برنامه نویسی بدون اطالع از دانش کدنویسی ممکن میشود

محدود شدن جستجوی وب کورتانا به محصوالت مایکروسافت

مایکروسافت نسخه بتای ابزار جدیدی را عرضه کرده که به صاحبان مشاغل امکان میدهد بدون اطالع از دانش
برنامه نویسی ،برنامههای تلفن همراه طراحی کنند.
به گزارش فارس به نقل از پی سی ورلد ،این ابزار Appساز PowerApps ،نام دارد و استفاده از آن در رسارس
جهان ممکن است .نسخه بتای خصوصی این برنامه سال گذشته به طور محدود توزیع شده بودPowerApps.
امکان دریافت داده ها از منابع متنوع را دارد و می تواند بر همین اساس appهایی خلق کند که به راحتی
بر روی گوشی ها و تبلت ها اجرا می شوند بدون آنکه نیازی به هیچ گونه کدنویسی باشد .این کار موجب
رصفه جویی قابل توجه در وقت و هزینه ها نیز می شود.برنامه هایی که به این شیوه طراحی می شوند بر
روی  iOS، Androidو همین طور بر روی وب قابل اجرا هستند .از جمله منابعی که می توان از آنها برای
جمع آوری اطالعات استفاده کرد  Dropbox، OneDrive، Dynamics CRMو  SharePoint Onlineقابل
ذکر است.تنوع این منابع نشان می دهد که مایکروسافت قصد ندارد آن را تنها محدود به پالتفورم خود مناید.

از این پس در صورت صدور فرمان جستجوی صوتی با برنامه کورتانای مایکروسافت مرورگر  Edgeتنها مرورگری
خواهد بود که در دسرتس کاربران قرار می گیرد.
به گزارش فارس به نقل از پی سی مگ ،مایکروسافت تغییراتی در دسرتسی های دستیار صوتی خود موسوم به کورتانا
ایجاد کرده تا آن را تنها با برنامه ها و نرم افزارهای ساخت خود سازگار مناید.
رایان گوین از مدیران مایکروسافت در این مورد گفته است :هدف از این کار بهبود تجربه کاربری افراد و افزایش
توان رقابت کورتاناست .به همین منظور کورتانا دیگر با مرورگر  Edgeاین رشکت و همین طور جستجوگر بینگ
مایکروسافت سازگار خواهد بود و تولیدات رشکت های رقیب مانند گوگل و اپل را پشتیبانی منی کند.
البته در صورتی که مرورگرهای رشکت های رقیب بر روی ویندوز  10نصب شوند ،شانس پشتیبانی از آنها کامکان
وجود خواهد داشت و همچنین از طریق جستجوگرهای تحت ویندوز  10هم می توان به کورتانا وصل شد .اما در
زمان صدور فرمان جستجو با کورتانا هیچ مرورگری به جز  Edgeدر دسرتس قرار منی گیرد.
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سرمایهگذاری یک میلیارد دالری
برای ارتقای هوش مصنوعی
الونماسک رسمایهگذار حوزه فناوری از اجرای برنامه آموزشی برای
برنامهنویسان عرصه رباتیک و هوش مصنوعی خرب داده است.
به گزارش ایتنا  ،ماسک که در سال  ۲۰۱۴اعالم کرده بود هوش
مصنوعی تهدیدی برای برشیت محسوب میشود حال قصد دارد یک
برنامه آموزشی را در این زمینه به اجرا درآورد.
به اعتقاد وی اگر قرار باشد بزرگترین تهدید برای حیات انسان را
حدس بزنیم احتامال باید از هوش مصنوعی یاد کنیم .لذا آموزش
به برنامهنویسان برای استفاده درست از هوش مصنوعی و طراحی
مناسب دستگاههایی که توان یادگیری دارند رضورت پیدا میکند.
ماسک قصد دارد از این طریق برنامهنویسان را در جهت استفاده
بهینه از هوش مصنوعی به منظور ساخت رباتهای هوشمند و
دیگر وسایل مشابه یاری دهد.
یکی دیگر از ابزاری که قرار است به همین منظور عرضه شود،
 OpenAI Gymاست که ابداع و مقایسه الگوریتمهای هوش
مصنوعی به منظور تقویت آنها را ممکن میکند .یکی دیگر از
کاربردهای  OpenAI Gymترسیع تحقیقات در مورد هوش
مصنوعی است.
ماسک به همین منظور سازمانی به نام  OpenAIرا با رسمایه یک
میلیارد دالر تاسیس کرده تا بتواند به طور گسرتدهتری بر روی ارتقای
آموزش در حوزه هوش مصنوعی تاثیر بگذارد .وی که موسس و
مالک رشکت تسال موتورز سازنده خودروهای برقی نیز هست به
دنبال استفاده از الگوریتمهای هوش مصنوعی در خودروهای
ساخت خود برای تبدیل آنها به اتومبیلهای خودران است.

اپلیکیشن های کنونی موبایل
ذهن را تنبل می کند
مبتکر فراتکنیک های نوین موفقیت در ایران گفت :اپلیکیشن
های گوشی های همراه در حال تغییر دادن ذهن جامعه به سمت
خمودگی و روزمرگی است.
به گزارش ایلنا ،ایامن برجی مبتکر فراتکنیک های نوین موفقیت در
ایران با بیان این مطلب اظهار داشت :در حال حارض اپلیکیشن و
نرم افزارهای گوشی های همراه بیشرت از تلویزیون و شبکه های
ماهواره ای ذهن افراد جامعه را تحت تاثیر قرار داده است که اگر به
طور هدفمند برای آن برنامه ریزی نشود ذهن جوان و خالق جامعه
به سمت رسگرمی های بی محتوا سوق پیدا می کند.
او ترصیح کرد :یک بنیاد بین املللی پیش بینی کرده است که
طی چند سال آینده  60درصد برنامه های گوشی های همراه را
اپلیکیشن های ویدوئی تشکیل می دهد و این بدان معناست که
اگر به این پدیده های دیجیتالی بی توجه باشیم ذهن نسل جوان
کشورمان به شدت تحت تاثیر موضوعات بی محتوا قرار خواهد
گرفت.
مبتکر فراتکنیک های نوین موفقیت در ادامه گفت:در دنیای
پیرشفته کنونی دیگر منی توان با روش های سنتی به چارچوب
بندی ذهن و تغییر پس زمینه های فکری پرداخت ،بلکه باید با
شیوه ها و ابزارآالت نوین ،به اصالح باورها و اهداف پرداخت که
البته استفاده بهینه از تکنولوژی های جدید یکی از همین راهکارها
است.
او با بیان اینکه پویایی و خالقیت افراد ،رسمایه و ثروت واقعی یک
جامعه محسوب می شود ،افزود :زمان آن فرا رسیده تا با طراحی
و ساخت ،نرم افزار و اپلیکیشن هایی با محتوای غنی به تحریک
خالقیت ذهن نسل جوان پپردازیم.
این مبتکر جوان ادامه داد :موفقیت یک جامعه همواره از
ذهن افراد آن نشات می گیرد و جامعه ای در مسیر پیرشفت
قرار می گیرد که ذهن و نگرش مردم آن هدفمند و خالق
باشد.
برجی خاطر نشان کرد :هم اکنون اغلب برنامه های گوشی های
همراه به محتوای رسگرم کننده و کم ارزش اختصاص دارد به طوری
که عکس گرفنت از یک ظرف غذا ،یک ژست کنار دیوار! و یا تقلید
صدا روی تصویر چهره های مشهور ،همه ذهن استفاده کنندگان
از این ابزارها را به خود مشغول کرده است درحالی که با طراحی
اپلیکشن های جدید می توان قوه خالقیت و برنامه ریزی را تحریک
کرد و آنها را به موفقیت نزدیک کرد.
مبتکر فراتکنیک های نوین موفقیت در ایران افزود :طبق قوانین
جهانی موفقیت ،هر اتفاقی که در مسیر زندگی می افتد ،برآیند نوع
تفکر و باور افراد است و بدون شک مسیر دستیابی به موفقیت از
کانال ابزارها و رسگرمی های بی محتوا منی گذرد ،چرا که در بیشرت
برنامه های گوشی های تلفن همراه ،بر اصول توامنند کردن ذهن که
هامن حقیقت یابی ،پاالیش ،تجزیه و تحلیل ،ایده یابی و راه حل
یابی است تاکیدی نشده و این بیانگر تنبلی و رخوت ذهنی است که
اخیر در گیر آن شده ایم.
او ادامه داد :ذهن آدمی به طور مداوم تحت تاثیر دیده ها و
شنیده های محیطی است پس اگر اطالعات ورودی به مغز کنرتل
نشود ،ذهن افراد تحت تاثیر مطالب کم ارزش رد و بدل شده در
اپلیکیشن های تلفن همراه قرار خواهد گرفت که همین امر در
درازمدت پیامدهای نظیر عدم خالقیت و تنبلی ذهن به همراه
خواهد داشت ؛ دو مولفه مهم که فرد را از مسیر موفقیت دور
می کند.برجی در پایان تاکید کرد :معتقدم ،ذهن جامعه را
باید طوری پرورش داد که در بزنگاهها ،فرد بتواند با تکیه بر
توامنندی های خود در مسیر موفقیت قرار گیرد نه اینکه با کوچکرتین
مشکل خود را در بن بست زندگی تصور کند که البته رسیدن به
موفقیت مستلزم آموزش  ،اصالح نگرش و مهندسی فکر است.
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اینترنت گران ایران ارزان میشود؟

وعده جدید وزارت ارتباطات برای کاهش قیمت
اینرتنتی که به گفته مرکز پژوهشهای مجلس
 ۶۰۰درصد گرانتر از دیگر کشورهاست ،همچون
سالهای گذشته اسمی محقق میشود یا رسمی
هم خواهد شد؟
به گزارش تسنیم ،انتقادات گسرتده از گرانی
اینرتنت ایران توسط مردم یا هامن کاربران اینرتنت،
مسئوالن و صاحب نظران حوزه ارتباطات باعث
شد تا وزارت ارتباطات در سال جدید همگام با
کاهش نرخ جهانی پهنای باند وعده کاهش قیمت
پهنای باند را بدهد.
در حالیکه فعاالن بازار اینرتنت ایران و دارندگان
کسبوکارهای مبتنی بر اینرتنت ،معتقدند که
گرانی اینرتنت ناشی از واردات انحصاری پهنای
باند به کشور توسط رشکت ارتباطات زیرساخت
است و مرکز پژوهشهای مجلس نیز با اعالم اینکه
گرانی اینرتنت ناشی از گران خریدن پهنای باند
استُ ،مهر تأییدی بر این ادعا زد.

مرکز پژوهشها معتقد است که رشکت ارتباطات
زیرساخت به صورت قرارداد چندساله پهنای باند
اینرتنت را از درگاههای بیناملللی خریداری میکند
که این قرارداد بلند مدت باعث میشود پهنای
باند به نرخ واقعی خود در گیتوی بینامللل به
زیرساخت واگذار نشود.
در حالیکه رئیس دفرت فناوریهای نوین این مرکز
پژوهشی معتقد است قیمت هر لینک STM1
در خارج از مرزها ( 800دالر) با آنچه در داخل
کشور به فروش میرسد ( 20میلیون تومان)
اختالف بیش از  600درصد دارد و رئیس پیشین
هیأت مدیره مخابرات ایران نیز اخیرا اعالم کرد که
قیمت هر لینک ارتباطی  E1پهنای باند اینرتنت
حدود  200برابر اروپا به فروش میرسد اما دولت
در نظر دارد تا  15درصد از قیمت پهنای باند
بکاهد.
وزیر ارتباطات اواخر فروردین ماه با بیان اینکه از
اواخر سال  94کمیتهای با همکاری سازمان تنظیم

مقررات و ارتباطات رادیویی برای بررسی قیمت
اینرتنت و نحوه کاهش آن ،تشکیل شده است،
گفت :پیشبینی میکنیم نتیجه نهایی برای کاهش
قیمت اینرتنت که به قطعا کمرت از  15درصد
نخواهد بود ،تا پایان اردیبهشت ماه اعالم شود.
علیرغم اینکه یکی دو سالی میشود که کاهش
قیمت پهنای باند مخصوصا برای کاربر نهایی در
دستور کار قرار گرفته و نرخهای کاهشی  20تا
 25درصد برای آن اعامل شده است اما تنها چیزی
که در صورتحساب مشرتکان اینرتنت طی یکی
دو سال اخیر دیده نشد ،کاهش قیمت اینرتنت
بود .هرچند رشکتهای اینرتنتی معتقدند به جای
کاسنت از قیمت بر کیفیت افزودهاند اما اثبات
راست و دروغ ادعای آنها به عهده مخاطبانی که
از کاربران اینرتنت پررسعت هستند.
با این حال باید  20روز دیگر منتظر مبانیم تا
ببینیم رسنوشت قیمت این اینرتنت انحصاری در
ایران چه میشود.

نخستین شبکه اختصاصی اینترنت اشیاء در کشور راه اندازی شد
محققان دانشگاه علم و صنعت موفق به راهاندازی شبکه اختصاصی
اینرتنت اشیاء شدند .این شبکه نخستین درگاه «شبکه اشیاء» در
خاورمیانه است و ایران را در کنار کشورهای دارای این فناوری قرار
می دهد.
علی رحامنپور ،مجری طرح «شبکه اشیا تهران/ایران» که هم اکنون در
فاز نخست راه اندازی شده است در گفتگو با مهر ،جزئیات پیاده سازی
و توسعه این شبکه را ترشیح کرد.
تهران در میان  ۵شهر دارای رسعت باالی توسعه TTN
وی با بیان اینکه در حال حارض اولین درگاه اتصال ویژه شبکه اینرتنت
اشیاء در منطقه نارمک تهران راهاندازی شده است ادامه داد :این درگاه
اتصال ( )Gatewayبه عنوان بخشی از حرکت جهانی «شبکه اشیاء»
(The Things Network؛ )TTNراهاندازی شده است و نخستین
گیتوی فعال  TTNدر منطقه خاورمیانه محسوب می شود.
رحامن پور با تاکید براینکه «شبکه اشیاء» با هدف ایجاد یک شبکه
جهانی باز و عمومی ( ،)Openغیرمتمرکز ( )Decentralizedو مبتنی
بر همکاری جمعی ( )Crowd-Sourcingراهاندازی شده است ادامه
داد :این شبکه در بخش دسرتسی رادیویی از فناوری نوین «لورا»
( )LoRaبهره میبرد که یکی از دو فناوری اصلی دسرتسی رادیویی با
توان پایین و برد باال برای اینرتنت اشیاء محسوب می شود.
به گفته رحامنپور این فناوری که در باندهای فرکانسی بدون نیاز به
مجوز عمل میکند ،امکان برقراری اتصال دوطرفه را برای اشیاء متصل
فراهم می آورد .همچنین ساختار «شبکه اشیاء» به دلیل باز بودن،
نسبت به سایر شبکهها شفافتر بوده و به دلیل رمزنگاری سطح باال،
از امنیت بسیار مناسبی برخوردار است.
وی تاکید کرد :شبکه اشیاء ابتدا در شهر آمسرتدام آغاز بکار کرد و
در مدت چهار هفته کل این شهر تحت پوشش شبکه اینرتنت اشیا
قرار گرفت .با رفع تحریمها ،ما نیز که پیشتر درخواست خود را برای
پیوسنت به این شبکه اعالم و کار خود را هم در حوزه اینرتنت اشیاء آغاز
کرده بودیم ،با پیگیری مجدد موفق به کسب موافقت برای راهاندازی
شاخه تهران شبکه اشیاء شدیم.
مجری طرح شبکه اشیاء ایران ادامه داد :خیلی زود و با توجه به
اقدامات انجامشده ،تهران توانست در کنار شهرهای انتایرو ،مونرتآل،
سندیگو و کالگری به عنوان یکی از  ۵شاخه با رسعت رشد باالی
شبکه اشیاء معرفی شود .هم اکنون نیز نام تهران و ایران به عنوان
یکی از مراکز فعال ،در سایت  TTNقرار دارد و عالوه بر آن ،سایت
اختصاصی این حرکت در داخل نیز به زودی راهاندازی خواهد شد و
تالش داریم تا در عین یکپارچگی با این شبکه جهانی ،به صورت نسبتا
مستقل پیش رویم.
ارائه خدمات رایگان شبکه اشیاء به استارتاپ ها
رحامن پور مخاطبان اصلی این شبکه را اپراتورهای ارتباطی ،استارتاپها
و کسب و کارهای مرتبط با فناوری اطالعات عنوان کرد و افزود« :شبکه
اشیاء» در حقیقت شبکهای غیرانتفاعی است که به جز هزینههای
پایین رسمایهگذاری اولیه ،اجرایی و نگهداری ،هزینه دیگری در برندارد
و هدف از توسعه آن درآمدزایی مستقیم نیست .ما معتقدیم ایجاد
چنین شبکهای میتواند بسرتی شود تا رشکتها و افراد خالق با ارائه
خدمات نوآورانه خود ،از آنها کسب ارزش کنند.
وی در مورد رابطه این طرح با طرحی که در وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات در جریان است توضیح داد :به نظر میرسد طرح کالن اینرتنت
اشیاء ،یک طرح راهربدی در وزارت ارتباطات محسوب می شود که
هدف از آن کمک به توسعه فناوری و بازار در حوزه اینرتنت اشیاء
است و نه ورود مستقیم به پیادهسازی .طبیعتا موضوع راه اندازی
شبکه نیز یکی از اجزای این طرح است که باید توسط رشکتها و
مؤسسات غیردولتی دنبال شود و دولت نیز نهایتا میتواند نقش
حامیتی و بسرتسازی داشته باشد.
رحامن پور افزود :تفاوت ارائه خدمات بر روی این شبکه با
رسویس هایی که از طریق شبکههای ارتباطی موبایل ارائه می شود
توان مرصفی بسیار پایین و در مقابل پوشش گسرتده آن است .از سوی
دیگر به هیچ عنوان هزینه این اتصال قابل قیاس با اتصال اشیاء از
طریق سیمکارت موبایل نیست.
مجری طرح شبکه اشیا ایران اظهار داشت :کار بر روی شبکههای
اینرتنت اشیاء ،از تابستان سال گذشته و با هدف ارائه راهکارهای
شهر هوشمند آغاز شد و پس از مطالعات فنی و تجاری ،بر روی ارایه

راهکارهای کامل ( )end-to-endاینرتنت اشیا متمرکز شدیم.
کاربردهای شبکه اینرتنت اشیا برای مدیریت شهری
رحامن پور در مورد کاربردهای مختلف اتصال به «شبکه اشیاء» اظهار
داشت :خدمات این شبکه غالبا ً به صورت  B۲Bارایه خواهد شد
و عالوه بر رشکتهای بزرگ که حامی توسعه و همچنین کاربر آن
محسوب میشوند ،استارتاپها نیز میتوانند به رایگان خدمات خود را
بر روی این شبکه ارایه دهند .برای منونه این شبکه میتواند در حوزه
خدمات شهری برای هوشمندسازی پارکینگها ،کنتورهای هوشمند،
اتصال حسگرهای انبوه برای اندازهگیری میزان آلودگی ،رطوبت و …
و نهایتا کاهش ترافیک و میزان آلودگی کاربرد داشته باشد .به عبارتی
کاربردهای اصلی این شبکه را توسعهدهندگان تعریف میکنند و بسته
به نیاز و خالقیت خود میتوانند به کاربردهایی بیندیشند که تاکنون
ارایه آنها ممکن نبوده و یا هزینه زیادی را در پی داشته است.
رحامنپور تاکید کرد :هدف این است تا «شبکه اشیاء» به عنوان
زیرساخت خدماتی اینرتنت اشیاء عمل کند تا هر کسب و کاری مجبور
نباشد به صورت جزیره ای شبکه ایجاد کند و به جای آن بتواند بر
روی خدمات مناسب مترکز کرده و از آنها ارزشآفرینی کند .از همین
رو است که «شبکه اشیاء» چیزی بیش از یک فناوری و در حقیقت
یک اکوسیستم است که برای توسعه نیازمند همکاری و مشارکت سایر
بازیگران این عرصه است.
وی با تاکید بر اینکه این شبکه قرار نیست رقیب شبکههای کنونی
ثابت و سیار باشد ،اضافه کرد :در حقیقت «شبکه اشیاء» آمده است
تا جای خالی خود را پر کند و به عنوان شبکهای مکمل این دو عمل
کند TTN .این امکان را فراهم میکند تا کاربردهایی که پیشتر به
دلیل هزینههای باالی اتصال ،امکان بروز و ظهور منییافتند ،اکنون
عملیاتی شوند .ما معتقدیم ایجاد چنین شبکهای میتواند بسرتی شود
تا رشکتها و افراد خالق با ارائه خدمات نوآورانه خود ،از آنها کسب
ارزش کنند.
کل تهران تحت پوشش اینرتنت اشیا قرار می گیرد
در همین حال عرفان طاهرخانی ،مسئول فنی شبکه اشیاء تهران نیز
با بیان اینکه با درگاههای بیشرت می توانیم کل تهران را تحت پوشش
این شبکه قرار دهیم خاطرنشان کرد :هم اکنون نیز در حال پیگیری
راهاندازی دو درگاه در مناطق مرکزی و غربی تهران هستیم .برآوردهای
اولیه نشان می دهد که با حدود  ۱۰درگاه می توانیم سطح تهران را
تحت پوشش اولیه این شبکه قرار دهیم .در همین حال توسعهدهندگان
و اپراتورها می توانند در عین استفاده از این شبکه ،گسرتشدهنده آن
نیز باشند و درگاههای بیشرتی به آن بیافزایند.
نگرانیهای امنیتی بزرگرتین چالش بر رس راه همهگیرشدن
اینرتنت اشیا
تصمیمگیران حوزه فناوری اطالعات دغدغههای امنیتی را مانع شامره ۱
بر رس راه اجرا و ارائه خدمات اینرتنت اشیا اعالم کردهاند.
به گزارش فارس به نقل از وی تری ،اتصال میلیاردها شی و ابزار به
اینرتنت به معنای افزایش آسیب پذیری های امنیتی بالقوه در دنیای
مجازی است .زیرا تا چند سال دیگر انواع لوازم خانگی ،خودروها ،درها
و  ..هم به یکی از زیرمجموعه های صنعت فناوری اطالعات مبدل
می شوند.
از سوی دیگر در دنیای اینرتنت اشیا ماشین ها وسیستم ها قادر به
تعامل خودکار با یکدیگر هستند و لذا توان هکرها برای سوءاستفاده از
آنها و رسقت اطالعات کاربران افزایش می یابد.
بررسی های سایت  Computingحاکیست  39درصد از مدیران ارشد
دنیای فناوری اطالعات نگرانی از نحوه ایمن سازی داده ها را چالش
اصلی عرصه اینرتنت اشیا می دانند 34 .درصد هم عدم شفافیت در
زمینه درک هدف از استفاده از اینرتنت اشیا و مزایای آن را نام برده اند.
نگرانی در مورد به خطرافتادن حریم شخصی و نظارتها و
جاسوسی های دولتی و همین طور جمع آوری اطالعات کاربران هم
توسط  27درصد از پاسخ دهندگان مطرح شده است 25 .درصد هم
به مشکل عدم وجود استانداردهای فراگیر اشاره کرده اند و  24درصد
پاسخ دهندگان مشکل نبود مهارت یا عدم استفاده از فناوری مناسب
را مطرح کرده اند.دیگر چالش های استفاده از اینرتنت اشیا که مورد
توجه متخصصان قرار گرفته عبارتند از عدم پذیرش به علت نگرانی های
مربوط به حریم شخصی ،نحوه مدیریت داده ها ،مشکالت مربوط به
زیرساخت ها ،فقدان منابع و ضعف ارتباطات.

تاثیر شبکههای اجتماعی
بر فعالیتهای شرکت پست
برخالف آنچه تصور می شود گویا فعالیت شبکههای اجتامعی نه تنها
فعالیتهای پست را کم نکرده بلکه باعث افزایش آن نیز شده است.
به گزارش ایسنا ،طی سالهای گذشته با توجه به گسرتش استفاده کاربران
از تلفنهای هوشمند و شبکههای اجتامعی بخش قابل توجهی از مکاتبات
از این طریق منتقل میشود ،موضوعی که این تصور را ایجاد میکند که
فعالیتهای پستی بر این اساس با کاهش مواجه شوند .با این وجود
مسووالن رشکت پست نقطهنظر متفاوتی در این زمینه دارند.
معاون برنامهریزی و توسعه رشکت پست در این خصوص به ایسنا گفت:
همگان فکر میکردند که آی تی ،پست را از بین خواهد برد اما قطعا از
این ابزار میتوان برای توسعه خدمات استفاده کرد و برهمین اساس در
کل ای تی به توسعه پست کمک میکند.
مجتبی نصیری در ادامه با اشاره به گسرتش استفاده از شبکههای اجتامعی
موبایل اظهار کرد :حتی اگر متام مکاتبات هم به این فضا منتقل شده و
موبایلی شود برای نقل و انتقال کاالها راهکاری به غیر از پست وجود
نداشته و با شبکههای موبایلی منیتوان این بخش خدمات پستی را ارائه
کرد.
وی ادامه داد :اکنون با رونق بیشرت این شبکهها بحث خرید و فروش
اینرتنتی نیز راحتتر شده است و در موارد متعدد کاربران تلفن همراه
وسائل مورد نیاز خود را از طریق اینرتنت و یا شبکههای اجتامعی تهیه
میکنند .برهمین اساس در سالهای  1394 -1393هر سال حدود پنج
میلیون خرید اینرتنتی در این حوزه وجود داشته که اگر ارزش این بازار را
هم در نظر بگیریم پولی که در این بازار در سال  1394منتقل شده نسبت
به سال  1393بیشرت بوده است که این موضوع گویای آن است که اعتامد
مردم به خرید و فروش در این فضا بیشرت میشود به گونهای که میتوان
گفت حدود  3500میلیارد ریال خرید و فروش در این فضا انجام گرفته
است که از این میان بخشی از این موارد از طریق شبکه پستی به دست
خریداران رسیده است.

هشدار اپراتور سوم درباره
سیمکارتهای مفقودی

اپراتور سوم ارتباطی کشور با ارسال پیامکی به کاربران خود نسبت به
پیگیری وضعیت سیمکارتهای مفقود شده هشدار داده است.
به گزارش ایسنا ،طی سالهای گذشته سازمان تنظیم مقررات ارتباطات
اقدامات متعددی در راستای تعیین هویت صاحبان سیمکارتهای تلفن
همراه انجام داده و تالش کرده است متام شامرهها را براساس کد ملی و
نام مالک آنها ثبت کند تا امکان استفاده از سیمکارتهای جعلی و بینام
و نشان که از آنها در راستای اعامل موارد خالف قانون استفاده میشود
کاهش پیدا کند.
برهمین اساس طی این مدت اپراتورهای مختلف و سازمان تنظیم مقررات
اقداماتی مختلفی در این حوزه انجام داده و هشدارهایی را نیز منترش
کرد هاند.
اپراتورهای سوم نیز پیامکی با این مضمون به کاربران خود ارسال کرده
و دربارهی این مساله توضیحاتی را داده است .در منت این پیامک آمده
است« :در صورت رسقت یا مفقو د شدن تلفن همراه به منظور پیشگیری
از هرگونه سوءاستفاده از سیمکارت به یکی از دفاتر خدمات مشرتکین
مراجعه و نسبت به مسدود کردن سیمکارت اقدام مناییم».
اگرچه بهطور معمول ممکن است افراد برای سیمکارتهایی که رسقت
شدهاند به رسعت بحث مراجعه به دفاتر امور مشرتکین و غیرفعالسازی
سیمکارت را مدنظر قرار دهند ،اما با توجه به اینکه در حال حارض سهمی
از سیمکارتهای کشور نیز به سیمکارتهای دیتا اختصاص پیدا میکند
ممکن است کاربران در این زمینه حساسیت کمرتی به خرج دهند ،اما
قطعا امکان ارتکاب جرائم در این حوزهها نیز وجود خواهد داشت و
الزم است مشرتکان پس از مفقود شدن سیمکارت یا رسقت آن موضوع را
هرچه رسیعتر اطالع داده وسیمکارت مربوطه را بسوزانند تا با دریافت
سیمکارت جدید خطر سوءاستفاده احتاملی از سیمکارت مربوطه کاهش
پیدا کند.

آمازون فروش کاال
به سفارتخانههای ایران را متوقف کرد
رشکت آمریکایی آمازون با اذعان به فروش  ۱۰۰هزار دالر کاال به
سفارتخانه های ایران در رسارس جهان طی  ۳سال گذشته اعالم کرد قصد
ندارد فروش به این حساب ها را در آینده ادامه دهد.
به گزارش تسنیم به نقل از پایگاه اینرتنتی گیک وایر ،رشکت آمازون
مشرتیان وفاداری در داخل سفارتخانه های ایران در رسارس جهان دارد،
اما این مشرتیان دیگر از این پس منی توانند از این غول تجارت الکرتونیک
آمریکایی خرید کنند.
رشکت آمازون امروز در اظهاریه سه ماهه خود خطاب به کمیسیون بورس
و اوراق بهادار آمریکا فاش ساخت که در طی  3سال گذشته بیش از 100
هزار دالر کاال به سفارتخانه های ایران و افرادی که «احتامال برای این
سفارتخانه ها کار می کرده اند ».فروخته است.
در این اظهاریه به سفارتخانه های ایران در کشورهای ژاپن ،آملان ،فرانسه،
اسپانیا ،اتریش و چین و یک هیئت منایندگی دولت ایران در فرانسه اشاره
شده است.در این اظهاریه همچنین آمده است« :محصوالت فروخته شده
شامل کتاب ،موسیقی ،سایر محصوالت رسانه ای ،لباس ،لوازم خانه و
آشپزخانه ،لوازم آرایشی و بهداشتی ،لوازم اداری ،دستگاه های الکرتونیک
و لوازم خودرو بوده است ...ما قادر نیستیم به صورت دقیق سود خالص
حاصل از این معامالت را محاسبه کنیم .ما قصد نداریم فروش به این
حساب ها را در آینده ادامه دهیم».
این فروش ها شامل  900دالر کاال «برای شخصی بود که بر اساس دستور
اجرایی ( 13382رئیس جمهور آمریکا) تحت تحریم بوده است ».هدف از
این دستور اجرایی بلوکه کردن دارایی افرادی بوده که در برنامه تسلیحاتی
ایران نقش داشته اند.
این افشا سازی رشکت آمازون بر اساس قانون کاهش تهدیدات حقوق
برشی ایران و سوریه انجام گرفته که بر اساس آن فعالیت اقتصادی
رشکت های آمریکایی با ایران ممنوع است.

