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 100هزار تلفن همراه
در انتظار ترخیص

«  90درصــد کاالهایــی کــه وارد گمرک میشــوند در کمتر
از ســه روز ترخیص میشوند .بیشــتر موبایلهای وارداتی
اخـــبار
از گمرک ترخیص شــده و حدود  ۱۰۰هزار گوشــی در حال
ترخیص از گمرک اســت» .بهگزارش «ایران» بهنقل از گمرک ،علی معقولی
مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک کشور با بیان مطلب فوق افزود:
در حال حاضر حدود  100هزار تلفن همراه در گمرک باقی مانده که آن نیز در
حال ترخیص است و بیشتر گوشیهای همراه وارداتی بهدلیل قیمتگذاری در
انبارها ماندهاند .معقولی افزود :گفته میشود  200کانتینر تجهیزات رایانهای
بهدلیــل اختــاف ارزشگــذاری در گمــرک مانــده ،اما چنــد برابر ایــن میزان
در ایــن مــدت از گمرک خارج شــده اســت .وی گفــت :از  22فروردین امســال
دولــت مصــوب کرد ،ثبت ســفارش فقــط از طریــق بانکی انجام شــود و همه
کاالهــای وارداتی پیــش از این تاریخ ،اجازه ترخیص داشــتند .معقولی درباره
ارزشگــذاری کاالهای وارداتی در گمرک افزود :پیش از اختصاص ارز  4هزار و
 200تومانــی ،واردکنندگان خواهان ارزشگذاری کمتر کاال در گمرک بودند اما
پس از آن با درخواســتهای مکرر افزایش قیمتگذاری کاالها روبهرو شدیم.
وی گفــت :در گمــرک ارزشگــذاری واقعــی انجام میشــود و کاالیــی بهدلیل
ارزشگذاری در گمرک متوقف نشده است چرا که صاحب کاال میتواند کاال را
از گمرک ترخیص کند و بعداًبه پرونده اختالف در ارزشگذاری رسیدگی شود.

تهران بیش از 3میلیون بازیکن دیجیتالی دارد

ارائه خدمات رایگان به زائران اربعین از سوی اپراتورها

دســتیار وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعــات در امور ارتباطــات مردمی با بیان
اینکــه در راســتای انجــام مســئولیتهای اجتماعــی اپراتورهای تلفــن همراه
خدمــات رایگان به زائران اربعین ارائه میکنند ،گفت :بســتههای فرهنگی در
پیاده روی اربعین به صورت رایگان به زائران ارائه میشود.
بــه گزارش «ایــران» ،فــرزاد نجات دربــاره نحوه پوشــش ارتباطــی در اربعین
حســینی خاطرنشــان کرد :تالشهای زیادی برای مناســبات پوشش ارتباطی
و اینترنتــی زائران از طرف ایران انجام شــده اســت و هماکنــون نمایندگانی از
شــرکت ارتباطــات زیرســاخت و ســازمان تنظیم مقــررات رادیویــی در بغداد
در حــال مذاکــره با اپراتورهای عراقی برای خدمات ارتباطی مســیر پیاده روی
نجف-کربال هســتند .دســتیار وزیر ارتباطات در امور ارتباطــات مردمی درباره
طرحهــای جامــع در حوزه اربعیــن افــزود :طرحهایی مانند اربعیــن پژوهی،
نایبالشــهید ،اپلیکیشــنهای راهنمای زائر ،راه حسین ،گمشدگان و ...توسط
تشــکلهای مردم نهاد ارائه شــده و مورد بررسی قرار گرفته است که طی چند
روز آینده حمایت الزم از آنها انجام میشود.
وی با بیان اینکه در راســتای انجام مسئولیتهای اجتماعی اپراتورهای تلفن
همــراه خدماتــی را در قالب پیامک به مردم ارائه میدهند ،خاطرنشــان کرد:
آگاهی بخشی پیرامون امنیت ،بهداشت ،سالمت و غیره بستههای فرهنگی و
آشنایی بیشتر با پیاده روی اربعین و تسهیل در امور زائران از سوی اپراتورهای
تلفن همراه به صورت رایگان به زائران ارائه میشود.

رکوردشکنی
بهروزرسانیسیستمعاملآیفون

کنترل تسلیحات ارتش امریکا در دستان هکرها
طبق گزارشــی جدیــد ،هکرهــا میتوانند
ظرف یک ساعت وارد سیستم تسلیحات
ارتــش امریــکا شــوند و در یــک روز کنترل
آن را بــه دســت گیرنــد .در ایــن تحقیــق
یک تیم از هکرها توانســت  ۱۰۰گیگابایت
اطالعــات را دانلــود کند .بهگــزارش مهر،
طبق جدیدترین تحقیق ســازمان GAO
هکرهــای وزارت دفــاع امریــکا ظرف یک
ســاعت توانســتند به سیســتم تسلیحات
ارتش این کشــور دسترســی یابند و کنترل

کامل آن را به دســت بگیرند ،این گزارش
بــه پنتاگــون هشــدار میدهــد تحقیــق
مذکــور ســرآغازی برای بررســی مقایســه
شــکافهای امنیتــی اســت .همزمــان بــا
پیشــرفتهتر شــدن سیســتم وزارت دفــاع
امریــکا()DoDو ارتبــاط آن بــا اینترنــت،
تهدیــد افــرادی کــه میتواننــد سیســتم
اســلحههای ارتــش را بدون شــلیک یک
گلوله شکســت دهند هر ســال بدتر شده
اســت .ایــن گــزارش طبقهبنــدی نشــده

بــه شــکافهای امنیتــی سیســتمهای
تسلیحات خاصی اشاره نکرده ،اما به طور
کامــل توضیــح داده سیســتم DoDبرای
حل این معضل کافی نیســت .همچنین
با نموداری کوچک تعداد هشــدارهایی را
که از دهه  ۱۹۹۰به این سیســتم داده شده
نشانمیدهد.
سیســتمهای تســلیحات بــه غیــر از
اسلحههای کوچک شــامل اجزایی مانند
سیستمهای کنترل صنعتی ،مخابراتی و

هدف گیــری ،رادار یا لینکهــای وایرلس
اســت .به هرحال در این تحقیق یک تیم
آزمایشــی توانســتند کنترلهــای امنیــت
ســایبری سیســتم تســلیحات را شکست
دهنــد .ایــن کنترلها بــه افراد غیــر مجاز
اجازه دسترســی به سیســتم را نمیدهد.
در یکــی از مــوارد یک تیــم دو نفره ظرف
یک روز توانســتند به سیســتم تسلیحات
دسترسی یابند .آنها با صرف یک روز دیگر
کنترلسیستمرابه دستگرفتند.

با خروج اپراتور آفریقای جنوبی «امتیان» صورت گرفت

سرنوشت اتصال منازل به فیبرنوری در هاله ای از ابهام
مانی آشتیانی

خبرنگار

«بــا خــروج  MTNاز ســرمایهگذاری در
پروژه فیبرنــوری ،دوران حفاظت شــرکت
ایرانیاننت (اپراتور چهارم) مجری اتصال
منــازل به فیبرنوری برداشــته خواهد شــد
و بــا این شــرکت مانند دارنــده پروانهFCP
(ارتباطــات ثابت) برخورد میشــود»؛ این
اظهــارات وزیــر ارتباطــات در خصــوص
سرنوشــت اپراتــور چهارم اســت؛ اپراتوری
که قرار بود دسترسی کاربران را به اینترنت
با ســرعت  20مگابیت بر ثانیه فراهم کند
اما نه تنها این اپراتور نتوانست به تعهدات
خــود جامــه عمل بپوشــاند بلکــه در حال
حاضــر بهدلیــل خــروج ســرمایهگذار در
آستانه فروپاشــی قرار دارد .در این گزارش
تحلیلی ســعی بر آن داریم نگاهی بر فراز
و نشــیب اجرای فیبرنوری در کشور داشته
باشیم.
ëëفراز و نشیبهای یک اپراتور
اتصــال منــازل و بنگاههــای اقتصــادی به
فیبرنــوری از جملــه پروژههایی بــود که در
ابتــدای کار دولــت دهــم کلید آن زده شــد
و در نهایــت یک ســال مانده بــه پایان این
دولت ،پروانه اجرای آن با نام پروانه اپراتور
فیبرنــوری یــا چهــارم بــه شــرکت ایرانیان
نت واگذار شــد .براســاس ایــن پروانه قرار
بــود ایرانیان نت از زمان الزم االجرا شــدن
پروانــه یعنــی ســال  ۹۱تا  ۸ســال بعد ۶.۸
میلیــون پــورت فیبرنــوری را واگــذار کنــد.
همچنینبراساستعهداتاینپروانهقرار
بود این شــرکت در فاز نخســت کار خود تا
دی ماه  ۹۳در هفت شــهر ،فیبرنوری را به
منــازل یک میلیون کاربر برســاند ،اما حاال
تقریباً  ۷سال از اهدای این پروانه میگذرد
و تنها این اپراتور توانسته است در نمایشگاه
بینالمللی تهران  ۵هزار پورت و در یکی از
مراکز کرج نیز  ۲۰هزار پورت آماده واگذاری

داشتهباشد.
گفتنی اســت مــدت اعتبــار پروانــه اپراتور
چهارم  ۱۰سال از زمان صدور پروانه و قابل
تمدید برای سه دوره پنج ساله تعیین شده
است.همچنین رگوالتوری برای این اپراتور
دوره حفاظت بازار و امنیت سرمایهگذاری
نیــز در نظر گرفته بود بهطوری که بهمدت
چهار سال از تاریخ صدور این پروانه ،پروانه
جدیــدی برای ایجاد شــبکه مشــابه صادر
نخواهد کرد .این ســازمان برای این اپراتور
در طــول مــدت اعتبار اولیه پروانه ،ســقف
تعداد پورت دایــری را  ۱۰میلیون پورت در
نظر گرفته بود .تقریباً بعد از گذشــت ســه
سال از اهدای این پروانه و با توجه به انجام
نشدنبخشکوچکیازتعهداتپروانهای،
مدیــران ایــن اپراتور گامهــای اولیه تمدید
دوران انحصــار پروانــه خــود را برداشــتند.
امــا محمود واعظی وزیــر ارتباطات دولت
یازدهم یک ســال بعد از شــروع به کارش
در وزارت ارتباطات انتقادات تندی نسبت
به کندی پیشــروی تعهــدات پروانه اپراتور
چهارم مطرح و حتی تهدید کرد که اگر این
اپراتورنتواندبراساستعهداتشعملکند
بزودی و با تأیید وزارت ارتباطات بازیگران
جدیدی به این حوزه وارد خواهند شد ،اما
با همه انتقادات تندی که واعظی نســبت
به روند پیشــروی پــروژه اتصــال فیبرنوری
به منازل داشــت مدیران ایرانیان نت بعد
از بارهــا آمــد و رفــت در وزارت ارتباطــات
و برگــزاری جلســات مختلــف توانســتند
واعظی را راضی بــه تمدید دوران انحصار
پروانهشانکنند.
در مراسم ارائه پروانههای ارتباطات ثابت
( )fcpیعنــی پاییــز ســال  ۹۴شــنیده شــد
زمانــی کــه محمــود واعظی اعــام کرد که
ایرانیاننــت تا ســال  99انحصــار دارد و در
این زمینه وزارتخانه نمیتواند کاری انجام
دهــد .در نهایــت و بعــد از پیگیــری هــای
خبرنگار «ایران» در همان زمان مشخص

شد که وزیر ارتباطات با گذاشتن یک شرط
و اجرای آن توســط ایرانیــان نت ،موافقت
خــود بــا تمدیــد دوران حفاظــت پروانــه
اپراتور چهارم را اعالم کرده اســت ،اما این
شرط آوردن یک سرمایهگذار بزرگ به این
پروژه بود .در ســال  ۹۴و بــا توجه به اجرای
برجــام و برداشــته شــدن بخــش بزرگی از
تحریمها ،ایرانیان نت فرصت برای جذب
یک سرمایهگذاری خارجی را داشت اما در
نهایــت از بین دو ســرمایهگذار جدی برای
ورود بــه این پــروژه یعنی اپراتــور آفریقای
جنوبــی  MTNو یک کنسرســیوم هندی-
عربی ،این  MTNبود که توانست وارد این
پــروژه شــود MTN .از ســال  ۹۴تا ســال ۹۶
توانســت با امضــای  ۳تفاهمنامه مراحل
الزم بــرای ســرمایهگذاری در پــروژه اپراتور
فیبرنوری را پشت سر بگذارد اما شانس در
نهایت آنقدر با مدیران ایرانیان نت نبود تا
این سرمایهگذاری به مرحله نهایی برسد.
چرا که از طرفی نوســانات بازار ارز و شــروع
شدن دور جدید تحریمهای بینالمللی و
از طرفی دیگر و براساس اظهارات مدیران
وزارت ارتباطات دولت دوازدهم ،همخوان

نبــودن شــرایط تعرفهگــذاری ارتباطــی با
خواســته مدیــران  MTNباعــث شــد ایــن
سرمایهگذار خارجی از ورود سرمایه خود به
این پروژه منصرف شود.
ëëروزهای سخت یک اپراتور
حــاال بــا خــروج  MTNو منتفــی شــدن
سرمایهگذاری این شرکت خارجی در پروژه
اپراتور چهارم این اپراتــور ،دوباره به نقطه
شروع بازگشته است .مدیران و سهامداران
اپراتــور چهــارم معتقدنــد نبــود ســرمایه
کافی عامل اصلی برای پیش نرفتن طرح
اتصــال منــازل و بنگاههــای اقتصــادی به
فیبرنوری اســت .محســن باقــری چناری،
توگو
مدیرعامل شرکت ایرانیان نت در گف 
بــا «ایران» در خصــوص آخرین وضعیت
اپراتــور فیبرنــوری میگوید«:بزرگتریــن
عاملــی کــه تاکنون باعث شــده ایــن طرح
به نتیجه نرســید در نظــر گرفتن تعهدات
بسیار سنگین برای آن است .در هیچ کشور
پیشــرفتهای که این طرح در آن اجرا شــده
چنین تعهداتی بــرای اپراتور فیبرنوری در
نظــر گرفته نمیشــود .بــرای نمونــه گفته
شده در  ۸سال این اپراتور باید  ۶.۸میلیون

تجربه فوتبال دستی با یک کلیک
گیــم نت

ماهرخ چنگیز

خبرنگار

شاید بیراه نباشد اگر بگوییم بازی فوتبال
یکــی از ورزشهــای مورد عالقــه نیمی از
مــردم جهــان اســت .همیــن عالقــه هم
باعث شــده بازیهای رایانهای و موبایلی
گوناگونــی در ایــن زمینــه ســاخته و در
اختیار فوتبالدوستان گذاشته شود.یکی از
بازیهای موبایلی مورد استقبال کاربران،
فوتبــال دســتی اســت .در فروشــگاههای
اپلیکیشن بازیهای مختلفی برای انجام
فوتبــال دســتی وجــود دارد که بیشــتر به
درد کاربرانی میخورد که دوســت ندارند
هزینه باالیی برای خرید یک بازی فوتبال
دستی واقعی خرج کنند .از جمله بهترین
اپلیکیشــنهای فوتبال دســتی Foosball

 Cup Worldاســت .بــازی آفالینــی کــه
بهخاطر تنوع باال مراحل بازی آن بســیار
محبوب اســت .در این بازی  51تیم ملی
مختلــف وجــود دارد و کاربــران از بیــن 3
حالت مختلف گیم پلی میتوانند دست
به انتخاب بزنند .وجود  3میز جذاب هم
باعث شــده تا این بــازی از لحاظ ظاهری
هــم از دیگــر رقبایــش یــک ســر و گــردن
جلوتر باشــد .البته بایــد بدانید که کنترل
آدمکها در این فوتبال دستی کار سادهای
نیست و خودتان با انگشت باید میلهها را
بچرخانید .این بازی بهصورت رایگان در
اختیار کاربران سیســتم عامــل اندروید و
 iosقرار گرفته است.یکی دیگر از اپهای
محبوب برای انجام بازی فوتبال دســتی
 Foosballاست که در این بازی هم مانند
بــازی قبلی خودتــان باید کنتــرل میلهها

را در اختیــار داشــته باشــید و بــه کمــک
انگشــتهایتان بازیکنهــا را بچرخانید و
در نهایت گل را وارد دروازه کنید .این بازی
فوتبال دستی حالت دو نفره و آفالین تنها
در اختیار کاربران سیســتم عامل  iosقرار
گرفته است .البته اگر بهدنبال بازی فوتبال
دســتی ســادهتری هســتید که در آن برای
کنترل میلهها به مشــکل برنخورید بازی

شنیدنموسیقیباکیفیتباالوهوشمندانه

قاب
فناوری

سوسن صادقی
خبرنگار

 Lets Foosball Liteرا بــه شــما پیشــنهاد
میکنیم .اگر در بازیهای قبلی چرخش
تک تــک میلهها بــه عهده خودتــان بود
امــا در  Lets Foosball Liteبــا هر حرکت،
تمام میلهها با یکدیگــر میچرخند .این
بازی بهصــورت رایگان(پرداخت از درون
برنامه) در اختیار کاربران سیســتم عامل
اندروید و  iosقرار گرفته است.

یکشرکتفرانسوی()Devialetکهدرساختاسپیکرهاییهوشمندباپخشصدایفوقالعادهمشهوراست،معموالًاسپیکرهایی
با تکنولوژی و کیفیت باال برای عالقهمندان به موسیقی طراحی و میسازد که بسیار گرانقیمت است به همین دلیل بیشتر مردم
نمیتوانند از آن استفاده کنند .اما این شرکت قصد دارد مدل ارزانتر یکی از مدلهای فاخر و گرانقیمت خود را راهی بازار کند تا بیشتر
عالقهمندان به موسیقی در جهان بتوانند با کیفیت باال به موسیقیهای مورد عالقه خود گوش کنند.
این اســپیکرتخم مرغ شــکل  Phantom Reactorنام دارد و گفته میشــود هیچ
گونه نویزی ندارد و با صدای بم فوقالعادهای موســیقی را پخش میکند که به
گفته ســازندگان این اسپیکر چون دارای تکنولوژی مبتنی بر مدل ریاضی است،
ریتمموسیقیرابادقتوکاملپخشمیکندومیتوانموسیقیراباعمقوجود
احساسکرد.
این مدل ارزان قیمت  4برابر کوچکتر از مدلهای گرانقیمت اســت 4 .پوند وزن
دارد هرچند در خانه براحتی قابل جابهجایی اســت اما برای ســفر گزینه خوبی
نیست چرا که کمی سنگین است.
ایــن اســپیکر دارای پنل لمســی در قســمت باالیی اســت و از طریــق وای فای و
بلوتوثبهتلفنهمراهورایانهمتصلمیشود.همچنینقابلیتپخشموسیقی
از اسپاتیفای ،ایرپلی ،وی پی ان پی و ...را دارد .از آنجایی که به تلفن همراه متصل
میشود بنابراین از طریق برنامه مخصوص خود امکان پخش موسیقی از فاصله دور را دارد و به چندین اسپیکر دیگر نیز میتواند
متصل شود .گفتنی است این اسپیکر با قیمت  999دالر برای  600وات و  1299دالر برای  900وات تا پایان اکتبر ( 10آبان ماه) وارد بازار
جهانیخواهدشد.
cnet

تازهترین سیســتم عامل گوشــی آیفون موســوم بــهiOS 12
ظــرف مــدت  ۱۸روز توســط نزدیــک بــه نیمــی از کاربــران
آنسوی خبر
مدلهای مختلف این گوشیها نصب شده است.
بهگــزارش خبرگــزاری مهر ،بررســیهای مؤسســه تحقیقاتی میکس پنل نشــان
میدهد در حال حاض ر  iOS 12روی  ۴۷درصد از گوشیهای آیفون جهان نصب
شده ،اما این رقم در مورد iOS 11به  ۴۵درصد میرسد.
پیــش از عرضه آیفونهای جدید و رونمایی از  ،iOS 12سیســتم عامل iOS 11
روی  ۸۵درصــد از آیفونهــا و آی پدهای موجود در جهان نصب شــده و مورد
استفاده قرار میگرفت .اما ظرف مدت  ۱۸روز این رقم به حدود نصف کاهش
یافت .این رکورد حتی برای خود اپل هم جالب توجه بوده است.
 iOS 11که در ســال  ۲۰۱۷عرضه شــده بود ،تنها بعد از گذشت دو ماه توانست
۵۰درصد از آیفونها و آی پدها را تسخیر کند .البته ثبت رکورد  ۴۸درصد کاربر
بــرای آی او اس  ۱۰در ســال  ۲۰۱۶ظرف مدت دو هفتــه رخ داد .بهترین رکورد
اپــل در ایــن زمینــه در ســال  ۲۰۱۵رخ داد iOS 9 .پس از عرضه در ۱۶ســپتامبر
ســال  ۲۰۱۵تنها بعد از گذشــت هشــت روز توانســت  iOS 8را پشت سر بگذارد
و در عــرض ۱۰روز از مــرز  ۵۰درصــد کاربــر بگــذرد .ایــن موفقیتها بــرای اپل
در شــرایطی حاصل شــده که سیســتم عامل اندروید چنیــن وضعیتی ندارد و
افزایــش توجــه کاربــران بــه جدیدترین نســخه این سیســتم عامــل مدتهای
طوالنی طول میکشــد .تنوع و پراکندگی عرضهکننــدگان اندروید عامل اصلی
این مسأله است.
از جملــه علل اســتقبال خــوب از  iOS 12میتوان به ســرعت باالتر این سیســتم
عامل و برخی امکانات تازه آن مانند گپ گروهی فیس تایم ،شکلکهای جدید،
امــکان ردگیری فعالیتها با  Screen Timeو ارتقای بخش نمایش اطالعیهها و
همینطور دستیار صوتی سیری اشاره کرد.
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عکس :دیجیتال ترندز

شــاخصترین اطالعات مصرف بازیکنان کالنشــهر تهران تا انتهای ســال ،در
گزارش «تهران ،شــهر بازی» بررســی و در این گزارش اعالم شــده است که در
ســال  96این کالنشهر حدود  ۳میلیون و  ۶۹۲هزار بازیکن بازیهای دیجیتال
داشــته اســت .بهگزارش «ایران» ایــن اطالعات به تفکیک پنج ناحیه شــرق،
غرب ،جنوب ،شــمال و مرکز تهران ارائه شــدهاند و در این میان ناحیه شــرق
تهران با  ۹۴۳هزار نفر بیشــترین تعداد بازیکن بازیهای دیجیتالی را در خود
جــای داده اســت و پــس از آن ،ناحیــه جنــوب تهران بــا  ۹۱۸هزار نفــر ،ناحیه
شمال تهران با  ۶۷۶هزار نفر ،ناحیه مرکز تهران با ۶۳۹هزار نفر و ناحیه غرب
تهران با  ۵۱۶هزار نفر در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند .براساس این گزارش،
 ۴۷درصــد از بازیکنان تهرانی هر روز بازی میکنند .همچنین متوســط ســنی
بازیکنان تهرانی  ۲۱سال است که نسبت به متوسط سنی سه استان اصفهان،
خراسان رضوی و خوزستان نیز عدد بیشتری را نشان میدهد.
میانگین ســنی بازیکنان در شــمال تهران  ،۲۳در شــرق و غــرب  ۲۲و در مرکز
تهــران  ۲۰ســال اســت .جنــوب تهــران با میانگین ســنی  ۱۷ســال ،کم ســن و
سالترین بازیکنان را در بین مناطق پنجگانه کالنشهر تهران داراست.
در این گزارش اشــاره شــده که  ۶۷درصد از بازیکنان تهرانی مرد و  ۳۳درصد
مابقی زن هستند .از کل جمعیت بازیکنان در شهر تهران ۷۸ ،درصد مجرد،
 ۳درصد متأهل بدون فرزند و  ۱۸درصد متأهل دارای فرزند هستند.
در این میان ،بازیکنان به تفکیک مقطع تحصیلی هم بررسی شده و طبق آمار
منتشــره ۶۴ ،درصد از بازیکنان کمتر از دیپلم ۱۳ ،درصد دارای مدرک دیپلم
یا پیشدانشگاهی ۶ ،درصد کاردانی ۱۳ ،درصد کارشناسی و مابقی کارشناسی
ارشــد ،دکتری و باالتر دارند .پرطرفدارترین بازی در کالنشــهر تهران همچنان
بازی  Clash of Clansبوده و بازیهای  PESو فیفا به ترتیب در ردههای بعدی
قــرار گرفتهاند .نام دو بازی کانتر اســترایک و  GTA Vنیز در لیســت پنج بازی
پرطرفدار در تهران قرار گرفته است.
همچنین نتایج این نظرسنجی اعالم میکنند که  ۳۴درصد از بازیکنان تهرانی
به ردهبندی ســنی بازیها توجه زیادی دارنــد ۲۷ ،درصد از آنها تا حدودی به
این موضوع توجه میکنند و البته  ۳۹درصد از بازیکنان همچنان به ردهبندی
ســنی بازیهــا اصــاً توجهــی ندارنــد .گفتنی اســت منظــور از «بازیکــن بازی
دیجیتال» فردی اســت که حداقل یک ســاعت در هفته با حداقل یکی از ســه
پلتفرم اصلی بازیهای دیجیتال شامل موبایل ،رایانه و کنسول بازی کند.
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پــورت واگذار کند این در حالی اســت که در
کشــوری مانند آلمان و فرانســه هم تعداد
پورتواگذاری فیبرنورییکمیلیونبیشتر
نیست».
او عامــل دیگــر بر ســر راه تعهــدات پروانه
اپراتور چهارم را نبود سرمایه اعالم میکند
و میافزاید« :در ابتدای شروع به کار و قبل
از اینکه پروانه نهایی برای اپراتور فیبرنوری
صــادر شــود کارهــای مطالعاتــی انجــام و
مشخص شــد که این طرح برای به نتیجه
رسیدن نیاز به ۶میلیارد دالر سرمایهگذاری
دارد و ایــن در حالــی اســت کــه زمــان
دریافت پروانه ایرانیان نت یعنی ســال ۹۱
تاکنــون تمــام ســهامداران این شــرکت در
مجمــوع 200میلیــارد تومــان در این طرح
سرمایه تزریق کردهاند».
گفتنی اســت براســاس اطالعــات مندرج
در ســایت ایرانیــان نــت ،ســهامداران این
اپراتــور را شــرکتهای خصوصــی وابســته
بــه نهادهای حاکمیتی کشــور یعنــی گروه
گســترش ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
سینا(بنیاد مستضعفان) ،شرکت گسترش
الکترونیــک مبیــن ایران(ســتاد اجرایــی

فرمــان امــام) ، ،شــرکت ســرمایهگذاری
فناورانتوسعهارتباطاتپایوران(نیروهای
مســلح ارتش) ،شــرکت توســعه خدمات
مدیریــت اهــداف (صندوق بازنشســتگی
کارکنــان شــرکت نفــت) و صنــدوق
بازنشســتگی کارکنان ســازمان صداوسیما
و شــرکت ارتباطات زیرســاخت (بهعنوان
نمایندهدولت)تشکیلمیدهند.
گفتنیاستدرحالیکهمدیرعاملایرانیان
نــت ،خبــر از برگزاری جلســات مختلف با
رگوالتوری بــرای تعیین تکلیفپروانه این
اپراتــور مــی دهــد و تأکیــد می کند کــه این
شــرکت در تالش بــرای کاهــش تعهدات
پروانهای خود اســت تا از این طریق امکان
جذب ســرمایه از سوی ســهامداران یا یک
سرمایهگذار جدید را داشته باشد و به نوعی
بــا کاهش تعهدات پروانهای شــرایط برای
جذب ســرمایهگذاری در ایــن طرح فراهم
شــود کــه مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات
زیرســاخت بهعنوان سهامدار  ۲۰درصدی
این اپراتور معتقد است اگر سرمایه الزم به
این طرح تزریق نشــود ادامه کار این اپراتور
منطقینیست.
توگــو بــا
صــادق عباســی شــاهکوه در گف 
«ایران» میگوید« :این طرح نیاز به سرمایه
بسیار باالیی دارد اما طرح اتصال فیبرنوری
بــه منازل چون از آن نوع طرحهایی اســت
کــه بازگشــت ســرمایه آن زمــان طوالنــی
میطلبــد در نهایــت هیچ گروه یــا نهادی
حاضر به سرمایهگذاری در آن نیست».
او تأکیــد میکنــد کــه در شــرایط فعلــی
نــه خارجیهــا و نــه داخلیهــا حاضــر بــه
سرمایهگذاری در اپراتور فیبرنوری نیستند.
بــه بــاور او اگر بعــد از خــروج  MTNاز این
طرح مدیران ایرانیان نت و ســهامدارانش
یــک بیزنس پلن جدیــد برای اجــرای این
طرح در نظر نگیرند و شــرایط را برای ورود
سرمایهگذار جدی به طرح هم ایجاد نکنند
ادامه کار این اپراتور منطقی نخواهد بود.

محمدجوادآذری،جهرمیوزیر
ارتباطــات و فنــاوری اطالعات؛
از فیلترینگ تا
اکنون سالح ناامید کردن مردم
آزادسازی تعرفه
تنها در اختیار دشــمن نیســت
و عــدهای «خــودی» نیــز از آن
اگر شما جزو
اســتفاده میکننــد .باید بیشــتر
خوانندگانی هستید که
مراقب بود تا عــدهای خودی با
به دالیلی نتوانسته اید
سخنان مسئوالن
سوءاســتفاده از سالح شیمیایی
فاوا را در طول هفته
در فضــای مجــازی بــه اعتمــاد
پیگیری کنید با ستون
عمومــی لطمــه نزنند .عــدهای
رویخط روی خط فاوا با ما
نمیداننــد اســتفاده از ســاح
همراه شوید.
فـــــاوا
شــیمیایی توســط خودیها اثر
مخرب تــری در لطمه به اعتماد
عمومی دارد .اینکه عدهای در لباس خودی عنوان نفاق به مســئوالن نظام دهند،
چهمعناییجزاستفادهازسالحشیمیاییعلیهخودیدارد.
حســین فالح جوشــقانی ،رئیس رگوالتوری؛ تعرفهها یک تا دوماه آینده اصالح و با
تعیین مقرراتی آزادســازی میشــود .رگوالتوری متقاضی آزادســازی تعرفه است و
مقرراتشرانیزآمادهکردهودردســتورکارکمیســیونتنظیممقــرراتارتباطاتقرار
دارد.البتهآزادسازیب هاینمعنانیستکهبازارکنترلنشود،بلکهمعنایشایناست
جاییکهرقابتوجودداردخودبازارتعرفهراتعیینکندولیجاییکهرقابتوجود
نداردرگوالتوریورودکردهوقیمتتعیینکند.
حمیدفتاحی،رئیسهیأتمدیرهشــرکتارتباطاتزیرســاخت؛پسازفیلترینگ
تلگرامهیچمکاتب همحرمانهایازسمتوزارتارتباطاتباپیامرسانتلگرامصورت
نگرفتهاست.یکسالپیشوزارتارتباطاتبنابهدستورشورایعالیفضایمجازی
وتکلیفدادستانوقتکلکشورواطالعنمایندگانمجلسمأموریتپیداکردتابا
تلگراممذاکرهداشتهباشدکهالبتهمذاکراتناتمامماندوبهنتیجهنرسیدوپسازآن
هیچگونهتراکنشیبینوزارتارتباطاتومدیرپیامرسانتلگراماتفاقنیفتادهاست.
عبدالرضا نوروزی ،نایب رئیس کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران؛ افزایش استفاده
از فیلترشــکنها نتیجــه فیلترینگ تلگرام اســت و هنــوز 80درصد مــردم از تلگرام
بهعنوان پیامرســان استفاده میکنند .تنها موضوعی که در این میان با فیلتر تلگرام
اتفاقافتاده،ایناستکهنوجوانانمانیزازطریقفیلترشکنبهاینترنتبدونفیلتر
متصلشد هوبهسایتهایبامحتواینامناسبدستپیداکردهاند.
غالمرضــاخاکســار،مدیرکلنظــارتبــرســرویسهایرادیوییرگوالتــوری؛تمامی
تجهیزاتحوزهفرکانسیکشوروتشعشعاترادیوییمطابقبااستانداردبینالمللی
مــوردبررســیوپایــشقــرارمیگیــرد.نتایجبررســیســامانههایآنالینســنجش
تشعشــعات الکترومغناطیســی تا پایان هفته گذشــته نشــان میدهد کــه ۹۴درصد
تشعشــعات بســیار پایینتر از حد استاندارد اســت .حد مجاز تشعشــعات بر مبنای
استانداردهایبینالمللینیز ۲۸ولتبرمتراســت.درشهرتهرانوشیراز ۹۴درصد
تشعشــعاتزیر ۵ولتبرمترو ۶درصدتشعشــعاتکمتراز ۲۸ولــتبرمترگزارش
شدهاست.ایناندازهگیریمربوطبهتشعشعاتتافرکانس ۱۸هزارمگاهرتزومربوط
بهتشعشعاتآنتنهایموبایلوسایردستگاههایرادیوییاستبنابراینحتییک
نمونهازسایتهاینصبشدهنزدیکبه۲۸ولتبرمترگزارشنشدهاست.

