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واکنش دولت به یک جعل ناشیانه
در فضای مجازی

شناسایی بدافزار باجگیر
با آنتی ویروس بومی کشور

بدافـــزار باجگیر کـــه به سیســـتمهای کشـــورهای همجـــوار حمالت
گســـتردهای انجـــام داده اســـت ،توســـط ضدباجگیر بومـــی پادویش
شناسایی شد و به سیستمهایی که از این آنتی ویروس استفاده میکنند
آسیبی نرسید .به گزارش «ایران» ،شیوه عملکرد این باجافزار به این
صورت اســـت که اقدام بـــه رمزنگاری کلیه فایلهـــا و دادههای رایانه
اشخاص میکند و سپس درخواست باج (واریز پول به طریق اینترنتی
و)...درقبالرمزگشاییبرایاجازهدسترسیصاحباناطالعاتمیکند
و اشـــخاص تا قبل از پرداخت بـــاج ،نمیتوانند به فایلها و اطالعات
داخل رایانه خود دسترسی داشته باشند.
بنا بر این گزارش ،با وجود انتشار این بدافزار در چند روز گذشته در سراسر
جهـ ــان و دربرگیری حدود  90کشـ ــور ،آنتی ویروس پادویش توانسـ ــت
با موفقیت بدافزار باجگیر را شناسـ ــایی و حمالت آن را متوقف کند .به
کاربران فضای مجازی توصیه میشود جهت جلوگیری از آسیبهای
احتمالی و آلوده شـ ــدن سیستمهای خود عالوه بر نصب نمودن آنتی
ویروس پادویش در سیسـ ــتم عامل وینـ ــدوز و اندروید که مجهز به ضد
باجگیـ ــر اسـ ــت ،از دادههای خود نیز پشـ ــتیبان تهیه و سیسـ ــتم عامل
رایانـ ــه خود را به روز کنند و همچنین اشـ ــتراک فایل ویندوز را غیرفعال
و ویندوزهای قدیمی پایینتر از ویندوز 7شـ ــامل  XPو ...را کنار بگذارند.
به همه کاربران توصیه اکید میشـ ــود ،آنتـ ــی ویروس بومی پادویش به
همراه نسـ ــخه باجگیر آن را روی سیستمهای رایانه و تلفن همراه خود
نصب کنند چرا که نه تنها WannaCryرا حتی قبل از اینکه منتشر شود،
تشخیص داده و خنثی میکند ،بلکه جلوی انواع دیگر باجگیرها را نیز
میگیرد .گفتنی اسـ ــت ضدبدافزار بومی پادویش تنها محصول کامل
کشـ ــور است که با مشـ ــارکت و همکاری پژوهشـ ــگاه ارتباطات و فناوری
اطالعات و یک شـ ــرکت دانش بنیان با بهکارگیری دهها نیروی نخبه و
متخصص جوان ایرانی درداخل کشور تولید شده و در سال 1395نسخه
تکامل یافته خانگی و تجاری آن منتشر شد .هموطنان میتوانند جهت
دسترسی به نسـ ــخه رایگان خانگی آنتی ویروس مذکور و دانلود آن ،از
طریق وب سایت  www.padvish.comاقدام نمایند .کاربران میتوانند
پس از نصب آنتیویروس مذکور ،نسـ ــخه موقـ ــت رایگان ضدباجگیر
مربوط را از آدرس ذیل دانلود و نصب کنند.

افزایش  ۴برابری گردش اطالعات در داخل کشور

معاون وزیر ارتباطات از افزایش ۴برابری گردش اطالعات در داخل کشور خبر داد
و گفت :با راهاندازی شبکه ملی اطالعات ،میزان گردش اطالعات و تولید محتوای
داخلی از  ۱۰درصد به  ۴۰درصد افزایش یافت.
به گزارش مهر ،برات قنبری با اشـــاره به اقدامات صورت گرفته درتحقق اهداف
اقتصادمقاومتیوبرنامهریزیبرایانجامتکالیفمدنظربرنامهششمتوسعهدر
بخش ارتباطات و فناوری اطالعات کشور ،اظهار داشت ۷ :طرح اقتصاد مقاومتی
در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات با منابع اختصاص داده شده و هزینهای بالغ
بر  ۱۲۶هزار میلیارد ریال اجرایی شـــده است.وی با بیان اینکه در راستای حمایت
از تولید محتوای داخلی ،طرح  ۲برابر کردن محتوای بومی در قالب طرح اقتصاد
مقاومتی در سال ۹۵انجام شد ،ادامه داد :با راهاندازی شبکه ملی اطالعات ،میزان
گردش اطالعات و تولید محتوا در داخل کشـــور از  ۱۰درصد به  ۴۰درصد افزایش
ت وجوی بومی و شبکههای
یافته اســـت و پیشبینی میکنیم با ایجاد موتورجس 
اجتماعی بومی ،تا حد امکان گردش اطالعات در داخل کشور افزایش یابد.
قنبری تأکید کرد :طبق برنامه ششـــم توســـعه ،وزارت ارتباطات مکلف به ارائه ۴
ســـرویس الکترونیکی در  ۸۰درصد روستاهای دارای  ۲۰خانوار ،توسعه و تکمیل
شـــبکه ملی اطالعات به صورت امـــن ،پایدار و مطمئن ،کاهـــش  ۱۲.۵درصدی
مراجعات مردم به ســـازمانها و  ۱۰برابر کـــردن تولید محتوا در فضای مجازی تا
سال  ۱۴۰۴شده است.

سال بیستوسوم شماره  6498پنجشنبه  28اردیبهشت 1396

شیب نزولی فروش «تبلت» در جهان
میترا جلیلی

هرسـ ــال مؤسسـ ــات پژوهشـ ــی مختلف
دربـ ــاره بـ ــازار کامپیوترهـ ــای خانگـ ــی،
تبلتها و ...مطالعاتـ ــی انجام میدهند
که این تحقیقات میتواند یک نقشـ ــه راه
برای تولیدکنندگان این وسـ ــایل فناورانه
رقـ ــم بزند .یکی از مؤسسـ ــات پژوهشـ ــی
برتـ ــر ،کمپانـ ــی  TrendForceاسـ ــت که
مطالعاتـ ــی در زمینـ ــه میـ ــزان فـ ــروش
تبلتها داشـ ــته و عنوان کرده اسـ ــت هر
چنـ ــد تبلت در سـ ــال  2010یک محصول
جذاب و پرطرفدار محسوب میشد ولی
به دلیل روند صعودی حضور گوشیهای
هوشـ ــمند ،حـ ــاال دیگـ ــر از محبوبیت این
وسـ ــایل فناورانه کاسته شـ ــده است.طبق
مطالعات این مؤسسه پژوهشی ،فروش
تبلت در سـ ــه ماهه نخسـ ــت  2017شیب
نزولی تندی داشته و این شاخص ،نسبت
به سه ماهه نخست سـ ــال  2016میالدی
کاهشی 34/5درصدی نشان میدهد.
ëëکاهشساالنه9/3درصدیفروش
در سـ ــه ماه نخست سـ ــال  2017میالدی
شاهد کاهش شـ ــدید تقاضا در بازارهای
جهانی و همچنین ایران بودهایم اما باید
گفـ ــت که این موضـ ــوع در تبلتهایی که
قابلیت اتصال به کیبورد را ندارند حادتر
بـ ــوده و کاهـ ــش فـ ــروش  50درصـ ــدی را
نشان داده است .به بیان دیگر تبلتهایی
که از یک کیبورد جداشـ ــدنی برخوردارند
بیشـ ــترین رشـ ــد بازار جهانی را دارند اما
تبلتهـ ــای سـ ــاده کـ ــه کیبـ ــورد ندارند با
کاهش فروش مواجه هستند.
طبق مطالعات کمپانـ ــی TrendForce
میـ ــزان فروش تبلـ ــت در جهان سـ ــاالنه
کاهشـ ــی  9/3درصـ ــدی دارد طـ ــوری که
میزان فروش جهانی تبلت در سـ ــه ماهه
نخست سالجاری میالدی به حدود 32
میلیون دستگاه رسیده اما این بدان معنا
نیست که کمپانیهای تولیدکننده تبلت
دسـ ــت روی دست گذاشـ ــتهاند و تالشی
برای بهبود اوضاع ندارند« .آنیتا وانگ»
یکـ ــی از تحلیلگران مؤسسـ ــه پژوهشـ ــی
 TrendForceدر ایـ ــن بـ ــاره گفت :بعد از
تجربه عقب نشـ ــینی گسـ ــترده در زمینه

جدول فروش تبلتهای  7اینچی و باالتر با رزولوشن 1024 × 600در سه ماهه نخست 2017
کمپانی

فروش در سه ماهه نخست 2017

سهم بازار در سه ماهه نخست 2017

درصد فروش

سامسونگ

6/1میلیون دستگاه

 19/1درصد

 -23/5درصد

لنوو

 2/1میلیون دستگاه

اپل

هوآوی

آمازون

سایر برندها
مجموع

 8/9میلیون دستگاه
 2/1میلیون دستگاه

 6/6درصد
6/4درصد

 2میلیون دستگاه

10/8میلیون دستگاه
 32میلیون دستگاه

فـ ــروش تبلتها در سـ ــه ماهه نخسـ ــت
سـ ــال  2017میالدی ،بازار تبلت اکنون بر
فـ ــروش یک آی پد  9/7اینچی که انتهای
ماه مارس و با قیمتی مناسب ارائه شده،
تمرکـ ــز کرده اسـ ــت .این آی پـ ــد با بهای
 320دالر ارزانتریـ ــن قیمت آی پدهایی
محسوب میشود که تاکنون کمپانی اپل
تولید کرده اسـ ــت .با توجه به محبوبیت
آی پدهای اپل با وجود گرانقیمت بودن
آنها ،تحلیلگران این مؤسسـ ــه پیشبینی
میکنند که نمونه ارزانقیمت آی پدهای
این کمپانی ،بتواند سهم باالیی از فروش
تبلتها را در سه ماهه دوم سال  2017از

27/9درصد

6/3درصد

33/7درصد
 100درصد

آن خود کند و تعداد بیشـ ــتری از کاربران
بـ ــه فکر خرید تبلت جدیـ ــد یا جایگزینی
آن بـ ــا نمونههای قدیمـ ــی بیفتند« .آنیتا
وانـ ــگ» در ادامه با اشـ ــاره بـ ــه توجه ویژه
کاربران به این آی پـ ــد ارزانقیمت گفت:
مایکروسافت نیز این تاکتیک فروش را در
نظر داشت و میخواست Surface Pro 5
را در همین ابعاد و با قیمتی نسبتاً پایین
راهی بازار کند ولی در رسیدن به هدفش
ناکام ماند و نتوانسـ ــت ایـ ــن محصول را
بموقع راهی بازار کند.
ëëاپلدرجایگاهنخست
اما چـ ــه برندهایی چه سـ ــهمی از فروش

 -31/8درصد
 -31/1درصد

 -43/8درصد
 -42/9درصد

 -39/7درصد
-34/5درصد

تبلـ ــت را در جهان در اختیار دارند؟ طبق
گـ ــزارش مؤسسـ ــه  ،TrendForceدر بازار
فروش تبلتها محصـ ــوالت اپل جایگاه
نخسـ ــت را به خود اختصـ ــاص دادهاند و
این کمپانی با فروش حدود  8/92میلیون
آی پد در سـ ــه ماهه نخسـ ــت سالجاری
میالدی ،تقریبـ ــاً  29/7درصد بازار جهان
را در اختیار داشته است .طبق محاسبات
این مؤسسـ ــه پژوهشـ ــی ،میـ ــزان فروش
آی پد نسـ ــبت به سـ ــه ماهه چهارم سال
 2016میالدی حدود 31/8درصد کاهش
داشته و از سـ ــوی دیگر فروش آن ساالنه
با  13درصد کاهش مواجه اسـ ــت .گفتنی

روباتهایی برای انجام بازیهای نوستالژیک
گیم نت
مانی آشتیانی

از جملـــه قابلیتهـــای جالـــب
پیامرســـان تلگـــرام ،روباتهـــای آن
هســـتند که در حوزههـــای مختلف از
ســـامت و آموزش گرفته تا آشـــپزی
و حســـابداری و ...محتـــوای مورد نیاز
کاربران را در اختیارشـــان میگذارند.
یکـــی از روباتهای جالب تلگرام ،در
حوزه بازی اســـت .اگر از دوســـتداران
ی روی تلفـــن همـــراه هســـتید و
بـــاز 
مایلید که هـــر از چندگاهی بازیهای
جالب و متنوع را بازی کنید میتوانید
از روبـــات  InlineGamesBotکمـــک
بگیرید .برای شـــروع هـــم آدرس @
 InlineGamesBotرا در بخـــش
توجوی پیـــام رســـان تلگـــرام
جســـ 

خـــود وارد کنید و زمانی که به صفحه
جدیـــد راهنمایی شـــدید دکمه start
را انتخـــاب کنید .حاال بعـــد از این کار
این روبات به شـــما  5بازی قدیمی و
نوستالژیک را معرفی میکند .سنگ،
کاغـــذ ،قیچـــی ،کانکـــت  ،4چکـــرز،
پـــول چکـــرز و رولت روســـی از جمله
بازیهایی اســـت که شـــما میتوانید
با دیگـــران و به صـــورت آنالین بازی
کنید .برای بازی هم کافی است روی
لینک هر بـــازی کلیک کنیـــد و گزینه
 playرا فشـــار دهیـــد و با افـــرادی که
دوســـت دارید شـــروع به بازی کنید.
البتـــه ایـــن روبات بـــرای افـــرادی که
کسی را برای بازی ندارند نیز راهحلی
اندیشیده است .برای پیدا کردن یک
فرد عاشـــق بـــازی کافی اســـت روی
گزینه  Looking to Playبزنید.
بـــا ایـــن کار بـــه فهرســـت افـــراد
مشـــتاق بازی با این روبات دسترسی
خواهید داشـــت و براحتی میتوانید

بازی مورد عالقه خود را شروع کنید.
همچنیـــن بـــرای اینکـــه شـــما هم از
ســـوی افراد دیگر برای بازی انتخاب
شـــوید میتوانیـــد اســـمتان را به این
فهرســـت اضافـــه و گزینـــه Enterرا
بزنید .حـــاال با تمـــام ایـــن امکانات
اگـــر همچنـــان بهدنبـــال بازیهـــای
هیجان انگیز دیگر هســـتید از روبات

 @ Mobazاستفاده کنید .این روبات
نیز در برگیرنـــده انواع مختلف بازی
هیجانانگیز اســـت که شما با کمک
آن میتوانیـــد تا ســـاعتها ســـرگرم
باشـــید .در ایـــن روبـــات بازیهـــای
معروفـــی ماننـــد بنـــد بـــاز،2048 ،
 Flappy Bird، Timbermanو...
دیده میشود.

سوسن صادقی

یکـــی از نگرانیهـــای همیشـــگی
والدیـــن تب باالی کـــودکان هنگام
بیمـــاری و احتمال تشـــنج اســـت.
ایـــن روزهـــا محققـــان ردیابهای
تب سنج زیادی ساخته و روانه بازار
کردهانـــد تا خانوادههـــا را از نگرانی
نجـــات دهنـــد و اگـــر دمـــای بـــدن
کـــودک باال رفت ســـریع اقدامهای
پیشـــگیرانه را بـــرای جلوگیـــری از
هرگونه تشـــنج انجـــام دهنـــد ،اما
اخیـــراً یـــک پـــدر و مـــادر مهندس
که فرزندشـــان به علـــت تب دچار
تشـــنج شـــده ،بـــرای رفـــع نگرانی
والدین دســـتگاه جدیدی طراحی و
ساختهاند که به گفته محققان بسیار دقیق تر از سایر ردیابهای تب سنج است .این دستگاهها ردیاب جدید تب سنج کودکان «درجه»
نام دارد و به گوش کودک میچسبد و بسیار نرم و سبک است و کودکان را آزار نمیدهد.
این دســـتگاه دارای سنســـوری اســـت و به بخشـــی از مرکز هیپوتاالموس که  Kreuxersنام دارد نزدیک اســـت و براحتی ســـیگنالها و
اطالعات مربوط به دمای بدن کودک را ثبت و از طریق یک اپلیکیشن نصب شده روی تلفن همراه تجزیه و تحلیل کرده و تب کودک
را روی نمودار نشـــان میدهد .این دســـتگاه در صورت باال بودن تب از طریق برنامه به والدین هشـــدار میدهد و حتی میتوان با این
ردیاب درمان کودک را پیگیری کرد که آیا درمان برای پایین آمدن تب کودک مؤثر واقع شده است.
این دستگاه برای کودکان  10ماهه تا  12ساله ساخته شده و به آزمایشهای انجام شده پاسخ داده است ولی بیمارستان جراحی قلبی
در مونیخ آلمان در حال آزمایش این دســـتگاه روی بزرگســـاالن نیز اســـت .این دســـتگاه با قیمت  140دالر به بازار آمده و در دسترس
عموم قرار گرفته است.
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اسـ ــت که این مؤسسه فقط فروش تبلت
برای مدلهایـ ــی با صفحه نمایشـ ــگر 7
اینچی یا بزرگتر با رزولوشن 1024 x 600
پیکسـ ــل یا حتی بیشـ ــتر را مورد محاسبه
قرار داده است و در تبلتهای دو در یک
که کیبورد هـ ــم دارند را مجزا کرده و آن را
در این محاسبه در نظر نگرفته است.
دومیـ ــن برندی کـ ــه در این فهرسـ ــت جا
خوش کرده و پس از اپل نظر بسـ ــیاری از
کاربـ ــران را به خود جلب کـ ــرده ،کمپانی
کرهای سامسونگ اسـ ــت که در سه ماهه
نخست سالجاری میالدی موفق شد 6/1
میلیون دستگاه تبلت را در سرتا سر جهان
به فروش رسـ ــاند که البته این رقم نشان
از کاهـ ــش سـ ــاالنه 5/7درصدی اسـ ــت.
مؤسسه پژوهشی  TrendForceدر بخش
دیگری از گزارش خود آورده است که این
کاهشهای فروش ،رو به بدتر شدن است
و فروش تبلتهای لنوو در مقایسه با سه
ماهه چهارم سال  2016میالدی ،کاهشی
 43/8درصدی داشته است .همچنین در
این گزارش آمده اسـ ــت که میزان فروش
آمـ ــازون در این بازه زمانی تا  42/9درصد
کاهش داشته است ولی طبق تحقیقات
این مؤسسـ ــه ،این خبر چندان بدی برای
آمـ ــازون نیسـ ــت TrendForce ،معتقـ ــد
اسـ ــت آمازون ،بیشـ ــترین شانس داشتن
باالترین رشـ ــد فروش سـ ــاالنه را در میان
رقبا خواهد داشـ ــت چرا که استراتژی این
کمپانی ،فروش وسایلی ارزانقیمت است
که میتواند سودی سرشار را در آینده ازآن
خود کند.
ëëنگاهمحققانIDC
امـ ــا در این میـ ــان ،تحلیلگران مؤسسـ ــه
پژوهشـ ــی  IDCدر برخـ ــی مـ ــوارد نظـ ــر
متفاوتـ ــی دارند«.رایـ ــان ریـ ــت» یکـ ــی از
تحلیلگران مؤسسـ ــه  IDCمیگوید :رشد
فروش و رونق بازار ،بیشـ ــتر به تبلتهای
جـ ــدا شـ ــدنی( )detachableمربـ ــوط
میشـ ــود و تبلتهایـ ــی شـ ــبیه iPad Pro
با کیبوردهای قابل جدا شـ ــدن ،رشـ ــدی
مناسـ ــب از نظر فـ ــروش دارند هرچند در
سـ ــه ماهه نخسـ ــت سـ ــال  2017میالدی
از توفیـ ــق چندانی برخـ ــوردار نبودند .وی
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جلوگیری از تشنج کودکان با تب سنج هوشمند

باج افزارهای جدید در راهند

امنیت
گروه هکری  Shadow Brokersکه با افشای برخی ابزار
آنالین
هکری آژانـــس امنیت ملی امریکا موجـــب طراحی و
خرابکاری بدافزار وانا کرای شده ،باز هم قصد افشاگری
در این زمینه دارد.
به گزارش مهر این گروه هکری چند ماه قبل اطالعاتی
در مورد ابزار هک و جاسوســـی ســـایبری آژانس امنیت ملی امریکا منتشر کرد که
نشـــان میداد این سازمان اطالعاتی از آســـیب پذیریهای سیستم عامل ویندوز
برای نفوذ به رایانههای شخصی استفاده میکند .از جمعه گذشته باج افزاری به
نام واناکرای با سوءاستفاده از همین اطالعات در اینترنت منتشر شده که فایلهای
ذخیره شده روی رایانهها را قفل کرده و از کاربران برای دسترسی به آنها طلب باج
میکند .کارشناســـان امنیتی بیم دارند که افشـــاگری جدید  Shadow Brokersدر
ماه آینده میالدی باعث شـــود ویروسها و باج افزارهای جدیدی برای آزار و اذیت
کاربران اینترنت منتشر شـــود .این هکرها با ارسال مطلبی در وبالگ خود تهدید
کردهاند که ابزار جاسوسی متنوع آژانس امنیت ملی امریکا را افشا خواهند کرد .به
گفته آنان این شرایط مایکروسافت را نیز بسیار آشفته و مضطرب کرده است.
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انتشـــار نامهای جعلـــی در فضای مجـــازی به امضای
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری مبنی
بر در خواســـت ایجاد محدودیت در برخی شبکههای
اجتماعـــی ،واکنش وزیرارتباطات و فنـــاوری اطالعات
را به دنبال داشت .به گزارش «ایران » ،محمود واعظی با انتشار این نامه جعلی
در اکانت اینســـتاگرام خود نوشـــت :مثل کپی ناشیانه ،جعل ناشیانه هم روی کار
آمد .یکی از افتخارات این دولت ،برگزاری انتخابات در این چهارسال بدون هیچ
محدودیتی روی سرویسهای ارتباطی بوده است اما برخی تالش دارند منویات و
آرزوهای درونی خود را به دولت نسبت دهند .وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در
واکنش به این نامه جعلی ،آن را مصداق بارز جعل ناشیانه قلمداد کرده و عالوه
بر تأکید بر جلوگیری از ایجاد محدودیت در شـــبکههای اجتماعی ،در پایان متن
اینستاگرام خود آورده است «به عقب برنمی گردیم».
در نامه جعلی مذکور خطاب به محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
آمده است :با توجه به اخبار و گزارش های رسیده در خصوص اسنادی علیه دولت
و شـــخص محترم رئیس جمهوری و کابینه وزرا ،همچنین سوءاســـتفاده عناصر
تندرو از اســـناد منتشـــره و تأثیرگذاری آن در ریزش آرای رئیس جمهوری محترم
در انتخابات دوازدهم ،که در نظرســـنجیهای به عمل آمده توسط نهاد ریاست
جمهوری مشـــهود شده ،مقتضی است به مبادی ذیربط با حفظ محرمانه بودن
موضوع ابالغ گردد سریعاًنسبت به ایجاد اختالالت فنی و کند شدن تبادل اخبار و
اطالعات در شبکه اجتماعی تلگرام اقدام الزم مبذول شود.

فنـــــاوری

iran-newspaper

همچنین به ذکر دالیلی میپردازد که چرا
مردم این روزها نسـ ــبت بـ ــه خرید تبلت
رغبـ ــت چندانی نشـ ــان نمیدهنـ ــد .این
تحلیلگر ادامه داد :یکی از دالیل این امر
را میتوان وابسـ ــتگی بیش از حد کاربران
به گوشیهای هوشمندشان دانست .این
گوش ـ ـیها به هرحال بخش عمـ ــدهای از
نیازهای آنان را برطرف میکند در حالی
که بسـ ــیار کوچک هسـ ــتند و حمل و نقل
آنها هم راحت است.
وی با اشـ ــاره بـ ــه فـ ــروش  36/2میلیون
دسـ ــتگاه تبلـ ــت در سـ ــه ماهه نخسـ ــت
سـ ــالجاری میـ ــادی گفـ ــت :ایـ ــن رقم
نشـ ــان از کاهـ ــش 8/5درصـ ــدی دارد.
تبلتهای  Surfaceمایکروسـ ــافت تأثیر
بزرگـ ــی در بازار نداشـ ــته اسـ ــت و جزو 5
برنـ ــد پرفـ ــروش در جهان بـ ــرای تبلت
محسـ ــوب نمیشـ ــود چرا که بیشـ ــتر بر
تولیـ ــد محصـ ــوالت نسـ ــبتاً گرانقیمت
تمرکز دارد .از نگاه  IDCآمازون سومین
برندی اسـ ــت که بازار فروش تبلتها را
از آن خود کرده اسـ ــت که البته بیشتر بر
تبلتها و محصوالت ارزانقیمت توجه
ویژه دارد این در حالی است که مؤسسه
 ،TrendForceآمـ ــازون را پنجمیـ ــن
برنـ ــد موفـ ــق جهـ ــان در فـ ــروش تبلت
میداند .این تحلیلگر IDCهمچنین به
برنامههای اپل و مایکروسـ ــافت تا پایان
سـ ــالجاری و تولیـ ــد آی پـ ــد ارزانقیمت
اشـ ــاره دارد و معتقد اسـ ــت محصوالت
بعدی این برندها شـ ــاید بتوانـ ــد بر بازار
تأثیر بگذارد ولی به هر حال این برندها
نیز فعالً بر میزان فروش سه ماه نخست
سـ ــال  2017میـ ــادی تأثیـ ــری نداشـ ــته
اسـ ــت .از نگاه این تحلیلگـ ــر  ،IDCتنها
تولیدکننده تبلت که در سه ماه نخست
امسال رشـ ــد داشـ ــته هوآوی بوده است
که 2/7میلیون دستگاه فروش داشته در
حالی که این رقم در مدت مشـ ــابه سال
گذشـ ــته حدود 2میلیون دسـ ــتگاه بوده
است.مؤسسه  ،TrendForceاین رقم را
2/1میلیون دستگاه عنوان کرده بود چرا
کهتبلتهاییباقابلیتاتصالبهکیبورد
را محاسبه نکرده است.

پیام وزیر

به مناسبت روز جهانی ارتباطات

وزیـــر ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعات به مناســـبت روز
جهانـــی ارتباطات پیامی را منتشـــر و تأکید کرد :اگرچه
برخـــی هنوز هم فضای مجـــازی را صرفـــاً تهدید میدانند اما بـــا اقدامات
صـــورت گرفته در دولت تدبیر و امید دیگر کســـی نمیتواند این فناوری را از
مردم بگیرد و توسعه آن را مختل کند.
به گزارش «ایران» متن پیام محمود واعظی به مناســـبت  27اردیبهشـــت
ماه روز جهانی ارتباطات به شـــرح زیر اســـت 27 :اردیبهشـــت ،روز جهانی
ارتباطات را گرامی داشـــته و از تالش همه همکارانم در توسعه ارتباطات و
فناوری اطالعات در کشور تشکر میکنم.
با تحقق توســـعه زیرســـاخت ها ،رشـــد  10برابـــری پهنای بانـــد داخل ،رفع
انحصار ارائه خدمات نسل  3و باالتر تلفن همراه و دفاع از دسترسی آزاد به
اطالعات ،به مرحلهای رسیدهایم که همه مردم ایران در اقصی نقاط کشور
به این فناوری و گردش اطالعات دسترسی دارند.
امروز در 27هزار روســـتای کشور اینترنت پرســـرعت وجود دارد و روستاییان
میتوانند عالوه بر معرفی محصوالت و بناهای تاریخی و گردشـــگری خود،
از آموزش آنالین نیز اســـتفاده کنند و بدین ترتیب شکاف دیجیتالی شهر و
روستا کاسته شده است.
کســـب و کارهای جدید ایـــن حوزه در زمینه غذا ،حمل و نقـــل ،آموزش و...
منجر به افزایش رفاه و کاهش هزینههای عمومی جامعه شده است و همه
این موارد را مدیون تالش همکارانم در این دولت هستیم که با دقت نظر و
کار دوچندان ،توانستند توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری را به حدی
توگو کنیم و عقاید و نظرات
برسانند که امروز براحتی بتوانیم با یکدیگر گف 
خود را مطرح کنیم .در حالی که در ابتدای دولت هیچ یک از این خدمات به
این گستردگی وجود نداشت.
امروز در حالی روز جهانی ارتباطات را برگزار میکنیم که نقش شـــبکههای
اجتماعی در فرآیند انتخابات بخوبی نشان دهنده فرصت محور بودن این
فناوری است .کاهش مصرف کاغذ ،سرعت اطالع رسانی ،ایجاد شفافیت و
جلوگیری از انحصار رسانهای،همه و همه باعث شده است تا این فناوری به
بهترین راه برای افزایش آگاهی مردم در انتخاب اصلح منجر شود .اگرچه
برخـــی هنوز هم فضای مجـــازی را صرفـــاً تهدید میدانند اما بـــا اقدامات
صـــورت گرفته در دولت تدبیر و امید دیگر کســـی نمیتواند این فناوری را از
مردم بگیرد و توسعه آن را مختل کند.
ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعات بهعنـــوان محرک توســـعه همه بخشهای
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی نقش بیبدیلی در پیشرفت کشور به عهده
دارد و به تنهایی توانسته در سال گذشته یکصد هزار شغل جدید ایجاد کند.
با نامگـــذاری ســـالجاری بهعنوان «اقتصـــاد مقاومتی :تولید-اشـــتغال»،
برنامههای اجرایی به منظور ایجاد و توسعه اشتغال پایدار از طریق «توسعه
محتـــوای بومی و کاربردهـــای الکترونیکی»« ،ارائه خدمـــات الکترونیکی بر
بستر شـــبکه ملی اطالعات»« ،توسعه دسترسی پرسرعت نسلهای جدید
تلفن همراه و فناوریهای نوری» و «حمایت از ایجاد و توسعه شرکتهای
دانش بنیان بخـــش  »ICTبهعنوان اولویتهای اصلی برنامه ســـال 1396
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و با استفاده حداکثری از ظرفیت بخش
غیردولتی تهیه شده است.
قطعاً رشـــد چندین برابری شـــاخصهای این فنـــاوری در دولت تدبیر و
امید ،با همان سرعت ادامه خواهد یافت و امیدوارم بتوانیم خدمات این
حوزه را با ســـرعت بیشتر ،کیفیت بهتر و هزینه کمتر برای مردم عزیز مهیا
کنیم.

