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تعرفه های تلفن ثابت بازنگری می شود

ارتباط ناتوانان جسمی و حرکتی در فضای مجازی آسان شد
گوگل یک اپلیکیشــن اندرویــدی جدیدی
بــرای کاربرانی کــه با مشــکل ناتوانیهای
جسمی و حرکتی مواجه هستند ،معرفی و
منتشــر کرده است  .این اپلیکیشن به آنها
اجازه میدهد با ارسال دستور صوتی تلفن
همراه هوشمند خود را مدیریت کنند.
به گزارش ایســنا ،با توجه به آنکه بخشــی
از شــهروندان و کاربــران فضــای مجــازی
را افــرادی بــا مشــکالت ناتوانی جســمی،

حرکتــی یــا دیــداری تشــکیل میدهــد،
بســیاری از شــرکتهای بــزرگ فعــال در
حوزه تکنولوژی همواره در تالش هستند تا
برای تسهیل فعالیت و کار با تلفن همراه،
رایانه و شــبکههای اجتماعــی برنامههای
جدیدی را ارائه و توســعه دهند و برای این
دسته از کاربران این امکان را فراهم کنند تا
کارهای موردنیاز خود را انجام دهند.
حــاال گــوگل بــا معرفــی و عرضــه یــک

اپلیکیشــن اندرویــدی جدید اعــام کرده
اســت که کاربــران با مشــکالت دیــداری و
حرکتــی از ایــن پــس قــادر خواهند بــود با
نصب ایــن برنامه جدیــد ،از قابلیتهای
شــگفتانگیز دســتیار صوتــی گــوگل
اسیســتنت بهرهمنــد شــده و بــا ارســال
دستورهایصوتیبهتلفنهمراههوشمند
خود،پیامهایمتنیموردنظرخودراتایپ
کــرده و ویرایــش کننــد ،پســت و تصاویر را

در شــبکههای اجتماعی نظیر اینستاگرام
به اشــتراک بگذارند و به طور کلی براحتی
با دوستانشــان در فضای مجــازی ارتباط
برقرارکنند.همانطورکهکارشناسانفناوری
پیشتر هم برآورد کرده بودند ،فناوریهای
نوین همچون هوش مصنوعی و یادگیری
ماشــینی تا حــد زیادی توانســته اســت به
کمــک کاربــران بیایــد و تغییــر و تحوالت
عظیمی را در عرصه تکنولوژی ایجاد کند.

«ایران» در گفت و گو با کارشناسان بررسی می کند

آیا «بیمه» جایگزین گارانتی تلفن همراه می شود
سوسن صادقی
خبرنگار

شکستتوئیتردرجلوگیری
ازانتشار خبرهای جعلی

شکســتگی و ...بیمه کنند ولی نمیتوانند
خدمــات پس از فروش ارائه دهند.رئیس
اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت :کســی
کــه کاال را بــه کشــور وارد کرده و به دســت
مصرفکننــده میرســاند ،طبــق قانــون
حمایت از مصرفکنندگان موظف است
نــه تنها بــه خریــدار کاال 18 ،مــاه خدمات
پــس از فــروش ارائــه دهــد ،بلکــه باید تا
10ســال تأمیــن قطعــات تلفن همــراه را
برای مصرفکننده ضمانت کند.
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران افزود:
از آنجایــی کــه در شــرایط کنونــی هزینــه
تعمیر یک دســتگاه تلفن همراه افزایش
یافتــه اســت و حتــی گاهــی تعمیــر آن از
خرید یک دستگاه تلفن همراه نیز بیشتر
میشــود عــدهای بــه فکــر بیمــه کاالهای
الکترونیکــی افتادهانــد ولــی بایــد گفــت
فعاالن این حوزه با چنین اقدامی مخالف
هستند ،چرا که با اجرایی شدن آن ،حقوق
مصرفکنندگانضایعمیشود.
میرمهــدی در ادامــه گفــت :در شــرایط
کنونی ممکن است شرکتهایی که معتبر
نیستند و بهدنبال واردات تلفن همراه به

کشور هســتند میخواهند با مطرح کردن
بحث بیمه ،بار مسئولیت خدمات پس از
فروش را از دوش خود بردارند.
وی افــزود :دلیــل اســتفاده از نــام بیمــه
نیــز بــه ایــن دلیــل اســت کــه معمــوالً
مصرفکنندههــا بــه بیمــه اعتمــاد دارند
بنابرایــن فکــر میکننــد اگــر در آینــده
مشــکلی بــرای تلفن همــراه یا هــر کاالی
دیگــر الکترونیکی آنها بــه وجود آید ،حل
میشود ولی مصرفکنندگان باید بدانند
اگــر کاالی خــود را بیمــه کننــد هیــچ نوع
خدمات پــس از فروش دریافت نخواهند
کرد و در آینده متضرر خواهند شد.
مهــدی محبــی رئیــس اتحادیــه صنــف
دســتگاههای مخابراتی ،ارتباطــی و لوازم
جانبــی تهــران نیــز گفــت :بحــث بیمــه
اختیــاری اســت و نمیتوانــد جایگزیــن
گارانتی شود .خریداران نباید زیر بار بیمه
به جای گارانتی بروند و اگر خریداری کاالی
خود مانند تلفن همراه را بیمه کند و برای
دریافت خدمات پس از فروش به شرکت
مربوطه مراجعه کند به طور قطع شرکت
بیمه خدمات پس از فروش ارائه نخواهد

داد حــال اگر همین خریدار برای دریافت
نکردن خدمات پس از فروش به اتحادیه
دســتگاههای مخابراتــی مراجعــه کرده و
شکایت کند ،به شکایت او ترتیب اثر داده
نخواهد شد چرا که مصرفکننده باید حق
و حقــوق خــود را از شــرکت بیمه پیگیری
کنــد.وی در ادامــه افــزود :در ایــن آشــفته
بــازار عدهای دنبال ســودجویی هســتند از
اینرومصرفکنندگانبایدهوشیارباشند.
نمیتوان کاالیی را بیمه و سپس خدمات
پس از فروش دریافت کرد.
ëëبازارآشفتهیکطمعهخوب
محسن بهنامی یکی از فعاالن بازار تلفن
همراه نیز با ابراز بیاطالعی از بیمه تلفن
همراه و دیگر وســایل الکترونیکی در بازار
گفــت :در این زمینــه اطالعی نــدارم ولی
اگر هم صحت داشته باشد این کار عملی
نیست و به ضرر مصرفکننده است .بیمه
نمیتواند جایگزین گارانتی یا همان ارائه
خدمات پس از فروش تلفن همراه شود.
بهنامــی افــزود :تمــام برندهــای تلفــن
همــراه وارداتــی دارای گارانتــی هســتند و
مصرفکننده بابت آنها هزینه میپردازد،

امــا برخــی از برندها چون دفتــر خدمات
پــس از فــروش در کشــور ندارند بــا وجود
اینکــه مصرفکننــده پــول گارانتــی را
میپردازد ولی امکان اســتفاده از خدمات
نــدارد در غیــر ایــن صــورت شــرکتهای
واردکننده بیشــتر برندها موظــف به ارائه
خدمات پس از فروش هستند.
بهنامــی افــزود :ایــن روزها ســرقت تلفن
همراه بهدلیل گرانی بسیار افزایش یافته
است بنابراین مصرفکننده تنها میتواند
در زمینه سرقت ،تلفن همراه خود را بیمه
کنــد البتــه اجرایی کــردن ایــن بخش هم
دشــوار به نظر میرســد و امــکان اینکه باز
مصرفکننده متضرر شود ،وجود دارد.
وی در ادامــه گفــت :مصرفکننــده بایــد
درصــدی از قیمــت تلفــن همراه خــود را
بــه شــرکت بیمهگــذار پرداخت کنــد ولی
در شــرایط کنونــی که شــاهد نوســان ارز و
افزایــش قیمتها هســتیم ،قیمت تلفن
همــراه در بازار نیز در حال افزایش اســت
بنابرایــن شــرکت بیمــه مطابــق افزایش
قیمت به صاحب تلفن همراه خســارت
پرداخت نخواهد کرد.
ایــن فعــال بازار تلفــن همــراه در ادامه
افــزود :اگــر کاالیــی مانند خــودرو بیمه
میشــود کارشــناس خــودرو آن را
ارزشگذاری و در صورت خسارت دیدن
میزان خسارت را تعیین میکند .همین
ساز و کار نیز باید در زمینه تلفن همراه و
دیگروسایلالکترونیکینیزاجراییشود
ولی در اینجا این ســؤال مطرح میشود
که آیــا شــرکت بیمــه کارشناســان فنی
مخصوص تلفن همراه و دیگر وســایل
الکترونیکی بــرای تعیین ارزشــگذار ی
و خســارت دارد؟ بنابراین از آنجایی که
عملیاتی شــدن ایــن طــرح دور از ذهن
بــه نظر میرســد بایــد گفت برخــی در
این آشــفته بازار در حال سوء استفاده از
شرایطهستند.

وزیر ارتباطات خبر داد

کمک 6هزار میلیارد تومانی ارتباطات به دولت با وجود تحریم

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان
اینکــه حوزه فنــاوری اطالعــات برخالف
حوزههایــی چــون مالیــات و گمــرک کــه
بــا رکــود مواجــه شــدهاند ،دارای رونــق
اســت ،گفت :با وجود تحریمهــا ،وزارت
ارتباطــات مبلــغ  6هزار میلیــارد تومانی
که ساالنه به خزانه کشور کمک میکرد را
امسال باالتر از هدف تعیین شده ،تأمین
خواهد کرد.
بــه گــزارش «ایــران» ،محمدجــواد
آذری جهرمــی در جلســه شــورای اداری
شهرســتان کاشــان کــه در نیاســر برگــزار
شد ،افزود :با استفاده از ظرفیت فناوری
اطالعات میتوان ســهمی از گردشگران
زیارتــی را جــذب کاشــان کــرد تا مشــکل
بیکاری فارغالتحصیالن این منطقه رفع
شــود ،چــرا که عالوه بر صنایع نســاجی و
فرش کاشــان که در دنیا معروف اســت،
دارای جاذبههــای طبیعــی و گالب نابی
اســت کــه هرســاله خانــه خــدا را بــا آن
شستوشومیدهند.
وی افــزود :کاشــان بــه لحاظ گردشــگری
وظیفــه ســنگینی دارد چــون بیشــتر
گردشــگران ایــن منطقــه از اروپا هســتند
بنابرایــن این شــهر ویترینی برای کشــور
محسوب میشــود و از لحاظ بینالمللی
مــورد قضــاوت قــرار میگیرد پــس باید
خدمات ارائه شــده در آن بسیار مطلوب
باشد.
وزیــر ارتباطــات گفــت :از مجمــوع
۶۳روســتای ایــن منطقــه ۳۷ ،روســتا به
فیبرنــوری اتصــال یافتهانــد و در فاز یک
نیز  ۴۵روستا از بستر اینترنت پرسرعت
بهرهمند شدهاند .مشــکل ارتباطی بقیه
روســتاها نیــز تــا پایــان شــهریور  ۹۸رفع
میشود.
آذری جهرمی با اشاره به مشکالتی چون
تملــک اراضــی و ممانعــت مردمــی در
مقابل نصب آنتنهــای  ،BTSافزود :اگر
شــهرداری راوند مجوز نصب آنتن BTS

عکس :وزارت ارتباطات

براســاس یــک مطالعــه جدیــد ،بیــش از  80درصــد از
حســابهای توئیتــری کــه در طــول انتخابــات  2016ایاالت
از نوع دیگر متحدهاطالعاتغلطیرامنتشرمیکردند،همچنانفعال
هستند .به گزارش انتخاب ،تحقیقات بنیاد نایت براساس بررسی و تحلیل بیش از
10میلیون توئیت انجام شده و بازدیدهای قبل و بعد از انتخابات 700 ،هزار حساب
توئیتری را شــامل میشــود .پژوهشهای این مؤسســه نشــان داد؛ نه تنها بیش از
80درصد از حسابهای توئیتر که در طول انتخابات ریاست جمهوری 2016به طور
مرتب اطالعات غلط را منتشر میکردند ،هنوز فعال هستند ،بلکه روزانه بیش از
یکمیلیونتوئیتارسالمیکنند.
سام گیل ،معاون بخش «شبکههای اجتماعی و تأثیرگذاری آنها» در بنیاد نایت ،در
این خصوص گفت« :دموکراسی ما به دسترسی اخبار و اطالعاتی که مورد اطمینان
باشــند ،متکی اســت .در حــال حاضر ،بحث دربــاره اطالعات غلط آنالین اســت،
اطالعاتیکهبسیارمخربهستند».
در تجزیه و تحلیل پس از انتخابات حســابهای توئیتری مشــخص شده که بیش
از  60درصــد از حســابهای توئیتری مخرب فعالیتهای مبتنی بــر روبات دارند.
بســیاری از این حســابهای روبات محور نیز از یکدیگر پیروی میکنند و این نشان
میدهد که آنها ممکن است از یک منبع مشترک تغذیه شوند.
ایــن مطالعــه که ازســوی بنیاد نایت انجام شــده با کمک متی هندی مان ،اســتاد
برنامهریزی عمومی در دانشــگاه جورج واشــنگتن و والد باراش گرافیکا ،مهندس
طراحی شبکه تجزیه و تحلیل شده است.
توئیتــر ،فیسبوک ،گوگل و دیگر شــرکتهای فنــاوری در طول انتخابات ریاســت
جمهوری ســال  ،2016از اطالعات غلط و هک کردن سیستم عاملهایشان باخبر
شدند .با توجه به نزدیک شدن انتخابات میان دورهای ایاالت متحده که ماه آینده
برگزار میشود ،این شرکتها سعی میکنند نشان دهند که به طور جدی از سیستم
عامل خود در برابر اخبار جعلی حفاظت میکنند.
توئیتــر در ماه اوت سیاســتهای تبلیغاتــی خود را ،از جمله نشــانهگذاری
تبلیغــات سیاســی و سیســتم شناســایی را بــ ه روز کــرده اســت ،گــوگل و
فیسبوک نیز حرکات مشــابهی انجام دادهاند .اگرچه به نظر میرسد این
اقدامات کافی نیستند.

مدیر کل نظارت بر سرویس های رادیویی رگوالتوری:

gizmag

بــه تازگــی یکــی از خبرگزاریهای کشــور
اعــام کــرد «بیمــه ،جایگزیــن گارانتــی
تلفــن همــراه میشــود ».طبق گفتــه این
خبرگــزاری از آنجایــی کــه واردات تلفــن
همــراه کاهــش یافته اســت یک شــرکت
بیمهگــذار میخواهــد تلفــن همــراه را تا
ســقف  6میلیون تومان گارانتی کند .گفته
میشــود از آنجایــی که ایــن روزها گارانتی
رســمی در بــازار ارائــه نمیشــود بنابراین
بــرای اطمینان بخشــی بــه خریدهــای با
مبالغ باال این نوع بیمه به نوعی جایگزین
گارانتی خواهد بــود .در پی اعالم این خبر
روزنامــه «ایران» به ســراغ فعــاالن تلفن
همراه و وســایل الکترونیکی رفت تا بداند
کــه آیــا این خبــر صحــت دارد؟ آیــا بیمه
تلفن همراه به جای گارانتی امری شدنی
اســت و میتواند جایگزین گارانتی شده و
به مصرفکنندگان تلفن همراه خدمات
پس از فروش ارائه دهد؟
ëëیکطرحغیرمنطقی
رئیــس انجمن فروشــندگان ســیم کارت
و تلفــن همراه بــا ابراز بیاطالعــی از خبر
جایگزینیبیمهباگارانتیگفت:نمیدانم
چرا بحث بیمه را به جای گارانتی مطرح
کردهاند چون این کار نه تنها منطقی ،بلکه
اصالً انجام شدنی نیست چرا که هر کاالی
الکترونیکــی از جملــه تلفــن همــراه باید
دارای خدمات پس از فروش باشد.
افشــار فروتــن الریجانــی افــزود :برابــر
قوانین و مقررات مصوب شــده در وزارت
صنعــت ،معدن و تجارت ،شــرکتهایی
مجاز هستند تلفن همراه وارد کشور کنند
که بتوانند گارانتــی یا همان خدمات پس
از فروش به خریــداران کاالهای خود ارائه
دهند .به عبارتی هر واردکنندهای بخواهد
تلفن همراه وارد کشــور کند ملزم است تا

خدمــات پس از فــروش ارائه دهــد.وی با
بیان اینکه بیمه بحثی جدا از گارانتی است
و ایــن دو نمیتواننــد همدیگر را پوشــش
دهند ،گفت :اگر کســی خواست میتواند
تلفــن همــراه یــا هــر وســیله الکترونیکی
دیگــر خــود را بابــت ســرقت یــا هــر گونه
خســارت احتمالــی دیگــر بیمه کنــد ولی
مصرفکننــده بایــد بدانــد کــه اگــر کاالی
خــود را بیمه کند خدمات پــس از فروش
دریافــت نخواهد کــرد از ایــنرو این اقدام
به نفــع مصرفکننده نیســت .خریداران
بایــد بدانند اگــر کاالی خــود را بیمه کنند
تنهــا خدمــات اضافــهای اســت کــه خود
مصرفکننــده به صــورت اختیــاری برای
دریافت آن اقدام میکند.
رئیس انجمن فروشــندگان ســیم کارت و
تلفن همــراه دشــوار بودن ارائــه خدمات
پس از فروش در شــرایط کنونــی را رد کرد
و گفت :ممکن اســت مشکالتی در مسیر
ارائه خدمات پس از فروش وجود داشــته
باشــد ولــی راهکارهــای زیــادی نیــز برای
رفع مشــکالت وجــود دارد و ما آنهــا را به
مســئوالن مربوطه ارائه دادهایــم و اگر آن
راهکارهــا عملیاتی شــود مشــکالت ارائه
خدمات پس از فروش نیز رفع میشود.
ëëغیرممکنیبهنامبیمهتلفنهمراه
مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران
رایانــه تهران نیــز گفت :بیمه بــا خدمات
پــس از فــروش کامــاً متفــاوت اســت از
آنجایــی کــه شــرکتهای بیمــه بخشــی
بهعنــوان ارائــه خدمــات پــس از فــروش
ندارنــد بنابرایــن تعویــض قطعــات و
تعمیرات تلفن همراه یا هر وســیله دیگر
الکترونیکــی به هیــچ عنوان امــکان پذیر
نیست.
میرمهدی افزود :شرکتهای بیمه مانند
خــودرو میتواننــد کاالهایــی همچــون
تلفن همراه یا وســایل دیگــر الکترونیکی
را بــا دریافــت پولــی در برابــر ســرقت یــا

را صادر کند ،اجرای طرح شروع میشود
بنابراین تا پایان ســال ۱۸ ،سایت در شهر
کاشان و روســتاهای اطراف برای تکمیل
پوشــش نسل سوم و چهارم تلفن همراه
نصب میشوند.
وی دربــاره شــروع فصــل گردشــگری
منطقــه مرنجــاب از زمســتان و ضرورت
وجــود ارتباطــات کامــل در ایــن منطقــه
گردشــگری نیز گفت :ســه ســایت آماده
نصب اســت کــه در صورت رفع مشــکل
تملک اراضــی ،وزارت ارتباطــات هزینه
تأمین برق آن را تقبل میکند تا مشــکل
پوشش منطقه گردشــگری مرنجاب نیز
رفع شود.
 ëëحرفهای فضایی نزنیم
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
همچنیــن در نخســتین روز از هفتــه
جهانی فضــا و در همایش نجوم و هفته
گردشــگری فضاپایه که در نیاســر کاشان
برگزار شــد ،با تأکید بر ضــرورت افزایش
همدلــی و همراهــی میــان اعضــای
دولــت ،مجلس و قوه قضائیــه گفت:در
هفتــه جهانی فضا و نجوم هســتیم پس
حرفهــای فضایــی نزنیــم ،حقوقهای
نجومی برای خودمان اختصاص ندهیم
امــا بــرای مــردم نجومــی تــاش کنیم و
قدردان آنها باشیم که در برابر فشارها از
خود پایداری نشان دادند.
آذری جهرمــی افــزود :طراحــی پــارک

معــاون وزیــر ارتباطــات گفــت :هفتــه آینده کمیســیون
تنظیم مقررات ارتباطات پیشنهاد شرکت مخابرات برای
اخــبار
بازنگری در تعرفههای تلفن ثابت را بررسی میکند.
به گزارش «ایران» ،حســین فالح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی (رگوالتوری) دیروز در نشســت توســعه ارتباطات ثابت که
در نمایشگاه ایران تلکام برگزار شد ،افزود :ما موضوع تغییر تعرفه مخابرات
را بررســی خواهیم کرد و هفته آینده نیز در جلســه کمیسیون تنظیم مقررات
ارتباطــات موضوع بررســی این پیشــنهاد و راهکارهای حل مشــکل به وجود
آمده مورد بررســی قرار میگیرد.وی افزود :قصد داریم در بازنگری تعرفهها
به نحوی عمل کنیم که تمامی جوانب بررســی شود و فقط موضوع افزایش
تعرفه مطرح نباشد بلکه تغییر در برخی هزینههای ثابت ،میتواند راهکاری
بــرای حل ایــن موضوع باشــد.رئیس رگوالتــوری با اشــاره بــه اینکه تصمیم
غیرکارشناسانه و یک شبه در حذف آبونمان تلفن ثابت تأثیر منفی در بخش
تلفن ثابت داشته است ،گفت :اجرای حکم دیوان عدالت اداری حدود  ۶۰۰تا
 ۷۰۰میلیارد تومان از درآمد مخابرات را کاهش میدهد که این مسأله جلوی
توسعه مناسب در بخش ارتباطات ثابت را میگیرد.

گردشــگری فضاپایــه بــرای ترویــج علم
نجوم مطابق استانداردهای بینالمللی
آغــاز شــد و در هفته جهانــی فضا کلنگ
احداث آن را میزنیم.
ëëاستانداردســازی فضای مجــازی برای
استفاده کودکان
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بر لزوم
تدوین استانداردهایی برای حفظ حقوق
کاربــران و اســتفاده کــودکان از فضــای
مجازی تأکید کرد.
دبیر کل ســازمان بینالمللی اســتاندارد
(ایــزو) بــه همــراه رئیــس ســازمان ملی
استاندارد با آذری جهرمی ،وزیرارتباطات
توگــو
و فنــاوری اطالعــات دیــدار وگف 
کــرد .جهرمــی در این دیدار ضمــن ابراز
خرســندی از انتخاب شــعار ســال ۲۰۱۸
ب ه نــام انقالب صنعتی چهــارم یا تحول
دیجیتال گفت :پیشنهاد میکنم سازمان
ایــزو اســتانداردهای مــورد نیــاز در حوزه
مسئولیت اجتماعی در فضای مجازی را
تهیه کند.وی افزود :باید اســتانداردهایی
بــرای حفــظ حقــوق کاربــران و اســتفاده
کودکان از فضای مجازی نیز در دستور کار
این سازمان قرار گیرد.
آذری جهرمــی گفــت :وزارت ارتباطــات
ایــران آماده هرگونه همکاری با ســازمان
ایــزو بــرای استانداردســازی در ایــن
حوز ههاست.
در ادامــه این دیدار ،ســرژیو موجیکا دبیر

کل ســازمان ایزو با اســتقبال از پیشــنهاد
وزیــر ارتباطــات گفــت :ایــن پیشــنهاد را
از طریــق عضــو ایرانی شــورای فنــی این
ســازمان پیگیری کنیــد تا بتوانــد مراحل
استانداردسازی را طی کند.
موجیکا افــزود :تهیه اســتاندارد در حوزه
فناوری اطالعات ،فضای مجازی ،حقوق
کاربــران و صیانــت از کــودکان در فضای
مجازی بسیار الزم است.
ëëهمــراه اول ،لکوموتیو پرقــدرت ایران
دیجیتال
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در
مراســم رونمایی از راهبرد  ۵ساله همراه
اول ،ایــن اپراتــور را لکوموتیــو پرقــدرت
مســیر حرکتی ایــران دیجیتــال توصیف
کرد.محمدجــواد آذری جهرمــی در
مراســم رونمایی از راهبرد  ۵ساله همراه
اول در نمایشــگاه ایران تلــکام  ،۲۰۱۸در
ذیل امضای پوســتر این راهبــرد ،عبارت
«همــراه اول لکوموتیــو پرقــدرت مســیر
حرکتی #ایران_دیجیتال» را نوشت.
وی همچنیــن در ســخنان خــود در مورد
جوانگرایی همراه اول به عنوان پیشرو در
حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات گفت:
مسیر حرکتی اقتصاد دیجیتال و ساخت
ایــران دیجیتال نیاز به نیروی جوان دارد.
تیم جــوان همــراه اول پرقــدرت پای کار
آمدهانــد و در ســال گذشــته توانســتهاند
نقش مهمی در توسعه فناوری اطالعات
و ارتباطات داشته باشند.
وزیــر ارتباطــات بــا تشــکر از پیگیــری
همــراه اول در رفــع مشــکالت مــردم
گفــت :پیگیری و حل مشــکالتی که برای
مــردم در مجموعه ســرویسهای ارزش
افــزوده بــه وجــود آمده بــود ،بــا حرکت
شجاعانهای که مدیران همراه اول انجام
دادهاند و مشــکل را خودشان شناسایی و
برطرف کردند ،حرکت ارزشــمندی بود.
امیدواریم این مســیر شــفافیت با انرژی
بیشتری پیگیری شود.

تشعشعات رادیویی در کشور در حد مجاز است

مدیــر کل نظــارت بر ســرویسهای رادیویــی رگوالتــوری در کارگاه آموزشــی ایمنی
تشعشــع در نمایشــگاه تلــکام گفــت :تمامی تجهیــزات حوزه فرکانســی کشــور و
تشعشــعات رادیویــی مطابق با اســتاندارد بینالمللــی مورد بررســی و پایش قرار
میگیردونتایجبررسیسامانههایآنالینسنجشتشعشعاتالکترومغناطیسی
نشان میدهد هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد .به گزارش «ایران» غالمرضا
خاکســار با اشــاره به اینکه نتایج بررسی سامانههای آنالین سنجش تشعشع تا روز
سهشنبه هفته گذشته نشان میدهد که  ۹۴درصد تشعشعات بسیار پایینتر از حد
اســتاندارد است ،افزود :حد مجاز تشعشعات بر مبنای استانداردهای بینالمللی
 ۲۸ولت بر متر است و تمامی تجهیزات نصب شده در حوزه تشعشعات رادیویی
بایــد بــر مبنای این حد مجــاز نصب و راهاندازی شــود .وی با بیــان اینکه فاصله در
نصــب آنتنهــای موبایل معیار نبوده ،بلکه معیار اصلی ایمنی تشعشــع اســت،
گفت :پایش دورهای و نصب تجهیزات اندازهگیری تشعشــع در فضای فرکانســی
کشــور از سوی رگوالتوری انجام میشــود و رگوالتوری در این زمینه اپراتورها را ملزم
به ارائه گواهی به پرتوکاران و خرید تجهیزات اندازهگیری تابش رادیویی و ماکروویو
کرده است.خاکسار از ساخت تجهیزات ثابت اندازهگیری تشعشعات غیر یون ساز
توسط مرکز تحقیقات مخابرات و با همکاری رگوالتوری برای نخستین بار در کشور
خبر داد و افزود :براســاس پارامترهای مدنظر نصب این تجهیزات در مرکز تهران
بیشتر و در غرب تهران کمتر است .بر این اساس ۱۵درصد این تجهیزات در نزدیکی
مراکز درمانی ۴۳ ،درصد در نزدیکی مراکز آموزشی و  ۴۲درصد تجهیزات در مراکز
پرجمعیتشهرتهراننصبشده است.ویگفت :در شهرتهرانوشیراز ۹۴درصد
تشعشعات زیر  ۵ولت بر متر و  ۶درصد تشعشعات کمتر از  ۲۸ولت بر متر است.
این اندازهگیری مربوط به تشعشعات تا فرکانس ۱۸هزار مگاهرتز است و مربوط به
تشعشعات آنتنهای موبایل و سایر دستگاههای رادیویی میشود .حتی یک نمونه
از سایتهای نصب شده نزدیک به  ۲۸ولت بر متر گزارش نشده است.

شکایت از فیس بوک به دلیل نقض
حریم خصوصی کودکان

گروههــای حامی کــودکان و نوجوانان میگویند اپلیکیشــن
پیامرســان فیسبوک مخصوص کــودکان برخالف قوانین
آن سوی خبر
فــدرال ،اطالعــات شــخصی کاربران ســنین پاییــن را بدون
تأیید والدینشــان جمــعآوری میکند .به گزارش خبرآنالین ،فراخوان موســوم به
 Commercial-Free childhoodو سایر گروههای مدنی از کمیسیون تجارت فدرال
خواســتند تــا در این زمینه تحقیق کنــد کــه مســنجر  facebook kidsقوانین حریم
م شــده آمده
خصوصی کودکان ( )COPPAرا نقض کرده اســت.در شــکایت تنظی 
اســت که اپلیکیشــن درخواســت تأیید  COPPAرا ندارد و کاربر نمیداند آیا واقعاً
حریم خصوصی کودکان توسط این برنامه حفظ میشود.فیسبوک نیز در جواب
اعــام کرد که شــکایت را هنوز نخوانده ،اما هیچ تبلیغ آنالیــن یا جمعآوری دیتای
خصوصی کاربران کم ســن و ســال روی اپلیکیشــن کودکان وجود ندارد .در مقابل
شــاکیان میگوینــد بخش حقوقی درجشــده روی برنامــه ناقص بــوده و این امر به
فیسبوک اجازه سوء استفاده از دیتای کودکان را میدهد .دسامبر گذشته فیسبوک
نسخه کودکان را روی آیاواس رونمایی کرد و سپس روی اندروید و ابزارهای آمازون،
برای کاربران غیر امریکایی ازجمله مکزیک ،کانادا و ...نیز راهاندازی کرد.

سرقت رازهای تجاری اپل و آمازون با یک تراشه

گزارشــی جدیــد ادعا میکند چین با اســتفاده از تراشــههایی به اندازه نــوک مداد،
رازهای تجاری اپل و آمازون را سرقت کرده است.
به گزارش مهر« ،بلومبرگ بیزینس ویک» در گزارشــی جدید ادعا کرد چین ،اپل،
آمــازون و پیمانــکاران دولتــی امریکا را هک کرده اســت .هرچند به نظر نمیرســد
در ایــن عملیات اطالعات مشــتریان به ســرقت رفته باشــد ولی چین با اســتفاده
از میکروتراشــههای بســیار کوچــک رایانهها را هــک و رازهای تجاری شــرکتهای
ت هک
امریکایی را سرقت کرده است .تراشههایی به اندازه نوک مداد برای عملیا 
به سرور مادربوردهای متعلق به شرکت Supermicroو در سرورهای «خدمات وب
آمــازون» و اپل اضافه شــدهاند .البته باید گفت این اقــدام فراتر از هکهای مبتنی
بر نرمافزار اســت ،چرا که در گزارش اصلی آمده اســت :به نظر میرسد جاسوسان
چینی مجرایی ایدهآل برای ســرقت اطالعات یافتهاند.این در حالی اســت که اپل
به طور رسمی این گزارش را رد کرده است .همچنین هرگونه همکاری با افبیآی
دراین باره را نیز انکار میکند .آمازون نیز ادعا میکند هیچ شواهدی مبنی بر وجود
تراشههایبدنیافتهاست.ازسویدیگرشرکت Supermicroکهتولیدکنندهکوچکی
در چین است نیز هرگونه دخالت در چنین عملیاتی را رد کرده است.

خداحافظی با دیتاخوری در توئیتر

تاکنون کاربران برای ممانعت از خورده شــدن دیتا از ســوی اپلیکیشــن توئیتر
ب یا از نسخه تحت وب
دو راهحل بیشــتر نداشــتند یا باید نســخه الیت را نص 
استفاده میکردند.بهگزارش دیجیاتو  ،اما امروز مدیران این شرکت از قابلیت
جدید موسوم به  ( data saverذخیره در داده ها) پرده برداشتند که روی نسخه
جدید اندروید و آی او اس کار کرده و مانع از دیتاخوری میشود.قابلیت جدید
در بخش ستینگر ( )data usageتعریفشده و با غیرفعال کردن اجرای خودکار
ویدئو و همچنین نمایش عکسها با کیفیت پایین ،میتوان آن را فعال کرد و
از قابلیت جدید بهره برد.البته زمانی که به ذخیره دیتا فکر نمیکنید ،میتوان
لــود تصاویــر باکیفیت را فعال کــرد .آپدیــت جدید مدیریت بهتــر روی چت
گروهی را در کنار برچســبهای تبلیغاتی و دسترســی به صوت نیز به ارمغان
آورده است .ذخیره دیتا زمانی که نمیخواهید ویدئوها اجرا شوند یا وقت تان
تلف شود ،کاربردیتر میشود.

