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تنــش بیــن واشــنگتن و چیــن هــر روز
وارد فــاز تــازهای میشــود و در ایــن
میــان ،کمپانیهــای فناوری بیشــترین
آسیب را میبینند بهعنوان مثال آینده
«هواوی» ،این غول دنیای تلفن همراه
در هالــهای از ابهــام قرار گرفته اســت.
هرچنــد بــه تازگــی وزیــر خزانــهداری
امریــکا دلیــل فشــارهای این کشــور به
شــرکت هــواوی را مرتبــط بــا امنیــت
ملــی امریکا عنوان کرده و یادآور شــده
اســت که در صورت پیشرفت مذاکرات
تجاری ایاالت متحده با چین ،احتمال
اینکــه «دونالــد ترامــپ» فشــارها بــر
هــواوی را کاهش دهد ،وجود دارد ولی
ماجرا هرچه که هســت ،این فشارهای
امریــکا نــه تنهــا شــرایط را بــرای چین
تغییر داده بلکه برخی کشورهای دیگر
فعــال در حــوزه تکنولوژی کــه در چین
فعال هســتند نیز از آن تأثیر گرفتهاند.
یکــی از ایــن کشــورها تایــوان اســت که
برخــی آن را در شــرایط فعلــی یــک
بازنــده میداننــد و در مقابــل ،گروهی
معتقدند این کشــور با اتخــاذ تدابیری
ویــژه میتوانــد از تنــش بیــن امریــکا و
چین بیشترین بهره را بگیرد.
تایــوان ،قطــب تولیــد نوت بــوک در
جهان
جنــگ تجــاری امریــکا و چیــن
تأثیــر منفــی بــر اقتصــاد جهانــی دارد
و یکــی از کشــورهایی کــه در ایــن زمینه
نگرانیهــای زیــادی پیــدا کــرده تایوان
اســت اما در مقابل ،برخــی با توجه به
سختتر شدن شــرایط برای چین ،آن
را یک فرصت اقتصادی میدانند.
بــا توئیــت ترامــپ مبنی بــر اعمال
تعرفــه 25درصــدی بــرای کاالهــای
وارداتــی از چیــن کــه بخش عمــده آن
را تلفــن همراه ،تبلت ،لــپ تاپ ،نوت
بــوک و ...تشــکیل میدهد ،بســیاری از
شرکتهای تایوانی که در چرخه تولید

ایــن کاالهــا در چیــن ،نقشــی اساســی
دارنــد نگران شــده و حتــی تصمیم به
خــروج از چین و بازگشــت بــه تایوان یا
مهاجرت به کشورهای دیگر گرفتهاند.
تایــوان جزیرهای با اقتصادی مناســب
اســت که مابین چیــن و امریکا دو غول
اقتصــادی جهان گرفتار شــده اســت و
فعاالن حوزه تکنولــوژی دغدغه دارند
که پس لرزههای جنگ این دو کشور به
تایوان نیز برسد.
«تریســی ســای» یــک محقــق
تایوانی معتقد اســت از آنجا که تایوان
هاب(قطب) تولید نوت بوک در جهان
محســوب میشــود ،ایــن تعرفههــای
ســنگین میتوانــد دردســر بزرگی برای
اقتصــاد ایــن کشــور ایجــاد کنــد .وی
میگوید :ســه برند برتــر امریکایی اپل،
دل()Dellو Hewlett Packardبــرای
90درصــد از تولیــد و همچنیــن مونتــاژ
لــپ تــاپ و نــوت بوکهــای خــود بــه
کمپانیهــای تایوانــی نیاز دارنــد و این
افزایــش تعرفه ،به ایــن کمپانیها نیز
آســیب میرســاند .با توجه به افزایش
تعرفه و باال رفتــن قیمت محصوالت،
کمپانیهای بزرگی مانند اپل یا اچ پی،
فروش و ســود کمتری خواهند داشــت
بنابرایــن ســفارش کمتری بــرای تولید
کاال میدهنــد کــه این موضــوع به نفع
تایوان نیست.
ارتش فناورانه تایوان در چین
امــا کــدام یــک از کمپانیهــای
تایوانــی بــه تولیــد قطعــات و کاال در
چیــن و در نهایت ارســال آن به امریکا
میپردازنــد؟ طبــق گــزارش مرکــز
دادههــای مالــی تایــوان40 ،درصــد
کاالهــای تولید شــده در تایوان به چین
صــادر میشــود و در  10ماهــه ســال
 ،2018مواد نیمه رســانا 62.6درصد از
کل صادرات فناوری پیشرفته تایوان را
به خود اختصاص داده اســت .کمپانی
تایوانــی فاکســکان یکــی از بزرگترین
تولیدکننــدگان قطعــات و تراشــههای
الکتریکــی و تأمینکننــده اصلــی

تیم مقابله با رخدادهای امنیتی
فضای سایبر تشکیل شد

قطعــات برای اپل اســت که بــه تازگی
اعــام کــرده در نتیجــه جنــگ تجــاری
امریــکا و چیــن بــا چالشهــای زیــادی
مواجــه شــده اســت .شــرکت تایوانــی
پگاتــرون نیــز تلفنهــای هوشــمند را
بــرای کمپانیهــای امریکایــی ازجمله
اپــل در چیــن مونتــاژ کرده و بــه امریکا
صــادر میکننــد .برخــی کمپانیهــای
تایوانــی ازجملــه Largan Precision
و همچنیــن  TDKهــم تأمینکننــده
برخــی قطعــات تلفنهــای هوشــمند
برای اپل هستند.
 Quanta Computerدیگر کمپانی
تایوانی اســت که برای اپل وHewlett-
 Packardنــوت بــوک تولیــد میکنــد
و بــازاری 6.9میلیــارد دالری دارد.
 Compal Electronicsدیگــر شــرکت
تایوانــی بــا ارزش 2.8میلیــارد دالر نیز
کامپیوترهــای خانگی را بــرای کمپانی
 Dellو همچنیــن شــرکت چینــی لنــوو
تولید میکند.
ویســترون هم یک شــرکت کوچک
تایوانی اســت که به مونتــاژ کامپیوترها
در چیــن میپــردازد و همه ایــن موارد

نشــان میدهد که جنگ امریکا و چین
میتوانــد بهدلیــل کاهــش تقاضــا در
امریــکا ،کمپانیهــای تایوانــی را نیز به
مــرز ورشکســتگی برســاند مگــر اینکــه
فکری برای تغییر این شرایط بکنند.
مهاجرت ،یک تیغ دو لبه
در 30ســال گذشته 48هزار کمپانی
تایوانــی بیــش از 120میلیــارد دالر
در چیــن ســرمایهگذاری کردهانــد کــه
بخــش عمــده آنهــا در حــوزه قطعات
الکترونیکــی ،تلفنهــای هوشــمند،
لــپ تــاپ و ...کارخانههایــی در چیــن
راه انداختهانــد و بیشــتر ایــن تولیدات
هــم راهی بــازار امریکا میشــود .پیش
از ایــن ،کمپانیهــای تایوانــی ازجملــه
ایســر( ،)AcerایســوسHon Hai ،
و  MSIاز تایــوان راهــی چیــن شــدند
تــا بتواننــد از نیــروی کار ارزان و ماهــر
موجــود در چیــن اســتفاده کننــد و
هزینههــا را کاهشــی محســوس بدهند
تا این تجارت برایشــان پرســودتر شود.
همچنیــن کمپانیهــای ایســوس و
ایســر بــا کمپانیهــای فنــاوری بــزرگ
امریکایــی همچــون اپــل ،دل ،اچ پی و

مایکروســافت قراردادهایی مشــخص
بســتند تــا قطعــات مــورد نیــاز بــرای
آنهــا را بــا کیفیــت مناســب و قیمتــی
متعــادل تولیــد کننــد ولی حــاال امریکا
معــادالت آنها را به هم ریخته اســت و
کمپانیهــای تایوانــی بهترین راهکار را
خروج از چین و بازگشــت به ســرزمین
مادری یا سایر کشورهای آسیایی که در
آن نیروی کار ارزان وجود داشته باشد،
میبینند.
هرچنــد ایــن انتقــال و مهاجــرت،
بیشــک بســیار هزینــه بــر اســت ولــی
فعــاالن ایــن حــوزه اطمینــان دارنــد
کــه اگــر در چیــن باقــی بماننــد یکــی
از بازندههــای اصلــی جنــگ بیــن دو
ابرقدرت خواهند بود اما این مهاجرت
میتوانــد یــک فرصــت اقتصــادی
ویــژه بــرای آنهــا رقــم بزنــد و حتــی از
جنــگ و تنــش بیــن واشــنگتن و چیــن
بیشترین ســود را ببرند .حاال قرار است
کمپانیهای فناوری تایوانی که بهدلیل
نیــروی کار ارزان در چیــن بــه تولیــد
میپرداختنــد مقاصــدی ارزانتــر در
میان کشــورهای آســیایی و هندوستان

انتخاب کنند.
امــا تایوانیهــا کــدام کشــور را
جایگزیــن چیــن میکننــد؟ برخــی
از کمپانیهــای تایوانــی ،بــه کشــور
خــود یعنــی تایــوان بازگشــتند.البته
بازگشــت ایــن کمپانیهــای تایوانی به
تایــوان ،هزینههــا را افزایــش میدهــد
ولــی برخــی معتقدنــد تجهیــز خــط
تولیــد کارخانجــات ایــن کمپانیهــا به
اتوماســیون ،کمبود نیــروی متخصص
و همچنیــن کارگــران ارزان قیمــت را
بــه مشــکلی کوچــک تبدیــل خواهــد
کــرد .البتــه آنهــا الزم نیســت کــه همه
کارخانههــا را انتقــال دهنــد و برخــی
همچنــان بــه فعالیــت در چیــن ادامه
میدهند تا سایر نقاط جهان را پوشش
دهنــد و تنهــا بخشــی از تولید کــه برای
تأمیــن نیــاز امریــکا الزم اســت منتقل
خواهد شد.
از مقاصــد دیگــری کــه برخــی
تولیدکنندههــا به آن چشــم دوختهاند
میتوان به ویتنام اشاره کرد .تایوانیها
میخواهنــد بــه ویتنــام بهعنــوان یــک
کشــور بــا نیــروی کار ارزان در آســیا کــه
هــدف تحریمهــای امریــکا نیســت،
مهاجــرت کننــد .بــه اعتقاد ایــن گروه،
ویتنــام بیشــترین منفعــت را از جنــگ
بیــن دو ابرقــدرت میبــرد و بــر تولیــد
ناخالص داخلی این کشــور 7.6درصد
افزوده خواهد شــد چرا که کمپانیهای
تایوانی از چین به این کشــور مهاجرت
میکنند و میــزان صادرات آن به چین
و امریــکا افزایــش مییابــد.در ویتنــام
قطعــات تلفــن همــراه ،ماشــینهای
پــردازش اطالعــات ،اتوماســیون،
مدارهــای یکپارچــه الکترونیکــی و
وســایل نیمــه رســانا تولیــد میشــود.
مالــزی نیــز یکــی دیگــر از مقاصــدی
اســت کــه انتظــار مــیرود تایوانیها به
آن روی خوش نشان دهند و این کشور
نیــز همچون ویتنــام و تایــوان به جمع
برندههای جنگ تجاری چین و امریکا
بپیوندد.

مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اســتان تهران با اشــاره
به ضــرورت مقابله بــا رخدادهای امنیتی حوزه فضای ســایبری
اخــبار از تشــکیل تیم واکنش ســریع بــرای مقابله و پیشــگیری خبر داد
و گفــت :با تشــکیل این تیم بــا محوریت مرکز ماهــر و با حضور مدیــران فناوری
اطالعات دستگاههای اجرایی استان تهران این مهم محقق میشود.
بــ ه گزارش «ایران» ،مرتضی رضایی در اولین جلســه کارگروه و فناوری اطالعات
پدافند غیرعامل اســتان تهران اظهار کرد :با توجه به افزایش اســتفاده از فناوری
اطالعات در دســتگاههای اجرایی باید متناســب با این گســترش الزامات امنیتی
و پدافنــدی نیز توســعه یابــد .وی افــزود :وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات با
همکاری مرکز ماهر و معاونت امنیت سازمان فناوری اطالعات ایران برای مقابله
با رخدادهای امنیتی در فضای سایبری آموزشهایی ارائه میدهد تا تیم واکنش
سریع با حضور مدیران فنی دستگاههای اجرایی ایجاد شود.
رضایــی همچنین با توجه به ابالغ انتظارات و برنامههای حوزه پدافند غیرعامل
از طرف اســتانداری تصریح کرد :برای انجام تکالیف مقرر در این ابالغیه برنامه
مدونــی تهیــه و در چارچــوب زمانــی مشــخص شــده انجــام میشــود .مدیرکل
ارتباطــات اســتان تهران ضمن اعالم آماده شــدن طرح الزامات و سیاســتهای
امنیتی در دستگاههای اجرایی برای ابالغ ،از ایجاد برنامه مدون بازدید و بررسی از
وضعیت فناوری اطالعات از لحاظ ساختار ،تجهیزات و تحلیل نقاط آسیب پذیر
دستگاههای اجرایی سطح استان برای مقابله با تهدیدات در حوزه فاوا خبر داد.

نسخه پولی فایرفاکس در راه است

شــرکت موزیــا ســازنده مرورگــر فایرفاکس میگویــد قرار اســت بــرای اولین بار
نســخهای پولــی از این مرورگر طراحی و عرضه شــود .ب ه گزارش مهــر ،تا به حال
ســابقه نداشــته که هیچ یک از شرکتهای ســازنده مرورگرهای مشهور اینترنتی
نسخههایی پولی از تولیدات خود را در اختیار کاربران قرار دهند ،اما موزیال با سنت
شکنی قصد دارد چنین اقدامی انجام دهد .این نسخه پولی در قالب یک سرویس
دارای هزینه اشتراک در درون محیط مرورگر فایرفاکس در دسترس قرار میگیرد.
از جمله امکانات این خدمات میتوان به سرویس وی پی ان و همین طور قابلیت
ذخیرهســازی اطالعــات روی یک ســرویس کلود اشــاره کرد .البته هنــوز جزئیات
بیشــتری در مــورد خدمات قابل دســترس از ایــن طریق ارائه نشــده ،اما «کریس
بیرد» مدیرعامل موزیال فعالً به دو قابلیت فوق الذکر اشاره کرده است .ارائه این
خدمات از ماه اکتبر یعنی اوایل پاییز آغاز میشود.

شکایت واتس اپ از ارسال کنندگان پیامهای انبوه

واتس اپ اعالم کرده است علیه کاربرانی که پیامهای انبوه در این پلتفرم ارسال
میکنند ،اقدام قانونی کرده و از آنها شکایت میکند .بهگزارش مهر ،این شرکت
امیدوار اســت با این شــیوه ســودجویانی را متوقف کند که با کمک این اپلیکیشن
تعــداد انبوهی پیام را برای کاربرانی مشــخص ارســال میکننــد .در بخش FAQ
وب ســایت این پیام رســان اشاره شده اگر مشخص شــود فردی با استفاده از این
پلتفرم پیامهای انبوه یا خودکار ارســال میکند ،با اقدامات قانونی روبهرو خواهد
بود .ســخنگوی این شــرکت نیز در این بــاره میگوید :واتس اپ برای پیامرســانی
خصوصی طراحی شده است .بنابراین ما اقداماتی برای جلوگیری از ارسال انبوه
پیامهــا در نظر گرفتیم و حــد و مرزهایی برای نحوه اســتفاده از واتس اپ در نظر
گرفتیم .ما تالشهای خود را برای شناسایی حسابهای کاربری افزایش دادیم که
از واتس اپ سوءاستفاده میکنند .به این ترتیب میتوان ماهانه  ۲میلیون حساب
کاربری را در سراسر جهان مسدود کرد.

