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معاون وزيــر ارتباطات و 
فناوري اطالعــات گفت: 
اقتصاد آي سي تي در كشور 
40 هزار ميليــارد تومان 
است و خراسان جنوبي نيز 
يك درصد جمعيت كشور را در اختيار دارد و انتظار 
مي رود اســتان يك درصد اين مبلغ را جذب كند. 
مرتضي براري در همايش »سرمايه گذاري، توليد 
و اشتغال« خراسان جنوبي اظهار داشت: توسعه و 
رونق اقتصادي يكي از مهم ترين اولويت هاي كشور 
اســت. وي اضافه كرد: مهم ترين دغدغه استاندار 
معادن، صنايع دستي، گردشــگري، اقتصاد مرز و 
انرژي هاي خورشيدي است و بايد از اين ظرفيت ها 

خلق ثروت كرد. 
معاون وزير ارتباطات و فنــاوري اطالعات يكي از 
مهم ترين ظرفيت هاي خراســان جنوبي را نيروي 
انساني توانمند آن دانســت و افزود: اقتصاد كشور 
و اقتصاد آي سي تي مبتني به نيروي انساني است 
و بايد از اين ظرفيت اســتفاده كرد. براري با بيان 

اينكه ايجاد سبد درآمدي جديد به نام آي سي تي 
يكي از اهداف وزارت ارتباطات است، تصريح كرد: 
استان خراسان جنوبي در آي سي تي توانمند است 
و اين ســبد درآمدي هم اقتصادي و هــم ابزاري 
براي ارتقاي ساير ظرفيت هاست. وي با بيان اينكه 
آي سي تي اقتصاد خراسان جنوبي را ارتقا مي دهد، 
ادامه داد: اقتصاد جامعه مبتني بر خالقيت است و 
بايد خالقيت نيروهاي انساني استان كشف و سپس 
توليد و فرآوري شود. معاون وزير ارتباطات و فناوري 
اطالعات خاطرنشان كرد: امروزه اقتصاد توسط ايده 
و خالقيت ايجاد مي شود و از 10 برند نخست دنيا، 
7 برند با ايده و خالقيت ايجاد شده است و تا سال 
2020 هر 10 برند نخســت دنيا توسط خالقيت 

شكل مي گيرد. 
بــراري نيــروي انســاني را مهم تريــن گنــج 
خراســان جنوبي دانســت و اظهار كــرد: اقتصاد 
آي سي تي در كشــور 40 هزار ميليارد تومان است 
و خراسان جنوبي نيز يك درصد جمعيت كشور را 
در اختيار دارد و انتظار مي رود اســتان يك درصد 
اين مبلغ را جذب كند. وي افــزود: تا پايان برنامه 
ششم توسعه، اقتصاد آي سي تي در كشور به 120 
هزار ميليارد تومان مي رسد و مي تواند استان يك 

درصد اين مبلغ را جذب كند. معاون وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات با بيان اينكه ســرمايه ها در هر 
اســتاني بايد تبديل به فرصت شــود، گفت: براي 
جذب اين اقتصاد تا پايان برنامه ششــم توسعه به 
نيروي انســاني توانمند و زيرســاخت موردنظر و 
سرمايه گذار نياز داريم. براري تصريح كرد: 22 شهر 
خراسان جنوبي به نسل سوم اينترنت مجهز هستند 
و تالش مي كنيم تا پايان سال جاري تمام شهرهاي 
استان به نسل سوم مجهز شوند. وي با بيان اينكه 
12 شهر استان داراي نسل چهارم هستند و تا پايان 
سال جاري نيز بيش از 20 شهر خراسان جنوبي به 
نسل چهارم مجهز خواهند شــد، افزود: همچنين 
تاكنون يك هزار و 100 كيلومتر شبكه فيبر نوري 

در خراسان جنوبي انجام شده است. 
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات بيان كرد: 
طبق مصوبه مجلس شوراي اسالمي 1.5 ميليارد 
دالر براي توســعه روســتاها اختصاص پيدا كرده 
اســت كه بانك ها نيز معادل اين مبلغ را اختصاص 
مي دهند. براري تبيين كرد: 750 روستا در سطح 
كشور تا پايان ســال به اينترنت وصل مي شوند و 
بيش از 700 روستا نيز در برنامه اتصال به اينترنت 
قرار خواهند گرفت. وي با بيان اينكه اولويت دولت 

كاهش هزينه هاست، ادامه داد: گردشگري يكي از 
مزيت هاي استان است و گردشگر بايد به اين استان 
جذب شود. معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات 
با بيان اينكه براي هر اســتاني بســته گردشگري 
تعريف شده اســت، گفت: جمهوري اسالمي ايران 

از لحاظ گردشــگري طبيعت جزو 5 كشــور برتر 
جهان اســت. براري در پايان اقتصاد كشــور را در 
گرو خالقيت دانست و افزود: دانشگاه ها مي  توانند 
خلق ثروت كنند، بنابراين بايد دانشگاه ها و اقتصاد 

دانش بنيان جدي گرفته شود. 
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اينستاگرام قصد دارد با جداسازي بخش دايركت از اپليكيشن اينستاگرام آن را به عنوان 
پيام رساني مستقل گسترش دهد. 

اينستاگرام قصد دارد بخش پيام رســان دايركت خود را در قالب اپليكيشني جداگانه 
منتشر كند. اين اپليكيشن فعال در مرحله آزمايش است و از دو روز قبل براي كاربران 
اندرويد و iOS در كشورهاي شيلي، ايتاليا، پرتغال، تركيه و اروگوئه منتشر شده است. 

ساختار اين اپليكيشن شباهت بسياري به اپليكيشن اســنپ چت دارد. كاربر پس از 
باز كردن برنامه مستقيما به دوربين هدايت مي شود كه نشــان از تاكيد اين برنامه بر 
اشتراك گذاري محتواي تصويري دارد. بخش دوربين به آنچه در اينستاگرام ديده بوديم، 

شباهت دارد، اما 4 فيلتر اختصاصي جديد نيز اضافه شده است. 
دو گزينه اكانت و تنظيمات در سمت چپ دوربين قرار دارد و درست شبيه برنامه اصلي 

اينستاگرام، با سوايپ كردن به سمت ديگر به فهرست چت ها دسترسي خواهيد داشت. 
وقتي كاربران برنامه Direct را نصب كنند، اپليكيشن اينستاگرام خود به خود ديگر 
چت ها را نشان نخواهد داد و حركت ســوايپ به چپ، كاربر را مستقيما به اپليكيشن 
Direct هدايت خواهد كرد. انجام همين حركت در اينباكس برنامه دايركت، كاربر را 

به اپليكيشن اينستاگرام برگشت خواهد داد. 
اين حركت دقيقا شبيه كاري است كه فيسبوك )شــركت مادر اينستاگرام( سه سال 
پيش درباره اپليكيشن فيسبوك انجام داد و بخش پيام رسان را از برنامه شبكه اجتماعي 
خود جدا كرد. يكي از مديران اينستاگرام مي گويد: ما مي خواهيم اينستاگرام جايي براي 
ثبت تمامي لحظات شما باشد و اشتراك گذاري لحظات خصوصي با دوستان نزديك 
بخش مهمي از آن است. دايركت در چهار سال گذشته در اپليكيشن اينستاگرام رشد 

خوبي داشته است، ولي ما مي خواهيم با استقالل بخشيدن به دايركت آن را بهبود دهيم. 
اگر دايركت يك اپليكيشن مجزا باشــد، مي تواند مرزها را كنار بزند و به سريع ترين و 

خالقانه ترين فضا براي اشتراك گذاري لحظات خصوصي تبديل شود. 
پس از فيسبوك مسنجر و واتس اپ، حاال دايركت به عنوان سومين پيام رسان شركت 
فيسبوك وارد ميدان شده است. مسنجر فيسبوك هم اكنون 1.3 ميليارد كاربر دارد. 
واتس اپ نيز در سال هاي اخير دستخوش تغييراتي شده و با اضافه شدن امكاناتي نظير 
روبات، گزينه هاي پرداخت، تماس صوتي و حتي بازي، در حال تبديل شــدن به يك 

پلتفرم است. 
اينستاگرام دايركت را يك پيام رسان با اولويت دوربين خطاب مي كند؛ اما هنوز مشخص 

نيست پس از اتمام دوره آزمايشي چه مسيري براي پيام رسان جديد متصور شود. 

دايركتاينستاگرامدرقالباپليكيشنيمجزاارائهميشود
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يك فعال بازرگاني با بيــان اينكه يكي از اصلي ترين 
مســيرهاي تحول و پايداري شــركت ها، ورود به 
بازارهاي بين المللي و فرامرزي اســت، گفت: موفق 
شدن در بازارهاي بين المللي نيازمند طراحي و تدوين 
اثربخش استراتژي بازاريابي بين المللي است كه در 
اين راستا شركت آوا اقدامات اوليه الزم را انجام داده 
و برنامه ريزي جامع را براي حصــول اين امر تدارك 

ديده است. 
نيما قهرماني، جانشين مدير بازرگاني صنايع ارتباطي 
آوا با اشــاره به برنامه براي حضور در بازار بين المللي 
گفت: اين شركت حركت به ســطح استانداردهاي 
بين المللي در ادامه مسير تجاري سازي محصوالت، 
رشد و توسعه محصوالت و خدمات و در نهايت ورود 
به بازارهاي جهاني را در اولويت برنامه هاي خود قرار 
داده است. وي يكي از بزرگ ترين چالش هاي فعاليت 
در حوزه مخابرات كشور را توقع غيرمنطقي برخي 
توليد كننده هــا و صاحبان كســب وكار اين حوزه و 
مشكالتي كه آنها براي ساير توليد كننده ها و مخابرات 

كشور به وجود مي آورند، عنوان كرد. 
قهرماني افزود: با وجود تمايل شركت مخابرات ايران و 
اپراتورهاي داخل كشور به خريد محصوالت داخلي به 
جهت پشتيباني بهينه و در نظر گرفتن موارد امنيتي، 
متاســفانه اين مواردي كه عنوان كردم خســارات 
سنگيني را به همراه داشــته و در عين حال فرصت 
را براي ســاير توليدكنندگان واقعي كه توان اجراي 
پروژه را داشته و برنده مناقصه نبوده اند از بين مي برد، 
اين در حاليست كه تقاضا براي اين نوع محصوالت در 
داخل كشور بسيار زياد است، اما اين نوع رفتارها باعث 
بدبيني بهره برداران و مشتريان صنعت مخابرات كشور 
مي شود. وي ادامه داد: در عصري زندگي مي كنيم كه 
»زمان« كليدي ترين عامل براي استفاده از فرصت ها 
يا از دست دادن آنها محسوب مي شود، امروزه سرعت 
طي فرآيند خلق يك ايده تا عملياتي كردن آن، يك 
عامل بسيار حياتي و كليدي براي موفقيت شركت هاي 
فناور است. شــركت هايي كه بتوانند اين فرآيند را 
سريع تر و هوشــمندانه مديريت كنند، از شرايط و 
مزيت رقابتي بيشــتري براي استفاده از فرصت ها و 
به دست گرفتن مديريت بازار برخوردار خواهند بود. 
موضوع دوم اينكه امروزه شركتي مي تواند موفق بوده 
و رقابت پايداري را براي خود وضع كند كه بتواند عالوه 
بر بازار داخلي، بازار جهاني را نيز در نظر داشته باشد 
كه اين موضوع سبب مي شود عالوه بر به دست آوردن 
بازار بيشتر نسبت به افزايش كيفيت محصوالت كه 
الجرم در رقابت با برندهاي مطرح حاصل خواهد شد، 
اقدام كنداين فعال بازرگاني اضافه كرد: اين شركت 
 عالوه بر استقرار ايزو هاي مديريت كيفيت سيستم 
 ISO10668: 2010(ارزيابي برند ،)ISO 9001: 2008(
QMS .( در مديريت پروژه )ISO 21500: 2012( و 

ساير استاندارد هاي مرتبط ايزو و نيز استاندارد سي يي 
)CE(، در جشنواره هاي متعدد نيز برگزيده شده است. 
وي در پاســخ به اين سوال كه توليد چه محصوالتي 
در اين حوزه به عنوان جايگزين محصوالت خارجي 
مي تواند كشور را خودكفا كند، گفت: در حال حاضر 
فناوري هاي VoLTE، EPC و SDN جزو نيازهاي مهم 
كشور محسوب مي شوند و اين شركت نيز برنامه هاي 
تحقيق و توسعه روي اين فناوري ها را با جديت دنبال 
مي كند. قهرماني همچنين درباره بهره برداري نهايي 
از پروژه سوئيچ هاي چند ميليون شماره اي در ماه هاي 
آتي توضيح داد: شركت صنايع ارتباطي آوا به عنوان 
پيشــرو در طراحي و توليد نسل جديد سوئيچ هاي 
مخابراتي با رويكرد NGN و IMS در ايران، به طور 
تخصصي در طول 15 سال گذشــته، فعاليت خود 
را در اين حوزه پايه گذاري كرده و توانســته بخش 
گسترده اي از نيازهاي مخابراتي كشور را به صورت 
بومي و منطبق با درخواســت ها و شــرايط شركت 
مخابرات ايران يا ســاير اپراتورها پوشــش داده و با 
موفقيت، سوئيچ مخابراتي پرظرفيت در ظرفيت چند 
ميليون شماره كه يكي از دغدغه هاي اصلي شركت 
مخابرات ايران بود را در سبد كاالهاي خود قرار دهد. 

وي افزود: با طراحي و توليد اين محصول، شــركت 
مخابرات ايران و اپراتورهاي مخابراتي كشور مي توانند 
اين محصول را در داخل كشور تهيه و استفاده كنند. در 
اين راستا، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، 
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات، شركت مخابرات 
ايران و سنديكاي صنعت مخابرات كشور همواره حامي 
شــركت هاي داخلي بوده و در راستاي بومي سازي 
نيازمندي هاي مخابراتي كشــور قدم هاي خوبي را 
در ممنوعيت خريد محصــوالت خارجي كه نمونه 
مشابه داخلي دارند برداشــته اند كه شركت ما نيز 
ضمن درك اهميت اين فرصت نســبت به باال بردن 
ظرفيت خود در تامين نيازهاي بازار داخلي و حركت 
در راستاي چشــم انداز خود به حضور در بازارهاي 
جهاني پيشــتاز بوده و بر اين باور است كه ظرفيت 
تامين نيازمندي ســوئيچ هاي مخابراتي كشــور را 
در ظرفيت هاي بــاال دارا بــوده و همچنين امكان 
 صادرات نسخه صادراتي خود را به بازارهاي جهاني

 خواهد داشت. 

مكالماتبينالمللآزادسازيميشود
خروجزيرساختازانحصارتلفن

مديرعامل شــركت ارتباطات زيرســاخت از 
خروج سرويس مكالمات بين الملل از انحصار 
اين شركت و واگذاري ارائه خدمات مكالمات 
تلفني بين الملل به شــركت هاي خصوصي تا 
پايان ســال خبر داد. صادق عباسي شاهكوه 
اجراي اين طرح را در راستاي اهداف كاهش 
تصدي شركت ارتباطات زيرســاخت و رفع 
انحصار در ايــن بخش عنوان كــرد و گفت: 
مكالمات بين الملل از انحصار شركت ارتباطات 
زيرساخت خارج مي شود و شرايط قرار است 
به نحوي باشد كه مقداري از وظايف شركت 
زيرساخت در اين بخش، به سمت اپراتورهاي 

ارتباطي برود. 
وي افزود: با انجام اين طرح، دخالت زيرساخت 
در پروژه هاي مربوط به ارتباطات صوتي ايران 
و خارج و نيز ترمينيشــن و اورجينيشن كه 
تاكنون در اختيار زيرســاخت بــود، كاهش 
مي يابــد. مديرعامــل شــركت ارتباطــات 
زيرساخت خاطرنشان كرد: در اين طرح بخش 
حاكميتي همچنان در اختيار زيرساخت باقي 
مي ماند، اما در بخــش غيرحاكميتي، ارائه يا 
فروش ســرويس به بخش خصوصي سپرده 

مي شود. 
عباسي شــاهكوه با اشــاره به اينكه با خروج 
شــركت ارتباطات زيرســاخت، قــرارداد با 
اپراتورهاي بين المللي صوت )كرير( از طريق 
بخش خصوصي صورت مي گيرد و زيرساخت 
ديگر در اين قراردادها حضور نخواهد داشت، 
گفت: در حال آماده ســازي و زمينه ســازي 

شرايط براي اجراي اين طرح هستيم. 
بــه گفتــه وي، خــروج شــركت ارتباطات 
زيرساخت از انحصار و آزادسازي فعاليت هاي 
مربوط به صوت )VOICE( يك برنامه يكساله 
اســت كه تا پايان امسال، بخشــي از آن اجرا 
مي شود. اين موضوع مي تواند به بهبود كيفيت 
ارتباطات بين الملل و امكان حضور و فعاليت 
اپراتورهــاي مجــازي در بازار كمــك كند. 
مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت تاكيد 
كرد كه اين موضوع تنها درباره فروش صوت 
صورت مي گيرد و آزادســازي و رفع انحصار 
فروش پهناي باند اينترنــت از بين الملل در 

برنامه نيست. 

فيسآيديآيفونايكس؛ابزار
جديدنقضحريمشخصي

اگــر فكر مي كنيــد بــا اســتفاده از قابليت 
فيــس آي دي بــراي شناســايي هويت تان 
در آيفــون ايكــس حريــم شــخصي بهتر 
حفظ مي شــود، در اشتباه هســتيد زيرا اپل 
 اطالعــات ايــن ابزار را بــه ديگــران تقديم

 مي كند. 
اطالعات مربوط بــه چهره كاربــران آيفون 
ايكــس كــه از آن بــراي بــاز كــردن قفل 
گوشي هاي يادشده استفاده مي شود، توسط 
اپل بــه برنامه نويســان و توســعه دهندگان 
ثالث تقديم مي شــود و آنها مي توانند از اين 
برنامه ها بــراي طراحــي برنامه هاي ديگري 
 كه با مشــاهده صــورت كاربر باز مي شــود، 

بهره بگيرند. 
اعالم اين موضوع به اعتراض هاي گســترده 
كاربران در شبكه هاي اجتماعي انجاميده كه 
مي گويند چه لزومي دارد هزاران برنامه نويس 
به عكس هــاي چهــره و ويژگي هــاي آنان 

دسترسي يابند. 
فيس آي دي بيش از 50 حالت چهره هر فرد 
را ثبت مي كند و توســعه دهندگان مي توانند 
اين اطالعات را از اپل دريافت و روي سرورهاي 
شخصي خود ذخيره كنند. اين اطالعات براي 
شناســايي ويژگي هاي روان شناختي هر فرد 
و حال و هواي وي و حتي احساســات او قابل 

سوءاستفاده است. 
البتــه برنامه نويســان ثالث با دسترســي به 
اطالعات يادشده نمي توانند قفل گوشي هاي 
آيفون را باز كنند، ولــي مي  توانند اطالعاتي 
درباره كاربران گوشــي هاي يادشده به دست 

آورند. 

تازه ها

گروهبازارفناوریاطالعات
Newskasbokar@gmail.com

صعود 13 رتبه اي ايران در رده بندي شاخص جهاني در كارآفريني
وزير ارتباطات از صعود 13 رتبه اي ايران در رده بندي شاخص جهاني در كارآفريني در سال جديد ميالدي خبر داد. محمدجواد آذري جهرمي در پست اينستاگرامي خود 
نوشت: جمهوري اسالمي ايران در رده بندي شاخص جهاني در كارآفريني در سال جديد ميالدي 13 رتبه صعود كرد. وي توضيح داد: به خوبي مشخص است كه در كارآفريني، 
فرصت بي نظير ما جوانان ما هستند و تهديد بزرگ آنها عدم وجود هماهنگي در بخش هاي مختلف نظام براي تسهيل اين نوع كسب وكارهاست. ايجاد موانع بي جا و عدم رفع 
موانع فعلي باعث فرصت سوزي بزرگي براي كشور خواهد بود. 
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