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 2میلیون سیمکارت بیهویت
یکطرفه شد

پیشنهاد تصحیح یک الیح ه ازسوی سازمان «نصر»

متن پیشنهادی سازمان نظام صنفی رایانهای (نصر) کشور با رویکرد
استانداردسازی بر اساس شاخصهای مورد نیاز توسط دولت بهجای
تهیـــه نرمافزاری واحد برای بخش عمومی ،جایگزین بند ب ماده ۸
الیحه بودجه برنامه ششم توسعه شد.
به گزارش ایسنا ،فرشـــید آریاشکوه عضو شورای مرکزی این سازمان
گفت :در الیحه برنامه ششم توســـعه در بخش دوم (بودجه و مالیه
عمومی) ماده هشتم در بند (ب) اشار ه شده است که «دولت موظف
اســـت طی برنامه در نظام مالی – محاســـباتی کشور نسبت به تهیه
نرمافـــزار حســـابداری واحـــد و یکپارچه با قابلیت ثبـــت رویدادهای
مالی بر مبنای حســـابداری تعهدی و قابلیتهای عمومی آن اقدام
کند».وی بابیان اینکه یکـــی از صنایع مهم تولیدی مبتنی بر فناوری
اطالعات در کشـــور حوزه نرمافزار است ،تأکید کرد :درصورتیکه این
بند با شـــکل قبلی خود به تصویب مجلس میرسید نهتنها موجب
افزایـــش هزینههای دولت میشـــد بلکه به تولیدکننـــدگان نرمافزار
در کشـــور لطمه میزد.در همین راســـتا متن پیشـــنهادی بـــا رویکرد
استانداردسازی بر اساس شاخصهای مورد نیاز توسط دولت بهجای
تهیه نرمافزاری واحد برای بخش عمومی تدوین و ارائ ه شده است.

از نوع
دیگر

پیامدهای تغییر نام «یاهو» به «آلتابا»
ســـاعاتی بعد از آنکه یاهو تصمیم خود را برای تغییر نام این کمپانی علنی کرد
تیم مدیریتی این شرکت خبر داد که بزودی از یاهو کوچ خواهد کرد.
به گزارش «ایران» ،سخنگوی شرکت یاهو تأیید کرد که تیم مدیریتی این شرکت
با تغییر نامـــش به آلتابا ( )Altaba Incاز ایـــن کمپانی بزرگ کوچ میکند .طبق
این گزارش در نخســـتین فرصت «ماریســـا مایر» ،مدیرعامل این شرکت پس از
نهایـــی کردن قرارداد با شـــرکت ورایزن از هیأت مدیـــره کنارهگیری خواهد کرد و
عضو دیگر هیأت مدیره یاهو نیز این شرکت را ترک خواهد کرد« .اریک برندت»
نیز از روز دوشنبه ریاســـت هیأت مدیره یاهو را بر عهده گرفت.مقامات فدرال و
قانونگذاران امریکا ،ماه گذشـــته تحقیقاتـــی را در خصوص خرید  4.83میلیارد
دالری داراییهای اینترنتی یاهو از ســـوی شرکت ورایزن آغاز کردند .این تحقیق
و تفحص پس از آن آغاز شد که شرکت یاهو در دو مورد جداگانه از هک گسترده
اطالعات کاربرانش خبر داد.

آن سوی
خبر
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وزیر ارتباطات اعالم کرد

تهیه فرمول ویژه برای دفاع از حقوق همه بازیگران تولید محتوا
سونیتا سراب پور

ظهـــر روز دوشـــنبه وزارت ارتباطـــات
در نشســـتی در قالـــب  4پنـــل میزبـــان
تولیدکنندگانوتوسعهدهندگانمحتوای
دیجیتالی در کشـــور بود .در این نشســـت
که با حضور وزیر ارتباطات ،معاونان وی
و فعـــاالن حوزه تولید محتوا برگزار شـــد،
دســـتاوردها و چالشهای تولید محتوای
دیجیتالی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
محمود واعظی ،وزیـــر ارتباطات ،در این
نشست با اشـــاره به مشکالت زیرساختی
که کشور در سه ســـال گذشته با آن درگیر
بـــوده گفـــت« :زمانی کـــه بهعنـــوان وزیر
ارتباطات دولت یازدهم انتخاب شدم در
بخشزیرساختهایارتباطی،توسعهای
صورت نگرفته بود و در زمینه دسترســـی
مردم به ســـرویس اینترنت با مشکالت
اساســـی روبـــه رو بودیـــم .در نهایـــت از
ابتـــدا تمام تمرکـــز خود را روی توســـعه
زیرســـاختهای ارتباطی کشور گذاشتیم
و توجه بـــه تولید محتوا مغفـــول ماند».
وی تأکیـــد کرد کـــه اگـــر وزارت ارتباطات
میزان دسترسیها و پهنای باند را افزایش
نمـــیداد قطعـــاً ایـــن جمع هم شـــکل
نمیگرفت تا در خصـــوص چالشهای
تولید محتوا در کشـــور صحبت شـــود .او
هدف از برگزاری این نشســـت را شنیدن
صحبتهـــای تولیدکننـــدگان محتـــوا و
فراهمآورندگانبسترتولیدمحتوادرکشور
عنوان کرد و افزود« :بخشـــی از مشکالت
و چالشهـــا در ایـــن زمینه بـــه وزارتخانه
ش هستیم
مربوط میشـــود که ما در تال 
با سیاستگذاریهای مشخص و دریافت
مشاورهازفعاالناینبخشاینچالشها
را برطرف کنیم اما بخشی از مشکالت این
حوزه مربوط به تصمیمگیریهایی است
که باید وزارتخانههای دیگر در این زمینه
انجام دهند .برای مثـــال در حال حاضر
بسیاری از شرکتهای نوپا(استارتاپ) در
بخـــش پرداخت خرد با مشـــکل مواجه
هســـتند کـــه این مشـــکل باید از ســـمت
بانک مرکزی مورد پیگیـــری قرار گیرد».
وزیر ارتباطـــات تصریح کرد که وزارتخانه
او تـــا حد توان شـــرایط را برای هماهنگی
با ســـایر نهادها برای حل مشکل فعاالن
حـــوزه تولید محتـــوا فراهـــم می کند اما
بـــرای پیشـــبرد بســـیاری از کارهـــا نیاز به

همگام سازی «اندروید» و «آی او اس»

دارندگان آیفون که هنوز با آیواچ کنار نیامدهاند میتوانند بزودی از ساعتهای
هوشـــمند سامسونگ استفاده کنند بدون اینکه درباره ســـازگاری این دو دستگاه
نگرانی داشته باشـــند.به گزارش تکتایمز ،سه ســـاعت این کمپانی به صورتی
برنامهریزی شـــدهاند که با آیفون نیز منطبق شوند و این خبر خوبی برای کسانی
اســـت که ساعتهای هوشـــمند مربعی اپل را دوست ندارند و کسانی که نسخه
ساعتهای گرد سامسونگ را که شباهت بیشتری به ساعتهای قدیمی هستند،
ترجیح میدهند.این شـــرکت اوایل  ۲۰۱۵اعالم کرد قصد دارد به ارائه پشتیبانی
برای دستگاههای گیر ( )Gearدر پلت فرم  iOSبپردازد .نوامبر سال  ۲۰۱۶نیز برای
اپلیکیشن  Gear Managerخود آزمایشهایی را قرار داد و اکنون نیز خبرهایی از
بهروزرسانی این دستگاه به گوش رسیده است.
این کمپانی پشتیبانی از  iOSرا برای ساعتهای هوشمند خود ارائه میدهد .این
شرکت برنامه رسمی  Samsung Gear Sرا در اپاستور اپل و فروشگاه آنالین خود
عرضه میکند .این نرمافزار بـــه کاربران اجازه میدهد تا براحتی آیفون خود را با
ساعتهوشمنداینشرکتهمگامسازیکنند.هنگامیکهبرنامهرادانلودکردید،
روی دکمه « »Connect to Gearبرای آیفون بزنید تا به صورت خودکار با ساعت
هوشـــمند همگام شـــود .برای اینکه این برنامه روی دســـتگاهتان کار کند ،نیاز به
استفاده از یک آیفون  ۵یا مدلهای بعدی و دستگاهی که با  iOS ۹.۰کار کند دارید.

معـــاون وزیر ارتباطات بـــا بیان اینکه
توسعه ذخایر دادههای اینترنتی به خط
و زبان بومی در فضـــای مجازی از جمله
استراتژیکشورهایتوسعهیافتهبهشمار
میرود ،افزود« :سازمان فناوری اطالعات
ایران از آغاز دولت یازدهم ،ایجاد نهضت
تولید محتوای علمی ،فاخر ،اجتماعی و
فرهنگی در سطح جامعه را در دستور کار
خود قرار داده است.
تها
در این راســـتاتاکنون زیرســـاخ 
و ابزارهای دسترســـی مهیـــا و زمینه آن
فراهم شده تا تولیدکنندگان محتوا ،هر
روز حجم گستردهای از دادههای فارسی
را تولیـــد و عرضه کننـــد ».جهانگرد در
ادامه از تالشهـــای مؤثر دولت تدبیر و
امید در راستای ایجاد زمینه دسترسی در
بخش  ICTخبر داد و تأکید کرد :توسعه
کاربرد فناوری اطالعات در نظام اداری و
استقرار دولت الکترونیک از مهمترین
تالشهـــای وزارت ارتباطـــات بـــوده که
امیدواریـــم در دهه فجـــر بخشهایی از
این خدمات رونمایی و در اختیار عموم
قرارگیرد.

ëëچالشها و مشکالت تولید محتوا
در  4پنـــل ویـــژ ه این نشســـت فعاالن
مختلف چه در بخش تولید محتوا چه در
بخش ایجاد زیرساخت برای تولید محتوا
و چه توزیعکننـــده محتوا ،به چالشهای
مختلفی در حوزه کاری خود اشاره کردند.
بسیاری از تولیدکنندگان محتوای داخلی
بزرگترین مشـــکل خود در ایـــن زمینه را
خروج نیروهایشان از کشور عنوان کردند
و برخی دیگر نبود قانون مشخص و توجه
بـــه مالکیت معنوی را عاملـــی برای فرار
ســـرمایهگذار و در نتیجه نبود رشد تولید
محتوا در کشـــور معرفی کردند .اخایی،از
مســـئوالن یک شرکت تولیدکننده محتوا
گفت«:صیانت از تولید محتوا یک چرخه
اســـت که باید این چرخه بدرستی انجام
شـــود .درست اســـت که در کشـــور قانون
کپـــی رایت اجرا نمیشـــود امـــا میتوان
با اطالعرســـانی و فرهنگســـازی جلوی
نشرغیرقانونیمحتوادرکشورراگرفت».
احمـــد بیدآبـــادی ،از دیگـــر مدیران
شـــرکت اینترنتی هـــم بزرگترین چالش
در حـــوزه تولیـــد محتـــوا را ضعـــف

میترا جلیلی

قاب
فناوري

درجهان پیشـــرفته امروز نگهداری از کودکان و
نوزادان نیز نســـبت به گذشـــته دچار تغییرات
بسیار گســـتردهای شـــده و با ورود تکنولوژی به
ایـــن حوزه ،شـــاهد خلق محصوالتـــی فناورانه
هســـتیم؛ وســـایل هوشـــمندی که میتواند به
والدین کمـــک کند تا از راه دور نیـــز بر نوزادان
خـــود نظارت داشـــته باشـــند و بتواننـــد از آنها
مراقبت کنند .برخی از این محصوالت مربوط
به کودکان و نوزادان در نمایشـــگاه  CESامسال
که در الس وگاس برگزار شد به نمایش درآمد
و بسیار مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت.
یکی ازاین محصوالت Hatch Baby ،بود که در
قالب چند وســـیله و گجت مختلف میتوانـــد به کاربر اجازه دهد نگهداری از فرزند را کامالً به صـــورت فناورانه انجام دهد.یکی از این
گجتها ترازوی هوشمندی است که با قرار دادن کودک روی آن میتوان قبل و بعد از غذا خوردن ،وزن دقیق نوزاد را محاسبه کرد که
این تغییرات وزن در قالب برنامهای ویژه در اپلیکیشـــن گوشـــی هوشـــمند به یک نمودار تبدیل میشود و دراختیار پزشک اطفال قرار
میگیرد تا بر روند رشد وی نظارت کامل صورت بگیرد.
با قرار دادن نوزاد روی این ترازوی هوشـــمند مادر میتواند همچنین از زمان درســـت تعویض پوشک نوزاد مطلع شودHatch Baby .
بخشهـــای دیگری نیـــز دارد و بخش گهواره آن نوری قابل تنظیـــم دارد و صداهایی خاص برای کودک پخـــش میکند تا راحتتر به
خواب برود چرا که این نور و صدا درواقع شـــبیه ســـازی از فضای داخل رحم است و نوزاد به این ترتیب احساس بهتری برای خوابیدن
پیدا میکند .یکی دیگر از بخشهای  Hatch Babyکه امید میرود بسیار مورد توجه قرار گیرد ،ردیاب کوچکی است که روی شکم مادر
قرار میگیرد و از طریق گوشیهایی کوچک که در گوش خود و همسرش قرار میدهد ،هر دو میتوانند در هر زمان که بخواهند صدای
قلب جنین را بشـــنوند و دیگر منتظر نوبت ســـونوگرافی نمانند .این ،شـــاید بهترین تجربهای باشـــد که مادر در انتظار تولد بتواند آن را
حس کند .این فناوری قرار است تا چند ماه دیگر راهی بازار شود.

کنترل موس و کیبورد از طریق تلفن همراه
نرم افزار
آنالین
این روزهـــا دنیای نـــرم افزارها بســـرعت در حال
پیشرفت اســـت و روزانه نرم افزارهای بسیاری نوشته
و روانه بازار میشـــوند تا از طریق آنها کاربران براحتی
بتوانند بســـیاری از کارها را به آسانی انجام دهند و در
این میـــان بعضی از نـــرم افزارها ،کاربـــران را قادر به
انجام کارهایی می کند که شـــاید تصـــورش تا قبل از
آشـــنایی با این گونه نرم افزارها ســـخت و غیر ممکن
باشـــد .بهعنـــوان نمونه شـــاید بـــرای بســـیاری از ما
غیرممکن به نظر برسد که از طریق تلفن همراه و به
کمک وای فای بتوانیم کنترل موس و کیبورد سیستم
خود را در دست بگیریم اما در این خصوص باید گفت
نرم افزاری روانه بازار شده است که براحتی این کنترل

را برای کاربران ممکن ساخته است.
WiFi Mouse Proنـــرم افزار کاربـــردی و در عین
جالب برای سیســـتم عامل اندروید است که به کاربر
امکان مـــی دهد تا از طریـــق وای فـــای بتواند کنترل
موس و کیبورد رایانه خود را در اختیار گرفته و براحتی
از طریق تلفن همراه با ویندوز کار کند.عالوه بر ویندوز
شما میتوانید کنترل موس و کیبورد در سیستم عامل
مک و لینوکس را نیز توســـط این نرم افـــزار در اختیار
بگیرید.
این نرم افزار دارای ویژگیهای بسیاری است که از
جمله آن میتوان به این موارد اشاره داشت:
– نمایـــش حرکات موس و کنتـــرل کامل موس از
طریق تلفن همراه
– پشتیبانی از قابلیت کلیک و راست کلیک
– امکان خاص اسکرول کردن از طریق نرم افزار
– پشتیبانی از حالت تایپ گفتاری
– تنظیمـــات خاص نمایـــش مـــوس روی تلفن

زیرساختهای ارتباطی کشور عنوان کرد
و گفت«:در حال حاضر کاربران به دنبال
محتوای ویدئویی هســـتند و این در حالی
است که سرویسهای اینترنت پرسرعت
در کشور پاسخگوی نیاز این کاربران برای
رساندن محتوای باکیفیت در سریعترین
زمان نیست بنابراین هرچه سریعتر باید
از روی ســـیم مسی به ســـمت تکنولوژی
فیبرنـــوری حرکـــت کنیـــم ».وی دیگـــر
چالش بر سر تولید محتوا را شفاف نبودن
قانونها در این زمینه عنوان کرد و افزود:
«بـــرای صیانت از تولیدکننـــدگان محتوا
قانونهایی وجود دارد اما اجرا نمیشود
از ســـوی دیگر برخـــی قانونهـــا نیازمند
به روزرســـانی اســـت اما متأسفانه در این
خصـــوص حرکتی انجام نشـــده اســـت
همچنین برای بسیاری از تولیدکنندگان
محتوا خطوط قرمز مشـــخص نیست که
این ،کار را برای آنها پیچیدهتر میکند».
پورمحمـــدی ،یکـــی از مدیـــران
فراهمکننده زیرســـاخت برای نشر تولید
محتـــوا نیز در این نشســـت نبـــود امنیت
کاری به دلیل ضعف قانونی را بزرگترین

چالش تولید محتوا در کشـــور عنوان کرد
و گفت«:بـــرای ارائه محتـــوای با کیفیت
نیازمند ســـرمایهگذاری باال هستیم اما از
آنجا که قانون مشـــخصی برای حمایت
از حقـــوق تولیدکنندگان محتوا در کشـــور
وجود ندارد بســـیاری از سرمایهگذاران به
دلیـــل نبود فضـــای امن حاضر بـــه ورود
بـــه ایـــن حـــوزه نمیشـــوند ».وی وجود
نهادهای موازی برای کنترل و ارائه مجوز
بـــه تولیدکنندگان محتـــوا را نیـــز از دیگر
چالشهای این صنعت نام برد.
امـــا علیاصغـــر عمیدیـــان،رئیـــس
ســـازمان تنظیـــم مقـــررات و ارتباطـــات
رادیویی(رگوالتوری)،درپایانایننشست
و در پاســـخ به چالشهای مطرح شـــده
از ســـوی فعاالن عرصه تولید محتوا ،این
وعـــده را داد که مشـــکالت قانونی در این
حـــوزه بـــزودی برطرف خواهد شـــد .وی
در این خصـــوص گفت«:بجز مصوبات
گوناگونـــی کـــه رگوالتوری بـــرای حمایت
از تولیدکننـــدگان ،عرضهکننـــدگان و
فراهمکنندگان زیرســـاخت بـــرای تولید
محتوا تصویب کرده اســـت ،بزودی برای
حل مشکالت حقوقی در زمینه مالکیت
معنوی ســـندی از ســـوی شـــورای عالی
فضای مجازی تهیه شده که این سند در
چند ماه آینده تصویب خواهد شـــد ».او
همچنین خـــط قرمزهای تولید محتوای
دیجیتال در کشور را واضح دانست و تأکید
کرد که این خط قرمزها به صورت واضح
در قانون جرایم رایانهای اشاره شده است.
امـــا محمـــد جـــواد آذری جهرمـــی،
مدیرعامـــل شـــرکت زیرســـاخت نیز در
پاســـخ به مشـــکالت فنی فعـــاالن تولید
محتوا در کشور گفت«:در سه سال گذشته
وزارت ارتباطات تمام تالش خود را برای
توســـعه پهنای باند ،میزان دسترســـی و
ایجـــاد یک شـــبکه یکپارچه انجـــام داده
ن کارها راهاندازی مراکز
است .از جمله ای 
تبـــادل ترافیـــک داده ( )IXPبـــود که در
نهایت باعث شده محتوا با کیفیت بهتر و
قیمت ارزانتر به دست کاربران برسد» او
تأکیدکردکهزیرساختهایفنیشبکهدر
حال توسعه است و با توجه به پروانههای
 FCPتوسعه شبکه شرکتهای اینترنتی
براســـاس تکنولـــوژی روز در حـــال کلید
خوردن است.

...این سیم کارت های میلیونی
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ëëمحمـــود واعظـــی از تهیـــه فرمولی ویـــژه خبـــر داد کـــه در آن منافـــع و حقوق همـــه فعاالن
درگیرتولیدکننده محتوا از جمله صاحبان شـــبکه ،ارائهکننـــدگان محتوا ،تولیدکنندگان محتوا
و صاحبان دیتاسنترها حفظ شود
ëëبا توجه به تأمین زیرساختها و توسعه شبکه ارتباطی و همچنین تسهیل مشارکت کاربران،
میتوان حجم انبوهی از محتوای فاخر در کشور تولید کرد

مراقبت هوشمند از نوزادان

شکایتخانوادههایقربانیان
حمالت «داعش» از «توئیتر»

خانوادههـــای دو قربانی امریکایـــی حمالت داعش
در بروکسل و پاریس ،علیه توئیتر به دادگاه شکایت
کردهاند .به گزارش«ایران» ،در این شکایت حقوقی
86صفحهای ،خانوادههای الکســـاندر پینسزاوسکی
 ۲۹ساله و نومی گنزالس  ۲۶ساله ،توئیتر را متهم کردهاند که آگاهانه به داعش
کمک کرده و همچنین در خواســـت غرامت کردهاند .آنها میگویند که شبکه
اجتماعی توئیتر و سرویسهای ارتباطیاش یکی از مهمترین ابزاری بوده که
داعش برای ســـازماندهی و اجرای فعالیتهای تروریستیشـــان از آن استفاده
میکردهاند.در شـــکایت حقوقی آنها آمده اســـت که توئیتر بـــا وجود دریافت
شکایت های متعدد و توجه گسترده رســـانهها و دیگران به استفاده داعش از
این شـــبکه اجتماعی ،به ارائه خدمات خود به این گروه ادامه داده است .البته
توئیتر تاکنون در رابطه با این اتهامات اظهار نظری علنی نکرده است.

فرهنگسازیبیشتردارد.محمودواعظی
در این خصوص گفـــت«:در حال حاضر
برخی از کســـب و کارهای ســـنتی نسبت
به حضور کســـب وکارهـــای تکنولوژیکی
خشـــنود نیســـتند و آنهـــا را به رســـمیت
نمیشناسند .در همین راستا نیز در حال
مذاکره با وزیر کشـــور و وزیـــر کار تعاون و
رفاهاجتماعیهستیمتازمینهحضوراین
کسب و کارها در جامعه را فراهم کنیم».
او در ادامه برخی ضعفهای قانونی
در فضای مجازی را مانع توســـعه کسب
و کارهـــای تکنولوژیکی اعـــام و تصریح
کرد که نمیتوان با قوانین حوزه فیزیکی،
فعالیـــت در حوزه مجـــازی را پیش برد و
باید با حضور فعـــاالن این عرصه راهکار
مناســـبی برای رفع مشـــکالت قانونی در
این صنعـــت پیدا کرد .محمـــود واعظی
در پایـــان از تهیه فرمولی ویژه خبر داد که
در آن منافع و حقوق همه فعاالن درگیر
تولیدکننـــده محتـــوا از جملـــه صاحبان
شبکه،ارائهکنندگانمحتوا،تولیدکنندگان
محتواوصاحباندیتاسنترهاحفظشود.
وزیر ارتباطات در حاشیه این نشست
در خصـــوص آخریـــن وضعیـــت بـــازی
پرطرفدار «کلشآفکلنز» نیز اظهار کرد:
تا جایی که اطالع داریم مشکل این بازی
برطرف شده و اکنون در دسترس کاربران
قـــرار دارد .واعظـــی دربـــاره سرنوشـــت
برخی گیمها مانند کلشآفکلنز گفت:
از دادســـتان محترم خواهش کردهایم در
این خصوص جلســـهای تشکیل دهد که
این موضوع مورد قبول ایشان قرار گرفته
و این جلســـه ظـــرف این هفتـــه یا هفته
آینده تشکیل و درباره این موضوع بحث
میشود.
ëëنهضت تولید محتوای فاخر
نصـــراهلل جهانگـــرد ،معـــاون وزیـــر
ارتباطـــات و رئیـــس ســـازمان فنـــاوری
اطالعات در نخســـتین پنل این نشست،
با اشـــاره به لـــزوم افزایش حجـــم تولید
محتـــوای فارســـی در فضـــای مجـــازی
بهعنـــوان یکـــی از مهمتریـــن بندهـــای
اقتصادمقاومتیگفت«:باتوجهبهتأمین
زیرســـاختها و توسعه شـــبکه ارتباطی
و همچنین تســـهیل مشـــارکت کاربران،
میتوان حجم انبوهی از محتوای فاخر در
کشورتولیدکرد».

سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

ســـخنگوی ســـازمان رگوالتـــوری از یک طرفه شـــدن
2میلیون سیمکارت دارای نقص هویتی خبر داد.
به گزارش ایرنا ،جهانگیر اســـدی ادامه داد :صاحبان
ســـیمکارتهای یکطرفه میتوانند در مهلت تمدید
شـــده یعنی تا پایان دی ماه برای تکمیل اطالعـــات هویتی خود در بازه زمانی
تعیین شـــده اقـــدام کرده و با تکمیل اطالعات ،ســـیمکارت خـــود را به حالت
عادی درآورند .وی افزود :ساماندهی وضعیت هویتی صاحبان سیمکارتهای
دارای نقص اطالعات سبب شد  30میلیون سیمکارت دارای هویت مخدوش
در شـــهریورماه امســـال ،اکنون به  4میلیون و  500هزار سیمکارت برسد.انتظار
مـــیرود همه دارندگان چنین ســـیمکارتهایی از این مهلت نهایت اســـتفاده
را کرده و نســـبت به تکمیل اطالعات خود در ســـامانههای اپراتورها اقدام کنند
تا دچار قطع خدمات ســـیمکارت نشـــوند چرا که این روند پس از پایان مهلت
مقرر آغاز خواهد شـــد.به گفته اسدی ،پس از اتمام مهلت در نظر گرفته شده،
مسئولیت برعهده اپراتورها خواهد بود و آنها باید پاسخگوی رگوالتوری باشند.

فنـــــاوری
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همراه یا تبلت
– تنظیمات کامـــل برای پخش و توقف پخش و...
در پخشکنندههای ویدئو و موزیک
– پشتیبانی از پخش و… اسالیدهای پاور پوینت
و دهها ویژگـــی برتردیگر .عالقهمندان به کســـب
اطالعات بیشـــتر و همچنیـــن بارگذاری رایـــگان این
نرم افـــزار کاربردی می توانند به ســـایت p30world.
 comمراجعه کنند.

فروش سیمکارتهای رند با قیمت باالتر از حد مرسوم،
روی وب
روندی است که از سالها قبل در بازار متداول بوده ،اما به
تازگی مدتی است خود اپراتورهای تلفن همراه نیز به طور
مستقیم به این عرصه ورود کردهاند.
بـــه گزارش ایســـنا ،ســـیمکارتها یا به طـــور کلی خطوط
ارتباطی با شمارههای رند که راحتتر در خاطر میمانند همواره از بهایی باالتر
از حد معمول برخوردار بود ه و با قیمتی باالتر از نرخ رایج به فروش میرسند.
در این میان قیمت این شمارهها گاهی به چند صد میلیون تومان نیز میرسد.
اما اینکه تعیین قیمت برای ایـــن خطوط از چه قاعده و قانونی پیروی میکند
موضوعی اســـت که شـــاید پاسخ چندان روشـــنی برای آن وجود نداشته باشد؛
هرچند که در این زمینه از سوی رگوالتور مصوباتی نیز ابالغ شده و فعاالن بازار
تلفن همراه نیز بر این نکته تأکید دارند که این تعرفهگذاری بر اساس تجربیات و
وضعیت بازار صورت میگیرد .نکته دیگر آنکه در گذشته قیمت سیمکارتهای
رند در بازار آزاد و معموالً به شکل توافقی تعیین میشد ،اما اکنون مدتی است
که اپراتورهای تلفن همراه ،خود با راهاندازی سامانههایی وارد این عرصه شده
و به طور مســـتقیم به واگذاری ســـیمکارتهای رند میپردازنـــد .اپراتور اول با
راهاندازی سامانهای برای واگذاری سیمکارتهای رند شرایطی ایجاد کرد تا به
گفته مسئوالن این شرکت جلوی این قیمتهای نجومی گرفته شود.
بدین ترتیب در سامانه مربوطه هر روز تعدادی شماره به حراج گذاشته میشد
و بنا بر اعالم مدیران این اپراتور ،با توجه به ذخیرهای که شرکت ارتباطات سیار
در خصوص شـــمارههای رند دارد ،این امکان وجود دارد که تا زمانی که در بازار
نیاز است از طریق این سامانه شمارههای جدید واگذار شود.
درباره قیمت نیز برای فروش این ســـیمکارتها یک قیمت پایه در نظر گرفته
شده و پس از آن پیشنهادات خریداران است که تعیینکننده رقم نهایی خواهد
بود.در آن دوره در سامانه ایجاد شده برای شمارهای مانند  ۰۹۱۲۸۹۰۰۹۱۲تا مرز
 ۹میلیون و  ۹۰۰هزار تومان هم پیشـــنهاد داده شده بود و برای شمارهای مانند
 ۰۹۱۲۸۹۰۰۰۹۰بالغ بر  ۱۲میلیون و  ۹۹۰هزار تومان و برای خط ۰۹۱۲ ۸۹۰۰۰۸۹
رقمی معادل  ۱۴میلیون و  ۱۱۰هزار تومان پیشنهاد خرید ارائه شده بود.
بـــرای خرید ســـیمکارتهای اعتبـــاری هم گاهـــی رقمهای میلیونی از ســـوی
خریداران اعالم میشود .هرچند که به گفته اپراتور در حال حاضر برای قیمت
پایه ســـیمکارهای اعتباری رقمی بالغ بر  ۱۰۰هزار تومان و برای سیمکارتهای
دائمی ارقامی بیش از  ۵۰۰هزار تومان در نظر گرفته شده است.
اپراتور دوم تلفن نیز مدتی است به راهاندازی سامانهای در این بخش دست زده
و حتی مشترکان خود را از طریق ارسال پیامک از فعالیت این سامانه آگاه میکند.
سـ ــامانه این اپراتور هم مانند همراه اول سیمکارتهای رند را به شکل مزایدهای
واگذار کرده و برای هر یک از این خطوط قیمت خاص خود را پیشنهاد میدهد تا
خریداران به رقابت با یکدیگر پرداخته و باالترین رقم را پیشنهاد دهند .همچنین
بر اساس میزان رند بودن ،این شمارهها به چند گروه پالتینیوم ،طالیی ،نقرهای و
برنزی طبقهبندی میشوند.بر این اساس برای سیمکارتهای پالتینیوم که دارای
شمارهای بسیار رند هستند ارقامی در حد  ۱۰۰میلیون تومان ،برای سیمکارتهای
طالیی که شمارههای رند دارند قیمتی حدود سه میلیون تومان ،سیمکارتهای
نقرهای رقمی حدود یک تا دو میلیون تومان و برای سیمکارتهای برنزی ارقامی
بیش از  ۱۰۰هزار تومان از سوی اپراتور پیشنهاد شده است .همچنین پیششماره
این سیمکارتها از  ۰۹۳۵تا  ۰۹۰۲و  ۰۹۰۳که پیش شمارههای جدید این اپراتور به
شمار میروند متفاوت است .دائمی یا اعتباری بودن شمارهها نیز به درخواست
خریدار بوده اما برای خرید سیمکارتهای دائمی فرد ملزم به پرداخت  ۱۰۰هزار
تومان بیش از مبلغ سیمکارت اعتباری خواهد بود.

