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روﯾﺪاد

رشد  ۲برابری واردات رسمی تلفن همراه از آغاز طرح رجیستری

درﯾﭽﻪ

انحصار برخی کشورها در اقتصاد
دیجیتال تهدیدی برای منطقه

 ۱۸۰هزار دستگاه موبایل در ماه وارد شد

طرحریزیبرایراهبردامنیتسایبری

 ایرنا :به گفته وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات،
انحصــار برخــی کشــورها در اقتصــاد دیجیتــال
تهدیدی برای کشــورهای منطقه است .محمدجواد
آذریجهرمی دراینباره بیان کــرد» :راه مقابله با این
تهدید این اســت که بازارهای منطقهای را در مقابل
بازارهــای انحصاری توســعه دهیــم« .او ادامه داد:
»در نتیجــه همکاریهــای منطقهای هم کشــور ما
و هــم همه کشــورهای عضو اکو میتواننــد به بازار
بــزرگ منطقه دسترســی پیدا کننــد و از این ظرفیت
بزرگ بهرهمند شوند« .او درباره نتایج دومین اجالس
وزیران ارتباطات و فناوری اطالعات سازمان همکاری
اقتصــادی اکــو گفــت» :در بیانیه ایــن اجالس روی
اســتفاده از فرصتهای اقتصاد دیجیتال برای کمک
به توســعه کشــورهای عضو اکو تأکید شد .همچنین
سند تبیین شــرایط و برنامه اقدامات پیشِرو نیز تهیه
شد که بر اساس بندهای ششم و هفتم این سند ،ایران
در زمینه اســتفاده از فناوری اطالعات در کشــاورزی
و امنیــت فضای مجــازی نقش محــوری دارد« .به
گفته او ،همچنین در این بیانیه چشــمانداز کشورهای
عضو اکو تا  ۲۰۲۵تعیین شــده اســت و بر این اساس
فناوری اطالعات یکی از محورهای اساســی توسعه
در این کشــورها خواهد بود .او افــزود» :در مالقات با
رئیسجمهوری و وزیران کشــورهای روســیه ،ترکیه
و جمهــوری آذربایجان ،آنها نیــز بر همکاری متقابل
تأکید داشــتند چون بخش عمده اقتصــاد آینده دنیا
اقتصــاد دیجیتال خواهد بود و همه به دنبال ســهم
خود هستند«.

سرقت اطالعات  ۳۱میلیون کاربر
توسط اپلیکیشن کیبورد
 ایســنا :طبق گزارشهای منتشرشــده ،اپلیکیشن
اندرویدی کیبورد موســوم بــه »آیتایپ« اطالعات
خصوصی حدود  ۳۱میلیون کاربر را به ســرقت برده
و در فضای مجازی منتشــر کرده اســت .بر اســاس
گزارش وبسایت  ،phonearenaمرکز امنیت سایبری
کرومتک روز گذشته در گزارشی اعالم کرد که به طور
تقریبــی اطالعات خصوصی و شــخصی ۳۱میلیونو
 ۲۹۴هزار نفر به وســیله اپلیکیشن کیبورد اندرویدی
به نام آیتایپ ) (AI.typeبه سرقت رفته و در اینترنت
پخش و افشا شده است .این مؤسسه امنیت سایبری
در تشــریح این موضوع عنوان کرده اســت که ۵۷۷
گیگابایت از اطالعات شخصی کاربران به دلیل فقدان
مراحل امنیتــی و گذرواژه در ســرورهای پایگاه داده
این اپلیکیشن ،لو رفته اســت .این اپلیکیشن کیبورد
در ســال  ۲۰۱۰میــالدی در فروشــگاههای اینترنتــی
آنالین در دســترس عموم مردم قرار گرفت و بیش از
 ۴۰میلیون بار نیز از فروشــگاه آنالین پلیاستور گوگل
دانلود و نصب شــده اســت .این گزارش حاکی است
که عــالوه بر بهســرقترفتن اطالعات حــدود ۳۱٫۲
میلیــون کاربر ،از یکــی دیگر از پایــگاه دادههای این
اپلیکیشن نیز ۷۵۳هزار و  ۴۵۶کاربر دیگر در معرض
افشای اطالعات شخصی خود قرار گرفتهاند .ازجمله
اطالعات شخصی و خصوصی کاربران که در معرض
سوءاستفاده و سرقت از طریق این اپلیکیشن اندرویدی
قرار گرفتهاند ،میتوان به شــماره تلفن ،پیامکها ،نام
و برند گوشی همراه ،تاریخ تولد و اطالعات شخصی،
آدرس ایمیل ،تصاویر ذخیرهشــده در گالری گوشــی
کاربران اشاره کرد .این اپلیکیشن کیبورد اندرویدی از
سوی ایتان فیتوســی در سال  ۲۰۱۰میالدی طراحی و
ساخته شد .وی همواره شعار حفظ حریم خصوصی
کاربــران را اصلیتریــن دغدغه خود میدانســت و
دراینبــاره گفته بــود که نحــوه پیامنوشــتن در این
کیبورد به صورت رمزنگاریشده و با باالترین ضریب
امنیتی اســت .این در حالی اســت کــه متخصصان
وبسایت زددینت ،گزارش کردهاند که آنها در جریان
تایپکردن پیام ،ســرنخهایی از ثبتشــدن پیامهای
نوشته و تایپشده یافتهاند.

روسیه نخستین کشور در استفاده
از سیستم پرداخت هوشمند
 ایسنا :روســیه جایگاه اول جهان را در استفاده از
سیســتم پرداخت اندروید به خــود اختصاص داد .بر
اســاس گزارش ودوموســتی ،یکاترینا پتلینا ،مدیرکل
شــبکه مالــی ویــزا)  (visa cardدر روســیه ،گفت:
کاربران روسی بیشترین تراکنش پرداختی را با سیستم
اندروید در جهان دارند ،همچنین روسیه جایگاه دوم
را در اســتفاده از اپلپی پــس از آمریکا دارد و بریتانیا
در مکان ســوم اســتفاده از این فناوری قرار دارد .به
گفته وی ،تقریبا تمامی پایانههای پرداختی در سراسر
روســیه بدون تماس کارت هستند و امکان استفاده از
تلفن همراه و ساعت هوشــمند را در پرداخت دارند
امــا در آمریکا برای یافتن چنیــن پایانههای پرداختی
باید در مغازهها جســتوجو کنید .اســتفاده بهموقع
از فناوریهــای جدیــد و تســریع در فراهمکــردن
زیرساختهای الزم ،باعث شــده که روسیه با شتابی
خیرهکننده مسیر هماهنگسازی با پرداختهای امن
را طی کند و از بســیاری از کشــورهای جهان فاصله
بگیــرد .پرداختهای اپلپــی و اندرویدپی بهگونهای
اســت که دارنــدگان کارتهــای ویزا و مســترکارت
بهراحتــی و رایگان کارتهــای اعتباری خــود را به
تلفن و ســاعت هوشــمند خــود متصــل میکنند و
هنــگام پرداخت بهصــورت اتصال بــدون تماس در
فضایی کامــال امن تراکنش مالــی را انجام میدهند
که خطر دسترسی به اطالعات کارت مالی مشتری را
به حداقل میرساند.

با اجرای فاز دوم طرح رجیســتری ،از این پس خریداران موبایل ملزم
هستند شخصا به بررسی اصالت موبایل موردنظر خود بپردازند.
اضافهشــدن این فرایند به پروســه خرید تلفنهمراه موجب شــد تا
مسئوالن مســتقیم این طرح در رســانه ملی حضور یافته و توضیحاتی
دربــاره آن ارائــه دهنــد .بــه گــزارش وبســایت » ،digiatoحســن
فالحجوشــقانی« ،معاون وزیر ارتباطات ،در خــالل ارائه این توضیحات
اعالم کرد که طرح رجیســتری تا دو ماه دیگر به طور کامل اجرا خواهد
شد.
به گفته بانیان طرح رجیســتری ،در سال  ۹۵به طور میانگین هر ماه
حــدود  ۱۴۰هزار تلفنهمراه به صــورت قانونی و از مبادی گمرکی وارد
میشد .اما از ابتدای ســال  ۹۶که زمزمههای رجیستری مطرح شد ،این
عدد به ماهی  ۱۸۰هزار رسید .از اول آبان تا  ۱۱آذرماه که فاز اول و صرفا
پایش رجیستری آغاز شده و هنوز اعمال سیاستی شروع نشده بود۵۷۴ ،
هزار موبایل به صورت قانونی وارد کشــور شده است .این به این معنی
است که نسبت به مدتزمان مشــابه در سال گذشته واردات رسمی به
 ۷٫۲برابر رســیده و نســبت به قبل از اجرای طرح رجیستری در سال ۹۶
هم دو برابر شده است.
درحالحاضر  ۱۰درصد واردات رســمی به حدود  ۲۵درصد رســیده
اســت و مســئوالن امیدوارند با اجرای کامل طرح رجیســتری این عدد
به صد درصد برســد» .حسین فالحجوشــقانی« ،رئیس سازمان تنظیم
مقررات و ارتباطــات رادیویی ،در این مصاحبه تلویزیونی ضمن یادآوری
بر این مطلب که تلفنهای همراه به صورت زوج شــماره ســیمکارت و
کد  IMEIبه صورت یکتا در ســامانههای این نهاد ثبت میشوند ،گفت
میتوان موبایلهای سرقتشــده را بر اساس این زوج ردیابی کرده و از
فعالیت آن در شــبکههای کشور جلوگیری کرد .به باور او ،این مهم یکی
از مزایای غیرمســتقیم طرح رجیستری اســت» .حمیدرضا دهقانینیا«،
مدیر فناوری اطالعات ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال ،نیز در تصدیق
این مطلب عنوان کرد که بهتر اســت مردم موبایل خود را برای احصای
اصالت به افراد دیگری ندهند و گفت ســامانهای تحت عنوان ســامانه
هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی یا همتا وجود دارد.
به گفته او ،این ســامانه این فرصت را در اختیار شخص قرار میدهد
که ســرقت موبایل خود را اعــالم کند .پس از آن به صــورت اتوماتیک
دیگر سرویســی به آن  IMEIســرقتی داده نخواهد شد .در نتیجه عمال
تلفنهمراه مذکور غیرقابل اســتفاده میشــود .دهقانینیا در این برنامه
تلویزیونــی درباره روند صحیح احراز اصالت کد  IMEIتلفنهای همراه
توضیح داد که به ســه روش میتــوان کد  IMEIرا به دســت آورد .از
روی جعبه ،یکی پشــت تلفنهمراه که یا روی جلد آن اســت یا پشــت
باتری ،یک  IMEIهم در نرمافزار موبایل اســت .به گفته او اگر این اعداد
بــا یکدیگر مطابقت داشــت ،خریدار باید به احصــای  IMEIنرمافزاری
دستگاه با * #۰۶#اقدام کند.
او آخریــن اقدام این رونــد را درجکردن این کــد روی فاکتور ُمهردار
خریــد بیان میکند .به گفتــه او این مرحله فقط گام اول رجیســتری و

اســتعالم اصالت کاالســت .وی درباره گامهای بعدی این فرایند گفت:
»یک کلیــدواژه تحت عنوان کد فعالســازی کنار جعبــه یا روی کارت
گارانتــی تلفنهمراه وجود دارد .خریــدار باید هنگام خرید کاال این کد را
از فروشنده دریافت کند .این کد ،ســیمکارت و موبایل را در شبکه فعال
میکند .خریدار برای فعالسازی ،باید  IMEIرا که اصالتش بررسی شده،
بــه  ۷۷۷۷پیامک کند .در گام آخر پیامکی میآید که تأیید میکند کاالی
موردنظر در شبکه ثبت و فعال شده است«.

اگر در بازار از مردم هزینهای درخواست شد،
بدانند طرح رجیستری یک ریال هزینه ندارد .همچنین در صورت
تغییر شماره سیمکارت ،آیتم سومی در کد دستوری  ۷۷۷۷به
منظور تغییر مالکیت و بهرهبرداری وجود دارد که میتواند این
فعالیت را انجام دهد .فقط کافی است که شماره جدید را
به سیستم اعالم کنند
عضو کمیســیون تنظیم مقررات ارتباطــات رادیویی ،با تأکید بر اینکه
این پروژه هزینهای برای مردم ندارد ،درباره نحوه واگذاری موبایل پس از
اجرای طرح رجیســتری گفت» :اگر در بازار از مردم هزینهای درخواست
شد ،بدانند طرح رجیســتری یک ریال هزینه ندارد .همچنین در صورت
تغییر شــماره سیمکارت ،آیتم ســومی در کد دستوری  ۷۷۷۷به منظور
تغییر مالکیت و بهرهبرداری وجود دارد که میتواند این فعالیت را انجام

ﺑﺎزار

راﻫﻨﻤﺎﯾﻰ ﺑﺮاى ﺧﺮﯾﺪ ﭘﺎورﺑﺎﻧﮏ
بــا سریعترشــدن پردازندههــا ،بزرگترشــدن
صفحه نمایشــگرها و افزایش اســتفاده از برنامه و
مولتیمدیاها ،دسترسی پیوســته و بیوقفه به برق
نوعی الزام محسوب میشود.
ازاینرو ،ابزار جدیدی به نام پاوربانک یا شــارژر
همــراه عرضه شــده و در مدلهای متنــوع در بازار
موجود اســت .این تنــوع محصول تا حــدی کار را
برای کاربر مشکل میکند و این سؤال ایجاد میشود
که در هنــگام خرید پاوربانک به چــه مواردی باید
توجه شــود و چه آپشــنهایی از اهمیت بیشــتری
برخوردار هستند .یکی از موارد مهمی که در هنگام
خریــد پاوربانک باید به آن دقت کرد ،این اســت که
آیــا پاوربانک انتخابی ما به باتری گوشــی آســیب
میرســاند یا برعکس عالوه بر شــارژکردن گوشــی
موبایــل مراقب باتری آن نیز خواهــد بود؟ در واقع
معیارهای انتخاب یک پاوربانک خوب چیســت؟ آیا
پاوربانک انتخابشــده پاســخگوی نیاز ما هست یا
خیر؟! مهمترین عامــل در انتخاب و خرید پاوربانک
خوب ،کیفیت باتریهای داخل آن و مدار کنترلی آن
است ،اگر بورد کنترلر هوشمند نباشد ،شما در هنگام
استفاده متوجه شــارژ طوالنیمدت ،گرمشدن بیش
از حــد پاوربانک و ایجاد صدمه و آســیب به محیط
اطراف و گوشــی موبایل گرانقیمت خود میشوید.
عامل مهم بعدی وزن پاوربانک است ،حال چنانچه
نوع کار و فعالیت شما بهگونهای است که کمتر نیاز
به شارژ گوشی خود دارید ،استفاده از پاوربانکهای
ســبکتر با باتــری  POLYMERتوصیه میشــود و
در زمانیکه بیشــتر مواقع بیرون هســتید استفاده از
پاوربانکهــای با ظرفیت باال و از نوع  li-ionتوصیه
میشود .داشتن دو خروجی برای شارژ موبایل  1Aو
تبلت  2.1Aاز دیگر نکات الزم در خرید یک پاوربانک
اســت ،فرض کنید که ولتاژ پاوربانک شما پنج ولت
است ،حاال شــما میتوانید از حاصلضرب ولت در
آمپر ،تــوان خروجــی پاوربانک را محاســبه کنید و
چنانچه پاوربانک شما دارای خروجی دوم  ۲٫۱آمپر
باشــد ،توان خروجی شــما بیش از  ۱۰وات خواهد
شــد که مناسب برای شارژ تبلت یا شــارژ موبایل با
ســرعت دو برابر است ،شــارژ همزمان دو دستگاه
در یک زمان نیــز از دیگر مزایای آن اســت .از دیگر
مزایای یک پاوربانک خوب ،ســلف شــارژ و استفاده
همزمان اســت که برای صرفهجویی در وقت عامل
مهمی اســت .بعضی از پاوربانکهــا دارای پورت
سوم هســتند و میتوانند لپتاپ شــما را هم شارژ
کنند ) ،(e-USBاین ویژگی نیز یکی از موارد مهم در
انتخاب پاوربانک است.
برخــی از پاوربانکهــا ظرفیــت باقیمانــده
را بهصــورت چــراغ روشــن و برخــی دیگــر بــه

صورت دیجیتــال و با دقت باال نمایــش میدهند،
ارگونومیکبــودن ،خوشدســتبودن ،زیبایــی و
ســادگی و داشــتن گارانتی تعویض از دیگر مزایای
پاوربانکهاســت که الزم است هنگام خرید به آنها
توجه شود.
پاوربانک هوشــمند ،پاوربانکی است با قابلیت
فیت شــارژ ) ،( Fit chargeپاوربانک هوشمند ولتاژ
دســتگاه را میسنجد تا میزان ولتاژ ورودی متناسب
با دســتگاه شــما باشــد .به پشــتوانه ایــن فناوری
) ( Fit chargeدســتگاه شما به هیچ عنوان آسیب
نمیبینــد .همچنین ما به پاوربانکــی نیاز داریم که
جریان الکتریسیته را زمانی که شارژ باتری کامل شد،
قطع کند .برای اینکه شــارژ بیــش از حد حتما عمر
باتری پاوربانک و باتری دستگاه در حال شارژ را کوتاه
میکند .پاوربانک هوشــمند جریان الکتریسیته را به
طــور ثابت و بدون افت یا افزایش ولتاژ به دســتگاه
در حال شارژ میرساند .اغلب پاوربانکهای موجود
در بازار زمانی که شارژشان به حداقل میرسد ،دچار
افت جریان میشوند که این موضوع میتواند مضر و
مخرب باشد .شرکت روموس یکی از پرچمداران در
زمینه تولید پاوربانکهای هوشمند در جهان است و
بهعنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندههای پاوربانک
هوشمند با قابلیت فیت شارژ دارای شهرت جهانی
بوده و در بیش از  ۴۰کشور دنیا ازجمله ایران دارای
شبکه توزیع است.
روموس در تولیــد محصوالت خود ،نوآوریهای
مســتمر ،جدیدترین تکنولوژیها )همچون قابلیت
فیت شــارژ و بهکارگیری ســلول باتری سامسونگ(،
کیفیت باال و خدمات بســیار عالی را ســرلوحه کار
خود قرار داده اســت .فرم بدنه ســولو پنج مکعب
مســتطیلی اســت .طول آن  ۱۳۸و عــرض آن ۶۲
میلیمتر اســت .لبههای جانبــی آن حالتی منحنی
دارند و تیز نیســتند .ارتفاع این لبهها  ۲۱٫۵میلیمتر
اســت .ســطوح رویی رنگ ســفید صدفی دارند و
سطوح جانبی خاکستریرنگ هستند.
پوسته پالستیکی این محصول ترکیبی از پالستیک
 ABSو پلیکربنات اســت .این پوسته در مقابل خط
و خش مقاوم است و ســطح آن بهخوبی پرداخت
شده است .هم ظاهر زیبایی دارد و هم خوشدست
اســت .درون پاوربانکها چیزی جز باتری و مدارات
الکترونیکی نیست .پس سهم بیشتر وزن را میتوان
مربــوط به باتری آن دانســت .وزن نرمال و معمول
برای پاوربانکهای  ۱۰هزارمیلی آمپر ساعتی چیزی
مابیــن  ۲۵۰تا  ۳۰۰گرم اســت .البته بــا این مقدار
ظرفیت ،پاوربانکهای ســبکتر و ســنگینتری هم
وجود دارند .ســولو پنج وزنی حدود  ۲۹۵گرم دارد
اما دردستگرفتن آن خستهکننده نیست.

دهد .فقط کافی است که شماره جدید را به سیستم اعالم کنند«.
بــه گفته دهقانینیا ،افــراد میتوانند از ســایتهای مجاز در فضای
مجــازی خریــد کنند زیــرا تمامــی آموزشها بــه صاحبان ســایت و
واردکنندگان ارائه شده است.
بــه اعتقاد او ،این نحــوه خرید مزیتی دیگر نیــز دارد چراکه خریدار
خواهد توانست در صورت مشــاهده مشکلی در کاال ،آن را تا هفت روز
پس از خرید بازگرداند؛ امکانی کــه در بازار واقعی وجود ندارد .معاون
وزیــر ارتباطات بیان کــرد» :درنهایت تا دو ماه آینده اعالم میشــود که
تمامــی تلفنهای همراه و تجهیزات ســیمکارتخور شــامل این طرح
میشوند .پس از آن اگر هر موبایلی ثبت نشده و غیرمجاز باشد ،متعلق
به هر برندی که باشــد قابل سرویسگیری در شبکه تلفنهمراه نخواهد
بود«.
به گفته فالحجوشــقانی ،اگر هر موبایل به وسیله یک سیمکارت در
شــبکه فعال شده باشد ،ثبت شــده و ســرویس را خواهد گرفت .البته
هماکنون آیفونهایی که در شــبکه ثبت نشــده باشــند مشــمول طرح
رجیســتری میشوند .همچنین وی درباره پیشــنهاد ارائهشده به گمرک
برای تســهیل شــرایط ورود موبایل به کشور متذکر شــد که برای اینکه
مسافران دغدغهای بابت موبایلهایی که وارد میکنند نداشته باشند ،به
گمرک پیشنهاد شده تا سامانههای اظهار تلفنهمراه به صورت آنالین و
وبسرویس باشد .گمرک در حال بررسی این موضوع است تا مردم هم
بتوانند راحتتر از آن اســتفاده کنند ،زیرا ممکن اســت این فرایند اکنون
کمی زمانبر باشد.

 برآوردها نشــان میدهد جرائم سایبری میتواند
بیش از دو تریلیون دالر خرج روی دست کسبوکارها
بگذارد؛ این رقم تقریبا چهار برابر رقم برآوردشده در
سال  ۲۰۱۵اســت .نیروهای مخربی که محرک رشد
و کارآمدی کســبوکارهای امروزی هســتند ،همان
فعالیتهایی هستند که به این سطح گسترده حمله
بــرای حمالت اینترنتــی کمک میکردنــد .اینترنت،
ابــر ،فناوریهــای موبایلی و اجتماعی کــه به طور
ذاتی برای همرســانی طراحی شدهاند ،به بسترهای
جریان اصلی تبدیل شدهاند .برونسپاری ،پیمانکاری
و نیــروی کار از راه دور )دورکاری( ،کنتــرل عملیاتی
را دگرگــون میکننــد .داده ،به گســترش خود ادامه
میدهد و همزمــان با این گســترش ،لزوم حفاظت
از آن نیــز اهمیت بیشــتری پیدا میکنــد .به گزارش
ســایبربان ،درعینحــال ،طیف مهاجمــان از هکرها
گرفته تا کشــورهای مســتقل را دربر میگیــرد .این
مهاجمان در هر شــکلی که باشــند ،همواره در حال
نــوآوری و دگرگونکردن کنترلهای رایج هســتند و
برخی از این کنترلها هم از دسترس مجریان قانونی
کشــور خارج اســت .در خاورمیانه ،بیثباتی فزاینده
سیاسی از سال  ۲۰۱۰به ظهور گروههای هکتیویستی
متعــدد و عوامــل تهدیدآفریــن مــورد حمایــت
ملتها-کشورها منجر شده است .این گروهها تقریبا
به طور روزانه در دولتها و همچنین ســازمانهای
دولتی و خصوصی ،خرابی بهبار آوردهاند .شــمعون،
بدافــزار مخربی که دیســک ســخت رایانهها را پاک
میکــرد و بخــش انرژی عربســتان ســعودی را در
ســال  ۲۰۱۲هدف گرفته بود ،در اواخر ســال  ۲۰۱۶و
ابتدای ســال  ۲۰۱۷بازگشت غافلگیرکنندهای داشت.
همانطور که تنشهای محلی تشــدید میشــود ،بر
تعداد و شــدت حمالت ســایبری نیز افزوده میشود
چراکــه عوامل تهدید ســایبری همچنــان به فضای
سایبری به دید محلی برای انجام فعالیت سیاسی و
ایجاد تفرقه بین طرفینی که با آنها درگیری مســتقیم
دارند ،نگاه میکنند .بــه عالوه ،در خاورمیانه ،بهویژه
کشورهای شــورای همکاری خلیجفارس ،منطقهای
محسوب میشود که منابع اقتصادی قابلمالحظهای
را در خود جای داده اســت و همین امر ،این منطقه
را به هدفی برای اینگونه حمالت تبدیل کرده است.
تقریبا همه قبول دارند که افراد و مؤسســات موجود
در منطقه غرب آســیا ،در مقایسه با متوسط جهانی،
دو برابر بیش از مناطق دیگر در معرض این حمالت
قرار دارند.

