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سرمقاله

پرویز کرمی

حادثه دلخراش و تراژیک پالسکو با تمام تلخي هایش تلنگری بود که بر 
ضعف های تکنیکی و مدیریتی مان بیشتر واقف شویم و با پرداخت هزینه اي 
بس گزاف بفهمیم از کدام نواحي بیش��تر آسیب پذیریم و از کدام جوانب 
بیشتر در خطریم. یعني این حادثه هشدار داد که کجاها باید خودمان را 
تقویت کنیم و در چه قسمت هایي باید توانمان را افزایش دهیم. هر عقل 
سلیمي مقدم بر آن که دنبال مقصر بگردد و درصدد بربیاید تا گناه را گردن 
شخص یا اشخاصي بیندازد، سعي مي کند با تامل و تدبر در حادثه بنگرد 
و فتور عملي و نظري را بشناسد و علت هاي ناکامي را بفهمد. قطعا مدیران 
عالي کارگروه هایي تشکیل داده اند تا ضمن بازخواني دقیق حادثه، ضعف و 
قوت همه جانبه »ما« را در مواجهه با ماجرای پالسکو بررسي کنند و راه 
تکرار را بر مخاطرات احتمالي آینده ببندند. هم باید به پیشگیری فکر کرد، 

هم به مهار و مقابله و کاهش هزینه و هم...
اما آنچه به روش و منش ما مربوط مي ش��ود ای��ن است که باید در علم 
و فن��اوری مقابل��ه با ح��وادث و سوانح دست به ن��وآوري و بهره گیري از 
فناوري ه��اي روزآمد بزنیم، خ��ود را به روز کنیم و در مناسب سازي یا به 
تعبی��ر وسیع کلمه فرآیند بومي سازي علم و تکنولوژي گام هاي جدي و 
موثر برداریم. مهمتر از همه این ها باید در دانش بنیان کردن خدمات مقابله 
با بحران بکوشیم. پیش از این ها به تفصیل درباره دانش بنیان کردن »کاال 
و محصول« حرف زده ایم و ضرورت آن را یادآور شده ایم. حال باید تاکید 
کنیم که خدمات نیز باید دانش بنیان ش��وند. دانش بنیان شدن نهادهاي 
مثل آتش نش��اني، اورژانس، بیمارستان و... منحص��ر در تجهیزات اطفاء 
حریق، آمبوالنس و... نیس��ت. به صرف ساخت��ن یا وارد کردن تجهیزات 
مدرن و پیشرفته در این عرصه دانش بنیان نمي شویم. البته ضرورت مدرن 
ش��دن تجهیزات و ادوات را کس��ي انکار نمي کند و در این حادثه معلوم 
ش��د که در زمینه ادوات و تجهیزات کم و کس��ري هایي داریم، اما عرض 
ما این است که به صرف تجهیزات دانش بنیان نمي شویم. در واقع مفهوم 
دانش بنیان را باید وسیع تر دید و آن را به فرآیند و نگاه کالن و مدیریتي 

مربوط دانست.
 در واقع همان طوري که سال 95 متفاوت از سال 45 است، پس مدیریت 
بحران ما هم باید به روز شود و با امکانات روز دنیا هماهنگ شود. اگر در 
سال 45 اتفاقي مش��ابه در تهران مي افتاد، جز همس��ایه هاي محل وقوع 
حادثه از آن مطلع نمي ش��دند و ج��ز خبرنگاران رسانه هاي رسمي کس 
دیگري نمي توانست اخبار حادثه را مخابره کند. در واقع بر توانایي یا ناتواني 
مامورین دست اندرکار، مردم عادي واقف نمي شدند و از کم و کیف ماجرا 
هم سر در نمي آوردند. احتماال بعد از بیست و چهار ساعت تازه از طریق 
روزنامه ها و رادیو مي فهمیدیم چه شده و چه اتفاقي افتاده است. اما سال 
95 مجهز به شبکه سایبرنتیک قدرتمندي است که مي تواند هر خبري را 
در آن واحد بین مردم پخش کند. هنوز از شروع ماجرا ثانیه اي نگذشته 
بود که مردم عادي، عکس ها و خبرهاي پالسکو را براي هم مخابره کردند. 
سوال جدي این جاست که آیا مدیریت بحران هم توانس��ت از این امکان 
فوق العاده استفاده کند؟ آیا کس��ي به این فکر افتاد که مثال با استفاده از 
تلگرام یا شبکه هاي مجازي روي رفتار مردم تاثیر بگذارد و از این طریق 
کارش را پیش ببرد؟ آیا با توجه به تعمیم گوش��ي هاي هوشمند وقتش 

نرسیده که ما اپلیکیشني مرتبط با حوادث و سوانح طراحي کنیم؟ 
من به یک اتفاق کوچک در این ماجرا اشاره مي کنم تا قدرت شبکه هاي 
اجتماعي را بهتر ملتفت ش��ویم. در اوج خبرهاي ضد و نقیضي که مردم 
عادي - بي اعتنا به مراکز خبري رسمي- براي هم مي فرستادند، خبري آمد 

لزوم دانش بنيان کردن خدمات مقابله با بحران

که سازمان انتقال خون نیاز به خون دارد. چند دقیقه بعد عکس هایي از 
مراکز اهداء خون به دستمان رسید که نشان مي دادند مردم، مشتاقانه 
و همدالنه هجوم برده اند براي انتقال خون. در صورتي که هیچ اعالن 
رسمي براي این کار نشده بود و نیازي هم نبود. آیا مدیریت بحران نباید 
قدر این فضاي مجازي را بداند؟ جداي از شبکه هاي اجتماعي، دنیاي 
دیجیتال پیشرفت عظیمي کرده است. حاال هر مدیري مي تواند از راه 
دور به طور هوش��مند سازمان��ش را اداره کند و بر اتفاقاتي که مي افتد 

اشراف داشته باشد. 
سیموالتور که در اصل مرب��وط به آموزش خلباني بود، امروز به دیگر 
عرصه ها هم آمده است. با برگزاري مانورها و بازسازي شرایط واقعي در 
دنیاي مجازي مي توانیم بفهمیم چند مرده حالجیم. اگر مثال سیموالتور 
آتش نش��اني طراحي کنیم، آن وقت بهتر مي فهمیم در کجاها مشکل 
داریم و در چه شرایطي از اطفاء حریق باز مي مانیم. یک معناي بومي 
کردن فناوري این است که خودمان را با جغرافیاي طبیعي و فرهنگي 
زاد و بوممان هماهنگ کنیم. مثال در جنوب ش��هر کوچه ها باریکند 
و عمال امکان استفاده از ماش��ین آالت عظیم وجود ندارد. براي همین 
هم ناچاریم متناسب با این جغرافیا ادواتي طراحي کنیم و بسازیم که 
در عم��ل امکان اطفاء حریق و نج��ات قربانیان حادثه افزایش یابد، نه 
کم ش��ود. احتماال تقویت واحد »تحقیق و توسعه« مي تواند ایده هاي 

دانش بنیان و کم هزینه و مفیدي را جذب کند.
در کنار این ها بحث آموزش مبتن��ي بر فناوري هاي جدید را نیز باید 
جدي گرفت. آموزش غیر مس��تقیم، جذاب و عالمان��ه مي تواند روي 
رفتار شهروندان تاثیر بگذارد و هزینه هاي حادثه را کاهش دهد. تصور 
کنی��د اگر این همه مردمي که دور پالسکو جمع ش��ده بودند، جلوتر 
مي دانس��تند چه باید بکنند و چه نباید بکنند حتما هم تلفات کمتر 

مي شد و هم از عمق حادثه کاسته مي شد.
در مقول��ه دانش بنیان، فرهنگ سازي در کنار هن��ر را نباید دست کم 
گرفت. به خصوص هنر سینما مي تواند به ما بفهماند که در برابر زلزله، 
آتش سوزي، سیل، سونامي، آتش فش��ان، جن��گ، مریضي و حوادث 
غیرمترقب��ه دیگر، چقدر احس��اسي رفتار مي کنی��م و چقدر عاقالنه. 
آتش نش��ان هاي خبره دنی��ا معتقدند که بعد از فیل��م »آسمانخراش 
جهنمي« هم رفتار مردم در چنین سوانحي بهتر شد و هم مامورین بر 

اوضاع مسلط تر شدند. 
 ما فقط خواستیم به بهانه این حادثه تلخ تذکر دهیم که با دانش بنیان 
کردن کاال و خدمات مربوط به سوانح و بحران ها مي توانیم به »اقتصاد 
بح��ران« هم فکر کنیم. یعني الزاما نبای��د هزینه کنیم یا روي دست 
دول��ت و مردم هزینه بگذاریم، بلکه اتفاقا »دانش بنیان« تا قبل از بروز 
حادثه مي تواند گردش مالي قابل اعتنا داشته باشد و براي صاحبان این 
اقتصاد درآمد بیاورد. این درآمد حالل است و نفع عامه را در پي دارد. 
یعن��ي هم صاحبان کاال و خدمات دانش بنیان سود مي برند، هم مردم 
و هم حکومت. م��ا باید از حوادث و اتفاقات درس بگیریم و نه تنها راه 
تک��رار بر خطرها را ببندیم، بلکه تهدیدهاي احتمالي آینده را -هر چه 
که باشند- به فرصت بدل کنیم؛ به یک فرصت دانش بنیان که همه بر 
سفره آن بنشینند و سود ببرند. سالمت مردم و عزیزان مان هم حفظ 
ش��ود. خداوند قربانیان حادثه اخیر را بیامرزد، به خانواده هایشان صبر 
بدهد، مقام جان فش��انان آتش نشانان دلیر و شجاع ما را باال ببرد و به 

بازماندگان قهرمانان ملي صبر و اجر دهد.
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افزایش رسعت رشد فناوری در کشور به مدد
مونا ارشادی فر رشکت های دانش بنیان حوزه فاوا 

سودآوری باالی ش��رکت های فعال دانش بنیان در کشورهای پیشرو 
مانند آمریکا و ژاپن باعث ش��د تا در کشور ما نیز موضوع شرکت های 
دان��ش بنیان و اقتصاد دان��ش بنیان بیش از پیش پررنگتر ش��ود. به 
موجب آیین نامه تشخیص ش��رکت ها و موسسات در کشور، شرکت 
های دانش بنیان، موسس��ات خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور 
افزای��ش علم و ثروت، توسعه اقتصادی ب��ر پایه دانش و تحقق اهداف 
علمی و اقتصادی در راستای گس��ترش اخت��راع و نوآوری و در نهایت 
تج��اری سازی نتایج تحقیق و توسع��ه در حوزه فناوری های برتر و با 

ارزش افزوده باال تشکیل می شوند.
در حال حاضر و طبق قوانین مدون، صالحیت تشخیص و تأیید دانش 
بنیان بودن شرکت ها بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری 
اس��ت که این سازمان با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط از جمله 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی و سازمان گمرک 
وزارت دارایی و امور اقتصادی و برخی دانش��گاه ها و با وجود ش��رایط 
سختی که در فضای کس��ب و کار کشور به دالیل مختلف حاکم بوده 
است توانسته با اتخاذ مکانیزم مناسب اداری و مالی، اعتماد شرکت ها را 

برای ورود به سامانه و قرار گرفتن در فرآیند ارزیابی جلب کند.
اما رسیدن به اقتصاد دانش بنیان و توجه ویژه به این ش��رکت ها چند 
سال��ی است ک��ه مورد بحث ق��رار گرفته است. عملکرد ش��رکت های 
دانش بنی��ان با توجه به ماهیت آنها ب��ه صورت اساسی منجر به تغییر 
و بهب��ود اقتصاد می ش��ود. مهمترین عنصر در راه ان��دازی اقتصاد هر 
کش��وری منابع انسانی و نیروی کار فعال آن کشور است. ایجاد انگیزه 
رشد و مس��یرهای مشخص برای تمامی  نیروهای کار از وظایف اصلی 
حاکمان در یک اقتصاد دانش بنیان است. مس��یرها باید به گونه ای در 
جامعه نهادینه شود که دانش آموزی که مسیر دانشگاه، علم، تخصص، 
خالقی��ت و ن��وآوری را در پیش می گیرد، در دورنم��ای ذهن خود از 
ه��ر جهت دارای رف��اه اجتماعی باالتر به نس��بت افرادی که مس��یر 
واسطه گری، داللی و مس��یر غیرتخصصی را بر می گزینند باشد. الزمه 
ای��ن امر ارزش گذاری حقیقی به تولی��دات دانش بنیان و تحقیقات در 
کش��ور است. با اختصاص بودجه های قوی به امور تحقیقات بنیادی و 
تخصصی در کش��ور و طبیعتا ق��درت گرفتن بخش خصوصی و جذب 
نیروهای متخصص با درآمدهای باال و در نظر گرفتن این امر به عنوان 
یک سیاست کلی در کشور می توان به این امر نزدیک شد. به طور قطع 

برای نیل به این هدف باید زمینه های الزم توسط دولت فراهم شود.
به اعتقاد کارش��ناسان با وجود افزایش ش��رکت های دانش بنیان هنوز 
نیازمندی های این ش��رکت ها به طور کامل م��ورد توجه قرار نگرفته و 
دست اندرکاران این حوزه، فضای کسب وکار پرریسکی را شاهد هستند. 
ه��ر چند با تاسیس صندوق نوآوری و ش��کوفایی اولی��ن گام ها برای 
حمایت از شرکت های دانش بنیان برداشته شده است، اما برای رسیدن 

به اقتصاد دانش بنیان راهی طوالنی پیش رو است.
از س��وی دیگر، با توجه ب��ه موج جدید در فناوری ه��ای نوین، حوزه 
هایی همانند فناوری اطالعات و ارتباطات که با استقبال بس��یار خوب 
بازاره��ای جهانی روبرو است و درآمدهای سرش��اری را در خود جای 
داده است بیش از سایر حوزه ها مورد استقبال قرار گرفته است و امید 
فراوانی برای ش��رکت های دانش بنیان کش��ور که عمدتا مجموعه ای 
متش��کل از جوانان تحصیلکرده و نخبه دانشگاهی هستند وجود دارد 

که به فعالیت دوچندان در این حوزه بپردازند.

ایران هجدهمین اقتصاد ب��زرگ دنیا )از نظر GDP بر مبنای برابری 
قدرت خرید(، با می��زان ۱/4 تریلیون دالر است. جمعیت ۸۰ میلیون 
نف��ری ای��ران که تقریبا دو س��وم آن بین ۲۰ تا 4۰ س��ال سن دارند، 
پتانس��یل باالیی از تج��ارت حوزه فناوری اطالع��ات و ارتباطات را در 
خود جای داده است. بعالوه، جمعیت کش��ورهایی که ایران با آنها مرز 
مشترک دارد، حدود 45۰ میلیون نفر است که می توان به لحاظ سطح 
امنیت باالی اجتماعی و سیاسی در ایران، با محوریت و مرکزیت ایران، 

از این ظرفیت باال استفاده کرد.
هرچن��د جریان مالی ش��رکت های دانش بنیان در مقایس��ه با سای�ر 
ش��رکت های فعال در بخش خصوصی پایی��ن است، با این حال نکته 
قابل تامل و مورد بحث اینجاست که هرچند نقش شرکت های دانش 
بنی��ان در تولید ناخالص ملی مه��م است، لیکن نقش اساسی این نوع 
ش��رکت ها در مقطع کنونی افزایش سرعت رش��د فن��اوری و ارتقای 
کیفیت محصوالت و همچنین سهولت انتقال دوطرفه فناوری به خارج 
و داخل کش��ور است که به ندرت کسب و کارهای سنتی قدرت ایجاد 

آن را دارند.
در همین حال می توان به مشکالت و چالش های شرکت های دانش 
بنیان از جمله عدم آشنایی شرکت های فعال در فضای کسب و کار به 
دانش روز و در نتیجه عدم قبول و حمایت طرح های نوآورانه و فناورانه 
ش��رکت های دانش بنیان، فقدان استاندارده��ای ملی و صنفی برای 
محصوالت ش��رکت های دانش بنیان و در نتیجه عدم اعتماد به آنها و 
نبود مقبولیت در صنعت، فقدان سرمایه کافی در ش��رکت های دانش 
بنیان )به دلیل نوپا بودن اکثر آنها( و ورشکستگی آنان، فقدان فرهنگ 
سرمای��ه گذاری خطرپذیر در کش��ور و عدم حمای���ت طرح ها و ایده 
های شرکت های دانش بنیان، عدم مشارکت شرکت های دانش بنیان 
در پ��روژه های دولتی، مش��کالت عدیده حقوق��ی، بیمه ای و مالیاتی 
شرکت های دانش بنیان نوپا و واردات بی رویه کاالهای مشابه خارجی 
با کاالهای تولید ش��ده توسط ش��رکت های دانش بنیان داخلی اشاره 
کرد.اگرچه طی سال ه��ای اخیر اقدامات مطلوبی در راستای حمایت 
از ش��رکت های دانش بنیان، مخصوصا در ح��وزه فناوری اطالعات و 
ارتباط��ات صورت گرفته است ولی امید است با ادامه این حمایت ها و 
رفع موانع موجود زمینه نقش آفرینی هر چه بیشتر شرکت های دانش 
بنیان حوزه فاوا در عرصه اقتصاد کش��ور فراهم ش��ود. بی ش��ک برای 
تحق��ق اهداف و اقتصاد دانش بنیان و تاثیر مثبت ش��رکت های نوآور 
دانش بنیان در تولید ناخالص ملی باید بخش خصوصی و دولت عزمی 

جدی تر برای برطرف کردن موانع داشته باشند.
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ساختمان پالسکو که از آن به عنوان اولین ساختمان مرتفع و مدرن ایران 
یاد می ش��د و از عمر آن ساختمان 54 سال می گذشت و همواره یکی از 
نمادهای مدرنیته ایران به ش��مار می رفت در تاریخ 3۰ ام  دی ماه  پس 
از چن��د ساعت آتش سوزی فرو ریخت. این اتف��اق در حالی روی داد که 
تعدادی از نیروهای دستگاه های امدادی در حال عملیات در محل حادثه 
بودن��د. به دنبال این رویداد تعدادی از آتش نش��انان  که برای مهار آتش 

داخل ساختمان بودند زیر آوار گرفتار شدند.
در همین زمان حجم گسترده ای ازاطالعات با سرعت باال توسط شهروند 
خبرنگاران حاضر در مح��ل  به صورت گزارش های متنی و تصویری در 
سراسر ایران و دنیا از طریق فضای مجازی منتشر شد. این گزارش ها که 
در ساعات اولیه انتشار آن، بیشتر بعد اطالع رسانی داشت پس از گذشت 
مدت زمان کوتاهی از حادثه، از مرحله ای به مرحله دیگر وارد شد و تفاسیر 
مختلف��ی همراه با اخبار غلط یا درس��ت از چگونگی وقوع حادثه، عوامل 
دخیل در آن، تعداد قربانیان و آتش نش��انان گرفتار ش��ده در زیر آوار و 
بانیان و باعثان فروریختن ساختمان پالسکو و در نهایت دالیل آتش سوزی 

وفروریختن ساختمان را به همراه داشت. 
همزمان با پخش اخبار حادثه در ساعات نخستین در فضای مجازی، رسانه 
ملی نیز به صورت زنده از محل حادثه گزارش می داد، تصاویر فرو ریختن 
ساختمان را به صورت مستقیم پوشش داد، ولی عدم اطالع رسانی صحیح 
پ��س از آن و سکوت رسانه های رسمی در ساعات بعد، منجر به افزایش 
سرعت روند توزیع اخبار و اطالعات غلط و شایعه در فضای مجازی شد. 
ازآنجا که یکی از عوامل اصلی ایجاد ش��ایعه، ابهام در موضوع است، صدا 
و سیم��ا ک��ه از منابع مهم پخش خبر در هر جامع��ه ای است با تکذیب 
مکرر اخبار خبرگزاری ها و رسانه ها به شایعات وسعت داد. بنابراین سیل 
عظیمی از اطالعات درست و نادرست که تفکیک آنها از هم امکان پذیر 

نبود از طریق شبکه های مجازی در میان کاربران گسترش یافت.
از سوی دیگر پوشش سریع اخبار آتش سوزی و تخریب ساختمان پالسکو 
توسط افراد عادی حاضر در محل حادثه که با تلفن های هوش��مند خود 
از وقایع گزارش های غیر رسمی تهیه کردند، باعث ش��د تا ابعاد مختلف 
این واقعه  که از نظر دور مانده بود برجس��ته شود، که از جمله این موارد 
آگاهی افراد از نقاط  قوت و ضعف موجود در بعد انسانی، فنی و در زمینه 

مدیریت  بحران است.
حضور فعال ش��هروند خبرنگاران از سویی باعث ایجاد موجی از مشارکت 
اجتماعی شد که با اطالع رسانی در لحظه و قدرت باالی شبکه ها در انتقال 
اخبار، پیش از رسانه های رسمی، سبب ایجاد حس مسوولیت بیشتر در 
جامعه  و کنش��گری اجتماعی شد. اما از سوی دیگر شمار افرادی که در 
محل حادثه تجمع کرده و به سلفی گرفتن و بازنمایی خود در این شبکه 
ها  پرداختند و یا مانع عملکرد مناسب و سریع گروههای امداد شدند را 
می توان از  نقاط ضعف ش��بکه های اجتماعی دانست که حادثه پالسکو 
باعث شد آسیب های این پدیده نو ظهور در میان افکار عمومی بیشتر از 

پیش شناخته شود.
دکتر هادي خانیکي، استاد علوم ارتباطات با تحلیل حادثه پالسکو و بیان 

نگاهی به فرصت ها و تهدیدها ی 
شبکه های اجتامعی  در حادثه پالسکو 

اینکه حادثه ساختمان پالسکو از نظر ارتباطي از چند جهت قابل بررسي 
است، عنوان کرد: موضوع اول حضور ش��هروند خبرنگاران در این حادثه 

است که هم ابعاد منفي و هم و ابعاد مثبت دارد.
وی ادام��ه داد:  نکته مثبت ای��ن است که امروزه رسانه هاي اجتماعي به 
عنوان یک پدیده جدید در اطالع رساني نقش موثري دارند و مي توانند 
به جلب مشارکت هاي اجتماعي کمک کنند که در مواقع زلزله و حوادث 

انساني این موضوع را شاهد هستیم.
این استاد علوم ارتباطات با تشریح نکات منفي حضور مردم در این حوادث 
مي گوید: زماني که شبکه هاي اجتماعي به محل بازنمایي براي خود مبدل 
مي شود اینجاست که جامعه تماشاگر شکل مي گیرد که در حادثه پالسکو 
ش��اهد آن بودیم که در این موارد افراد تنها حضور خود در ش��بکه هاي  
اجتماعي را محور قرار داده اند و کمک رساني و کنش گري را از بین برده 

وکار به جایي مي رسد که در کار امداد رساني اخالل ایجاد مي شود.
خانیکي در ادامه با تش��ریح راهکار کمرنگ شدن جنبه منفي حضور در 
شبکه هاي اجتماعي مي گوید: باید تالش کنیم اطالع رساني در شبکه 
اجتماعي به جاي بازنمایي و حضور فرد محور افراد به مناسبات اجتماعي 
مدني مبدل شود و به نوعي به مشارکت مردم و نهادها در حل مشکالت 
تبدیل شود تا این اطالع رساني تنها به حضور سلفي بگیران مبدل نشود 
زیرا در غیر این صورت فضا به فضایي دو قطبي تبدیل شده که از فضاي 

کنش هاي اجتماعي موثر دور مي شود.
رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات همچنین با اش��اره به 
سرعت انتقال نقد جامعه، رسانه ها و نخبه ها از مرحله ای به مرحله دیگر 
در جریان پالسکو، گفت: فضای رسانه ها به نقد همه بر ضد همه تبدیل 
شد، به طوری که جامعه بر ضد دستگاه های رسمی و دستگاه های رسمی 

بر ضد جامعه و نخبگان انتقاد می کردند.
از دیگ��ر مباحثی که  به عناوین مختلف درباره آن بحث و گفتگو ش��ده 
است و بار دیگر در حادثه پالسکو به صورت برجس��ته تری خود را نشان 
داد، موضوع استفاده از شبکه های اجتماعی خارج از کشور به جای شبکه 

های داخلی بود.
در پایان می توان گفت که حادثه پالسکو سبب شد تا نقاط ضعف و قوت 
شبکه هاي اجتماعي و آسیب هاي این پدیده نوظهور در میان افکار عمومي 
بیش از پیش ش��ناخته شود و زمینه ای فراهم آید تا در آینده با مدیریت 

نکات منفی از مزایای شبکه های اجتماعی بهتر استفاده شود.

تحلیل
 ویژه

صادقه آیینه وند
دانشجوی دکترای ارتباطات
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فاز دوم شبکه ملی  اطالعات همزمان با دهه مبارک فجر افتتاح شد. براساس 
آنچه مقامات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در مراسم افتتاحیه این 
پروژه اعالم کردند، در این فاز از ش��بکه ملی اطالعات بس��تر فنی برای 
تفکیک ترافیک داخلی توسط اپراتورها فراهم شده و تعرفه ترافیک داخلی 
هم نصف تعرفه ترافیک بین الملل خواهد بود. افزایش کیفیت سرویس های 
محتوایی، افزایش ظرفیت انتقال شبکه و ورود کسب و کارهای جدید نیز 
از دیگر نتایج افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطالعات است، اما بعد از گذشت 
تقریبا 6 ماه از راه اندازی فاز اول ش��بکه ملی اطالعات، این ش��بکه تا چه 
حد بر کیفیت سرویس ها و قیمت تمام شده شرکت های ارتباطی کشور 

تاثیر داشته است. 
محمدحسن شانه ساززاده، رییس هیات مدیره شرکت شاتل، با اشاره به این 
که تا چه حد شبکه ملی اطالعات بر کاهش قیمت اینترنت کاربران نهایی 
تاثیر گذار بوده است، می گوید: »با توجه به بحث قیمت تمام شده سرویس 
اینترنت پرسرعت که در اختیار کابران قرار می دهیم حدود ۲۰ تا 3۰ درصد 
هزینه های این سرویس را هزینه پهنای باند اینترنت تشکیل می دهد. به 
همین خاطر شبکه ملی اطالعات می تواند تقریبا یک چهارم قیمت تمام 

شده سرویس اینترنت پرسرعت را تحت تاثیر خود قرار دهد« .
به باور وی توسعه شبکه ملی اطالعات نه به صورت چشمگیر، اما تا حدودی 

بر قیمت اینترنت تاثیر گذار بوده است. 
شانه ساززاده تاکید می کند که در توسعه شبکه ملی اطالعات بیشتر از آن 
که به فکر کاهش قیمت باشیم باید تاثیر این شبکه بر کیفیت سرویس ها را 
بسنجیم؛ چرا که در حال حاضر تقریبا نیمی از محتوایی که کاربران از آن 

استفاده می کنند داخلی است. 
وی در ادامه افزود: »به نظر می رسد  با توسعه  زیرساختی که در ش��بکه 
ملی اطالعات صورت گرفته در فاز دوم ش��بکه ملی اطالعات باید شاهد 
ارایه محتواهایی با کیفیت مناسب تری باشیم و اختالل های دسترسی در 
اینترنت بین الملل هم تاثیر کمتری بر کیفیت سرویس های کاربران داشته 

باشد« . 
یکی از عواملی که می تواند راه اندازی شبکه ملی اطالعات را ارزشمند کند 
قرار گرفتن محتوای باکیفیت و کاربردی در این ش��بکه است، اما آن طور 
که فعاالن تولید محتوا در مراسم افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطالعات اعالم 

کردند، تولید محتوا در کشور با آهنگ کندی به پیش می رود. 
محمد حسن شانه ساززاده، دلیل کمبود محتوای با کیفیت در کشور را به 
مش��کالت حقوقی و قانونی در این حوزه ارتباط می دهد و می گوید: »در 
حال حاضر حدود 7۰ درصد محتوا در جهان را محتوای ویدئویی تشکیل 
می دهد، اما در ایران تولید محتوای ویدئویی سهم بسیار کمی از ترافیک 
داخلی کشور را تشکیل می دهد. بخشی از این سهم کم، به نبود زیرساخت 
حقوقی مناسب برای صاحبان محتوا باز می گردد. برای مثال سال گذشته 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی ب��ه دارندگان پروانه  FCP، مجوز تولید 
محتوای دیجیتالی را ارایه کرد، اما این شرکت ها در حال حاضر با چالش 
جدی و شکایت حقوقی از سوی سازمان صدا و سیما روبه رو هستند، که 

این موضوع باعث سردرگمی و هراس فعاالن این حوزه شده است«.
 ای��ن فعال حوزه اینترنتی تاکید می کند که تا زمانی که خیال دارندگان 
مجوز برای تولید محتوای دیجیتال به لحاظ داش��تن پشتوانه حقوقی و 
قانونی راحت نباشد نمی توان انتظار توسعه محتوای دیجیتال و مخصوصا 

ویدیو بر بستر شبکه ملی اطالعات را داشت. 
ریس هیات مدیره این ش��رکت اینترنتی در ادامه با اشاره به فعالیت هایی 
که این شرکت برای توسعه کاربری شبکه ملی اطالعات انجام داده است 
می گوید: »هر یک از ش��رکت های ارتباطی بخشی از توسعه شبکه ملی 
اطالعات را برعهده داش��تند. برای مثال ش��اتل از یک سو با بیش از ۱۰ 
ش��رکت مخابرات استانی کشور قرارداد مشارکت امضا کرد تا مخابرات ها 
انگیزه بیشتری برای همکاری با ما داشته باشند و امکانات مورد نیازمان را 
 MVNO بهتر از گذشته تامین کنند. از سوی دیگر با دریافت موافقت نامه
به زودی نیز خدمات دیتای ما بر تلفن همراه ارایه خواهد ش��د. همزمان 
 TDD-LTE با این طرح ها، با حضور در کنس��رسیوم خریدار فرکانس
خدمات اینترنت پرسرعت از طریق شبکه همراه را نیز ارایه خواهیم کرد. 
ای��ن پروژه ه��ا در نهایت باعث افزایش دسترسی کاربران در ش��بکه ملی 

اطالعات می شود«.
او در ادامه به خدمات دیگر شاتل براساس پروانه FCP اشاره کرد و افزود: 
»ما بر اساس پروانه FCP خدمات تلفن ثابت خود را نیز در مسکن های 
مهر و یا مناطق کمتر برخوردار با قیمتی پایین تر از تعرفه های معمول ارایه 
کردیم. هر چند با کارشکنی هایی در تامین اتصال متقابل روبه رو شدیم و 

این مشکل هم چنان در بیش از ۲۰ استان کشور ادامه دارد«.
 ش��انه ساززاده تصریح می کند که این ش��رکت به صورت جدی در حال 
توسعه خدمات محتوایی خود )ش��اتل لند، نم��اوا( در قالب هزاران فیلم و 

سریال مجاز بر بستر شبکه ملی اطالعات است.

نگاه 
کارشناس

چالش ها و مزیت های شبکه ملی اطالعات برای رشکت های ارتباطی

سهم بسیار اندک محتوای ویدئویی در ترافیک داخلی کشور

محمدحسن شانه ساززاده
رییس هیات مدیره شرکت شاتل
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   در دولت دوازدهم دغدغه پهنای باند دسترسی نداریم 

راه اندازی اینترنت های بی سیم توانست عقب ماندگی در حوزه فیبرنوری را جبران کند

  شبکه های پیام رسان داخلی تا سال آینده 
جایگزین خارجی ها می شوند

ماهی که
گذشت

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: امیدواریم تا یک سال آینده 
شبکه های پیام رسان داخلی جایگزین شبکه های موبایلی خارجی 

شود.
ابوالحس��ن فیروزآبادی در مراسم رونمایی از فاز دوم شبکه ملی 
اطالعات با اش��اره ب��ه الزاماتی که برای راه اندازی این ش��بکه در 
شورای عالی فضای مجازی تصویب شد، گفت: عالوه بر راه اندازی 
ش��بکه ملی اطالعات، راه اندازی خدمات پایه کاربردی به صورت 
بومی نیز دیده شده است که باید عزم ملی برای راه اندازی ایمیل 
بومی، ش��بکه های پیام رسان داخلی و خدمات موتور جستجوی 

بومی بر روی این شبکه اجرایی شود.
وی با بیان اینکه گام مثبت در این خصوص برداشته شده است، 
اضافه کرد: بر اساس پیش بینی ها امیدواریم با اقداماتی که صورت 
می گیرد تا یک سال آینده شاهد جایگزینی شبکه های پیام رسان 

موبایلی داخلی به جای شبکه های پیام رسان خارجی باشیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور، تاکید کرد: در دولت یازدهم به جز حوزه تلکام در دیگر بخش های 
اقتصاد ICT آنچنان که باید و شاید کاری انجام نشد و در بعضی حوزه ها ضعیف بوده و متناسب با حوزه 

تلکام پیشرفت نداشتیم.
دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی در مراسم افتتاح پروژه های رایتل به مناسبت دهه مبارک فجر، درباره 
اقتصاد حوزه ICT، گفت: اتفاقات خوبی را در دولت یازدهم در حوزه تلکام ش�اهد بودیم که افتتاح هایی 
نیز در ایام دهه فجر صورت گرفت و همه این ها نشان از آن دارد که زیرساخت های خوبی در حوزه تلکام 

ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه اندازه بازار اقتصاد ICT در دنیا بر اس�اس براوردهای صورت گرفته 3850 میلیارد یورو 
است گفت: با توجه به اینکه جمعیت ایران یک درصد جمعیت کل کره زمین است قاعدتا از این بازار باید 40 

میلیارد دالر را از آن خود کنیم؛ اگر چه گام های بزرگی برداشته شده ولی فاصله زیادی با این رقم داریم.
وی ادامه داد: اگر اقتصاد ICT کشور را نسبت به GDP کل کشور حدود 2 درصد درنظر بگیریم پس سهم 
حوزه ICT رقمی معادل حدود 8 میلیارد دالر می شود که طبیعی است که تا 40 میلیارد دالر که میانگین 

جهانی است فاصله داریم که امیدواریم در دولت دوازدهم به آن دست یابیم.
وی ع�دم توازن در اقتصاد ح�وزه ICT را از دیگر موضوعات مهم و چالش هایی عنوان کرد که باید مورد 

بررسی قرار گیرد.
دبیر عالی شورای فضای مجازی در پایان با تاکید بر پیشرفت در همه حوزه های اقتصاد ICT گفت: اگر این 
کار به درستی صورت نگیرد ما دچار نا بسامانی می شویم که انشاهلل این مشکالت حل شده و از طرفی در 

دولت دوازدهم دغدغه پهنای باند دسترسی نداریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه نباید اجازه دهیم که شرکت های سخت 
افزاری از دور رقابت خارج شوند در مورد آخرین وضعیت دولت الکترونیک، گفت: بعد از 
احصای بیش از ۱7۰۰ خدمت دولتی و برگزاری جلسات فنی با دانشگاه های مختلف 

در ۱4 خوشه هم اکنون در سال 95 کار به اتمام رسیده است که امیدوارم تا پایان 
بهمن ماه فاز نخست دولت الکترونیک افتتاح شود.

دکتر محمود واعظی در آیین افتتاح شبکه TD-LTE و دیتاسنتر 
ش��رکت مبین نت، گفت: متاسفانه فرهنگ ما به گونه ای است 

ک��ه وقتی یک رقی��ب را می بینیم از حض��ورش ناراحت می 
شویم درصورتیکه تجربه کش��ورها و شرکت های رشد پیدا 
کرده نش��ان می دهد که حضور رقیب باعث آن بوده است و 
آنهایی که بازارهای بین المللی را بدست آورده اند ابتدا رقابت 
را پذیرفت��ه اند و با آن برخورد غیرسالم نکردند.وی با اش��اره 

به تالش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای ایجاد بس��تر 
مناسب، افزود: در ابتدای شروع به کار دولت بازار ICT کشور ۱۸ 

هزار میلیارد تومان بود که بعد از سه سال و نیم به 4۰ هزار میلیارد 
تومان رسیده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات سهم ایران را در بازار جهانی ICT ناچیز دانست 
و اظهار کرد: از آنجایی که ایران تقریبا یک درصد جمعیت دنیا را دارد لذا انتظار می رود 
که یک درصد از بازار جهانی ICT نیز از آن کش��ورمان باشد که هم اکنون این سهم 

حدود سه دهم درصد است که باید برای افزایش آن تالش کنیم.
وی ب��ا بیان که استقبال خوبی از ICT توسط مردم صورت گرفته است، تصریح کرد: 
در سرشماری الکترونیکی که امسال انجام شد انتظار داشتیم مشارکت مردم در کالن 
ش��هرها 35 درصد، در ش��هرهای کوچک ۲5 درصد و در روستاها حدود ۱5 
درصد باشد که همه آنها رنگ باخت چراکه این مشارکت در شهرهای 
کوچک ب��االی 5۰ درصد ب��ود و در روستاهایی که به اینترنت 

پرسرعت وصل کرده بودیم مشارکت باالی 6۰ درصد بود.
وی ب��ا بیان اینکه در حوزه احداث زیرساخت و فیبرنوری 
عقب ماندگی داشتیم، افزود: البته شرکت مخابرات ایران 
سرمایه گذاری هایی را در این حوزه ش��روع کرده اند اما 
م��ردم و بخش خصوصی نباید از آن عقب بمانند که راه 
اندازی همین اینترنت های بی سیم تا اندازه ای توانست 
بخش��ی از عقب ماندگی را ب��رای ارایه اینترنت پرسرعت 

جبران کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اش��اره به برقراری اینترنت 
نسل چهارم TD-LTE شرکت مبین نت در شهرهای کرج، کیش، 
مش��هد و تهران، اظهار کرد: تا پایان سال این تعداد به ۱۱ ش��هر می رسد و 
مطابق برنامه ریزی مبین نت قرار است تعداد ۱.5 میلیون مشترک آن به 5 میلیون در 

پایان سال 99 برسد.
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  تعرفه استفاده از اینترنت داخل نصف اینترنت 
بین الملل است

از توان بخش خصوصی برای افزایش ظرفیت زیرساخت کشور بهره می بریم

  زمینه مشارکت و سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در حوزه ترانزیت 

بین الملل را فراهم می کنیم

ماهی که
گذشت
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وزیر ارتباطات در پاسخ به زمان تفکیک ترافیک بین الملل از داخل، گفت: تعرفه این دو از هم جدا شده است و شرکت ها 
در حال جداسازی آن هستند. در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هم تصویب و قرار شد تعرفه کسانی که از پهنای 

باند داخل و در بستر شبکه ملی اطالعات استفاده می کنند نصف اینترنت بین الملل باشد.
دکتر محمود واعظی در حاش�یه مراسم بهره برداری از پروژه تالش 3 در جمع خبرنگاران، گفت: از ابتدای دولت بحث 
زیرس�اخت های ش�بکه ملی اطالعات یکی از مباحث اولویت دار ما بوده اس�ت و برای این که این کار انجام شود، باید 

زیرساخت های شبکه را ایجاد می کردیم.
وی ادامه داد: زیرساخت شبکه سه الیه دارد فیبر، انتقال و IP. پروژه تالش 3 توسعه الیه انتقال شبکه ملی است که در 
ابتدای این دولت ۱000 گیگابیت بر ثانیه بود و امروز شبکه انتقال کشور به ۱0 هزار گیگابیت بر ثانیه افزایش یافته است. 
در نتیجه اختالالتی که در نقاط مختلف کشور به دلیل شبکه انتقال وجود داشت از بین می رود و سرعت و کیفیت در 

شبکه ملی اطالعات افزایش می یابد.
وزیر ارتباطات با اشاره به رونق کسب وکار، اظهار کرد: شبکه ملی اطالعات فضایی است برای شرکت های دانش بنیان و 
کسانی که در نرم افزارنویسی کار می کنند و یکی از زیرساخت های شبکه و یا خدمات دولت الکترونیک و سایر خدماتی 
که در بس�تر الکترونیک قرار دارد، همین انتقال اس�ت. همچنین امیدواریم در فروردین ماه شبکه IP با پروژه دیگری 

گسترش یابد.
واعظی با اش�اره به اقدامات انجام ش�ده در حوزه زیرساخت و تبدیل شدن ایران به عنوان هاب منطقه گفت: شرکت 
ارتباطات زیرس�اخت این آمادگی را به وجود آورده که بس�یاری از دیتاها از ایران عبور کنند و در سه سال گذشته نیز 
ترانزیت عبوری از ایران چهار برابر شده است. برنامه ششم توسعه نیز تصویب کرده است که این دیتا به 30 ترا  افزایش 

پیدا کند و به ۶0 برابر اندازه کنونی برسد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در تشریح اختیارات 
جدید شرکت ارتباطات زیرساخت در پی تصویب ماده ۸3 
الیحه برنامه شش��م توسعه کل کشور، گفت: یکی اجازه 
چابک سازی سازمان و دیگری اجازه به بخش خصوصی 
برای مشارکت و سرمایه گذاری در حوزه ترانزیت بین الملل 
است که به ما اختیار داده اند.مهندس محمد جواد آذری 
جهرمی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات 
زیرساخت در گفت و گو با خبرنگار سیتنا پیرامون تصویب 
ماده ۸3 الیحه برنامه ششم توسعه کل کشور در مجلس 
شورای اسالمی و تغییر ساختار و وظایف شرکت ارتباطات 
زیرساخت کشور، گفت: به ما ماموریتی داده شده است تا 
ظرفیت ترانزیت بین الملل را 6۰ برابر کنیم؛ یعنی ترافیک 
عبوری پهنای باند اینترنت از کشور را از نیم ترابیت کنونی 

به 3۰ ترابیت تا پایان برنامه ششم افزایش دهیم.
مدیرعامل ش��رکت ارتباطات زیرساخت ادام��ه داد: این 
هدف گذاری، هدف بسیار مهمی است و نیاز به تغییر ساختار 
شرکت زیرساخت و سرمایه گذاری دولت دارد. در راستای 
تحقق این هدف هم اختیارهایی به ما داده شده است.معاون 
وزیر ارتباطات در تشریح اختیارات جدید شرکت ارتباطات 
زیرساخت، افزود: یکی اجازه چابک سازی سازمان و دیگری 
اجازه به بخش خصوصی برای مشارکت و سرمایه گذاری 
در حوزه ترانزیت بین الملل است که به ما داده شده است.
آذری جهرمی، خاطرنش��ان کرد: با بررسی حوزه عملکرد 
شرکت های مطرح مخابراتی زیرساختی در سطح منطقه 
و بین الملل متوجه می شوید که ما در مسیر درستی گام 
نهاده ایم. به عنوان مثال شرکت ترک تلکام، برای مراودات 
بین المللی شرکت ترک تلکام اینترنشنال را تاسیس کرده 
است. شرکت تلکام ایتالیا، شرکت اسپارکل را ایجاد کرده 
اس��ت و در واقع امور بین الملل��ی اش را همین اسپارکل 
انجام می دهد. شرکت ترک سل هم برای حوزه بین المللی 
اش ش��رکت سوپر آنالین را دارد. یعنی همه شرکت های 
مخابراتی بین المللی که در حوزه ترانزیت بین الملل کار 
می کنند مجموعه های بین المللی شان را از مجموعه های 
داخلی جدا کرده اند.مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، 
تاکید کرد: در این راستا به ما اجازه داده شده است که دو 
کار را انجام دهیم؛ یکی اینکه این جداسازی را انجام دهیم 
تا چابک سازی برای حضور در سطح بین الملل انجام شود 
و نکته  دوم اینکه اجازه مشارکت و سرمایه گذاری به بخش 

خصوصی برای حوزه ترانزیت بین الملل را به ما داده اند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: ما پروژه ای در 
حال اجرا برای افزایش ظرفیت داریم که امیدواریم این 
پروژه بتواند ظرفیت فعلی ما را تا اواسط سال آینده به 

میزان ۱۰ تا ۱5 برابر افزایش دهد.
دکتر محمود واعظی در پاسخ به سوال خبرنگار سیتنا 
در خصوص برنامه وزارت ارتباط��ات برای استفاده از 
پتانسیل بخش خصوصی در حوزه ترانزیت بین الملل، 
گف��ت: ما پروژه ای در حال اجرا برای افزایش ظرفیت 
داریم که امیدواریم این پروژه بتواند ظرفیت فعلی ما را 
ت��ا اواسط سال آینده به میزان ۱۰ تا ۱5 برابر افزایش 
دهد.واعظی افزود: ما با تمام شرکت های منطقه چه 
آنان ک��ه تولیدکننده محتوا هس��تند و چه آنان که 
مصرف کننده محتوا هستند در حال مذاکره هستیم 
و جلسات مختلفی برگزار کردیم که بسیار موثر بوده 
است.وزیر ارتباطات یادآور شد: جلسه ای هم که چند 
ماه پیش در تهران )ایران کانکت ۲۰۱6( برگزار ش��د 
مقدمه خوبی بود که تمام ش��رکت های بزرگ دنیا با 
امکانات ما آشنا شوند و امیدواریم نهایتا بتوانیم از توان 

بخش خصوصی در این حوزه بهره گیریم.
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   افزایش کیفیت با قیمت مناسب خدمات و محتوا دستاورد  
فاز دوم شبکه ملی اطالعات

نقشه راه اینترنت اشیاء بخشی از یک اکو سیستم است

  پروژه »تالش 3« را به یک سوم قیمت 
پیشنهادی وندورهای خارجی اجرا کردیم

ماهی که
گذشت

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در بخش پیاده سازی نظام 
دو تعرفه ای در دسترسی به سرویس های ارتباطی در حال پیگیری 
از سوی رگوالتوری هستیم، گفت: طبق آماده سازی شرکت های 
ارتباطی، ت��ا ابتدای اسفند ماه موضوع تفکیک نرخ سرویس های 
داخلی از خارجی اجرایی می شود که امیدواریم تأثیر آن در کیفیت 

دسترسی به اطالعات و توسعه خدمات داخلی دیده شود.
مهندس محمد جواد آذری جهرم��ی، مدیرعامل و رئیس هیات 
مدیره ش��رکت ارتباطات زیرساخت کش��ور در حاش��یه مراسم 
بهره برداری از پروژه توسعه الیه انتقال شبکه ملی اطالعات کشور 
)تالش 3( در جمع خبرنگاران در خصوص کاهش قیمت پهنای 
بان��د اینترنت، گفت: برای بار دوم در یک سال اخیر قصد کاهش 

قیمت فروش پهنای باند عمده را داریم.
وی گفت: بر اساس فرمول مد نظر، برای افزایش حفظ بازار برآورد 
ای��ن است که قیم��ت ارائه سرویس در حوزه انتق��ال اطالعات و 
اینترنت گران است. استدالل ما بر این است که با توجه به حجم 
سرمایه گذاری که انجام می شود و میزان بازار، نرخ پهنای باند باید 
مشخص شود؛ به همین دلیل با بزرگتر شدن بازار ارتباطی کشور و 
افزایش حجم ترافیک اطالعات، کاهش قیمت پهنای باند یک روال 
منطقی است. به همین جهت بنابر دستور وزیر ارتباطات، موضوع 

کاهش قیمت پهنای باند اینترنت در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرعامل ش��رکت ارتباطات زیرساخت ادام��ه داد: در این راستا 
سازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات رادیویی در حال بررسی این 
موضوع است و با شرکت ارتباطات زیرساخت نیز مذاکراتی در این 
زمینه صورت گرفته، اما میزان محاسبه این کاهش قیمت و مدل 
تعیین آن باید بر اساس هزینه ها و میزان بازار مصرف پهنای باند 
باش��د که در این زمینه هنوز فرمول و قیمت نهایی تعیین نشده 

است.
وی خاطرنش��ان ک��رد: این کاهش تعرفه مربوط ب��ه پهنای باند 
اینترنتی است که از سمت دولت به ش��رکت های ارتباطی واگذار 
می ش��ود و با این تصمیم، می خواهیم بگوییم که دولت به دنبال 
توسعه درآمد خود در بخش ارتباطات کش��ور نبوده و قصد دارد 

زیرساخت ها را برای توسعه ارتباطات کشور ایجاد کند.
آذری جهرمی، رقم اجرای پروژه »تالش 3« را حدود 4۰۰ میلیارد 
تومان توسط قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء )ص( و با مش��ارکت 
پیمانک��ار خصوصی عنوان کرد و گفت: با همکاری صورت گرفته 
موفق شدیم این پروژه را به یک سوم قیمتی که وندورهای خارجی 
در مناقصه پیشنهاد داده بودند، اجرایی کنیم؛ این کاهش هزینه 
در نهایت سبب بهره مندی بیشتر مردم از سرویس و ارزان تر شدن 

آن خواهد شد.

در فاز دوم ش�بکه ملی اطالعات، کابران ش�اهد افزایش پوشش دسترسی پهن باند، 
افزایش محتوا و خدمات دیجیتال جدید، افزایش کیفیت خدمات و مقرون به 

صرفه بودن دسترسی به محتوا و خدمات داخلی خواهند بود.
مهندس نصرااله جهانگرد در مراسم افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطالعات، 

به ارایه گزارش عملکرد و اقدامات و دستاوردهای فاز دوم شبکه ملی 
اطالعات پرداخت و اظهار داش�ت: فاز اول شبکه هفته دولت رونمایی 

شد و امروز نیز مرحله دوم شبکه یعنی فاز رشد افتتاح می شود.
وی با بیان این که مقرر بود شبکه ملی اطالعات در 3 مرحله افتتاح شود 

گفت: فاز دوم در چهار مرحله برای جامعه فراهم شده است.
رییس س�ازمان فناوری اطالعات ایران افزود: اهداف مهم فاز دوم از دید 

کاربران ش�امل افزایش پوشش دسترسی پهن باند، افزایش محتوا و خدمات 
دیجیتال جدید، افزایش کیفیت خدمات و مقرون به صرفه بودن دسترسی به محتوا 

و خدمات داخلی می شود.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای فاز دوم شبکه ملی اطالعات، از افزایش پوشش دسترسی 
باند پهن و مقرون به صرفه بودن خدمات دسترسی داخلی به شبکه نام برد و گفت: بر اساس ظرفیت های 
ایجاد ش�ده، تا پایان دولت تمامی روس�تاهای باالی 20 خانوار به ش�بکه ملی اطالعات متصل می شوند و 

ترافیک دیتا دریافت می کنند.
جهانگرد گفت: طی شش ماهه گذشته رشد ترافیک خدمات ویدئویی در کشور نزدیک به ۷0 درصد افزایش 
پیدا کرده است و همچنین مشابه برندهای بین المللی، سرویس ها و کسب و کارهای بومی در حال شکل 

گرفتن در کشور است.

رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: نقشه راه اینترنت اشیاء نه به عنوان یک فناوری یا 
تکنولوژی بلکه بخشی از یک اکو سیستم است که از دانشگاه، بازار، بخش خصوصی، آموزش، بحثهای 

فرهنگی و اجتماعی و مبحث حقوقی و رگوالتوری تشکیل شده است.
دکتر محمد خوانساری در سمینار »راهکارهای توسعه اینترنت اشیاء در ایران«، گفت: طی سال گذشته 
فعالیتهایی در حوزه نقش��ه راه اینترنت اش��یاء انجام ش��ده و امروز فرصت مناسبی برای ارائه گزارش و 

پیشرفت ها در این حوزه می باشد.
وی تاکید کرد: ما سعی داریم در موقعیت هایی که بخش خصوصی و سرمایه گذاران می توانند فعال شوند، 
ورود نکنیم، ولیکن با توجه به نقش حاکمیتی پژوهشگاه، زیرساخت های مورد نیاز را فراهم می نماییم.

دکتر خوانساری نقش پژوهشگاه را در حوزه اینترنت اشیا به عنوان حامی بخش خصوصی در پروژه های 
این حوزه اعالم کرد و افزود: ما به توسعه همه جانبه فناوری های مورد نیاز برای کشور در این حوزه اقدام 

می کنیم و ورود بخش خصوصی در حوزه مذکور نیز از دیگر برنامه های ما می باشد.
رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: با حمایت پژوهشگاه از این حوزه در کشور بخشهای 

مختلف را گرد هم می آوریم و نهایتا می توانیم پیشرفت حداکثری را در حوزه مذکور داشته باشیم.
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  شرکت مخابرات بازیگر اصلی توسعه ارتباطات کشور است

 LWA 5 با تست تکنولوژیG رایتل در دروازه ورود به

ماهی که
گذشت

  آغاز پیش ثبت نام و رزرو غرفه برای 
نمایشگاه ITU 2017 بوسان کره جنوبی

نظر به برگزاری نمایش��گاه  بی��ن المللی س��ال جاری 
 ITU TELECOM WORLD می�الدی ب��ا عن��وان
از سوم تا شش��م مهرم��اه ۱396 در بوسان کره جنوبی، 
متقاضیان دریافت غرفه در این نمایشگاه، در صورت پیش 
ثبت نام تا پایان فوریه ۲۰۱7 مشمول 5 درصد تخفیف 

در هزینه ثبت نام نهایی نمایشگاه خواهند شد.
نمایش��گاه ITU Telecom World کره جنوبی به 
عنوان معتبرترین و مهمترین رخداد نمایشگاهی سالیانه 
ITU از ۲5 تا ۲۸ سپتامبر ۲۰۱7 )سوم تا ششم مهرماه 

96( در بوسان کره جنوبی برگزار خواهد شد.
ش��رکت های ایرانی متقاضی حضور و دریافت غرفه در 
این نمایش��گاه در صورت پیش ثبت ن��ام تا پایان فوریه 
۲۰۱7 مشمول 5 درصد تخفیف در هزینه نهایی ثبت نام 

نمایشگاه خواهند شد.
قابل ذکر است؛ برای پیش ثبت نام در این نمایش��گاه تا 
تاریخ فوق الذکر نیاز به پرداخت هزینه نیس��ت و صرفا 
شرکت های متقاضی با پیش ثبت نام و بدون پرداخت 
هزینه در این مرحله، عالوه بر دریافت تخفیف برای مرحله 
ثبت نام نهایی، از امکان رزرو غرفه بر اساس اولویت ثبت 

نام بهره مند خواهند شد.
 ITU Telecom World گفتنی است؛ در نمایشگاه
بانکوک، بالغ بر 35۰ ش��رکت معتب��ر حوزه ارتباطات و 
فن��اوری اطالعات از پنج قاره دنی��ا در قالب پاویون و یا 
به ص��ورت انفرادی حض��ور یافته و ب��ه ارائه توانمندی 
هایش��ان پرداختند. در همین حال، تعدادی از شرکت 
ه��ای خصوصی حوزه ICT از ایران، به همراه ش��رکت 
ارتباطات زیرساخت در پاویون ۱5۰ متر مربعی کشورمان 
در نمایش��گاه گرد آمدند تا ع��الوه بر ارائه توانمندی ها، 
نسبت به مذاکره با ش��رکت های بین المللی حاضر در 

نمایشگاه اقدام کنند.
 ITU شرکت ها و افراد عالقه مند به حضور در نمایشگاه
در بوسان کره جنوبی می توانند جهت کس��ب اطالعات 
تکمیلی و رزرو غرفه و فضای نمایش��گاهی با سیتنا به 
عنوان نماینده نمایشگاه های ITU در ایران در ارتباط 

باشند:
شماره تلفن: ۰۲۱-44۲۸۸۲9۸/44۲۸۸65۸

شماره همراه: ۰9۱۲۸۲۱665۸
پست الکترونیک:

ITUexpo@citna.ir & ershadifar@citna.ir

در مراسم افتتاح پروژه های رایتل، تست LTE-A رایتل 
 LWA و رسیدن به تکنولوژی WiFi و تجمیع آن ب��ا
ک��ه دروازه ورود به 5G است انجام ش��د که این تس��ت 
برای اولین بار به این ش��کل در کشور اجرا شد.مهندس 
سید مجید صدری، مدیرعامل رایتل در مراسم افتت��اح 
پ����روژه های این اپراتور که به مناسبت دهه مبارک فجر 
برگزار ش��د، با بیان اینکه رایتل در زمانی کار خود را آغاز 
ک��رد که همراه اول ۱3 سال به صورت انحصاری فعالیت 
می کرد و ایرانس��ل نیز با همکاری شریک خارجی فعال 
بود، اظهار کرد: در این مدت رش��د و پیش��رفت زیادی را 
شاهد بودیم و توانستیم در همه بخش ها به توسعه قابل 
توجهی دست یابیم، در شهریور سال 9۲ تعداد ۱۲۸ شهر 
تحت پوشش ما بود که امروز به 5۰3 شهر گسترش یافته 
است و میزان سایت ها که 9۲6 سایت بود به 3446 سایت 
افزایش یافته و 37۰ سایت نیز در حوزه LTE فعال شده 
اند.مدیرعام��ل رایتل در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره به توسعه و گسترش پایانه های فروش رایتل، گفت: 

در شهریور ماه سال 9۲ دو فروشگاه اختصاصی داشتیم 
که در حال حاضر به ۲6 فروشگاه اختصاصی افزایش یافته 
و این میزان تا پایان سال به 3۲ فروش��گاه خواهد رسید. 
همچنین با توجه به اینکه ۸۰ درصد مش��ترکان ما دیتا 
و ۲۰ درصد VOICE هس��تند مصرف دیتا نسبت به 
ش��هریور 9۲ بالغ بر 54 برابر رشد داشته و درآمد کسب 
ش��ده از این محل نیز 43 درصد رش��د داشته است.وی 
با اش��اره به بحث رومینگ بین الملل نیز گفت: در حال 
حاضر با ۲۱3 اپراتور از ۱37 کشور رومینگ برقرار کردیم 
و برق��راری رومینگ بین الملل در محرم، صفر و اربعین 
حسینی و سرویس های ویژه ای که با امارات داریم از دیگر 
اقدامات مهم ما محسوب می شود و به زودی نیز با اپراتور 
OnAir رومینگ در پرواز خواهیم داشت.صدری با اشاره 
به سهم رایتل در سال اول قرارداد با MVNOها گفت: 
سهم ما در سال اول ۱4۰3 ترابایت ترافیک دیتای ما از آنها 
خواهد بود و همچنین ۱59 میلیون پیامک و ۲۸6 میلیون 

دقیقه ترافیک خدمات صوتی خواهد بود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: با ظرفیتی که مخابرات در بازار ICT کشور دارد، بازیگر اصلی توسعه ارتباطات 
کشور در تمام ابعاد محسوب می شود.دکتر رسول سراییان در آیین افتتاح فاز دوم شبکه ملی اطالعات، افزود: ظرفیت 

بازار ICT کشور در حال توسعه است، این شرکت با شبکه عظیمی که در اختیار دارد، سهم ویژه ای از این بازار دارد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، بر ضرورت توسعه شبکه ملی اطالعات تاکید کرد و افزود: اقدامات صورت گرفته تا به 

حال قابل تقدیر است، اما حساسیتی که این شبکه در ارایه خدمات به مردم دارد، عملکرد ما را پررنگ تر می کند.
سراییان به استراتژی و برنامه تحول ره نگاشت شرکت اشاره کرد و گفت: با هدف گذاری که در برنامه آمده است، در 
طول 5 سال، سهم بازار شرکت مخابرات ایران در حوزه ICT به سه برابر افزایش پیدا خواهد کرد.وی با بیان اینکه یکی 
از دستاوردهای برنامه تحول شرکت، همگرایی خدمات ثابت و همراه می باشد خاطرنشان کرد: با اجرای همگرایی، ارایه 

تمام خدمات در یک نقطه به صورت آنالین بوده و رفتار مشتری همواره رصد و پایش خواهد شد.
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بانکداری 
الکترونیک

پدافند ایران برای مقابله با تحریم بانکی؛ جایگزینی یورو  و  ارز محلی

هشدارهای امنیتی بانک مرکزی درباره استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک

با آمدن ترامپ، دلهره های مراوده بانکی ایران با دنیا هم بیشتر شده است؛ اما اکنون 
پدافندها برای مقابله با تحریم بانکی فعال گشته و یورو  و ارزهای محلی جایگزین دالر 

در مراودات مالی و گشایش ال سی شده است.
گره تحریم های بانکی هنوز به صورت کامل باز نشده و نقل و انتقاالت پولی اگرچه 
نسبت به گذشته کمی روان تر شده است، اما هنوز هم جاده نقل و انتقاالت و گشایش 
های مالی، با دست اندازهای زیادی مواجه است. بسیاری از بانکهای دنیا هنوز هم به 
دالیل مختلف از جمله مراودات خود با آمریکا و البته برخی اشکاالت سیستم بانکی 
ایران، با ایران به صورت کامل وارد مراوده نشده اند و به همین دلیل، هنوز هم سنگ 

اندازی هایی در این رابطه به چشم می خورد.
در واقع، نظام بانکی ایران اگر بخواهد گشایش اعتبارات اسنادی یا نقل و انتقاالت پول 
به صورت عمده و در ارقام باال را انجام دهد، با مشکالت زیادی مواجه خواهد شد که 
آنگونه که فعاالن اقتصادی می گویند، گاه کار تجارت را سخت می کند و مجبورند که 

هزینه هایی به مراتب باالتر از نقل و انتقاالت از طریق بانکها بپردازند.
در این میان، اگرچه وزارت خزانه داری آمریکا مهرماه امسال اعالم کرد که بانکهای دنیا 
می توانند با ایران مراودات پولی انجام داده و گشایش های ال سی برایش داشته باشند، 
اما به این نکته هم تاکید کرده بود که این مراودات نباید با دالر باشد و این اجازه اگر هم 

قرار است برای دالر صادر شود، باید با بانکهایی به غیر از بانکهای آمریکایی باشد.
البته بس��یاری از بانکهای دنیا به دلیل مراودات بس��یار باالی مالی که با بانک های 
آمریکایی داشته و یا گاه سهام دارشان برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی 
هستند، برای نقل و انتقاالت در ارقام کالن، هنوز هم دست به عصا راه می روند و کار 
را به کندی پیش می برند؛ ش��اید هم در برخی موارد به جرات بتوان گفت که برای 

برخی نقل و انتقاالت پولی کالن، راه به صورت کامل بسته است.
به خصوص از وقتی که دونالد ترامپ، به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا روی کار 
آمده است، به دلیل برخی سیاستهای تجاری یکطرفه، دلهره ها برای کار با بانکهای 
ایران به نظر می رسد که کمی بیشتر شده باشد، اما به هرحال اوضاع خیلی بهتر از 
قبل است و کار با روال بهتری پیش می رود، البته هنوز هم رد و بدل های پول از کانال 
صرافی ها هم به طور کامل متوقف نشده و هنوز هم بار عمده ای از نقل و انتقاالت 

پولی را صرافی ها به دوش می کشند.

اما به موازات این تندخویی ها و سیاستهای غیرمنطقی که امریکایی ها علیه سیستم 
بانکی ایران و البته تجارت خارجی خود در دنیا لحاظ می کنند، پدافندهای ایران نیز 
برای مقابله با این تهدیدها و تحریم ها نیز قوی تر عمل می کنند و خود راههایی را 
بر می گزینند که بتواند کار را پیش برند. همانطور که در دوران تحریم هم، علیرغم 
سنگین تر شدن محدودیت های مالی و پولی، ایران راههای بسیاری را برای دور زدن 

تحریم ها انتخاب کرد و نتیجه آن هم میلیاردها دالر صادرات نفتی و غیرنفتی بود.
اکنون هم پدافندهای ایران برای مقابله با تحریم بانکی فعال شده و بانکهای ایرانی 
کم کم به سمت استراتژی جایگزینی یورو و ارزهای محلی در مراودات پولی و مالی 
و گش��ایش های ال سی حرکت کرده اند. اکنون مقامات بانکی ایران خبر از حذف 
تدریجی دالر از نقل و انتقاالت پولی می دهند و به صراحت عنوان می کنند که کمتر 

گشایش ال سی یا مراودات بانکی را با دالر آمریکا انجام می دهند.
گویا کم کم، پایان عمر دالر در تبادالت مالی ایران با دنیا در حال رقم خوردن است و 
به نظر هم می رسد که یورو راه حل مطمئنی است که با توجه به هم پیمانی اتحادیه 

اروپا برای کار و تبادالت تجاری بیشتر با ایران، وضعیت بهتری را رقم می زند.

بانک مرکزی به منظور ارتقاء بیشتر امنیت استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک طی 
اطالعیه ای رعایت موارد امنیتی الزم را از مشتریان بانک ها خواستار شد.

در این اطالعیه آمده است که این نکات با هدف جلوگیری از سوءاستفاده های افراد 
سودجو از ناآگاهی شهروندان گرامی کشورمان حین استفاده از دستگاه های خودپرداز 

و خدمات بانکی الکترونیک اعالم شده است.

  هشدار های امنیتی بانک مرکزی:
-  به محض وصول رمز کارت صادره، به دستگاه خودپرداز شعبه مراجعه و رمز خود 

را تغییر دهید.
- به محض دریافت کارت  بانک، نسبت به یادداشت  شماره ۱6 رقمی آن اقدام کنید 
. به خاطر داش��ته باشید برای  بستن حساب هنگام سرقت یا مفقود شدن کارت به 

این شماره نیاز دارید.
- شماره چهار رقمی که به عنوان رمز استفاده می کنید، به سادگی برای دیگران قابل 
حدس زدن نباشد. برای مثال از سال تولد، سال ازدواج یا شماره تلفن خود استفاده 

نکنید.
- رمز جدید را به خاطر بس��پارید و از یادداش��ت کردن رمز کنار کارت و قرار دادن 
برگ��ه رمز در کیف کارت به ش��دت خودداری کنید. رمز خ��ود را هر سه تا چهارماه 

تغییر دهید.

- قبل از اطمینان از اتمام پردازش و خاتمه عملیات بانکي، محل را ترک نکنید و در 
صورت بروز تراکنش ناموفق، رسید مربوطه تا حصول اطمینان از کسر نشدن وجه از 

حسابتان نگهداري شود.
- رسید دریافتي از دستگاه خودپرداز و کارتخوان در محل رها نشود.

- در مکان هاي عمومي براي محافظت از اطالعات محرمانه، هنگام استفاده از کارت و 
وارد نمودن رمز عبور در دستگاه خودپرداز )ATM( یا کارت خوان )POS(، با استفاده 
از دست دیگر خود ، یک سپر حفاظتي ایجاد شود. این موضوع با هیچ یک از هنجار هاي 

اجتماعي منافاتي نداشته و رعایت آن حافظ امنیت عملیات بانکي افراد خواهد بود.
-  در فروشگاه هایي که امکان خرید با استفاده از کارت بانکي وجود دارد از ارائه رمز 
عبور به فروش��نده خودداري شده و ش��خصاً رمز خود را در دستگاه کارت خوان وارد 
نمائید. در این خصوص فروشگاه ملزم به همکاري با مشتري بوده و حق اعتراض براي 

مشتریان محفوظ است.
-  در هنگام استفاده از دستگاه خودپرداز، دقت شود که فاصله مناسب نفر بعدي با شما 
رعایت شده باشد. انجام این نکته نشانه رعایت حقوق شهروندي و به تبع آن افزایش 

امنیت استفاده کننده از دستگاه خودپرداز است.
- فقط کالهبرداران وانمود مي کنند که براي انتقال وجه، مي بایست از کارت ارزي 

خود استفاده کنند و شما را ترغیب به استفاده از منوي انگلیسي مي نمایند.
- هنگام انجام عملیات انتقال وجه، فرد دریافت کننده فقط شماره ۱6 رقمي کارت 
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خ��ود را اعالم مي کند و نیازي به ارائ��ه سایر اطالعات کارت یا مراجعه به دستگاه 
خودپرداز ندارد.

- درصورت مش��اهده وضعیت غیر ع��ادي روی دریچه ورودي ک��ارت یا خروجي 
وجه دستگاه خودپرداز )چس��ب خوردن، وجود شيء اضافه(، ضمن اعالم مراتب به 
مسئولین شعبه در ساعات کاري و کشیک شبانه روزي بانک در سایر ساعات شبانه 

روز، براي دریافت خدمت مورد نظر، از دستگاه خودپرداز دیگري استفاده شود.
- توصیه مي ش��ود پس از دریافت کارت و وجه م��ورد نیاز از دستگاه خودپرداز، در 

مکاني امن و مناسب، وجه دریافتی شمارش و کنترل شود.
- هنگام استفاده از دستگاه خودپرداز )ATM( یا دستگاه کارتخوان )POS( متصل 
به ش��اپرک  حتي االمکان از واقعي بودن ابزار مزبور اطمینان حاصل ش��ده و سپس 

نسبت به استفاده از آن ها اقدام شود.
- از درج اطالعات مالي و بانکي خود از قبیل شماره حساب، شماره کارت ، رمز، کد 
اعتبارسنجي )CVV۲( و تاریخ انقضاء کارت در سایت هاي متفرقه و مشکوک جداً 
خ��ودداري و قبل از ه��ر اقدامي از صحت مجاز بودن سایت مورد مراجعه اطمینان 
حاصل شود. امکان مشاهده و کنترل آدرس درگاهي مجاز بانک ها از طریق مراجعه 

به وب سایت رسمي بانک مرکزي ج.ا.ا )www.cbi.ir( وجود دارد.
- از معتبر بودن فروش��گا هاي خرید اینترنتي اطمینان حاصل ش��ود. بس��یاري از 
سوء استفاده ها از طریق سایت جعلي، درج آرم بانک ها، بنرهاي تبلیغاتي با محتواي 

امنیتي در سایت هاي مزبور و اخذ اطالعات محرمانه کارت انجام مي شود.
- هی��چ سایتي به جز درگاه اینترنت��ي بانک ها ، مجاز به دریافت اطالعات محرمانه 

کارت نیست.
- در ص��ورت اتصال به درگاه اینترنتي بانک ها، از اصلي بودن آن اطمینان حاصل 
ش��ود و در صورت مشکوک بودن، از طریق مراجعه به سایت رسمي بانک مرکزي 

)www.cbi.ir( نسبت به احراز هویت درگاه مورد استفاده اطمینان حاصل شود.
- هنگام استفاده از خدمات اینترنتي بانک ها و مؤسسات مالي یا خریدهاي اینترنتي،  

از ذخیره کردن نام کاربري و رمز عبور در رایانه خودداري شود.
- هنگ��ام استفاده از درگاه اینترنتی بانک ها، درصفحه ورود اطالعات کاربری و رمز 
عبور، از اعتبار و امنیت آن در قسمت آدرس، از درج عبارت https  در ابتدای نشانی 
سایت، اطمینان حاصل شود )حرف S به معني این است که امکان شنود اطالعات 

مبادله شده بین دستگاه مشتري و درگاه بانک وجود ندارد(.
-  پ��س از اتمام انجام عملیات بانکي، حتماً از درگاه اینترنتي بانک مورد نظر خود 

خارج شده )Log out( و سپس نسبت به بستن پنجره وبگاه اقدام گردد.
- در صورت بروز هرگونه اختالل حین فرآیند پرداخت اینترنتي که منجر به نمایش 
صفحه خطا روي مرورگر ش��ده، پنجره مرورگر بس��ته و مجدداً تالش شود. به این 

ترتیب امکان برگشت به صفحه قبل از طریق Back حذف مي شود.
-  توصیه اکید مي ش��ود به هنگام ورود اطالعات در درگاه پرداخت اینترنتي بانک 

به جاي استفاده از صفحه کلید و تایپ اطالعات صرفاً از صفحه کلید مجازي که در 
تمامي این درگاها تعبیه شده است استفاده گردد.

- از ع��دم نصب Key logger هاي سخت افزاري و نرم افزاري بر روي رایانه اي که 
ثبت اطالعات حساب بانکي از طریق آن صورت مي گیرد، اطمینان حاصل گردد.

- از پاسخ گویي به ایمیل و پیامکي که حتي به ظاهر از سوي بانک ارسال گردیده 
و از ش��ما مش��خصات و جزییات کارت بانکي را درخواست مي نماید، جداً اجتناب 
شود. بسیاري از ارئه دهندگان خدمات پست الکترونیکي داراي گزینه اي براي اعالم 
ایمیل هاي مشکوک هس��تند نظیر )Report Spam( در صورت دریافت ایمیلي 
با چنین مضموني توصیه مي ش��ود از گزینه مزبور جهت مس��دود نمودن فرستنده 

استفاده شود.
-  از نصب نرم افزارهاي همراه بانک و مرتبط با کارت هاي بانکي که از طریق ایمیل 
دریافت مي شود اجتناب و در صورت نیاز از طریق وب سایت اصلي بانک اقدام شود.

-  قوی��اً توصیه مي ش��ود از مکان هاي عمومي ارائه دهن��ده خدمات اینترنتي مثل 
کافي نت ه��ا، مراکز اینترنت، دانش��گاه ها و سایر محل هاي نامطمئن ، براي استفاده 
از خدمات بانکی اینترنتي استفاده نشود. ممکن است در رایانه هاي این گونه مراکز 
سخت اف��زار و نرم افزارهاي خاصي براي سرقت نام کاربري و رمز عبور نصب ش��ده 

باشد.
- هنگ��ام استفاده از اتص��االت بي سیم )Wireless( امکان خطر ش��نود اطالعات 
افزای��ش مي یابد. تنها زماني از اتصاالت ب��ي سیم استفاده گردد که کامال از امنیت 

ارتباط اینترنتي حصول اطمینان شده باشد.
- قبل از اتصال به اینترنت بانک یا بانکداري همراه، از صحت عملکرد ضد ویروس و 

دیواره آتش نصب شده بر روي سیستم و به روز بودن آن اطمینان حاصل گردد.
-  حت��ي المق��دور از مرورگرهایي ک��ه از طریق URL، به درگ��اه پرداخت متصل 

مي شوند مانند )Fire Fox( استفاده شود.
- حتي االمک��ان از توکن و رمز عبور یک بار مصرف ) OTP( جهت اتصال به درگاه 

اینترنتي بانک ها استفاده گردد.
- جهت افزایش امنیت عملیات خرید اینترنتي اکیداً توصیه مي گردد که تا حد ممکن 
اینگونه عملیات از طریق تارنماهایي که »نماد اعتماد الکترونیکي« دریافت نموده اند 

صورت پذیرد.
- در استفاده از خدمات پرداخت سیار و بانکداري همراه مي بایست تنظیمات تلفن 
همراه یا هر دستگاه قابل حمل دیگري در حالتي قرار گیرد که هنگام روشن شدن، 
کاربر ملزم به وارد نمودن رمز عبور بوده و از تنظیم نمودن آن ها در حالتي که بصورت 

خودکار با حساب بانکي ارتباط برقرار کند، جداً خودداري گردد.
- در صورت مفقود ش��دن یا به سرقت رفتن تلفن همراهي که به منظور پرداخت 
سیار و بانکداري همراه از آن استفاده مي نمایید، الزم است مراتب فوراً به شرکت ارائه 

دهنده خدمات تلفن همراه و بانک ، اطالع داده شود.
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رییس هیات مدیره رشکت صنایع ارتباطی آوا:

کنکاش

مقابله با انحصار رشکت های خارجی در حوزه تجهیزات مخابراتی نسل جدید 
ایجاد سرویس های ارزش افزوده در زیرساخت های مخابراتی؛

محصول ما آخرین تکنولوژی نسل جدید تجهیزات مخابراتی NGN/IMS است 

فریده شریف زاده

رییس هیات مدیره ش��رکت صنایع ارتباطی آوا با بیان اینکه  بدنه اصلی فعالیت ما 
طراحی است، گفت: محصول ما آخرین تکنولوژی نس��ل جدید تجهیزات مخابراتی 
NGN/IMS است که این تکنولوژی در کشورهای توسعه یافته استفاده شده و در 

دنیا محدود است.مهندس پیام ش��عبانیان، در گفت و گو با 
خبرنگار ماهنامه نسل چهارم، افزود:این فناوری در مجموعه 
صنای��ع ارتباطی آوا طراحی ش��ده و ما یکی از مدعیان این 
تکنولوژی در دنیا هس��تیم و برنامه ری��زی هایی نیز برای 
صادرات آن انجام شده است.وی ادامه داد: برنامه های زیادی 
برای کسب سهم مناسب از بازارهای جهانی در دست انجام 
داریم و اه��داف کالنی نیز در راستای مطالعه بازار و تدوین 
استراتژی تجاری سازی محصوالت دانش بنیان تدوین کرده 
ایم.مدیر طراحی و تولید شرکت صنایع ارتباطی آوا در عین 
ح��ال بیان کرد: بزرگ ترین سرمایه ش��رکت های فن آور، 

نیروی انسانی است که به ویژه در مجموعه بزرگ صنایع ارتباطی آوا این موضوع در 
بخش طراحی و توسعه به شکل بارزتری اهمیت خود را نشان می دهد.

  مشکالت شرکت های فن آور در امر تحقیق و توسعه 
شعبانیان در بخشی از سخنان خود با اشاره به مشکالتی که شرکت های فن آور در امر 
تحقیق و توسعه دارند، توضیح داد:  یکی از مهم ترین چالش هایی که در کشور با آن 
مواجه هستیم بحث نیروی انسانی متخصص و معضل مهاجرت 
آنها به دیگر کشورهاست، چون زمینه الزم برای فعالیتشان در 

کشور وجود ندارد.

  ضرورت بومی سازی تکنولوژی های روز دنیا  
رییس هیات مدیره شرکت صنایع ارتباطی آوا با تاکید بر اینکه 
باید شرایطی را فراهم کنیم که مهاجرت افراد نخبه کاهش یابد، 
گفت: متاسفانه در اکثر مواقع نقش مصرف کننده و کپی کننده 
تکنولوژی های روز دنیا را بازی کردیم که همین موضوع باعث 
شد در زمینه بومی سازی و نوآوری ضعیف عمل کنیم، از سویی 
هر چه میزان وابستگی به دیگر کشورها کاهش یابد زمینه فعالیت همه افراد و به ویژه 

نخبگان و متخصصان بیشتر فراهم شده و با معضل مهاجرت مواجه نخواهیم بود.

معاون مدیریت طراحی و تولید صنایع ارتباطی آوا، ایجاد سرویس های ارزش افزوده در 
زیرساخت های مخابراتی در سطح ملی را از جمله مهم ترین پروژه های جاری شرکت 
عنوان کرد. مجتبی کریمی در گفت و گو با خبرنگار ماهنامه نسل چهارم با بیان اینکه 
 NGN مدیریت طراحی و تولید صنایع ارتباطی آوا در حال تکمیل المان های شبکه
و IMS است که این المان ها در پنج الیه کلی انجام وظیفه می کنند، افزود: الیه های 
»مدیریت شبکه، انتقال، دسترسی، خدمات و هسته« به عنوان پنج دسته و الیه این 
المان ها محس��وب می شوند و از طرفی طراحی انجام شده به صورت ترکیبی است؛ 

یعنی قابلیت پذیرش تکنولوژی های قبلی و ورود آنها به شبکه 
تحت تجهیزات گیت وی را داراست.وی با بیان اینکه این نوع 
از معم��اری به بهره ب��رداران، این قابلیت را می دهد که ابتدا 
بخشی از شبکه را نوسازی کرده و به تدریج اقدام به نوسازی 
سایر زیرساخت ها کنند، اظهار کرد: همچنین با بررسی های 
انجام پذیرفته بر روی بازار هدف و مطالعات میدانی در حوزه 
بهره برداران نهایی سیستم های طراحی شده،  یکی از مهم 
تری��ن پروژه های جاری ایجاد سرویس های ارزش افزوده در 

زیرساخت های مخابراتی در سطح ملی است.

  از چالش برانگیز ترین موضوعات، به دست آوردن دانش روز دنیاست
کریمی با بیان اینکه به دست آوردن علم و دانش روز دنیا از موضوعات بسیار مهم در 
این حوزه محسوب می شود، گفت: با توجه به تحریم های اعمال شده چه از نظر علمی 
و پژوهشی و چه از نظر تامین تجهیزات، یکی از چالش برانگیزترین موضوعات، به دست 
آوردن دانش روز دنیاست؛ در حالی که بدون وجود واحد تحقیق و توسعه که برخواسته 

از نیروی جوانان نخبه است هرگز به چنین اهدافی نمی توان دست یافت. 
رئیس بخش طراحی محصوالت سوئیچ مخابراتی عمومی صنایع ارتباطی آوا در عین 
حال بیان کرد: یکی از گلوگاه های مهم کارهای انجام شده در مدیریت طراحی و تولید 
عالوه بر مسائل دانشی و پژوهشی، طراحی سیستم هایی است که قرار است در سطح 

ملی خدمات رسانی کنند که  طبیعتا طراحی چنین سیستم هایی تمهیدات خاص 
خود را می طلبد. مدیریت طراحی و تولید در این مجموعه به صورت ساختار یافته از 
بخش های مختلفی تشکیل شده است که تمامی این بخش ها در کنار هم به تولید یک 

سیستم، با قابلیت استفاده در زیرساخت مخابراتی در سطح کالن می انجامد.

  مقابله با انحصار ش�رکت های خارجی در حوزه تجهیزات مخابراتی 
نسل جدید 

وی با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی مدیریت طراحی و تولید 
ش��رکت آوا تولید تجهیزات مخابراتی نسل جدید خصوصا 
تجهیزات مرتبط با شبکه های NGN و  IMS است  که به 
لطف خدا  پیشرفت های بسیار ارزنده ای را در این خصوص 
شاهد هستیم، عنوان کرد: تولید المان های فناورانه در این 
ح��وزه و ایجاد دانش بومی یکی از دستاوردهای مهم صنایع 
ارتباطی آواست که در صورت حمایت مناسب از صنایع داخلی 
می توان با انحصار شرکت های خارجی در حوزه تجهیزات 
مخابراتی نسل جدید، مقابله کرد و شاهد شکوفایی دانش و در 
نتیجه ایجاد اشتغال مستقیم برای جوانان نخبه کشور بود. کریمی در بخشی از سخنان 
خود با اشاره به بیانات  مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه حمایت از شرکت های دانش 
بنیان یکی از راههای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است، اظهار کرد: علم و اقتصاد 
در ش��رکت های دانش بنیان جمع است. پرداختن به شرکت های دانش بنیان یکی از 
اساسی ترین کارهاست و  این موضوع جزو اولویت هایی است که باید به آن پرداخته شده 
و توجه کرد. وی یادآور شد: یکی از بخش های بسیار تاثیرگذار و مهم و در حقیقت قلب 
شرکت های دانش بنیان، واحد تحقیق و توسعه این شرکت هاست و شرکت آوا به عنوان 
یک مجموعه تحقیقاتی در تمامی مراحل پیشرفت و توسعه خود توجه خاصی به واحد 
تحقیق و توسعه کرده که مصداق این مطلب را در میزان سرمایه گذاری و جذب نیروی 

انسانی متخصص و نخبه در بحث تحقیق و توسعه می توان به خوبی یافت.
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رضورت پایبندی بدنه اجرایی دولت دراجرای صحیح قوانین حامیتی

کنکاش

نای��ب رییس هیات مدیره ش��رکت صنایع ارتباطی آوا ضم��ن تاکید بر ضرورت 
تش��کیل  کمیته ای در کش��ور جهت بررسی هویت ش��رکت های تحت اختیار 
آمریکایی که در مناقصه های حساس مخابراتی حضور دارند، خاطرنشان کرد که 
باید اهداف جهت دار آنها را در مناقصه های خاص مورد بررسی و توجه بیشتری 
ق��رار گیرد. او در عین حال ب��ر ضرورت پایبندی بدنه اجرای��ی دولت دراجرای 

صحیح قوانین حمایتی تاکید کرد.
دکت��ر داوود ادی��ب در گفت و گو با خبرنگار ماهنامه نس��ل چهارم با اش��اره به 
مش��کالت حوزه تولید محصوالت مخابراتی در داخل کشور، گفت: مشکالت در 
حوزه تولید تجهیزات مخابراتی کم و بیش با سایر صنایع تولیدی مشابه است و 
تقریبا از یک ادبیات واحد پیروی می کند، ولیکن آن چه در این راستا می توان 
ب��ه عنوان یک معضل کل��ی نام برد و در این راستا حمایت دولتمردان را طلبید، 
پایبن��دی سازم��ان ها و بدنه اجرایی دولت به اج��رای صحیح قوانین حمایتی و 
تصویب قانونی برای ضمانت اجرای  این نوع مصوبه هاست که تا کنون به شکل 
صحیحی اجرا نشده است . وی ادامه داد: به عنوان مثال شما می بینید که هیات 
وزیران در جلس��ه ۱۱ مرداد ماه سال گذش��ته مواردی را به فهرست ممنوعیت 
خرید کاالهای خارجی دارای تولید مش��ابه داخل��ی اضافه کرد که متاسفانه در 
اکثر سازمان ها اجرا نمی ش��ود ولی امی��د است که حداقل در صنعت مخابرات 
که حوزه فعالیت این ش��رکت و ش��رکت های مش��ابه تولیدی است بتواند مورد 
حمایت مدیران شایس��ته وزارت ارتباطات،  سازم��ان تنظیم مقررات رادیویی و 
علی الخصوص ش��رکت مخابرات ایران همان طور که تا کنون بوده، قرارگرفته و 
حجم عمده ای از مناقصات و پروژه های مخابراتی کشور در داخل کشور و توسط 

متخصصان همین مرزو بوم انجام پذیرد.

  پتانسیل  صادراتی در این حوزه و توانمندی های شرکت آوا
نایب رییس ش��رکت صنایع ارتباطی آوا در بخش��ی از سخنان خود با اش��اره به 
پتانس��یل صادراتی در این حوزه و توانمندی های این شرکت، توضیح داد: ما در 
حوزه صادرات قدم های بزرگی را برداشته ایم که مطابق با زمانبندی سند چشم 
انداز و سند استراتژیک شرکت بود و با تخصیص یک بازه زمانی جهت عملیاتی 
کردن استراتژی مصوب ش��رکت در حوزه صادرات، هم  اکنون در مراحل نهایی 

آن هستیم.
وی ب��ا بیان اینکه موفق ش��دیم در مجموعه ش��رکت و در زمینه های مختلف 
ش��ش استاندارد ایزو را عملیاتی کنیم، اظهار کرد: دریافت استاندارد CE برای 
محص��والت تولیدی، دریافت تاییدیه های الزم از مراجع داخلی و بین المللی از 
جمله سازمان تنظیم مقررات رادیویی، ش��رکت مخابرات ایران، آزمایشگاه های 
مراجع مرتبط  و ثبت پتنت و عالیم تجاری جزو اقداماتی بود که در این راستا و 

در جهت صادرات انجام شده است.

   حمای�ت دولت یازدهم از ش�رکت های فع�ال در زمینه تجهیزات 
مخابراتی 

ادیب با بیان اینکه دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن توانس��ته حمایت های 
الزم از شرکت های داخلی فعال دارای صالحیت در زمینه تجهیزات مخابراتی  را 
به عمل آورد، گفت: خوش��بختانه با روی کار آمدن دکتر واعظی به  عنوان وزیر 
ارتباطات در دولت یازدهم ، مس��اله سرمایه گذاری توسط تولیدکنندگان داخل 

کشور جدی گرفته شد .
وی ادامه داد:  صنعت داخلی مخابرات کش��ور نزدیک به یک دوره ۱۰ ساله بود 
ک��ه ق��درت رقابتش را برای باقی ماندن در بازار از دس��ت داده بود که همه این 
مش��کالت ناش��ی از پیامدها، مس��ائل تحریم  و دادن امتیازات بی حد و حصر به 
فروش��ندگان خارجی بود که آثار مثبت عملکرد جدید را در ماه های اخیر و در 
ارتب��اط با مجموعه هیات مدیره و مدیریت دکتر سراییان در ش��رکت مخابرات 

ایران مش��اهده کردیم که در برخی از مناقصات که تولید کننده داخلی داش��ت 
حتی از حضور شرکت های خارجی  نیز جلوگیری به عمل آمد .

  ع�دم رعایت کامل قانون اس�تفاده حداکث�ری از تولیدات داخلی 
درسال های اخیر

وی اضاف��ه کرد: ای��ن در حالی بود که  در سال های اخی��ر هرگز قانون استفاده 
حداکثری از تولیدات داخلی به آن ش��کلی که می باید انجام شود رعایت نشده 
بود و در مناقصاتی که شرکت های داخلی فقط به خاطر پوشش دادن قانون به 
اجبار توسط ش��رکت های خارجی و در نقش کنس��رسیوم انتخاب می شدند، از 

آنها فقط در نقش یک شرکت خدماتی استفاده می شد.
نایب رییس هیات مدیره شرکت صنایع ارتباطی اوا تصریح کرد: کامال مشخص 
بود که تا قبل از این دوره، مس��ووالن مرتبط حوزه مخابرات برای سرمایه گذاری 
روی ش��رکت های داخلی و توسعه خدمات فنی دستشان می لرزید، اما نکته ای 
که بس��یار مهم است آن است  که دولتمردان ما  کامال به این موضوع پی برده 
اند که ما چندین سال با حضور ش��رکت های خارجی در ایران و علی الخصوص 
شرکت های مخابراتی چینی که با دستور آمریکا وارد کشور شده و با فرمان آن 
ها از ادامه فعالیت سرباز زدند و مخابرات کش��ور را بازیچه دست خود ساختند، 

خسارت زیادی متحمل شدیم .

  اهمیت بها دادن به شرکت های فن آور 
وی در عین حال بیان کرد: جدای از مسایل امنیتی که در ارتباط با شبکه مخابرات 
کش��ور چقدر می تواند حایز اهمیت باش��د، یکی از عناصر مه��م و تأثیر گذار در 
اکوسیستم نوآوری یک کشور و همچنین مهمترین محرک راه اندازی تجاری سازی 
که همان بها دادن به شرکت های فن آور است در چند سال اخیر به سخره گرفته 

شده است.
ادیب  در ادامه  تاکید کرد: انتظار می رود  در این راستا  مجلس ش��ورای اسالمی 
ایران با تصویب قوانین جدید از حضور ش��رکت های تحت اختیار آمریکا در قالب 
شرکت های مامور به اجرای قوانین آن ها، جلوگیری به عمل آورده و  کمیته ای در  
کشور جهت بررسی هویت این گونه شرکت ها که در مناقصات  حساس مخابراتی 
حضور دارند تشکیل  شده و اهداف جهت دار آنها از جمله دامپینگ و چرایی حضور 

آن ها در مناقصات خاص مورد بررسی و توجه بیشتری قرار گیرد.
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بخش زیادی از مخابرات عمومی کشور از تجهیزات رشکت آوا استفاده می کند

کنکاش

مدیر پروژه های مخابرات عمومی و معاون مدیریت بازرگانی شرکت صنایع ارتباطی 
آوا، تاکید کرد: بخش زیادی از مخابرات عمومی کش��ور به تولیدات این ش��رکت 
تجهیز شده و در برنامه داریم که در آینده نزدیک گستردگی این محصوالت را در 
تمام کش��ور داشته باشیم .مهدی اسماعیل نژاد در گفت و گو با خبرنگار ماهنامه 

نسل چهارم با بیان اینکه در حال حاضر صنایع ارتباطی 
آوا به عنوان پیشرو در تجهیزات مخابراتی نسل جدید در 
کشور است، گفت:  از جمله اهداف این مدیریت در واقع  
جلب رضایت مشتریان است و از نگاه ما تعامل با مشتری 
با فروش خاتمه پیدا نمی کند و این تازه آغاز مسیر است.
وی اف��زود: تالش ک��رده ایم که در همه ح��ال در کنار 
مشتری باشیم و خود را به عنوان بازوهای اجرایی مشتری 
م��ی دانیم و در عین حال در ح��وزه صادرات نیز تالش 
ک��رده ایم که تکنولوژی ایجاد ش��ده توسط متخصصان 
داخلی و توانمند خودمان را به فراسوی این مرز و بوم نیز 

ارایه کنیم، چون معتقدیم تکنولوژی مرز نمی شناسد.

  صادرات  محصوالت شرکت آوا به کشورهای همسایه
اسماعیل نژاد با اش��اره به برنامه های مهم ش��رکت در حوزه صادرات، بیان کرد: با 
توجه به روابط خوب ایران با کش��ورهای همسایه و مش��ارکت ایران در سازندگی 
در این کش��ورها، ش��رکت صنایع ارتباطی آوا نیز توانسته در برخی از این کشورها 

محصوالت خود را ارائه کند و این تازه آغاز این مسیر است.
وی ادامه داد: ش��رکت در نمایش��گاههای بین المللی داخل��ی و خارجی منجر به 
شناساندن این شرکت به مشتریان شده و سعی ما این است که با تداوم این کار و 
افزایش کمی و کیفی محصول، راه صادرات خود به کش��ورهای دیگر را نیز هموار 
کنیم و در ابتدای این راه  گواهینامه های متعدد ایزو و نیز گواهی استاندارد اروپ�ا 

» CE« را نیز دریافت کرده ایم.

   دنیای جدید، دنیای سرویسها و خدمات گسترده ارتباطی است 
اسماعی��ل ن��ژاد  در بخش دیگری از سخنان خود با بی��ان  اینکه در دنیای جدید 

ارتباطات، نیاز مشتریان فقط داشتن تلفن و یک مکالمه صوتی ساده نیست، اظهار 
کرد: دنیای جدید، دنیای سرویسها و خدمات گسترده ارتباطی است، به طور مثال 
اگر دقت کنیم نرم افزارهای شبکه های اجتماعی به صورت مداوم در حال به روز 
رسانی هستند واین چیزی نیست به جز طیف گسترده نیازمندیهای مشتریان که 
روز به روز در حال تکامل و افزایش است. وی با بیان اینکه 
در صنای��ع ارتباطی آوا در بخش سرویس های مخابراتی 
توانستیم راهکارهای مختلفی را به مشتریان ارایه کنیم، 
افزود: ب��ه عنوان مثال برای یک مرک��ز تلفن ۱۰۰ هزار 
ش��ماره بیش از ۱۰ توپولوژی و راهکار مختلف برای ارائه 

سرویس داریم و سرویس های جدید در راه است .
اسماعیل نژاد ادامه داد: به طور معمول پس از راه اندازی 
سرویس های اولیه برای مش��تریان، جلسات متعددی را 
جهت بررسی نیازمندی های جدید با تیم های مختلف 
مشتری برگزار می کنیم و در صورت نیاز، این درخواست 
ها به تیم های مرتبط طراحی ارجاع ش��ده و در نهایت به تحویل سرویسی جدید 

ختم می شود.

  شناسایی نیاز بازار و مشتریان از جمله وظایف مهم ما محسوب می شود 
مع��اون مدیریت بازرگانی صنایع ارتباطی آوا با  بیان اینکه ش��ناسایی نیاز بازار و 
مشتریان از جمله وظایف مهم ما محسوب می شود، عنوان کرد: جهت شناسایی 
نیاز بازار و مش��تریان، بخشی را در مدیریت بازرگانی با نام مهندسی فروش ایجاد 
کردیم، وظیفه این بخش که توسط مهندسین مخابرات و IT اداره می ش��ود در 
واق��ع بررسی ش��رایط و نیازمندیهای فعلی و آتی مش��تریان است، که این بخش 
بصورت تخصصی وارد هر یک از حوزه های فروش شده و برای هر حوزه، طرح ها 

و راهکارهای متفاوتی را ارائه می کند.
وی از دیگر وظایف این بخش را بررسی تجهیزات و سرویس هایی عنوان کرد که 
برای تکمیل سبد تجهیزات مورد نیاز است که این موارد از بررسی مس��تقیم نیاز 
مشتریان و نیز آینده نگری - تعامل با واحد مطالعات آینده شرکت صنایع ارتباطی 

آوا- است.

پیش بینی تحوالت صنعت مخابرات در دفرت مطالعات آینده صنایع ارتباطی آوا
مدی��ر مرکزآموزش و پژوهش ش��رکت صنایع ارتباط��ی آوا، تعامل با مراکز علمی و 
پژوهش��ی دانش��گاهی معتبر داخلی و خارجی، رصد آخرین روندهای فناوری و بازار 
صنایع مخابراتی و پیش بینی تحوالت در این حوزه در بازه زمانی 5 تا ۱۰ سال آینده 

را از مهمترین وظایف دفتر مطالعات آینده دانس��ت.دکتر 
غالمعلی حس��نی صدر در گفت و گو با خبرنگار ماهنامه 
نس��ل چهارم با بیان اینکه دفتر مطالع��ات آینده در سال 
جاری در این شرکت ایجاد شد، گفت: یکی از فعالیت های 
مهم این دفتر در واقع رصد فعالیت گروه های مطالعاتی در 
مجام��ع بین المللی مخابرات مانند ITU و ATP و غیره 
است، از سویی  دسترسی به کلیه مس��تندات، نشریات و 
اخبار و اطالعات علمی ITU برای استفاده پژوهش��گران 
و کارش��ناسان شرکت و  تهیه پروپوزال های پژوهشی در 

زمین��ه فناوری های نوین حوزه ارتباطات و فن��اوری اطالعات از دیگر  وظایف دفتر 
مطالعات آینده محسوب می شود که در مرکز آموزش و پژوهش شرکت  قرار دارد.

وی در عین حال بیان کرد:  فعالیت های مرکز آموزش و پژوهش با رویکرد فناوری های 
نس��ل جدید مخابراتی و آموزش های نوین در زمینه های راهبری و نگهداری مراکز 

تلفن نسل جدید NGN آوا، فناوری اطالعات و آسیب های فضای سایبری، مدیریت 
پ��روژه های فناوری اطالعات برای مدیریت بحران، متمرکز است.مش��اور مدیرعامل 
ش��رکت صنایع ارتباطی آوا ادامه داد: از دیگر فعالی��ت های مرکز، دوره های آموزش 
 IOT تخصصی کارآفرینی در فناوری اطالعات، کاربردهای
 ،SDN، NFV، NGN/IMS ،در شرکت های مخابراتی
تکنول��وژی BPMS در مدیریت فرآین��د های سازمانی، 
همگرایی در شبکه های مخابراتی با مجوز سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی و ارائه گواهینامه مشترک با مراکز دانشگاهی 
و پژوهشی کشور است.وی با بیان اینکه این شرکت دارای 
رتبه یک آموزش و پژوهش از ش��ورای عالی انفورماتیک 
است، گفت: برگزاری سمینار های آموزش��ی و پژوهشی 
با رویک��رد فناوری ه��ای نوین  ICT، ثب��ت اختراعات 
پژوهشگران شرکت و همکاری علمی با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی نیز از فعالیت 
های موثر این مرکز است.دکتر حسنی صدر همچنین از ادامه ثبت اختراعات توسط 
ای��ن مرکز و با  کم��ک  سازمان ثبت اختراعات و معاونت علم��ی و فناوری ریاست 

جمهوری خبر داد که از چند ماه گذشته شروع شده است.
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مدی��ر ستاد و زیرساخت ش��رکت صنایع ارتباطی آوا ب��ا انتقاد از نرخ باالی سود 
تس��هیالت بانکی برای شرکت های فناور، توضیح داد: شرکت هایی مثل صنایع 
ارتباط��ی آوا که نیروهای متخصص زیادی آم��وزش داده و خروجی آنها تربیت 
نیروی انسانی با تجربه در بخش های مختلف طراحی و تولید محصوالت داخلی 
ب��ا کیفیت باالست بای��د از حمایت های مورد نیاز بهره مند ش��ده و در دریافت 

تسهیالت بانکی نیز تخفیف های ویژه ای برای آن ها در نظر گرفت.
سید سهیل حس��ینی در گفت وگو با خبرنگار ماهنامه نسل چهارم با بیان اینکه 
یکی از مسوولیت های بنده در حوزه زیرساخت، تامین منابع مالی است که این 
منابع می تواند به نوعی ضمانت نامه یا وام باشد، گفت: از دولت انتظار داریم برای 
حمایت از ش��رکت های فناور به موضوع توانمندی آنها توجه کرده و در حمایت 
هایی که انجام می دهد بر اساس این معیار عمل کند، چون بدون ش��ک باید از 
شرکت هایی که دارای قابلیت های باالیی هستند حمایت های بیشتری صورت 
گیرد تا بتوانند در حوزه کاری خود موفق تر عمل کنند که همه این ها در نهایت 

به نفع شرکت است.
حسینی پیش��نهاد داد: درصد سود تسهیالت بانکی برای شرکت ها می تواند بر 
اساس رتبه بندی هایی که انجام می ش��ود متغیر باشد و این در حالی است که 
علی رغم شعارهایی که در راستای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی مطرح شده 
است، ولی در عمل ش��اهدیم که بس��یاری از قوانین و وعده ها در حد شعار باقی 

مانده و در عمل اجرایی نشده است.
مدیر ستاد و زیرساخت شرکت صنایع ارتباطی آوا ادامه داد: زمانی بحث اعطای 
وام با سود تک رقمی به ش��رکت های فناور عنوان می شد که متاسفانه در سال 
های��ی که بن��ده در این مجموعه فعالیت می کنم از چنین تس��هیالتی بی بهره 

ماندیم و اصال خبری از این موضوع نبود.
وی در این باره توضیح داد: به عنوان مثال صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق 
حمای��ت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک )صحا( یا صندوق های پژوهش 
و فناوری وجود دارد که بس��یاری از بانک ها و سازمان ها، ضمانت نامه های این 
صندوق ها را قبول ندارند! ما انتظار داریم دولت و مجلس تمهیداتی بیندیشند که 

مجموعه های مربوطه را مکلف به پذیرش این ضمانت نامه ها کنند.
وی  در عی��ن حال تصریح ک��رد: در صورت عدم حمایت از ش��رکت های فناور 
طبیعی است در نهایت کشور متضرر می شود چون مؤسسان و فعاالن این شرکت 
ها افرادی هستند که دارای تخصص باالیی بوده و به راحتی می توانند در خارج از 
کشور فعالیت داشته و درآمد زایی کنند، ولی فعالیت و تالش برای نجات اقتصاد 

کشور را ارجح دانستند.

  اهمیت دانش بر رشد بهره وری تولیدات و صنایع مختلف در سطح 
کالن 

حسینی ادامه داد: بیشترین افزایش تولید ناخالص ملی در نتیجه بهبود اثربخشی 
و کیفیت نیروی انس��انی ب��ه وجود می آید تا بکارگیری کار و سرمایه انس��انی؛ 
بنابرای��ن با توجه به نقش بی بدیل بهره وری در رش��د اقتصادی و توسعه پایدار 
الزم است که اهمیت دانش بر رشد بهره وری تولیدات و صنایع مختلف در سطح 

کالن شناخته شود.

  ش�رکت ها نمی توانند  س�رمایه ای را برای گرفتن تس�هیالت در 
جایی بلوکه کنند

مدیر ستاد و زیرساخت ش��رکت صنایع ارتباطی آوا در عین حال با اشاره به نیاز 
شرکت ها به سرمایه در گردش، گفت: شرکت ها نیاز به سرمایه در گردش دارند 

مدیر ستاد و زیرساخت رشکت صنایع ارتباطی آوا:

نرخ سود تسهیالت بانکی برای رشکت های  فناور باالست

و این گونه نیست که بتوانند سرمایه ای را برای گرفتن تسهیالت در جایی بلوکه 
کنن��د؛ این در حالی است که دادن تس��هیالت با لح��اظ رزومه و سابقه فعالیت 
شرکت ها به راحتی قابل انجام است و نباید از ما انتظار داشته باشند که سرمایه 

خود را برای گرفتن تسهیالت در اختیارشان قرار داده و در واقع بلوکه کنیم.
او ادامه داد: از طرفی بسیاری از کاالهای وارداتی که میلیاردها دالر ارز از کشور 
خارج می کنند اغلب فناوری پیشرفته ای ندارند. بنابراین باید تمهیداتی در ارائه 
تس��هیالت اندیشیده شود که تولید کننده به جای ورود سریع محصول خود به 
بازار به خاطر نگرانی از بازپرداخت وام دریافتی، بتواند کاالیی با کیفیت به بازار 

کشور و پس از آن به بازار های جهانی عرضه کند.

  ضرورت  جایگزینی محصوالت خارجی با نمونه داخلی
مدیر ستاد و زیرساخت صنایع ارتباطی آوا همچنین با اشاره به اهمیت جایگزینی 
محصوالت خارجی با نمونه داخلی که هزینه های ارزی خارج شده را کاهش می 
دهد، ش��ناسایی و حمایت از ش��رکت های دانش بنیان را موجب افزایش ارزش 

افزوده با تولید محصول جدید و افزایش کیفیت محصول فعلی دانست.
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دستاوردهای مهم رشکت های فناور در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی

کنکاش

مدیر دفتر مدیریت پروژه شرکت صنایع ارتباطی آوا تاکید کرد: توسعه شرکت های 
فن��اور نیاز به اعم��ال سیاست هایی از جمله  حمایت از ایده ه��ای نوآورانه و اعطای 
تسهیالت و وام دارد که در این فرایند منابع اقتصادی برای رشد و توسعه جامعه در 

اختیار فعالیت های دانش بنیان قرار می گیرد. 
سیدعلی تهرانی در گفت و گو با خبرنگار ماهنامه نس��ل 
چهارم، اظهار کرد: جلوگیری از خروج ارز، تولید کاالهای 
باکیفی��ت و قیمت مناسب و رسیدن ب��ه باالترین سطح 
خودکفایی از دستاوردهای مهم شرکت های فناور است که 

منجر به پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی می شود.
وی با بیان اینکه برای دستیابی به اقتصاد دانش بنیان، فقط 
تولید و توزیع اطالع��ات و پرداختن به آموزش و پژوهش 
کافی نیست، بلکه موضوع قابل توجه بحث به کارگیری آنها 
در استفاده از منابع اقتصادی به صورت مداوم است، افزود:  
به عبارتی کاربردی کردن دان��ش و استفاده  مؤثرتر از آن 

در گسترش ظرفیت هاست که تحقق اقتصاد دانش بنیان را ممکن می سازد و  نقش 
شرکتهای فناور در این چارچوب قابل تعریف است.

تهرانی همچنین اظهار کرد: برنامه ریزی یکی ازاساسی ترین مس��ائلی است که هر 
سازمان برای پیش��رفت نیاز دارد، ولی هیچ گاه بهترین برنامه ها بدون کنترل موفق 
نخواهد شد و سازمان را با چالش های بسیار مواجه می کند و به عبارت دیگر اعمال 

کنترل، شرط کامل برای اجرای موفق برنامه به شمارمی رود.
مدیر دفتر مدیریت پروژه شرکت صنایع ارتباطی آوا، افزود: درهمین راستا این شرکت 
واحد مستقلی با نام دفترمدیریت پروژه با دیدگاه و چشم انداز دستیابی بهتر به اهداف 

استراتژیک، دستیابی بهتر به اهداف پروژه ها، صرفه جویی منابع، مستندسازی تجربه 
سازمانی، افزایش دانش و تخصص تیم مدیریت پروژه و  دستیابی به سطح باالتری 

ازرضایت ذینفعان ایجاد کرده است.
وی با اش��اره به اقدامات مهم این دفتر از بدو فعالیت رسمی خود که حدود 9 ماه از 
آن سپری می ش��ود، اظهار کرد:  تکمیل مستندات پروژه 
ها، بررسی چالش های مدیران پروژه ها، اصالح روش های 
مس��تند سازی با دیدگاه ذخیره شدن نیروها و زمان آنها 
برای اجرای بهتر پ��روژه ها، بررسی و اصالح دستورالعمل 
های مربوط به کنت��رل پروژه، آموزش مدی��ران پروژه ها 
جهت بهره برداری از سیس��تم کنترل پروژه، ش��ناسایی 
مدیران پروژه، استانداردسازی فرآیندهای مدیریت پروژه و 
بروزرسانی اطالعات پروژه ها وهماهنگی های الزم جهت 
اتخاذ بهترین روش برای حصول نتیجه از مهمترین اقدامات 

محسوب می شود.
تهرانی با بیان اینکه هنوز در ابتدای راه هستیم، افزود: طبق مطالعات وبرنامه ریزی 
های انجام شده اقدامات گسترده ای برای بهبود مستمر و دستیابی به باالترین سطح 

استاندارد داریم.
مدیر دفتر مدیریت پروژه شرکت صنایع ارتباطی آوا در عین حال بیان کرد:  معموال 
ب��ه طور همزمان تعداد فراوانی قراردادهای ج��اری و تعداد قابل توجهی پروژه های 
تحقیقاتی در حوزه طراحی داریم که همزمان با نهادینه سازی اهداف دفتر، پروژه های 
ذکر شده به صورت منظم در دستور کار است و خوشبختانه نتایج خوبی نیز حاصل 

شده است.

مدیر خدمات فنی و مهندسی شرکت صنایع ارتباطی آوا از ارایه دو محصول جدید 
این شرکت که بر اساس تکنولوژی های جدید سیستم دیسپچینگ و سیستم های 

Tele Worker تولید شده اند، تا پایان سال جاری خبر داد.
مهندس »بهروش حصاری« در گفت و گو با خبرنگار ماهنامه نس��ل چهارم با بیان 
اینکه  خدمات پشتیبانی خوب در کنار محصول با کیفیت در رضایتمندی مشتری اثر 
بخش است، گفت: خدمات پس از فروش کاال نه تنها ضامن بقا و تداوم تولیدکنندگان 

است، بلکه یکی از مهمترین عوامل موثر برای رقابت در بازار 
داخلی و جهانی محسوب می شود.

وی افزود:  مدیریت ارش��د ش��رکت صنایع ارتباطی آوا به 
خوبی به این موضوع واقف بوده و در سرلوحه رسالت خود 
ارائه محصوالت با کیفیت و مورد انتظار مشتری به همراه 
خدمات فنی و مهندسی تخصصی پ��س از فروش را قرار 
داده و همواره به آموزش مس��تمر پرسنل خود، مشتریان 
و تکمیل روز افزون سبد کاال و خدمات با کیفیت خود بر 

اساس نیازهای متفاوت مشتری همت گماشته است.
حص��اری، همچنین از ایجاد آزمایش��گاه های مجهز در راست��ای افزایش توانمندی 

پاسخگویی به مشتری در این شرکت خبر داد. 
وی با تاکید بر جایگاه ویژه مشتریان در این شرکت، گفت: برای ارائه محصول باکیفیت 
ایرانی عالوه  بر پش��تیبانی فنی و تخصصی درباره پیاده سازی و بهره برداری بهتر از 
محصوالت این شرکت توسط مشتریان، ما خود را به عنوان مشاوری امین نیز در کنار 
آن ها می دانیم و به این منظور برای مشتریان پیشنهاد توافقات پشتیبانی با سطوح 
تعهدی مختلف )SLA( و ابزار و نیازمندی های استاندارد را برای توانمندی به انجام 

 Tele Worker تولید محصوالت منطبق با تکنولوژی های جدید سیستم دیسپچینگ و سیستم های
ارائه  دو محصول جدید شرکت آوا تا پایان سال؛

این تعهدات مهیا کردیم.
مدیر خدمات فنی و مهندسی شرکت صنایع ارتباطی آوا ، سیستم تیکتینگ با امکان 
نظارت مشتری، سیستم CRM اختصاصی پشتیبانی فنی، مرکز تماس 433۱4 با 
امک��ان بیش از 6۰ تماس همزمان با اپراتورهای آموزش دیده و با قابلیت پاسخ دهی 
انس��انی و ماش��ینی  را از جمله اقداماتی عنوان کرد که برای رسیدن به این هدف 

طراحی شده است.
حص��اری در بخش دیگری از سخنان خ��ود، اظهار کرد: 
خدمات پشتیبانی خوب ش��امل همه موارد آموزشی می 
شود که  ش��رکت پس از فروش کاال و خدمات به منظور 
جل��ب رضایت مش��تریان و کمک به آنها ب��رای دریافت 
بیشترین ارزش از محصوالت و خدمات خریداری شده و 

مورد بهره برداری در نظر دارد.
وی در عین حال بیان کرد: حصول رضایت مش��تریان به 
میزان داشتن کارکنانی که می توانند خود را با شخصیت 
مشتری تنظیم کنند، بستگی دارد، تاجایی که یک خدمت 
می تواند به کلی دیدگاه مشتری درباره موسسه را تغییر دهد، همچنین باید متذکر 
شد که خدمات پشتیبانی خوب در کنار کیفیت محصوالت می تواند عامل اثربخش 

بر رضایت مشتری باشد.
مدیر خدمات  فنی و مهندسی ش��رکت صنایع ارتباط��ی آوا با بیان اینکه کیفیت، 
مفهومی پویاست که با تجربه مشتری و تغییر در اصالح درک هر مشتری از محصول 
تغییر می یابد اظهار کرد: رضایت مشتری عملکرد متفاوتی از انتظار و درک مشتری 

است و منوط به ایجاد رابطه ای مثبت و سازنده بین مشتری و شرکت است.
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ایجاد یک برند معترب بین املللی در صنعت مخابرات دور از دسرتس نیست

: آوا رتباط�ی  ا انوش�یروان م�رآت، مدیرعام�ل صنای�ع  دکت�ر 

گفت وگوی
ویـژه

  یکی از مهمترین مباحثـی که در صنعت مخابرات 
با آن مواجه هستیم موضوع واردات بی رویه تجهیزات 
مرتبط با این حوزه است و این در حالی است که واردات 
بی رویه و عدم اتکا به تولید داخل به دلیل حساسـیت 
این گونه تجهیزات و وابسـتگی بـه تولیدات خارجی، 
تبعـات خوبـی به همراه نـدارد، چنانکه در سـال های 
گذشته نیز با مشکالت زیادی در این زمینه روبرو بوده 

ایم ، نظر شما در این زمینه چیست؟
تجربه سال های گذش��ته نشان داده که کش��ورمان توانایی زیادی را در 
این صنعت داش��ته و در این راستا محصوالت مخابراتی مختلفی توسط 
شرکت های ایرانی تولید و به کشورهای همسایه و چند کشور آفریقایی  
نیز صادرشده و توانسته  سهمی از بازار جهانی را به خود اختصاص دهد، 
البت��ه در این زمینه موانع زیادی بر سر راه تولید کنندگان وجود دارد و 
در برخی مواقع به دلیل برخی تصمیمات نامناسب نتایج خوبی را شاهد 
نبودیم. در بس��یاری از حوزه ها نیز ش��اهد ورود شرکت های خارجی و 
ب��ه خصوص چینی ها بودی��م و این در حالی است که هیچ گونه انتقال 
دانش��ی نیز برای کش��ورمان به همراه نداش��ته و فقط  شاهد خروج ارز 
زیادی از کشورمان بودیم که همه این ها می توانست با توافقاتی هدفمند 
برای کشورمان نتایج خوبی به همراه داشته باشد و طبیعی است که اگر 
به عنوان مثال در قبال واردات، با کش��ور وارد کننده توافق می شد که 
انتق��ال دانش و تجربیات نیز در زمینه محصوالت وارداتی صورت گیرد 

می توانست بسیار اثربخش باشد.
در همی��ن حال، ب��ا توجه به سابقه طوالنی کش��ورمان در عرصه تولید 
تجهیزات مخابراتی و  صادرات موفق برخی از محصوالت مخابراتی ایران 
به سایر کش��ورها باید این صنعت در کشور بیشتر جدی گرفته شده و 
توجه بیشتری به آن شده و سرمایه گذاری و حمایت های مورد نیاز از 
آن صورت گیرد. البته باید به این موضوع نیز اشاره کنم که تولید در این 

فریده شریف زاده

صنایع ارتباطی آوا، یکی از صنایع فن آور پیشگام در زمینه فناوری های نوین 
مخابراتی کش�ورمان است. این شرکت که این روزها نامش با حوزه مخابرات 
نسل جدید در ایران عجین شده است، از سال ۱3۷9، طراحی و تولید مراکز 
 NGN تلفن نسل جدید مبتنی بر شبکه را آغاز کرد و در رشته فناوری های
و IMS به توسعه فعالیت خود پرداخته است. صنایع ارتباطی آوا امروز با کوله 
باری از تجارب ۱۶ س�اله در یکی از جدیدترین شاخه های فناوری مخابرات، 
جمعی از ورزیده ترین متخصصین این رشته در کشور را در خود جای داده 
است. محصوالت مخابراتی نسل جدید این شرکت با نام تجاری »آوا« در رده 
ه�ای Enterprise  و Carrier Grade از ظرفی�ت ه�ای پایین )چند صد 
ش�ماره( تا ظرفیت های باال )چند میلیون ش�ماره( تولید می شوند. صنایع 
ارتباطی آوا در س�ال ۱394 و۱395 نیز با طراحی و تولید بومی گوش�ی های 
تلفن مبتنی بر ش�بکه صوتی و تصویری، برای اولین بار در حوزه تجهیزات 

کاربر نهایی شبکه تلفن نسل جدید نیز محصول داخلی عرضه کرد.
شاید بدون اغراق بتوان گفت صنایع ارتباطی آوا یکی از موفقیت های مهم 
صنایع فن آور کشور در زمینه سیستم های سوییچ مخابراتی نسل جدید و 
یکی از معدود صنایع حوزه مخابرات کشورمان است که تا کنون برنده پنج 
جشنواره اصلی علم و فناوری کشور شامل جشنواره بین المللی خوارزمی، 
جش�نواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی، جش�نواره ملی فاوا، جشنواره ملی 
پژوهش و فناوری سهند و جشنواره نوآوری و فن آفرینی دانشگاه تهران شده 
اس�ت و در سطح بین المللی نیز افتخاراتی نظیر کسب مدال طالی سازمان 
وایپو - س�ازمان جهانی مالکیت فکری - و لوح تقدیر از س�ازمان یونیدو - 

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد - را در کارنامه خود دارد.
در ادامه گفت و گوی ویژه این شماره از ماهنامه نسل چهارم  با دکتر انوشیروان 

مرآت، مدیرعامل صنایع ارتباطی آوا را می خوانید:

حوزه با مش��کالت زیادی نیز روبروست و مشکالتی مانند تحریم منجر 
به باال رفتن هزینه های تولید ش��ده و همه این ها در نهایت باعث شده 
کار تولید بسیار دشوار شود و البته از سوی دیگر سود فعالیت وارداتی و 
نمایندگی های فروش محصوالت خارجی بس��یار باالست که این باعث 

حرکت سرمایه ها به آن سمت است.

 قبل از اینکه به معرفی محصوالت و دسـتاوردهای 
مهم شـرکت بپردازید و با توجه به اینکه حمایت از این 
گونه شـرکت ها  یکی از اصـول مهم و قابل پذیرش در 
مجموعه دولت اسـت، آیا شرکت های فناور از حمایت 

های کافی از سوی دولت برخوردار هستند؟
اگرچه حمایت هایی در این زمینه صورت گرفته است، اما از سویی شاهد 
ب��ی تفاوتی ها و بی مهری هایی نیز بوده ایم. در حالی که باید حمایت 
های دولتی بر اساس عملکرد و فعالیت شرکت ها صورت می گرفت، ولی 
متاسفانه در برخی مواقع این گونه عمل نشد و شاید این عملکرد ضربه 

های غیر قابل جبرانی به صنعت کشور وارد کرد.
در وجه مثبت موضوع، در این سال ها حمایت های ارزشمندی را شاهد 
بودی��م که جا دارد از معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
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سندیکای صنعت مخابرات کشور تشکر کنم که به حق در سال های 
گذش��ته از هیچ گونه حمایت و کمکی در قبال ش��رکت های دانش 

بنیان و فناور دریغ نکردند.

  این حمایت ها تا چه حد در کار صنایع ارتباطی 
آوا موثر بوده و در صورت نبود حمایت ها به نظر شما 

صنعت مخابرات ما می تواند رشد کند؟
 سیاس��ت صنایع ارتباطی آوا به گونه ای است که به هیچ وجه روی 
حمایت ه��ای دولتی اتکا و برنامه ریزی نمی کن��د که البته این به 
معنای عدم استفاده از این حمایت ها نیست، بلکه به گونه ای برنامه 
ریزی می کنیم که اگر این حمایت ها نباشد باعث اختالل نشود چون 
این مس��یر غلط و اشتباهی است و اگر  مجموعه ای چنین رویکری 
داش��ته باشد با شکست مواجه خواهد شد. اصوال من اعتقاد دارم که 
ب��ه عنوان یک اصل کلی ما باید  ب��ه گونه ای برنامه ریزی کنیم که 
کس��ب و کارهایمان بر اساس منطق اقتصادی توجیه داشته و قابل 

رقابت باشد.

  کمـی در مـورد فعالیت ها و تولیدات شـرکت 
توضیح بفرمایید.

 مجموع��ه آوا از هم��ان ابتدا تالش کرد که تمرک��ز خود را بر تولید 
دان��ش محور ق��رار دهد. من در دوران دانش��جویی با دیدن کارخانه 
های عریض و طویلی که اسم های پرطمطراق یدک می کش��یدند، 
ولی فقط عملیات کارگر محور و تولید فیزیکی یک محصول خارجی 
را انجام م��ی دادند که هیچ کنترلی بر طراحی و عملکرد درونی آن 
نداشتند، افسوس می خوردم. حسرت می خوردم که برخی از صنایع 
ما سرمایه اصلی را نشناخته اند و به جای نیروی انسانی کارآمد و افراد 
متخصص و دانش طراحی محصول، تصور کرده اند که ماشین آالت 
و سوله سرمایه مهمی است، اما واقعیت این است که سرمایه اصلی، 
انسانها و دانش آنهاست. خلق ارزش افزوده اقتصادی نیز با بهره گیری 

صحیح از سرمایه انسانی، بازدهی ده ها برابر بیشتری دارد.
م��ا با این نگ��اه حرکت کردیم و به زعم یکی از مس��ئولین، تصمیم 
گرفتیم بر این اساس عمل کنیم که »صاحب اختیار« محصولی باشیم 

که تولید می کنیم.
موضوع اصل��ی کار ما هم که می دانی��د ساخت محصوالت سوییچ 
مخابراتی نس��ل جدید است. یعنی مبنی بر فن��اوری های VoIP و 
NGN و IMS ک��ه در دنیا  تولیدکنندگان محدودی دارد. در واقع 
می ت��وان گفت که موضوع  تجهیزات نس��ل جدید سوئیچ یا مرکز 
تلف��ن، در ه��ر سازمان و مجموعه ای که ی��ک زیرساخت مخابراتی 
داش��ته باش��د وجود دارد؛ این محصول می تواند در شبکه عمومی 
مخابرات )اپراتورهای سراسری مخابرات( و یا ش��بکه های مخابراتی 
اختصاصی سازمان های بزرگ مورد استفاده قرار گیرد به این صورت 
که هر سازمانی از ظرفیت چند صد مشترک تا چند صد هزار شماره 
برای سازمان هایی که تعدد ساختمان یا ش��عب مختلفی در سراسر 
کشور دارند را شامل خواهد شد. با استفاده از این محصول ارتباطات 

یکپارچه تصویری، صوتی و غیره برقرار می شود.
تولید سوئیچ های ما در دو رده سوئیچ های سازمانی وش��بکه عمومی 
مخاب��رات است که سوئیچ های سازمان��ی در ظرفیت های چند هزار 
شماره و یا چند ده  هزار شماره در سازمانهای بزرگ استفاده می شود، 
اما سوئیچ های عمومی دارای ظرفیت های چندمیلیونی است که یکی 
از محصوالت اصلی ش��رکت صنایع ارتباطی آوا محسوب می شود و 
توانس��تیم میلیون ها دالر صرفه جویی ارزی برای کشور ایجاد کنیم. 

یکی از برنامه های اصلی ش��رکت ما نی��ز ارتقای سوئیچی است که در 
شبکه عمومی همراه قابل استفاده باشد؛ تجهیزات جنبی سیستم های 
مخابراتی نسل جدید محدود به سوئیچ ها نیست. گوشی های صوتی و 
تصویری هم امروزه به کش��ور وارد می شوند که ما نمونه صنعتی آن ها 

را ساخته ایم.

  اشـاره ای می کنید به وضعیـت تولیدات داخلی با 
توجه به رفع تحریم ها و اینکه چه آینده ای را با توجه 
بـه این اتفـاق پیش بینی می کنید و آیـا می توان افق 
روشنی را در حوزه تولیدات مرتبط با صنعت مخابرا ت 

در کشور شاهد بود؟
 با توجه به موضوع  توافق بین المللی در جهت کاهش تحریم ها طبیعی 
است ش��اهد  حضور گس��ترده رقبای خارجی در ایران خواهیم بود که 
در این مدت نیز بس��یاری از کشورها با حضور در بازار ایران و آشنایی با 
دستاورهای ایرانی نگاه متفاوت و مثبت تری نسبت به گذشته را به دست 
آوردند که این موضوع به دنبال خود افزایش حجم سرمایه گذاری داخلی 
و خارجی را به همراه خواهد داش��ت، بنده به ش��خصه  این تحوالت را 
مثبت ارزیابی می کنم؛ چرا که علیرغم اینکه رقابت را سخت تر می کند، 
ولی گشایش اقتصادی در نهایت باعث رونق بازار می شود و با توجه به 
اینکه  صنایع ارتباطی آوا برنامه ای استراتژیک برای توسعه با شیب رشد 

سریع دارد، این تحوالت به محقق شدن آن کمک شایانی خواهد کرد.

  فعالیـت  و برنامه های شـرکت در حوزه بین الملل 
چیست؟

در اردیبهشت ماه امسال  تفاهم نامه همکاری در زمینه مشاوره مدیریت 
در حوزه مدل های تجاری ارائه خدمات نوین مخابراتی توسط اپراتورها، 
بین ما و ش��رکت الیانس آ فرانسه  منعقد ش��د، با توجه به اینکه  بهره 
برداری از تجهیزات مخابراتی نسل جدید تولیدی این مجموعه  توسط 
اپراتوره��ای مخابراتی اعم از ش��رکت مخابرات، ش��رکت های FCP و 
MVNO باید منجر ب��ه ارائه خدمات نوین به کاربران ش��ود بنابراین 
انتظار می رود  با بهره گیری از تجربیات ش��رکت الیانس آ بتوان مدل 
های تجاری مؤثر و کارآمد برای ارائه خدمات نوین را به اپراتورها معرفی 
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به اعتقاد من قوانین و مقررات به میزان کافی وجود دارد و حتی  
قوانینی وجود دارد که  خرید محصوالت خارجی که دارای مشابه 
داخلی هستند را حداقل برای دستگاه های اجرایی دولتی ممنوع 

اعالم کردند و لیست آنها نیز مشخص شده است، ولی متاسفانه این 
مقررات نقض شده و در عمل به درستی و کامل اجرایی نمی شوند.

گفت وگوی
ویـژه

کرد که این موضوع موجب  افزایش سطح رضایت مندی مش��تریان 
و اپراتورها و در نهایت منجر به توسعه بازار تجهیزات مخابراتی نسل 
جدید خواهد ش��د. همچنین امسال با مراکز تحقیقاتی کره جنوبی 

مذاکراتی برای تبادل دانش داشته ایم.

  در زمینه صادرات چه برنامه ها و سیاست هایی 
دارید و آیا صادرات در حوزه تجهیزات  مخابراتی از 

جایگاه مناسبی در کشور برخوردار است؟
 یکی از مهم ترین محورهای کاری ما زمینه سازی جدی صادرات است 
که در این زمینه تمهیداتی اندیشیدیم تا بتوانیم فعالیت های صادراتی 
واقعی داشته باشیم. از جمله اخذ تعهد صادرات متقابل از شرکتهایی 

که حسب ضرورت در برخی پروژه ها با آنها کار کرده ای��م.
در ح��وزه NGN توانایی کام��ل برای تامین نیاز کش��ور توسط 
صنای��ع داخلی وج��ود دارد و در حوزه IMS نی��ز تا امروز امکان 
تامین نیمی از نیاز کش��ور از طریق صنعت داخلی فراهم ش��ده و 
برای اجرای برخی مناقصات بزرگ IMS که نیاز به سرعت عمل 
در اجرا دارد، با ش��رکت های صاحب فن��اوری خارجی که حاضر 
به پذیرش ش��رایط ما بودند وارد مذاکره شدیم؛ یکی از مهمترین 
ش��رایط ما تعهد ص��ادرات متقابل و محدود کردن سهم ش��ریک 
خارجی به محصوالتی که فعال نمونه داخلی آنها وجود ندارد، بوده 

که به آنها دست یافتیم.
البته بهتر است به این نکته نیز اش��اره کنم که بازار ما عمدتا داخلی 
اس��ت، اما  برنامه ریزی های زیادی برای ص��ادرات کردیم که در این 
راست��ا برای محصوالتمان استاندارده��ای CE که استاندارد اروپایی 
محص��والت الکترونیکی است را  گرفتی��م؛ البته با توجه به پیچیده 
بودن سویی��چ های مخابراتی باید تیم حرفه ای، کار نصب، راه اندازی 
و پش��تیبانی در محل مش��تری را انجام دهد و برای این هدف باید 
شعبه ای ایجاد ش��ود که تیم فنی قوی داشته باشد یا با شرکتی که 
آنجا وجود دارد و تیم فنی قوی در اختیار دارد همکاری مش��ترکی 

شکل بگیرد .
 

  کمی در مورد نحوه و چگونگی تشـکیل شرکت 
و بافت شرکت توضیح بفرمایید؟

 فعالی��ت گروهی که در حال حاضر وج��ود دارد در قالب یک تیم 
دانش��جویی در سال ۱379 شروع شد یعنی زمانی که این فناوری 
آنقدر جدید بود که بیشتر جنبه کار دانشگاهی داشت این مجموعه 
ش��کل گرفت و   اکنون این تکنول��وژی در حال جایگزینی فناوری 

قبلی مخابراتی در کشور است. 
در ای��ن راستا از تم��ام روش های مدیریتی ب��رای جذب نیروهای 
نخبه استفاده می کنیم چون مهمترین دارایی ما نیروهای انس��انی 
متخصص و جذب افراد متخصص در مجموعه آوا است و پیش بینی 
آینده درخشان برای ایجاد برند ایرانی معتبر که بتواند بخش عمده 

نیازهای کشور را تامین کند، داریم.
 در راستای برنامه های توانمندی سازی، جذب و اثرگذاری نخبگان 
و استعداده��ای برتر در جامعه، طی توافقی بین بنیاد ملی نخبگان 
و شرکت ما، زمینه های جذب و بکارگیری نخبگان و استعدادهای 
برتر در رش��ته های مختلف، در زیر مجموعه های این شرکت پس 
از انج��ام مصاحبه و بررسی های تخصصی فراهم ش��د چون عامل 
اصلی شکوفایی در حوزه دانش بنیان، نیروی انسانی متخصص است، 
بنابراین باید روی حفظ افراد نخبه و متخصصان تراز اول تمرکز کرد 

و ما تالش کردیم بخشی از آنها را جذب کنیم. 

   بـا توجه بـه اینکه قوانیـن و مقـررات حمایت از 
محصوالت داخلی آنطور که باید و شـاید اجرایی نشده 
و همچنان بی اعتمادی به محصوالت داخلی وجود دارد 
به اعتقاد شـما چـه اقداماتی برای برطـرف کردن این 

مشکل باید صورت گیرد؟
 به اعتقاد من قوانین و مقررات به میزان کافی وجود دارد و حتی  قوانینی 
وجود دارد که  خرید محصوالت خارجی که دارای مشابه داخلی هستند 
را حداقل برای دستگاه های اجرایی دولتی ممنوع اعالم کردند و لیست 
آنها نیز مشخص شده است، ولی متاسفانه این مقررات نقض شده و در 
عمل به درستی و کامل اجرایی نمی ش��وند. مصداق این موضوع برخی 
تولیدات شرکت است که نام آن ها در فهرست ممنوعیت خرید کاالهای 
خارجی وجود دارد، ولی در عمل شاهد خرید این محصوالت از خارج از 
کشور هستیم! البته به سهم خودمان به عنوان یک شرکت تولیدکننده 
داخلی تالش کردیم جلب رضایت مشتری را در اولویت اول قرار دهیم، 
ول��ی متاسفانه به ویژه در دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی این 
موضوع را بیشتر شاهدیم که تمایل زیادی به محصوالت خارجی دارند و 
شاید هنوز به تولیدات داخلی اعتماد الزم وجود ندارد و باید در این زمینه 
همه تولیدکنندگان به فکر باشند و ما نیز تالش کردیم به شناسایی نیاز 

مشتریان و برطرف کردن آن ها بپردازیم .

 چه آسـیب ها و خطراتی شـرکت های دانش بنیان 
را تهدید می کنـد و چه راهکارهایی برای آن می توان 

در نظر گرفت؟
 برای پیشرفت و دست یافتن به فناوری باید کارهای تحقیقاتی گسترده 
ای انجام ش��ود و برنامه ریزی میان مدت و بلن��د مدتی برای آن انجام 
داد و اگر چنین نباش��د قطعا ش��رکت ها با شکس��ت مواجه می شوند، 
ش��رکت ها باید مدام  خود را به روز ک��رده و از تکنولوژی عقب نمانند 
چون یکی از آسیب هایی که متوجه ش��رکت های دانش بنیان و به ویژه  
شرکت های موفق است غافل ماندن از تحوالت آتی است؛ چرا که شرکت 
های موفق عمدتا درگیری زیادی دارند و با پروژه ها و قراردادهای جاری 
خود مشغولند و سرشان شلوغ است. این در حالی است که  برای فعالیت 
موفق در بازار باید از قبل به فکر بود و برنامه ریزی های مشخصی  داشت، 
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صندوق هایی برای حمایت از  شرکت های دانش بنیان وجود دارد 
ولی موضوعی که مشکل ساز است همیشه همین  بحث وثایق است، 
چون برای دریافت تسهیالت باید وثیقه بدهیم، ولی اکثر این وثایق 
از توان شرکت ها خارج است و همین موضوع موجب می شود آن ها 

نتوانند از تسهیالت و حمایت ها برخوردار شوند.

گفت وگوی
ویـژه

ما نی��ز در این راستا به رصد تحوالت آین��ده برای جامعه مخابراتی 
کش��ورمی پردازیم؛ اکثر سازمانها و شرکت های بزرگ کشور هم از 
محصوالت ما استفاده می کنند و تمام مش��خصات و قابلیت هایی که 
معتبرترین برندهای خارجی که رقیب ما هس��تند دارند و محصول 
مش��ابه ما را تولید می کنند، در محصول ما هم وجود دارد، بنابراین 
چی��زی از محص��والت خارجی ک��م نداریم و حتی گاه��ی از برخی 
قابلیت ها و امکانات استفاده ک��رده و نوآوری ها و ابتکاراتی داریم که 
ب��رای اولین بار م��ا آن را به صورت داخلی انج��ام دادیم و از طرفی 
پش��تیبانی قوی از محصوالت خودمان هم داریم، اما باید همیشه به 

فکر آینده باشیم.

  دفتـر مطالعـات آینـده را نیز بـا همین هدف 
تاسیس کردید؟

در س��ال جاری دفتر مطالعات آینده  که زیر مجموعه مرکز آموزش 
و پژوهش ش��رکت است را ایجاد کردیم که ماموریت آن رصد کردن 
تحوالت��ی است که پیش بینی می ش��ود در آین��ده در بازار و صنعت 
مخابرات اتفاق بیفتد. در همین راستا در نظر داریم نتیجه بررسی ها و 
مطالعات را در معرض دسترسی جامعه مخابراتی کشور نیز قرار دهیم 

که سایرین نیز بتوانند از نتایج آن استفاده کنند.

  در مـورد آسـیب هایی که شـرکت های دانش 
بنیان را تهدید می کنند بیشتر توضیح بفرمایید.

وابس��ته شدن  ش��رکت های فناور به حمایت ها و تسهیالت دولتی 
از دیگ��ر موضوعات��ی است که ش��رکت ها را تهدی��د می کند چون 
خودکفای��ی، اصلی است که در صورت تمرکز و برنامه ریزی مناسب 
موفقیت های بزرگ��ی را به همراه دارد؛ البته در حال حاضر از سوی  
معاونت علمی و فن��اوری ریاست جمهوری و بقیه نهادهای ذی ربط 
برنامه ریزی هایی برای حمایت از این گونه ش��رکت ها  پیش بینی و 
برخی اجرایی ش��ده است، ولی موضوع مهم این است که شرکت ها 
بای��د به توان فنی و انس��انی خود متکی ب��وده و از طرفی در صورت 
وجود حمایت از آن نیز بهره مند شوند تا با استفاده از آن رشد خود 

را سرعت دهند.

 یکی از مهمترین مشـکالت شـرکت های دانش 
بنیان نوپا عدم توانایی مالی کافی اسـت و از طرفی 
در صورت ارایه تسـهیالت به شـرکت هـا، موضوع 
وثیقه هـا و ضمانت نامـه ها آن ها را با مشـکالتی 
جدید روبرو می کند، شما در این زمینه چه اعتقادی 

دارید؟
صن��دوق هایی برای حمایت از  ش��رکت های دانش بنیان وجود دارد 
از جمله صندوق نوآوری و ش��کوفایی، ولی موضوعی که مشکل ساز 
است همیشه همین  بحث وثایق است، چون برای دریافت تسهیالت 
باید وثیقه بدهیم، ولی اکثر این وثایق از توان شرکت ها خارج است 
و همی��ن موضوع موجب می ش��ود آن ها نتوانن��د از تس��هیالت و 
حم��ایت ها برخوردار شوند و این در حالی است که شرکت ها نیاز به 
نقدینگی دارند و نظام بانکی نیز نگاه سخت گیرانه ای به این موضوع 
دارد که با ویژگی های ناشی از رشد سریع برخی شرکت های دانش 

بنیان همخوانی ندارد.

  لطفا اشـاره ای نیز به موضـوع پروژه کالن ملی 
بومی سازی، طراحی و ساخت تجهیزات الیه هسته 
IMS  کنیـد که از سـوی معاونت علمـی و فناوری 

ریاست جمهوری به شما ابالغ شد، داشته باشید.
ای��ن پروژه در اسفندماه سال گذش��ته از طرف معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری به صنایع ارتباطی آوا ابالغ شد که نظارت بر این پروژه 
برعهده وزارت ارتباطات است. این پروژه پیشرفته ترین معماری شبکه 
های مخابراتی در جهان است که برای پوشش دادن ظرفیت های بسیار 
باال )میلیون شماره(  طراحی شده و ضمن انعطاف پذیری بسیار باال این 
امکان را فراهم می کند که محدوده وسیعی از خدمات نوین ارزش افزوده 
در اختیار مشترکین شبکه مخابراتی قرار گیرد. تا کنون تعدادی از المان 
های طرح به مرحله محصول رسیده و در تست شرایط عملیاتی واقعی 
نیز قرار گرفته است. از پیشرفت طرح راضی هستیم و امیدواریم خبرهای 

خوبی در آینده نزدیک داشته باشیم.

  اجازه بفرمایید سـوالی هـم درباره یک مقوله ملی 
که بحث داغ روز است داشته باشیم. نظر شما به عنوان 
یک کارشـناس رشـته فاوا درباره شبکه ملی اطالعات 

چیست؟
 این بحث یکی از موضوعات مهم ملی است. شبکه ملی اطالعات در واقع 
ارتباطاتی که دو سوی آن در داخل کشور است را از طریق بستری عبور 
م��ی دهد ک��ه ارزان تر و سریع تر است و امنیت کاربران ایرانی و سایت 
های دولتی و موسس��اتی از قبیل بانک ها را افزایش داده و دسترسی با 
کیفیت باالتری را برای بخشی از ارتباطات و خدمات که در داخل ایران 
است و بس��یاری کاربردهای روزمره را شامل می شود برای مردم فراهم 
می کند. همچنین وجود شبکه ملی اطالعات موجب می  شود از انتقال 
ترافیک  اضافی بر روی ش��بکه اینترنت جلوگیری شود و در مواردی که 
مسیر ترافیکی تماما در داخل ایران است بی دلیل هزینه گران اینترنت 

بین الملل به کاربر تحمیل نشود.

  در پایـان اگر نکته خاصی باقـی مانده بفرمایید تا 
گفت وگو را خاتمه دهیم.

من آینده درخشانی را برای صنایع دانش بنیان کشور در حوزه فناوری 
ارتباط��ات پیش بینی می کنم و مطمئن هس��تم که ایجاد برند معتبر 

بین المللی برای ما دور از دسترس نیست. 



پروژه  های توسعه و بهبود کیفیت، شامل پروژه  های بهینه  سازی و ارتقای کیفیت شبکه، 
نوس��ازی و توسعه نودهای BSC  )۱۱7 نود(، نودهای جدید RNC )45 نود( ، نصب 
و راه اندازی 37۱ سایت جدید با فناوری نسل 4 در 3۱ شهر و 7۲55 سایت نسل 4.5 
تلفن همراه در 357 شهر )با ثبت رکورد ورود ۲3۰۰ سایت جدید به شبکه در طول یک 
هفته با تالش شبانه روزی مهندسان داخلی(، نصب ۱۲4۲5 سایت نسل سه در ۱7۰5 
شهر و دهستان در جهت افزایش دسترسی عموم مردم ایران به اینترنت باند پهن، از 

دیگر پروژه  های افتتاح شده همراه اول بود.
گفتنی است؛ با این افتتاح، تعداد سایت های نسل 3 و4 و 4.5 همراه اول از مرز ۲۰ هزار 
سایت عبور کرده و۲۰ هزار و 5۱امین سایت در ش��هرستان خمین به صورت نمادین 
توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افتتاح ش��د. با نوسازی شبکه همراه اول، هم 
اکنون بزرگترین و گسترده ترین شبکه اینترنت موبایل کشور در اختیار این اپراتور است.
در جریان این بازدید، مهندس صدوقي مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار ایران، گزارش 

جامعي از عملکرد و دستاوردهای این اپراتور به وزیر ارتباطات و مدعوین ارائه کرد.
صدوقي با اشاره به اینکه سال 95، سال »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل« نام گذاري 
ش��ده است، اظهار داشت: بر  همین اساس و با تدبیر هیأت مدیره همراه اول، برنامه 

5 ساله شرکت در یکسال اجرا شد.صدوقی در ادامه با اشاره به چشم انداز همراه اول 
اظه��ار امیدواری کرد: تالش می کنیم محبوب جامعه، محبوب مش��تریان، محبوب 
سهامداران، محبوب شرکای تجاری، محبوب کارکنان و در نهایت محبوبترین شرکت 
ایرانی باش��یم.وی با اش��اره به اینکه طی ۱۸ سال نخس��ت،34 عنوان سرویس ارائه 
شده، ادامه داد: ۸۸ عنوان سرویس طي 4 سال و ۱4 عنوان سرویس در طی ۱۰ ماه 
اخیر پس از تدوین راهبرد همراه نوین، نش��ان دهنده تحول اساسی در ارائه خدمات 
و محصوالت به مش��ترکین است.صدوقی در ادامه به روند واگذاري سیم کارت اشاره 
کرد و گفت: ۸5.6 میلیون سیم کارت تاکنون واگذار شده است که در ۱۰ ماه نخست 
امس��ال، 67۲ هزار سیم کارت دائمی و بیش از 7 میلیون سیم کارت اعتباری و در 

مجموع بیش از 7.7 میلیون سیم کارت جدید در سال 95 واگذار شده است.

  ضریب نفوذ 83.3 درصدي همراه اول
مدیرعامل همراه اول گفت: هم اکنون سهم بازار سیم کارت های فعال همراه اول با 
احتساب اضافه شدن مشترکین اپراتورهای دیگر با طرح رومینگ ملی 59 درصد و 

ضریب نفوذ آن ۸3.3 درصد است. 
صدوق��ي ادام��ه داد: هم اکنون همراه اول از طریق کانال های حضوری مس��تقیم و 
غیرمستقیم و کانال های غیرحضوری مستقیم و غیرمستقیم مشغول خدمت رسانی 

به مشترکین خود است.

  سربلندی در آزمون ترابردپذیری
مدیرعامل اپراتور اول با اشاره به اینکه از 3۱ مرداد ماه طرح ترابردپذیری به صورت 
رسمی آغاز شده است، گفت: پیش بینی می شد ۱.5 میلیون ترابرد انجام شود، اما 
در طی 6 ماه گذشته، همراه اول فقط ۸9۰۰ نفر تراز منفی داشته است. در طی 5 

هفته گذشته روند خروجی کاهش داشته و ۲۰ درصد مشترکین ترابرد کرده، به 
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۲۲ پروژه بزرگ توسعه و نوسازی همراه اول افتتاح شد 

ب�ا   حض�ور    وزی�ر   ارتباط�ات  و   فن�اوری   اطالع�ات؛

همراه با
 اپراتور

پروژه های کالن همراه اول همزمان با دهه مبارک فجر، با حضور وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات افتتاح شد.

در این مراس�م که ع�الوه بر دکتر محمود واعظی وزی�ر ارتباطات و فناوری 
اطالعات، مهن�دس وحید صدوقی مدیرعامل هم�راه اول، دکتر علی اصغر 
عمیدیان رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، و اعضای هیأت 
مدیره همراه اول، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره ش�رکت مخابرات ایران 
و جمعی از مدیران و مس�ؤوالن صنعت ارتباطات کشور حضور داشتند، 22 
پ�روژه بزرگ همراه اول توس�ط وزیر ارتباطات و فن�اوری اطالعات به بهره 

برداری رسید. 
 IMSI Multi در ابتدای مراسم سرویس های امضای همراه بانکی، سرویس
)س�یم کارت های متفاوت مش�ترک، توسط یک ش�ماره واحد، یکپارچه و 
مدیریت می شود(، مکالمه صوتی و تصویری بر بستر نسل چهارم تلفن همراه  
)VoLTE/ViLTE(، مکالمه از طریق وای فای ) Wificalling( ، اپلیکیشن 
ویدیویی پخش زنده رویدادهای ورزشی با قابلیت پخش اخبار و ویدیو های 
ویژه ورزشی، تلویزیون اینترنتي آیو، دیجیمو )پورتال سرویس هاي دیجیتال 

همراه اول( وکنتور هوشمند گاز و برق توسط وزیر ارتباطات افتتاح شد. 
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همراه با
 اپراتور

همراه اول بازگشته اند.
 

  قرار گرفتن در میان ۱0 اپراتور برتر دنیا با حمایت وزارت ارتباطات
مدیرعام��ل همراه اول با بیان اینکه حج��م ترافیک دیتای موبایل توسط 3 اپراتور 
موبایل ایران باید از 6۰۰ پتابایت که معادل ۰.۱5 درصد سهم دیتای دنیا است، به 
۱۰ هزار پتابایت برسد، گفت: هم اکنون رتبه ایران در سرعت نسل چهارم اینترنت 
موبایل 7۱ است و متوسط سرعت اینترنت نسل چهارم موبایل ۱۲ مگابیت برآورد 
می شود. وی در ادامه گفت: در صورت حمایت وزارت ارتباطات، متعهد می شویم 

که از نظر سرعت اینترنت نسل چهارم جزو ۱۰ اپراتور برتر دنیا شویم.

  جایگاه دوم همراه اول در 500 شرکت برتر ایران
 صدوقي ضمن برشمردن دستاوردها و افتخارات همراه اول در سال 94 به جایگاه 
این اپراتور در صنعت تلفن همراه اشاره کرد و گفت: همراه اول از نظر تعداد مشترک 
در کشور و خاورمیانه اول، در آسیاي جنوبي هشتم و در دنیا بیست و پنجم است.

وي با بیان اینکه طبق رتبه بندي 5۰۰ شرکت برتر کشور در سال94  توسط سازمان 
مدیریت صنعتي، همراه اول تنها اپراتور تلفن همراه کشور در می��ان شرکت های 
برتر از نظر ارزش بازار و سودآوری بازار بوده است، افزود: در این ارزیابي همراه اول 
از نظر ارزش بازار رتبه ۲ ، سودآوری رتبه ۲ و از نظر شاخص»بهره وری کل عوامل« 

در بین شرکت های گروه ارتباطات و مخابرات، رتبه اول را کسب کرده است.

  افتتاح پروژه LWA برای اولین بار در کشور
فن��اوری تجمی��ع LTE- Wifi جهت دستیابی به حداکث��ر سرعت ۱Gbps  و 
حرک��ت به سمت ارائه خدمات 5G  برای اولین بار در ایران و سومین کش��ور در 
جهان پس از کره جنوبی و ترکیه، همچنین پروژه آزمایش��گاهی تجمیع فرکانس 
یا Carrier Aggregation در 3 باند فرکانس��ی دارای مجوز از سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی، برای اولین بار در ایران و دریافت بیش از ۱.3 گیگابایت 
گذردهی دیتا  و حرکت به سمت فناوری G5 و همچنین رونمایی از قابلیت ارائه 
رومینگ دیتا )نسل های 3. 4 و 4.5 ( به اپراتور سوم در متروی تهران، در راستای 
تبعیت از سیاست های دولت تدبیر و امید از مهم پروژه هایی بود که با حضور وزیر 

ارتباطات و فناوری اطالعات افتتاح شد.

  امضای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه ها
همراه اول در راستای همکاری های خود با دانشگاه های کشور، تفاهم نامه همکاری 
با دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و دانشگاه شیراز و 

همچنین شرکت خدمات انفورماتیک تفاهم نامه همکاری امضا کرد.
دکتر نیکوفر قائم مقام مدیرعامل همراه اول با اش��اره به رابطه صنعت و دانش��گاه 
گفت: همراه اول با همکاری شرکت های دانش بنیان و دانشگاه های کشور ، عالوه 
براینکه زیرساخت بزرگ خدمات فناور محور را برای دانشگاه ها ایجاد می کند، در 

شبکه بزرگ گسترش دانش نیز شریک می شود.

  حمایت از تیم های ورزشی
صدوق��ی با اش��اره به حمایت هم��راه اول از تیم ملی فوتبال و تی��م های استقالل، 
پرسپولیس و تراکتورسازی با بهره از سیستم های پیامکی گفت:  با حمایت هواداران 
تاکن��ون ۱4۰ میلیارد برای تیم ملی، ۲7 میلیارد برای تیم پرسپولیس، ۱9 میلیارد 
برای استقالل و ۱.5 میلیارد تومان برای تیم تراکتورسازی درآمد به دست آمده است.
در این مراسم که رئیس فدراسیون فوتبال، نماینده فدراسیون والیبال و مدیران عامل 
باشگاه های استقالل، پرسپولیس و تراکتورسازی نیز حضور داشتند، پیراهن شماره 
۲۲ تیم های ملی فوتبال، والیبال و باشگاه های استقالل، پرسپولیس و تراکتورسازی 

با نام وزیر ارتباطات، به وی اهدا شد.

  وزیر ارتباطات: همراه اول را الگو قرار دهید
در ادامه وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ضمن تبریک به ش��رکت ارتباطات سیار 
ای��ران که با توان نیروهای داخلی، ۲۲ پروژه ب��زرگ را به بهره برداری رسانده است، 
گفت: باید به مدیریت همراه اول و شخص آقای صدوقی، مدیران و تک تک کارکنان 
تبریک گفت که با تعصب و دلس��وزی در این ش��رکت کار می کنند. با فعالیت های 
صورت گرفته در این پروژه ها، ۱3 هزار و 6۰۰ شغل مستقیم ایجاد شده و با توجه به 
اینکه امروزه یکی از مهمترین دغدغه های دولت و مردم بیکاری است، همراه اول قدم 
بزرگی در این زمینه برداشته است.وی در ادامه ضمن تقدیر از همراه اول که ارتباط 
نزدیکی با دانش��گاه ها و ش��رکت های دانش بنیان دارد گفت: رویکرد همراه اول در 
این زمینه قابل تقدیر است و نشان می دهد که این اپراتور از اعتماد کردن به شرکت 
های کوچک ترسی ندارد و نکته بس��یار مهم این است که شرکت های دیگر در این 
زمینه همراه اول را الگوی خود قرار دهند؛ چرا که با این کار عالوه بر ایجاد اشتغال و 
افزایش درآمد، اقتصاد کشور نیز رشد می کند.وزیر ارتباطات در خصوص راه اندازی 
سرویس امضای امن همراه گفت: ارتباط موبایل و بانک یکی از خدمات متعددی است 
که به بهره برداری رسید و این موضوع توسط همراه اول یک گام به پیش بود تا مردم 
به راحتی بتوانند از این خدمت استفاده کند.واعظی در مورد شبکه ملی اطالعات نیز 
گف��ت:  با فعالیت هایی ک��ه در حال انجام است، دغدغه دولت در این خصوص کمتر 
ش��ده و با پروژه هایی که همراه اول افتتاح کرد، مش��کالت دسترسی کمتر ش��ده و 
سرعت مشترک در بستر شبکه ملی اطالعات بهبود می یابد.وزیر ارتباطات در پایان 
ضمن تش��کر از تمامی مدیران و کارمندان همراه اول گفت:  امیداریم با تالش همراه 
اول و کمک وزارت ارتباطات فناوری اطالعات بتوانیم عالوه بر کسب رضایت مردم، 

همراه اول هم به هدف های خود برسد. 
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زیر 
ذره بین

از راه اندازی اولیه مراکز داده تا ایجاد مراکز داده سیار
اپل حذف اپلیکیشن های ایرانی اپ استور را آغاز کرد؛

محروم بودن از  کارت اعتباری بین املللی عامل اصلی حذف اپلیکیشن های ایرانی

  اپلیکیشن »دیجی کاال« از اولین قربانیان تصمیم اپل
گزارش مرتب��ط با این حذف های سوال برانگیز برای نخس��تین بار در 
وب سایت فن آوری »تِک رسا« منتش��ر ش��د. به استن��اد این گزارش، 
اپلیکیشن »دیجی کاال« که با میلیون ها کاربر مهم ترین سرویس تجارت 

الکترونیک در ایران است، از اولین قربانیان این تصمیم اپل بود.
به خاطر تحریم های ایاالت متحده آمریکا علیه ایران، اپ استور رسمی 
برای این کش��ور وجود ندارد و به همین خاطر بس��یاری از شرکت ها 
مجبورن��د اپ های خ��ود را خارج از ایران ثبت کنند ت��ا بتوانند راهی 

به اپ استور بیابند.مس��اله اساسی برای اپل این است که از آنجایی که 
ایرانی ها از داش��تن ک��ارت اعتباری بین المللی محروم اند و سیس��تم 
پرداخت های ایران به سیس��تم پرداخت های بین المللی متصل نیست، 
اپل نمی تواند حق کمیسیون خود را از امکان فروش درون اپلیکیشنی 
)In-App Purchase( وصول کند و بس��یاری از اپلیکیش��ن ها هم 
امکان درآمدزایی از طریق فروش درون اپلیکیشنی را از دست می دهند.

  برای قلمرو ایران اپ استور رسمی وجود ندارد!
کمپان��ی اپل برای استارتاپ های ایرانی ک��ه قصد آپلود کردن اپ های 
خود روی اپ استور را داش��ته اند، این پیام را فرستاده است: »متاسفانه 
برای قلمرو ایران اپ استور رسمی وجود ندارد. گذشته از این، اپ هایی 
که امکان تعامل مالی برای تجارت ها یا نهادهای داخل ایران را تسهیل 
می کنند، ممکن اس��ت با قوانین مرتبط با تحریم ها علیه ایران هم سو 
نباشند. به همین خاطر، ما در حال حاضر نمی توانیم اپلیکیشن شما را 
بپذیریم.«اپل در پایان این پیام از توسعه دهندگان اپلیکیشن ها خواسته 
است: »زمانی که قوانین بین المللی تجارت )با ایران( بازنگری ش��د تا 
اجازه چنین کارکردی را بدهد، دوباره برای ثبت اپلیکیشن خود تالش 

کنید.«

طی هفته های اخیر شرکت اپل شروع به حذف اپلیکیشن هایی کرده که در داخل ایران تولید می شود؛ این در 
حالی است که اپل، ماه سپتامبر گذشته باالخره اپ استور را به روی ایرانیان باز کرد و به نظر می رسید که به تدریج 

در حال کاهش دادن بعضی از محدودیت هاست.
کمپانی اپل اخیرا آن دسته از اپ های اپ استور را که در ایران تولید شده اند و سیستم پرداخت ها و تعامالت مالی 

درون ایران را تسهیل می کنند، حذف کرده است. دیجی کاال از اولین قربانیان تصمیم جدید اپل بوده است.
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  قاچاق ماهانه ۱00 هزار دستگاه آی فون به داخل ایران
تک رسا همچنین می گوید که ماهانه حدودا ۱۰۰ هزار دستگاه آی فون 
به داخل ایران قاچاق می ش��وند و به همین خاطر ایرانیان با این بازار 
بزرگ مصرف، نیاز مبرمی به خدمات پس از فروش و تجهیزات جانبی 
اپ��ل دارند؛ امکانی ک��ه به خاطر تحریم ها هرگز در کش��ور به صورت 
رسمی فراهم نبوده، اگرچه می توانس��ت بازاری بسیار پرسود برای اپل 

باشد.
تحریم های��ی که توس��ط وزارت خزانه داری آمریکا علی��ه ایران اعمال 
شده، مانع اصلی تعامل کمپانی اپل با بازار بزرگ و پرسود ایران است. 
ای��ن تحریم ها زندگی میلیون ها کاربر دوستدار تکنولوژی های نوین را 
در ای��ران تحت تاثیر ق��رار داده و آنها را با محدودیت هایی روبرو کرده 

است.
گفتنی اس��ت؛ از زمانیکه اپ استور از س��ال ۲۰۰۸ میالدی راه اندازی 
ش��د، تولیدکنندگان برنامه برای آیف��ون، آی پد، ساعت اپل، تلویزیون 
اپل و سیستم عامل مک در اپ استور، بیش از 6۰ میلیارد دالر درآمد 

کسب کرده اند.  
این در حالی است که  اپ استور در نخستین روز سال میالدی جدید، 
با فروش تقریبا ۲4۰ میلیون دالر برنامه، شلوغ ترین تاریخ ورود کاربران 
اپل را در این فضا تجربه کرد؛ در همین حال یکی از مسئولین شرکت 
اپل اعالم کرد با چنین شروعی در نخستین روز سال نو میالدی، انتظار 

درآمدی بیشتر از  اپ استور در سال ۲۰۱7 میالدی می رود.
فقط مشتریان اپل از اپ استور طی ماه دسامبر سال ۲۰۱6 میالدی 3 

میلیارد دالر برنامه خریداری کردند؛ این در شرایطی است که در حال 
حاضر اپ استور در ۱55 کش��ور در دسترس کاربران است که مجموع 
اپلیکیشن های آن ۲.۲ میلیون برنامه است و در مقایسه با سال ۲۰۱5 

میالدی، ۲۰ درصد افزایش نشان می دهد.  

  ممنوعیت ارائه خدمات از سوی بانک ها و مؤسسات مالی 
آمریکا به ایران

در همین حال، ولی اهلل سیف، رییس کل بانک مرکزی در خصوص مبادالت 
بانکی در پسابرجام می گوید: دسترسی به سیستم مبادالت دالری، امری 
است که از ابعاد گوناگون می توان آن را مورد بررسی قرار داد و در عین اینکه 
مزیت هایی دارد، می تواند مخاطراتی نیز داشته باشد. نخست الزم است این 
نکته را توضیح دهم که دسترسی به سیستم مبادالت دالری با دسترسی 
به سیستم مالی آمریکا متفاوت است و متأسفانه گاه مشاهده می شود که 
میان این دو مفهوم خلط شده است. آنچه هنوز هم آمریکا ممنوع کرده، ارائه 
خدمت از سوی بانک ها و مؤسسات مالی آمریکا به ایران است. به عبارت دیگر، 
بانک ها و مؤسسات مالی آمریکا نمی توانند به ایران خدمات مالی و بانکی ارائه 
کنند. خواه این خدمات به دالر آمریکا باشد خواه به سایر ارزها. اما بانک های 
غیر آمریکایی، می توانند تمامی خدمات مالی و بانکی را به ایران ارائه کنند. 
در رابطه با ارائه خدمت دالری توسط بانک های غیر آمریکایی به ایران، اگر 
این خدمات متضمن استفاده از نظام مالی آمریکا باشد و موجب شود که یک 
بانک امریکایی به ایران خدمت ارائه کند، ممنوع است اما اگر متضمن چنین 

امری نباشد، مشمول تحریم قرار ندارد.



»دره سیلیکون« در صف نخست نربد با سیاست تبعیض آمیز ترامپ؛

ابراز نگرانی غول های تکنولوژی آمریکا برای به خدمت گرفنت افراد با استعداد

حوزه تکنولوژی از معدود حوزه های پول س�ازی است که بسیاری از فعاالن آن، 
جسورانه وارد میدان نبرد با ترامپ شده اند. در این مدت دره سیلیکون - جایی 
که بسیاری از کارکنان بخش تکنولوژی در شرکت های آن، غیرامریکایی هستند 
- در خصوص سیاست تبعیض آمیز ترامپ ابراز نگرانی کرده اند و به صورت خاص 
سیاس�ت هایی را در مواجهه با دستور ترامپ درباره منع ورود شهروندان هفت 
کشور به آمریکا در پیش گرفته اند، اما در همین حال، کمپانی های فعال در حوزه 
بانک داری، خودروس�ازی و دیگر صنایع در برابر سواالت رسانه ها برای دریافت 

واکنش های احتمالی سکوت کرده اند.

تا پیش از آغاز بکار دولت ترامپ، بسیاری از سیاستمداران، کنشگران 
و م��ردم بر ای��ن باور بودن��د که زمانی ک��ه ترامپ عه��ده دار ریاست 
جمهوری ش��ود، در رفتار او تغییرات جدی ب��ه وجود خواهد آمد و یا 
اینک��ه بوروکراسی و نهاد های ناظر بر ق��وه مجریه می توانند او را مهار 
کنند. روند تحوالت این مدت نشان داده است که ترامپ و حلقه یاران 

نزدیکش همان راه قبلی را در پیش گرفته اند.

 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا جز معدود نفراتی است که پس 
از نشس��تن بر مس��ند قدرت به سرعت قصد عملی کردن وعده های 
جنجالی خود را دارد. وعده هایی که هر کدام با مخالفت های بس��یار 
جدی روبرو است. یک��ی از این وعده ها ممنوعیت ورود پناه جویان و 
مس��افران از هفت کشور مسلمان از کش��ورهای ایران، عراق، سوریه، 
یم��ن، سودان، سومالی و لیبی، به مدت سه ماه است که ترامپ هدف 
از این کار را جلوگیری از حمالت تروریستی علیه مردم آمریکا عنوان 
نم��وده است؛ اقدامی که بس��یاری از قوانین بی��ن المللی، آزادی های 
اجتماع��ی  و دس��ت آورد های حقوق بش��ر را به سادگ��ی نادیده می 
گیرد و این برنامه پیش��رفت اقتصادی ش��رکت های حوزه فناوری در 
دره سیلیکون )Silicon valley( را نیز به ش��دت تحت ش��عاع قرار 

داده است. 

 کمک  »دره سیلیکون« برای جبران خسارات سیاست ترامپ
با اع��الم احکام ترامپ علیه گروه عظیم��ی از مهاجران و پناهجویان، 
کمپانی های فعال در حوزه تکنولوژی که در »دره سیلیکون« مستقرند، 
پرتوان به میدان آمدند تا یاری گر کسانی باشند که از این سیاست های 

»شتاب زده و غیرانسانی« آسیب های شدیدی می بینند.
کمک های غول های تکنولوژی طیف گسترده ای از خدمات و اقدامات 
را در بر می گی��رد؛ از مقابله با این طرح های تبعیض آمیز از کانال های 
حقوق��ی و ارائه خدمات حقوق��ی رایگان به نیازمن��دان، تا تخصیص 
بودجه هایی چند میلیون دالری برای جبران خسارات آسیب دیدگان و 

اسکان رایگان پناهجویان و مهاجران.
اپ��ل و گوگل به آن دسته از کارکنان ش��ان که از قوانین جدید آسیب 
دیده اند خدمات حقوقی می دهند. گوگل، که سرگئی برین، یکی از دو 
بنیان گذار آن که خود از مهاجران به آمریکاست در جمع معترضان در 
فرودگاه سن فرانسیس��کو هم حضور یافته بود، اعالم کرد که بودجه ای 
چهار میلیون دالری برای کمک های انس��ان دوستانه به آسیب دیدگان 

این ماجرا اختصاص داده است.
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از آنجا که کاربران از یکدیگر خواستند تا از تاکسی انالین اوبر استفاده نکنند، چراکه مدیرش عضو تیم 
اقتصادی ترامپ شده است، »تراویس کاالنیک« تصمیم گرفت تا از تیم مشاوران اقتصادی ترامپ خارج 
شود و با نوشتن نامه ای خطاب به کارمندان خود اعالم کرد به دلیل دستور جدید ترامپ درباره مهاجران و 

پناهندگان مسلمان، از تیم ترامپ خارج می شود.

 این بزرگ ترین کمک انس��ان دوستانه گوگل تا ب��ه امروز است که به 
»کمپین بحران« موسوم شده است. قرار است این بودجه چهار میلیون 
دالری در اختیار اتحادیه آزادی ه��ای مدنی آمریکا )ACLU(، مرکز 
منابع حقوقی مهاجران )ILRC(، آژانس پناهجویان و نیز کمیساریای 
عالی پناهجویان سازمان ملل قرار گیرد. دست کم ۱۸7 تن از کارکنان 
گوگل، با حکم ترامپ دچار مش��کل ش��ده اند و مدیرعامل گوگل این 

مساله را »دردناک« خوانده است.
سرویس اسکان و به اشتراک گذاری مکان Airbnb هم اعالم کرده به 
همه کسانی که در هرجایی از جهان در نتیجه احکام ترامپ بازداشت 
ش��ده اند یا سرگردان مانده اند، اسکان رایگان می دهد. رید هاستینگز، 
مدیرعامل نت فلیک��س هم در پیامی محکم گف��ت: »اقداماتی از این 
دست آمریکا را ناامن تر خواهد کرد چون نفرت برمی انگیزند و موجب 

از دست رفتن متحدان مان می شوند.«
ایالن ماسک، مدیرعامل کمپانی تولید خودروهای الکتریکی »تس��ال« 
و تراوی��س کاالنیک، مدیرعامل »اوبر« هم اعالم کردند که نگرانی های 
خود را در نشس��ت مش��اوران تجاری ترامپ که ه��ر دو از اعضای آن 

هستند، مطرح خواهند کرد.
دیو مک کلور، از موسس��ان Startups 5۰۰ و از منتقدان بنام دونالد 
ترامپ هم اعالم کرد که اگر ورود کارآفرینان مهاجر به آمریکا ناممکن 
باشد، این کمپانی بودجه ای برای حمایت از کارآفرینان در کشورهای 

خودشان در خاورمیانه اختصاص خواهد داد.
کارکنان ش��بکه اجتماعی توییتر بیش از یک میلیون دالر به اتحادیه 

آزادی های مدنی در آمریکا اهدا کرده اند.  
این اتحادیه متعهد شده است که با طرح مهاجرت دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا مقابله کند. گزارش ش��ده که این اتحادیه در چند روز 

گذشته بیش از ۲4 میلیون دالر کمک دریافت کرده است.

برای پیوستن به ش��ورای مش��ورتی و نیز قصور اوبر در سرویس دهی 
به معترضان در فرودگاه جان اف کندی نیویورک، با انتقادات گسترده 
کاربران در ش��بکه های اجتماعی روبرو ش��د و بس��یاری از کاربران با 
راه ان��دازی کمپین #DeleteUber تصمیم به ح��ذف و تحریم این 

سرویس جایگزین تاکسی رانی گرفتند.
کاربران معترض می گویند از این پس به جای اوبر از اپ لیفت استفاده 
می کنند که با کمک مالی ی��ک میلیون دالری به اتحادیه آزادی های 
مدنی آمریکا، محکم و مصمم در کنار معترضان ایستاد. لیفت بالفاصله 
مخالفت شدید خود را با احکام ترامپ اعالم کرد و گفت در برابر چنین 

اقداماتی سکوت نخواهد کرد.
با این همه، اوبر هم پس از مش��اهده خش��م عموم��ی، بودجه ای سه 
میلی��ون دالری را برای کمک به رانندگانی اختصاص داد که از احکام 
ترامپ آسیب دیده اند و ای��ن احکام را »نادرست و نامنصفانه« خواند؛ 

نوش دارو پس از »دیلیت اوبر«.

یک شرکت تاکسیرانی آمریکا هم گفته بود که در چهارسال آینده یک 
میلیون دالر به اتحادیه آزادی های مدنی کمک خواهد کرد.

بلومبرگ همچنین گ��زارش کرده که برخی از کمپانی های تکنولوژی 
آمریک��ا در تدارک نامه ای خطاب به دونالد ترامپ هس��تند که در آن 

ضمن ابراز نگرانی در مورد این طرح به او پیشنهاد کمک داده اند.

 نزدیکی »اوبر« به ترامپ، باعث تحریمش از سوی کاربران 
شد

تراوی��س کاالنیک، مدیرعام��ل اوبر به خاطر پذیرفت��ن دعوت ترامپ 

 خروج مدیر تاکسی آنالین »اوبر« از تیم اقتصادی ترامپ
از آنجا که کاربران از یکدیگر خواستند تا از تاکسی انالین اوبر استفاده 
نکنند، چراکه مدیرش عضو تیم اقتصادی ترامپ شده است، »تراویس 
کاالنیک« تصمیم گرفت تا از تیم مشاوران اقتصادی ترامپ خارج شود 
و با نوشتن نامه ای خطاب به کارمندان خود اعالم کرد به دلیل دستور 
جدی��د ترامپ درب��اره مهاجران و پناهندگان مس��لمان، از تیم ترامپ 

خارج می شود.
نکته قابل توجه اینکه بسیاری از مردم در امریکا با مشارکت در کمپین 
»ضد اوبر«، اپلیکیش��ن تاکسی آنالین اوبر را پاک کرده و به جایش اپ 
رقی��ب یعنی لیفت / Lyft را روی گوش��ی های خ��ود نصب کردند و 

هم زمانی این دو اتفاق جالب شده است.
نتیجه ابتدایی در بخش نرم افزاری این بوده است که اپلیکیشن لیفت 

در اپ استور برای اولین بار از اپلیکیشن اوبر در دانلود پیشی ُجست.
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 Strategic and تصمی��م کاالنیک برای خروج از فوروم موسوم ب��ه
Policy Forum بس��یار دیر اتخاذ ش��د چراکه بس��یاری از کاربران 
اپ اوب��ر را پاک کرده و به سوی رقیب رفته اند و این اولین بار است که 
یک اپلیکیش��ن محبوب در این سطح دچار بحران هویتی و مهاجرت 

کاربری می شود.

برعکس( تماس برقرار کنند.
مایکل اش��میلو، مدیر اجرایی وایب��ر می گوید: »وایبر وظیفه خود می 
داند که مردم را در هرجا و مکانی که هستند به صورت رایگان و ایمن 
به یکدیگر متصل کند. با پدید آمدن ش��رایط فعلی موظف هستیم تا 

بستری را فراهم کنیم که مردم به هم نزدیک تر بمانند«.

 گوگل، خواهان بازگشت سریع کارکنانش از خارج آمریکا 
شد

در واکنش  به دستور ترامپ، ش��رکت گوگل از برخی از کارکنانش که 
ب��ه خارج از آمریکا سفر کرده اند، خواست��ه است تا هر چه سریعتر به 
کش��ور بازگردند. گوگل گفته است که بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنانش 
تحت تاثیر این فرمان قرار خواهند گرفت. این شرکت همچنین افزوده 
هزینه های ش��خصی که این افراد و خانواده هایش��ان متقبل می شوند، 
دردناک است.گوگل گفته بیم آن می رود که اجرایی ش��دن این فرمان 

موانعی را در به خدمت گرفتن افراد با استعداد در آمریکا ایجاد کند.

 حمایت ارتباطی وایبر از خسارت دیدگان تصمیم ترامپ
وایبر که یکی از محبوب ترین اپلیکیشن های ارتباطی است و بیش از 
۱۰۰ میلیون کاربر در سراسر جهان دارد، جز اولین شرکت هایی  است 

که به این قانون واکنش نشان داد. 
شرکت Rakuten که به عنوان مالک ژاپنی پلتفرم پیام رسانی وایبر 
شناخته می شود در واکنش به فرمان اجرایی دونالد ترامپ اعالم کرد 
از این پس برقراری تماس تلفنی بین آمریکا و هفت کش��ور مسلمان 

نامبرده رایگان خواهد بود.
به ای��ن ترتیب ایران، عراق، سومالی، س��ودان، سوریه، لیبی و یمن با 
بهره مندی از سرویس Viber Out )که به صورت پیش فرض پولی 
است( قادر هستند به صورت کاماًل رایگان با آشنایان خود در امریکا )و 

  واکنش »فیس بوک« و »توییتر« به محدودیت های ویزایی 
ترامپ

»توییت��ر« در واکنش به این اقدام پیامی را صادر کرد که در آن آمده 
است: »توییتر با مهاجرانی از همه مذاهب ساخته شده است. ما با آنها 

ایستاده ایم برای همیشه.«
مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیس��بوک نی��ز از ترامپ خواست سیاست 
درهای باز را پیش بگیرد. او در پست فیس بوکی خود که در پی صدور 
فرمان ترامپ منتش��ر کرد، با اش��اره به پیشینه مهاجرت و پناهندگی 
در خانواده خود و همس��رش، منفع��ت ورود خارجی ها به آمریکا را به 
ترامپ یادآور ش��د و نوش��ت: »امیدوارم با شجاعت و شفقت جهان به 
جای بهتری برای زندگی تبدیل شود. ما باید کشور را امن نگه داریم، 
اما این کار را باید از طریق تمرکز بر کسانی که تهدید واقعی محسوب 
می شوند انجام دهیم. بسط دادن قانون به فراتر از کسانی که تهدیدی 
برای امنیت آمریکا هس��تند، باعث خواهد شد از یک سو آمریکایی ها 
احساس امنیت کمتری داشته باشند و از سوی دیگر میلیون ها مهاجر 
غیرقانون��ی که تهدیدی به هم��راه ندارند، در هراس اخراج از کش��ور 

باشند.«
زاکربرگ همچنین در پس��ت خود تاکید کرد: »بای��د درها را به روی 
پناهجوها و کسانی که به کمک نیاز دارند باز نگه داشت. چون همین 

است که ما را ما کرده است.«

مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیسبوک از ترامپ خواست سیاست درهای باز را پیش بگیرد. او در پست 
فیس بوکی خود که در پی صدور فرمان ترامپ منتشر کرد، با اشاره به پیشینه مهاجرت و پناهندگی در 

خانواده خود و همسرش، منفعت ورود خارجی ها به آمریکا را به ترامپ یادآور شد.
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  آمازون و مایکروسافت به جنگ ترامپ می روند 
مایکروساف��ت و آمازون که نگ��ران ممنوع ش��دن ورود نیروهای کار 
مستعد به آمریکا و تشدید مشکالت خود هستند، قصد دارند با توسل 
به قوه قضاییه این کش��ور مانع از اج��رای فرمان وی به منظور ممنوع 

کردن ورود مهاجران به آمریکا شوند.
باب فرگوسن دادستان کل واش��نگتن دادخواست��ی را بر ضد دستور 
ترامپ تهیه و ارسال کرده و از این طریق به دنبال بی اثر کردن دستور 
ترامپ در مورد ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور مسلمان از جمله ایران 
به ایاالت متحده است.عالوه بر مایکروسافت و آمازون، Expedia هم 
در این نبرد حقوقی شرکت کرده و قرار است این شرکت ها اطالعاتی 
را در م��ورد تاثیر منفی این دستور بر فعالیت های خود به دادگاه ارائه 

کنند و در صورت لزوم در دادگاه شهادت دهند.
جف بزوس مدیرعامل آمازون با ارسال ایمیلی به کارمندانش از آمادگی 
گروه حقوقی این ش��رکت برای حمایت از دادستان کل واشنگتن خبر 
داده و افزوده که این ش��رکت انتخاب های حقوقی دیگری نیز خواهد 
داشت. در دادخواست مذکور ممنوعیت مهاجرتی اخیر بر خالف قانون 
اساسی آمریکا دانسته شده و چنین کاری عامل دوری اعضای خانواده 
ها، آسیب دیدن به ساکنان واش��نگتن، وارد آمدن خسارات اقتصادی، 
ضرر رسیدن به ش��رکت های مستقر در واش��نگتن و ... دانسته شده 

است.

هزی��نه ها را در فض�ای مجازی از افراد داوطلب جمع آوری کرد.
CrowdJustice ع��الوه بر ارائه خدمات جم��ع آوری پول در فضای 
مج��ازی، برای افزایش اگاهی عموم��ی در مورد پرونده های حقوقی و 

شکایت های قضایی نیز قابل استفاده است.
یکی از سه پرونده اولیه مطرح ش��ده در CrowdJustice مربوط به 
جمع آوری پول برای کمک به دو برادر یمنی به نام های طارق و عمار 
عزی��ز است که پس از ورود به فرودگاه بین المللی داالس در ویرجینا 

در ۲۸ ژانویه مجبور به بازگشت به اتیوپی شدند.
در ابت��دا ق��رار بود برای کمک به این دو ب��رادر ۱5 هزار دالر از طریق 
CrowdJustice جمع آوری ش��ود. وقتی این هدف در عرض شش 
ساعت محقق شد، این رقم به 6۰ هزار دالر افزایش یافت و انتظار می 

رود این رقم ظرف چند روز جمع آوری شود.
پلتفورم CrowdJustice توسط گروهی ده نفره اداره می ش��ود که 
در زمین��ه پرونده ه��ای مربوط به امور مهاجرتی نی��ز تخصص دارند. 
CrowdJustice اولی��ن بار ۱۸ ماه قبل راه اندازی ش��د و تا به حال 
برای رسیدگی ب��ه ۱5۰ پرونده و جمع آوری ۲.5 میلیون دالر کمک 

مالی به کار گرفته شده است.

  کاسبی یک شرکت نوپای فناوری از سیاست ضدمهاجرتی 
ترامپ

مخالفت های گس��ترده با سیاست های ضدمهاجرت��ی ترامپ به نفع 
ش��رکت نوپای فناوری CrowdJustice ش��ده است ک��ه به افراد و 
سازمان ها کمک می کند برای پیش��برد ش��کایات به طور آنالین پول 

جمع کنند.
CrowdJustice ک��ه تا به حال در بریتانیا مس��تقر بوده، اعالم کرد 
زمان آغاز فعالیت خود را در آمریکا به جلو می اندازد تا بتواند از مزایای 
راه اندازی پیکارهای مختلف حقوقی در این کش��ور برای دفاع از اتباع 
هفت کشور مسلمان که نمی توانند وارد خاک امریکا شوند، بهره مند 
شود.بس��یاری از اتباع این کشورها به دنبال ش��کایت از دولت ترامپ 
هس��تند ولی این کار مس��تلزم صرف هزینه های ک��الن است و امید 
می رود با استفاده از خدمات CrowdJustice بتوان بخش��ی از این 

  چ�ه ابزارهای قانونی  برای مبارزه با سیاس�ت های ترامپ 
وجود دارد؟

در این شرایط، چه ابزارهای قانونی ای برای مبارزه و تعدیل سیاست های 
ترامپ وجود دارد؟ تبعات ریاست جمهوری ترامپ برای دموکراسی در 

این کشور چه خواهد بود؟
پاسخ به این سواالت نیازمند بررسی ساختار قدرت و نهاد های نظارتی 
ایاالت متحده اس��ت. گرچه رسوایی  واترگیت در دهه 7۰ میالدی که 
منجر به استعفای رئیس جمهور وقت ریچارد نیکس��ون شد سبب شد 
تا قوه مقننه )کنگره( در نظارت بر قوه مجریه دقت و جدیت بیشتری 
نشان دهد و نهاد ریاست جمهوری را با محدودیت های معنی دار مواجه 
کند، اما در طول دو دهه گذشته، خصوصا پس از حمالت ۱۱ سپتامبر، 
قوه مجریه در ایاالت متحده با توسل به تهدیدات امنیتی توانسته است 
ت��ا سیطره قدرت خ��ود را در حوزه هایی که مرب��وط به امنیت ملی و 
سیاست خارجی می شود به طرز بی سابقه ای افزایش دهد. این افزایش 
ق��درت و عدم  پاسخگویی به کنگره در دوران ج��ورج دبلیو بوش و با 
رهب��ری معاون او دیک چنی آغاز ش��د و در دوران باراک اوباما نیز تا 
حدودی ادامه داشت. آن گونه که از شواهد بر می آید دولت ترامپ نیز 

قصد دارد تا روش دیک چنی را دنبال کند.

CrowdJustice که تا به حال در بریتانیا مستقر بوده، اعالم کرد زمان آغاز فعالیت خود را در آمریکا به جلو 
می اندازد تا بتواند از مزایای راه اندازی پیکارهای مختلف حقوقی در این کشور برای دفاع از اتباع هفت 

کشور مسلمان که نمی توانند وارد خاک امریکا شوند، بهره مند شود.
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از ط��رف دیگر، جمهوری خواهان اکنون اکثریت کنگره این کش��ور و 
فرمانداران ایالت��ی را در اختیار دارند که کار را برای نظارت دوچندان 
دش��وار می کند. معرفی قاضی های محافظه ک��ار از سوی ترامپ برای 
عضویت در دیوان عالی این کشور نیز کار را برای توسعه دموکراسی در 
این کشور سخت می کند. بدین ترتیب و با توجه به اینکه دموکرات ها 
نهایتاً نمی توانند مانع نفوذ ترامپ شوند، وزن دیوان عالی نیز به سمت 
محافظه کاران تغییر خواهد کرد. تمام این تحوالت راه را برای ترامپ و 

سیاست هایش هموارتر می کند.

  عواقب سیاس�ت های ترامپ، برای س�اختار دموکراس�ی 
آمریکا چه خواهد بود؟

بس��یاری از ساختارهای دموکراتیک ایاالت متحده متکی به هنجارها 
است و نه قانون. برای مثال انتش��ار مدارک مالیاتی و پزشکی در زمان 
رقابت های انتخاباتی، حل تضاد منافع و عدم به کارگیری اقوام در کاخ 
سفید همگی از هنجارهایی است که تا کنون مورد احترام بوده است. 
ام��ا، ترامپ چه در طول رقابت های انتخابات��ی و چه از زمان به دست 
گرفتن ق��درت، بارها این هنجارها را نادیده گرفته است. با وجود این، 
ب��ه نظر نمی رسد که رفتار او خلل جدی در حمایت طرفدارانش ایجاد 
کرده باش��د. چنانچه خودش نیز به این موضوع اش��اره کرده است که 
حتی اگر او در میدان تایمز نیویورک با اسلحه کسی را به قتل برساند، 

طرفدارانش همچنان از او حمایت خواهند کرد.
خطر چنین روندی آنجا است ک��ه مهم ترین ابزار مهار رئیس جمهور 
یعن��ی استیضاح را با چالش مواج��ه می کند. چرا که هر بار که ترامپ 
چنین هنجارهایی را بدون کوچکترین عواقبی می شکند، عمال سابقه ای 

ایجاد می کند که کار را برای استیضاح او دشوارتر می کند.

آنچ��ه ای��ن روزها بر نگرانی ها اف��زوده است سرپیچ��ی نیروهای اداره 
گمرک و حفاظت م��رزی دولت ترامپ از احکام دادگاهی علیه فرمان 
منع ورود مهاجران و پناهجویان است. اما ماجرا چیست؟ در پی امضای 
فرمان منع ورود پناهجویان و ش��هروندان 7 کش��ور عموما مس��لمان، 
اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا، که یکی از باسابقه ترین سازمان های 
غیرانتفاع��ی برای دفاع از آزادی های مدنی در این کش��ور به حس��اب  
می آید، با طرح دعوی علیه این فرمان توانست در چندین ایالت حکم 
تعلیق این فرمان را در سطح ملی به دست آورد، اما در چند فرودگاه، 
نیروهای اداره گمرک و حفاظت مرزی، در اقدامی بی سابقه مانع دیدار 
وکال و حتی نمایندگان کنگره با مس��افرانی که در فرودگاه ها بازداشت 
ش��ده  بودند، ش��دند. اقدامی که گرچه با اعتراض ج��دی دموکرات ها 
مواجه ش��ده اس��ت اما واکنش جدی جمهوری خواه��ان را تاکنون در 

پی نداشته است.

بنابرای��ن، اگر دولت ترامپ از ای��ن پس نیز سرپیچی از حکم دادگاه و 
ی��ا حتی دیوان عالی را به عنوان راه  حلی در دستور کار قرار دهد، قوه 
قضاییه ایاالت متحده راهی برای اجرای احکام دادگاه نخواهد داش��ت. 
در آن صورت آیا می توان انتظار داشت که ایاالت متحده با بحران قانون 

اساسی مواجه شود؟ نتیجه اعتراضات مردمی چه خواهد بود؟
در کمتر از چند هفته از آغاز به کار دولت جدید، ایاالت متحده شاهد 
چندین تظاهرات گس��ترده و بی سابقه علیه ترامپ بوده است. اما این 
نیروی مردمی ایجاد شده تنها در شرایطی می تواند به گونه ای معنی دار 

بسیاری از ساختارهای 
دموکراتیک ایاالت متحده 
متکی به هنجارها است 
و نه قانون. برای مثال 
انتشار مدارک مالیاتی 

و پزشکی در زمان 
رقابت های انتخاباتی، 

حل تضاد منافع و عدم 
به کارگیری اقوام در 
کاخ سفید همگی از 

هنجارهایی است که تا 
کنون مورد احترام بوده 

است. 
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مانع از اجرایی ش��دن سیاست های ترامپ شود که دموکرات ها بتوانند 
به ش��یوه ای هوش��مند آن را سازمان  دهی کنند. ب��ه این معنا که این 
مخالفت ها از تظاهرات ها و تجمعات اعتراضی فراتر رفته و قانون گذاران، 
نمایندگان و سایر منتخبان مردم - چه در سطح محلی و ایالتی و چه 
در سطح ملی - را تحت فشار گذارد. به این شیوه می توان حتی برخی 
از جمهوری خواهانی را که فعال در مقابل ترامپ سکوت اختیار کرده اند 
یا اعتراضاتش��ان تنها به مصاحبه ها و بیانیه ها محدود شده  است وادار 
کرد تا اقداماتی تاثیرگذار )مانند رای منفی، احضار وزرا به کنگره( برای 

مقابله با سیاست های ترامپ انجام دهند.
ای��االت متحده روزه��ای سرنوش��ت سازی در پیش روی خ��ود دارد. 
سیاست ه��ای مورد نظ��ر ترامپ می تواند منجر ب��ه تغییراتی بنیادین 
در ساختار سیاسی- اجتماعی این کش��ور ش��ود که بسیاری از آنها با 
آنچه به ارزش های مشترک آمریکایی معروف است در تضاد می باشد. 
اگ��ر دموکرات  ها بتوانند از نیروی ایجاد ش��ده در مقابل��ه با ترامپ با 
هوش��مندی استفاده کنند، شاید شکس��ت انتخابات ۲۰۱6 تبدیل به 
پیروزی دراز مدت ش��ود. اما در غیر این صورت می توان انتظار داشت 
که ارزش ه��ای آمریکای پس از ترامپ ش��باهت چندانی به آمریکای 

پیش از آن نداشته باشد.

  تعلیق فرمان اجرایی ترامپ توسط دادستان واشنگتن
»باب فرگوسن« دادستان واش��نگتن از دریافت مج��وز تعلیق فرمان 
اجرای��ی »دونالد ترام��پ« رئیس جمهور آمریکا در م��ورد محدودیت 

مهاجرت به این کشور خبر داد.
ای��ن حکم پ��س از آن صادر ش��د ک��ه فرگوسن به هم��راه دادستان 
»مینسوتا« فرمان اجرایی ترامپ را خالف قانون اساسی توصیف کرده 

و از دولت به دادگاه فدرال »سیاتل« شکایت کردند.
به گفته فرگوسن، »جیمز روبرت« قاضی فدرال با پذیرش استدالل دو 
دادستان، حکم قضایی تعلیق موقت و سرتاسری فرمان دولت را صادر 
کرده است.هرچند به گفته دادستان واش��نگتن حکم تعلیق بالفاصله 
الزم االجرا است، اما هنوز جزئیات بیش��تری در م��ورد اینکه مأموران 

مرزی به حکم دادگاه عمل می کنند یا نه منتشر نشده است.
پی��ش از این ه��م چند قاضی در مناطق مختل��ف آمریکا علیه فرمان 
ترام��پ رأی داده بودند، اما هیچ یک از این احکام کل کش��ور را در بر 

نگرفته و مختص همان منطقه خاص بود.

  واکنش خشم آلود ترامپ به لغو موقت فرمان مهاجرت
دونال��د ترامپ، به حکم دادگاه��ی درآمریکا در مورد لغو موقت فرمان 
منع ورود ش��هروندان هفت کش��ور عمدتا مس��لمان به خاک آمریکا 

واکنش خشمگینانه ای داشته و آن را محکوم کرده است.
ترام��پ در توییت��ی دستور ای��ن دادگاه را »مضح��ک« خوانده است. 
اوهمچنین در پیام توییتری اش گفته است که حکم این »به اصطالح 

قاضی« که اطاعت نکردن از قانون است را برمی گرداند.
کاخ سفید هم اعالم کرد علیه رای دادگاه فدرال سیاتل فرجام خواهی 

کرده و خواستار تجدیدنظر در این حکم خواهد شد.
ش��ان اسپایس��ر، سخنگوی کاخ سفید در بیانیه ای اعالم کرد، وزارت 
دادگستری ماموریت یافته تا در اولین فرصت خواستار توقف اضطراری 

حکم قاضی فدرال شود.
او نوش��ت، فرمان اجرایی دونالد ترامپ اقدامی قانونی و مناسب بوده و 
در چارچوب اختیارات قانونی رئیس جمهوری در حفاظت از کش��ور و 

مردم آمریکا صادر شده است.

ایاالت متحده روزهای 
سرنوشت سازی در 

پیش روی خود دارد. 
سیاست های مورد نظر 
ترامپ می تواند منجر 

به تغییراتی بنیادین در 
ساختار سیاسی- اجتماعی 

این کشور شود که 
بسیاری از آنها با آنچه 
به ارزش های مشترک 

آمریکایی معروف است در 
تضاد می باشد. 
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والدین چگونه می توانند رفتار آنالین کودکان را کنرتل کنند؟
مثل خیلی از پدر و مادرها، من مسوول غیررسمی امور کامپیوتری و اینترنت در خانه هستم و مانند خیلی جاهای دیگر کاربرانی که با 
آنها سر و کار دارم از سرویسی که می گیرند راضی نیستند. وقتی تالش کردم مدت زمان آنالین بودن دو فرزند نوجوانم را کنترل کنم، 

شکایت  آنها بیشتر شد.

برای کنترل فعالیت آنالین کودکانم ابزارهای مختلفی را به کار بردم:
• تنظی��م روت��ر خانه برای مح��دود کردن زمان دسترس��ی بچه ها به 

اینترنت،
• نصب اپلیکیش��ن هایی روی تبلت برای نظارت بر محتوایی که بچه ها 

دنبال می کنند،
• نرم افزارهایی روی کامپیوتر خانگی برای شناسایی بدافزارها و محدود 

کردن کلیدواژه هایی که بچه ها می توانند در اینترنت جستجو کنند،
ای��ن کارها تا اندازه ای ج��واب داد، اما می دانم که نقص هایی دارد و به 
همین دلیل به روش های غیرالکترونیک هم متوسل شدم. مثال بچه ها 
را از بازی با کامپیوتر و تبلت یا تلفن هوشمند منع می کنم، اگر ببینم 
در زمانی بازی می کنند که باید تکلیف مدرسه شان را انجام دهند، النه 

خرگوش خانگی را تمیز کنند یا برای مدرسه رفتن آماده شوند.
ب��ر اساس یافته های پژوهش��گران، تنها من نیس��تم ک��ه از ابزارهای 
تکنول��وژی برای نظارت بر رفتار آنالی��ن فرزندانم استفاده می کنم، تا 
هم زمان استفاده آنها محدود ش��ود و هم در فضای وب امنیت داشته 

باشند.
آمار شرکت امنیت کامپیوتری سیمنتک نشان می دهد که تقریبا 44 
درصد والدین اپلیکیشن ها را برای نظارت برفعالیت آنالین فرزندان شان 
ب��ه کار می برند، 39 درصد والدین تاریخچ��ه مرورگر بچه ها را کنترل 
می کنن��د و 37 درصد پدر و مادرها محدودیت های روی روتر اینترنت 

می گذارند.
م��ن همه این س��ه روش را به کار می برم و قص��د دارم که استفاده ام 
را گس��ترش ده��م. تکنولوژی می توانس��ت مفیدتر از این باش��د، اگر 
ش��رکت های کامپیوت��ری محصوالتی با امکانات بیش��تر برای کنترل 

والدین عرضه می کردند.
 نیک ش��او، مدیر بخ��ش اروپایی کمپانی امنی��ت کامپیوتری نورتن، 
می گوید تعجبی ن��دارد که والدین برای مدیری��ت زمان آنالین بودن 
فرزندانشان به دنبال استفاده از تکنولوژی هستند، چرا که در این حوزه 

به سختی می توانند کمک پیدا کنند.

به گفته آقای شاو »وقتی افراد با فرزندانشان مشکل دارند، ممکن است 
برای چاره جویی سراغ والدین خودشان بروند، اما در این زمینه والدین 

شما هیچ ایده ای ندارند که با چه مواجه هستید.«
این مدیر نورتن می گوید امروز بچه ها بیشتر از بقیه از این مسائل سر 
در می آورند و خیلی راحت از والدین ش��ان در زمینه تکنولوژی سبقت 

می گیرند. »بسیاری از والدین در این زمینه بی تجربه هستند.«
من حتی به خودم غره شده بودم برای اینکه هیچ کدام از ابزارهایی که 
استفاده کردم، پیغام اخطار نفرستادند. فکر می کردم همه چیز درست 
کار می کن��د و بچه هایم در یک فضای امن وارد اینترنت می ش��وند و 

بازی می کنند.
اما اش��تباه می کردم. کم کم دریافتم که بچه های نوجوانم با دستکاری 
ساعت کامپیوتر، استفاده از تنظیمات سیس��تم و قرار دادن کامپیوتر 
در وضعیت خواب، توانسته اند بیش��تر قفل ها و محدودیت هایی را که 

برایشان گذاشته بودم دور بزنند.
آقای شاو می گوید اشتباه آماتوری من این بود که تمام بار را بر دوش 

سخت افزار گذاشته بودم.
مدیر ش��رکت نورتن می گوید: »تکنولوژی به شما کمک خواهد کرد، 
اما این واقعیت را که باید مکالمه بیش��تری با بچه هایتان داشته باشید 

نفی نمی کند.«
ب��ه توصیه آقای ش��او، من باید ب��ه فرزندام کمک کن��م که بفهمند 
چرا کنت��رل  فعالیت آنالین آنه��ا الزم است. توضی��ح دالیل می تواند 

مخالفت های بچه ها را کاهش دهد.
البته بای��د اقرار کنم که چنین گفت و گوهایی با فرزندانم داش��ته ام، 
اما بیشتر توصیه های من از جنس »کمتر بازی کنید و بیشتر ریاضی 
بخوانی��د« بوده است تا اینکه به آنها بگویم »آنتی ویروس جلوی هک 

شدن حساب کاربری یوتیوب شما را می گیرد«.
تونی آنس��کام، متخصص امنیت وب در کمپانی آنتی ویروس آواست، 
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والدین چگونه می توانند رفتار آنالین کودکان را کنرتل کنند؟

می گوی��د صحبت کردن با بچه ه��ا درباره روش های استف��اده امن از 
اینترنت بهتر از تحمیل محدودیت ها بر آنها جواب می دهد.

آقای آنس��کام می گوید »حتما قواعدی برای چگونگی استفاده آنها از 
اینترنت وضع کنید، ام��ا همچنین باید به فرزندان خود مبانی امنیت 

سایبری را آموزش دهید.«
»بس��یاری از والدین اصال با بچه ها در این زمین��ه حرف نمی زنند. به 
آنه��ا بگویید که چ��ه کاری قابل قبول است و چ��ه رفتاری پذیرفتنی 

نیست.«
این توصیه ها باید ش��امل ندادن رمز عبور به دیگران باشد و همچنین 
باید بدانند که قبل از فرستادن هر گونه داده ش��خصی مانند اطالعات 

تماس، عکس و ویدئوی شخصی خوب فکر کنند.
 

ب��ه گفته این متخصص امنیت، بی تجربگی خیلی از بچه ها را در خطر 
قرار می دهد و مهم است که به آنها یادآوری کنیم از اطالعات آنها چه 
استفاده ای می تواند بش��ود و چه کسانی ممکن است به اطالعات آنها 

عالقمند باشند.
آقای آنس��کام می گوید این اطالعات صرفا م��ورد سوء استفاده دزدان 
سایب��ری قرار نمی گی��رد و حتی ممکن است آنه��ا را درخطر اخاذی 

آنالین قرار دهد.
هش��دار درباره امکانات پنهان اپلیکیشن های محبوب مهم است، برای 
اینکه بعضی از اپلیکشین ها اطالعاتی را از کاربران می خواهند که واقعا 

نیازی به ارائه آنها وجود ندارد.
ب��ه گفته آقای آنس��کام »مهمترین کاری که والدی��ن می توانند انجام 

دهند کار با اپلیکیشن هایی است که فرزندانشان استفاده می کنند«.
این کار به والدین کمک می کند که بفهمند فرزندان آنها چه اطالعاتی 
را ممکن است در اختیار آن اپلیکیشن گذاشته باشند و امکانات مخفی 

این اپلیکیشن ها چیست.
بعضی از اپلیکیش��ن ها بی خطر به نظر می رسند اما برای پنهان کردن 

فعالیت های بچه ها طراحی شده اند.

دکتر سونیا لیوینگس��تون، پژوهش��گر مدرسه اقتصاد لندن که درباره 
چگونگ��ی استف��اده بچه  ها از اینترن��ت مطالعه ک��رده است می گوید 

»ابزارک  ها تنها نیمی از ماجرا هستند.«
او می گوید ک��ه کمپانی ها باید کمتر بر روی فروش خود تمرکز کنند 
و بیش��تر خدماتی را طراحی کنند که نی��ازی به محافظت های بعدی 

ندارد.
به گفته دکتر لیوینگستون، والدین باید به جای تحمیل قواعد رفتاری، 
خودشان رفتار آنالین درست داشته باشند تا بچه هایشان را نیز تشویق 

به کار کنند.
همچنین مس��اله احترام والدین به فرزندان است که به جای تحمیل 
سلیق��ه ای بایدها و نبایده��ا، به آنها کمک کنند ک��ه تصمیم درست 

بگیرند.
بچه ها اگر خودش��ان فواید قوانین را ببینند، احتمال بیشتری دارد که 

از آن پیروی کنند.
دکتر لیوینگستون می گوید: »من چندان با ایده کنترل زیاد والدین بر 

روی فرزندان موافق نیستم. بچه ها هم حقوقی دارند.«

 نیک شاو، مدیر بخش 
اروپایی کمپانی امنیت 

کامپیوتری نورتن، 
می گوید تعجبی ندارد که 

والدین برای مدیریت 
زمان آنالین بودن 

فرزندانشان به دنبال 
استفاده از تکنولوژی 

هستند، چرا که در این 
حوزه به سختی می توانند 

کمک پیدا کنند.



پيامد پيام ها؛ خطر پوپولیسم ديجيتال

ش�بکه های اجتماعی به میانبر سیاستمداران در مس�یر رودررویی با توده مردم تبدیل شده اند. فیلیپ ِفلش، 
نویسنده مقاالت فلس�فی درباره توییِتر پراکنی ترامپ با نادیا اوربیناتی، استاد علوم سیاسی دانشگاه کلمبیا 
گفت وگو کرده است.نخستین بار در سال 20۱۱ »اندیشکده ِدموس« Think tank Demos پژوهش ها و بررسی 
خود را از حضور عوامگرایان دست راستی در اروپا منتشر کرد. این تحقیق داده های ۱2 هزار کاربر که هوادار یا 
عضو حزب های دست راستی بودند را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که اکثر هواداران حزب ها و شخصیت های 
عوام گرا و فعال در شبکه های اجتماعی، مردان جوان بیکار هستند و افزون بر حضور در شبکه های مجازی در 
تظاهرات و اجتماعات عوام گرایان هم شرکت می کنند.با حضور دونالد ترامپ به صحنه سیاست از قرار برگ تازه ای 
در استفاده از شبکه های اجتماعی به ویژه توییِتر برای جذب توده ها گشوده شده است. فیلیپ ِفلش، نویسنده 
مقاالت فلسفی برای »مجله فلسفه« چاپ برلین درباره توییِتر پراکنی دونالد ترامپ و پندار دموکراسی مستقیم از 
طریق شبکه های اجتماعی، با نادیا اوربیناتی گفت وگو کرده است. خانم اوربیناتی استاد علوم سیاسی در دانشگاه 

کلمبیا در نیویورک است و سال هاست که به پژوهش در زمینه سازوکارهای نوین دموکراسی می پردازد. 
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فلـش: خانـم اوربیناتی، رئیـس جمهور تـازه آمریکا، 
دونالـد ترامپ، نـام خود را »ارنِسـت ِهمینگـِوی 140 
حرفی« گذاشته و افکار عمومی بین المللی را یکپارچه 
به پیام های توییتری خود متوجه ساخته است. معنی و 

اهمیت این پدیده برای دموکراسی در غرب چیست؟ 
اوربیناتی: این که سیاستمداری از طریق توییتر به مردم پیام بفرستد، تازه 
نیست. آغازگر این کار باراک اوباما بود که با دور زدن حزب خود و رسانه های 
سنتی، با مردم تماس برقرار کرد. اگرچه این مفهوم جمع اضداد است، ولی 
من اسم این را »نمایندگی بی واسطه« می گذارم، چون مقصود از این کار و 
پدیده، برپایی دموکراسی مستقیم نیست. با اینکه نمایندگان سیاسی هنوز 
به عنوان واسطه های ما عمل می کنند، اما به تازگی تماسی مستقیم میان 
ما و ایشان برقرار شده که گویی هویت نوینی برای ما پدید می آورد و به ما 

بررسی »توئیرت پراكنی دونالد ترامپ« در گفت و گو با استاد علوم سياسی دانشگاه کلمبیا

تلقین می کند که ما در روند تصمیم گیری های مهم نقش و دخالت داریم. 
با حضور ترامپ این احساس و گرایش فقط شدیدتر شده است.

 
فلش: آیا به این ترتیب ما شـاهد دگردیسـی بنیادین 

نهادهای دموکراتیک هستیم؟ 
اوربینات�ی: این درست است که اِعمال دموکراسی از سوی نمایندگان به 
گونه ای که پس از جنگ جهانی دوم پدید آمده، هم اکنون دچار دگرگونی 
ش��دیدی شده است. البته این بدان معنا نیس��ت که عوام گرایان امروزی 
ب��ر اصل نهادهای تاکنونی بتازن��د زیرا آنها نیازی به چنین تاخت و تازی 

نمی بینند. 
دگرگونی هایی که هم اکنون مشاهده می شود، بیشتر در حیطه زبان رخ 
می ده��د. ترامپ برای این از توییتر خوش��ش می آید که در اینجا مجبور 
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خارج از
 گود

نیست زیاد حرف بزند بلکه از یک شیوه زبانی استفاده می کند که فرصت 
ژرفکاوی و سبک سنگین کردن به کاربر نمی دهد و او را مجبور می کند که 
بی درنگ موافق یا مخالف باشد. درست شبیه میدان های روم باستان که در 
آنها مردم موافقت خود را مستقیما با باال بردن دست نشان می دادند. به این 
ترتیب عوام گرایی نوین، ما را به همان روزها و حاالت جمهوری روم باستان 
بازمی گرداند. یعنی همان فریادها یا هو کشیدن ها یا همان شور و ولوله ای 

که رهبران سیاسی در مردم ایجاد می کردند.
 

فلـش: نقـش و وضعیت کنونـی حزب هـا در این میان 
چیست و چگونه است؟

اوربیناتی: حزب های سیاسی هم اکنون با بحران های ش��دیدی دست و 
پنجه نرم می کنند. نخس��تین این بحران ها فس��ادهای مالی هستند که 
جنجال آنها در دهه ۱99۰ در ایتالیا برپا ش��د. همان دوره ای که سیلویو 
بِرلوسکونی بر سر کار آمد. ولی امروزه همین تغییر و تحول های حزبی در 

فرانسه، انگلیس و به ویژه در ایاالت متحده هم رخ داده است. 
جمهوري خواهان آمریکا به راستی نمی دانند با نامزد خودشان که از خارج 
بر سرشان فرود آمده چه رفتاری باید داشته باشند. تردید شدید و انشعاب 
درونی که در حزب ها می بینیم، همه نشان از تحوالت بنیادین دارند و این 
در حالی است که هسته اصلی دموکراسی های ما را حزب ها تشکیل می دهد 

و به این خاطر ما هم اکنون به سوی آینده ناروشنی پیش می رویم. 
رهبران و شخصیت های برجسته جای حزب ها را گرفته اند و مانند شهریاری 
که ماکیاولی ترسیم می کرد، می توانند هواداران خود را بدون هیچ واسطه و 
ضابطه نهادینی بسیج کنند و به جنب و جوش وادارند. ما هم اکنون شاهد 

دگردیسی دموکراسی که بر پایه نمایندگان انتخابی استوار بوده هستیم که 
به سوی عوام گرایی پیش می رود.

فلش: چه تحوالتی حزب های ما را گرفتار این بحران های 
بنیادین کرده اند؟ 

اوربیناتی: نخست اینکه حزب ها دیگر جذاب نیستند. دوم امکان های تازه 
رسانه ای هستند که رهبرانی پر ابهت و جذاب می طلبند و اهمیت آنها را 
برجسته می کنند و حزب ها را بیش از پیش دچار بحران و کاهش هوادار 
می سازند. رهبران عوام گرا هیچ عالقه ای به سازمان های نظارتگر ندارند که 
ایشان را مجبور به رعایت اساسنامه ها و نظامنامه های دست و پاگیر کنند. 
آنها در واقع حزب شخصی خودشان را می خواهند. بِرلوسکونی به همین 
خاطر در آن دوره حزب فورتس��ا ایتالیا را برپا کرد. حاال ترامپ هم تقریبا 

همین کار را می کند، منتها به همراه گروهی درون حزب جمهوریخواه. 

فلش: پس ما به عنوان شهروندان بالغ و نگران، در این 
وضعیت پیچیده چه باید بکنیم؟

اوربینات�ی: از آنجا که تقریبا غیرممک��ن است بتوان مردم را متقاعد کرد 
پیام های ترامپ را نخوانند و نادیده بگیرن��د، ایراد اول متوجه رسانه های 
ع��ادی تاکنونی مانند روزنامه ها و فرستنده های تلویزیونی است که نقش 
بزرگی در پیروزی ترامپ داشتند و دارند. این ها دانه دانه نظرها و پیام های 
ترامپ را تش��ریح و تفس��یر می کنند و به این ترتیب برای او تبلیغ و او را 
مط��رح می کنند. در صورتی که به ج��ای توجه به حرف های ترامپ باید 
کارهای او را آش��کار کرد و به بحث کش��ید. باید توضیح دهیم او چه می 
کند و چه تصمیم هایی می گیرد. ما باید ترامپ را کنار بگذاریم و به بررسی 
مسائل و موضوع های سیاسی بازگردیم. افزون بر این ما باید باز به حزب های 

سیاسی رو کنیم. چالش بزرگ زمان ما اصالح حزب های ما است. 
حقوقدان اتریشی هانس ِکلِزن Hans Kelsen در دهه ۱9۲۰ به درستی 
می گفت، آن دموکراسی که از میلیون ها رأی دهنده ولی بدون هیچ حزبی 
تشکیل شده باشد، به بار نخواهد نشست. این سخن ربطی به نخبه گرایی 
ندارد. نخبه گرایی واقعی آن است که ما نتوانیم آن را کنترل کنیم. درست 

مانند مورد ترامپ.

منبع: سایت خبرگزاری دولتی آلمان

از آنجا که تقریبا غیرممکن 
است بتوان مردم را متقاعد 

کرد پیام های ترامپ را 
نخوانند و نادیده بگیرند، 

ایراد اول متوجه رسانه های 
عادی مانند روزنامه ها و 
فرستنده های تلویزیونی 
است که نقش بزرگی در 
پیروزی ترامپ داشتند و 

دارند. 
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فراز و نشیب های تاکسی های اینرتنتی در دنیا؛ 
از اوبر تا اسنپ و تپسی

زهرا طاهری

آنچ�ه که این روزها در کالن ش�هر تهران با عنوان اس�نپ و تپس�ی ش�ناخته 
می شوند، نمونه های ایرانی اپلیکیشن حمل و نقل »اوبر« هستند که با استقبال 

عموم و رضایت مردم و راننده ها مواجه شده اند.
چیزی که در هفته های گذش�ته به محل نزاع تاکسی ها و آژانس های پایتخت با 
اس�نپ و تپسی تبدیل ش�ده، در اذهان عموم جامعه که حاال این دو اپلیکیشن 
حمل و نقل برایش�ان اولویت های س�فرهای درون شهری اس�ت، رأی را به نرخ 
کمتر و رضایت بیشتر می دهد. مجادله ای که شاید باید نظر مردم مبنی بر میزان 
رضایت و نارضایتی از هر دو طرف ماجرا را به عنوان فاکتوری تمام و کمال برای 
قضاوت به حساب آورد. همین راه پر پیچ و خم در روزگاری پیش پای اوبر، لیفت 

و تاکسی های اینترنتی و اپلیکیشنی مشابه بود.

س��ال ۲۰۰9 بود که تحول عظیمی در سیس��تم حمل و نق��ل عمومی اتفاق افتاد. 
خاستگ��اه این تغییر، کالیفرنیا در ایاالت متحده آمریکا بود. ایده جدیدی که توسط 
گرت کمپ به یک طرح انقالبی تبدیل شد خیلی زود با پشتیبانی و شراکت تریویس 
کلینیک در قامت سرمایه گذار، آغازگر راهی ش��د که می توان آن را تغییر عظیم در 

سیستم حمل و نقل عنوان کرد.
اوبر وارد بازار کار شد. ورودش بازار را رقابتی نکرد بلکه با قدرت آن را به انحصار خود 
درآورد. با حضور اپلیکیش��ن اوبر به عرصه حمل و نقل در کالیفرنیا، آنچه که اتفاق 
افتاد این بود که اوبر هفتاد درصد از حمل و نقل های روزانه کالیفرنیا را زیر لوای خود 
قرار داد. تاکسی های معمولی شهری چاره ای جز پایین آوردن نرخ های خود نداشتند 
تا بتوانند این انحصار را بشکنند و فضا را رقابتی کنند. اتفاقی که قطعا به مذاق آنها 
خ��وش نمی آمد و بعدها جرقه اعتراضاتی را زد که ش��عله های آت��ش آن روز به روز 

گسترده تر می شد.

   اوبر چیست؟
اوبر در واقع یک اپلیکیشن است که در قالب سرویس خدمات حمل و نقل به مشتری 
خود این امکان را می دهد تا از طریق اینترنت برای سفرهای شهری خود درخواست 
ماش��ین کند. در ادامه این پروسه بسیار سریع، مسافر می تواند از طریق اپلیکیشن 
مشخصات خودرو،  راننده و محل دقیق او را دریافت کرده و به این ترتیب سفر امن و 

البته »ارزان تری« را تجربه کند.
اگر می خواهید با اوبر بیش��تر آشنا شوید فقط کافی است بدانید آنچه که این روزها 
در کالن شهر تهران با عنوان اسنپ و تپسی شناخته می شوند نمونه های ایرانی این 
اپلیکیشن حمل و نقل هستند که با استقبال عموم و رضایت مردم و راننده ها مواجه 

شده اند. با این حال حواشی پیرامون این سیستم های حمل و نقل همیشه وجود داشته، 
 چه برای اسنپ و تپس��ی و چه اوبر و رقیب جدی اش لیفت که صد البته دردسرهای 
به مراتب پیچیده تری را سپری کردند هر چند همچنان فعال و با همان قوت اولیه کار 

خود را پیش می برند.

  اوبر چگونه پر و بال گرفت؟

شما می توانید بدون هیچ دغدغه ای از طریق اپلیکیشنی که روی تلفن هوشمند خود 
دانلود کرده اید درخواست تاکسی کرده ، از مشخصات خودرو، راننده و مکان او مطلع 
ش��وید. از طریق جی پی اس همچنین می توانید با مکان یابی راننده متوجه ش��وید او 
دقیقا کجاست و تا چه زمان به شما می رسد. قیمت ها به طرز قابل توجهی از تاکسی 
سرویس های معمول شهری پایین تر است، سرعت در این پروسه باالتر و تاکسی های 
اینترنتی در دسترس تر هستند. در واقع شما می توانید در هر نقطه ای که باشید به آنها 
دسترس��ی پیدا کنید. آیا همه اینها کافی نبود تا اوبر خیلی سریع پر و بال بگیرد و به 
یک سیستم حمل و نقل اینترنتی محبوب تبدیل شود؟ آنچه که برای اوبر اتفاق افتاد 

همین بود.
طبیعی است که در چنین شرایطی، کسب و کاری این چنین پر رونق دیگران را هم 
وارد گود رقابت  می کند. برای اوبر اما جدی ترین رقیب لیفت بود که توانست همپای این 

سیستم پیش برود و خودش را بین مردم جا بیاندازد.
به این ترتیب بود که اوبر از محدوده صرف ایاالت متحده خارج شده و به دیگر قاره ها، 
کشورها و شهرها سفر کرد. حاال اوبر با 66 کشور و 5۰7 شهر به یک سیستم حمل و نقل 
اینترنتی محبوب تبدیل شد. البته این محبوبیت صرفا بین مردم مصرف کننده بود وگرنه 
سندیکاهای تاکسیرانی در سراسر دنیا قطع به یقین، صدای بلند زنگ خطری را بیخ 
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گوش خود احساس می کردند که طبیعی بود بابت آن و کسب و کار از رونق افتاده شان 
شاکی شوند و داد اعتراض سر دهند.

  آغاز جنگ در برابر اوبر
در همان حالی که اوبر رش��د بین المللی را تجربه می کرد، اختالفات عمیق و جدی با 
سیستم های تاکسیرانی شهرها و البته دولت های کشورهایی که اوبر به آنها راه یافته بود 
سر برآورد. در ماه آوریل ۲۰۱4، فعالیت اوبر در ش��هر برلین از طرف دولت این کش��ور 
ممنوع شد اگرچه این سیستم همچنان در سایر شهرهای آلمان بسیار فعال و جدی 
روند رو به رشد خود را ادامه می داد. با این حال استقبال شدید مردمی از اوبر همچنان 
تعلیق فعالیت اوبر در برلین را به مذاکرات می کشاند و به نظر می رسد این پرونده هنوز 
بسته نشده باشد. در تاریخ ۱۱ ژوئن سال ۲۰۱4 اما راننده های تاکسی های شهری در 
شهرهای برلین، لندن، پاریس و مادرید اعتراضات گسترده ای علیه اوبر به راه انداختند 
و حضور این سیستم در حمل و نقل شهری را مسبب از رمق افتادن کسب و کار خود 
اع��الم کردن��د. با این حال اگرچه در برلین فعالیت اوبر متوقف ش��د و البته این اتفاق 
همچنان در محافل قانونی این شهر محل بحث بسیار دارد اما سایر دیگر شهرها موفق به 
حذف تاکسی سرویس اینترنتی اوبر از سیستم حمل و نقل عمومی نشدند. با این حال 
این مجادالت همچنان ادامه داشت و در حالی که اوبر به غول حمل و نقل اینترنتی در 

دنیا تبدیل می شد مخالفت ها با آن شدت بیشتری می گرفت.

پیش رفت.

  وقتی دولتی ها از پس توقف اوبر برنیامدند...
ب��ا وجود همه مخالفت ها و البته توقف فعالیت اوب��ر در برخی مناطق اما دولت های 
درگیر با این کمپانی به طور گس��ترده از پس جلوگیری از ادامه کار اوبر برنیامدند. 
ناتوانی دولت ها در مسیر توقف فعالیت اوبر در حوزه های قضایی آنها به این دلیل اتفاق 
افتاد که برنامه عملیاتی اوبر در درجه اول بر روی اینترنت اجرا می شد.در عین حال 
استقبال مردم از اوبر باعث ش��د بسیاری از آنها از دولت های خود بخواهند قوانین را 
به نفع کمپانی اوبر تعدیل کنند تا این سرویس حمل و نقل اینترنتی بتواند همچنان 
ب��ه فعالیت خود ادامه دهد.در عین حال برخی دولت ها که اوبر در حوزه قضایی آنها 
فعالیت گسترده ای داشته قوانینی وضع کردند مبنی بر اینکه رانندگان اوبر باید طبق 
قانون مالیاتی ملزم به پرداخت مالیات خدمات دولتی باشند. با این وجود اوبر به این 
طرح اعتراض کرد و مدعی شد اوبر یک سرویس تاکسی نیست و بر همین اساس نباید 

تحت مقررات الزامی تاکسیرانی ها قرار بگیرد.

  سرویس اوبر هک شد
ماه می سال ۲۰۱4 بود که در طی یک حمله سایبری،  اوبر هک شد و اطالعات 5۰۰۰ 
راننده به سرقت رفت. اگرچه در همان زمان بنا به ادعای شرکت اوبر این اطالعات که 

حاال به دست هکرها افتاده بود هرگز مورد سوءاستفاده قرار نگرفت.
با وجود تمام مش��کالتی که برای اوبر ایجاد ش��د، حدس اینکه حمله هکری به اوبر 
روش��ی دیگر برای مبارزه با این سیستم حمل و نقل اینترتی باشد، احتمال بعیدی 

نخواهد بود.

  مخالفت ها با اوبر جدی تر شد
مخالفت ها با اوبر صرفا به اعتراضات گسترده راننده های تاکسی در چند شهر بزرگ دنیا 
خالصه نمی شود. سیل مخالفت های دولتی و کمپانی های تاکسیرانی با اوبر با اقدامات 
قانونی وارد فاز تازه تری می شود.معترضان دولتی و غیر دولتی با طرح این ادعا که اوبر 
مالیات و یا هزینه های صدور پروانه پرداخت نمی کند ، رقابت با این سیس��تم حمل و 
نقل را در فضایی غیر منصفانه تعریف می کنند. عدم پرداخت هزینه های صدور پروانه یا 
مالیات از طرف مخالفان اوبر ارتباط مستقیمی با به خطر انداختن مسافران ، رانندگانی 
که تعلیم ندیده اند و در نتیجه فاقد مجوز و بیمه هستند خواهد داشت. این پرونده های 
حقوقی اما گاهی با شکایت  راننده های اوبر هم همراه می شود مبنی بر اینکه آنها اگرچه 
از کارمندان این سیس��تم هس��تند اما از حقوق و مزایای قانونی مطابق بر قوانین کار 
بی بهره اند. به همین ترتیب است که اوبر در مس��یر پیشرفت روزافزون خود مشکالت 

بسیاری را می بیند که ناخودآگاه این راه را برای آن ناهموار می کنند.
ب��ا این حال موج تظاهرات علیه اوبر در میانه های سال ۲۰۱5 ش��دت گرفت. اسپانیا، 
کلمبیا، ایتالیا، فرانس��ه، دانمارک، کانادا،  چین و انگلس��تان و برخی دیگر کش��ورها ، 
اعتراضات بسیاری را علیه اوبر راه انداختند که در نتیجه آنها و البته اختالفات با عوامل 
دولتی برخی کشورها، فعالیت اوبر در اسپانیا و دو شهر هند ممنوع شد. اگرچه یکسال 
بعد اوبر با قوانین جدیدتر و محدودیت های بیشتر دوباره به خیابان های مادرید بازگشت 
هر چند در این بازگشت سخت گیری ها درباره این سرویس حمل و نقل اینترنتی بیشتر 
شد. در عین حال اختالف با دولت های هند، ایاالت متحده و استرالیا هم بسیار جدی تر 

  حمله پاریسی به راننده های اوبر!
در ۱3 ژانویه ۲۰۱4 بود که رانندگان تاکسی پاریس در نزدیکی فرودگاه شارل دو گل 
در پایتخت فرانسه به رانندگان اوبر حمله کردند! این حمله به نشانه اعتراضی به این 
سیستم جدید حمل و نقل بود که از سوی مردم به شدت استقبال شده بود. در ۱۱ 
ژوئن ۲۰۱4 ،  رانندگان تاکسی در بسیاری از شهرهای اروپا با مسدود کردن جاده ها 
اعتراض خود را به ظهور کمپانی هایی مانند اوبر نش��ان دادند و معتقد بودند چنین 

کمپانی هایی معیشت خانوادگی آنها را به خطر انداخته اند.
یکبار دیگر در ۲5 ژوئن ۲۰۱5 رانندگان تاکسی پاریسی با قفل کردن خیابان های این 

شهر ، اعتراض جدی تری را به اوبر به معرض نمایش گذاشتند.
در ۲4 جوالی ۲۰۱5 اما ، اینبار در مسافتی قاره ای ، صدها راننده تاکسی در ریودوژانیرو 
، در اوج ساعت ترافیک اول صبح ، خیابان های این ش��هر را به نشانه اعتراض به اوبر 

بند آوردند.
همه این رانندگان معترض بر این عقیده بودند اضافه شدن کاربرهای اپلیکیشن اوبر 

باعث کاهش درآمد روزانه آنها شده و این رویه را غیر عادالنه می دانستند.
در ۲6 نوامبر ۲۰۱5 رانندگان اوبر توسط راننده های تاکسی برزیلی مورد ضرب و شتم 
قرار گرفتند که البته این اتفاق باز هم تکرار شد. در ۲۲ مارچ ۲۰۱6 رانندگان تاکسی 
در جاکارتا تظاهرات گسترده ای علیه کمپانی هایی مانند اوبر و گراب به راه انداختند.

با همه این احوال همچنان استقبال مردم از اوبر و سیس��تم های مشابه مانند گراب 
و لیف��ت اجازه ن��داد فعالیت اوبر به جز در موارد انگشت ش��ماری متوقف یا محدود 
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نحوه تشخیص گوشی های آیفون اصل از تقلبی

شود. از قرار، اقبال عمومی قدرت به مراتب بیشتری از تالش دولت ها و سندیکاهای 
تاکسیرانی برای جلوگیری از فعالیت سیستم حمل و نقل اینترنتی اوبر و امثال آن 
داشته است و همین محدودیت دست معترضان را برای جلوگیری از ادامه فعالیت 

اوبر بست.

  وقتی دونالد ترامپ اوبر را به دردسر انداخت!
اوبر،  این سیستم محبوب مردمی که حاال به غول حمل و نقل شهری تبدیل شده و 
البته بابت حمایت های مردمی ، با وجود انواع دست اندازهایی که در مسیر پیشرفتش 
قرار گرفت به راه خود ادامه داد با دستور جدید ترامپ مبنی بر جلوگیری از ورود اتباع 
هفت کشور به خاک آمریکا به دردسر جدی افتاد. دردسری که به تقابل حامیان اوبر 

، یعنی مردم با این کمپانی منجر شده است.
درست در اولین روز اجرایی شدن دستور ترامپ، در حالیکه رانندگان تاکسی از جمله 
سرویس  اینترنتی لیفت در اعتصابی گسترده در محدوده فرودگاه جان اف کندی به 
تصمیم ترامپ مبنی بر گزینش کردن مسافران از جمله خودداری از خدمات دهی به 
مسافران کشورهای مربوطه اعتراض کردند،  اوبر همچنان فعالیت خود را ادامه می داد. 
بخص��وص اینکه اوبر در گیرودار این اعتصاب تا حدودی نرخ هایش را هم باالتر برد. 

همین مسأله دردسرهای زیادی را برای این کمپانی در پی داشت.
به این ترتیب بسیاری از کاربران توئیتر با هشتگ پاک کردن اوبر، دیگران را به این 
اقدام تشویق می کردند تا جایی که بسیاری از کاربران اپلیکیشن اوبر،  این برنامه را 
از تلفن های هم��راه خود پاک کردند.با این حال تراویس کاالنیک مدیر عامل اوبر ، 
که اتفاقاً یکی از اعضای گروه مشاوران اقتصادی دونالد ترامپ هم محسوب می شد 
ضمن ابراز نگرانی از این ممنوعیت نامه سرگشاده ای را خطاب به دونالد ترامپ امضا 
کرده و خواستار لغو این ممنوعیت از سوی رئیس جمهور آمریکا شده است. کاالنیک 
همچنین اخیراً مدعی شده عضو گروه مشاوران دونالد ترامپ بودن به این معنا نیست 

که با همه تصمیمات او موافق باشیم.
البته چند روز پس از ارسال این نامه و گفت وگوی تراویس کاالنیک با دونالد ترامپ،  
از قرار معلوم به دلیل هجمه انتقاداتی که متوجه مدیرعامل این کمپانی بود، وی از 
سمت خود در گروه مشاوران اقتصادی رئیس جمهور جدید ایاالت متحده کناره گیری 

کرد تا شرایط را به نفع شرکت خود تعدیل کند.

  اسنپ و تپسی محبوب مانند اوبر...
با مرور قابلیت ها و ویژگی های اسنپ و اوبر شباهت بسیار زیادی در ارائه خدمات بین 
این دو سرویس اینترنتی دیده می شود که حاال به شدت با استقبال مردم تهران مواجه 

شده اند. هرچند که مخالفت های بسیاری هم در پی دارند.
با وجود اختالفات بسیار درباره حضور این نوع از سیستم سفرهای درون شهری اما به 
نظر می رسد محبوبیت آنها بین مردم اصلی ترین دلیل برای ناتوانی در توقف فعالیت آنها 
بخصوص از طرق قانونی است. به هر حال نرخ پایین تر اسنپ و تپسی در ایران منجر 
نشد که تاکسی ها و آژانس ها نسبت به کاهش نرخ خود اقدام کنند تا فعالیت حمل و 
نقل در فضایی رقابتی در نهایت منجر به جلب رضایت مشتری شود. بنابراین استقبال ار 

اسنپ و تپسی بیشتر و بیشتر شد.
البته که این اختالف ها درباره اوبر هم نمود پیدا می کند. به عنوان مثال شکایت قانونی 
راننده های تاکسی های معروف سیاه لندن به دادگاه عالی مبنی بر عدم استفاده اوبر از 
تاکسی متر و در نتیجه غیر قانونی بودن راه به جایی نبرد تا دادگاه عالی رای به قانونی 

بودن فعالیت اوبر در کالن شهری مانند لندن بدهد.
در رأی دادگاه عالی لندن موضوع اینطور تعریف می شود که تاکسیمتر دستگاهی نیست 
که سیگنال های جی پی اس را دریافت کند و سپس دیتاهای آن را برای سروی در خارج 
از محدوده خودرو ارسال کند. در واقع در این سیستم کرایه خودرو بر اساس داده هایی 
که به سرور اصلی ارسال می شود از جمله مسافت سفر و زمان آن محاسبه خواهد شد.

خریداران تلفن های همراه آیفون با نشان تجاری اپل می توانند از راه های مختلفی نسبت 
به اصلی بودن گوش�ی همراه خود اقدام کنند تا دچار ض�رر و زیان احتمالی در این رابطه 

نشوند.
طبق قانون، تلفن های همراه آیفون به مدت یک سال شامل گارانتی تعویض هستند و در 
صورت بروز هرگونه مش�کل می توانند با توجه به خدمات پس از فروش تحت تعمیر قرار 
گیرند. عالوه بر این حداکثر زمان تعویض گوشی های آیفون که مورد آسیب واقع شده اند 
یک هفته است و اگر مشکل آنها در مدت زمان مذکور حل نشود گوشی مربوطه باید تعویض 
شود.خریداران می توانند با ارسال IMEI گوشی که قصد خرید آن را دارند به سامانه گمرک 

نسبت به ورود این گوشی از مبادی رسمی مطلع شوند.
همچنین به منظور اطالع نسبت به اینکه گوشی آنها قبال فعال بوده یا مورد استفاده قرار 
گرفته است و همچنین آکبند بودن آن می توانند با ورود به سایت اپل و وارد کردن شماره 
سریال گوشی خود در قسمت Check Your Service and Support Coverage از این 

موضوع مطلع شوند.
عالوه بر این نباید بر جعبه این تلفن های همراه عبارت ICCID حک شده باشد، چرا که این 
مدل گوشی ها از طرف برخی شرکت های مخابراتی سفارش داده می شوند تا همزمان با سیم 

کارت خود به فروش برسند و 90 درصد آنها بعد از طی یک برهه زمانی قفل می شوند.
باید در نظر داشت گوشی هایی که دارای گارانتی بوده از هولوگرام های الزم برخوردارند و 
شامل یک کارت با عبارت IMEI هستند که تاریخ شروع و پایان گارانتی را با خود  به همراه 
دارند و با گرفتن اسکن از طریق نرم افزار بارکدخوان از هولوگرام مربوطه می توان در مورد 

تحت گارانتی بودن آن اطمینان حاصل کرد.
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روزانه بالغ بر 35 هزار گوشی قاچاق وارد کشور می شود

43

آیفون ۸ گرانرتین گوشی اپل خواهد بود

رئی��س انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت: 3۰ تا 35 هزار 
گوشی قاچاق در روز وارد کشور می شود که بعضا گوشی های دست دوم، رفرش 

شده و تقلبی است و حقوق مصرف کننده نیز به طور کلی پایمال می شود.
سی��د محمود سفار در برنامه مناظره رادیو گفت وگو گفت: متاسفانه بالغ بر 3۰ 
تا 35 هزار گوش��ی قاچاق در روز وارد کش��ور می شود. گوش��ی هایی که وارد 
کشور می شود بعضا گوشی های دست دوم، رفرش شده و تقلبی است که حقوق 

مصرف کننده را نیز به طور کلی پایمال می کند.
این برنامه با موضوع قاچاق روز افزون تلفن همراه، راهکارها، موانع و پیشگیری 
و با حضور سید محمود سفار رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم 
جانب��ی و امیر اسحاقی دبیر انجم��ن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی 

روانه آنتن شد.
سید محمود سفار در ابتدا با اشاره به آمار باالی گوشی های قاچاق گفت: برای 
موبایل ها به ویژه اسمارت فون ها نیاز زیادی در جامعه وجود دارد. متاسفانه علی 

رغ��م تاکیدات مقام معظم رهب��ری در مورد مبارزه با قاچاق کاال، تاکنون 
اقدام مناسبی اتفاق نیفتاده است.

وی خاطرنش��ان کرد: حدود یک میلیون و 97۰ هزار گوشی تلفن همراه 
در سال 93 از مبادی قانون وارد کشور شده است که میانگین ماهیانه آن 

حدود ۱6۰ هزار عدد است. 
رئیس انجمن واردکنندگ��ان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در مورد میزان 
گوش��ی های قاچاق بیان داش��ت: در سال 93 ح��دود 93 درصد کاالی 
قاچاق در کشور داشتیم که حداقل ۲5 درصد کاالها دست دوم یا تقلبی 

هستند.
وی با اشاره به حقوق عوارض و گمرک برای واردات گوشی موبایل عنوان 
کرد: سالیانه حدود سه هزار میلیارد تومان عدم پرداخت حقوق و عوارض 
گمرک است. تلفن های همراه سریال ۱5 رقمی دارند و شاید تنها کاالیی 
ک��ه دولت به راحت می توانس��ت کنترل کند، موبای��ل است. در دو سال 
گذشته مشکالتی در حوزه رجیستر داشتیم که متاسفانه انجام نشده است 

و برای خود بنده باعث تعجب است.
در ادام��ه امیر اسحاقی ب��ا تصریح بر اینکه قاچاق ک��اال یک بحث کامال 
اقتصادی است، گفت: مسائلی که در قاچاق کاال اهمیت دارد، قیمت تمام 
ش��ده، چگونگی واردات کاال و توزیع کاال است. متاسفانه موبایلی که می 
خواهد از فرآیند قانونی وارد کش��ور ش��ود، بین  ۸ تا ۱4 روز کاری زمان 
می برد، در حالی که قاچاق این کاال از کشورهای همسایه در کمتر از 4۸ 

ساعت وارد کشور می شود.  
وی افزود: هزینه ای که وارد کننده پرداخت می کند به طور میانگین ۲5 
درصد قیمت تمام ش��ده بیشتری باید پرداخت کند در صورتی که همین 
کاال با کمتر از 3۰ هزار تومان وارد کشور می شود و هیچ رد و نشانی هم 
برای او وجود ندارد. ضمن اینکه در فرآیندهای بعدی نیز از مالیات و بیمه 

نیز خبری نیست و سریعا به دست مردم می رسد.

گزارش های جدید نشان می دهد آیفون جدید با قیمت هزار دالر عرضه 
خواهد شد.

به گزارش فست کمپانی، شرکت اپل تصمیم دارد آیفون ۸ را به مناسبت  
۱۰ سالگی این تلفن های هوشمند به بازار عرضه کند. قیمت هزار دالری 

آیفون ۸۸ آن را به گرانترین تلفن این سری هوشمند تبدیل می کند.
در همین راستا گزارش های مختلف حاکی از آن است که این گوش��ی 
هوش��مند دارای یک صفحه OLED است که تمای قسمت جلویی را 
در بر می گیرد و همچنین حاوی فناوری حسگر سه بعدی است. کاربرد 

همین دو فناوری مبلغ قابل توجهی به بهای آیفون ۸ می افزاید.
هر چند رقم هزار دالر برای یک تلفن هوش��مند کمی گرانبه�ا به نظر 
می رسد اما اپل پیش از این هم تلفن هوشمندی عرضه کرده که تفاوت 
قیمت��ی چندانی با این رقم ندارد. گوش��ی آیف��ون 7 پالس با ظرفیت 

۲56گیگابایت با قیمت 969 دالر در بازار عرضه شده است.
رسانه های مختلف گزارش های متفاوتی از فناوری های جدید آیفون ۸ 
ارائه کرده اند. همچنین گزارشاتی در بازار وجود دارد که اپل همراه آیفون 
۸، دو گوشی هوشمند دیگر یعنی آیفون 7s با صفحه نمایش 4.7 اینچ و 

آیفون 7s Plus با صفحه نمایش 5.5 اینچی را به بازار عرضه کند.
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اپلیکیشنی برای یافتن کودکان مفقودیاپلیکیشنی برای یافتن کودکان مفقودی

فروش اطالعات شخصی صدهاهزار پلیس آمریکایی در اینترنت

هشدار بنیانگذار »علی بابا« درباره آغاز جنگ جهانی! مهوین رفیع تبار

دومین فرد ثروتمند چین و بنیانگذار شرکت تجارت الکترونیکی »علی بابا« هشدار داد 
که کاهش جهانی سازی و تجارت جهانی باعث جنگ خواهد شد.

پایگاه روسیا الیوم گزارش داد که »جک ما« در مراسم افتتاح دفتر شرکت علی بابا در 
شهر ملبورن استرالیا، گفت: »جهان نسبت به جنگ های تجاری اهتمام دارد، اگر روند 
تجارت متوقف شود، جنگ آغاز می شود، جهانی سازی اقتصاد تنها حواله های مالی و 

انتقال کاال نیست«.
سخنان جک ما پس از تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از پیمان تجاری اقیانوس آرام 

بود که ۱۲ کشور منطقه آسیا و اقیانوس آرام آن را امضا کردند.
وی این تصمیم را مصیبتی عظیم برای چین خواند و گفت که تجارت انگیزه ای برای 
اعتماد سازی و تبادل فرهنگی در جهان است که به مردم برای برقراری ارتباط کمک 

می کند لذا باید تجارتی عادالنه، شفاف و فراگیر را بنا نهیم.
رئیس علی بابا ماه گذشته در دیدار با رییس جمهور آمریکا گفته بود که شرکتش به 

ایجاد یک میلیون شغل جدید در آمریکا کمک خواهد نمود.

نرم اف��زار تلفن همراهی وج��ود دارد که به مقامات چینی کمک کرده تا صدها کودک 
مفقودش��ده را بیابند.به گزارش رویترز، یک نرم افزار تلفن همراه به مقامات چینی در 
سال گذشته کمک کرده است که صدها نفر از کودکان از دست رفته را در این کشور 
که قاچاق کودکان در آن ش��ایع است، بیابند. خبرگزاری های چینی اعالم کردند که 
تعداد این کودکان پیداشده 6۱۱ نفر بوده است.اپلیکیشن مورد بحث که به زبان چینی 
»Tuanyuan« نام دارد و معنای آن تجدید دیدار است، برنامه ای توسعه یافته توسط 
گروه علی بابا است که در ماه می راه اندازی شده است و به افسران پلیس این امکان را 
می دهد از اطالعات آن استفاده کنند.کاربران در نزدیکی محلی که در آن یک کودک 
ناپدید شده است، اطالعیه هایی را دریافت می کنند که شامل تصاویر و توضیحات خواهد 
بود. همچنین در صورت پیدا نشدن کودک گم شده، این اطالعیه ها به کاربرانی دورتر از 
محل گم شدن او نیز فرستاده می شود.قاچاق کودکان در چین که در آن سیاست های 

کنترل جمعیت اجرا می شود بسیار شایع است. 

یک هکر، با نف��وذ به سایت policeone.com در س��ال ۲۰۱5 و سرقت اطالع�ات 
حساب های کاربری حدود 7۱5 هزار نفر در حال فروش آنها در فضای مجازی است.

ب��ه گزارش زد دی نت، برخی از این اطالعات مربوط به نیروهای پلیس فدرال آمریکا 
 policeone و بخشی دیگر مربوط به کارکنان وزارت امنیت داخلی آمریکاست.سایت
ی��ک سایت خب��ری است که البته دارای مجامعی آنالین ب��رای استفاده و تبادل نظر 
نیروهای پلیس و مقامات قضایی و انتظامی و امنیتی نیز هست.اطالعات سرقت شده 
از این حس���اب های کاربری ش��امل نام کاربری، کلمه های عبور، آدرس های ایمیل، 
تاریخ تولد و برخی اطالعات شخصی دیگر است که می تواند امنیت شخصی و حریم 
خصوصی افراد هک شده را به طور جدی به خطر بیندازد.بسیاری از مجامع آنالین این 
سایت خصوصی بوده و تنها برای استفاده اعضا یا نیروهای شناخته شده پلیس و کارکنان 
تایید شده دولت آمریکا، قابل دسترس بودند. بنابراین اطالعات هک شده در این سایت 
تا حد زیادی معتبر و دقیق است.این حجم از اطالعات تنها به قیمت 4۰۰ دالر و توسط 
فردی با نام مستعار Berkut  به فروش رفته است.به گفته هکر یادشده، آسیب پذیری 
امنیتی در پایگاه داده SQL موجب موفقیت این حمله ش��ده است. طراحی فوروم ها 
یا مجامع آنالین سایت مذکور با استفاده از نرم افزاری به نام vBulletin انجام ش��ده 
و نسخه سال ۲۰۱4 این نرم افزار که در policeone.com به کار گرفته شده دارای 
آسیب پذیری های امنیتی متنوعی است. policeone.com خود این حمله را تایید 

کرده و از تحقیقات در این زمینه خبر داده است.
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ارائه شماره  تلفن کاربران واتس اپ به فیس بوک!

جستجوی فیلم های »نت فلیکس« با قدرت ذهن

اپل به زودی تولید و مونتاژ گوشی های آیفون خود را در کشور هند آغاز خواهد کرد. انتظار می رود این 
فرایند از ابتدای بهار آغاز شود.

به گزارش بلومبرگ، اپل قصد دارد با تمرکز بر بازارهای بزرگ تلفن همراه در جهان از جمله هند سهم 
بیشتری از این بازار را به خود اختصاص دهد. البته هند کشوری است که بیشتر به علت استفاده از گوشی 

های میان رده و متوسط مورد توجه است.
اپل به همین منظور از شرکت تایوانی Wistron کمک گرفته تا با همکاری آن گوشی های آیفون خود 
را در کارناتاکای بنگلور هند تولید کند. مدیران اپل به همین منظور در ماه ژانویه به هند سفر کرده بودند 
و مذاکراتی را با مقامات محلی در بنگلور هند انجام داده بودند.پیش از این، زمزمه هایی در مورد احتمال 
تاسیس کارخانه ای جدید برای تولید گوشی های سامسونگ در هند هم شنیده می شد. کندشدن روند 
استقبال از گوشی های هوشمند در چین و اشباع برخی بازارهای دیگر باعث شده شرکت های گوشی ساز 
به هند توجه بیشتری نشان دهند.گفته می شود طرف آمریکایی در تالش است تا شرایط مطلوبی را برای 
فعالیت خود در هند ایجاد کند و از جمله به دنبال معافیت مالیاتی ۱5 ساله برای تسهیل واردات تجهیزات 
و امکانات مورد نیاز خود به هند است.آیفون های تولید شده در هند در بازار داخلی این کشور به فروش 

خواهند رفت و فعال برنامه ای برای صادرات و فروش آنها در دیگر کشورها وجود ندارد.

اتحادیه حمایت از مصرف کنندگان آلمان از شرکت »واتس اپ« به دادگاه شکایت کرده 
است. مورد ش��کایت: واتس اپ به طور غیرقانونی داده ه��ای اعضای خود را جمع آوری 
می کند و در اختی��ار »فیس بوک« قرار می دهد.به گزارش سرویس بین الملل سیتنا، 
اتحادیه فدرال حمایت از مصرف کنندگان آلمان )VZBV(  شکایت خود را از شرکت 
پیام رسان فوری برای تلفن های هوشمند )واتس اپ( به دادگاه شهر برلین آلمان ارائه 
کرده است. این اتحادیه مخالف دادن ش��ماره های تلفن اعضای ش��رکت واتس اپ به 
ش��رکت مادر »فیس بوک« است.واتس اپ در ماه اوت سال گذش��ته میالدی مقررات 
امنیتی و شرایط استفاده از این شرکت پیام رسان را تغییر داد. اتحادیه حمایت از مصرف 

کنندگان آلمان بر این نظر است که این شرکت بر طبق قوانین جدید به طور غیرقانونی 
داده های اعضای خود را جمع آوری کرده و در اختیار شرکت »فیس بوک« می گذارد.

فیس بوک در ماه نوامبر سال گذشته میالدی پس از اعتراض حامیان حریم خصوصی 
اطالعات ش��هروندی در آلمان و هشدار اتحادیه حمایت از مصرف کنندگان این کشور 
دریافت و استفاده از داده های شرکت واتس اپ را در اروپا لغو کرد.برمبنای اطالعات داده 
شده از طرف شرکت واتس اپ این شرکت یک میلیارد عضو دارد. واتس اپ در پایان ماه 
اوت سال گذشته میالدی اعالم کرد که شماره تلفن های اعضای خود را به شرکت فیس 
بوک می دهد.این شرکت همچنین قرار بود اطالعاتی درباره نحوه استفاده شهروندان از 
پیام های کوتاه فوری را نیز به فیس بوک ارائه کند. فیس بوک با دریافت این اطالعات 
می خواست از جمله نحوه استفاده از تبلیغات خود را بهبود بخشد و برای اعضای واتس 
اپ نیز تبلیغ بفرستد.اتحادیه فدرال حمایت از مصرف کنندگان آلمان )VZBV( تاکید 
کرده که تحویل اطالعات اعضای واتس اپ به فیس بوک ارتباطی به این موضوع ندارد 
که آیا این افراد کاربر فیس بوک هس��تند یا نه. این اتحادیه اعالم کرده که واتس اپ 
حتی تلفن های افرادی که در دفتر تلفن بایگانی خود داشته را نیز به فیس بوک تحویل 
می دهد.اتحادیه فدرال حمایت از مصرف کنندگان آلمان با این شکایت می خواهد به این 
هدف برسد که کلیه اطالعاتی که از طرف ش��رکت واتس اپ به فیس بوک رسیده از 
میان بروند. این شرکت همچنین باید شرایط امنیت اعضای خود را بهبود بخشد و حریم 

خصوصی اطالعات شهروندی را رعایت کند.

محققان موفق به توسعه یک دستگاه ش��دند که به کاربر اجازه می دهد تا بدون دخالت دست و تنها 
با استفاده از ذهن، برنامه های »نت فلیکس« را کنترل کند.به گزارش گیزمگ، چهار مهندس ش��رکت 
نت فلیکس برای این کار از یک پیش��انی بند که نوعی هدست نوار مغزی )EEG( محس��وب می شود، 
استفاده کردند.نت فلیکس، یک شبکه تلویزیونی اینترنتی و تولیدکننده مجموعه های تلویزیونی است که 
تا آغاز سال ۲۰۱6 بیش از 75 میلیون مش��ترک دارد. این شرکت فعالیتش را از سال ۱99۸ با ارسال 
پس��تی دی وی دی آغاز کرد و در سال ۲۰۰7 سرویس رسانه سیال را ارائه کرد. در سال ۲۰۱۰ حوزه 
فعالیتش را به کانادا گسترش داد و هم اکنون در ۱9۰ کشور دنیا خدماتش را ارائه می دهد. نت فلیکس 
اولی��ن سریال خود، خانه پوش��الی را در سال ۲۰۱3 ارائه ک��رد و هم اکنون صدها ساعت برنامه تولید 
می کند.این مهندسان دستگاه جدید را تغییر کاربری داده تا با استفاده از آن کاربر بتواند در لیس��ت 
پلتفرم نت فلیکس جستجو کرده و آیتم های مورد نظر خود را فعال سازی کند.آنها به جای استفاده از 
روش کاشت تراشه در مغز، از این هدست برای کنترل برنامه ها با ذهن استفاده کردند.نت فلیکس اولین 
سازمانی نیست که از ایده کنترل برنامه  ها با ذهن استفاده کرده چرا که در سال ۲۰۱5 بی بی سی از نمونه 

اولیه یک برنامه تلویزیونی که توسط یک هدست EEG با ذهن کنترل می شد رونمایی کرده است.








