
اتحادیه فناوران رایانه در دستور کار قرار داد
ساماندهی کاالهای دست دوم 

در بازار کامپیوتر
ظرف یکی دو سال گذشته به دلیل گران شدن قیمت 
کاالهای رایانه ای و کاهش ت���وان مالی و قدرت خرید 
مصرف کنندگان، فروش کاالهای دست دوم )استوک( 
در بازار رایانه داغ ش���ده و به طور چشگیری افزایش 

یافته است. 
این امر موجب ش���ده تا برخی سودجویانی که هیچ 
ارتباطی حتی با این صنف ندارند، سراغ این بازار بیایند 
و کاالهای دست دوم را به صورت قاچاق وارد کنند و 
س���ود خوبی به جیب بزنند. در صورتیکه شرکت های 
زیادی به طور قانونی در این حوزه فعالیت می کنند و 
کسب و کارشان مختل شده اس���ت. از این رو اتحادیه 
صنف فناوران رایانه تهران در راستای ساماندهی بازار 
کاالهای دست دوم در صنف رایانه و صیانت از حقوق 
واردکنندگان رس���می کاال، در نظر دارد کارگروهی در 
این رابطه تشکیل دهد تا ضمن معرفی فعاالن قانونی 
این حوزه، آنها بتوانند مسایل و مشکالتشان را در این 

کارگروه بررسی کنند.
اتحادیه فن��اوران - بهزاد مبین���ی عضو هیات 
مدیره اتحادیه صنف فناوران رایانه در این رابطه گفت: 
واردکنندگان رسمی کاالهای دست دوم در بازار رایانه 
با مشکالت و چالش های مختلفی مواجهه هستند، به 
طور مثال بسیاری مواقع کاالهای استوک توسط پلیس 
آگاهی به علت سرقت و یا اداره مبارزه با قاچاق کاال به 
علت نداشتن مدارک موجهی که فروشنده از ان بی اطالع 
 است ضبط می ش���وند و گاها جریمه های سنگین باید 

بپردازند.
وی با بیان مشکالت دیگر بازار کاالهای دست دوم 
در صنف رایان���ه افزود: گاهی برخی از فروش���ندگان 
سودجو کاالی دست دوم را بجای نو به مصرف کنندگان 
می فروشند و یا اینکه خود فروشنده کاالیی را به اسم 
دست دوم خرید می کند در صورتیکه کاال سرقتی بوده و 

دچار مشکل می شود.
مبینی اضافه کرد: اکنون با توجه به افزایش قیمت 
کاالهای رایانه ای و کاهش قدرت خرید مردم، خرید و 
فروش کاالهای دست دوم رونق گرفته است. بنابراین 
نیاز است که اتحادیه نظارت بیشتری بر فعالیت فعاالن 
این بازار داشته باشد تا دس���ت سودجویان از این بازار 

کوتاه شود.
وی گفت: یکی از اقدامات اولیه اتحادیه فناوران در 
این راستا معرفی شرکت های قانونی و تایید شده است 
تا مصرف کنندگان برای تهیه کاال دچار مشکل نشوند. 
از طرفی اتحادیه مس���وول اس���ت موارد قانونی را به 
اعضا گوشزد کند تا بدانند چه خطرات و جریمه هایی 
 برای خرید و فروش کاالی دس���ت دوم در انتظارشان 

است.

معاون نوآوری معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری:

قوانین حمایتی برای رشد 
استارتاپ ها در کشور وجود دارد

معاون نوآوری و تجاری س����ازی معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: هم 
در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و هم در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
قوانینی برای رشد استارتاپ ها و تبدیل شدن 
آنها به شرکت های دانش بنیان وجود دارد و 

مسیرها به درستی ترسیم شده است.
ایرنا- پیمان صالحی درباره اینکه برخی 
اس����تارتاپ ها از نحوه عملکرد دستگاه های 
اجرایی با آنها گالیه دارن����د و آن را خود 
تحریمی می نامند افزود: موضوع استارتاپ ها 
در کش����ور موضوع تازه ای است، بنابراین 
بسیاری از دستگاه های اجرایی هنوز نسبت 
به نحوه برخورد با این ش����رکت ها آشنایی 

کامل ندارند.
وی بی����ان ک����رد: آنچه اس����تارتاپ ها 
خود تحریمی می نامن����د از نحوه عملکرد 
دس����تگاه های اجرایی و نظارت����ی از قبیل 
سازمان امور مالیاتی، اداره بیمه و اداره ثبت 
است، اما دولت در این زمینه نیز قوانینی 
برای حمایت از استارتاپ ها و شرکت های 

دانش بنیان تدوین کرده است.
صالحی گفت: یک ش����رکت دانش بنیان 
بیش از ۱۰۰ نوع امتیاز متفاوت از کش����ور 
می گیرد و پشتیبانی بسیار خوبی به لحاظ 

قوانین از این شرکت ها انجام شده است.
وی ادامه داد: اس����تارتاپ ها با توجه به 
نامشان شرکت های نوپا و جنینی هستند، 
بنابراین باید چشم اندازشان به این صورت 
باشد که دانش بنیان شوند، دانش بنیان به 
زبان س����اده یعنی تحقیق و توسعه مداوم، 
بنابراین هر چه اینها رش����د کنند، سیستم 
مالیاتی کشور و سیستم بیمه نسبت به این 

قضیه بهتر توجیه خواهند شد.
یک شرکت دانش بنیان بیش از ۱۰۰ نوع 
امتیاز متفاوت از کشور می گیرد و پشتیبانی 
بسیار خوبی به لحاظ قوانین از این شرکت ها 
انجام شده است صالحی گفت: حمایت های 
در نظر گرفته شده در زمینه استارتاپ ها تا 
زمان رش����د و بالندگی در نظر گرفته شده 
است. این مسیر کاماًل هموار است و وجود 
۴۳۵۰ شرکت دانش بنیان در کشور گویای 
این واقعیت اس����ت چرا که همه آنها روزی 

استارتاپ بودند.
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پنجره دریچه

در مجمع عمومی ساالنه شرکت اعالم شد

تداوم رشد و سودآوری همکاران سیستم در سال 97

وزارت صنعت - مدیرکل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ارجاع ۵۱۶ پرونده قاچاق کاال به ارزش بیش از ۱۳۳ میلیارد ریال در سطح عرضه به 
تعزیرات حکومتی در فروردین امسال خبر داد. داریوش بهنود قاسمی افزود: طرح مبارزه با قاچاق کاال در سطح عرضه از سال گذشته به طور همزمان در سراسر کشور آغاز شد و فروردین 

امسال نیز ادامه یافت و در این بازه زمانی تعداد ۲۸ هزار و ۵۲۸ مورد واحد خرد و کالن در سطح عرضه بازرسی شد.

تشکیل ۵۱۶ پرونده قاچاق کاال
 در فروردین ماه

مجمع عمومی ساالنه همکاران سیستم روز 
چهارشنبه ۸ خرداد در مرکز مطالعات بهره وری 
منابع انسانی برگزار شد. در این برنامه عالوه 
بر تصویب صورت های مالی و ارایه  گزارش های 
عملکردی، مدیرعامل و اعض���اء هیات مدیره 
همکاران سیس���تم پاس���خ گوی پرسش های 
س���هامداران در خصوص اقدامات انجام شده  و 

چشم  انداز آتی شرکت بودند.
 رشد کسب وکار همکاران سیستم در 

سال 97
ی���د  م���ل جد عا یر الدی، مد ف���و ید فر
همکاران سیستم در جمع سهام داران به بیان 
عملکرد سال گذشته ی شرکت از نگاه آمار و 

ارقام پرداخت.
او با تشریح عملکرد موفق همکاران سیستم 
در شرایط اقتصادی س���ال97 به افزوده شدن 
بیش از ۶۰۰۰ مش���تری و ارتقا ۳۰ رتبه در 
جمع ۵۰۰  شرکت برتر کش���ور پرداخت و 
افزود: همکاران سیستم همراه و شریک تجاری 
کسب وکارهاست و همواره با عرضه ی راهکارهای 
خود در پایداری و توسعه  صنایع کلیدی کشور 

سهیم بوده است.
فوالدی گفت: در ش���رایط دشوار اقتصادی 
نیز راهکارهای ما به بهینه تر ش���دن عملکرد 

کسب وکارها کمک می کنند.
او در ادامه با اشاره به رشد ۱۰درصدی سهم 
بازار همکاران سیس���تم در صنعت پتروشیمی 
و شرکت های برتر کش���ور، اعالم کرد تعداد 
مشتریان همکاران سیس���تم از مرز ۵۲۰۰۰ 

مشتری گذشته است. 
فوالدی هم چنین به رشد 9۰درصدی اجرای 
پروژه های بزرگ پرداخت و آن را مزیت رقابتی 
همکاران سیستم دانست. به گفته  او سال گذشته 
همکاران سیستم یکی از بهترین سال های خود 
را از نظر توسعه کسب وکار، رشد و سودآوری 
رقم زده است. فرید فوالدی دالیل این موفقیت 
را تصمیمات درست هیات مدیره، تالش جمعی 

همکارانی ها و استقبال بازار عنوان کرد.
بر اساس این گزارش دس���تاوردهای سال 
۱۳97 ش���رکت همکاران سیستم به این شرح 

اعالم شد:
پیوس���تن بیش از ۶۰۰۰ مشتری جدید به 

همکاران سیستم 
ارتقا ۳۰ رتبه همکاران سیستم در جدول ۵۰۰ 

شرکت برتر ایران
 رش���د 9۰ درصدی در اجرای پروژه های 

بزرگ کشور
رش���د ۱۰ درصدی س���هم بازار در صنعت 

پتروشیمی
 پیش��گامی در عرض��ه  راهکارهای 

سازمانی ERP بر بستر ابر
مدیرعامل همکاران سیستم در ادامه به رشد 
7 براب���ری فروش راهکاران اب���ری؛ ERP بر 
بس���تر رایانش ابری همکاران سیستم پرداخت 
و افزود: با عرضه  راهکاران ابری توانس���ته ایم 
میزان پاس���خ گویی به نیازهای کسب وکارهای 
متوسط را افزایش دهیم. شرکت ها می توانند 
با بهره گی���ری از راهکاران اب���ری هزینه های 
اس���تفاده و نگهداش���ت نرم افزار را کاهش 
دهند، هم زمان یک س���بدمحصولی کارآمد را 
دراختیار بگیرند و در هر زم���ان و هر مکان 
به اطالعات موردنیازش���ان دسترسی داشته 
باش���ند. به گفته فوالدی تمرکز و استراتژی 
اصلی شرکت توسعه ی فراگیر راهکاران ابری 
برای همه  صنایع تا س���ال ۱۴۰۰ است.فرایار 
 راهکاران، ابزاری قدرتمند برای توسعه ی بازار
فوالدی در بخش دیگری از صحبت های خود 
به افزایش س���هم  ابزار مدیری���ت فرایندهای 
کس���ب وکار؛ فرایار راه���کاران و فعالیت های 

انجام شده در این بخش پرداخت.
او بی���ان اینکه ب���ه کمک فرای���ار امکان 
متناسب  س���ازی ERP راهکاران بر اس���اس 
فر ایندهای دلخ���واه ش���رکت ها و مطابق با 
الگوهای صنعت آن ها امکان پذیر اس���ت، از 
آماده سازی فرایندها و زیرساخت محصولی و 
بستری برای عرضه ی محصوالت تولیدشده و 
نیز توسعه  سیستم ها توسط شرکای تجاری در 

سال 97 خبر داد. 
وی افزود: درنظر داریم ش���بکه ی  فعالی از 
شرکای تجاری برای توس���عه محصول ایجاد 
کنیم و با استفاده از بازوی شبکه ی بیرونی در 
کنار تولید داخلی، ظرفیت و سرعت پاسخ گویی 

به نیازهای مشتریان را افزایش دهیم.
 گس��ترش فعالی��ت در بازاره��ای 

تخصصی
مدیرعامل همکاران سیس���تم در ادامه روند 
روبه رشد صنعت خرده فروشی و اهمیت آن در 
کشور را تشریح کرد و پتانسیل های این بازار را 

برای همکاران سیستم برشمرد. 
فوالدی گفت: راهکار خرده فروشی راهکاران 

همکاران سیس���تم که براساس شناخت دقیق 
نیازهای این صنعت عرضه شده است، به خوبی 
نیازها و فرایندهای کسب وکارهای فعال در این 

بخش از بازار را پوشش می دهد.
وی با بیان افزایش س���هم بازار شرکت در 
صنعت پخش و اهمیت اس���تراتژیک آن برای 
همکاران سیستم گفت: در سال گذشته موفق 
ش���دیم نیازهای ش���رکت های بزرگ صنعت 
پخش را پوش���ش دهیم. در سال جاری هم 
برای شرکت های دارویی راهکار خاص عرضه 
می کنیم. فرید ف���والدی هم چنین به ضرورت 
ایجاد تمرکز در دستگاه های دولتی در بخش 
فناوری اطالعات و نیاز به راهکارهای نرم افزاری 
هم س���و با این رویکرد پرداخ���ت و از عرضه 
راهکاری برای مدیریت متمرکز س���ازمان های 
دولتی در ابع���اد ملی خب���ر داد.  در بخش 
پرسش وپاسخ مجمع عمومی همکاران سیستم 
نیز پرسش های دقیقی از س���وی سهام داران 
مطرح شد که بیان گر عالقه مندی و شناخت 
کامل آنان نسبت به کسب وکار همکاران سیستم 
است. در این جلس���ه که با حضور ۱۴۶ نفر 
سهامدار با مالکیت ۸۸ درصدی سهام شرکت، 
نمایندگان سازمان بورس و موسسه حسابرسی 
نوین نگرمانا برگزار شد، پیشنهاد هیات مدیره 
مبنی بر توزیع ۶۰۰ ریال سود نقدی به ازای 
هر سهم به تصویب رسید که از تاریخ ۲۳خرداد 

قابل دریافت است.
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New Tab

پیامک

توقف خط تولید گوشی هوآوی 
در چین

مطابق اخبار غیر رسمی  منتشر شده شرکت هوآوی 
در کارخانه شنژن چین برخی از خطوط تولید قطعات 

خود را به خاطر کاهش سفارشات تعطیل کرده است.
ایلنا- فوربس نوش���ت، تولیدکننده تایوانی قطعات 
جانبی گوشی های اپل و ش���یائومی، به دنبال کاهش 
سفارش کارخانه هوآوی شنژن اقدام به توقف خط تولید 
قطعات برای گوش���ی های هوآوی کرده است. مطابق 
گزارش این روزنامه افرادی که این اطالعات را در اختیار 
خبرنگاران قرار داده اند، درخواست کرده اند که نامی از 

آنها فاش نشود.
ژائو مینگ مدیر برندینگ شرکت هوآوی اعالم کرده 
است: »ما قرار بود تا پایان س���ال جاری رکورد تولید 
سامسونگ را کسب کنیم که با وجود تحریم های اخیر بر 

شرکت ما این هدف اندکی به تعویق می افتد.
وی همینطور ادامه داد: همه مشکالت ما را قوی تر 
خواهد کرد. فرقی نخواهد ک���رد تحریم ها معنوی یا 

فیزیکی بر ما اعمال شوند.
به نظر می رس���د بعد از تحریم های آمریکا و 
افزوده شدن این شرکت به لیست سیاه تجارت این 
کشور میزان فروش جهانی هوآوی کاهش یافته 
است. این در حالی است که خطوط نسل پنجم 
اینترنت این شرکت دیگر در صدر فروش مشتریان 

بریتانیایی نیست.
مطابق با گزارش رس���انه های چین���ی و برخی از 
رسانه های هنگ کنگ اعالم شده است که این شرکت 
هیچ گاه کاهش تولید نداشته است. این در حالی است 
که کاهش آمار فروش این شرکت نشان از این دارد که 

سطح تولیدات آن نیز متعاقبا پایین آمده باشد.
با این حال نقطه پایان بر مشکالت این شرکت ظاهرا 
بازگشت ترامپ از تصمیم خود است که تنها با مذاکرات 
مشترک با چین به نتیجه خواهد رسید. هوآوی اتکای 
خود را بر چین می بیند و امیدوار است این کشور بتواند 
به طریقی به نتیجه مثبت اقتصادی در مذاکرات با آمریکا 

دست یابد.
بر اس���اس تحریم های آمریکا، هوآوی و 7۰ شرکت 
مرتبط با این شرکت در لیست سیاه تبادالت تجاری با 
آمریکا قرار گرفتند که در پی آن این شرکت نمی تواند 
با هیچ کدام از شرکت های آمریکایی تبادالت تجاری 

انجام دهد.
مقام های پکن اعالم کردند تمامی شرکت هایی که از 
تجارت با شرکت های چینی مبتنی بر قراردادهای قبلی 
خودداری کنند، مستلزم اقدام قانونی و متقابل خواهند 
بود و در صورت عدم عملکرد قانونی به آنچه که متعهد 
بوده اند، با طرح شکایت از سازمان های تجارت بین المللی 

مواجه خواهند شد.

شناسایی برنامه های جاسوسی
 از کودکان در آیفون

بس���یاری از برنامه های تلفن همراه بی سروصدا به 
جمع آوری اطالعات از کاربران می پردازند و تداوم این 
کار به خصوص در مورد کودکان باعث نگرانی های جدی 

شده است. 
فارس - کاربران تلفن های همراه نیز به همین علت 
نسبت به شرکت های س���ازنده گوشی های هوشمند 
اعتراض کرده و خواستار حفظ امنیت و حریم شخصی 
خود و فرزندانشان هستند و همین اعتراض ها سرانجام 
باعث واکنش اپل شده است. این شرکت سرانجام اعالم 
کرده که قصد دارد قابلیت ردگیری کاربران را در برنامه ها 
و اپلیکیشن های طراحی ش���ده برای استفاده کودکان 

محدود کند و این کار را از هفته آینده آغاز می کند.
پیش از این گ���وگل و فیس بوک ه���م از اجرای 
برنامه هایی برای محدودکردن امکان ردگیری فعالیت های 
کاربران خبر داده بودند، اما هنوز مشخص نیست این 

وعده ها تا چه حدی عملیاتی شده است.
کارشناسان می گویند بسیاری از موارد نقض حریم 
شخصی کاربران آیفون ناشی از سواستفاده های برنامه های 
ثالثی است که روی گوشی های کاربران نصب شده و 
داده های خصوصی افراد را سرقت می کند. این امر در 
مورد برنامه های کودکان هم رخ می دهد و باید منتظر 
ماند و دید وعده های اپل منجر به ارتقای امنیت و حریم 

شخصی کاربران می شود یا خیر.

افشای اطالعات از گوشی جدید 
سامسونگ

تصاویر گوشی جدید سامسونگ موسوم به ام ۴۰ قبل 
از عرضه رسمی آن در فضای مجازی منتشر شده است.

فارس - سامسونگ قرار است این گوشی را به طور 
رسمی در تاریخ ۱۱ ژوئن یعنی ۱۰ روز دیگر عرضه کند، 
اما تصاویر و برخی اطالعات در مورد این گوشی بسیار 

زودتر در فضای مجازی منتشر شده است.
گوشی های سری ام سامسونگ از جمله گوشی های 
موفق تولیدی این شرکت بوده اند که به عنوان مثال 
می توان به گوشی ام ۳۰ اش���اره کرد. در گوشی ام ۴۰ 
از پردازنده اس���نپ دراگون ۶7۵ به همراه ۶ گیگابایت 
رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی استفاده شده است. 
پیش بینی می شود این گوشی حدود ۲9۰ دالر قیمت 

داشته باشد.
این گوشی مجهز به نمایش���گر ۶.۳ اینچی با دقت 
۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکس���ل بوده و از دوربین قدرتمند 
۳۲ مگاپیکسلی با دقت تصویربرداری ۲۱۶۰ پیکسل 
برخوردار است. باتری آن نیز ۵۰۰۰ میلی آمپری است 
که برای بیش از یک روز استفاده مناسب و کافی است.
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بررسی مزایا و معایب سیاست جدید گوگل پلی
از وقتی گوگل پلی، قانون جدیدی برای اپ ها 
گذاشت زمان زیادی نمی گذرد. حاال دیگر اپ ها 
اجازه ندارند برای دسترسی به تماس و پیام رسانی 
اس ام اس به کاربر درخواست دهند. این سیاست 

دارد حتی سفت و سخت تر نیز می شود. 
ایدکو )توزیع کننده محصوالت کسپرسکی 
در ایران( - ب����زودی تنها اپ های مخصوص به 
تماس و پیام متنی اجازه خواهند داش����ت برای 
چنی����ن مجوزهایی از کاربر درخواس����ت کنند. 
توسعه دهندگان تنها تا 9 مارس اجازه دارند خود 
را با سیاست جدید گوگل پلی سازگار کنند. در 
ادامه با ما همراه شوید تا به جنبه های مثبت و 

منفی این سیاست بپردازیم.  
 اپ هایی که به شدت به اطالعات کاربر 

متکی اند
پیدا کردن اینکه چه اپ های اندرویدی اغلب 
بیش از عملکرد معمولی شان مجوز می خواهند 
کار چندان سختی نیست: تنها کافیست نگاهی به 
فهرست مجوزهایی که در طول پروسه  نصب ازتان 
درخواست دارند بیاندازید. برای مثال چرا فروشگاه 
آنالین AliExpress باید صدا ضبط کند؟ و یا 
اصاًل چرا الزم است به الِگ تماس تان دسترسی 

داشته باشد؟
حتی برندهای برجس����ته و شاخص نیز برخی 
اوقات از درخواست ها سوءاستفاده می کنند. حاال 
دیگر حساب کنید اپ های کمتر شناخته شده دیگر 
چقدر می توانند در چنین بستری جوالن دهند. 
برخی از این اپ ها می توانند مخرب باشند و به 
محض دسترسی پیدا کردن به پیام های متنی و 
تماس هایتان، ممکن است اطالعات و موجودی 
شما را سرقت کنند. برای مثال، برای بدافزاری 
که بتواند کاماًل مستقل شروع کنند به ارسال و 
دریافت SMS هیچ کاری ندارد که شما را برای 
سرویسی پولی ثبت نام کند و یا پیامی دروغین از 

بانک برایتان بفرستد )با کد یکبار مصرف(.
  گوگل پلی سر امنیت شرط می بندد

به گفته  گوگل، هدف از گذاشتن چنین سیاست 
سختگیرانه ای حفظ حریم شخصی کاربر است. 
خوب منطق س����اده ای هم پشت این ماجراست: 
توس����عه دهندگان قانونی که کلک در کارشان 
نیست دیگر از درخواست های متعدد گذاشتن روی 

اپ هایشان منصرف می شوند.
در واق����ع، بس����یاری از اپ ها ب����رای اِعمال 
بس����یاری از کارکردهای مفی����د خود همچون 
تأیید اکانت، بک آپ، همگام س����ازی تماس ها و 
پیام ها با دس����تگاه های دیگر، بالک کرد اسپم 
و غیره نیاز دارند به تم����اس و پیام های کاربر 
دسترسی داشته باشند. سیاست کنونی گوگل پلی 
برای آنکه توس����عه دهندگان قانونی را به سختی 
نیاندازد اس����تثناهایی هم قائل شده است که بر 

اساس آن، چنین درخواس����ت هایی می تواند به 
کاربر داده شود. مش����کل اینجاست که مجرمان 
سایبری نیز می توانند همچنین خود را در قالب 
توس����عه دهندگان قانونی اپ جا بزنند و مقاصد 
ش����رورانه  خود را پیش ببرند. پس یک جورهایی 
می توان گفت گوگل آنقدرها هم حواسش به حریم 

خصوصی کاربران خود نیست.
 غیر از بدافزار چه خطراتی در کمین است؟

مش����کل احتمالی دیگر: گوگل پل����ی در کنار 
منصرف کردن اپ های مشکوک، اپ های قانونی را 
نیز دارد دلسرد می کند. خیلی از توسعه دهندگان 
قانونی می توانند سیاس����ت های توسعه  خود را 
با سیاست جدید گوگل پلی س����ازگار کنند؛ اما 
تکلیف آن هایی که )به هر دلیلی( این کار برایشان 
امکان پذیر نیست چه می ش����ود؟ این اتفاق قباًل 
هم افتاده بود:  برای مثال، نویس����ندگان بازی 

محبوب فورتنایت از شرایط و قوانین گوگل پلی 
راضی نبودند و بنابرای����ن تصمیم گرفتند دیگر 
این مسیر را با فروشگاه آنالین گوگل پلی ادامه 
ندهند. خروج توسعه دهندگان قانونی خبر خوبی 
برای کاربران نیست. اول اینکه، اپ هایی که در 
فروشگاه رس����می گوگل پلی موجود نباشند به 
طور حتم در جایی دیگر عرضه خواهند ش����د 
که همین باعث می شود کلی نسخه های تقلبی 
وارد بازار شود. دوم اینکه، اکثر توسعه دهندگانی 
که نتوانس����تند از فیلتر جدید گوگل پلی عبور 
کنند به سایت هایی روی خواهند آورد که الزامات 
امنیتی سطح پایین تری دارند. طرفداران این اپ ها 
نیز متعاقباً آن ها را دنب����ال کرده و همین باعث 
می ش����ود از محبوبیت گوگل پلی کاسته شده و 
قدرت مانوردهی سایت های دیگر بیشتر گردد. و 
البته این خبر برای مجرمان سایبری خبر بسیار 

خوشحال کننده ای نیز است.
 چطور ایمن بمانیم؟

اول از هم����ه اینکه هرگز اپ ه����ا را از منابع 
مشکوک دانلود نکنید. اگر اپی در گوگل پلی نیست 
آن را از اولین سایتی که بعد از سرچ در گوگل 
می آید دانلود نکنید. سایت رسمی توسعه دهنده  اپ 
مورد نظر خود را پیدا کرده و آن را از این آدرس 
دانلود کنید. تنها نرم افزارهای ساخت شرکت های 
سرش����ناس را نصب کنید. و البته پیش از انجام 
این کار، مطمئن شوید اپی که دنبالش هستید 
نسخه ی اندرویدی داشته باشد. چک کنید ببینید 
اپ مورد نظر چه مجوزهایی می خواهد... حتی اگر 
مطمئن هم هستید که بدافزار نیست باز هم حق 

بیشتری بدان ندهید.
 مطمئن شوید برای حفاظت از کامپیوتر خود 
 Kaspersky از راه حل آنتی ویروس خوب مانند
Security Cloud استفاده می کنید. این بسته 

در شناسایی بدافزار بسیار زبده است.

فرید فوالدی: استراتژی شرکت توسعه فراگیر راهکاران ابری تا سال ۱۴۰۰ است

وزارت ارتباطات فاز دوم رجیستری را اجرا کند

انتقاد از رونق باالی بازار گوشی های سرقتی

نرم افزار

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از گردش بسیار 
باالی بازار گوشی های سرقتی در کشور خواستار ایجاد اختالل در چرخه 

خرید و فروش شد.
خانه ملت - روح اله بابایی صالح با انتقاد از روند افزایشی سرقت تلفن 
همراه در کشور به ویژه پایتخت، گفت: نیاز است پلیس تمهیدات ویژه ای  
را برای مقابله و پیشگیری از این معضل اتخاذ کند البته رعایت جوانب 

ایمنی از سوی شهروندان نیز بسیار ضروری است.

وی ب���ا ی���ادآوری اینک���ه س���ارقان تلف���ن هم���راه اغل���ب 
موتورس���وار هس���تند، افزود: س���اماندهی موتورس���واران باید در 
 دس���تور کار پلی���س و ش���هرداری قرار گی���رد تا امنی���ت مردم

 تامین شود.
وی با انتقاد از گردش بسیار باالی بازار گوشی های سرقتی در کشور، 
تصریح کرد: دستگاه های انتظامی باید با ورودی جدی مالخران را شناسایی 
کنند تا بازار گوشی های سرقتی از رونق بیفتد و در این چرخه خرید 

و فروش اختالل ایجاد ش���ود البته وزارت ارتباطات و فناوری نیز باید 
هدف دوم طرح رجیستری که جلوگیری از سرقت تلفن همراه است را 

عملیاتی کند.
نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس شورای اسالمی از روند طوالنی 
و پیچیده پیگیری گوشی های سرقتی انتقاد کرد و گفت: روند پیگیری 
گوشی های سرقتی نباید به گونه ای باشد که مردم از پیگیری منصرف 

شوند.
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