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رویداد

مخابرات مجاز به اعمال
تعرفههاي شوراي رقابت نيست

ف�ارس :در حالي كه ش��وراي رقاب��ت افزايش
12درصدي تعرفه مكالمه ثاب��ت از ابتداي ديماه
را مصوب كرده بود ،معاون سازمان تنظيم مقررات
گفت :براس��اس تصميم اتخاذ شده در رگوالتوري،
شركت مخابرات مجاز به اعمال اين تعرفهها نيست.
حسن رضواني در اينباره بيان كرد :شركت مخابرات
نميتواند تعرفههاي جديد تصويب ش��ده از سوي
ش��وراي رقابت را اجرا كند .به گفته وي براس��اس
تصميم در نظر گرفته شده در رگوالتوري ،شركت
مخابرات مجاز به اعمال اين تعرفهها نيست.

شركتهاياينترنتي
پروانه خود را تمديد كنند

شرق :به گفته مديركل صدور پروانه سرويسهاي
ارتباطي و فناوري اطالعات سازمان تنظيم مقررات و
ارتباطات راديويي براساس ضوابط و دستورالعملهاي
اجراي��ي مربوط به ص��دور پروان��ه توزيعكنندگان
اينترنت ( )ISDPو عرضهكنندگان خدمات اينترنت
( ،)ISPدارندگان پروانه موظف هس��تند تا يك ماه
قبل از پايان اعتبار پروانه ،درخواس��ت تمديد پروانه
خود را به رگوالتوري ارايه كنند .حسين صميمي با
بيان مطلب فوق افزود :به منظور حمايت از فعاليت
ش��ركتهاي داراي پروانه و جلوگي��ري از فعاليت
شركتهاي غيرمجاز ،ش��ركتهاي  ISDPبايد از
عقد قرارداد ارايه خدمات پهناي باند به شركتهاي
 ISPكه پروانه معتبر ندارند ،خودداري كنند.

آمريكا در پي
ترغيب  MTNبه ترك ايران

وايمكس نيوز:گروه فشار معروفي در واشنگتن به
نام اتحاد عليه ايران هستهاي ( )UANIاعالم كرد،
در پ��ي به راهانداخت��ن كارزاري براي ترغيب گروه
مخابراتي امتيان آفريق��اي جنوبي براي فروختن
سهماش در ايرانسل-دومين بهرهبردار بزرگ تلفن
همراه در ايران -اس��ت .روزنام ه والاستريت ژورنال
به نقل از ناتان كارلتون س��خنگوي گروه UANI
خبر داد سرمايهگذاري در مخابرات ايران به معناي
كم��ك به مقامات اين كش��ور در اعمال مميزي و
ردگيري كاربران تلفن همراه اس��ت .اين در حالي
اس��ت كه امتيان پ��س از پيگيريهاي خبرنگار
روزنام ه اقتصادي والاستريت از اظهارنظر راجع به
فعاليتهاي خود در ايران امتناع كرد.
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دیدگاه

اتحاديه اروپا قوانين جديد درباره حريم شخصي آنالين تدوين كرد

طرحي براي بازپسگيري حق فراموش شده كاربران
ش�رق :كميس��يون اروپا مقررات جديدي را به منظور
حفاظ��ت از حري��م ش��خصي آنالين تدوي��ن كرد كه
درصورت تصويب به كاربران اجازه ميدهد به روش��ي
واض��ح و موثرتر از اطالعات ش��خصي خود در ش��بكه
محافظ��ت كنند .اين اقدام كميس��يون اروپا در مقابل
طرح كنگره آمريكاس��ت كه به دولت اين كشور اجاره
م��يداد آيپيهاي كاربراني كه به نظر ميرس��د اقدام
عليه امنيت آمريكا داشته باشند را رديابي كند .در پي
جنجالهاي ايجاد ش��ده از قانون توقف سرقت آنالين
( )SOPAو قان��ون محافظت از آيپ��ي يا PIPAدر
آمريكا ،اتحاديه اروپا مقررات جديد و سختگيرانهتري را
در مورد حافظت از اطالعات شخصي كاربران اينترنت
اما به روشي كه از وسوسه قانون  SOPAبه دور باشند،
اعمال خواهد كرد .از اين رو اعضاي اتحاديه اروپا بر اين
باورن��د كه با تصويب اين طرح به كاربر اجازه ميدهند
محدوديت حريم خصوصي خود را تعريف كرده و هيچ
دولتي اجازه ورود به محدوده تعريف شده آن را نداشته
باشد .پيش از اين ،كميسيون اروپايي وابسته به اتحاديه
اروپا از اختصاص بودجه  600ميليون يورويي به منظور
اجراي طرحهايي با هدف توسعه كاربرد اينترنت ميان
مردم و ش��ركتهاي خصوصي خبر داد .هدف اصلي از
اجراي اين طرحها مدرنس��ازي و توس��عه اينترنت به
منظور افزايش خالقيت و نوآوري و همينطور افزايش
فرصتهاي ش��غلي در ارتباط با اين ابزار نوين ارتباطي
است.
طرحي براي توسعه اينترنت در اروپا
در اجراي اين طرح  152سازمان مختلف با يكديگر
همكاري خواهند كرد و اجراي كامل مرحله اول آن تا
پايان سال  2012به طول خواهد انجاميد .قرار است در
مرحل��ه اول  90ميليون يورو به اجراي طرحهاي مورد
نظر اختصاص يابد .يكي از طرحهايي كه در اين مرحله
اجرا ميشود FI-WARE ،نام دارد .اتحاديه اروپا 41
ميليون يورو به اجراي اين طرح اختصاص داده اس��ت.
با اين بودجه هس��ته اوليه مركزي زيرساختهاي الزم
براي توس��عه خدمات اينترنتي در ق��اره اروپا به وجود
ميآي��د ت��ا در مرحل��ه دوم برنامهها و س��رويسهاي
كاربردي مورد نياز روي اين هس��ته اصلي ارايه شوند.
«ويوي��ان ردينگ» ،معاون رييس كميس��يون اروپا در
كنفرانس��ي كه در مونيخ برگزار ش��د ،ضمن اعالم اين
خبر خاطرنش��ان كرد كه قاره كهن ميتواند با قوانين
سادهتر و كمهزينهتري از كاربران و شركتها محافظت

كند .ردينگ با اش��اره به نتايج يك نظرس��نجي نشان
داد كه  72درصد از اروپاييها درباره اينكه ش��ركتها
چگونه از اطالعات آنها استفاده ميكنند نگران هستند.
ب��ر اس��اس گ��زارش «مهر» ب��ه گفته مع��اون رييس
كميسيون اروپا ،يك قانون واحد ميتواند براي مثال ،با
كاهش مراحل تشريفات اداري ساالنه  2/3ميليارد يورو
در تجارت اروپا پسانداز كند.
اي��ن قوانين جديد ابتدا ب��راي تصويب در پارلمان
اروپا مورد بررس��ي قرار خواهند گرفت و س��پس براي
تصويب نهاي��ي به پارلمانهاي هر يك از كش��ورهاي
عضو اتحاديه فرس��تاده خواهند ش��د .ردينگ در اين
خص��وص توضي��ح داد« :اين قواني��ن دو اصل مهم را
دنبال ميكنند كه اولي شركتهايي كه در معرض يك
كاهش اطالعات قرار دارند را وادار ميكند اين مس��اله
را ظرف مدت  24س��اعت به مقامات ذيصالح اطالع
دهن��د ».اين اصل ،اطالعاتي را مدنظر قرار ميدهد كه
كاربران در ش��بكههاي اجتماع��ي و برنامههاي جانبي
ابري وارد ميكنند .اصل دوم كه در واقع مجوزي براي
اجراي قانون فراموشي (حق فراموش شدن) است ،يك
نتيجه مستقيم اصل نخست به شمار ميرود .همانطور
كه هر ش��هروند اروپايي آزاد است ،پساندازهاي خود
را در هر موسس��ه مالي و بانكي كه ميخواهد س��پرده
و در ه��ر زماني آنها را جابهج��ا كند ،اطالعات نيز بايد

به عنوان اموال كاربر و نه شركتهاي جمعآوريكننده
آنها ش��ناخته شود .به اين ترتيب ،در تنظيم قراردادها
نه تنها حقوق دفاع از سوءاس��تفاده يا كنترل اطالعات
بايد ذكر شود بلكه كاربر بايد از اين مساله نيز مطمئن
شود كه ميتواند اطالعات خود را جابهجا يا حذف كند.
«ويويان ردين��گ» در ادامه اف��زود« :حفاظت از كپي
رايت هرگز نبايد به عنوان يك پيش متن براي مداخله
درباره آزادي اينترنت اس��تفاده شود و واضح است كه
حق فراموش ش��دن به معناي حق ح��ذف كل تاريخ
نيست ».به بياني ساده ،اين قانون به كاربر حق ميدهد
كه اطالعات ش��خصي خ��ود را از س��رورهاي اينترنت
حذف كن��د .در حدود دو ماه قبل كميس��يون اروپا با
اب��راز نگراني از عدم رعايت حريم خصوصي كاربران در
فيسبوك اعالم كرد كه بايد به روشي واضح درك كند
اين شبكه اجتماعي چگونه از اطالعات شخصي كاربران
استفاده ميكند.
كميس��يون اروپا از فيسبوك خواس��ت كه اجازه
دهد كنترل پايگاههاي اطالعاتي خود را به سازمانهاي
تنظي��م مق��ررات اتحاديه اروپا بدهد تا به اين وس��يله
كميسيون اروپا بتواند حريم شخصي كاربران اين شبكه
اجتماعي را تضمين كند.
به ويژه هدف كميس��يون اروپا حفاظت از اطالعات
حس��اس (ش��امل گرايشه��اي سياس��ي و مذهبي)
افقي:
جدول
 -1 1427آدم زرنگ و تودار -قالي كوچك -2
تعدادي ساختمان كنار هم -مخلوط قير
و ماسه -واحد طول روسي  -3پايتخت بوتان -دعاي
صبح جمعه -پايداري ،ثبات  -4يك ورق كاغذ -سيم
ايمنكننده لوازم الكتريكي -دانه خوش��بو -بيماري
كبدي  -5خويش��اوندي -افول كردن  -6نسل سوم-
ضمير مخاطب عرب -بيرون��ق  -7آبراهي كوچك-
ادامهدهنده -پادشاه حبشه  -8نام مادر حضرت مهدي
(عج) -پيامآوري -ابزار اضافه الزم  -9منفعت غير را بر
مصلحت خود مقدم داشتن -شنا -واحد شمارش چارپا
 -10اندام -پيمان -پل  -11كفش الستيكي -مناسب
 -12دوست داشتني -صداي زنبور -سنگيني-كشنده
بيصدا  -13آشكار -احسنت ،آفرين -قالب شعر خيام
 -14فري��اد -قاطي پاطي -س��نت  -15از ادويهجات
خوشبو كه در ش��يرينيپزي مصرف دارد -اثر هوارد
فاست

« ايميل» ملي بدون گواهينامه امنيت
سايه بهنود

كاربران اتحاديه اروپا اس��ت« .ويويان ردينگ» ،معاون
رييس كميس��يون اروپا در اين خص��وص توضيح داد:
«كميس��يون نياز به شفافيتهاي بيش��تري در مورد
اطالع��ات حس��اس كارب��ران دارد و مصرفكنندگان
اروپاي��ي فيسبوك بايد با اطمينان بدانند كه اطالعات
ش��خصي آنها چگونه استفاده ميشود ».ردينگ افزود:
«اينكه فيسبوك يك ش��ركت آمريكايي اس��ت به آن
معنا نيس��ت كه به قوانين اتحاديه اروپا در مورد حريم
ش��خصي احترام نگذارد ».همچنين س��خنگوي عضو
هيات فناوري اطالعات انگليس در اين خصوص اظهار
كرد« :اگر قرار است اطالعات شخصي كاربران به دست
اش��خاص ثالث برس��ند يا براي تبليغات استفاده شوند
بايد اين مس��اله به وضوح در سايت اطالعرساني شود
ت��ا كاربر در لحظه ثبتنام بتواند آگاهانه در مورد ورود
به سايت تصميمگيري كند ».براساس گزارش وبنيوز،
اكن��ون در صورت اجرايي ش��دن اي��ن قوانين جديد
ميتوان مش��كالتي را كه كاربران با فيسبوك ،گوگل
و ياهو در مورد اطالعات ش��خصي خود دارند  27برابر
كاهش داد.
بازپسگيري حق فراموش سپرده شده
بر اس��اس اظه��ارات كارشناس��ان ،اتحادي��ه اروپا
ميخواهد ب��راي كارب��ران اينترنت ،ح��ق قانوني «به
فراموش��ي سپرده ش��دن» بگيرد .اما طبيعت اينترنت
اجازه نميدهد كه حري��م خصوصي افراد واقعا رعايت
شود .آيا اين قانون تازه ،متفاوت خواهد بود؟ به گزارش
نيوساينتيس��ت ،كميس��ر عدالت اتحاديه اروپا ،ويويان
ردينگ ،در پارلمان اين اتحاديه گفته كه وبس��ايتها
بايد به مردم امكان كنترل بيشتري روي اطالعاتشان
بدهن��د .وي ميگوي��د« :من ميخواهم مش��خصا اين
موضوع را روش��ن كنم كه مردم بايد حق حذف كردن
اطالعاتش��ان از اينترنت را داشته باشند و اصال كافي
نيس��ت كه فقط چنين امكاني در اختيار داشته باشند.
اين بايد يك حق قانوني باشد».
البته ش��ايد وضع قانون براي حفظ حريم خصوصي
كاربران اينترنت غيرعملي باشد ،اما فناوري ،گزينههاي
ديگري را هم در اختيار ما قرار داده اس��ت .براي مثال،
اوايل امسال گروهي آلماني تكنيكي ساختند كه توسط
آن ميتوان براي عكسها تاريخ انقضا مش��خص كرد.
اين تكنيك كه اكسپاير (انقضا) ناميده شده ،عكسها را
با كليدي رمزگذاري ميكند كه باعث ميشود فقط تا
قبل از زمان خاصي ،آن عكس قابل ديدن باشد.

سالهاست كه ارايه پروژهها و طرحهاي گوناگون
در حوزه فناورياطالعات و ارتباطات با واژه ملي بودن،
گره خورده اس��ت .انگار بايد هر پروژهاي ايراني ،صفت
ملي بودن را به دنبال خود داشته باشد .از اينترنت ملي،
ديتاسنترملي ،سيستم عامل ملي و ...كه بگذريم ،طي
يكسال اخير بسيار از ايميل ملي شنيدهايم؛ پروژهاي
كه توس��ط س��ازمان فناوري اطالعات كلي��د خورده
است .بنا بر اظهارات مس��ووالن اين سازمان ،استفاده
از پست الكترونيكي داخلي براي كاركنان و مسووالن
وزارتخانهها ،س��ازمانها ،شركتها و ...اجباري خواهد
ب��ود اما گويا فعال براي ديگر كاربران اينترنتي اجباري
وجود ندارد .از زمان مطرح شدن ايميل ملي از سوي
مقامات سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات ابهاماتي
درباره عدم امنيت الزم و همچنين موفقيتآميز بودن يا
كاربردي شدن آن به ميان آمده است .از جمله اينكه در
شرايطي كه اكثر كاربران در بخش دولتي يا غيردولتي
ترجيح ميدهند از س��امانهاي مطمئن و قابل اعتماد
و معتبر استفاده كنند ،آيا درگاه خدمات الكترونيكي
ايران بهعنوان بس��تر ايميل ملي ،اين قابليت را دارد
تا با توجه به محبوبيت دو پست الكترونيك ياهوميل
و جيميل ،كاربران ايراني را مجاب به اس��تفاده از اين
ت ملي كند .بنا بر اظهارات سعيدمهديون مديرعامل
پس 
سازمان فناورياطالعات ،امينت پست الكترونيكي ملي
به مراتب باالتر از س��رويسهاي خارجي است؛ چراكه
حداقل اطالعات حياتي و عمومي كاربران در داخل قرار
دارد .او همچنين اعتقاد دارد كه حتي اگر اين سرويس
ملي امن نباش��د بايد به آن اطمينان كرد تا با گذشت
زمان به اس��تاندارد الزم برس��د و در صورت استفاده
كارب��ران از اين س��امانه ،اطالعات موجود در پس��ت
الكترونيكي آنها به خارج از كش��ور منتقل نميشود.
در حالي مس��ووالن س��ازمان فناوري اطالعات درباره
امن بودن ايميل ملي نسبت به ايميلهاي خارجي
تاكيد دارند ،كه بايد گفت اين پست الكترونيكي فاقد
گواهينامه امنيتي بينالمللي اس��ت .اگر شما اقدام به
ثبتنام براي دريافت يك ايميل ملي داش��ته باشيد
حتم��ا با صفحه هش��داري از طرف س��ايت iran. ir
روبهرو ميش��ويد .اين هشدار شما را به ناديده گرفتن
هشدارهاي امنيتي از سوي مرورگرها تشويق ميكند.
در واقع در صفحه نخست اين سايت پيش از ثبتنام
با عكس و توضيح از كاربران درخواس��ت ميكند كه
هش��دار مرورگرهايي همچون اكسپلورر ،فايرفاكس و
گوگل كروم براي معتب��ر نبودن مجوزهاي امنيتي را
ناديده بگيرند و با پذيرش ريسك به ثبتنام بپردازند.

عمودي:
 -1دچار شدن -استخواني كه در شرطبندي ميشكنند-
اعجازكننده  -2براي ورود به سينما تهيه ميكنيد -نوعي
زردآلو -زمانها  -3فاصله عدس��ي را ك��م و زياد كردن-
تناور -گياه تاج ريزي  -4س��رزده و ناگهاني -شهر ويتنام
 -5پشت و عقب -پدال دوچرخه -زندگي كن  -6ويتامين
انعقاد خون -پيشي گرفتن -تكرار حرف بيست و شش-
وس��يله باغباني  -7از شهرهاي آلمان -تنبل -همسر زن

 -8از اعداد دو رقمي -جمع تابع -كتاب حضرت داوود
 -9رس��اتر -برافروخته -بانگ جانور درنده  -10باالي
كوه -س��خن بيپرده -افراطي -كلمه ش��گفتي -11
گوش��ت آذري -نام گلي -پايين رفت��ن آب دريا -12
حرير -از جان گذشته  -13سرگرد قديم -محاكمه -از
كلمات استفهام  -14نوعي پرنده -صيد -خوشبخت
 -15ن��ام جزي��رهاي در كش��ورمان -سرپرس��ت -از
نيروهاي چندگانه ارتش

حل جدول
1426

سودوكو
سودوكو  Sudokuيك واژه تركيبي ژاپني به معناي عددهاي بيتكرار است
و امروزه به جدولي از اعداد گفته ميشود كه به عنوان يك سرگرمي رايج
در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ ميرسد.
سودوكو
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قانونهاي حل جدول سودوكو:
 -1در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا  9نوشته شود .بديهي است كه هيچ عددي
نبايد تكرار شود.
 -2در هر مربع  3×3اعداد يك تا  9بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.
سودوکو سخت

حل سودوكو
429

حل
سودوکو سخت
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