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بااجرایطرحرجیستری

 30هزار آیفون قطع شد

«زوکربرگ»و وعده 5جایزه 1میلیون دالری

فیس بوک در نظر دارد به  5نفر از رهبران جهان که در
آن سوی
هر حوزهای فعال هستند و از خدمات فیس بوک برای
خبر
نزدیکتر شـ ــدنمردم به خود اسـ ــتفاده میکنند ،یک
میلیون دالر (به ازای هر نفر) جایزه دهد.
به گزارش خبرگزاری ها در جریان رونمایی از برنامههای
جدیـ ــد اپل که طـ ــی هفته جـ ــاریدر لندن انجام شـ ــد،
فیسـ ــبوک اعالم کرد بزودی طرحی را سر و سـ ــامان خواهد داد تا از طریق آن فیس
بوک به حمایت ازرهبران جامعه بپردازد که از فیس بوک برای پیشبرد اهداف خود
اسـ ــتفاده میکنند. مارک زوکربرگ عمده علت ایـ ــن کمکهای مالی را نزدیکتر
شدن به مردم اعالم کرده و حتی از شعار «برای نزدیکتر شدنبه مردم» استفاده
کرده اسـ ــت. مدیرعامل شـ ــرکت فیس بوک در خصوص طرحـ ــش میگوید :این
برنامه با هدف یافتن و حمایت از رهبران بزرگ جامعه است ،هرکجای جهان که
باشند .به گفته زوکربرگ ،این شـ ــرکت میخواهد پاداش کسانی را که پلتفرمهای
فیس بوک برای امور روزمره خود اسـ ــتفاده میکنند،بدهد .او در یک پسـ ــت فیس
بوکی نوشت :هدف ما این اسـ ــت افرادی را پیدا کنیم که از فیس بوک ،اینستاگرام،
واتس اپ ومسنجرهای ما برای ارتباطات خود و نزدیک تر شدن به کاربران کسب
و کار خود اسـ ــتفاده میکنند. وی ادامه داد :ما حداکثر پنج رهبر در سراسر جهان را
انتخاب میکنیم و به آنها یک میلیون دالر میدهیم تا ایدههای کاری خود راسریعتر
و با سهولت بیشتری عملی کنند .افزون بر اینها ما در طرح کمکرسانی خود 100
رهبر را دعوت میکنیم که ازبخشـ ــی از برنامه کمکرسانی ما بهرهمند شوند .این
کمکها شـ ــامل آموزش و مددکاری میشود .البته زوکربرگ تأکید کرده تا 50هزار
دالر نیز برای ابداعات خاص هزینه خواهد کرد.

دکمه «دیس الیک» به فیس بوک اضافه می شود

فیس بوک مشـ ــغول آزمایش دکمه مخالفت بـ ــرای  ٥درصد کاربران
اندروید در امریکا اسـ ــت.به گزارش میل آنالین ،فیس بوک مشـ ــغول
آزمایش دکمه مخالفت است که به کاربران اجازه میدهد کامنتهایی
را که به نظرشان نامناسـ ــب یا گمراهکننده است ،مشخص کنند.دکمه
جدیـ ــد هماکنـ ــون برای  ٥درصـ ــد کاربـ ــران اندروید در امریـ ــکا در حال
آزمایش اسـ ــت .البته فیس بـ ــوک به بازدیدکنندگان نشـ ــان نمیدهد
کاربر با چه پس ـ ـتها یا اظهار نظرهایی مخالفت کرده است .این شبکه
اجتماعی ادعا میکند با کمک این دکمه میتواند محتواهای نامناسب
را شناسـ ــایی کند.عالوه بر آن دکمه مخالفـ ــت روی نحوه نمایش یک
اظهار نظر (کامنـ ــت) برای بقیه کاربران تأثیر نمیگذارد اما آن را برای
کاربری دکمه را فشار میدهد ،مخفی میکند .این شرکت اعالم کرده
کارکرد این دکمه با  dislikeمتفاوت اسـ ــت،البته هنوز مشخص نیست
فیس بوک چه زمان این آزمایش را گسترش میدهد.

رشد تعداد کاربران با قابلیتهای جدید «توئیتر»

فعاالن عرصه بازیسازی در گفت و گو با «ایران»:

دریافت  عوارض از بازی های خارجی ،بازار داخلی را کوچک میکند
سوسن صادقی

چنـــدی پیش خبـــری مبنی بـــر اینکه از
فـــروش بازیهـــای خارجـــی  10درصـــد
عوارض دریافت میشـــود ،منتشـــر شد
گفتنی اســـت اخذ عوارض از بازیها در
الیحه بودجه  ۹۷گنجانده و مقرر شـــده
که  ۱۰درصد از میـــزان فروش بازیهای
خارجـــی و بازیهـــای آنالیـــن خارجی،
بهعنوان عوارض دریافت شود .روزنامه
ایران به سراغ فعاالن عرصه بازیسازی
رفتـــه تا نظر آنان را دربـــاره این تصمیم
جویا شود.
ëëمتضررشدنمصرفکننده
«به هیچ وجه موافـــق دریافت عوارض
از بازیهـــای خارجـــی نیســـتم چـــون
میخواهند به نام بازیساز هزینه اضافی
از مصرفکننده بگیرند .این کار تنها بازار
مصرف را به جای بزرگ کردن کوچک و
کوچکتر میکند ،بـــازاری که بدون کمک
مســـئوالن دولتی و تنها به دست بخش
خصوصی ایجاد شده است».
حســـن مهدی اصل بازیســـاز بـــا بیان
مطلب فوق به «ایران» گفت :وقتی این
 10درصـــد عوارض از فـــروش بازیهای
خارجی گرفته شـــود ،تنها با ریزش کاربر
مواجـــه خواهیـــم بـــود .ایـــن کار باعث
میشـــود یـــک عـــدهای دیگر به ســـراغ
بازیهـــا نیایند یـــا از طریـــق غیرقانونی
بازیهـــا را تهیه کنند .فرقـــی ندارد بازی
خارجی باشـــد یا داخلی ما بازیســـازها
نمیخواهیـــم بازار کوچکتر شـــود .وقتی
بازار باشد میتوانیم به ادامه فعالیت در
عرصه بازیسازی امیدوار باشیم.
این فعـــال حوزه گیـــم اعتقـــاد دارد در
این طرح تنها مصرفکننـــده فراموش
شـــده اســـت و بـــا اخـــذ عـــوارض فقط
مصرفکننـــده صدمـــه میبینـــد وقتی
هم مصرفکننده صدمـــه ببیند ،دیگر
بازی نمیکنـــد و این به ضرر بازیســـاز
ایرانی اســـت .به نظر میرسد کسانی که
این طرح را برنامهریزی کردهاند تنها به
فکر این هســـتند حاال که بازار بازیهای
موبایل بـــزرگ شـــده اســـت ،از کنار آن
درآمدی کســـب کنند.این فعـــال حوزه
فناوری با بیان اینکه بهعنوان بازیسازی
که بازیاش در کشـــورهای دیگر منتشر
شده اســـت اعالم میکنم هیچ کشوری
عـــوارض از بازیهـــای خارجی دریافت
نمیکنـــد ،گفـــت :در تمـــام کشـــورها
تنها مالیـــات بر ارزش افـــزوده دریافت

ëëحسـ ــن مهدی اصل بازی سـ ــاز :به هیچ وجه موافق دریافت عوارض از بازی های خارجی نیسـ ــتم چون
میخواهند به نام بازیسـ ــاز هزینه اضافی از مصرفکننده بگیرند .این کار تنها بازار مصرف را به جای بزرگ
کردن کوچک و کوچکتر میکند بازاری که بدون کمک مسـ ــئولین دولتی و تنها به دسـ ــت بخش خصوصی
ایجادشدهاست

نیم نگاه

ëëامیرحسین فصیحی بازیسـ ــاز :حضور رسـ ــمی و قانونی بازیهای بینالمللی در ایران همواره آرزوی
بازیسـ ــازان در  10سال اخیر بوده است ولی به نظر میآید که تصمیمات اخیر در خصوص مصوب کردن
قانون اخذ عوارض از بازیهای رسـ ــمی خارجی ضربهای جدی به این جریان مثبتی اسـ ــت که به تازگی
شکل گرفته است

ëëعماد رحمانی بازیسـ ــاز :ما یک بازار بکر و خوبی را در اختیار شـ ــرکتهای خارجی گذاشـ ــتهایم و این
شرکتها بدون هیچ تغییر خاصی صرفاً بازیهای خود را در داخل کشور عرضه میکنند  .با اخذ عوارض
میتـ ــوان درآمد خوبی را وارد خزانه دولت کرد و بخشـ ــی از آن را نیز بنیاد بـ ــرای تولید بازیهای داخلی
هزینه کند.
میشـــود ،چـــرا مـــا میخواهیـــم تافته
جدابافتـــه از دنیـــا باشـــیم .بهتر اســـت
مسئوالن به جای اخذ عوارض بهدنبال
بزرگ کردن بازار باشند.
مهـــدی اصـــل افـــزود :از ســـوی دیگـــر
مشـــخص نیســـت ایـــن عوارضـــی کـــه
میخواهند از مصرفکننده به نام کمک
به بازیســـاز بگیرند چگونه میخواهند
آن را هزینـــه کنند ،چرا کـــه در طرحهای
قبلـــی هـــم ماننـــد زدن هولوگـــرام بـــه
بازیهـــای خارجـــی بهدنبـــال کمک به
بازیســـازها بودند در صورتـــی که هیچ
نتیجهای در برنداشـــت و تنهـــا با این کار
صنعت بازیهـــای رایانهای نابود شـــد.
از ســـوی دیگر وقتی هزینههـــا به خزانه
دولت واریز شـــود ،در خوشـــبینانهترین
حالت  10تا 20درصد آن خارج میشود.
اگر مـــا مخالف این طرح هســـتیم چون
تجربه داریم چه اتفاقی بر سر بازیهای
رایانـــهای آمـــد و با ایـــن طرح نیـــز بازار
بازیهای موبایل از بیـــن میرود .اکنون

مدیریت فناورانه قسط ها
تاپ اپ
ماهرخ چنگیز

اکثـ ــر مـ ــردم بـ ــرای پسانـ ــداز و خریـ ــد
چیزهایـ ــی که به آن نیـ ــاز دارند راههایی
برای پسانداز پیدا میکنند .برای مثال
اگر بخواهیـ ــد خانه بخریـ ــد و پول کافی
هم نداشته باشـ ــید شـ ــاید یکی از راهها
گرفتـ ــن وام باشـ ــد .گرفتـ ــن وام هـ ــم به
معنی داشتن قسط و پرداخت مبلغی
مشخص در هر ماه است .در این شرایط
اگر از بانکها یا افراد مختلف وام بگیرید
مجبور خواهید شد قسطهای گوناگونی
را پرداخـ ــت کنیـ ــد .کامالً هـ ــم طبیعی
اسـ ــت که در صورت داشـ ــتن قسطهای

مختلف ،گاهی پرداخـ ــت برخی از آنها
را فرامـ ــوش کرده و مجبور شـ ــوید آن را
بـ ــا تأخیر پرداخـ ــت کنید .اگر شـ ــما هم
قس ـ ـطهای گوناگونی دارید که دوسـ ــت
ندارید پرداخت آن به تعویق بیفتد تا در
نهایت جریمه سـ ــنگینی پرداخت کنید
میتوانید از اپلیکیشنهای مخصوصی
که پرداخت اقساط را به کاربران یادآوری
میکنند استفاده کنید.
یکـــی از این برنامهها «مدیر اقســـاط»
اســـت .کافی اســـت این برنامه را روی
گوشـــی خود نصـــب کنیـــد تا بـــا ارائه
هشدار قبل از سررسید ،زمان پرداخت
اقساط به شـــما یادآوری شود .نمایش
تاریـــخ اقســـاط بـــر تقویم ،مشـــاهده
وضعیت اقســـاط روی نمـــودار ،تهیه
نسخه پشتیبان از اطالعات و بازگردانی
آنهـــا ،دریافت خروجی قســـطها در

بازیهـــای خارجـــی کمک کرده تـــا بازار
رقابتی شکل بگیرد بنابراین اگر عوارض
گرفته شـــود این بازار تضعیـــف و در این
میان بازیساز ایرانی نیز به علت کوچک
شدن بازار متضرر خواهد شد.
وی با بیان اینکه بعید اســـت این پول به
دست بازیسازها برســـد ،گفت :از سوی
دیگـــر در خوشـــبینانهترین حالـــت هم
اگر این پول به دســـت بازیســـاز برسد،
دادن پول به بازیســـاز ســـم اســـت .این
کار انگیزههـــا را از بیـــن بـــرده و رقابت را
نابـــود میکند .باید بازیســـاز را از طریق
معافیت بر مالیـــات ارزش افزوده برای
مدت دو تا  5ســـال حمایت کرد .با پول
نقد بازی ایرانی رشد نمیکند تنها باعث
ی شـــود یکسری شـــرکتها قارچ گونه
م 
بـــرای دریافت این پول رشـــد کنـــد و به
اعتقاد من دولت تنها باید زیرساختها
را آمـــاده و با کمترین دردســـر بازی را به
مصرفکنندهبرساند.
امیر حســـین فصیحـــی دیگر بازیســـاز

قالـــب فایل اکســـل و ...از قابلیتهای
اصلی این برنامه کاربردی است .بعد
از نصـــب برنامه ،نخســـتین جایی که
باید به آن سر بزنید بخش «دفترچه»
اســـت .در ایـــن قســـمت میتوانیـــد
اطالعـــات اقســـاط مختلـــف از جمله
تاریخ پرداخت ،میزان قســـط ،شماره
حســـاب و ...را وارد کنیـــد .در بخـــش
دفترچه قسمتی هم با عنوان «معوق»
دیده میشود که برای مدیریت اقساط
معـــوق در نظـــر گرفته شـــده اســـت.
همچنیـــن شـــما میتوانیـــد دفترچه
قسطهایی که پرداخت آنها نیز تکمیل
شده است را در بخش بایگانی برنامه
نگهـــداری کنید تـــا در صورت نیـــاز از
اطالعات آن استفاده کنید .این برنامه
برای مدیریت پرداخت شهریه ،کرایه،
امـــور خیریـــه و ...نیز کارایـــی دارد .این

نیز به «ایران» گفت:در چند ســـال اخیر
فروشگاههای آنالین برنامه و بازیهای
موبایل رشـــد کردند و برای نخستین بار
بعضی از فروشـــگاههای آنالیـــن ایرانی
با ناشـــران بینالمللی بازیهای موبایل
قرارداد رســـمی امضـــا کردند .ناشـــران
بینالمللـــی بازیهـــا را بـــرای ایرانیها
ترجمه و پشـــتیبانی کردند از اینرو بازار
بازیها رونق گرفت.
این فعال بازیســـاز گفت :از سوی دیگر
حضور ناشـــران بینالمللی باعث شـــد
گیمرهای ایرانی به خرید رسمی بازیها
تشویق شوند و قانون کپی رایت را رعایت
کننـــد و از ســـوی دیگـــر قیمـــت بازیها
مناســـب شـــد و همین موضوع فرصتی
را بـــرای بازیهـــای ایرانی ایجـــاد کرد تا
بازیهـــای خود را با قیمت مناســـب به
بازار عرضه کنند از اینرو با اخذ عوارض
این موارد دوباره با مشکل مواجه خواهد
شـــد.فصیحی افـــزود :حضور رســـمی و
قانونـــی بازیهای بینالمللـــی در ایران

هشداربهمشتریانودارندگانکارتاعتباری

حمله بدافزارها به دستگاههای «پوز»

اپلیکیشـــن کاربردی به صورت رایگان
و البتـــه با پرداخـــت از درون برنامه در
اختیار کاربران سیســـتم عامل اندروید
قرار گرفته است.

بارکدها جایگزین دارو می شوند
میترا جلیلی

قاب
فناوری

دنیـ ــای فناوری به عرصه داروها نیز وارد شـ ــده
اسـ ــت و تحقیقات جدیـ ــد دانشـ ــگاه کپنهاگن
برترین دانشـ ــگاه دانمارک نشـ ــان میدهد که
در آینـ ــدهای نه چندان دور بیمـ ــاران میتوانند
به جای قرصهای معمـ ــول ،بارکدهای  QRرا
براحتی قورت بدهند.
طبق گفته این محققان ،به این ترتیب بیماران
میتوانند قبل از خوردن دارو ،آن را اسکن کنند.
محققان جوهر حاوی دارو را روی ماده خوراکی
به شـ ــکل بارکد  QRپرینت میکننـ ــد و درواقع
داروها شخصیسـ ــازی میشـ ــوند یعنی بنا به
نیاز هر بیمار بارکدهای QRمربوط به وی تهیه
میشود که دوز دارو کامالً متناسب با وضعیت
بیمار است و همه اطالعات روی همان قرص
که به شـ ــکل یک بارکد اسـ ــت ذخیره میشود.
به این ترتیب احتمال خوردن داروی اشتباه با
دوز نامناسب نیز برای بیماران کمتر میشود.
همچنین با توجه به شخصیسـ ــازی داروها از
تولید انبوه و فساد احتمالی آنها نیز ممانعت
میشود که نقش مهمی در اقتصاد و بهداشت
دارد.

با کمک ایـــن بارکد همچنیـــن میتوان چند
دارو را با یکدیگر ترکیب کرد(به شرط نداشتن
تداخل دارویی) و بیمار دیگر مجبور به خوردن
چند عدد قرص به طور جداگانه نخواهد شد.
یکی دیگر از مزایای این بارکد این اســـت که با
داروهای تقلبی نیز برخورد میشـــود چرا که
تنها با تابانـــدن یک نور فلوئورســـنت به این
بارکدها براحتی میتوان متوجه تقلبی یا اصل
بودن دارو شد.
دوز داروی مـــورد اســـتفاده در ایـــن بارکدها
نیـــز براحتی قابل تشـــخیص اســـت چرا که

همـــواره آرزوی بازیســـازان در  10ســـال
اخیر بوده اســـت ولی بـــه نظ ر میآید که
تصمیمـــات اخیـــر دولـــت در خصوص
مصوب کـــردن قانـــون اخذ عـــوارض از
بازیهای رسمی خارجی ضربهای جدی
به این جریان مثبتی اســـت که به تازگی
شکل گرفته است.
ëëکسبدرآمددولتازبازیهایخارجی
عمـــاد رحمانـــی از موافقـــان دریافـــت
عـــوارض از بازیهـــای خارجی اســـت و
در این خصـــوص به «ایـــران» میگوید:
دریافـــت عـــوارض از بخشـــی از درآمـــد
بازیهای خارجی دو سال پیش از سوی
شورایعالی فضای مجازی مصوب شد
که هدف هم از این طرح ســـرمایهگذاری
بـــرای توســـعه بازیهـــای ایرانی بـــود از
اینرو امســـال وارد الیحـــه بودجه دولت
شده است.
رحمانی افزود :ما یک بازار بکر و خوبی را
در اختیارشرکتهایخارجیگذاشتهایم
و این شرکتها بدون هیچ تغییر خاصی
صرفـــاً بازیهای خود را در داخل کشـــور
عرضه میکنند .با اخذ عوارض میتوان
درآمد خوبـــی را وارد خزانـــه دولت کرد
و بخشـــی از آن را نیـــز بنیاد بـــرای تولید
بازیهای داخلی هزینه کند.
ایـــن فعال بـــازار گفت :بـــه نظرم بحث
مهـــم و نگرانیهـــای فعـــاالن عرصـــه
بازیها چگونگی خرج کردن پول اســـت
و باید بنیاد ملی بازیهای رایانهای برای
این بخش برنامهای شفاف داشته باشد
تا نگرانیهای فعاالن را رفع کند .از سوی
دیگر بـــازار ،با اخذ  10درصـــد عوارض از
بین نمیرود ،چرا که ناشـــران خوبی در
حـــوزه موبایل در کشـــور وجـــود دارد .به
نظرم نگرانیهای صنف بازیســـازها به
خاطر این اســـت که فکر میکنند میزان
عوارض در سالهای آینده بیشتر خواهد
شد و با این کار رقابت کاهش مییابد.
رحمانی افـــزود :به نظر من اگر پول اخذ
عـــوارض از بازیهای خارجی بدرســـتی
هزینـــه شـــود در بـــازار داخلی مـــا تأثیر
مثبتی میگذارد .در هر صـــورت بازار ما
متأثـــر از اقتصاد دولتی اســـت .حتی در
اوج صنعـــت گیم ایران در ســـال  90و 91
حمایتهـــای دولتـــی وجود داشـــت که
بازیهای خوبی نیز وارد بازار ایران شـــد.
با حمایتهایی که از بازیسازها صورت
گرفت ،کمک کـــرد تـــا بازیهایی مانند
گرشاســـب ،فرازمینی ،ســـیاوش ،طالی

ســـیاه و ...تولید شـــوند .همـــه میدانند
بازیســـازی کار بســـیار پرهزینهای است
اما وقتی حمایتها قطع شد بازیهای
بسیار بیکیفیتی وارد بازار موبایل شده و
سطح بازیها افت کرده است.
ëëایجادیکرقابتنابرابر
امیر حقیقت مدیـــر روابط عمومی یکی
از فروشـــگاههای عرضـــه بازی بـــا بیان
اینکه اخذ عـــوارض از بازیهای خارجی
باعـــث افزایـــش قیمـــت این دســـته از
بازیهـــا را بهدنبـــال خواهـــد داشـــت،
گفـــت :اخذ عوارض کاربران را به ســـوی
فروشـــگاههای برنامه موبایـــل خارجی
و مراجـــع غیررســـمی ســـوق میدهد و
نتیجـــه آن خـــروج  ۱۰۰درصـــدی ارز از
کشـــور خواهـــد بـــود .این طـــرح فقط در
فروشـــگاههای رســـمی داخلـــی پیـــاده
خواهد شد ،این در حالی است که فروش
بازیهـــای خارجـــی روی فروشـــگاهها
خارجی گوگلپلی و اپاستور بدون اخذ
عـــوارض و مالیاتهـــای مربوطه انجام
میشود بنابراین رقابت نابرابری را بین
فروشـــگاههای داخلـــی و خارجـــی رقم
میزند که با مواد  43و  45قانون برنامه
چهارم توســـعه اقتصـــادی ،اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای
سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی
مغایـــرت دارد و به نوعی تبعیض علیه
کسبوکارهای بومی محسوب میشود.
حقیقـــت در ادامه افـــزود :خریـــد بازی
خارجی از کانالهای فاقد مجوز رســـمی
بسیار آسان و در دسترس است ،بنابراین
ت کردن رقابت فروشگاههای ایرانی
سخ 
با فروشـــگاههای خارجی تنها مانع رشد
فروشگاههای ایرانی خواهد شد.
ایـــن فعـــال در فروشـــگاه بازیهـــای
موبایلی با بیان اینکـــه حمایتهایی که
از بازیســـازها صورت میگیـــرد فقط با
اعمـــال معافیتهای مالیاتی و آموزش
در دانشـــگاهها ممکـــن اســـت ،گفـــت:
میتـــوان بـــرای حمایـــت از بازیهـــای
داخلـــی ۹ ،درصد مالیـــات را حذف کرد
و ایـــن معافیت را برای مـــدت دو تا پنج
ســـال تنهـــا بـــرای بازیهـــای داخلی در
نظر گرفت .به این وسیله به بازیسازها
کمک میشـــود تا برای ادامه بازیسازی
ســـرمایهگذاری کرده و کیفیت بازیهای
خـــود را باال ببرنـــد از ایـــنرو در دریافت
و توزیـــع کمکها هـــم شـــائبهای ایجاد
نخواهد شد.

امنیتآنالین

Vergo

با افزایش تعداد کاراکترهای توئیتر ،شـ ــمار کاربران جهانی این شـ ــبکه اجتماعی
بـ ــه  330میلیون کاربر فعال ماهانه افزایش یافته و به نظر میرسـ ــد این قابلیت،
نقش قابل توجهی در اسـ ــتقبال کاربران داشـ ــته اسـ ــت .به گزارش انتخاب ،شمار
کاربران فعال ماهانه توئیتر در سراسر جهان  4درصد افزایش یافته است ،این رقم
طی 2سال گذشته صعودی مشابه را پشت سر گذاشته است.اما رشد روزانه کاربران
در این پلتفرم تجربهای بسیار مثبت را ثبت کرده است.
کاربران فعال روزانه توئیتر ،در سـ ــه ماهه آخر سـ ــال گذشته ،رشـ ــدی  12درصدی
داشتهاند ،رشدی که عددی پنج رقمی را به مدیران توئیتر هدیه کرده است .با همه
اینها اعداد مرتبط با ایاالت متحده ،چندان مثبت نیستند .طی سه ماهه آخر سال
گذشته ،تعداد کاربران فعال ماهانه در ایاالت متحده حدود  2درصد کاهش داشته
و این تعداد از  69میلیون به  68میلیون رسـ ــیده اسـ ــت .توئیتر اعالم کرده که این
کاهش ،بهدلیل تغییرات در ادغام برنامههای شـ ــخص ثالث سافاری است.دلیل
دیگر کاهش استقبال از این شبکه در ایاالت متحده را میتوان به راه افتادن هشتگ
 WomenBoycottTwitter#دانست؛ هشتگی که کاربران بسیاری را مجبور به ترک
توئیتر کرد تا مورد سوءاستفادههای این پلتفرم واقع نشوند .از آن تاریخ تاکنون این
شرکت برنامههای متعددی برای اصالح قوانین و نحوه اجرای این قوانین انجام
داده و قرار است طی سال  2018نیز روی همین تالشها تمرکز کند.
از سـ ــوی دیگـ ــر تعامل کاربران بـ ــا تبلیغات نیز افزایش داشـ ــته و شـ ــاهد افزایش
75درصدی این شاخص در سال  2017در مقایسه با سال  2016هستیم .اگر نتایج
 2017را نشانهای مثبت تلقی کنیم ،احتماالً توئیتر همچنان روی رشد ویدئو تمرکز
خواهد کرد .تنها در سه ماهه آخر سال گذشته ،این شرکت  22شراکت جدید برای
پخش زنده و سـ ــایر فرمتهای ویدئویی را به سـ ــرانجام رسـ ــانده کـ ــه در این میان
9قرارداد درسطح بینالمللی بوده است.
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رئیس اتحادیه دسـ ــتگاههای مخابراتـ ــی و تلفن همراه
آخریـ ــن آمار قطع گوش ـ ـیهای آیفـ ــون در اجرای طرح
رجیسـ ــتری را  ۳۰هزار مورد عنوان کرد و گفت :بیش از
نیمی از این تعداد دوباره به شبکه برگشت.
به گزارش مهر ،مهدی محبی در مورد آخرین وضعیت اجرای طرح رجیسـ ــتری
گوشی تلفن همراه و قطع گوشیهای قاچاق در این شبکه گفت :براساس آخرین
آمار تا پایان هفته گذشـ ــته  ۳۰هزار گوشـ ــی آیفون بهدلیل آنکه در سامانه گمرک
به ثبت نرسیده و شناسه خود را در شبکه مخابراتی وارد نکرده بودند ،قطع شدند.
وی افزود :یک چهارم از این تعداد گوشیها میهمان بودند .نیمی از سه چهارم باقی
ماندهنیزباپرداختعوارضگمرکیوحلمشکالتمربوطبهگوشیهایمسافری،
بار دیگر فعال شـ ــدند .مابقی این تعداد هماکنون از شبکه خارج شده و دیگر قابل
استفادهنیست.رئیساتحادیهدستگاههایمخابراتیوتلفنهمراهبااشارهبهاینکه
با اجرای طرح رجیستری فعالً  ۴گوشی آیفون ،موتوروال ،گوگل پیکسل و بلک بری
رصد میشـ ــود ،خاطرنشان کرد :تاکنون فقط قطع گوش ـ ـیهای آیفون از میان این
برندها اجرایی شده است و سایر برندها نیز از چند روز دیگر مشمول قطع رجیستری
میشوند.وی ادامه داد :از روز بیست و هشتم بهمن ماه نیز گوشی ال جی که سهم
زیر  ۱۰درصدی از بازار ایران را دارد ،مشـ ــمول رجیستری خواهد شد و خریدارانی که
این گوشیها را میخرند باید نسبت به ثبت رجیستری آن اقدام کنند.
محبی با اشـ ــاره به اینکه موارد شکایت از اجرای طرح رجیستری بهدلیل تخلفاتی
که فروشـ ــندگان گوش ـ ـیها انجـ ــام دادهانـ ــد از سـ ــوی وزارت صنعت بـ ــه اتحادیه
دسـ ــتگاههای مخابراتی و موبایل ارجاع شده است ،گفت :از تعداد گوشیهایی که
بهدلیل عدم رجیستری قطع شدهاند حدود  ۱۰درصد شکایت کردهاند که شکایت
آنها در اتحادیه پیگیری شـ ــد .وی افزود :از این تعداد برخی گوشیها که به صورت
شخصی وارد شـ ــده و عوارض گمرکی پرداخت نکرده بودند ،با پرداخت عوارض
گمرکی مشکلشان حل شـ ــد و برخی دیگر نیز با توجه به دستورالعمل صادرشده
به فروشـ ــندگان موبایل ،توانستند پول گوشی خود را از فروشندگانی که مبادرت به
فروش گوشی قاچاق و عدم ثبت آن کرده بودند ،دریافت کنند.

فنـــــاوری
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هر بارکد در طیفهای مختلف رنگی تولید
میشـــود که این رنگها با دوز دارو نســـبت
مســـتقیم دارند .اگر بیمار نیـــاز به اطالعات
بیشتری درباره داروی خود داشته باشد هم
میتواند گوشـــی خود را به صورت مستقیم
مقابل این بارکد بگیـــرد تا اطالعات مربوط
به دوز دارو ،ســـاختار دارو ،دســـتور استفاده،
احتمال حساســـیت و ...روی صفحه گوشی
نقش ببنـــدد .همچنیـــن کاربـــر میتواند با
اســـتفاده از این اطالعات به طور مســـتقیم
وارد وب سایت مربوطه شود.

پژوهشـــگران امنیتی بتازگی بدافزاری را کشـــف کردهاند که قادر است اطالعات
کارت اعتبـــاری کاربران را از دســـتگاههای پرداخت وجه در محل (دســـتگاه پوز)
به سرقتببرد.
بهگزارش ایسنا ،پژوهشگران و محققان فعال در زمینه امنیت سایبری در مؤسسه
تحقیقاتی فورس پوینت بدافزار جدید و خطرناکی را کشـــف کردهاند که هکرها
به وســـیله آن میتوانند اطالعات کارتهای اعتباری کاربران و مشتریانی را که از
دستگاههای پوز یا پرداخت وجه پول در محل استفاده میکنند ،به سرقت برده،
هک کرده و آنها را در معرض سوءاســـتفاده قرار دهند .مؤسسه فورس پوینت در
روز پنجشنبه در بیانیهای روی وبالگ اختصاصی خود نوشت« :محققان ما پس
از بررســـیهای انجام شـــده روی تعداد محدودی از دستگاههای پوز و کارتهای
اعتباری بهعنوان نمونه ،دریافتهاند بدافزاری وجود دارد که قادر است اطالعات
مالی مشـــتریانی را که از دســـتگاههای پوز برای پرداخت پول اســـتفاده میکنند،
برباید و از آنها سوءاستفاده کرده و پولهای حساب بانکیشان را بدون اجازه آنها
به سرقت ببرد.
این مؤسسه همچنین در ادامه بیانیه خود عنوان کرده است که جالب اینجاست
به رغم تصور عموم کاربران که معموالً هکرها در ایاالت متحده امریکا ،روسیه،
کره شمالی ،چین و ترکیه هستند ،این بار با پیگیریهای انجام شده دریافتیم که
هکرها در کشـــور سوئیس مســـتقر بوده و اقدام به حمالت سایبری از طریق این
بدافزارکرد هاند.
آمار حمالت سایبری و هک در سال گذشته میالدی به اوج خود رسید و برآوردها
نیز حاکی از آن اســـت که رکورد حمالت ســـایبری و نفـــوذ بدافزارها به رایانهها و
سیستمهای شخصی و ســـازمانی در ســـالجاری میالدی  ۲۰۱۸شکسته خواهد
شـــد.بدافزارها ،باجافزارها و حمالت  DDOSاز جمله تهدیدهای امنیتی بودند
که از سال  ۲۰۱۶کاربران فضای مجازی را در معرض خطر حمالت سایبری قرار
دادهاند و موجب لو رفتن اطالعات شخصی و محرمانه آنها شده است.
همان طور که در اخبار گذشـــته اشاره شده است ،ساالنه شرکتها و سازمانهای
دولتـــی و خصوصی بزرگی در سراســـر جهان متحمل خســـارات و آســـیبهای
جبرانناپذیری میشـــوند که از جمله مهمترین آنها میتوان به حمله سایبری
به شرکت مالی اکوئیفاکس در امریکا ،سازمان بهداشت و سالمت در انگلستان،
وزارتهای دفاع و امور خارجه بســـیاری از کشورها و شرکت حسابرسی دیلویت
( )Deloitteدر امریکا اشاره کرد.
بنابراین میتوان گفت خطر حمالت ســـایبری در کمین تمامی افراد ،کاربران و
شرکتهای کوچک و بزرگ در جهان است و دیگر نمیتوان ادعا کرد که کسی از
گزند و خطرات حمالت سایبری در امان است.

