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ملکــه انگلیــس اولیــن پســت
اینســتاگرامی خــود را پــس از بازدید از
موزه لندن منتشر کرد.
به گزارش ایران آنالین ،سهشنبه هفته
گذشته الیزابت دوم با استفاده از اکانت
خانواده ســلطنتی تصویــری مربوط به
نامــهای از چارلــز بابیــج ریاضیــدان و
پیشــگام علوم رایانه برای جد پدریش
را در اینستاگرام منتشر کرد.
ملکه  92ساله انگلیس در توضیح این

ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگوالتوری)
مــدت زمان دایری هر خط تلفن ثابت را یــک ماه اعالم و
مخابرات را ملزم کرد که خطوط متقاضیان را ظرف مدت

بودجه  9.6میلیارد دالری دولت ترامپ
برایتقویتامنیتسایبری

عکس نوشت :امروز افتخار آشنایی من
با نوآوری در خصوص کدنویسی بوده و
همیــن امر را بهانهای برای انتشــار این
نامــه در مــوزه علــوم قــرار دادم تا این
ســند الهــام بخش نســلهای آینده در
پیشــگامی و برتری نوآوریها و فناوری
باشــد .اکانت اینستاگرامی سلطنتی در
حال حاضر ۴.۷میلیون فالوئر داشته و
اولین پست اینستاگرامی ملکه الیزابت
با طوالنیترین دوران سلطنت در دنیا،

تا حال حاضر میلیونها الیک و کامنت
دریافت کرده است.
ملکــه در بازدیــدش از مــوزه علــوم از
نمایشگاه تابستانه به منظور تجلیل از
تکنولوژی و ارتباطــات رونمایی کرده و
با انتشــار این پست اینستاگرامی رکورد
تــازهای را بهنام خود ثبت کرد .کاربران
بــه افتخــار انتشــار ایــن پســت در روز
سهشنبه با هشتگی با نام سهشنبههای
نوســتالژیک ،بســیاری از عکسهــا و

رویدادهــای نوســتالژیک را منتشــر
کردند.
ایــن اولیــن حضــور الیزابــت دوم در
شــبکههای اجتماعی نیست .ملکه در
ســال  2014عضــو توئیتر شــده و اولین
توئیت خود را در این شــبکه اجتماعی
منتشر کرد .همچنین وی در سال 1976
اولین وب ســایت خانواده ســلطنتی را
معرفی کرده و نخستین ایمیل خود را
در فضای مجازی منتشر کرد.

وزیر ارتباطات خبر داد

ساماندهی بازار اینترنت ثابت با صدور پروانه جدید ارتباطی
مانی آشتیانی

خبرنگار

«احتمــال صــدور پروانههــای جدیــد
ارتباطی برای ساماندهی به بازار اینترنت
ثابت» ،این خبری است که وزیر ارتباطات
در حاشیه نشست ســاالنه هیأت عمومی
ســازمان نصر در جمع خبرنــگاران اعالم
کــرد .محمد جــواد آذری جهرمــی صدور
پروانههای جدید ارتباطی را آخرین گزینه
احتمالی وزارت ارتباطات در صورت عدم
توافــق شــرکتهای اینترنتــی (دارنــدگان
پروانه  )FCPبــرای ادغام با یکدیگر اعالم
یکند.
م 
ëëداستانادغامنافرجام
در کنــار توســعه زیرســاخت هــای
ارتباطــی در وزارت ارتباطــات دولــت
یازدهم ،ایــن وزارتخانــه تصمیم گرفت
بــرای توســعه در بخــش اینترنــت ثابت
کــه برای یک دهه در رکود به ســر می برد
نیــز برنامــهای در نظر بگیــرد .در نهایت
نیــز رگوالتــوری در آن زمــان خبر از تغییر
پروانــه شــرکتهای اینترنتــی بعــد از 10
ســال داد .کارهای مطالعاتــی پروانههای
جدید از تابســتان  ۹۳آغاز و در نهایت نیز
پاییزسال۹۴ازبین۲۶متقاضی ۱۷شرکت
موفــق بــه دریافــت پروانههــای جدید با

نام پروانه ارتباطات ثابت یا  FCPشــدند.
پروانههای جدید با هدف کاهش چالش
شــرکتهای اینترنت پرســرعت یا PAP
با شــرکت مخابرات ایران بر ســر دریافت
امکانات و از بین بردن انحصار موجود در
این بازار و همچنین از سوی دیگر افزایش
ســرمایهگذاری و ایجــاد رقابــت ســالم
شــکل گرفــت .اما حــاال و بعد از گذشــت
تقریباً ۳ســال این پروانهها نه تنها عقب
ماندگی بر ســر توســعه اینترنت ثابت در
کشــور را از بین نبردهاند بلکه شرکتها را
با چالشهای دیگری نیز روبه رو کردهاند.
از جملــه این مشــکالت تعــدد در پروانه
است .اگر تا قبل تغییر پروانه شرکتهای
اینترنتی تنهــا ۱۱شــرکت  PAPبهصورت
مشخص در حوزه اینترنت ثابت فعالیت
میکردند بعــد از اهدای پروانههای FCP
این تعداد به ۱۷شــرکت رسید .بسیاری از
فعاالناینترنتیدرهمانزماننیزنسبت
به افزایش تعداد پروانهها انتقاداتی وارد
کــرده و بــر ایــن بــاور بودند کــه مخابرات
امکان ارائه خدمات به ۱۱شــرکت  PAPرا
ندارد .در نهایت پاییز سال گذشته بود که
وزیر ارتباطات و فنــاوری دولت دوازدهم
در نشســت مطبوعاتــی خــود اعــام کرد
که بهتر اســت شرکتهای اینترنتی برای
نجــات این بازار و اســتفاده از منابع ،برای

جذبسرمایهگذاریبهاینبازاربایکدیگر
ادغام شوند .اما به دالیل بسیاری از جمله
بورســی بــودن بعضــی از شــرکتها این
ادغامهابهنتیجهنرسید.
ëëصدورپروانهجدید
به دنبــال ادغام نشــدن شــرکتهای
اینترنتیبایکدیگرحسینفالحجوشقانی
رئیس رگوالتوری تابســتان ســال گذشــته
اعالم کــرد که طــرح بازبینــی پروانههای
 FCPدر دستور کار کمیسیون این نهاد قرار
توگو
گرفتــه اســت.در آن زمــان او در گف 
بــا «ایــران» در مــورد جزئیات ایــن طرح
گفته بود که قرار اســت با انجام مجموعه
تغییرات در این پروانهها از نظر تعرفهای
و اضافه کردن مفاد تشویقی شرایط برای
ادغــام  ۱۷دارنــده پروانــه  FCPبا یکدیگر
فراهم شــود .حاال وزیر ارتباطات با اعالم
اینکــه بازبینی ایــن پروانههــا ادامــه دارد
خبر احتمالــی از صدور پروانههای جدید
ارتباطیمیدهد.
جهرمــی ،در مــورد سرنوشــت طــرح
بازبینــی پروانــه شــرکتهای ارتباطــات
ثابت ( )FCPبرای جذب ســرمایه به بازار
اینترنــت ثابــت گفتــه اســت « :بــه صرفه
نبــودن ســرمایهگذاری بخــش خصوصی
در زیرســاختهای اینترنت ثابت در حال
حاضر بــه یک چالش جدی تبدیل شــده
است .شرکتهای اینترنتی اعالم میکنند
برای بــاال بردن ســطح درآمد و بازگشــت
سرمایهشــان در ایــن شــرایط بــازار ،بایــد
سطح تعرفهها افزایش پیدا کند؛ اما وقتی
از دید اقتصــاد کالن نگاه میکنیم متوجه
میشویم که با افزایش تعرفه ،سهم ICT
در ســبد خانوادههــا کاهــش پیــدا میکند.
بنابراینایندرخواستمعقولنیست».
وزیــر ارتباطــات در ادامــه به پیشــنهاد
این وزارتخانه برای جذب ســرمایه به بازار
اینترنت ثابت کشور اشاره کرد و افزود« :با
توجه به پراکندگی شرکتهای  FCPکه در
حال حاضر  ۱۷شرکت هستند ما پیشنهاد
دادیــم کــه برای کاهــش هزینههایشــان و
جذب ســرمایهگذاری به شــیوه مقرون به
صرفــه ،آنهــا با یکدیگــر ادغام شــوند تا از
امکانات یکدیگر در راســتای توســعه بازار
خود اســتفاده کنند؛ اما متأســفانه آنها در
ایــن زمینه دچار تله «بنیانگذار» هســتند،
یعنی اینکه آن فردی که شرکت را تأسیس
کرده اســت میخواهد همچنان همه کاره
شرکتباشد».
به باور جهرمی در حالحاضر درگیری
ی ماندن در جایــگاه «بنیانگذار»
بــرای باق 
بعد از ادغام شرکتهای اینترنتی ،شرایط
را بــه ســمت زمیــن خــوردن آنهــا پیــش
برده اســت .وزیر ارتباطــات در ادامه تأکید
میکند« :این وزارتخانه تاکنون جلسههای
مختلفــی با شــرکتهای اینترنتــی برگزار
کــرده و ضرایــب تشــویقی مختلفــی نیــز
برایشــان در نظر گرفته تا به سمت ادغام
شــدن با یکدیگر پیــش بروند؛ امــا اگر این
اتفــاق رخ ندهــد آنچه در حــال حاضر به

منبع :سی نت

دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا از اختصاص بودجه  9.6میلیارد دالری
برای تقویت امنیت سایبری امریکا در سال  2020خبر داده است.
بــه گــزارش فــارس ،یکی از اهــداف اختصــاص بودجه مذکــور ،ایجــاد نیروی
فضایی امریکا بهعنوان ششمین شاخه از نیروهای مسلح این کشور است.
کاخ ســفید امیــدوار اســت
کــه زیرســاختهای امنیــت
ســایبری خــود را هــم بــه
همیــن طریق تقویــت کرده
و زمینــه را بــرای اجــرای
مأموریتهــای گســتردهتر
ناسا نیز فراهم کند.
بــر اســاس برنامهریــزی
ترامــپ ،بودجــه وزارت
دفــاع امریکا با افزایش  5درصدی به  718میلیارد دالر خواهد رســید .رقم
 9.6میلیارد دالری مربوط به توســعه امنیت ســایبری صرف ارتقای کیفیت
شــبکههای اطالعاتــی و سیســتمهای مرتبــط بــا آن خواهد شــد .همچنین
ممکــن اســت ســاختارهای داخلــی ارتــش امریکا در ایــن زمینه نیز شــاهد
تغییراتی باشد.
بخــش دیگــری از بودجــه مذکــور بــه ایجــاد یــک مرکــز فرماندهــی نظامی و
ایمنســازی ســایبری آن اختصاص مییابد .پیش از این نیروی هوایی ارتش
امریکا هزینه ایجاد نیروی فضایی را  13میلیارد دالر برآورد کرده بود.

منبع :زد دی نت

یک ماه نصب کند.
به گــزارش مهر ،وحید مختاری مدیرکل نظارت بر خدمــات ارتباطی و فناوری
اطالعات رگوالتوری گفت :شــرکت مخابرات ایــران باید حداکثر یک ماه پس از
تاریخ درخواست متقاضی خط تلفن ثابت در نواحی شهری ،سرویس مشترک
را دایر کرده و به وی تحویل دهد.
وی افزود :با توجه به الزامات پروانهای پیشبینی شــده برای شــرکت مخابرات
ایران و در راســتای تحقق دولت الکترونیک و تســهیل در دسترســی متقاضیان
به سرویس تلفن ثابت ،سامانه ثبتنام اینترنتی تلفن ثابت شرکت مخابرات
در ســال گذشــته راهاندازی شده اســت و در حال حاضر متقاضیان میتوانند به
صورتالکترونیکیبرایتلفنثابتثبتنامکنند.
مختاری گفت :عالوه بر سامانه ثبتنام اینترنتی ،متقاضیان خط تلفن ثابت در
کشور میتوانند با مراجعه به دفاتر امور مشترکین و دفاتر پیشخوان دولت برای
ثبتنام سرویس تلفن ثابت و دریافت کد رهگیری اقدام کنند و با استفاده از کد
رهگیری وضعیت دایری خط تلفن درخواستی خود را پیگیری کنند.
این مقام مســئول در رگوالتــوری افزود :در صورتی کــه عوامل فروش مخابرات
ایران درخواست حضوری متقاضی را برای ثبت سرویس تلفن ثابت نپذیرند،
متقاضــی میتواند با مراجعه به آدرس اینترنتــی  195cra.ir.wwwیا تماس با
سامانه تلفنی رسیدگی به شکایات ،۱۹۵شکایت خود را ثبت کند.
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خط تلفن ثابت باید یک ماهه دایر شود
اخـــــــبار
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ورود وزیر به بستههای اینترنتی اپراتورها
حذف بســتههای دیتــای بلند مدت
تلفنهمــراه دو اپراتــور اول و دوم از
بـــــرش ابتــدای هفته جــاری اعتراض بســیاری
از کاربــران در شــبکههای مجــازی را بــه دنبال داشــت.
بســیاری از کاربران در توئیتر خود و با منشن کردن وزیر
ارتباطات به او انتقاد کرده بودند که چرا جلوی افزایش
قیمــت و حــذف بســتههای اینترنتــی تلفن همــراه آن
هــم بهصــورت یــک شــبه را نمــی گیــرد .بهدنبــال این
اعتراضهــا هــم وزیــر ارتباطــات در توئیتر خــود اعالم
کــرد کــه دســتور داده ظــرف ۴۸ســاعت ایــن بســتهها
بازگردانده شــوند .هرچند حاال این بســتههای اینترنتی
و به دســتور وزارت ارتباطات و کمیســیون رگوالتوری به
ســبد خدمات اپراتورها برگشــته اما داستان این حذف
و برگشــت چــه بــوده اســت؟ وزیــر ارتباطات در پاســخ
بــه ســؤالی که چــرا بــا وجــود اینکــه اپراتورها بــا حذف
بســتههای تشویقی خود کار غیر قانونی انجام ندادهاند
امــا دســتور به بازگشــت این بســتهها داده شــده گفت:
«بعد چالــش ارزی و مشــکالت اقتصــادی اپراتورهای
تلفــن همــراه در چارچــوب مصوبــات تعرفــهای
رگوالتوری ،شــروع به افزایــش تعرفه خود کردند و این
شــرایط هم باعث شد که ســهم  ICTدر سبد خانوادها
کاهش پیدا کند و از آنجا هم که وظیفه ما توســعه بازار
ذهن میرسد این است که به سراغ صدور
پروان هجدید فعالیت برای شرکتها پیش
برویم».
امــا از جملــه دیگــر طرحهایــی کــه
ســازمان رگوالتوری از تابســتان سالجاری
برای نجات بــازار اینترنت ثابت کشــور در
نظر داشــت؛ طرح آزادســازی تعرفههای
ارتباطــی بــود .ایــن طــرح نیــز بهدنبــال
درخواســت شــرکتهای اینترنتی بخش
خصوصــی بــرای افزایــش تعرفــه دیتای
موبایــل در راســتای نجــات بــازار اینترنت
ثابت اعالم شد.
حســین فــاح جوشــقانی ،رئیــس
رگوالتــوری در آن زمان و در واکنش به این

محمدجواد آذری جهرمــی وزیر ارتباطات
از خاموشی آیفون
و فنــاوری اطالعات :مطابق آمار ســازمان
تا رونمایی
رگوالتوریروزانه ۷هزارتلفنهمراهآیفون
« ات ساین» بومی در شــبکه ارتباطــی کشــور وارد و رجیســتر
میشــد اما پس از تحریم صــورت گرفته،
اگر شما جزو
مطابــق بررســیها ،طــی  ۵روز متوالی نه
خوانندگانی هستید که
به دالیلی نتوانستهاید تنها تعــداد  ۷هزار تلفن همراه بهصورت
روزانه در شــبکه وارد نشد ،بلکه روزانه ۷۰
سخنان مسئوالن
هــزار تلفن همراه فعال داخل شــبکه نیز
فاوا را در طول هفته
پیگیری کنید با ستون
خاموش شده است .سال  ۸۹نیز اپل ایران
رویخط روی خط فاوا با ما
را تحریــم کــرد اما نه تنهــا تقاضای تلفن
همراه شوید.
همراه آیفون در کشور کاهش نیافت بلکه
فـــــاوا
بیشتر هم شد .اما درحال حاضر ،خاموش
شدن تلفن همراه این شرکت در شبکه ،نشان از توسعه اپلیکیشنهای ایرانی دارد و اپل در
حال از دست دادن بازار خود در ایران است.
ابوالحســنفیروزآبادیدبیرشــورایعالیفضایمجازی:برای حل مشکالت بیمه تأمین
اجتماعی قرار شــد در همه اســتانها کارگروه مرکزی مخصوص کســب و کارهای فضای
مجازی ایجاد شود تا با تعریف حدود  31شغل از مشاغل فضای مجازی ،آنها از معافیت
بیمه «پیمان» برخوردار شــوند .همچنین کارگروهی تشــکیل شد تا با تمام ذینفعان این
حــوزه شــامل اتحادیههــا ،صنــوف ،وزارتخانههــای مربوطــه و مرکز ملی فضــای مجازی
مشکالتی را که در حوزه بیمه تأمین اجتماعی وجود دارد ،برطرف کنند.

 ICTاســت در مذاکراتــی از آنها خواســتیم کــه به جای
افزایش تعرفه اقدامات دیگری انجام دهند».
او در ادامه افزود« :درســت اســت که افزایش تعرفه
یا حــذف بســتههای تشــویقی براســاس قانــون صورت
گرفتــه اما اگر این حرکت باعــث به هم خوردگی تعادل
بازار و افزایش مشــکالت مردم شــود و حرکتی که مردم
را اذیــت کنــد روی آن حســاس هســتیم بنابراین جلوی
آن میایســتیم ».جهرمــی در ادامــه از پیشــنهاد وزارت
ارتباطــات بــه اپراتورهــای تلفنهمراه به جــای افزایش
تعرفــه اشــاره میکنــد و توضیــح میدهــد«:در چندین
جلســه که بــا اپراتورها داشــتیم به توافق رســیدیم که با
توجــه به اینکه افزایش تعرفه باعث کاهش ســهم ICT
در سبد خانوادهها میشود آنها به جای افزایش تعرفه،
هزینههــای پیــش روی شــرکتی خــود را از طریق کاهش
تبلیغات یا اســتفاده از منابع اشتراکی خود کنترل کنند.
در نهایت نیز تصمیم گرفته شد بعد از مدتی با بررسی
م نهایی گرفته شــود؛
فرآیند اجرای این پیشــنهاد تصمی 
امــا متأســفانه باخبر شــدیم که آنهــا خالف ایــن توافق
دســت به حذف بســتههای بلند مدت خــود زدهاند و ما
هــم جلوی آن را گرفتیــم ».وزیر ارتباطات تأکید میکند
کــه اگر مجــدداً اپراتوری تصمیم به تغییراتــی در زمینه
بستههای اینترنتی خود بگیرد با آن برخورد خواهد کرد.

درخواســت اعــام کرد که این ســازمان به
جای افزایش تعرفهها بهدنبال آزادسازی
و کاهش مداخله در این زمینه است .حاال
امــا آنطور کــه وزیر ارتباطــات اعالم کرده
این طرح نیز به نتیجهای نرســیده اســت.
جهرمی ،در پاســخ به سؤال خبرنگاران در
مورد وضعیت طرح آزادسازی تعرفههای
ارتباطــی گفت« :با توجــه به رقابت منفی
که شــرکتهای اینترنتی همیــن حاال هم
بایکدیگر دارند آنچه به ذهن میرسد این
موضوع اســت کــه آزادســازی تعرفههای
ارتباطیدراینزمینهنهتنهابهشرکتهای
اینترنتی کمکی نمیکند که به اقتصاد آنها
نیزلطمهواردمیکند».

بــه گفتــه او بحــث آزادســازی تعرفــه
ارتباطــی همچنــان در کمیســیون
تخصصی ســازمان نصر در حال بررســی
و پیگیــری اســت .آنطــور کــه مشــخص
اســت هنــوز وزارت ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات بــا توجه بــه اینکه شــرکتهای
اینترنتــی هــم در مــورد سرنوشــت خــود
بــه نتیجــهای نرســیدهاند راهی جــز صبر
کردن ندارد اما آنچه مشــخص اســت این
موضــوع اســت که ســال آینــده و بــا توجه
بــه شــرایط بــازار ســال تعیینکننــدهای
بــرای شــرکتهای اینترنتــی در راســتای
تصمیــم برای نجــات جان بــازار اینترنت
ثابتاست.

رســول جلیلــی ،عضــو حقیقــی شــورای عالــی فضــای مجــازی :نمــاد فارســی @
طراحــی و رونمایــی شــد .ایــن نمــاد کــه َ
«در نشــان» نــام دارد ،نمــاد فارســی
پیشــنهادی بــرای اســتفاده و ایجــاد هویــت در فضــای مجــازی طراحــی شــده و
ایــن یــک نمــاد پیشــنهادی اســت کــه امیدواریــم بتوانیــم آن را ثبــت کــرده و از آن
استفادهکنیم.
جوادجاویدنیامعاوندادســتانیدرامــورفضایمجازی:به شــورای عالی فضای مجازی
پیشنهاد دادهایم تا کمیتهای متشکل از افرادی از بخشهای مختلف شامل معاونتهای
حقوقی ریاست جمهوری ،فضای مجازی دادستانی ،شورای عالی فضای مجازی ،وزارت
ارتباطات ،نمایندگان کمیسیونهای تخصصی مجلس ،مرکز پژوهشها ،شورای نگهبان
و حتی در شرایط خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شود تا از ابتدای تدوین
یک قانون نمایندگان متخصص نهادهای حاضر در این کمیته نظرات خود را ارائه کنند.
اگر این طرح پیشــنهادی از سوی این دادستانی به شورای عالی فضای مجازی تأیید شود
و مجلــس هــم آن را قانونــی کند میتــوان به قانونگــذاری تخصصی در فضــای مجازی
امیدوار بود.
ابراهیمدرســتیرئیساتحادیهفروشندگانتلفنهمراه:با توجه به حل مشکل رجیستری
ت تلفن همراه  20تا  30درصد افت داشــته و با توجه به
و بازگشــت به شــرایط قبلی قیم 
نزدیکی شب عید تقاضا نیز بیشتر میشود و پیشبینی ما این است که در هفتههای آینده
وضعیتبازاربهترشود،چراکهشرایطسختراپشتسرگذاشتهایمواکنونبازاربهسمت
آرامش میرود .مصرف تلفن همراه ماهانه 1میلیون و 500هزار عدد است که در شب عید
تقاضا بیشتر میشود اما بعد از این پیک زمانی فروردین و اردیبهشت آرامی را پشت سر
خواهیمگذاشت.

