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کلیک چپ کلیک راست 

مهر- فیس بوک در همراهی با تحریم های دولت ایاالت متحده آمریکا، از این پس اجازه نمی دهد اپلیکیشن این شبکه اجتماعی و همچنین اینستاگرام و واتس اپ به طور پیش فرض 
روی موبایل های جدید هواوی نصب شود. البته این اقدام فیس بوک شامل موبایل های فعلی هواوی نمی شود، اما کاربران موبایل های جدید مجبور خواهند بود این اپلیکیشن ها را به 
طورمستقل نصب کنند. البته این تحریم ها ممکن است دسترسی به پلی استور را هم برای کاربران چینی ممنوع کند؛ اما گوگل در حال رایزنی برای معافیت پلی استور از تحریم هاست.

فیس بوک هم 
هواوی را تحریم کرد

گزارش GSMA نشان داد

تحریم هواوی، هزینه استقرار 5G را در اروپا 60 میلیارد دالر افزایش می دهد
گزارش تحلیلی GSMA حاکی است که ممنوعیت 
خرید تجهیزات مخابراتی از شرکت های چینی، هزینه 
ایجاد شبکه های نس����ل پنجم )5G( را در اروپا 60 
میلیارد دالر افزایش می دهد و راه اندازی این شبکه ها 

را نیز تا 18 ماه به تعویق خواهد انداخت.
فناوران- ایاالت متحده آمریکا در ماه مه میالدی، 
شرکت هواوی را که بزرگ ترین س����ازنده تجهیزات 
مخابراتی اس����ت، به فهرست س����یاه معامالتی خود 
افزود و ش����رکت های بزرگ فناوری و کش����ورهای 
اروپایی را نیز برای قطع ارتباط با این شرکت چینی 
تحت فش����ار قرار داد. آمریکا مدعی است که دولت 
پکن می تواند از تجهیزات هواوی برای جاسوس����ی 
 اس����تفاده کند؛ ادعایی که ه����واوی آن را قویا رد

 کرده است.
اما این اقدام دولت ترامپ در حالی انجام ش����ده 
ک����ه اپراتورهای مخابراتی سرتاس����ر جهان، در حال 
آماده شدن برای استقرار نسل آینده فناوری موبایل 
یا 5G هستند؛ شبکه ای که س����رعت بسیار باالیی 
برای اینترنت ارایه می کن����د و در عین حال نیاز به 

سرمایه گذاری گسترده در شبکه و تجهیزات دارد.
حاال گروه GSMA که نماینده منافع 750 اپراتور 
موبایل در سرتاسر دنیاس����ت، در  رابطه با پیامدهای 
تحریم کامل محصوالت هواوی هش����دار داده است؛ 
زیرا بس����یاری از اپراتورهای اروپایی مشتریان عمده 

 GSMA تجهیزات این شرکت چینی هستند. گزارش
حاکی از افزایش����ی در حدود 55 میلیارد یورو یا 60 
میلیارد دالر هزینه اضافه ای است که با تحریم هواوی 
و دیگر ش����رکت چینی یعنی ZTE ب����ه اپراتورهای 
اروپایی تحمیل می ش����ود. ای����ن دو تامین کننده 
تجهیزات 5G در مجموع بیش از 40 درصد سهم بازار 

اتحادیه اروپا را در اختیار دارند.

گزارش  GSMA بیان م����ی دارد که نیمی از این 
60 میلیون دالر به دلیل افزایش هزینه های واردات 
اپراتورهاست که خود، به علت افت شدید رقابت در 
بازار تجهیزات مخابراتی اتف����اق می افتد. عالوه بر این، 
اپراتورها مجبور خواهند بود که زیرساخت های موجود 
خود را که پیش از پیاده سازی 5G مستقر کرده اند، 

تعویض کنند.

البته نوکیا، شرکت فنالندی تامین کننده تجهیزات 
مخابراتی، با مورد دوم موافق نیس����ت. اریک مانگان، 
سخنگوی این شرکت می گوید: ما راهکاری فنی ارایه 
می دهیم که از طریق آن می توان تجهیزات ش����بکه 
نسل پنجم را روی تجهیزات 4G سایر وندورها سوار 
کرد. با این راهکار هزین����ه و پیچیدگی تغییر وندور 

کاهش می یابد.
نوکیا همچنین اعالم کرده که در هفته جاری از نظر 
تعداد سفارش ها برای تجهیزات 5G از هواوی پیشی 
گرفته و کشورهای اروپایی به راهکارهای این شرکت 

فنالندی تمایل نشان داده اند.
اما مش����کل تحریم هواوی فقط هزینه اش نیست. 
گ����زارش GSMA حاکی اس����ت که ای����ن تحریم 
پیاده سازی شبکه های 5G را که در حوزه های مختلفی 
از خودروهای خودران گرفته تا سالمت و لجستیک 
کاربرد دارد، حداقل 18 ماه ب����ا تاخیر مواجه خواهد 

کرد.
این گزارش می افزاید: ای����ن تاخیر موجب افزایش 
شکاف در نفوذ 5G بین اتحادیه اروپا و آمریکا خواهد 
شد. گزارش GSMA این ش����کاف را تا سال 2025 
بیش از 15 درصد برآورد می کند. همچنین به دلیل 
رش����د ناگهانی تقاضا، وندورهای دیگری مثل نوکیا، 
اریکسون و سامسونگ نیز با مشکل در تامین تجهیزات 

برای اپراتورها مواجه خواهند شد.

مایکروسافت نقض حریم شخصی 
کاربران را متوقف کرد

مایکروسافت اطالعات یک پایگاه داده خود را 
که حاوی تصاویر بیش از صدهزار نفر از کاربران 

اینترنت بوده، پاک کرده است.
مهر- پایگاه داده یادشده که ام اس سلب نام 
داشت، بیش از 10 میلیون تصویر از این صدهزار 
نفر را در حاالت مختلف در خود جای داده بود 
و برای ذخیره سازی این تصاویر از کاربران اجازه 

نگرفته بود.
مایکروس���افت تصاویر یادش���ده را از طریق 
موتورهای جس���ت وجو جمع آوری کرده و از 
س���ال 2016 بر روی پایگاه داده ام اس سلب 
ذخیره کرده بود. این ش���رکت مدعی است که 
هدف از این کار پیش���برد تحقیقات دانشگاهی 
مرتبط با فناوری شناس���ایی چهره بوده است. 
فناوری تش���خیص چهره مایکروس���افت هم 
برای بازکردن قفل سیس���تم عامل ویندوز 10 
و ورود ب���ه آن به کار م���ی رود و هم می تواند 
 کاربرده���ای نظام���ی و تحقیقات���ی دیگری 

داشته باشد.
پیش از این ادعا ش���ده بود که مایکروسافت 
فناوری یادش���ده را به برخی کش���ورهای دنیا 
فروخته تا از آن برای شناسایی سریع مخالفان 
سیاسی و سرکوب آنها استفاده شود. افشای این 
موضوع به اعتراض گسترده سازمان های مدافع 
حقوق مدنی در سراسر جهان منجر شد. تشدید 
انتقادها از مایکروسافت به علت سو استفاده از 
فناوری تشخیص چهره سرانجام موجب شد تا 
این شرکت بخشی از داده های خصوصی کاربران 

خود در این زمینه را پاک کند.

کالهخودی که پهپادها را 
کنترل می کند

سازمان دارپا در پروژه ابداع یک کالهخود 
س����رمایه گذاری کرده که به سربازان کمک 

می کند پهپاد و روبات ها را کنترل کنند.
مه��ر- س����ازمان DARPA تأمین مالی 
پروژه ای را برعهده گرفته که هدف از آن ابداع 
کالهخودهایی است که می توان ذهن سربازان 
را بخواند. س����ربازان با کمک این کالهخودها 

می توانند پهپاد و روبات ها را کنترل کنند.
گروهی از محققان دانشگاه رایس در ایالت 
تگزاس مشغول انجام این پروژه هستند. آنها 
در مرحله نخست سعی دارند صحنه هایی که 
یک فرد بینا می بیند را ب����ه مغز فردی نابینا 
منتقل کنند و ب����ه عبارتی به او کمک کنند، 

ببیند.
این کالهخود با اس����تفاده از نور و میدان 
مغناطیسی با نورون هایی در مغز کاربر ارتباط 
برقرار می کند که به طور خاص برنامه ریزی 

شده اند.
محققان این پروژه را MOANA )دسترسی 
عصبی مغناطیس����ی، بصری و آکوس����تیک( 
نامیده ان����د. محققان برای انج����ام این پروژه 
قراردادی 18 میلیون دالری ب����ا دارپا امضا 

کرده است.
چنین گجت����ی کاربردهای امنیتی مختلفی 
دارد و با کمک آن می توان سیستم های دفاع 
سایبری فعال و همچنین انبوهی از پهپادها را 
کنترل کرد. عالوه برآن می توان سیستم های 
رایانش����ی را طی عملیات پیچیده به یکدیگر 

متصل کرد.

سازمان امور مالياتي كشورسازمان امور مالياتي كشور

دعوت به همكاري متخصصين و مشاورين ارشد حوزه فاوا
س�ازمان امور مالياتي كشور به منظور اجراي پروژه هاي 
مرتبط در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، از متخصصين 
و مشاورين ارشد در حوزه )فاوا( به شرح زير جهت بكارگيري 
در اجراي پروژه هاي تخصصي دعوت به همكاري مي نمايد:

1- متخصصين و مشاورين خبره در زمينه نصب، بكارگيری، 
 Unix, Linux بهينه سازی و امنيت سيستم عامل های

2- متخصصين و مشاورين خبره در زمينه نصب، بكارگيری، 
 Oracle طراحی ، بهينه سازی و امنيت پايگاه داده ها

3- متخص��ص پاي��گاه داده Oracle مس��لط ب��ه مفاهيم
 Indexes, Index Management, Configuration,
 Patching, Backups, Restores, Performance,

tuning, Query Optimization
4- متخصصين و مشاورين خبره در زمينه طراحی و اجرای 
 Business   مبتنی بر ابزار)BI( سامانه های هوش تجاری
 Intelligence )OBIEE(, Staging Area, Data

Warehouse Oracle
 Oracle 5- متخصصي��ن ومش��اورين خبره مس��لط ب��ه

Golden Gate
6-متخصصين و مشاورين خبره در زمينه مديريت، راهبری و 
 Application(امنيت بكارگيری سامانه های خادم کاربرد

Oracle Web Logic مبتنی بر )Server
7-متخصصي��ن ومش��اورين خبره مس��لط ب��ه تنظيمات

 Web Logic, Enterprise Management tools
  Monitoring

 Jsf,  Jquery 8+  مسلط به Java 8-طراح و برنامه نويس
 , Css , JavaScript , Html , Hibernate , Spring
J2EE , آش��نا با مفاهيم بانک اطالعاتی اوراکل و معماری
Service Oriented  و همچنين ابزارهای گزارش��گيری 

)Crystal Report(
9-طراح و برنامه نويس Java 8+  مسلط به مفاهيم تست، 
,Unit Test, JMeter Mock Testآش��نا ب��ا مفاهي��م 

.  Service Orientedبانک اطالعاتی اوراکل و معماری

10- برنامه نويس مجرب و متخصص در زمينه اتوماس��يون 
 Jenkins, Docker مس��لط به ،DevOps و فرايندهای

., Kubernetes
 Web(11- برنامه نويس مجرب و متخصص در زمينه وب
Programing(، معم��اری Web Form، مس��لط ب��ه 
 C# ، VB.Net ، آش��نايی کام��ل ب��ه ،HTML&CSS

Asp.Net
12- متخص��ص و مميز سيس��تم مديريت امنيت اطالعات 
)ISMS( دارای س��ابقه در مميزی و س��ر مميزی سيستم 

مديريت امنيت اطالعات
13-  متخصص عمليات مستمر پايش و امنيت توانمند در 
تحليل و ارزيابی وضعيت جاری، طراحی چرخه ، تشخيص 

ودفاع )پاسخگويی( 
14-متخصص و تحليلگر تشخيص نفوذ در عمق توانمند در 
تجزيه و تحليل ترافيک، پروتكل ها و برنامه های ترافيك سنجی، 
مس��لط بر چرخه روي��داد درIDS؛ پيكربندی و بكارگيری 
 Snort، Bro، tcpdump، Wireshark، ابزاره��ای 

Scapy، SiLK، يا ساير ابزارها 
15- متخص��ص آزمون نفوذ ش��بكه و نرم اف��زار توانمند در 
بكارگي��ری متده��ای مختلف تس��ت نف��وذ؛ توانمندی در 
 XSS، CSRF، و XXE ،اجرای فرايند حمله های تزري��ق
 Fuzzing، Payload، آزمون ه��ای  و   Logic Flaws
CTF؛ دس��تيابی و کش��ف نقص های کليدی وب به صورت 
 Burp Suite، ZAP، دستی؛ بكارگيری پيشرفته ابزارهای
BeEF، Python  برای اسكريپت های آزمون، يا ساير ابزارها

16- تحليلگر بدافزار دوره های پايه ش��بكه، مايكروسافت و 
لينوکس، تست نفوذ برنامه های کاربردی وب و شبكه،مسلط 
در مهندسی معكوس و تحليل )ايستا و پويا( بدافزار و جرم-
شناسی حافظه،آشنايی با زبان اسمبلی، بكارگيری ابزارهای 

نظارت و پويش رفتار سيستم و شبكه 
17- متخصصي��ن و مش��اورين خبره مس��لط به تنظيمات 

 load Balancerدستگاه های
 SAN 18- متخصصي��ن ومش��اورين خب��ره مس��لط ب��ه

Storage و تنظيمات پيشرفته آن
19- متخصصين و مشاورين خبره مسلط دارای مدراک بين 
المللی تجهيزات Cisco ش��امل CCIE  و ترجيحاً دارای 

CCDP مدرک
20- متخصصين و مش��اورين خبره مس��لط دارای مدرک 
بين المللی محص��والت توليد نرم افزار و ابزارهای کاربردی 

MICROSOFT شرکت
21- متخصصين در زمينه طراحی، پياده س��ازی و اجرای 
انواع س��رويس ها و نرم افزارهای مجازی سازی و سرورهای 

HP در حوزه سخت افزار و شبكه 
22- متخصصي��ن در زمين��ه نص��ب، بكارگي��ری و انجام 
 Fire(تنظيم��ات تجهيزات و دس��تگاه های دي��واره آتش

)WALL
23- گرافيست رايانه ای مسلط به بكارگيری کليه ابزارهای 
گرافي��ک رايانه ای و دارای تجربه مربوط به طراحی و پياده 

سازی پايگاه ها و پورتال های اينترنتی و اينترانتی

اين دعوت به همكاري صرفاً جهت بكارگيري در پروژه هاي 
طرح جامع مالياتي بوده و به منزله دعوت به اس�تخدام 
محس�وب نمي ش�ود و هيچگونه تعهد اس�تخدامي 
براي س�ازمان امور مالياتي كشور به وجود نمي آورد. 
متقاضيان واجد شرايط بايس��تي اعالم آمادگي کتبي خود 
جهت همكاري در يک يا چند بند از بند هاي اين دعوت نامه 
به هم��كاري )با ذکر ش��ماره بن��د يا بند ه��اي مربوط( به 
همراه خالصه س��وابق تحصيلي، تخصصي و تجربي مربوط 
را، حداکث��ر ت��ا پاي��ان وق��ت اداري روز 1398/03/25 به 
صورت حضوري يا از طريق پس��ت پيشتاز به نشاني: تهران، 
کدپستي:1553713511، خيابان خرمشهر، روبروي خيابان 
شهيد عربعلي، ستاد طرح جامع مالياتي سازمان امور مالياتي 
کش��ور و يا هر دو س��ند را به صورت الكترونيكي و با قالب 
 Info@Taraprogram.ir به نشاني الكترونيكي PDF
ارسال وتحويل نمايند. از متقاضيان واجد شرايط جهت طي 

مراحل بعدي و نهايتاً همكاري دعوت به عمل خواهد آمد.
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