می شود. به تازگی 
و در رویداد معرفی پرچم دار جدید هوآوی یعنی سری Huawei Mate 4۰ از عینک 
جدید ساخت این شرکت نیز رونمایی شد. این محصول Huawei Eyewear II نام دارد 

که با همکاری شرکت کره ای  Gentle Monster طراحی و تولید شده است.
این شرکت کره ای یکی از شرکت های پیشرو طراحی و تولید عینک طبی و آفتابی است 
که فروشگاه های متعددی به نام خود در شهرهای مختلف دنیا دارد و از لحاظ طراحی نیز 
بسیار معروف است.Gentle Monster در طراحی به روز هواوی Eyewear II همکاری 

داشته تا محصولی زیبا و مطابق با مد روز را ارائه کنند. صحبت از طراحی این محصول 
شد، بد نیست اشاره کنیم که هواوی Eyewear II در چهار طــــرح به نـام هــــای 
ــه صورت  Smart Havana، Smart Kubo، Smart Lang و Smart Myma ب

آفتابی و طبی عرضه می شود.
  عینک هوشمند هواوی چیست و چه کاربردی دارد؟

عینک هواوی Eyewear II یک گجت هوشمند است که به کاربر اجازه ارتباط با گوشی 
خود را برای گوش دادن به موسیقی، برقراری تماس، ضبط صدا، استفاده از دستیار صوتی 
و غیره می دهد. فلسفه اصلی وجودی چنین محصولی کم کردن نیاز شما به مراجعه به 

گوشی برای بسیاری از کارها در محیط شهری است.
ــت که صدای  ــته ها در نزدیکی گوش اس این عینک مجهز به دو دیاگرام بزرگ روی دس
موسیقی و مکالمات را به گوش می رساند. خروجی صدای این دیاگرام دقیقا در جایی قرار 
گرفته که صدا را مستقیم به داخل گوش هدایت می کند. عالوه بر این فناوری استفاده 
شده توسط هواوی در این عینک تا 1۲دسی بل از هدر رفت صدا جلوگیری می کند و امکان 

استفاده از این عینک را حتی در محیط های شلوغ فراهم می کند.
کنترل این عینک نیز فقط از طریق لمس آن در حالت های مختلف صورت می گیرد. با 
کشیدن انگشت روی دسته عینک امکان کم و زیاد کردن صدای آن یا تغییر موسیقی در 
حال پخش وجود دارد. برای شروع و توقف موسیقی، استفاده از دستیار صوتی عینک و 
جواب دادن به تماس ها می توانید از دوبار لمس کردن کنار عینک استفاده کنید. همچنین 
ــت دو طرف دسته سمت  ــی کافی اس برای مرتبط کردن هواوی Eyewear II با گوش
ــار داده و هم زمان گوشی خود را از طریق »بلوتوث« به آن متصل  ــتی عینک را فش راس
کنید.هواوی Eyewear II به کمک باتری قدرتمند خود تا 4۲ ساعت اتصال به صورت 
»استند بای« و ۵ ساعت زمان پخش موسیقی را به کاربر ارائه کرده و به کمک کیس جذابی 

که کنار خود دارد نیز شارژ می شود.
شاید هنوز عینک هوشمند هوآوی با گجت های فوق پیشرفته ای که  در فیلم  های آینده نگرانه 
دیده ایم فاصله داشته باشد ولی گامی در جهت رسیدن به دستگاه های پیشرفته ای است که 
روز به روز نیاز ما به استفاده از گوشی هوشمند را کم کرده و امکان استفاده از قابلیت های 

آن را بسیار راحت تر می کند.
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شیائومی چین اپل را به عنوان سومین سازنده بزرگ گوشی در دنیا پشت سر گذاشت

اپل برای تولید آیفون 12 با کمبود قطعه روبرو شد

یاهو گوشی ۵0 دالری ساخت

شرکت اپل در تولید آیفون با کمبود تراشه هایی که مصرف برق در آیفون و دستگاه های 
دیگر را مدیریت می کنند، روبرو شده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، معلوم نیست کمبود این تراشه ها تا چه حد عرضه گوشیهای 
آیفون در سه ماهه جاری را که پرتقاضاترین فصل اپل به شمار می رود، محدود خواهد کرد. 
منابع آگاه اظهار کردند با وجود این کمبود، تامین کنندگان احتماال اپل و تولید مدل جدید 

آیفون 1۲ را نسبت به سفارشهای سایر مشتریانشان در اولویت قرار خواهند داد.
افزایش تقاضا برای سیلیکون در تولید مجموعه ای از محصوالت و اختالالت زنجیره تامین 
 TSMC به دلیل همه گیری کووید 19 دلیل اصلی این کمبود هستند. شرکت تایوانی
در اکتبر اعالم کرده بود که تلفن های هوشمند 5G به 3۰ تا 4۰ درصد محتوای تراشه 
بیشتری نسبت به گوشیهای 4G نیاز دارند. این مورد و ابهامات نسبت به روند همه گیری 
باعث شده است مشتریان قطعات را از ترس کمبود پنهان کنند به خصوص پس از این که 
شرکت هواوی در آستانه مهلت سپتامبر برای اجرای تحریمهای آمریکا علیه این شرکت، به 

انبارسازی عظیم قطعات مورد نیازش پرداخت.
این انبارسازی به مشکالت موجود در صنعت الکترونیک جهانی که همچنان با پیامدهای 
قرنطینه قبلی و مختل شدن تولید دست و پنجه نرم می کند، اضافه کرد. انتظار می رود 

اختالالت در شش ماه آینده ادامه پیدا کند.
مدیریت مصرف برق در آیفون 1۲ با توجه به قابلیتهای دوربین و 5G اهمیت بیشتری 

ــبت به مدلهای قبلی دارد و نیاز اپل برای این قطعات را افزایش می دهد. اپل اخیرا  نس
مدلهای 5G را عرضه کرده و تحلیلگران تقاضای قوی برای این گوشیها را پیش بینــی 
می کنند. تیم کوک، مدیرعامل اپل در کنفرانس اخیری که با تحلیلگران داشت درباره 

محدودیت عرضه آیفون 1۲، مک، آی پد و برخی از مدلهای اپل واچ هشدار داد.
وی گفته بود مسائل تولید برای آیفون تعجب آور نخواهد بود زیرا اپل تازه افزایش تولید را 

شروع کرده و پیش بینی درباره استمرار محدودیتهای عرضه دشوار خواهد بود.

شیائومی چین برای اولین بار تا رتبه سوم در میان بزرگترین سازندگان گوشی همراه دنیا 
باال آمده و جای اپل را گرفته است. رشد فروش این شرکت در سه ماهه سوم سال جاری 
ــت.به گزارش راشاتودی، به دنبال بهبود بازار گوشی  میالدی بیش از 4۰ درصد بوده اس
هوشمند از بحران کرونا، شرکت شیائومی چین با پشت سر گذاشتن آیفون اپل، تاریخ 
ساز شده است.نتیجه تحقیقات سه شرکت تحقیقاتی IDC، کانترپوینت و کانالیس نشان 
می دهد شیائومی برای اولین بار تا رتبه سوم در میان بزرگترین سازندگان گوشی همراه 

دنیا باال آمده است.فروش محصوالت این شرکت در سه ماه تابستان به باالترین رقم رسید. 
ــرکت را بیش از 4۰ درصد نشان می دهد و تعداد  ــد فروش این ش اطالعات مختلف رش

محصوالت ارسال شده بین 4۶.۲ و 4۷.1 میلیون واحد است.
در این بین، شرکت اپل، نزدیک ترین رقیب شیائومی، به رتبه چهارم سقوط کرده است. 
ــرکت تحقیقات بین الملل، این شرکت آمریکایی 41.۶ میلیون گوشی  طبق گزارش ش
ــال جاری میالدی صادر کرده که 1۰ درصد کمتر از سال  ــوم س ــه ماهه س آیفون در س
گذشته میالدی است. اطالعات کانترپوینت کمی متفاوت است ولی شرکت کانالیس هم 
رقم 43.۲ میلیون را اعالم کرده است. ولی اطالعات هر سه شرکت نشان می دهد اپل پس از 
شیائومی قرار دارد.دلیل اصلی موفقیت شیائومی مشکالت رقیب داخلی آن -هواوی- بوده 
است. هواوی تحت فشار تحریم های آمریکا رتبه خود به عنوان بزرگترین سازنده گوشی 
همراه دنیا را به سامسونگ اعطا کرد. سامسونگ حدود 8۰ میلیون گوشی همراه صادر 
کرده  در حالی که هواوی در سه ماهه سوم 3۰ میلیون گوشی کمتری فروخته است.برخی 
تحلیلگران عقیده دارند شیائومی بسیاری از مشتریان هواوی را در اختیار گرفته است. آمار 
نشان می دهد شیائومی در سه ماهه سوم سال جاری میالدی 14.۵ میلیون واحد فروش 
بیشتری داشته در حالی که هواوی 1۵.1 میلیون کمتر فروخته است. فروش هواوی در 

اروپا ۲۵ درصد کاهش یافته در حالی که فروش شیائومی ۷8 درصد افزایش یافته است.

یاهو با همکاری زد تی ای یک موبایل ارزان قیمت با نمایشگر ۵.4۵ اینچی ساخته که با برچسب ۵۰ دالر عرضه 
شده است.به گزارش گیزموچاینا، درحال حاضر شرکت »یاهو موبایل« به اپراتور آمریکایی وریزون تعلق دارد. این 
اپراتور تلفن همراه یک موبایل با برند یاهو نیز عرضه کرده که با همکاری شرکت چینی زد تی ای ساخته شده و 
»بلیدA3Y« نام دارد.این موبایل در فروشگاه رسمی یاهو با عنوان یاهو موبایل زد تی ای بلید، ثبت شده و دارای 
نمایشگری ۵.4۵ اینچی با وضوح HD و ۷۲۰ پیکسل است. در قسمت های باال و پایین نمایشگر لبه های ضخیمی 
 RAM دیده می شود و هیچ بریدگی روی آن وجود ندارد.موبایل مذکور تراشه 4 هسته ای مدیاتک و ۲ گیگابایت
در کنار 3۲ گیگابایت حافظه ذخیره دارد. البته حافظه ذخیره دستگاه را می توان تا ۲ترابایت ارتقا داد. همچنین 
پشت دستگاه یک حسگر اثر انگشت دارد و ویژگی Face Unlock نیز در آن به کار رفته است.پشت موبایل یاهو 
یک دوربین 8 مگاپیکسلی و ۲ فلش ال ای دی نصب شده است. همچنین یک دوربین ۵ مگاپیکسلی همراه یک 
فلش ای ای دی روی نمایشگر وجود دارد. باتری این دستگاه ۲۶۶۰میلی آمپری اما مجهز به قابلیت صرفه جویی 

هوشمند است. سیستم عامل موبایل نیز اندروید 1۰ است. قیمت موبایل ۵۰ دالر اعالم شده است.
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شرکت LG طراحی گوشی هوشمند خود با نمایشگر منعطف را تایید کرده اما تاکنون هیچ 
اطالعاتی از آن منتشر نشده است.

بسیاری از سازندگان گوشی های هوشمند در سال گذشته تلفن های هوشمند تاشو خود 
را معرفی کردند، با این حال، شرکت ال جی هنوز به طور رسمی چیزی در مورد عرضه 

گوشی تاشو خود فاش نکرده است.
 LG G8X ThinQ ،این شرکت به جای راه اندازی یک تلفن هوشمند با نمایشگر تاشو
ــت که دارای طراحی دو نمایشگر جدا شونده و منعطف  Dual Screen را ارائه داده اس
ــو را تأیید کرده اما تاکنون هیچ  ــت. در حالی که این شرکت طراحی یک تلفن تاش اس

اطالعاتی از آن در دسترس نیست.
ــمند با صفحه نمایش کشویی و صفحه نمایش  ال جی پس از ثبت اختراع تلفن هوش
رول آپ، اکنون طراحی جدیدی را برای تلفن های هوشمند به ثبت رسانده است که از 
یک صفحه نمایش منعطف استفاده می کند. به نظر می رسد این گوشی شبیه به تلفن 
همراه Mi MIX Alpha باشد، اما با نمایشگر این گوشی انعطاف پذیر بوده و نسبت 
صفحه به بدنه آن نیز بیشتر است. این اختراع جدید تلفن هوشمند شرکت ال جی دارای 
صفحه نمایش پیچیده ای است که نشان می دهد جدا از یک حاشیه قاب ضخیم در باال، 

حاشیه های بسیار نازکی در پایین، چپ و راست نیز وجود  دارد.
حاشیه باال دارای سنسور های دوربین دوگانه به همراه یک فالش LED است. در حالی که 
در سمت راست هیچ مرزی وجود ندارد، صفحه به سمت آن ادامه می یابد و صفحه را در 
پشت  گوشی می بندد. جالب اینجاست که با توجه به اینکه نمایشگر تا پنل پشتی امتداد 
دارد، هیچ دوربین پشتی وجود ندارد. عالوه بر این می توان با فشار دادن یک دکمه، صفحه 

ال جی قصد تولید گوشی با نمایشگر منعطف را دارد

گوشی تاشوی جدید ال جی 2021 عرضه می شود

تراشه پرسرعت سامسونگ برای گوشی های میان رده رونمایی می شود

قابل انعطاف کشیده را از محفظه جدا کرد.
با بسته شدن دستگاه، دو نمایشگر روی دستگاه، یکی در قسمت جلویی و دیگری در پشت 
وجود دارد. با باز شدن دستگاه، تلفن به یک تبلت با نمایشگر بزرگتر تبدیل می شود. یک 
درگاه microUSB و یک جک هدفون 3.۵ میلی متری در پایین و یک دکمه پاور در 
سمت باال وجود دارد. کنگره جهانی موبایل ۲۰۲۰ قرار است ماه آینده در بارسلون، اسپانیا 
آغاز شود و سامسونگ و هواوی نسل دوم دستگاه های تاشو خود را معرفی می کنند. باید 
دید آیا ال جی برای معرفی گوشی های هوشمند آزمایشی در MWC ۲۰۲۰ به صحنه 

می رود یا خیر.

ــوی جدید در سال ۲۰۲1 خبر داده است. این  ــرکت ال جی از عرضه یک گوشی تاش ش
شرکت امسال با عرضه گوشی های پرچمدار وینگ و ولوت سال موفقی را پشت سر گذاشت.
به گزارش اسلش گیر، ال جی وعده داده که گوشی تاشوی جدید این شرکت در سه ماهه 
اول سال ۲۰۲1 به بازار می آید. البته گفته می شود که این گوشی از جمله گوشی های گران 
قیمت ال جی خواهد بود.ال جی همچنین قصد دارد یک گوشی پرچمدار جدید هم در 
سال ۲۰۲1 عرضه کند که فعالً رنگین کمان یا رین بو نامگذاری شده است. این گوشی از 
نظر امکانات مشابه با گوشی وی ۶۰ ال جی توصیف شده است. همچنین گفته می شود 
که در این گوشی از پردازنده اسنپ دراگون 8۷۵ استفاده شده است. در عین حال در مورد 

سایر امکانات این گوشی خبر دقیقی در دست نیست.
برای گوشی تاشوی ال جی فعالً نام پروجکت بی انتخاب شده است. بر اساس اطالعات 
ــال ۲۰۲1 به بازار می آید. ال جی به دنبال عرضه  ــر شده این گوشی در مارس س منتش

تلویزیون لوله شدنی نیز هست که قرار است زمستان در دسترس عموم قرار بگیرد.

سامسونگ قصد دارد هفته آینده از یک تراشه برای موبایل های میان رده رونمایی کند که 
احتماال سرعت باالیی دارد و عملکرد این دستگاه ها را ارتقا می دهد.به گزارش انگجت،  
 Exynos1۰8۰ طبق گزارشی جدید  شاخه چینی سامسونگ از مراسم رونمایی تراشه
در شانگهای خبر داده است. اطالعات اندکی درباه این تراشه و قابلیت  5G آن در تیزر 
مراسم وجود دارد.  با این وجود سامسونگ نشانه هایی درباره مشخصات تراشه مذکور را 
ــت.این شرکت در همین اواخر فاش کرد تراشهExynos1۰8۰ جانشین  فاش کرده اس
Exynos 98۰ است. البته این تراشه برای موبایل های پرچمدار مانند گلکسی اس به کار 
نمی رود، بلکه عملکرد موبایل های میان رده مانند سری گلکسیA را ارتقا می دهد.این 
لزوما بدان معنا نیست که سرعت تراشه مذکور کم است. یکی از تست های اولیه این تراشه 
نشان داد،Exynos1۰8۰ ممکن است از اسنپ دراگون 8۶۵ نیز سریع تر باشد. به این 
ترتیب کارشناسان تخمین می زنند موبایل های میان رده سامسونگ که در ۲۰۲1 عرضه 
 Exynos1۰8۰.می شوند، عملکرد سریع تری نسبت به نسخه های قبلی خواهند داشت
احتماال مهم ترین تراشه سامسونگ در سال آینده باشد. هرچند سودآوری این شرکت در 

بحران کووید19 اوج گرفته اما همچنان با چالش هایی در بازار روبرو است زیرا قدرت خرید 
مشتریان نیز کاهش یافته است.
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سامسونگ پرفروش  ترین شرکت گوشی سازی چهار ماه گذشته شد

مودم های 5G اپل تا 202۳ توسط کوالکام تولید خواهند شد

احتمال عرضه گوگل پیکسل 6 در مارس 2021

ــرکت های گوشی سازی،  ــده از پرفروش ترین ش ــاس فهرست جدید منتشر ش بر اس
سامسونگ رتبه اول را کسب کرد و اپل نیز افت چشمگیری داشت.داده های منتشر شده 
از تحقیقات گروه محققان IDC نشان می دهد که شرکت سامسونگ در طی چهار ماه 
گذشته پرفروش ترین مجموعه تولید کننده گوشی های هوشمند بوده است.این شرکت 
بعد از فروش 8۰.4 میلیون محصول طی ماه های جوالی تا سپتامبر ۲۲.۷ درصد از بازار 
ــمند را به خود اختصاص داد. رشد فروش شرکت سامسونگ از سال  ــی های هوش گوش
گذشته تا به امروز مطابق ۲.9 درصد است. طی چهار ماه مورد نظر شرکت سامسونگ از 
گوشی های پرطرفدار گلکسی نوت ۲۰ و گلکسی نوت ۲۰ اولترا رونمایی کرد. گفتنی است؛ 
سامسونگ توانسته طی مدت اخیر میزان قابل توجه ای از گوشی های سری M و سری 

A خود را به فروش برساند. 

  دیگر شرکت های حاضر در فهرست پرفروش ترین ها
در ادامه شرکت هوآوی با کاهش فروش ۲۲ درصدی در رتبه دوم پس از سامسونگ قرار 
گرفته و طبق اطالعات منتشر شده میزان فروش محصوالت این مجموعه در چهار ماه 
ــت. این آمار فروش 14.۷ درصد بازار  ــوم سال ۲۰۲۰ به ۵1.9 میلیون عدد رسیده اس س

گوشی های هوشمند را به شرکت چینی هوآوی اختصاص می دهد.
در رتبه بعدی برخالف انتظارات نام شرکت اپل قرار ندارد. با رشد فوق العاده 4۲ درصدی 
در فروش محصوالت، شرکت شیاومی توانسته در رتبه سوم پرفروش ترین کارخانه های 

ــال ۲۰۲۰ قرار گیرد. شیاومی توانست اپل را با فروش ۵  ــازی در فصل سوم س گوشی س
میلیون گوشی بیشتر پشت سر بگذارد و 13.1 درصد بازار گوشی در چهار ماه اخیر را از 
آن خود کند. طبق اطالعات منتشر شده میزان گوشی های فروش رفته توسط این شرکت 
4۶.۵ میلیون عدد است.شرکت اپل نیز با افت 1۰ درصدی در میزان تقاضا و فروش تنها 
41.۶ میلیون گوشی هوشمند در رتبه چهارم قرار گرفت. این مجموعه قدرتمند طی چهار 
ماه اخیر توانسته تنها 11.8 درصد بازار گوشی های هوشمند را به خود اختصاص دهد. در 
مجموع طی چهار ماه گذشته 3۵3.۶ میلیون عدد گوشی هوشمند به فروش رفته که افت 

1.3 درصدی نسبت به زمان مشابه در سال پیش را نشان می دهد.

شایعات منتشر شده از احتمال عرضه گوشی گوگل پیکسل ۶ در ماه مارس سال ۲۰۲1 
خبر می  دهند.شرکت گوگل مدتی پیش سرانجام گوشی های پرچمدار خود را وارد بازار 
جهانی کرد و رضایت میزان قابل توجهی از کاربران را به دست آورد. اکنون به نظر می آید 
ــی در بازار گوشی های  ــال ۲۰۲1 باری دیگر نقش این مجموعه قدرتمند قصد دارد تا س
هوشمند داشته باشد و مدل جدیدی را معرفی کند. بر اساس اخبار به دست آمده این 
شرکت در نظر دارد تا ماه مارس ۲۰۲1 مجددا گوشی هوشمندی را به بازار عرضه کند. 
ــایعات به گوش رسیده توسط مکس وینبک منتشر شده که سابقه خوبی در افشای  ش

اطالعات شرکت های بزرگ فناوری دارد. وی به تازگی ادعا کرده که شرکت گوگل در ماه 
مارس سال آینده گوشی پرچمدار بعدی خود یعنی پیکسل ۶ را به جهان معرفی خواهد 
کرد.وی در حساب کاربری توئیتر خود این گونه نوشت: »این بزرگ ترین شایعه ای است که 
من بعد از سال ها فعالیت می شنوم. همچنین باید بگویم این خبر را تنها از دو نفر شنیدم 
و احتماال پایه و اساس محکمی ندارد پس ترجیحا باور نکنید. اما به نظر می آید پرچمدار 
بعدی گوگل در مارس ۲۰۲1 معرفی شود. دوباره تاکید می کنم، این شایعات پایه و اساس 
ــتی ندارند«. شایعه جدید با مدرکی که در ماه آگوست از گوگل فاش شد مطابقت  درس
ندارد. بر اساس فایل های فاش شده، این مجموعه قصد دارد در فصل چهارم سال ۲۰۲1 دو 
مدل پیکسل ۶ را به بازار جهانی معرفی کند. در مدارک مذکور همچنین به عرضه نمونه ای 

تاشو اشاره شده بود که تاکنون اطالعات زیادی راجع به آن فاش نشده است.
داده های موجود در مدارک منتشر شده به نظر منطقی تر می آیند چرا که شرکت گوگل 
معموال گوشی های پیکسل خود را در ماه اکتبر وارد بازار جهانی می کند. بر طبق اطالعاتی 
که تاکنون منتشر شده، گوشی پیکسل ۶ به تراشه پردازنده مخصوص گوگل تجهیز خواهد 
شد و قابلیت پشتیبانی از فناوری 5G را نیز خواهد داشت. اگر شایعات جدید صحت داشته 
باشند، به نظر می آید شرکت گوگل برنامه جدیدی برای فروش محصوالت خود در نظر 

دارد و قرار است روند بازاریابی خود را با تغییرات جدیدی مواجه کند.

بر اساس قراردادی که شرکت های اپل و کوالکام بسته اند، مودم های 5G شرکت اپل تا 
سال ۲۰۲3 توسط کوالکام طراحی خواهد شد.همانطور که در مراسم آنالین و قبلی شرکت 
اپل مشخص شد، این شرکت در نسل جدید آیفون از شبکه اینترنت 5G استفاده کرده 
و طبیعتا از این پس تمام گوشی هایی که ان شرکت وارد بازار کند از این شبکه پشتیبانی 
خواهند کرد. طبق اطالعات منتشر شده خانواده آیفون 1۲ شرکت اپل برای شبکه 5G از 
 8۶۵ Snapdragon استفاده می کنند که عملکردی مشابه به پردازنده X۵۵ مودم های
که در گوشی های اندرویدی استفاده می شود دارد.سال گذشته نیز شرکت اپل با شرکت 
کوالکام به توافق رسید تا این شرکت برای شرکت اپل دست به ساخت مودم های 5G بزند. 
مودم X۵۵ استفاده شده در آیفون 1۲ نیز توسط همین شرکت طراحی شده است و بر 

اساس توافق شرکت اپل و کوالکام در سال ۲۰۲۰ از آن استفاده شده است.

به تازگی نیز اطالعاتی از برنامه آینده دو شرکت کوالکام و اپل در فضای مجازی منتشر 
ــده است که اعالم می کند کوالکام قصد دارد برای سال ۲۰۲1 دست به ساخت مودم  ش
X۶۰ بزند که ویژگی هایی مانند کاهش میزان مصرف باتری، ابعاد کوچکتر و پشتیبانی 
از آنتن های نسل سوم هستند را خواهد داشت.هنوز درباره مودم های آینده شرکت اپل 
اطالعاتی منتشر نشده است، اما به احتمال بسیار زیاد این مودم ها X۶۵ و X۷۰ خواهند 
بود، اما جزئیاتی درباره آن ها فاش نشده است. گفتنی است در سال ۲۰19 نیز اپل قراردادی 
 5G را با شرکت اینتل بسته بود که احتمال همکاری با این شرکت برای ساخت مودم های
در سال ۲۰۲۲ را افزایش می داد با این حال به دلیل همکاری اپل با کوالکام نمی توان روی 
این موضوع حساب زیادی باز کرد و باید منتظر اعالم بعدی اپل یا هر کدام از این شرکت ها 

برای مشخص شدن آینده 5G در شرکت اپل ماند.



13
99

اه 
ن   م

�ا
/ آب

 62
ره  

ما
ش

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

36

آن سوی
مرزها

حمزه فاتح

اپل مرز یک میلیارد کاربر فعال آیفون را پشت سر گذاشت

افزایش 12 درصدی درآمد مایکروسافت در دوران کرونا

واتس اپ ویژگی پاک شدن خودکار پیام ها را عرضه می کند

طبق تحلیلی که نیل سایبارت، کارشناس مشهور اپل، منتشر کرده است، هم اکنون بیش 
از یک میلیارد آیفون فعال در گوشه و کنار جهان وجود دارد.طبق گزارش فوربس، اپل 
ــت سر گذاشته است،  در ژوئیه ۲۰1۶ گفته بود که مرز یک میلیارد فروش آیفون را پش
ــده یا کنارگذاشته شده را در نظر  ــی های از بین رفته، بازیافت ش اما در آن آمار انبوه گوش
ــت جدید سایبارت آمده است: »طبق برآورد من،  اپل ماه پیش  نگرفته بودند.در وب نوش
مرز یک میلیارد کاربر آیفون را پشت سر گذاشت.«او نوشت: »آیفون طی 13 سال فروش 
هم چنان هر سال محبوب ترین و پرفروش ترین تلفن همراه هوشمند بوده است.«او افزود: 
»رقبا هم چنان به کپی برداری بی شرمانه از آیفون ادامه می دهند یا دستکم خیلی تحت 
تأثیر آیفون هستند. یافتن راه هایی برای حفظ مرکزیت این گوشی در زندگی مردم و در 

عین حال توجه به تغییرات الگویی که رایانه های پوشیدنی پدید می آورند، از اولویت های 
اصلی اپل برای آینده است.اپل در بازار تلفن های همراه هوشمند که مدام در حال گسترش 
است، تا کنون ۲9 گوشی آیفون عرضه کرده است.سایبرت می گوید افزایش کاربری آیفون 
ــت که بیش از گذشته برای واحدهای خدماتی آن تقاضا وجود دارد، و  به معنای آن اس
می افزاید که کسب و کار آیفون تا حد زیادی معطوف به فروش نسخه های جدید نرم افزار 

به کاربران موجود است.
اپل طوری شمار فزاینده کاربران آیفون را بسیج کرده است که حول این محصول ممتاز 
خود زیست سامانه کاملی به وجود آورده است، یعنی آی او اس هم چنان اولویت بازارهای 
برنامه کاربردی است و اپل با توسل به »آی کالود« توانسته است قلمروی رو به گسترش 
برای پخش زنده محتوا در تلفن، رایانه های پوشیدنی و تلویزیون های متصل به خود، پدید 
آورد.سایبارت معتقد است که اپل باید برای افزایش بیشتر فروش، »مرزهای فناوری دوربین 
را گسترش دهد«، »مالکیت آیفون را ارزش افزایی کند« و »نقش  آیفون را در زندگی مردم 
ــرکت اندکی پس از آن که حد نصاب نرخ فروش به دست آمده در  افزایش دهد.«این ش
سال ۲۰1۵ را پشت سر گذاشت، به حد نصاب فروش یک میلیارد آیفون دست یافت. البته 

فروش آیفون پس از آن نیز فراز و نشیب های چشم گیری داشته است.
سایبارت گفت: »همان طور که اپل در فروش آیفون به یک میلیارد رسید، اکنون فروش 
رایانه های پوشیدنی می تواند کلید تداوم رشد این شرکت باشد«.او افزود: »شاید اپل یک 
میلیارد کاربری شدنش را مدیون آیفون باشد، و رایانه های پوشیدنی هم بخت باالیی دارند 

که اپل را به مرز دو میلیارد کاربر برسانند.«

واتس اپ قابلیت جدیدی برای کاربرانش عرضه می کند که طبق آن پیام ها پس از هفت 
روز به طور خودکار ناپدید می شوند.به گزارش تلگراف، قابلیت جدید واتس اپ به کاربران 
اجازه می دهد پیام هایی ارسال کنند که پس از هفت روز به طور خودکار پاک می شوند. 
البته کاربران خود باید قابلیت مذکور را فعال کنند.آپدیت مذکور همراه گزینه ای طراحی 
شده که چت ها را سبک تر و خصوصی تر می کند. در حقیقت این ویژگی مشابه قابلیتی 
است که در اسنپ چت نیز وجود دارد.به گفته واتس اپ هدف از ارائه قابلیت پیام هایی 
ناپدید شونده آن است که چت ها برای همیشه حفظ نشوند. کاربران می توانند این ویژگی 
را برای خود فعال کنند و همچنین ادمین گروه ها نیز قابلیت کنترل ویژگی را دارند.واتس 
اپ قصد دارد با فعال کردن این ویژگی حس واقعی تری به گفتگوهای مجازی بدهد و به 

کاربران این حس را القا کند که گفتگوها برای همیشه باقی نمی مانند.
این پیام رسان در بیانیه ای می نویسد: ما با قابلیت حذف شدن خودکار پیام ها در هفت 
روز شروع کردیم. البته هنوز استفاده از چت ها امکانپذیر است و فرد موضوع محاوره را 
فراموش نمی کند. فهرست خرید یا آدرسی که چند روز قبل درچت ذخیره کرده اید برای 

مدتی که به آن نیاز دارید، باقی می مانند و پس از آن ناپدید می شوند.عالوه بر آن پیام 
های باز نشده در چت های واتس اپ پس از هفت روز ناپدید می شوند اما پیش نمایش 
آنها همچنان در نوتیفیکیشن های واتس اپ باقی می ماند.ویژگی جدید این پیام رسان در 

ماه جاری میالدی برای کاربران عرضه می شود.

در بحبوحه شیوع ویروس کرونا، مایکروسافت با تکیه بر ارائه سرویس های ابر رایانشی، بازی 
های رایانه ای و فروش تبلت و لپ تاپ توانسته درآمد خود را در سه ماهه سوم ۲۰۲۰ تا 
1۲ درصد افزایش دهد.به گزارش تلگراف، درآمد مایکروسافت درپایان سه ماهه سوم سال 
جاری میالدی 1۲ درصد رشد کرده و به 3۷.۲ میلیارددالر رسیده است. سودآوری شرکت 
نیز با 3۰ درصد رشد 13.9 میلیارد دالر اعالم شده است.گسترش سرویس های دیجیتال و 

دورکاری کارمندان شرکت ها به افزایش درآمد مایکروسافت در اوج بحران کووید 19 کمک 
کرده اند. درآمد سرویس ابر رایانشی آزور این شرکت 48 درصد رشد کرده است. از سوی 
دیگر درآمد بخش بازی رایانه ای ایکس باکس نیز 3۰ درصد رشد کرده است. در کنار این 
موارد فروش تبلت و لپ تاپ های مایکروسافت نیز 3۷ درصد افزایش یافته است.به گفته 
ساتیا نادال مدیر ارشد اجرایی مایکروسافت روند دورکاری تا مدت ها ماندگار است. او در این 
باره گفت: در دهه آینده عملکرد اقتصادی همه کسب و کارها با توجه به سرعت تحوالت 
دیجیتالی آنها تعیین می شود. ما مشغول نوآوری هستیم تا به مشتریان مان در صنایع 
مختلف کمک کنیم با صرفه جویی در زمان هزینه ها را کاهش دهند.همچنین مایکروسافت 
ادعا می کند با دورکاری کارمندانش توانسته برخی هزینه های فزایند زیربنای سرویس 
ابررایانشی را جبران کند. این شرکت به کارمندانش اجازه داده حتی پس از بازشدن دفاتر، 
در صورت تمایل به طور دائم دورکار بماند.البته درآمد تبلیغات مایکروسافت از طریق موتور 
جستجوی Bing حدود 1۰ درصد کاهش یافته و نشان دهنده عمیق تر شدن شکاف این 

شرکت با رقیب خود یعنی گوگل است.
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1۳ شرکت فناوری جهت دفاع از هوش مصنوعی متخاصم دست به کار شدند

تاثیر استفاده از تلفن های هوشمند بر افسردگی سالمندان

یک سازمان تحقیقاتی با همکاری مایکروسافت و 11 شرکت فناوری چارچوبی را برای 
ــود، فراهم  ــتم های هوش مصنوعی وارد می ش مقابله با حمالت متخاصم که به سیس
کرده اند.به گزارش اینترنت آو تینگز، شرکت مایکروسافت با همکاری سازمان تحقیقاتی 
MITRE چارچوبی برای کمک به کارشناسان امنیت سایبری جهت مقابله با حمالت به 

مدل های هوش مصنوعی فراهم کرده اند.

ــینی متخاصم« نام دارد و در گیت هاب  این چارچوب »ماتریکس تهدید یادگیری ماش
فراهم است. عالوه بر مایکروسافت و MITRE یازده شرکت دیگر نیز در این پروژه با آنها 
همکاری می کنند.درهمین راستا MITRE دربیانیه ای رسمی در وب سایت خود نوشت: 
باهمکاری مایکروسافت، بوش، آی بی ام، انویدیا، ایرباس، دیپ اینستینک، تو سیکس لبز، 
دانشگاه تورنتو، دانشگاه کاردیف، دانشگاه کارنگی ملون، پرایس واترهاوسکوپرز و انستیتو 
ماشین یادگیری بری ویل این چارچوب را عرضه می کند تا در شناسایی، هشدار و پاسخ 

به تهدیدها علیه سیستم های یادگیری ماشینی )ML( به تحلیلگران کمک کند.
مایکروسافت در وبالگ خود اعالم کرد طی 4 سال گذشته با افزایش قابل توجه حمالت 
به سیستم های ML تجاری روبرو بوده است. گزارش های بازاری ماتریکس تهدید ناشی 

از یادگیری ماشینی متخاصم قرار است تیم های امنیتی را تقویت کند.
ــیب پذیری هایی را در بردارد که  این ماتریکس مجموعه ای از رفتارهای خصمانه و آس
شرکت مایکروسافت و MIRTE طی سال ها مشاهده کرده اند.مایکروسافت در پستی در 
وبالگ خود گفت: متوجه شده ایم مهاجمان هنگام حمله به یک سیستم یادگیری ماشینی 
از ترکیبی از »تکنیک های سنتی« مانند فیشینگ در کنار تکنیک های یادگیری ماشینی 

متخاصم استفاده می کنند.

یافته های یک مطالعه نشان داد که سالمندانی که از گوشی هوشمند استفاده می کنند، 
افسردگی کم تری نسبت به دیگر سالمندان دارند و استفاده از این ابزار نقش مثبتی در 

کاهش افسردگی سالمندان دارد.
ــی از زندگی است چرا که در این دوران انسان بیشتر در معرض  سالمندی دوره حساس
تهدیدات بالقوه نظیر بیماری های مزمن، تنهایی و انزوا قرار می گیرد و افزایش سن با برخی 
از اختالالت و ناتوانی های روانی همراه است. اختالالت روانی نیز  در سالمندان، شایع است 

و اختالالت شناختی و افسردگی از شایع ترین این اختالالت هستند.
برخی متخصصین معتقدند، افرادی که سطح سالمت پایین تری دارند و به خصوص از 
ضعف سالمت روانی رنج می برند، شبکه اجتماعی کوچک تر و در نتیجه دوستان صمیمی 
ــتفاده از برنامه های گوشی های هوشمند  ــان داده اند که اس کم تری دارند. مطالعاتی نش

می توانند به عنوان روشی جدید برای کنترل افسردگی استفاده شوند.
در مورد تاثیرات استفاده از اینترنت، نتایج متناقضی وجود دارد. برخی از مطالعات استفاده 
از اینترنت را باعث توسعه روابط اجتماعی و کاهش احساس تنهایی فرد می دانند و برخی 
به این نکته اشاره دارند که به علت کاهش روابط چهره به چهره، افزایش استفاده از اینترنت 

می تواند تاثیری معکوس داشته باشد.
ــتفاده سالمندان ایرانی از گوشی های هوشمند  از آن جایی که در مورد میزان و نحوه اس
و اینترنت مطالعه ای انجام نشده است، در نتیجه از تاثیر این ابزار بر افسردگی این گروه، 
اطالعات کمی وجود دارد. به همین دلیل پژوهشگران نقش استفاده از گوشی های هوشمند 

در میزان افسردگی سالمندان بازنشسته را مورد بررسی قرار دادند.
»نوشین یوشنی«؛ پژوهشگر مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت دانشگاه علوم 
پزشکی شهید صدوقی یزد و »سکینه گرایلو«؛ پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی گلستان به 

همراه همکارانشان در این مطالعه مشارکت داشتند.
در این مطالعه 4۰8 نفر از سالمندان بازنشسته بخش دولتی شهر یزد به صورت تصادفی 
انتخاب شدند. معیارهای ورود به این مطالعه شامل؛ سن باالی ۶۰ سال، سکونت در شهر 
یزد، عدم ابتال به بیماری های روانی، عدم ابتال به ناشنوایی و تمایل به شرکت در مطالعه بود. 
همچنین سالمندانی که معلولیت شدید داشتند و به هر دلیل قادر به پاسخ گویی نبودند، 

از مطالعه خارج شدند.
برای جمع آوری داده ها در این مطالعه از پرسش نامه اطالعات جمعیت شناختی )جنسیت، 

سن، تاهل، تحصیالت و ...( و مقیاس افسردگی سالمندان استفاده شد.
میانگین سنی سالمندان مورد مطالعه؛ ۶۷.8۵ سال و حداقل و حداکثر سن به ترتیب ۶۰ 
و 9۰ سال بود. 38.4 درصد )۶۰ نفر( از شرکت کنندگان  دلیل استفاده از تلفن همراه را 
دریافت اطالعات و آگاهی ذکر کردند و 3۲.۲ درصد )3۷ نفر( از این ابزار جهت سرگرمی 

استفاده می کردند.
طبق یافته های این مطالعه شدت افسردگی در سالمندانی که از گوشی هوشمند استفاده 
ــمند نبودند و تقریبا نیمی از افراد  ــی هوش می کردند کم تر از افرادی بود که دارای گوش
شرکت کننده در این پژوهش، افسردگی نداشتند. در این مطالعه؛ میانگین افسردگی در 
زنان بیشتر از مردان بود و افرادی که تحصیالت زیر دیپلم داشتند و از گوشی هوشمند 

بهره مند نبودند، میزان افسردگی بیشتری داشتند.
به گفته پژوهشگران این مطالعه؛ با توجه به نقش مثبت گوشی های هوشمند در کاهش 
ــالمندان از طریق شبکه های مجازی  ــالمندان باید برنامه های موردنیاز س افسردگی س
طراحی شود. استفاده متناسب و متوسط ممکن است برای بهبود وضعیت روحی و روانی 

کمک کننده باشد.
این محققان می گویند: »از نتایج این مطالعه می توان برای برنامه ریزی و سیاست گذاری 
مناسب در زمینه مشکالت دوره سالمندی از جمله تنهایی و افسردگی سالمندان استفاده 
کرد، زیرا با دگرگونی های این دوره از زندگی، نیازهای روانی-جسمی- اجتماعی سالمندان 
ــود و باید تغییرات و نیازهای تازه ایجاد شده را مد نظر قرار داد.  دستخوش تغییر می ش
ــتفاده از برخی آموزش ها می توان افسردگی و دیگر عوارض این دوران را  همچنین با اس
کاسته و آن را به دوره ای مطلوب برای سالمندان تبدیل کرد و با سیاست گذاری دولتی 

سبب ارتقای کیفیت زندگی آنان شد«.
این مطالعه، طرح تحقیقاتی تصویب شده در مرکز تحقیقات سالمت سامندی و کمیته 
ــکده بهداشت یزد است. نتایج این پژوهش پاییز سال جاری به  اخالق در پژوهش دانش
صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان »نقش استفاده از گوشی های هوشمند در میزان 
افسردگی سالمندان بازنشسته« در فصل نامه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت منتشر 

شده است.
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سرمایه گذاران روسی ارزهای مجازی را به طال ترجیح می دهند

هوآوی کارخانه چیپست سازی راه اندازی می کند

مهاجرت وسیع باج افزارهای ویندوزی به لینوکس

ــرمایه گذاری مخاطره آمیز می دانند، روز به روز  ارزهای مجازی که برخی آن را یک س
محبوبیت بیشتری در میان سرمایه گذاران روسی پیدا می کنند و به خاطر دسترسی آسان 

و مخصوصاً آنالین جای طال را در سبد سرمایه گذاری سرمایه گذاران گرفته اند.
ــرمایه گذاری ایمن به شمار می رود ولی  ــا تودی، در حالیکه طال یک س به گزارش راش
سرمایه گذاران روسی در حال حاضر چنین تفکری ندارند و ترجیح می دهند گزینه های 

دیگر مثل ارزهای مجازی را امتحان کنند.
تحقیقات شورای جهانی طال نشان می دهد کمتر از یک پنجم سرمایه گذاران روسی یعنی 
فقط 1۶ درصد از آنها طال و سکه دارند و بیشتر آنها موافق ایده سرمایه گذاری در فلز زرد 
هستند. این شورا نتایج این تحقیقات را که سال گذشته بر اساس مصاحبه با بیش از ۲۰۰۰ 

سرمایه گذار انجام شد،  منتشر کرد.

ــان داد حساب های پس انداز به خاطر در دسترس  نظرسنجی از این سرمایه گذاران نش
ــرمایه گذاری در روسیه هستند. ارز خارجی دومین و  ــان محبوب ترین روش س بودنش
ــت. ۷8 درصد از کسانی که در این نظرسنجی  ــرمایه گذاری اس مطلوب ترین روش س
ــرکت کرده بودند پس انداز خود را به صورت دالر آمریکا و ۵۶ درصد به صورت یورو  ش

نگهداری می کردند. بخش امالک و بیمه عمر در رتبه های بعدی قرار داشتند.
ــرمایه گذاری مخاطره آمیز می دانند، روز به روز  ارزهای مجازی که برخی آن را یک س
محبوبیت بیشتری در میان سرمایه گذاران روسی پیدا می کنند. ارزهای مجازی به خاطر 
ــان و مخصوصاً آنالین جای طال را در سبد سرمایه گذاری سرمایه گذاران  دسترسی آس

گرفته اند.
تحلیلگران شورای جهانی طال می گویند این فلز گرانبها دیگر مانند گذشته در روسیه 
مرسوم نیست ولی سرمایه گذاران هنوز آن را کنار نگذاشته اند و ۵۷ درصد از کسانی که در 
مطالعات این شورا شرکت کرده بودند می گویند همچنان در طال سرمایه گذاری می کنند. 
در حالیکه بیشتر شرکت کنندگان در این مطالعه عقیده دارند طال هیچ گاه ارزش خود را از 
دست نمی دهد و دو سوم از آنها می گویند طال یک سرمایه گذاری ایمن در برابر نوسانات 

ارزی و تورم است، ولی ۲۰ درصد اعالم کردند دیگر هیچ فلز زردی نمی خرند.
شورای جهانی طال دریافت یکی از دالیل اصلی توقف سرمایه گذاری روسها در طال این 
است که روسیه باالترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده را در شمش طال دارد )۲۰ درصد(. 
این شورا عقیده دارد شرایط فعلی با گذشت زمان بهبود می یابد و امیدوار است که دولت 
روسیه قانونی برای برداشتن مالیات بر ارزش افزوده از شمش های طال وضع کند تا تقاضا 

افزایش یابد.

ــازی خود برای دور زدن  ــت س هوآوی اعالم کرده که در حال راه اندازی کارخانه چیپس
تحریم های آمریکا است.حدود یک سال از اعمال تحریم های آمریکا علیه شرکت هوآوی 
ــذرد و هوآوی در این مدت از ترفند های مختلفی برای تامین لوازم مورد نیاز خود  می گ
استفاده کرده است؛ نباید فراموش کرد که هوآوی در این مدت از سیستم عامل اختصاصی 
ــت که هارمونی نام دارد. اما از آنجایی که فروش پردازنده به این  خود رونمایی کرده اس
شرکت از طرف آمریکا ممنوع اعالم شده است، ظاهرا هوآوی به دنبال راهی برای تامین 
پردازنده گوشی های جدید خود است. در همین راستا اخباری در فضای مجازی منتشر 
شده است که اعالم می کند هوآوی در حال ساخت کارخانه ساخت تراشه خود است تا از 
این طریق بتواند تحریم های آمریکا را دور بزند.ظاهرا شرکت شنژن در حال آماده سازی 
کارخانه چیپست سازی خود است تا از این طریق نیاز هوآوی به شرکت TSMC بی نیاز 
شود؛ گفتنی است این کارخانه کامال چینی بوده و مدیریت آن نیز بر عهده دولت این کشور 
خواهد بود.از آنجایی که این کارخانه هنوز در ابتدای راه خود است، ظاهرا با محدودیت 
تولید چیپست رو به رو است و صرفا می تواند چیپست های نانومتری که در سال ۲۰۰۷ 
معرفی شدند را تولید کند. اما برخی منابع از هوآوی اعالم کردند که تولید چیپست در 

این کارخانه به زودی بهبود خواهد یافت و تا پایان سال ۲۰۲1 چیپست های تولید شده از 
سوی این شرکت ۲8 نانومتری خواهد بود و تا پایان سال ۲۰۲۲ چیسپت های این شرکت 
۲۰ نانومتری خواهند شد که برای استفاده از فناوری 5G مناسب هستند.با این حال هنوز 
 TSMC هم شرکت هوآوی برای گوشی های رده باالی خود به شرکت های بزرگی مثل
نیازمند است و باید منتظر بود و دید برای تامین قطعات پرچمداران جدید خود از چه 

روشی استفاده می کند.

بررسی های مؤسسه امنیتی کاسپراسکای نشان می دهد بخش زیادی از باج افزارهای طراحی شده برای سیستم عامل ویندوز 
در حال مهاجرت به سیستم عامل لینوکس هستند.به گزارش تک تایمز، تحقیقات کاسپراسکای نشان می دهد به تازگی نسخه 
لینوکسی باج افزار RansomExx بر روی رایانه های مجهز به سیستم عامل مذکور فعال شده و خساراتی به بار آورده است.
این باج افزار از اوایل ماه ژوئن فعال شده و کاربران لینوکس در شبکه های مختلف اجتماعی در مورد فعالیت RansomExx به 
یکدیگر هشدار داده اند. از جمله سازمان های دولتی که در آمریکا به همین شیوه مورد حمله قرار گرفته اند می توان به اداره حمل 
و نقل ایالت تگزاس اشاره کرد. همچنین ادارات مشابه در برخی ایالت های دیگر نیز به همین علت با مشکالتی مواجه شده اند.

RansomExx با حمله به رایانه های مختلف و قفل کردن فایل های ذخیره شده در آنها جلوی دسترسی به اطالعات کاربران 
را می گیرد و تقاضای دریافت باج می کند. به تازگی گزارشاتی در مورد رمزگذاری اطالعات مهم بر روی سرورهای رایانه های 
لینوکسی شرکت های تجاری و مؤسسات دولتی به همین شیوه نیز منتشر شده است.با توجه به اینکه بسیاری از مؤسسات 
تجاری، صنایع و کارخانه ها از سیستم عامل لینوکس و نرم افزارهای مبتنی بر آن استفاده می کنند، بیم آن می رود که گسترش 

باج افزار نویسی لینوکسی مشکالت جدی برای حرفه های مختلف ایجاد کند.



w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

39

13
99

اه 
ن   م

�ا
/ آب

 62
ره  

ما
ش

آن سوی
مرزها

افزایش نگرانی ها از احتمال جاسوسی از کاربران پلی استیشن

مقابله  فیسبوک، گوگل و توئیتر با اخبار جعلی واکسن کرونا

مهاجمان از اعالن های google Drive برای فریب کاربران استفاده می کنند

در پی به روزرسانی جدید برای پی اس4 و نگرانی کاربران از احتمال جاسوسی از آنها هنگام 
استفاده از پلی استیشن، شرکت سونی اعالم کرد که به روزرسانی جدید به این سبب اضافه 
شده که کاربران برای ویژگی تازه ای که در پی اس۵ تعبیه شده آماده باشند و امکانی فراهم 
شود تا بازیکنان نسل آینده دستگاه بتوانند با کاربران نسل فعلی آن گپ بزنند.به روزرسانی 
جدید، شماره 8.۰۰، در هفته جاری برای پی اس4 ارائه شد. پستی در بالگ این شرکت 
ــانی جدید طیفی از ویژگی های تازه از جمله تغییراتی درباره نحوه  توضیح داد به روزرس
کارکرد بازی های گروهی و همچنین آمادگی برای معرفی پی اس۵ را در ماه آینده ارائه 
خواهد کرد.با این حال وقتی کاربران این به روزرسانی را بارگذاری کردند با اخطاری مواجه 
شدند که گپ آن ها ضبط می شود و ممکن است به سونی ارسال شود این اخطار باعث بروز 
نگرانی شد که شرکت سونی به مکالمات افراد گوش می دهد و موجب هراس کاربران از 
نقض حریم خصوصی خود شد.سونی اکنون می گوید نتوانسته »به گونه ای روشن ویژگی 
جدید یا دلیل ارائه آن را به کاربران توضیح دهد« و به این دلیل از هوادارانی که از ارائه آن 
نگران شده بودند پوزش خواست.در آن پست بالگ که به قلم کاترین جنسن، رئیس بخش 
جهانی تجربه مشتریان پلی استیشن، نوشته شده است این شرکت توضیح داد به روزرسانی 
جدید به این سبب اضافه شده که برای ویژگی تازه ای که در پی اس۵ تعبیه شده آماده باشد 

و مطمئن شود بازیکنان نسل آینده دستگاه بتوانند با کاربران نسل فعلی آن گپ بزنند.

ــی از افراد استفاده نخواهد شد بلکه برای  ــن تایید کرد از این ویژگی برای جاسوس جنس
ــب از آن بهره گرفته خواهد شد. او نوشت: »لطفا به یاد داشته باشد  گزارش رفتار نامناس
که این ویژگی به صورت فعال مکالمات شما را زیر نظر نمی گیرد و هرگز به آن ها گوش 

نمی دهد بلکه فقط برای گزارش سوءاستفاده و آزار مجازی تعبیه شده است.«
او توضیح داد این ویژگی به کاربران پی اس۵ اجازه می دهد برای گزارش و شکایت از هرگونه 
آزار، قطعه ای صوتی از گپ خود را ضبط کنند و آن را ضمیمه شکایت خود نمایند. هر کاربر 
می تواند قطعه ای 4۰ ثانیه ای از مکالمات خود را در ۵ دقیقه گذشته ضبط کرده و به عنوان 

بخشی از شکایت، آن را به سونی بفرستد.

کالهبرداران با استفاده از Google Drive فیشینگ جدیدی را انجام می دهند. در این 
روش از یک خالء امنیتی استفاده می کنند و با ارسال ایمیل هایی که قانونی جلـوه داده 

می شوند، کاربران را به سایت های مخرب هدایت می کنند.
ــت: کاربران گزارش دادند که اعالن های  ــایت پلیس فتا به نقل از جی بی هکرز، نوش س
ــی دریافت کرده اند که از آن ها می خواهد  ــی یا انگلیس Google Drive را به زبان روس
در زمینه اسناد ناشناخته همکاری کنند. این اسناد حاوی پیوندهایی به وب سایت های 

کالهبرداری است.

ــی حساب بانکی، دریافت جایزه نقدی،  این لینک های موجود در اعالن ها با ترفند بررس
ــال می شود. هوشمندانه ترین قسمت  ــه انگیز به گیرندگان ارس تبلیغات معامله  وسوس
ــت که وانمود می شود که اعالن ها و ایمیل ها از سوی گوگل ارسال  کالهبرداری این اس
می شود. در این نوع کالهبرداری مهاجمان وانمود می کنند که این اعالن ها با همکاری 

گوگل  ارسال شده و در نتیجه کاربران را به وب سایت های مخرب هدایت می کنند.
موفقیت در فیلتر هرزنامه ها، باعث شده کالهبرداران در تالش برای یافتن راه های جدید 
برای ترغیب مردم جهت کلیک بر روی پیوندهای مخرب باشند که جهت انجام این کار 

Google Drive را انتخاب کرده اند.
برخی از کاربران اعالم کرده اند که انواع مختلف حمله را نیز دریافت کرده اند. سخنگوی 
گوگل با تأیید این روش کالهبرداری گفته است که گوگل در حال انجام اقدامات امنیتی 

جدید جهت جلوگیری از هرزنامه های Google Drive است.
David Emm محقق اصلی امنیت در شرکت امنیت سایبری کسپرسکی می گوید: »اگر 
از منابع ناشناخته لینکی را دریافت نموده یا انتظار دریافت آن را نداشتید، از کلیک بر روی 

آن خودداری نموده و به آن پاسخ ندهید.«
این موج کالهبرداری ضرورت آگاهی کاربران برای جلوگیری از حمالت از طریق ایمیل 
ــازمان ها می توانند با آموزش تعدادی از اصلی ترین انواع حمالت  را برجسته می کند. س

فیشینگ که امروزه در گردش هستند، به کاربران خود در این زمینه کمک کنند.

گوگل، فیسبوک و توئیتر طی یک میزگرد آنالین با مقامات انگلیس، تعهد کردند هیچ شرکتی 
نباید از انتشار اخبار جعلی مربوط به ضد واکسن کرونا سود ببرد یا آن را تبلیغ کند.به گزارش 
تلگراف، شرکت های بزرگ فناوری با اقدامات دولت انگلیس برای مقابله با اخبار جعلی مربوط 
به واکسن ویروس کرونا در پلتفرم هایشان موافقت کرده اند.طی یک میزگرد مجازی با حضور 
وزرای کابینه انگلیس و نمایندگان فیس بوک، توئیتر و گوگل، این پلتفرم ها اعالم کردند به 
این ایده متعهد می شوند که هیچ شرکتی نباید اخبار جعلی ضد واکسن کووید19 را تبلیغ 
کند یا از آن به سودآوری دست یابد.این شرکت ها همچنین تعهد کردند به محتوای برچسب 
زده شده که پیام های علمی صحیح را ترویج می کنند، سریع تر واکنش نشان دهند.در این 
جلسه سازمان های خیریه راستی آزمایی و کارشناسان اطالعات نیز حضور داشتند. آنها نیز به 
نگرانی وزرای این کشور درباره خطر انتشار اخبار جعلی برای از بین بردن تالش های کشور 
در جهت واکسیناسیون اشاره کردند.الیور داودن وزیر دیجیتال انگلیس در این باره گفت: اخبار 
جعلی کووید19 خطرناک است و به قیمت جان انسان ها تمام می شود. هرچند شبکه های 

اجتماعی گام هایی برای متوقف کردن این اخبار برداشته اند اما هنوز اقدامات بیشتری باید 
انجام داد.این درحالی است که در کشورهای دیگر اخبار جعلی در شبکه های اجتماعی برای 

کارشناسان واکسن چالش هایی به وجود آورده است.
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Under the plan on cooperation with Iranian specialists 
and entrepreneurs abroad, about 140 startup projects 
have been registered over the past four years.
Cooperation program with Iranian specialists and 
entrepreneurs abroad is one of the plans designed and 
implemented by the Vice Presidency for Science and 
Technology to cooperate with Iranian elites abroad.
One of the basic programs is to create suitable conditions 
for the attraction of Iranians abroad, including specialists, 
elites, investors, and entrepreneurs in various businesses 
since four years ago, but the scope in accordance with 
the requirements of the time and necessities has become 
more widespread.
The program attracted 150 people to the technology 
and innovation ecosystem in the first 6 months of this 
year (March -21September 22).
This program is being implemented with the aim of 
using the scientific and professional capacity of Iranian 
researchers and specialists and establishing relations 
with selected scientific, technological, and industrial 
centers of the country.
This program has been developed by creating an 
extensive network of specialized databases including 
the best universities, research institutes, and knowledge-
based companies in the country.
According to the latest statistics, more than 120 
specialized partner sites have joined the program so 
far.
Also, over 6,500 successful collaborations have been 
registered, including, study opportunity, company 
establishment, and employment in technology 
companies.
Research and technological projects such as 
postdoctoral, technology start-ups, and holding lectures 
and specialized workshops to help Iranian experts 
abroad communicate effectively with selected science 
and technology centers, are among the goals of this 
program.
The government also does not impose special conditions 
and strictures on the cooperation of Iranians abroad and 
how they cooperate with knowledge-based companies, 
so they can cooperate in their country of residence with 
Iranian universities, research institutes, and knowledge-
based companies and take advantage of the incentives 
provided.

Specialists, investors, or owners of foreign knowledge-
based companies in Iran, will be awarded 1.5 billion rials 
(about 35,000$ at the official rate of 42,000 rials) in the 
first step.

 1700 knowledge-based companies operating in 
Iran
 Currently, there are 43 science and technology parks in 
the country, in addition to 195 growth centers, in which 
over 7,000 companies are active, among all, 1,700 are 
knowledge-based companies.
Sourena Sattari, vice president for the science and 
technology said that Iran is playing the leading role in the 
region in the fields of fintech, ICT, stem cell, aerospace, 
and is unrivaled in artificial intelligence.
Fortunately, last year, companies achieved a record sale 
of 1.2 quadrillion rials (nearly 28.5$ billion), which is 
expected to increase by 40 percent this year.
To date, 42 knowledge-based companies with a total 
value of 2.8 quadrillion rials (nearly 66.6$ billion) have 
been listed on the stock exchange and they will soon 
turn into the biggest businesses in the county,» he said.
Sattari said that U.S. sanctions caused exports of 
knowledge-based companies to decline three years 
ago, however, it has returned to growth and is projected 
to reach the pre-sanctions level of more than 1$ billion 
by the end of the current [Iranian calendar] year (March 
2021 ,20).

Mehdi Kashmiri, director for technology and planning 
at the science ministry, said in July that about 450 
knowledge-based companies were active in the country 
for manufacturing protective equipment and treatment 
products to fight the coronavirus.
Production of more than one million face masks per 
day, production of more than 1.5 liters of disinfectants 
per day, diagnostic kits, non-contact thermometers, 
protective clothing, ventilator are among the produces 
manufactured by these companies, he added.
Iranian-made innovative products in the field of 
diagnosis, screening, and fighting coronavirus were 
also unveiled to combat the disease, namely, ozone 
generator, nanotechnology face shields, disinfection 
gate, and molecular COVID19- diagnostic kits.










