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تهدید کاربران «تلگرام »
با باج افزار «زئوس»

خبر

وزیر ارتباطات:

صداوسیما ،رفتار عادالنه ای
با پیامرسانهای بومی ندارد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه صداوسیما نسبت
بـــه پیام رســـانها و اپلیکیشـــنهای بومی رفتار عادالنـــهای ندارد
گفت :صداوســـیما در برخـــی موارد حتی به تبلیغ اپلیکیشـــنها و
پیام رســـانهای خارجی میپـــردازد اما نام بردن از شـــرکتهای
داخلی این حوزه را تبلیغ میدانند.
به گزارش «ایران» محمدجواد آذری جهرمی در نشســـت خبری
روز گذشته خود در نمایشـــگاه مطبوعات درباره آخرین وضعیت
رجیستری گوشـــیهای تلفن همراه توضیح داد :طرح رجیستری
آغاز شـــده و در مرحله پایش اســـت که در حـــال حاضر بالغ بر 60
درصد گوشـــیها در شـــبکه به ثبت رســـیدهاند که تا آخر این هفته
پایش انجام شـــده و به اتمام میرســـد و ما از هفتـــه بعد وارد فاز
اجرایی میشـــویم .وزیر ارتباطات با اشـــاره به مذاکراتش با طرف
عراقـــی برای کاهش تعرفه مکالمات زائران اربعین تأکید کرد :در
مســـیر کربال و نجف طرف عراقی قولهایی داده بودند اما هنوز به
شـــکل قطعی اعالم نکرده اند؛ ما منتظر اقدام طرف عراقی برای
کاهش تعرفه و خدمات اینترنتی هستیم .جهرمی به زائران ایرانی
توصیه کرد درکشور عراق از سیم کارتهای عراقی استفاده کنند.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه از نظرات عمومی در سیاستگذاریها با
استفاده از شبکههای مجازی ،استفاده میکنیم ،ادامه داد :اعتقاد
به خرد جمعی داریم و فضای مجازی ارتباط ما را با مردم تسهیل
میکند و میتوانیم انعکاس رفتار خودمان را ببینیم .وی همچنین
گفـــت :میتوانیم نقش خـــود را درحوزه فضای مجـــازی و کودک
در عرصه بینالمللی تثبیت کنیم .جهرمی همچنین با اشـــاره به
اشکاالتی که در قانون حفظ حریم خصوصی و حفاظت از ایدههای
کسب و کارهای نوپا داریم ،افزود :مشکل سرمایهگذاری در کسب و
کارهای نوپا وجود دارد .وزیر ارتباطات حمایت از کســـب و کارهای
نوپا را حمایت از توسعه شبکه ملی اطالعات ارزیابی کرد.

وعده اینترنت رایگان با ویروس پیامکی

یک ویروس پیامکی در حال انتشار و آلوده کردن گوشیهای کاربران ایرانی است
که به آنها وعـــده دریافت  ۲گیگ اینترنت رایگان با کلیک کردن روی یک لینک
یدهد.
را م 
به گزارش فـــارس ،در روزهای اخیر یک ویروس پیامکی در حال انتشـــار و آلوده
کردن گوشـــیهای کاربران ایرانـــی که با وعده دریافت دو گیـــگ اینترنت رایگان
کاربران را مجاب به کلیک روی یک لینک میکند ،پس از نصب در گوشـــی کاربر
بهصورت خودکار شروع به ارسال پیامک با گوشی کاربر کرده و به تمام مخاطبان
وی ،پیامکی با همین مضمون ارسال میکند .نحوه عملکرد این ویروس به این
شکل اســـت که ابتدا یک پیامک از شخصی که شماره شما را در مخاطبان خود
ذخیره کـــرده دریافت میکنید.متن پیامک مورد نظر بســـیار خودمانی نگارش
شده و جمالت تکراری نیست اما محتوای تمام پیامکها شبیه به هم بوده و یک
لینک در آنها قرار دارد .کاربر ممکن است این پیامک را از یکی از نزدیکان یا افراد
مورد اعتماد خود دریافت کند؛ اینجاست که کامالً به لینک داخل پیامک اعتماد
کرده و آن را باز میکند و به محض باز کردن ویروس به گوشی او انتقال مییابد و
قربانی خود عامل انتشار ویروس میشود .درصورتی که پیامکی با این مضمون
دریافت کردید ،به هیچ وجه لینک داخل آن را باز نکرده و ارسالکننده پیامک را
از آلوده شـــدن گوشـــی وی به این ویروس مطلع کنید .پس از اینکه ویروس روی
گوشی شما نصب شد ،گوشـــی به حالت سایلنت رفته و شروع به ارسال پیامک
به تمام مخاطبان داخل موبایل شـــما خواهد کرد .این کار ضمن انتشار ویروس
میان مخاطبان صاحب گوشی ،هزینه ارسال پیامک سنگینی نیز برای کاربر اولیه
بهدنبال خواهد داشت.
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فعاالن حوزه فاوا در گفت و گو با «ایران» مطرح کردند

ناهمخوانی نظام تعرفه ای قیمت اینترنت با اقتصاد آزاد

سوسن صادقی

«محمدجـــواد آذری جهرمـــی» وزیـــر
ارتباطـــات و فناوری اطالعـــات اخیراً در
حکمـــی «حســـین فـــاح» را به ســـمت
رئیـــس ســـازمان تنظیـــم مقـــررات و
ارتباطات رادیویی (رگوالتوری) منصوب
کـــرد و در ذیـــل ایـــن حکـــم در  13بنـــد
خواســـتههای خود را از رئیس رگوالتوری
مطرح کرد.
وزیـــر ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعات
از رئیـــس جدیـــد خواســـت بـــا توجه به
محدودیتهای کشـــور در جهت تحقق
برنامههـــای دولـــت دوازدهـــم ،قانـــون
برنامه ششم توسعه کشور و رعایت اسناد
باالدســـتی ،عالوه بر پیشـــبرد امور جاری
و اجرای وظایف اساســـنامه آن سازمان،
با اتخاذ رویکرد اســـتراتژیک انتظارات را
برآورده کند .وزیر در خواستههای خود به
بحث تنظیم مقررات مناسب و انعطاف
پذیری ،نوسازی نظام تعرفهای منطبق
با تغییـــرات محیطـــی و جهانی اشـــاره
کـــرده و از رئیس رگوالتوری خواســـت تا
فضای کســـب و کار را بهبود بخشـــیده و
چارچوبهای مقرراتگـــذاری را ارزیابی
کند.
وی همچنیـــن از رئیـــس رگوالتـــوری
خواســـت تا شـــبکه ملی اطالعات ،بازار
زیربخـــش فنـــاوری اطالعات(کاربردها،
محتوای بومـــی و افزایش ســـهم ارزش
افـــزوده آن در اقتصـــاد ملـــی حداقل به
میزان  2درصـــد تولید ناخالص داخلی)
را توســـعه داده و ســـرعت و کیفیـــت
دسترســـی به شـــبکه را با فراهـــم کردن
امکان دسترســـی پهنای باند در ســـطح
یکی از ســـه کشـــور اول منطقـــه (حداقل
به میزان  20مگابیت بـــر ثانیه) افزایش
داده و رتبـــه ایـــران را در شـــاخصهای
توسعهای  30مرتبه ارتقا دهد .همچنین
جهرمی در بندهای دیگر از رئیس جدید
رگوالتوری خواســـت تا درباره آزادسازی،
تقویت ســـاختار رقابتـــی و رقابتپذیری
بازارهـــا و رفـــع انحصارهـــا در بازارهـــای
پســـتی و مخابراتی اقدام کـــرده و در کنار
تحت کنترل قرار دادن و قاعدهمند کردن
حوزههای انحصاری ،برای رشـــد ارزش
افزوده زیر بخش ارتباطی (متوسط 19.4
درصد ساالنه) زمینهسازی کرده و ضمن
اصـــاح و تنظیـــم مقـــررات و مدلهای
مناســـب بـــرای توســـعه ســـریع و بهینه

خدمـــات عمومـــی اجبـــاری ارتباطات و
فناوری اطالعات انتخاب کند.
حال این ســـؤال مطرح اســـت که آیا
خواســـتههای وزیـــر ارتباطـــات از رئیس
رگوالتوری بخصوص درباره شرکتهای
اینترنتـــی موضـــوع جدیدی اســـت؟ آیا
خواســـتههای وزیـــر نســـبت بـــه وظایف
رؤســـای قبلی تفاوت دارد؟ آیا بندهایی
که وزیر درخصوص شرکتهای اینترنتی
از رئیس جدید خواســـته اســـت قابلیت
اجرایی شـــدن دارد؟ کارشناســـان حوزه
اینترنـــت به ســـؤالهای «ایران» پاســـخ
دادند.
ëëآیندهامیدبخشدرانتظارفعاالن
«وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از
جنبههای مختلف ،آشـــکارا خواستهها و
توقعات خـــود را بیان کردهاند .از آنجایی
کـــه رویکـــرد وزیـــر ارتباطـــات ،رویکـــرد
جدیدی در وزارتخانه اســـت بنابراین در
صورت اجرایی شدن خواستههای ایشان،
آینده بسیار امیدبخش به نظر میرسد».
احمدرضا نخجوانـــی مدیرعامل یکی از
شرکتهای دارنده پروانه ارتباطات ثابت
( )FCPبا بیان مطلب فـــوق به «ایران»
گفت :در حکم وزیر بخشهای مختلفی
ماننـــد توســـعه کیفـــی فعالیتهـــای
رگوالتـــوری مورد توجه قرار گرفته اســـت
و حتـــی بـــه مقولههای محیط زیســـت،
ســـامت نظام اداری ،تعرفه ،نوســـازی
ساختار ســـازمان رگوالتوری و ...نیز توجه
شـــده است .از این بابت از وزیر ارتباطات
سپاســـگزاریم .نخجوانی افـــزود :در بین
خواســـتههای وزیر ،بحـــث «تعرفه» به
دارندگان پروانـــه ارتباطات ثابت ()FCP
مربوط است بنابراین باید صبر کرد و دید
قرار اســـت چه اقدامهای عملی صورت
بگیرد تا بتوانم قضاوت کرده و نظر خود
را بیـــان کنم .این فعـــال اینترنتی گفت:
یکی از مشـــکالت جدی دارندگان پروانه
 FCPکه چندین ســـال است با آن دست
به گریبان هســـتند ،بحـــث تعرفهگذاری
از ســـوی ســـازمان رگوالتوری اســـت .در
میان  150کشـــور جهان که دارای سازمان
رگوالتوری هســـتند ،متأســـفانه کشور ما
جزو نادر کشـــورهایی اســـت که در بحث
قیمتگـــذاری وارد شـــده و بـــرای ارائـــه
خدمات در بازار رقابتی دو قیمت سقف
و کـــف تعیین کرده اســـت و جالب اینکه
بعـــد ازآن تازه وارد مقوله درســـت بودن

مراقبت هوشمندانه از فرزندان
تاپ اپ
ماهرخ چنگیز

در چند ماه اخیر با توجه به افزایش
خبرهای مختلف در خصوص دزدی و
آزار رساندن به کودکان ،حاال بسیاری از
خانوادهها که کودک و نوجوانی در خانه
دارند دچار ترس و نگرانی شدهاند .در
واقع مواظبت از فرزندان بیش از پیش
مـــورد توجـــه خانوادهها قـــرار گرفته و
انجام ایـــن کار به بهترین نحو به یکی
از دغدغههای اصلی آنها تبدیل شده
اســـت .بســـیاری از کودکان و نوجوانان
بیشتر زمان خود را در خارج از خانه و در

مدرسه میگذرانند و این یعنی بخشی
از مراقبـــت مســـتقیم خانوادهها روی
این گـــروه غیرممکن خواهـــد بود .اگر
فرزندتان خودش مسئول رفت و آمد
از خانه به مدرسه و برعکس باشد یا از
سرویسهای مخصوص در این زمینه
استفادهکندحتماًمراقبتومحافظت
از آنها در این مسیر باید با هوشمندی
بیشـــتری صورت بگیرد .خوشبختانه
ابزارهای آنالین مختلفی برای این نوع
نظارت طراحی شدهاند که مراقبت از
فرزندان خارج از خانه را براحتی برای
والدینشان امکان پذیر می کنند .یکی از
این ابزارها «تیکو» نام دارد .این برنامه
در واقع سامانهای مدرن و چند جانبه
اســـت که ارتباط میان راننده ،والدین
دانشآموزان ،مدرسه و شرکت حمل
و نقـــل دانشآمـــوزی را با اســـتفاده از
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باج افزار اندرویدی جدیـــدی که گونهای از باج افزار
زئوس به حساب میآید در حال گسترش با سرعت
باالیی در پیامرسان تلگرام و وب سایتها است.
به گزارش «ایران» ،مرکز مدیریت امداد و عملیات
رخدادهـــای رایانـــهای (ماهر) با این هشـــدار اعالم کرد :تاکنون نســـخه اولیه
این بدافزار منتشـــر شـــده اســـت که در آن عبارت رمز درخواســـتی در کد قرار
گرفته اســـت و میتوان آن را با تحلیل کد به دســـت آورد .بنـــا بر اعالم مرکز
ماهر ،نبود نظارت درســـت روی کانالها و برنامههای منتشر شده در تلگرام
باعث به وجود آمدن بازارهای ســـیاهی شده است که بدافزارهای مختلف از
هکرهای روســـی خریداری شـــده و با کمی تغییر در شکل آن و ترجمه برخی
عبارات به فارســـی بهطور عمومی تحت عناوینی فریبنده منتشـــر میشوند.
براســـاس تحقیقات انجام شـــده ،کانالها و گروههایی ایجاد شـــده اســـت که
در آنها بدافزارها به فروش میرســـند .رایجترین ایـــن برنامهها ،بدافزارهای
روسی هستند که کد آنها به افراد مختلف فروخته میشود و آنها نیز با داشتن
اندک دانش برنامهنویســـی قادرند برنامه را تغییـــر داده و به صورت بدافزار
ایرانی ،تحت عناوین مختلفی از کاربران سوءاستفاده کنند .بررسیهای مرکز
ماهر نشان میدهد باج افزار موردنظر نیز که خود را نوعی از باج افزار زئوس
معرفی کرده ،در کانالهای تلگرامی در حال فعالیت است.این مرکز لیست
برنامههای دارای باج افزار زئوس را منتشـــر کرده که از این نشـــانی certcc.ir
قابل دسترسی است.
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نیم نگاه

ëëاز رئیس جدید رگوالتوری خواســـته شـــده که نظام تعرفه ای را مطابق تغییرات محیطی و جهانی
نوسازی کند ولی وقتی اقتصاد آزاد در بازار وجود داشته باشد و مطابق عرضه و تقاضا و رقابت سالم
صورت بگیرد ،دیگر نظام تعرفه ای معنا و مفهومی ندارد .
ëëدر میـــان  150کشـــور جهـــان کـــه دارای ســـازمان رگوالتـــوری هســـتند ،متأســـفانه کشـــور ما جزو
نادرکشـــورهایی اســـت که در بحث قیمت گذاری وارد شـــده و برای ارائه خدمات در بازار رقابتی دو
قیمت سقف و کف تعیین کرده است.

یا نبودن تعیین میزان تعرفهها میشود.
نخجوانـــی افـــزود :وظیفـــه ســـازمان
رگوالتوری توســـعه رقابت اســـت و وزیر
ارتباطات در این حکم بخوبی به موضوع
توســـعه بازار رقابتی و بحث اقتدار تأکید
کرده اســـت .ما نیز معتقدیم رگوالتوری
بایـــد از وارد شـــدن به بحـــث قیمت آن
هم در ســـطح خـــرد خـــودداری کند .در
عوض بایـــد جاهایی که بحـــث انحصار
مطـــرح اســـت ،ورود و در زمینـــه پهنای
بانـــدی که در اختیار شـــرکتها قرار داده
میشود ،دخالت کند چرا که بحث ورود
بـــه تعرفه یکـــی از ضعفهای اساســـی
ســـازمان رگوالتوری است و تاکنون طبق
مصوبههای  181و  237بارها قیمتهای
اینترنت کاهـــش یافته و با ایـــن کار کمر
دارندگان پروانههای  FCPشکسته است.
از ایـــنرو شـــخصاً خواســـتههای وزیـــر را
رویکرد مثبتی ارزیابـــی میکنم ،از اینرو
امیدوارم شکل اجرایی به خود بگیرد.
ëëخواستههایتکراری
مســـعود ریاضیـــات رئیـــس انجمن
شـــرکتهای اینترنتـــی نیـــز بـــا بیـــان
اینکـــه تفاوتی در بندهای اشـــاره شـــده و

تلفن همـــراه فراهم میکنـــد .درواقع
این ســـامانه هوشمند امکان مدیریت
نـــاوگان حمل و نقل و رهگیـــری آن را
توســـط والدین دانشآموز امکان پذیر
میکند .این سامانه مبتنی بر موقعیت
مکانی اســـت کـــه از یک ســـو خدمات
رهگیـــری آن را بـــرای والدیـــن امکان
پذیر کرده و از سوی دیگر امکان کنترل
و دریافـــت گـــزارش هـــای مدیریتی را
برای مدیران سازمانها و شرکتهای
وابســـته فراهم میآورد .این ســـامانه
مشتمل بر بخشهای مختلفی است
که به سادگی میتوانید از امکانات آن
بهرهمند شـــوید مانند اطالع از ســـوار
شدن دانشآموز به ســـرویس ،اطالع
از رسیدن سرویس به خانه یا مدرسه،
امکان رصد و مشاهده موقعیت کنونی
و لحظه به لحظه ســـرویس مدرســـه،

خواستههایی که وزیر ارتباطات از رئیس
جدیـــد رگوالتـــوری دارد نمیبینـــم ،بـــه
«ایران» گفت :مســـئولیتها و وظایف از
قبلبرایمسئوالنهربخشتعریفشده
و رگوالتوری نیز دارای اساسنامه سازمانی
اســـت و ایـــن خواســـتهها و تعریفها در
آن اساســـنامه نیز آمده از اینرو به نظرم
نیـــازی نبود مجدد به آن اشـــاره کند و به
نظرم بهتر بود بررســـی شـــود که رؤسای
قبلی به چه میزان بندهای اساســـنامه را
اجرایی کردهاند .ریاضیات افزود :وظیفه
ســـازمان رگوالتوری ،هماهنگی و نظارت
است ولی از آنجایی که در فضای سایبری
تعـــدد مراکز تصمیمگیری وجـــود دارد،
نظـــارت و هماهنگی عملی نمیشـــود
و رگوالتـــوری نمیتواند بـــه وظایف خود
عمل کند ،مگر اینکه مراکز تصمیمگیری
با هم هماهنگ شوند.
رئیس انجمن شـــرکتهای اینترنتی
بـــا بیـــان اینکه هماهنـــگ کـــردن مراکز
تصمیمگیـــری در فضای ســـایبری نیز از
وظایف شخص وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات است ،گفت :شخص وزیر باید
در این زمینه اقـــدام کند تا هماهنگیها

روی وب

امـــکان ارتباط بـــا راننـــده از طریق اپ
در مواقـــع ضـــروری و .....ایـــن برنامه
به صورت رایـــگان در اختیـــار کاربران
سیســـتم عامـــل اندروید قـــرار گرفته
است.

 50فروشگاه امریکا مجهز به روبات شدند

نوبرانه

میترا جلیلی

ویژگی جدید اینســـتاگرام بـــه نام «ســـوپرزوم» به کاربر اجـــازه میدهد روی
بخشهایـــی از ویدئوهای کوتاه زوم کند و افکتهای موســـیقی مختلفی را به
آن بیفزاید .به گزارش تک کرانچ ،جدیدترین ویژگی اینستاگرام به کاربرانش
اجـــازه میدهد روی بخشهایـــی از ویدئوهای فیلمبرداری شـــده ،زوم کنند.
میتوان در کنار چنین عکسی از ویژگیهای مختلف مانند افکتهای صوتی
سینمایی هم استفاده کرد .این ویژگی  Superzoomنام گرفته و در کنار منوی
 Boomrangدیـــده میشـــود .این ویژگی برای کاربـــران  iOSو اندروید عرضه
میشـــود .همچنین دارای تعداد زیادی اســـتیکرهای هالووین و ماسکهای
واقعیت افزوده اســـت .برای اســـتفاده از این ویژگی ،کاربر باید دوربین رو به
خود را روشـــن کند و صفحه گراتیکـــول را برای تعیین شـــات مورد نظر خود
فشار دهد .اینستاگرام در مرحله بعد سه وضعیت زوم را با افکتهای صوتی
میســـازد .ویدئوها معموالً سه ثانیه طول میکشند اما میتوان با نگه داشتن
دکمه شاتر ،مدت آن را به  ۱۵ثانیه رساند .هنگامی که این ویژگی فعال شود،
دوربین به طور خودکار با موسیقی مخصوص زوم میکند.

قاب
فناوری

ماشینها و روباتها به جزء جدایی ناپذیر زندگی
ش میشـــود تا از قابلیتها
بشـــر تبدیل شدهاند و تال 
و پتانســـیلهای ایـــن فناوریهای نوین بهـــره گرفته
شـــود .یکی از مـــواردی که روباتها کارایـــی خود را در
آن ،بهخوبـــی نشـــان دادهان د فروشـــگاههای بزرگ و
ســـوپرمارکتها هســـتند که محصوالت ریز و درشت
متفاوتی در آن به فروش میرسند به همین دلیل هم
گاه مرتب کردن قفســـهها ،کاری سخت و طاقتفرسا
میشـــود .اســـتفاده از روباتها در فروشـــگاهها برای
مرتب کردن قفسهها یا اســـکن کردن وسایل ،از سال
 2015به صورت آزمایشـــی کلید خورد .در آن ســـال یک روبات با نام  Tallyطراحی شد که با استفاده از سنسورهایی ویژه به جست و جو در
قفســـههای فروشگاه میپرداخت و اطمینان حاصل میکرد که همه وسایل سر جای خود قرار گرفتهاند یا در اتصال برچسبهای قیمت،
هیچ اشـــتباهی رخ نداده اســـت .اما حاال کمپانی  ،Walmartاین مســـیر آزمایشـــی را به واقعیت تبدیل کرده است چراکه دیگر نیازهای 50
فروشگاه مربوط به این کمپانی در امریکا ،توسط روباتهایی که در راهروها و بین قفسهها دائم در حال حرکت هستند ،برآورده میشود و
انسانها در این زمینه نقشی ندارند .روباتهای حاضر در  50فروشگاه این کمپانی پس از اسکن محصوالت موجود در قفسهها اگر متوجه
شـــوند کاالیی در جای درســـت قرار نگرفته به مسئوالن فروشـــگاه هشـــدار میدهند تا آن را جابهجا کنند .همچنین اگر میزان یک جنس از
حد معمول کمتر شـــده باشد بالفاصله به مدیریت اعالم میشود تا این کاال قبل از تمام شدن ،تأمین شود .این فروشگاهها در آرکانزاس،
پنســـیلوانیا و کالیفرنیا مجهز به روبات شـــدهاند .کمپانی  Walmartتالش دارد تا نیروی انســـانی خود را به حداقل برســـاند و به تکنولوژی
اعتماد بیشتری داشته باشد و درعوض ،به آموزش مهارتهای فناوری نیروی انسانی خود میپردازد .به هرحال این میزان حضور روبات
در فروشگاهها تا بهحال سابقه نداشته است و باید منتظر ماند و دید بازخورد این فناوری چگونه خواهد بود.

The verge

افزودن «سوپر زوم» به «اینستاگرام»

اتفاق بیفتد و رگوالتوری بتواند بدرستی
به وظایف خود عمل کند .اکنون در کشور
با تعدد مراکز روبهرو هســـتیم .از ســـوی
دیگر در خواســـتههای وزیر ارتباطات به
ســـندهای باالدســـتی و مصوبات شورای
عالی فضای مجازی اشـــاره شـــده است.
معمـــوالً شـــوراها وظیفه دارنـــد نظرات
مشورتی و کارشناسی خود را به مسئوالن
اجرایی منعکس کنند درحالی که اکنون
دستور و مصوبه صادر میکنند و حتی از
رگوالتوری خواسته شده تا از مصوبههای
شوراها پیروی کند بنابراین بعید میدانم
کـــه رگوالتوری بتواند وظایـــف خود را آن
گونه که وزیر خواسته است ،انجام دهد.
ریاضیاتدربارهبحثنظامتعرفهای
نیز گفـــت :از رئیـــس جدیـــد رگوالتوری
خواسته شده که نظام تعرفهای را مطابق
تغییرات محیطی و جهانی نوسازی کند
ولی وقتـــی اقتصـــاد آزاد در بـــازار وجود
داشـــته باشـــد و مطابق عرضـــه و تقاضا
و رقابـــت ســـالم صـــورت بگیـــرد ،دیگر
نظام تعرفهای معنـــا و مفهومی ندارد.
همه میدانند تعرفهگذاری فســـادآور و
به جـــای ارائه مطابق عرضـــه و تقاضا و

رقابت ســـالم ،همه چیز رانتی میشود.
وی افزود :وزیر ارتباطات از رئیس جدید
رگوالتوری خواسته است تا ارزش افزوده
را به رقم  19/04برســـاند یا توســـعه بازار
فنـــاوری اطالعات تا 2درصد باشـــد ولی
مشـــخص نیســـت که ایـــن اعداد بـــا کار
کارشناسی اعالم شده است .از سوی دیگر
باید گفت توسعه بازار فناوری اطالعات یا
ارتقای رتبـــه ایران و ...وظیفه خود وزارت
ارتباطـــات اســـت ،چرا کـــه رگوالتوری به
تنهایی نمیتواند این کارها را عملی کند.
زمانی رگوالتوری میتواند در رســـیدن به
خواســـتههای وزیر ارتباطات موفق باشد
که سایر بخشها نیز همکاری کنند.
ëëبازبینیدرتعرفهگذاری
محمدرضا کریمی رئیس کمیسیون
اینترنت ســـازمان نصر تهران نیز با بیان
اینکه خوشـــحالم از اینکه وزیر ارتباطات
فـــردی از بدنه ســـازمان تنظیم مقررات
و ارتباطـــات رادیویـــی را بهعنوان رئیس
ایـــن بخـــش انتخـــاب کـــرده اســـت ،به
«ایـــران» گفـــت :حســـین فـــاح رئیس
جدیـــد رگوالتـــوری پیـــش از ایـــن نیز در
بخـــش اقتصادی مســـئولیت داشـــت از
اینرو با بحثهای رگوالتوری بخصوص
تعرفهگـــذاری آشـــنا اســـت .بـــه نظـــرم
خواســـتههای وزیـــر ارتباطـــات دربـــاره
تعرفهســـازی و نوســـازی از رئیس جدید
رگوالتـــوری بســـیار بجا اســـت و ایشـــان
میتواند آن را عملیاتی کند.
کریمی افـــزود :اکنون در بازار مصرف
بحث دامپینگ و پایین آوردن غیرواقعی
قیمتهـــا در موبایـــل و ارتباطات ثابت
( )FCPرواج دارد .از ســـوی دیگـــر رونـــد
نظـــام تعرفهگـــذاری نـــه تنهـــا رعایت
نمیشود ،بلکه بین اپراتورها و ارتباطات
ثابت تداخل وجـــود دارد و باید در روش
تعرفهگـــذاری ســـود را در چرخه تأمین
در نظـــر بگیریـــم از اینرو تـــا خدمات به
دست مشترک برسد ،توزیع سود همگن
و عادالنـــه نمیشـــود و اگر پاییـــن آوردن
قیمتهـــا به همین صـــورت ادامه یابد،
بخـــش ارتباطـــات ثابت در کشـــور نابود
میشـــود بنابراین باید با روش جدیدی
اینترنت به فروش برسد و تعرفه نهایی
به گونـــهای هزینههـــا را پوشـــش دهد تا
فعالیتهای اپراتورها ادامه داشته باشد
و مردم بتوانند از کیفیتی که به آنها ارائه
میشود ،راضی باشند.

راهکار مقابله با تأثیر منفی
دستگاههایالکترونیکی

امروزه که دســـتگاههای الکترونیکی مجهز به قابلیت
اتصال به اینترنت ،زندگی ما را فرا گرفته ،الزم اســـت
دربـــاره راههای کاهـــش تأثیرات منفی آنهـــا بر بدن و
سالمتی ما اطالعات بیشتری کسب کنیم.
به گزارش ایســـنا ،به نظر میرسد تکنولوژی و دســـتگاههای الکترونیکی به جزء
جداناپذیری از زندگی همه مردم در سراسر جهان تبدیل شده است بنابراین جز
اینکه تالش کنیم تأثیرات منفی آن بر سالمت خود را کاهش دهیم ،چاره دیگری
نخواهیم داشـــت .در این گزارش به بررســـی مختصری از روشهای کاهش این
تأثیرات منفی بر سالمت روحی و جسمی خود خواهیم پرداخت:
دســـتگاههایی که به قابلیت اینترنت بیسیم یا وای فای مجهز هستند ،همگی
از خـــود امواجی را ســـاطع و همچنین دریافت میکنند .این دســـتگاهها شـــامل
گوشیهای هوشمند ،روتر مودم وای فای و سایر دستگاههای متصل به وایفای
میشود .بر اســـاس برخی تحقیقات و پژوهشهای علمی صورت گرفته ،ثابت
شده است که قرار گرفتن در معرض امواج وایفای یا اینترنت بیسیم در طوالنی
مدت ممکن است به انواع سرطان ،نازایی ،ضایعات و مشکالت مغزی و روانی
منجرشود.
برای جلوگیری از آسیبهای ارتوپدی بهتر است:
 .۱هنگام استفاده از رایانه ،از صندلیهای استاندارد و راحت استفاده کنید.
 .۲به جای استفاده از یک انگشت موقع تایپ کردن در گوشی یا رایانه ،سعی کنید
از تمامی انگشتهای خود استفاده کنید.
 .۳فاصله مناسب از نمایشگر رایانه و گوشی را رعایت کنید تا به هیچ وجه گردن و
کمر خود را برای مشاهده مطالب ،به جلو خم نکنید.
 .۴پس از نهایتاً  ۲۰دقیقه تا نیم ساعت ،از جای خود بلند شده و نرمش کنید.
برای جلوگیری از آسیبهای چشم و اختالالت بینایی بهتر است .۱ :از صفحات
مخصوص نمایشگرهای رایانه برای کاهش نور استفاده کنید.
 .۲میزان نور نمایشـــگر رایانه و گوشی خود را تنظیم کرده و کاهش دهید  .۳سایز
فونت بهکار برده شده در صفحه نمایش خود را بزرگنمایی کنید.
 .۴تا حد امکان از دستورهای صوتی دستیارها و اسپیکرهای صوتی استفاده کنید.
 .۵به چشـــمان خود اســـتراحت داده و پس از چند دقیقه نگاه کردن به صفحه
نمایش رایانه ،چشمان خود را از آن برداشته و به اطراف و نقاط دور نگاه کنید.
 .۶ورزشهای چشم انجام دهید.
برای جلوگیری از اختالل در خواب و کاهش دریافت امواج بهتر اســـت .۱ :از یک
ساعت قبل از خوابیدن ،گوشی و رایانه خود ر ا کنار بگذارید  .۲گوشی را در حالت
پـــرواز یا خاموش قرار داده و در غیر این صورت آن را از اتاق خواب خود دور کنید
 .۳به هنگام حمل گوشی ،سعی کنید آن را از بدن خود دور نگه دارید  .۴رایانه و
وسایل الکترونیکی را روی پاهای خود قرار ندهید .حتی االمکان آن را روی میز کار
خود قرار دهید  .۵سعی کنید مدت زمان مکالمات خود با گوشی را کوتاه کنید .۶
حتی االمکان بهجای تماس گرفتن ،از پیام کوتاه استفاده کنید
 .۷در صورتی که با سیمکارت گوشی خود کاری ندارید ،آن را در حالت پرواز قرار
بدهید  .۸به جای صحبت کردن با گوشـــی ،ســـعی کنیـــد از هندزفری یا هدفون
استفاده کنید  .۹در مواقع غیر ضروری ،وسایلی که متصل به بلوتوث دستگاههای
دیگر هستند (همانند ساعت هوشمند) را از خود دور کنید.

