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 ۷۶میلیون مشترک تلفن همراه و  ۱۹میلیون مشترک سرویس نسل سوم و چهار م وجود دارد

ﺑﺎزار

خبری درباره
فیلتر تلگرام نشنیدهام

درآمد  ۷۰هزار میلیارد تومانی بخش ارتباطات در سال ۹۹

بازار لپتاپهای گرانقیمت

ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺷﻤﺎره 2726

 ایســنا :محمــود واعظی میگویــد :فعال خبری
مبنی بر فیلتر تلگرام نشــنیدهام؛ امــا نه فقط تلگرام
بلکه به همه شــبکههای اجتماعی کــه در ایران در
حال سرویسدهی هستند ،اعالم شده باید به مقررات
و قوانین کشــور احترام بگذارند .او افــزود :ایران یک
کشــور مذهبی است و مردم ما اعتقادات دینی دارند؛
برای ما به هیچوجه پذیرفتنی نیست که در شبکهای
اجتماعی ،اخالقیات رعایت نشــود .این را اعالم کردم
که همه ســایتهایی که اخالقیــات را رعایت نکنند،
مســدود میشــوند .او ادامه داد :فیلتــر فیسبوک و
توییتــر قبل از این دولــت بوده و در کمیتــه کارگروه
مصادیق مجرمانه برای فیلتر این دو شبکه اجتماعی
تصمیمگیری شــده؛ بنابراین همین کمیته باید درباره
رفع فیلتر آنها تصمیمگیری کند.

حمله سایبری
به سیستمهای بیمارستانی
 فارس :پلیس انگلســتان در حــال تحقیق درباره
حمالت سایبری به چند بیمارستان در این کشور است
که باعث لغو تمامــی عملهای جراحی و وقتهای
مالقات پزشــکان شــد .براســاس گزارش زددینت،
حمالت یادشده در تاریخ  ۳۰اکتبر و از طریق یک رایانه
ویروســی رخ داده و بهسرعت به بخشهای مختلف
بیمارستانهایی در  Northern Lincolnshireگسترش
یافته اســت .به دنبال حمله ،شبکه رایانه بیمارستان
یادشــده بــه طور کامــل خاموش شــده تــا جلوی
واردآمدن خسارات بیشتر گرفته شود .سرانجام بعد از
سه روز و در تاریخ دوم نوامبر ،وضعیت این بیمارستان
بــه حالت عادی برگشــته اســت .حمله ویروســی
یادشــده منجر به لغو حداقــل  ۳۵عمل جراحی در
سه بیمارســتان در  Goole، Grimsbyو Scunthorpe
شــده است .واحدهای مبارزه با جرائم سایبری پلیس
یورکشــایر و هامبر در حال بررســی موضوع هستند.
کارشناســان هشــدار میدهند تکرار چنین حمالتی،
میتواند ســالمت و زندگی بیماران بستریشــده در
بیمارســتانهای انگلیــس را بهطورجــدی به خطر
بیندازد .هنوز هیچ شــخص یا گروه هکری ،مسئولیت
این حمله را بر عهده نگرفته است.

قانون جدید امنیت سایبری چین
 شــرق :رویترز گزارش میدهد چین ،قانون جدید
و بحثبرانگیزی را در حوزه امنیت ســایبری تصویب
کــرده تا به گفتــه مقامات این کشــور ،بــا تهدیدات
هکرها و تروریســتها مقابله کنــد؛ اما این وضعیت
نگرانیهایــی را در کســبوکارهای بینالمللــی و
گروههای مدافع حقوق شهروندی ایجاد کرده است.
این قانــون که از ژوئن  ۲۰۱۷به اجــرا در خواهد آمد،
بسیاری از کمپانیهای فناوری خارجی را از بخشهای
»حیاتــی« کشــور چین بیــرون خواهد رانــد؛ ضمن
اینکه شرایط دشــواری را برای نظارتهای امنیتی بر
آنها اعمال کرده و تمامی شــرکتها را ملزم میکند
دادههای خود را در سرورهای داخل خاک این کشور،
ذخیره کنید .طبق این قانون ،افراد ملزم به اســتفاده
از نامهای حقیقی و اصلی در فضای مجازی هستند.
همچنین کسبوکارها عالوه بر ذخیره تمامی دادهها
در داخل چین ،ملزم به حذف »موارد ممنوعه« طبق
درخواســت مقامات این کشور خواهند بود .همچنین
دولــت چین این اجــازه را خواهد داشــت در صورت
نیاز و بنا به ضرورتهای امنیتی ،هرگونه ســرویس یا
خدمات خارجی و اینترنتی را یکســویه متوقف کند.
در همین رابطه بیــش از  ۴۰گروه تجاری بینالمللی،
در بیانیهای مشــترک از »لی که چیانگ« ،نخستوزیر
جمهوری خلق چین ،خواســتهاند تا درباره این قانون
تجدید نظر قرار کند؛ اما در صورت اجرائیشــدن این
قانــون ،باید دیــد غولهای تکنولــوژی جهانی مانند
گوگل ،اپل و مایکروســافت ،چه رویکردی را در قبال
آن اتخــاذ میکنند؛ زیرا از یک ســو چنیــن رویهای با
عرف بینالمللی سازگار نیست و از سوی دیگر ،بخش
اعظمی از درآمد بسیاری از این کمپانیها را بازار چین
تشکیل میدهد.

اینترنت یکگیگابیتی در انگستان
 مهر :شــرکت مخابراتی بریتیش تله کام بهزودی
دسترسی بخش زیادی از مردم انگلیس را به خدمات
اینترنت باســرعت بیســابقه یک گیگابیت در ثانیه،
ممکن میکند .براســاس گزارش نئووین ،این شرکت
با اســتفاده از فناوری فیبرنوری جدیــد Openreach
 ،FTTPحداکثر ســرعت ارائه خدمــات اینترنت خود
را ســه برابر کرده و از  ۳۳۰مگابیــت در ثانیه ،به یک
گیگابیت در ثانیه افزایش میدهد که در این کشــور،
بیســابقه اســت .درحالحاضــر ۳۲۷ ،هــزار منزل
مسکونی و ساختمان تجاری میتوانند تحت پوشش
این خدمات قرار بگیرند و با گســترش زیرساختهای
فعلی ،این رقم باز هــم افزایش مییابد .بریتیش تله
کام همچنین قصد دارد در برخی از دیگر نقاط بریتانیا
هم ،سرعت خدمات اینترنت خود را به  ۵۰۰مگابیت
در ثانیه افزایش دهد .دسترســی به ایــن خدمات از
ششــم دسامبر ممکن خواهد شــد .هزینه استفاده از
خدمات اینترنت یک گیگابیت در ثانیه با سرعت دانلود
 ۲۲۰مگابیــت در ثانیه ۸۰ ،پوند در ماه خواهد بود؛ اما
اســتفاده از خدمات  ۵۰۰مگابیت در ثانیه با ســرعت
دانلود  ۱۶۵مگابیت در ثانیــه ۵۵ ،پوند در ماه هزینه
دربرخواهد داشــت .البته عالقهمندان باید  ۵۰۰پوند
هم هزینه اشتراک پرداخت کنند.

فاطمه ملکی :چانهزنیها و مذاکرات برای حصول توافقهای همکاری میان
اپراتورهای تلفن همراه بــا  ۲۴متقاضی پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه به
نیمه راه رسیده اما مهلتهای تعیینشده برای عقد قرارداد آنها هنوز به نتیجه
مشخصی نرسیده است .درحالیکه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
مقرر کرده بود سوم آبان ماه سال جاری هر اپراتور حداقل با یک اپراتور مجازی
و تا ســوم آذر ماه با دو اپراتور قرارداد ببندند ،اما تاکنون تنها دو قرارداد نهایی
شــده و برای دریافت پروانه به رگوالتوری ارائه شده است .در این میان انتظار
میرود با حصول نتیجه و صدور هرچهســریعتر پروانه اپراتورهای مجازی و
شــروع ارائه خدمات متنوع غیر از خدمات پایه صوت و پیامک ،بازار خدمات
تلفــن همراه و درآمدهای حاصل از آن تغییرات بزرگی را ایجاد کند .بر همین
اســاس هم پیشبینی میشــود درآمد بخش ارتباطات کشور در سال  ۹۹به
حدود  ۷۰هزار میلیارد تومان برسد .این رقم در انتهای سال  ۹۴حدود  ۲۰هزار
میلیارد تومان بوده که  ۷۴درصد آن از صوت و پیامک به دســت آمده و کمتر
از پنج درصد آن از دیتای موبایل بوده اســت .صادق عباسیشاهکوه ،معاون
فنی و صدور پروانههای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان این
موضوع در دومین کنفرانس اپراتورهای مجازی تلفن همراه که به وسیله گروه
علمی-تحلیلی طیف برگزار شد ،میگوید» :این پیشبینی محافظهکارانه است
و بر مبنای درآمد فعلی اپراتورها این اعداد به دســت آمده؛ اما استقبال مردم
از دیتای موبایل نشــان میدهد این بــازار بهمراتب تغییرات بزرگتری خواهد
داشــت« .به گفته او ،یکی از بازیگران عرصه ارتباطات کشــور که میتواند در
دســتیابی این اهداف نقش تأثیرگذار و کمکنندهای داشــته باشد ،اپراتورهای
مجازی تلفن همراه هســتند .او بیان میکند» :درآمــد دیتای موبایل در پایان
ســال  ۹۴به یک هزار میلیارد تومان رســید و این رقم در پایان ســال  ۹۹باید
با رشــد ۱۸برابری به رقم  ۱۸هزار میلیارد تومــان افزایش یابد« .او میافزاید:
»اپراتورهای تلفن همراه بهتدریج سهم درآمدی خود را در حوزههای پیامک و
صوت از دست میدهند« .او به اپراتورهای تازهوارد به بازار تلفن همراه ایران
توصیه کرد روی فضای کســبوکار ناشی از صوت و پیامک حساب نکنند .او

دونالد ترامپ را باید سلطان بیچونوچرای فناوری
دانســت؛ اما وقتی صحبــت از سیاســتهای پیرامون
فناوری میشــود ،رهبــران »ســیلیکون ولــی« ،نامزد
جمهوریخواهان را به باد انتقاد میگیرند؛ زیرا به عقیده
آنها ترامپ برنامه شــفافی درباره این بخش از صنعت
ارائه نداده اســت .یکی از بــزرگان جهان فناوری؛ یعنی
»پیتر تیل« ،از ترامپ تعریف و تمجید کرده؛ اما بســیاری
دیگر ،او را »تهدیدی برای نوآوری« قلمداد کردهاند .بیش
از  ۱۴۰فرد برجسته از سیلیکون ولی در نامهای سرگشاده،
ترامپ را »فاجعهای برای نوآوری« خواندند .به گزارش
 ،Business Insiderدر ایــن نامه آمده اســت» :بینش او
مغایــر با مفهوم تبادل آزاد اطالعــات ،جنبشهای آزاد
مردمی و مشارکت پربار با دنیای خارج است؛ مواردی که
همگــی برای اقتصاد ما در درجه اول اهمیت قرار دارند

در ادامه به ارائه گزارشــی از وضعیت تلفن همراه در کشور پرداخته و ادامه
میدهد» :درحالحاضر  ۷۶میلیون مشــترک تلفن همراه در کشور وجود دارد
که تنها  ۱۹میلیون نفر آنها مشــترک ســرویسهای نسل سوم و چهارم تلفن
همراه هســتند .این ارقام بیانگر این است که از نظر تعداد مشتری مطلوب در
نسلهای ســوم و چهارم تلفن همراه ،با کسب درآمد فاصله داریم ،درحالي
که این بخش میتواند درآمد زیــادی را برای اپراتورهای مجازی تلفن همراه
به دنبال داشــته باشــد« .به گفته او در دو سال گذشــته که نسلهای سوم و
چهارم تلفن همراه راهاندازی شدند ،حدود  ۱۵هزار سایت نسل سوم در کشور
و بیش از چهار هزار ســایت نسل چهارم نصب و راهاندازی شد .در عین حال
رشد دیتای هر ســه تلفن همراه کشور در این دو سال چندده برابر شده است
کــه این تجربه در هیچ جای دنیا وجود نــدارد .همچنین با توجه به اینکه در
دنیا  ۸۰درصد محتوا ویدئو اســت ،آینده روشنی در انتظار دیتای موبایل است
چراکه هنوز این بخش از محتوا در ایران رشــد نکرده است و با روند روبهرشد
آن متوسط درآمد اپراتورها به ازای هر مشترک رشد چشمگیری خواهد یافت.
در این میان با رشــد ســریع پهنای باند که به  ۵۰۰گیگابایت در ثانیه رســیده

ﻫﺮاس اﻫﺎﻟﻰ »ﺳﯿﻠﯿﮑﻮنوﻟﻰ« از ﺗﺮاﻣﭗ
و بنیان رشــد و نوآوری را فراهــم میکنند« .با توجه به
اینکه ترامپ برنامه روشنی را در حوزه فناوری ارائه نکرد،
اهالــی این صنعت مجبور شــدند از دیدگاهها و نظرات
مختلف او در ســالهای گذشــته ،بــه پیشبینی آینده
بپردازند و در بســیاری موارد ،ســخنان ترامپ به مذاق
شــیفتگان فناوری خوش نمیآید .ترامپ کامپیوترها را
چاقویی دولبه نامید و به عقیده او ،مردم باید وابســتگی
خود را به اینترنت کاهش دهند .ترامپ بهندرت از ایمیل
استفاده میکند و مشخص نیست چه مقدار از کامپیوتر
بهــره میگیرد؛ هرچند فعالیت زیــادی را از او در توییتر

دﯾﺪﮔﺎه

روﻧﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﺷﺒﮑﻪاى در اﯾﺮان
ﻧﺠﻤﻪ ﻓﺮزاﻧﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس
ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ
بازاریابی شــبکهای که بعد از گذشت بیش از یک
دهه در کشــور ما بعد از بومیسازی توانست جایگاه
قانونــی خــود را پیدا کنــد ،اکنون به عنــوان یکی از
قدرتمندتریــن روشهــای فروش در ایران شــناخته
میشــود کــه میتوانــد در آیندهای نزدیــک الگوی
فروش بسیاری از شرکتها شود؛ دراینراستا میتواند
بسیاری از مشکالت مربوط به بیکاری در نسل جوان
را برطرف کرده و اشــتغالزایی انجام دهد .بازاریابی
شــبکهای ،از طرح بازاریابی پیشرفتهای بهره برده که
این طرح یکی از اســتانداردترین و بهترین روشهای
فــروش در صنعــت بازاریابــی اســت و در آن همه
استانداردها و معیارهای مورد ارزیابی از سوی وزارت
صنعت ،معدن و تجــارت و نهادهای ذیربط که در
صنعت بازاریابی شبکهای در ایران وجود دارد ،مورد
عمل قرار گرفته اســت و به صورت مستقیم زیر نظر
کمیته نظارت بر بازاریابی شــبکهای وزارت صنعت،
معدن و تجارت فعالیت میکند.
صنفیشدنبازاریابیشبکهای
آییننامــه اجرائــی چگونگی صــدور و تمدید
پروانه کســب و نحوه نظارت بر افــراد صنفی در
فضای مجازی مشــتمل بر  ۲۹مــاده و  ۱۳تبصره
به وســیله اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه
هیأت عالــی نظارت و وزارتخانههــای اطالعات و
ارتباطــات و فناوری اطالعات تهیــه و در صدمین
جلســه هیأت عالی نظارت تأیید و در  ۱۴تیر ســال
 ۹۴به تصویب وزیر صنعت معدن و تجارت رسید.
طبــق بند ب ماده یک و همچنین ماده شــش این
آییننامــه ،فعالیــت بازاریابی شــبکهای در زمره
فعالیتهای صنفی قرار میگیرد و باالخره مراحل
قانونی بازاریابی شــبکهای در کشور ایران روزبهروز
باعــث ارتقای این صنعت قدرتمند میشــود و از
تاریخ مذکــور به بعد به عنوان صنــف و اتحادیه
شناخته شده اســت و پروانههای کسب این صنف
مانند بقیه اصناف به مدت پنج سال تمدید شد .با
نظارت مســتقیم بر روند کاری این صنعت داخل
ایــران بهوضوح میتوان متوجه آینده روشــن این
صنف داخل کشور عزیزمان شد .بازاریابی شبکهای
یــک صنعت فروش قدرتمنــد و محبوب بین اکثر
شرکتها و شرکتهای معتبر دنیاست .دولت ایران
از سال  ۸۸تصمیم به اجرای صحیح این صنعت در
داخل کشور گرفت ،چراکه این کار در خارج از ایران
به عنوان یک روش فوقالعــاده برای فروش کاال،

است ،ترافیک محتوای داخلی نیز رشد درخورتوجهی یافته است به طوریکه
ســهم ترافیک داخلی در گذشته  ۱۰درصد بوده و اکنون نسبت به کل ترافیک
تبادلشده در کشور ۴۵ ،درصد ترافیک داخلی است.
او ادامه میدهد» :رویکرد رگوالتوری در چند ســال اخیر خیلی متفاوت با
قبل از آن شده اســت ،در این میان تنوعبخشی به سرویسهای ارزشافزوده
با ظرفیت موجود در کشــور و ورود بازیگران جدید ،حجم بازار را نیز بهشدت
گســترش خواهــد داد« .او افزود» :همچنیــن با ارائه خدمــات ترابردپذیری
شمارههای تلفن همراه و شــروع فعالیت اپراتورهای مجازی ،مردم با دست
بازتر و تنوع بیشــتری میتوانند نسبت به انتخاب سرویس و اپراتور خود اقدام
کنند و از همین رو گرایش به سمت اپراتورهای مجازی افزایش خواهد یافت«.
او همچنین از ارائه دسترســی به خدمات بیسیم به شرکتهایی خبر داد که
مجوز اپراتور مجازی تلفن همراه را دریافت کنند .او ابراز امیدواری کرد نخستین
ســیمکارت اپراتورهای مجازی تلفن همراه تا دو ماه آینده وارد بازار شود و با
شــروع ســرویسدهی آن ،عمده نگرانیها از حضور این اپراتورها رفع شود.
او معتقد است ریســک فعالیت اپراتورهای مجازی تلفن همراه در ایران باال
بوده و هر سرمایهگذاری ریسک متناسب با خودش را دارد اما آنچه مشخص
است ،این است که ما نمیخواهیم در سرویسهای پایه ،رقابت قیمتی شکل
بگیرد و ارائه ســرویسهای پایه تخفیفی با توجه به قیمت پایین خدمات در
ایران موفق نخواهد بود .او توصیه کــرد :تعامل اپراتورهای مجازی و اصلی
نباید در مســیر تضاد منافع قرار بگیرد وگرنه هر دو اپراتور بهویژه اپراتورهای
مجازی متضرر میشوند .ضمن اینکه بنا نیست اپراتورهای مجازی با اپراتورها
سرشاخ شــوند بلکه باید وارد حوزههایی شوند که پوشش داده نشده است.
او میگوید» :مجموع تعداد مشــترکان پیشبینیشده اپراتورهای مجازی در
طرحهای تجاری برای هر سال  ۳٫۵میلیون است و پیشبینی میشود تا آخر
دوره پروانه به  ۳۵میلیون مشترک برسد .این در حالی است که بیشترین سهم
بازاری که اپراتورهای مجازی تلفن همــراه میتوانند جذب کنند ،بیش از ۱۵
درصد از سهم بازار نخواهد بود«.

همچنین یک شغل پردرآمد برای افراد فعال در آن
و نیز یک رشــته علمی و حتی دانشــگاهی مطرح
میشــود ،ازاینرو پس از تحقیقات بسیار گسترده
روی این صنعت ،در پاییز  ،۱۳۸۸به طور رسمی در
فراخوانی عمومی اعالم شد شرکتهای عالقهمند
به فعالیت در این حوزه میتوانند درخواست خود
را به وزارت بازرگانی ارائه کنند .شرکتهای زیادی
در آن تاریخ درخواســت داده و پس از بررسیها و
گذر از فیلترهای مختلف ،درنهایت پس از دو سال،
در سال  ،۱۳۹۰فقط هشــت شرکت موفق به اخذ
مجوز رســمی فروش شبکهای از دولت جمهوری
اســالمی ایران زیــر نظر کمیته نظــارت بر فروش
شبکهای که متشکل از نمایندگان وزارت اطالعات،
وزارت صنعت ،معــدن و تجارت )وزارت بازرگانی
سابق( ،نیروی انتظامی و دادستانی کل کشور است،
شدند .کمیته نظارت بر بازاریابی شبکهای متشکل
از چهار نهــاد ،وزارت صنعت ،معــدن و تجارت،
وزارت اطالعات ،نیروی انتظامی و دادســتانی کل
کشور است.
رانندگییکتهدیداستیافرصت؟
آیا رانندگی فرصت است یا تهدید؟ رانندگی تهدید
خواهد شــد وقتی اصول مندرج در قوانین را رعایت
نمیکنیــم .بنابراین زاویه دید و بعــد نحوه عملکرد
و پایبندیمان بــه اصول پایــدار ،از تهدیدها فرصت
میســازد .با تجارتی کــه انجام صحیــح آن اثراتی
ماندگار بر گســتره جامعه ما خواهد داشت ،چه باید
کرد؟ واقعیت این است که بازاریابی شبکهای بهترین
روش دسترسی به مشتری اســت .راهکاری بینظیر
بــرای احیای تولید ملــی و راهانــدازی کارخانههای
نیمهتعطیــل و مقابلــه بــا برندهایــی اســت که با
تبلیغات گســترده ،تولید را در کشور ما به مرز فاجعه
کشاندهاند .رفع بیکاری ،تولید ثروت و ازبینبردن فقر
و همچنین ایجاد تجربیاتی فوقالعاده برای یک جوان
ایرانی جویای کار از درگیرشــدن با تجارتی جهانی که
اعتمادبهنفس را بــه او ارزانی میدارد و این اتفاق را
با کمترین هزینه مالی تجربه خواهد کرد ،از مجموعه
آثار مثبت ایــن تجارت اســت .راهحلهای متعددی
بــرای نجات یکی از زیباتریــن تجارتهای دنیا وجود
دارد ،الزم است چشمان خود را باز کنیم و بپذیریم باز
هم به خطا رفتیم .امروز بازاریابی شــبکهای سالحی
مقتــدر در مقابــل هیــوالی واردات اســت و ابزاری
حرفهای بــرای ایجــاد تولیدی مانــدگار و صادراتی
افتخارآمیز .اما رفتارهای اشــتباه ،نداشــتن آموزش
صحیح ،انتخاب منافع کوتاهمدت و خودخواهانه و در
یک کالم رفتار غیرمتعهدانه ،ما را به این وضع کشانده
است .بازاریابی شــبکهای یک فرصت است؛ فرصتی
بینظیر برای تکمیل پازل اقتصاد مقاومتی.

میبینیم )البته احتمال میرود که توییتها نیز از طریق
تیمی مجزا ارسال میشوند( .ترامپ در وبسایت رسمی
کمپین تبلیغاتیاش» ،مارک روبیو« را »ســناتور شخصی
مــارک زاکربرگ« نامید و گفت :افزایش محدودیت برای
این نیروهای  ،H-1Bشــرکتها را مجبــور خواهد کرد
شــغلهای موجود را به نیروهای مشتاق و بیکار داخل
کشــور بدهند ،به جای اینکه کارکنــان ارزانقیمت را از
دیگر کشــورها به خدمت بگیرند .ویــزای  H-1Bنوعی
ویزای کاری است که بســیاری از شرکتها ،برای جذب
استعدادهای بینالمللی به آن تکیه دارند .واشنگتنپست

میگوید ترامپ چندین بار در این زمینه تغییر عقیده داده
و میگوید سوءاســتفاده از برنامه  H-1Bرا پایان خواهد
داد؛ اگرچه خود او به عنوان کارفرما ،اســتفاده زیادی از
این قانون کرده اســت .ترامپ میخواهد بخشهایی از
اینترنت را که داعش در آن حضور دارد ،ببندد .او در یکی
از سخنرانیهایش در تگزاس ،گفته بود» :باید برویم بیل
گیتــس و چند نفر دیگر را ببینیم تا متوجه شــویم واقعا
چه خبر است .باید برویم با آنها صحبت کنیم و اگر الزم
باشد ،بخشهایی از اینترنت را ببندیم« .زمانی که »ادوارد
اسنودن« اسناد محرمانهای را افشا کرد که از جمعآوری
غیرقانونــی دادههای شــهروندان و کنتــرل تماسهای
تلفنی آنها از سوی  NSAخبر میداد ،ترامپ اشاره کرده
بود ،از  NSAخبر حمایت میکند و این سازمان حق دارد
دادهها را جمعآوری کند.
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 لپتاپهایی با قیمت بــاالی چهار میلیون تومان
معموال دارای پردازندههای  Core i7اینتل هســتند .با
توجه به قیمت این دســتگاهها ،مشخصات فنی آنها
و امکاناتی که در اختیار شــما قرار میدهند ،مناسب
کاربــران خاص اســت .در این راهنمــای خرید هدف
معرفی بهترین لپتاپهای موجود در بازار به منظور
فعالیتهای سنگین است.
surface book
بــه گزارش زومیت ،عــالوه بر اســتفاده به عنوان
لپتاپ میتوانید ســرفیسبوک را به یــک تبلت نیز
تبدیــل کنید و از آن بهراحتی بهــره ببرید .ایراداتیهم
دارد که ممکن است حتی شما را مجبور به خاموش و
روشنکردن مجدد لپتاپ نیز بکند .اشکاالتی از جمله
سختی در بازکردن صفحهنمایش و همچنین فاصله
بین صفحهنمایش و کیبورد هنگام بستهبودن لپتاپ
را میتوانیــد به ســرفیسبوک وارد بدانید که البته به
هیچ عنوان آزاردهنده نیســتند .قیمــت ۱۳اینچی آن
حدود پنجمیلیونو  ۴۹۹هزار تومان است.
MacBook Pro
قدرت این لپتاپ به لطف پردازنده برادول ،هشت
گیگابایــت حافظــه رم ،حافظه ذخیرهســازی  SSDو
نمایشگر جذاب ،در سطح باالیی قرار دارد و بهراحتی
میتوانید روی شارژدهی مکبوک پرو ۱۳اینچی ۲۰۱۵
حساب ویژهای باز کنید .قیمت آن حدود چهارمیلیونو
 ۸۷۵هزار تومان است.
Spectre X360
عالوه بر ظاهر زیبا و انعطاف در چرخش کامل این
نمایشگر به صورت  ۳۶۰درجه ،این دستگاه همچنین
به پردازندهای بسیار قدرتمند نیز مجهز شده تا در کنار
هشت گیگابایت حافظه رم و حافظه ذخیرهسازی ۵۱۲
گیگابایــت  SSDتبدیل به دســتگاهي همهفنحریف
برای شــما شود .قیمت نســخه  ۵۱۲گیگابایت حدود
پنجمیلیونو  ۳۰۰هزار تومان است.
XPS 13
این اولترابــوک میتواند تا  ۱۶گیگابایت حافظه رم
را در کنار  ۵۱۲گیگابایت حافظه ذخیرهسازی پشتیبانی
کند .قیمت نســخه  ۲۵۶گیگابایت حدود پنجمیلیونو
 ۶۰۰هزار تومان است.
aspire v15
اگر قصــد خریــد اولترابوکی قدرتمنــد را دارید و
کیفیت صفحهنمایش آن اهمیت چندانی برای شــما
ندارد ،این لپتاپ میتواند یکی از گزینههای مناســب
موجود در بازار باشد .قیمت حدود چهارمیلیونو ۳۴۰
هزار تومان برای این محصول در نظر گرفته شده است.

