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حشره کش شخصی
از راه رسید

...

اخبارداخلی
جهرمی:شرکت ها به جای توسعه اینترنت
ساختمان سازی می کنند
ایــرنــا /وزیــر ارتباطات دربـــاره اشکال تراشی شرکت
مخابرات برای فعالیت شرکت های خصوصی اینترنتی
گفت :برای این که شرکت مخابرات که زیرساخت بخش
عمده ای از ارتباطات ثابت کشور را برعهده دارد ،اجازه
دهد شرکت های دیگر در این عرصه فعالیت کنند ،خالء
قانونی وجود داشت اما دو سال پیش مصوبه ای در این
زمینه به تصویب رسید که مخابرات مکلف شد بر اساس
یک سری چارچوب ها با بخش خصوصی همکاری کرده و
ظرفیت ها را در اختیار آن ها بگذارد.اکنون مشکل عمده
از سمت مخابرات نیست بلکه از بخش خصوصی (شرکت
های اف.سی.پی) ناشی می شود؛این شرکت ها باید با
مخابرات قرارداد امضا کنند ،خدمات بگیرند وسرویس
بدهند اما این ها در بخش توسعه ثابت سرمایه گذاری نمی
کنند و پول های خود را از بخش توسعه ثابت خارج کرده و
در حوزه های دیگر مانند ساختمان سازی وکارهای دیگر
هزینه می کنند.

مخابرات اندر خم توسعه مبتنی بر فیبر نوری
ایرنا /تالش برای استفاده از شبکه مبتنی بر فناوری فیبر
نــوری سال گذشته جزو برنامه های شرکت مخابرات
ایــران قــرار گرفت اما پس از یک سال هنوز بسیاری از
مناطق کشور و شهر تهران از این فناوری محروم مانده
اند.شبکه دسترسی بر پایه فیبر نوری امکانات زیادی برای
مردم ایجاد می کند از جمله آن که پیش از این اگر افراد
نیازمند داشتن دو خط تلفن ثابت بودند باید از مخابرات
دو بار سیم کشی انجام می شد اما امروز با همین تار نوری
که به منزل می آید نه تنها هر تعداد خط تلفن که نیاز دارند
واگذار می شود ،بلکه سرویس اینترنت ،دوربین مداربسته
و سرویس های هوشمند وسایل منزل بر این بستر فعالیت
خواهند کرد .با گذشت یک سال نه تنها سرعت اینترنت
به حد مطلوبی نرسیده است ،بلکه بسیاری از مناطق شهر
تهران همچنان در انتظار دریافت خدمات مطلوب ثابت
به سر می برند.

چرا رجیستری به کمک گوشیهای سرقتی
نیامد؟
ایسنا /با وجــود ایــن که طــرح رجیستری از پاییز سال
گذشته آغاز شد و از ابتدای اردیبهشتماه هم این فرایند
با مشمول شدن تمامی برندهای گوشی تکمیل شد،
هنوز خبری از ردیابی گوشیهای مسروقه با استفاده
از قابلیتهای فنی رجیستری اع ــام نــشــده اســت.
دهقانینیا -سخنگوی طرح رجیستری -دربــاره علت
تاخیر صور تگرفته به ایسنا گفت :این سرویس موجود
است و میتوان آن را ارائه هم داد اما نیاز است یک سری
گا مهای باقی مانده را هم به ثبات برسانیم و بعد این
سرویس را ارائــه دهیم.البته اجــرای این طرح به پایان
امسال نمیرسد.

کنتورها هوشمند می شوند

مهر /دستگاه حشره کشی ساخته شده که بدون ایجاد شعله یا مزاحمتی پشه های مزاحم را از فرد دور می کند.این دستگاه با کمک یک کارتریج ایمن بدون ایجاد
هیچگونهشعلهایپشههارادورمیکند.حشرهکششخصی داراییکتکهنمدباویژگیدفعکنندگیاستکهازآنآلترین(نوعیحشرهکش)منتشرمیشود.این
دستگاهتافاصله ۱۵فوتیکاربریکمحیطایمنایجادمیکند.

...

در بازدید مدیران وزارت ارشاد از بنگاه رسانه ای «آخرین خبر» مطرح شد:

کوتاهازجهانعلم

«آخرین خبر» الگوی آینده مؤسسات رسانه ای است
معاونمطبوعاتیوزیرفرهنگوارشاداسالمی،
پنج شنبه گذشته از برسا (بنگاه رسانه ای -
سرمایه گذاری آخرین خبر) ،تحریریه آخرین
خبر،آژانس دیجیتال مارکتینگ  DM360و
شتابدهندهدانشبنیادفردوسیبازدیدکرد.
به گزارش «خراسان رضوی» در این بازدید که
مدیرکلدفترمطالعاتوبرنامهریزیرسانههای
وزارت ارشــاد ،معاون فرهنگی و رئیس اداره
مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی خراسان رضوی و مدیر عامل موسسه
فرهنگیهنریخراسان؛دکتراحدیاننیزوی
را همراهی می کردند ،جانشین مدیرمسئول
آخرینخبر،توضیحاتمفصلیدربارهفعالیت
هایمختلفاینمجموعهارائهکرد.
«ســیــد علی عــلــوی» گــفــت :ایــن مجموعه،
پرمخاطب ترین رسانه کشور در عرصه فضای
مجازی است که روی همه پلتفرم های موجود
فعال است و هم اکنون هشت میلیون کاربر
فعال داریــم .وی خاطرنشان کرد :این بنگاه
رسانه ای تا کنون توانسته است  150شغل

مستقیمو 150شغلغیرمستقیمایجادکند.
وی در ادامــه ،مطالبی دربــاره نقش استارت
آپ ها و شتاب دهنده ها در گسترش فعالیت
هایاینمجموعهبیانکرد.معاونمطبوعاتی
وزیرفرهنگوارشاداسالمینیزدراینبازدید
گفت :وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی می
تواند در زمینه های مختلف آمــوزش ،رسانه
و تبلیغات ،با بنگاه رسانه ای آخرین خبر
همکاری های دوجانبه داشته باشد« .محمد
سلطانی فر» افــزود :امــروز یکی از مشکالت
مطبوعات کاغذی ما «آگهی» است و این که
چگونه بتوانند از بستر فضای مجازی در این
زمینه استفاده کنند .در حالی که در مجموعه
«آخرین خبر» این موضوع به خوبی مورد توجه
قــرار گرفته است.مدیرکل دفتر مطالعات
و برنامهریزی رسانههای وزارت فرهنگ و
ارشاداسالمینیزدرحاشیهاینبازدیدگفت:
مجموعه آخرین خبر الگوی آینده رسانه ای
پیش روی مؤسسات رسانه ای ماست .دکتر
«حمیدضیاییپرور»افزود:اینمجموعهرسانه

ای ،بهترین الگو و نمونه کار رسانه ای جدید
در مجموعه هلدینگ های رسانه ای کشور
است .ضیایی پرور خاطرنشان کرد« :آخرین
خبر» نشان می دهد که تجربه آزمــوده شده
توسط افکار عمومی و حضور در بازار را دارد
و این مجموعه می تواند الگویی برای فعالیت
های آینده رسانه ای در کشور باشد .مدیرکل
دفترمطالعاتوبرنامهریزیرسانههایوزارت
فرهنگوارشاداسالمیدرادامهبابیاناینکه
فضای رسانه ای آینده ما به این سمت حرکت
می کند ،گفت :در وضعیتی که رسانه ها با
مشکالتینظیرکاغذ،یارانه،بیمهومسائلیاز
این قبیل مواجه هستند و بعضی از روزنامه ها
حتیبراییکماهآیندهخودنیزنمیدانندچه
برنامهایبایدداشتهباشند،روزنامهخراسانو
مجموعه رسانه ای وابسته به روزنامه خراسان
در فکر توسعه هستند و در این زمینه برای
خود چشم انداز پنج ساله نیز تعریف کرده اند
و این موضوع بسیار حائز اهمیتی است .وی
افزود:ورودمؤسسهفرهنگیخراسانبهحوزه

س َاپتوسطهکرهامثل
هکشدنوات 
آبخوردن!

«شتاب دهنده ها» و «استارت آپ ها» و توجه
به اکوسیستم جدید رسانه ای ،قابل توجه بود
و مجموعه استارت آپ های ذیل بنگاه آخرین
خبر ،مورد توجه معاون وزیر ارشاد قرار گرفت.
ضمناینکهحجمگردشمالیصورتگرفته
و نیروی انسانی فعال در این مؤسسه بسیار

قابل تأمل بود .ضیایی پرور با تأکید بر این که
این بازدید در محیطی بسیار صمیمانه انجام
شدوتوضیحاتارائهشدهدربازدید،موردتوجه
معاون وزیر ارشاد نیز قرار گرفت ،خاطرنشان
کرد:درحوزهمعاونتمطبوعاتیوزارتارشاد
نیزازاینمجموعهرسانهایحمایتمیکنیم.

موبایل درایران 24ساله شد،کیفیت همچنان درجا می زند
زهرا حاجیان 24-سال از ورود موبایل به ایران میگذرد.
اما شواهد نشان می دهد که با وجود توسعه این فناوری
درکشور وعرضه خدمات نسل سه وچهار تلفن همراه از
سوی اپراتورهای موبایل ؛با این حال هنوز هم کیفیت ارائه
خدماتمبتنیبراینفناوریدرکشوردرجامیزندوانتقاد
از ناپایداری شبکه همچنان از سوی مشترکان پابرجاست
و امروزکمتر کسی را می توان یافت که از خدمات ارتباطی
رضایتکاملیداشتهباشد.
24سال پیش در مرداد  73با واگذاری چهار سیم کارت
به کارکنان نهادریاست جمهوری عرضه سیم کارت تلفن
همراه به طور رسمی درایــران آغــاز شد .در همان سال
باایجاد 24ایستگاه رادیویی و با ظرفیت  9200شماره
؛بهره برداری از اولین فاز شبکه تلفن همراه کشور کلید
خورد.طیسالهایبعدباوروداپراتورهایجدیدارتباطی
از جمله اپراتور دوم وسوم به این حوزه شمار مشترکان رفته
رفته گسترش بیشتری یافت به طوری که هم اکنون وبر
اساس آمار منتشرشده از بخش ارتباطات کشورتا پایان
سال  ۹۶؛ بیش از  ۵۳میلیون ایرانی از اینترنت موبایل
استفاده میکنند و ضریب نفوذ موبایل به  ۱۱۰درصد
رسیده است .همچنین طبق این آمار؛ تا پایان سال ۹۶
تعداد  ۱۶۹میلیون و  ۵۴۳هزار و  ۳۶۸سیمکارت در
کشور واگــذار شده که از این تعداد  ۸۸میلیون و ۳۴۱
هزار و  ۷۲۳خط موبایل فعال است  .براین اساس امروز
میلیون ها نفر از خدمات شبکه ارتباطات سیار کشور
استفاده می کنند  .این آمارها نشان می دهد این فناوری
درکشور ما عمدتا از حیث کمی رشد داشته است و با
وجود آنکه درسال های اخیر اپراتورهای موبایل تالش
داشته اندبرتعداد مشترکان خود اضافه کنند،اما برای

افزایش سطح کیفی خدمات ارتباطی خود به مشترکان
تالش قابل توجهی انجام نداده اند  .به همین دلیل هم
هست که داستان اختالالت آنتن دهی اپراتورها و قطع
و وصلی مکالمات و اختالالت اینترنت موبایل ؛ همچنان
بیشترین دالیل نارضایتی و گالیه های مشترکان را به خود
اختصاص می دهد .طی این سال ها با وجود صدورکارت
زرد از سوی سازمان تنظیم مقررات برای بیکیفیت بودن
شبکه های موبایل به اپراتورها؛ اما هنوز اختالالت باقی
است و وعدههایی که برای بهبود این شرایط داده شده نه
تنها محقق نشده اند بلکه درکنار قطع و وصلی های گاه و
بیگاه،ازدسترسخارجشدن،خطروخطیوقطعیهنگام
مکالمه و اشغالی ،پیغام های خطادرشماره گیری و به طور
کل اختالالت در آنتن دهی ،اقدامات توسعه ای اپراتورها
برایورودبهنسلسهوچهارتلفنهمراههمخالیازاشکال
نبوده است به طوری که اگر چه چندسالی از عرضه نسل
سه وچهار موبایل توسط اپراتورها می گذرد اما بهره مندی
مشترکان از این فناوری های ارتباطی معموال تناسبی با
هزینه ای که در قبال آن پرداخت کرده ومی کنند ،نداشته
است وکیفیت وسرعت پایین سرویس اینترنت موبایل
درکنار مباحثی ازجمله کم فروشی اپراتورهابارهاصدای
اعتراض کاربران را بلندکرده است  .اعتراض مشترکان به
اختالالت وناپایداری شبکه تلفن همراه در اردیبهشت ماه
امسال که به دنبال قطعی برق ودر عین حال اعمال فرایند
مسدودسازی پیامرسان تلگرام بروزوظهور یافته بود؛شاید
گستردهتریناعتراضاتازایندستطیسال 97تاکنون
باشد؛موضوعی که ابتدا باعث ورود رگوالتوری واعالم
مهلت سه ماهه به اپراتورها برای رفع اختالالت شد ،اما
ادامه اعتراضات به وضع موجودباعث شدتاجهرمی برای

برونرفتازاختالالتایجادشدهضرباالجلی 24ساعته
برای اپراتورهای تلفن همراه تعیین کند .
▪مردمهمچنانمطالبهکیفیتدارند

انتقاد از کیفیت خدمات اپراتورها موضوعی است که هراز
چندگاهی از سوی مسئوالن حــوزه  ICTهم مطرح می
شودبهطوریکهمحمدجوادآذریجهرمیدرمراسمگرامی
داشت روزجهانی ارتباطات زمانی که از آخرین وضعیت
رشدو ارتقای فناوری اطالعات و ارتباطات درکشورسخن
می گفت بر لزوم بهبود کیفیت خدمات حوزه ارتباطات
کشورتاکیدکرد و خطاب به اپراتورها اعالم کرد ،گرچه
سرعت توسعه خوب است ،اماتا رسیدن به استانداردها
فاصلهزیادیداریمومردمهمچنانمطالبهکیفیتدارند.
▪توسعه تلفن همراه درکشور به طورهمه جانبه اتفاق
نیفتادهاست

مهندس سلجوقی عضو هیئت عامل سازمان فناوری
اطالعات ایران با اشاره به گذشت 24سال از ورود فناوری
تلفن همراه به کشوربا بیان این که نگاه توسعه
ای به این فناوری درکشوربه طورهمه
جانبهصورتنگرفتهاست،میگوید:
همانطورکهمیدانیدتلفن
هــمــراه بــا چند
سالتاخیروارد
کشور ما شدو
زمــانــی هــم که
وارد شدنوعی
مـــــقـــــاومـــــت

درمــقــابــل آن صــورت گرفت ونــگــاه مــا بــه ایــن فناوری
عمدتاسخت افزاری بود تا نرم افزاری ،یعنی به جای
آنکهازهمانابتدابرایتوسعهاینفناوریبرنامه
داشته باشیم و بدانیم که چگونه باید ازاین ابزار
به عنوان یک ابــزار توسعه ای استفاده
کنیم ،این فناوری تامدت ها به عنوان یک
فناوریلوکسمدنظرقرارگرفتتاجایی
که قیمت سیم کارت وگوشی موبایل
درکــشــور مــا تقریبانجومی بــود .به
هرحال نوع نگاه ما به این فناوری
همانند آن چیزی نبود که
دردنیا وجودداشت
بــه همین دلیل
مـــادرعـــرصـــه
ورودبـــــــه
خــــدمــــات
تــلــفــن هــــمــــراه و
هــمــچــنــیــن ارائـــــه نسل
ه ــای پیشرفته تلفن هــمــراه
ازجــمــلــه نــســل ســه وچــهــار ایــن
فــنــاوری همیشه بــا تــاخــیــر چندین
و چند ساله مواجه بودیم حتی اکنون
هم با وجود نفوذ 110درصــدی تلفن همراه
درکشوردرزمینهبهرهوریوارائهخدماتیازجملهدولت
همراه ،دچارعقب ماندگی هستیم این ها بیانگر این است
که اگرتابه امروز دراین حوزه با برنامه پیش نرفته ایم ازاین
جا به بعدبایدبرنامه داشته باشیم تا بهره وری بیشتری
ازاین فناوری حاصل شود.

خبرآنالین /کمپانی چک پوینت با انتشار گزارشی ثابت
کرد که میتوان بهراحتی متن چتها را در گرو ههای
واتس َاپ تغییر داد.
نقص امنیتی در پیا مرسان متعلق به فیسبوک ،اجازه
میدهد تا هکرها بتوانند پیا مهای دروغــیــن ساخته
و در گ ــرو هه ــای مختلف منتشر کــنــنــد ،درحــالـیکــه
مــتــن پــیــامهــا بــه ن ــام افــــراد عــضــو گـــروه بـــوده و کسی
نمیتواند صحتوسقم آن را تشخیص دهد.محققان
امنیتی میگویند پل واســط میان نسخه موبایل و وب
اپلیکیشن واتـــس َا پ (از طریق )QRآسیبپذیر است
و مـیتــوان پیا مهای ناخواسته را به نمایش گذاشت.
آنها با دستکاری پیام Greatبه «من در حال مرگ در
بیمارستانم» متعلق به یکی از اعضا باعث شدند تا دیگران
پیام را جدی گرفته و واکنش نشان دهند.

غیر فعال کردن «حالت مکالمه» در
اپلیکیشن  Gmailممکن شد
دیجیاتو /بعد از آپدیت بزرگ جیمیل ،قابلیتی به این
سرویس اضافه شــده که مدیریت مکالمات ایمیلی را
برایتان آسانتر میکند.
حــالــت مکالمه ( )Conversation Viewدر ایــن
بهروزرسانی به دکمه روشن/خاموش کردن مجهز شده.
این یعنی هر زمان که بخواهید قادر به غیر فعال کردن این
حالت و ورود به حالت نوشتن کالسیک ایمیلها باشید.

دستکاری در فناوری تشخیص چهره
توسط هکرها
خــبــرآنــایــن /هکرها بــــهزودی قـــادر خــواهــنــد بــود با
دستکاری در فناوری تشخیص چهره نوسانات سیاسی
در جامعه ایجاد کــرده و رخــدادهــای سیاسی ازجمله
انتخابات را تحت تأثیر اهداف خود قرار دهند.مقامات
اطالعاتی با نزدیک شدن به انتخابات میا ندوره ای در
آمریکا هشدار میدهند که هکرها سعی خواهند کرد نتایج
را تغییر دهند.

کشف چند آسیب پذیری جدی در میلیون ها
موبایل آمریکایی
دیجیاتو /محققانی که زیر نظر وزارت امنیت میهن ایاالت
متحده فعالیت می کنند به تازگی آسیب پذیری های
امنیتی بزرگی کشف کــرده اند که احتما ًال میلیون ها
اسمارت فون در آمریکا را تحت تاثیر قرار داده اند .گفته می
شود که این آسیب پذیری ها روی موبایل هایی یافت شده
که توسط ورایــزن ،AT&T ،تی موبایل ،اسپرینت و سایر
اپراتورهای مخابراتی به فروش می رسند.
ایــن آسیب پذیری هــا ،می توانند دسترسی کامل به
محتویات یــک دیــوایــس را میسر کنند و حتی امکان
دسترسی به ایمیل ها و پیامک ها ،بدون این که کاربر
مطلع شود ،امکان پذیر خواهد بود.

ایسنا /مدیرکل فروش سازمانی شرکت ارتباطات سیار
ایــران به ضــرورت ورود اقتصاد دیجیتالی به حوز هها و
صنایع مختلف از جمله هوشمندسازی کنتورهای آب،
برق و گاز اشاره کرد که موجب اصالح الگوی مصرف و
ایجاد منفعت برای مردم و دولت میشود.وی با اشاره به
مزایای استفاده از روشهای هوشمندسازی کنتورها بیان
کرد :با این روش میتوانید مصرف را در تعامل با مشترک
مدیریت و در پیک مصرف به جای این که برق را قطع کنید،
با ابزارهای مختلف به مشترک هشدار دهید که به پیک
مصرف نزدیک میشود و اگر مصرف خود را مدیریت کند،
برق قطع نمیشود؛ اما اگر مدیریت نکند ،برق قطع خواهد
شد .حتی میشود به جای قطع برق همه ،برق مشترکین
پرمصرف را به صورت انتخابی قطع کرد.
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