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شیوا سعیدی، شهروند| نرم افزارهای »پیام رسان« 
گون��ه ای از چت آنالین هس��تند که خدم��ت انتقال 
س��ریع پیام را در اینترنت برای کاربر فراهم می کنند. 
در سال های اخیر برنامه های پیام رسان رایگان یا ارزان 
جایگزین پیامک های مخابراتی شده اند. بسیاری از این 
برنامه ها گزینه هایی مانند چت ه��ای گروهی، تبادل 
محتوای گرافیکی، عک��س، ویدیو و ص��وت را فراهم 
می کنند. رایگان بودن و سرعت باالی ارسال پیام سبب 
ش��ده ایرانی ها نیز مانند بقیه مردم جهان به استقبال 

این نرم افزارها بروند. در این کشور 
پیام رس��ان های متع��ددی فعال 
هستند که هرکدام سعی دارند به 
کاربران بیش��تری دست یابند. تا 
همین اواخر یکی از محبوب ترین 
نرم افزارها »وایبر« بود. این برنامه 
با ارس��ال س��ریع پیام و عکس، 
امکان ایجاد گفت وگوی گروهی 
و استیکرهایی جذاب، طرفداران 
زیادی داش��ت و حتی به بستری 
برای تجارت و تبلیغات نیز تبدیل 

شده بود.
اما طی چند هفته اخیر موج مهاجرت کاربران ایرانی 
به پیام رس��ان رایگان دیگری افزایش یافته است. این 
جمعیت که تعدادش��ان به پنج میلیون نفر می رسد، 
مدتی اس��ت که از کند ش��دن و اخت��الل در فرآیند 
خدمت رسانی این برنامه شکایت دارند . هرچند به غیر 
از »وایبر« نرم افزارهای متع��ددی مانند »واتس آپ«، 
»الین«، »کیک«، »گوگل چت«، »هایک« و غیره در 
ایران کاربرد دارند، اما نرم افزاری تازه وارد، در این رقابت 
پیروز شده و توانسته است تعداد زیادی از کاربران ایرانی 
وایبر را به چنگ بیاورد. این نرم افزار که دو یا سه سالی از 
عمر آن می گذرد »تلگرام« نام دارد. این برنامه پیام رسان 
توسط دو برنامه نویس روس و در آلمان تهیه شده است. 

کسادی بازار واتس آپ عامل رونق تلگرام 
البته به نظر می رس��د این نخستین باری نیست که 
تلگرام بازار یک نرم افزار دیگر را کساد می کند. هنگامی 
که در فوری��ه 2014 نرم افزار »وات��س آپ« برای چهار 
ساعت متوقف شد، حدود پنج میلیون نفر در نرم افزار 
تلگرام ثبت نام کردند. این برنامه به س��رعت در جدول 
رده بندی فروش��گاه های برنامه موبایل رشد کرد و به 
برترین برنامه رایگان در 46 کش��ور از آلمان تا اکوادور 
تبدیل شد. در آمریکا و چند کشور دیگر نیز تلگرام به 
رتبه نخست شبکه های اجتماعی دست یافت و باالتر از 

فیس بوک، واتس آپ، کیک و.... قرار گرفت. 
هنوز دقیقا مش��خص نیس��ت چرا تلگرام به عنوان 
جایگزین واتس آپ، برنامه ای با 450 میلیون کاربر در 
سراسر جهان، انتخاب شده است. کاربران می توانستند 
»کیک«، »مسنجر« »فیس بوک« یا نرم افزار »الین« 
را انتخاب کنند که هرکدام از آنها صدها میلیون کاربر 
دارند. واضح است که نکته متمایزی درباره تلگرام وجود 
دارد. دلی��ل محبوبیت این برنامه تنها خریده ش��دن 
واتس واپ و کاهش س��رعت آن نب��ود. »مارکوس را« 
یکی از مدی��ران تلگرام می گوید: پی��ش از آنکه فیس 
بوک ش��رکت واتس آپ را بخرد، ما برنامه شماره یک 
در زبان های اس��پانیایی، عربی و چند فروشگاه برنامه 
در آمریکای التین بودیم. ما رشد کرده بودیم. بنابراین 
ادغام واتس آپ و مشکالت دیگر تاثیرگذاری تلگرام را 
در کشورهای خاصی بیشتر کرد. این درحالی است که 
به نوشته وب سایت App Annie که در زمینه تحلیل 
برنامه ها فعالیت می کند، تلگرام در نیمه فوریه 2014 

درحال اوج گیری بود.
اما واقعا تلگرام از کجا آمده است؟ برخالف شایعات 
متعدد درباره هندی بودن منش��ا این برنامه، دو برادر 
روس به نام »های پل« و »نیکالی دوروف« این برنامه 
را طراحی کرده اند. آنها بزرگ ترین شبکه اجتماعی این 
کشور یعنی VKontakte را نیز راه اندازی کرده اند که 
نمونه روس��یه ای فیس بوک به حساب می آید. تلگرام 
در حقیقت یک خدمت پیام رس��ان اس��ت که سرعت 
واتس آپ و س��بکی نرم افزار Snapchat را با اقدامات 
امنیتی تازه در هم آمیخته اس��ت. واتس آپ سرآغازی 
برای محبوبیت تلگرام شد و به نظر می رسد این برنامه 
همچنان شاهد افزایش تعداد کاربر است و بدون شک 

این روند ادامه خواهد یافت.
پروتکل امنیتی عامل محبوبیت

به نظر می رسد تلگرام از بسیاری جهات یک نسخه 
کامل از وات��س آپ باش��د، از عالیم کنترل س��بز که 
هنگام دریافت پیام ظاهر می ش��ود تا شکل و شمایل 
اس��تیکرهای آن. همچنی��ن قابلیت مش��اهده وضع 
آنالین یک دوس��ت و ارس��ال عکس، ویدی��و، مکان، 
تماس و اسناد را دارد. هرچند این نرم افزار چندان ویژه 

و ناب نیست اما ویژگی های امنیتی و سرعتی آن بسیار 
مناسب است. شرکت س��ازنده ادعا می کند این برنامه 
س��ریع ترین و ایمن ترین سیستم پیام رس��ان در بازار 
جهانی است که البته بخش��ی از آن مربوط به پروتکل 
منبع باز MTProto است. در حقیقت تلگرام چنان 
به امنیت MTProto اطمینان داشت که وعده داده 
بود به فردی که بتواند آن را ه��ک کند، 200 هزار دالر 
جایزه می دهد. البته این پدیده چندان غریبی نیست اما 
جوایز با این حجم معموال برای یافتن باگ هایی اصلی 
به کار می رود که به طور گسترده 
در برنامه های��ی مانن��د وین��دوز 
یافت می ش��وند. نیکالی دوروف 
که یک��ی از خلق کنن��دگان این 
پروتکل است، به نشریه اینترنتی 
می گوی��د:   TechCrunch
نخس��تین دلیل برای حمایت از 
این برنامه و س��اختش آن بود که 
اب��زاری مخابراتی تهیه ش��ود که 
س��ازمان های اطالعاتی روس��یه 
نتوانند به آن راه یابند. این برنامه 
ویژگی هایی دارد که به کاربر اجازه 
می دهد تا محاوره ای مخفی با یکی از دوستانش شروع 
کند. به گفته این شرکت محاورات مخفی به طور کامل 
رمزگذاری می شوند و هیچ ردی از آنها در سرور تلگرام 
باقی نمی ماند. در این قس��مت یک تایمر خود ویرانگر 
در پیام ها تعبیه می شودکه طیف آن از دو ثانیه تا یک 
هفته است. همچنین می توان با استفاده از یک تصویر 
که نشان دهنده کلید رمزگذاری است و با مقایسه کلید 
رمزگذاری خود و دوستتان، از امنیت تلفن همراهتان 
اطمینان حاصل کنید. اما با وجود پیچیدگی و ایمنی 
که شرکت سازنده درباره این برنامه ادعا می کند، هیچ 
روش رمزگذاری ایده آل نیست. این شرکت در حقیقت 
مجبور شده جایزه ای 100 هزار دالری را به فردی ارایه 

کند که یک باگ اساسی در این برنامه یافته است.
 پیام رسانی بدون تبلیغات

اما محبوبیت برنامه دلیل دیگری ه��م دارد. تلگرام 
جالب اس��ت نه به خاطر آن که استانداردهای امنیتی 
خارق العاده ای دارد، بلکه چ��ون به برنامه نویس اجازه 

می دهد حتی در دس��ک تاپ کامپیوتر شخصی یک 
تلگرام برای خود بنویس��د. بیشتر خدمات پیام رسانی 
امروزه ازجمله واتس آپ، یک برنامه تهیه می کنند و آن 
را قفل می کنند. البته نمی توان آنان را مقصر دانست، 
زیرا حفظ یک زب��ان متحد و امنی��ت در چند برنامه 
بسیار مشکل است. همچنین درآمدزایی از یک بستر 
نرم افزاری به استراتژی زیربنایی آن بستگی دارد. با این 
حال برادران دوروف با اجازه دادن به برنامه نویسان طرف 
سوم توانس��ته اند به موفقیت دست یابند. از آن مهم تر 

آن که تلگرام به عنوان یک سازمان 
غیرانتفاعی فعالیت می کند و قصد 
ندارد برای خدمات��ش هزینه ای 

دریافت کند. 
در بخش س��وال و ج��واب این 
شرکت آمده اس��ت: »قرار نیست 
تلگرام درآمدزایی کند این برنامه 
هیچ گاه برای دستیابی به سرمایه 
خارجی تبلیغاتی ارایه نمی کند. 
نمی توان آن را فروخ��ت. ما یک 
بس��تر کاربری نمی س��ازیم بلکه 
یک برنامه پیام رس��ان برای مردم 

تهیه می کنیم. اگر تلگرام سرمایه خود را از دست بدهد، 
از کاربران��ش تقاضای کمک می کن��د. این یک برنامه 
کدگذاری پیام برای گروه نیست. با توجه به این که این 
برنامه از شماره تماس های تلفن فرد استفاده می کند، 
یک شناس��ایی کننده اس��ت اما گامی مهم در جهت 
دستیابی به بسترهای پیام رسانی با کدگذاری پیشرفته 

است که همه می توانند به آن دسترسی داشته باشند.
حفره های امنیتی در محاوره مخفی

با توجه به آنچه گفته شد، یکی از ویژگی های تلگرام 
که شرکت سازنده مانور زیادی روی آن می دهد، محاوره 
مخفی است. این شرکت با شعار »بازپس گرفتن حق 
حریم خصوصی« وارد بازار ش��د. تلگ��رام ادعا می کند 
پیام های اف��راد را به طور کامل کدگ��ذاری می کند اما 
به نوشته نشریه »پی سی ورلد« ش��اید تا آن اندازه که 

50 میلیون کاربر تلگرام تصور می کنند، ایمن نباشد.
براساس نوش��ته » پی س��ی ورلد« دو برنامه نویس 
مستقر در س��وئد به نام های »آلکس راد« و »جولیانو 

ری��زو« دو خطر اساس��ی در الیه ssl یافته ان��د. راد در 
این باره می گوی��د: آنچه بیش از هم��ه آزارم داد، روش 
معرفی تلگرام در بازار بود. ایج��اد یک محاوره مخفی 
ممکن است به حمله اینترنتی MITM منجر شود. اما 
تلگرام در یک پست اینترنتی انجام این حمله را بسیار 
گرانبها خواند. از سوی دیگر هشدار داد برای انجام این 

کار مهاجم باید به سرور تلگرام دسترسی داشته باشد.
از س��وی دیگر روش اح��راز هویت ای��ن برنامه نیز 
مشکل س��از اس��ت. تلگرام هن��گام ورود کاربر جدید 
رمزی را به شماره تلفن همراه او پیامک می کند. در این 
حالت انواع مختلفی از حمالت و روش ها برای کنترل 
ارتباطات پیامکی وجود دارد. به همین دلیل این روش 

برای احراز هویت کاربران مناسب نیست.
در همین زمینه نشریه »ساینس مانیتور« نیز به یک 
ایراد امنیتی دیگر اشاره می کند. یک محقق امنیتی در 
مصاحبه با این نشریه می گوید: مهاجمان اینترنتی به 
راحتی می توانند پیام های کدگذاری شده تلگرام را از 
دستگاهی که برای ارسال یا دریافت پیام استفاده شده، 
اس��تخراج کنند، آن هم حتی زمانی که کاربران تصور 
می کنند محاوره به طورکلی پاک ش��ده است. »زوک 
آوراهام« مدیر ارشد فناوری امنیت موبایل در شرکت 
Zimperium می گوی��د: اطالع��ات ش��خصی که 
کاربران از طریق تلگرام به اشتراک می گذارند را می توان 

به وسیله یک متن ساده بازیابی کرد.
این درحالی است که شرکت تلگرام ادعای آوراهام را 
رد می کند و می گوید، شیوه کدگذاری همانطوری است 
که گفته شده، البته به استثنای مواردی که مهاجم به 
دستگاهی که برنامه در آن است، دسترسی داشته باشد. 
در چنین شرایطی هیچ فرآیند کد گذاری وجود ندارد 

که بتواند به طور کامل از کاربر حمایت کند. 
به دلی��ل کنترل های دولت��ی و قوانی��ن اجرایی در 
کشور های مختلف تقاضا برای خدمات محاوره مخفی 
 Whisper بسیار زیاد شده اس��ت. برنامه هایی مانند
و Secret نیز به وس��یله ادعای عدم شناسایی هویت 
در فضای آنالین میلیون ها کاربر ج��ذب کرده اند. اما 
گزارش های جداگانه محققان طی  سال 2014 نشان 
داد Whisper مکان کاربر را ردیابی می کند و هویت 
کارب��ران Secret نیز همیش��ه 

مخفی نیست.
حساسیت مسأله آن جاست که 
تلگرام ادعا می کند روزانه به طور 
متوس��ط یک میلیارد پیام را رد و 
بدل می کند. آوراه��ام می گوید: 
ادعاهای تلگرام گمراه کننده است. 
اطالعات به اشتراک گذاشته شده 
از طریق محاوره مخفی تلگرام را 
می توان به ص��ورت پیامی واضح 
حداقل از اغلب دستگاه هایی که 
آندروید دارن��د، به دس��ت آورد. 
او می گوید از این نقطه ضعف در نس��خه های قدیمی 
آندروید استفاده کرده تا وارد دستگاهی شود که تلگرام 
روی آن نصب شده اس��ت. این ضعف به آوراهام اجازه 
داده دسترس��ی کلی به ماشین داشته باشد. به عبارت 
دیگر او کنترل دس��تگاه را در اختیار داشت. او متوجه 
شده هرکسی که نوعی دسترسی به موبایل داشته باشد 
می تواند پیام هایی را بخواند که به وسیله تلگرام ارسال 
شده اس��ت. محاوره مخفی را می توان به طور پیام های 
متنی واضح در حافظه این برنامه پیداکرد. حتی پس از 
آن که کاربر پیام را حذف می کند، می توان به طور کامل 

آن را از دستگاه بازیابی کرد. 
اما »مارک��وس را« مدیر بازاریاب��ی تلگرام می گوید: 
این برنامه همان طور که تبلیغ شده فعالیت می کند. به 
گفته او اگر شما تصور کنید مهاجم دسترسی کامل به 
تلفن همراه شما دارد، هیچ برنامه ای درامان نخواهد بود. 
به همین دلیل است که تولیدکنندگان تلفن همراه هیچ 
گاه دسترسی کامل به گوشی را در فرآیند آماده سازی 

کارخانه ای انجام نمی دهند. 
با این وجود آوراهام معتقد اس��ت ک��ه دلیل تلگرام 
هیچ ربطی به ضعف کدگذاری برنامه ندارد و این شیوه 
رمزگذاری آن طور که همه تصور می کنند ایمن نیست. 
او می گوید: الزم نیست حتما یک کارشناس حرفه ای 
باش��ید تا بتوانید به پیام های مخفی تلگرام دسترسی 
یابید. تلگرام باید فعالیت بیش��تری ب��رای حمایت از 

کاربرانش انجام دهد. 
پیام ه��ای مخفی تلگ��رام یکی از هش��ت برنامه ای 
 Electronic است که گروه حامی حقوق شهروندی
Frontier Foundation ب��ه آن نم��ره کام��ل از 
 EFF .لحاظ امنیت و حفظ حریم ش��خصی می دهد
یک جدول امنیت��ی دارد که درآن برنامه های مختلف 
را براس��اس ویژگی هایی خاص رتبه بن��دی می کند. 
این ویژگی ها عبارتن��د از انتقال، طرح امنیتی، فرآیند 
احراز هویت، کنترل امنیتی و دسترسی به کلیدهای 
رمزگذاری توس��ط فروش��نده. عالوه بر تلگرام چهار 
 Blackberry( پیام رس��ان بلک بری ،AIM برنامه
 Google و  فیس ب��وک   ،)Messenger

Hangouts. نمره کامل امنیتی دریافت کرده اند.
»ج��وزف بنو« یک��ی از کارشناس��ان فن��اوری در 
موسس��ه EFF می گوید: اگر ادعای آوراهام درس��ت 
باشد کاربران از لحاظ امنیتی دچار مشکل می شوند. او 
هم معتقد است زمانی که مهاجم بتواند به تلفن همراه 
فرد دسترسی یابد، حمایت از حریم شخصی بی معنی 
می ش��ود. با این وجود تلگ��رام باید اقدامات��ی در نظر 
می گرفت که تضمین شود پیام های حذف شده به طور 
کامل از دستگاه های ارسال کننده و دریافت کننده، پاک 

شوند.
اما »م��ت کلمنس« مهن��دس نرم افزار از ش��رکت 
 Arxan Technologies فروش فناوری های ایمنی
می گوی��د: اقداماتی را می ت��وان به کار ب��رد که اجازه 
نمی دهد مهاجم��ان بتوانند برنامه را در دس��تگاه در 
معرض خطر بررسی کنند. همچنین زبان برنامه نویسی 
به کار رفته ب��رای تعریف قابلیت ه��ای مهم می تواند 
تمایزی قابل توجه ایجاد کند. روش هایی وجود دارد که 
به برنامه اطالع می دهد دستگاه در معرض خطر است 
و آن را خاموش می کن��د. به این ترتیب هیچ پیامی در 
حافظه دستگاه باقی نمی ماند. با توجه به رایگان بودن 
ای��ن برنامه و اه��داف آن به نظر می رس��د جایگزینی 
مناسب برای هر برنامه پیام رسانی دیگر باشداما حفظ 

این کاربران یک چالش جدی است. 

بازار جهانی

آغازتماسویدیوییدرفیسبوک
فیس ب��وک عن��وان کرده ک��ه ام��کان تماس 
ویدیوی��ی و تصویری مس��نجرش در تمام دنیا به 
جز چند کشور فعال شد. قابلیت تماس تصویری 
در این مس��نجر برای تمامی سیس��تم عامل های 
اندروید و IOS در اواخر ماه گذش��ته ممکن شد 
اما با توجه به تفاوت در زیرس��اخت های ارتباطی 
مخصوصا شبکه های موبایل، امکان ارایه یکپارچه 
آن به تمامی کش��ورها وج��ود نداش��ت و باید به 
مرور به روزرسانی می ش��د. فیس بوک در دومین 
روز راه اندازی این قابلیت که برای 18کشور فعال 
شده بود، عنوان کرد که بالغ بر یک میلیون تماس 

ویدیویی از طریق این سرویس ردوبدل شده است.

انتشارOfficeبرایاندروید
شرکت مایکروس��افت نخستین پیش نمایش 
عموم��ی از نرم افزاره��ای Word، Excel و 
نمایش��گرهای  ب��ا  PowerPoint س��ازگار 
لمسی را برای سیستم عامل اندروید عرضه کرد. 
 Office پیش نمای��ش جدی��د از ابزار کارب��ری
مخصوص اندروید مش��ابه مجموعه ای است که 
مایکروسافت هفته قبل به صورت آزمایشی برای 

سیستم عامل ویندوز فون عرضه کرد. 

ابداعکاغذیکهعفونترامیشناسد
محققان کانادایی موفق به س��اخت نانوزیست 
حسگر کاغذی برای شناسایی عفونت یا آلودگی 
شدند که می تواند برای بس��ته بندی موادغذایی 
یا به عنوان ابزاری برای شناسایی بیماری استفاده 
شود. پژوهشگران دانش��گاه مک مستر موفق به 
ارایه روشی ش��دند که با اس��تفاده از آن می توان 
رویای تولید بسته بندی های هوشمند را یک گام 
به واقعیت نزدی��ک کرد. با این فن��اوری می توان 
کاغذی ش��فاف برای اع��الم وج��ود آالیندگی و 

عفونت ایجاد کرد.

ساختپوستبدنباپرینترسهبعدی
ش��رکت آرایشی-بهداش��تی ل��ورآل درحال 
همکاری با استارت آپ تحقیقات پزشکی اورگانوو 
برای تولید پوست بدن انسان با پرینتر سه بعدی 
اس��ت. اورگانوو ادعا کرده که قدرت تولید پرینت 
بیولوژیکی و ب��ه عبارتی بافت های بدن انس��ان 
را دارد ک��ه درنهایت می توان��د جایگزینی برای 
اندام های بدن باش��د. ل��ورآل از ای��ن همکاری 
مش��ترک برای تس��ت محصوالت خ��ود قبل از 

فروش تجاری و عرضه در بازار بهره  می برد. 

نظر خبر

رسم مشتری آزاری در صنف مبلمان

مردم:مشتریمداری
طنزاقتصادماست!

شهروند| یکی از مشتریان بازار مبل یافت آباد در 
یادداشتی که به روزنامه ش��هروند ارایه کرده بود، 
نوش��ت: پس از پرداخت پول و دریافت سرویس 
مبلمان خریداری شده از یکی از فروشندگان این 
بازار، متوجه دس��ت دوم بودن آن ش��ده است اما 
تالش او برای پس دادن کاال و پیگیری از اتحادیه 
صنفی مبلمان به نتیجه نرس��یده اس��ت. این در 
شرایطی است که اتحادیه حق را به جانب مشتری 
دانس��ته اما به صراحت گفته اس��ت از دست این 
تش��کل،  کاری برنمی آید و بهتر است مشتری به 
سراغ فروش��نده برود و از او برای پس دادن پولش 
خواهش کند! در ادامه دیدگاه تعدادی از مخاطبان 

این یادداشت را می خوانید.

امین: آره واقعاً همینطورن. این بال س��ر من هم 
اومده و بع��د از 2هفته از خرید مبلمان، مجبور به 

تعویض پارچه روکش آن شده ام.
یزدانی: به من گفتن س��فارش ظرف یک هفته 
آماده اس��ت اما بیش��تر از یک ماه ب��رای تحویل 

سفارشم دویدم.
ناش�ناس: انگار راه قانونی وجود نداره و مشتری 

باید با دعوا و جروبحث پولش رو پس بگیره!
حس�ین: من خودم در این بازار فعالیت کردم و 
از س��ودهای گزافش خبر دارم. مبلمانی که فقط 
3 میلیون تومن هزینه ساخت برای تولیدکننده 
داره حدود 20 میلیون تومن فروخته می شه. تاکی 

حق کشی از مصرف کننده؟
بابک: من یه بار مجبور شدم براشون شرخر ببرم 

که پولمو پس بدن!
دانا: اینجور مواقع تعزیرات بهتر از اتحادیه صنفی 
عمل می کنه، چون باالخره اتحادیه صنفی منافع 

زیرمجموعه اش رو هم درنظر داره.
هاشم: همین دسته از تولیدکننده ها نظر مردم رو 
نسبت به جنس ایرانی منفی  کردن. تا وقتی حقوق 
مصرف کننده احیا نشه تبلیغ تولیدملی راه به جایی 

نمی بره.
پیام: مش��تری مداری طنز اقتصاد ماست. جایی 
که آخرش باید بری به فروشنده التماس کنی که 

پولتو پس بده!
حسن: بازار شهرستان ها سالم تر از تهرانه. حداقل 

کالهبرداری تبدیل به ارزش نشده.
محمود: من خودم تولید کننده مبل هستم. باور 
کنین این مشکالت رو دالل ها برای مصرف کننده 
ایجاد می کن��ن. اونا برای تولیدکنن��ده هم کلی 

چالش ایجاد کردن.
رحیم: در نمایشگاه کاسپین زنجان سر من کاله 

گذاشتن. 

پرسه در بازار

عرضهعسلتقلبی
باحذفاستاندارداجباری

با حذف استاندارد اجباری عسل، شمار عسل 
تقلبی در بازار روبه افزایش گذاش��ته است. عفت 
رییسی سرحدی، مدیرعامل اتحادیه سراسری 
زنب��ورداران با اع��الم این خبر گفت: ع��ده ای از 
اف��راد، بیزینس زنب��ورداری را ب��ا تخلف پیش 
می برند و عسل دست س��از و بدون دخالت زنبور 
تولید می کنند. این گونه عسل ها از گلوکز تولید 
می شوند و تنها  درصد کمی عسل در آنها وجود 
دارد. او در پاسخ به این سوال که عسل دست ساز 
چند  درصد از بازار را به خود اختصاص داده  است؟ 
توضیح داد: نمی توان آمار دقیقی در این باره اعالم 
کرد اما پس از لغو اس��تاندارد اجباری عس��ل از 
سوی سازمان ملی استاندارد، میزان عسل تقلبی 

در بازار بسیار زیاد شد. 
رییسی س��رحدی با اش��اره به معایب تغییر 
استاندارد از اجباری به تشویقی گفت: از زمانی 
که استاندارد به حالت تشویقی درآمد، هیچ کس 
خود را ملزم به رعایت استاندارد نمی بیند و همین 
امر موجب هجوم تولید عس��ل دست ساز شد. 
مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران با بیان 
این که تضمین سالمت مردم با تشویق ممکن 
نمی شود، گفت: قطعا دس��ت هایی پشت پرده 
وجود دارن��د که باید به این موضوع رس��یدگی 

شود. 

ثباتقیمتدربازارمیوه

بازار میوه در طول هفته گذشته از ثبات نسبی 
برخوردار بود؛ ضمن این که ط��ی روزهای اخیر 
قیمت برخی محصوالت ازجمله گوجه سبز، خیار 

و موز با کاهش همراه شد. 
حس��ین مهاجران، رئی��س اتحادی��ه میوه و 
سبزی با اعالم این خبر گفت: قیمت گوجه سبز 
با کاهشی جزیی همراه بوده و درحال حاضر این 
محصول در بازار بین 4 ه��زار و 13 هزار تومان به 
فروش می رسد. همچنین قیمت خیار از 2 هزار و 
500 تومان به هزار و 800 تومان در بازار کاهش 

یافته است.
 او با بی��ان این که قیمت موز از 4 ه��زار و 500 
تومان ب��ه 3 هزار و 800 تا 4 ه��زار تومان کاهش 
یافته اس��ت. وی تاکید کرد: قیمت محصوالتی 
مانند هندوانه و زردآلو همچنان باالست، درحال 
حاضر هر کیلوگرم هندوانه از 800 تا  هزار و ۷00 
تومان به مشتری عرضه می شود و قیمت زردآلو 
از 6 هزار تومان تا 15 هزار تومان است، همچنین 
نرخ هرکیلوگرم سیب 2 تا 5 هزار تومان، کیوی 
2500 تا 5 هزار توم��ان و پرتقال 6800 تا ۷ هزار 

تومان است. 

ارزانیگوشت
مشروطبهتصمیمستادتنظیمبازار

در صورت موافقت ستاد تنظیم بازار با اجرایی 
نش��دن طرح دامپزش��کی مبنی بر »قرار دادن 
گوشت گوس��فندی در پیش س��ردکن قبل از 
عرضه به مشتری«، قیمت گوشت روند کاهشی 

خود را ادامه می دهد. 
علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه فروشندگان 
گوش��ت گوس��فندی با اعالم این مطلب گفت: 
براساس طرح سازمان دامپزشکی گوشت قرمز 
باید به منظور کاهش بار میکروبی 24ساعت در 
پیش سردکن قرار گیرد که در این شرایط وزن هر 
الشه کاهش می یابد و برای از بین نرفتن حاشیه 
سود، باید قیمت گوشت افزایش داشته باشد که 
ما در جلسه اخیر س��تاد تنظیم بازار درخواست 
کردیم با توجه به این که اجرایی شدن این طرح 
مصادف با آغاز ماه مبارک رمضان است و منجربه 
افزایش قیمت می ش��ود در اجرای آن بررس��ی 

بیشتری صورت گیرد.
 او ادام��ه داد: منتظ��ر نتیج��ه نهای��ی ای��ن 
موضوع هستیم و قرار شد س��تاد تنظیم بازار با 
استانداری در این زمینه جلسه ای داشته باشد و 
تصمیم گیری کند. قیمت گوشت گوسفند در 
دو هفته گذشته 2 هزار تومان کاهش داشته و به 

کیلویی 29 هزار تومان رسیده است. 

10 پیام رسان محبوب جهان در 2014
چند سالی است که برنامه های پیام رسان بسیار پرطرفدار شده اند که دلیل آن افزایش روزانه 
تعداد کاربران است. چنین برنامه هایی بازیگرانی اصلی در عرصه موبایل به حساب می آیند 
که از »س��یلیکون ولی« در آمریکا تا » گورگائون« در هند س��اخته می شوند. در این جا به 

10نرم افزار پیام رسان اشاره می کنیم که قابلیت تأثیرگذاری جهانی دارند.
واتس آپ: با بیش از 450 میلیون کاربر در ماه، کامال مشخص است که این 
برنامه پیام رسان آمریکایی بسیار مشهور است. واتس آپ اکنون به زیرمجموعه 
فیس بوک در آمده ولی هنوز هم برای دستگاه های iOS، اندروید، ویندوزفون، 

بلک بری در دسترس است.
وایبر: بیش از 300 میلیون کاربر از این نرم افزار قبرسی استفاده می کنند. در 
فوریه 2014 ش��رکت تج��ارت الکترونیک��ی و خدمات اینترنت��ی راکوتن 

)Rakuten( آن را به قیمت 900 میلیون دالر خرید. 
وی چت: این برنامه به شرکت چینی تنس��نت )Tencent( تعلق دارد که 
یکی از بزرگترین تهیه کنندگان خدمات اینترنت در چین اس��ت. از 2010 

میالدی تاکنون این نرم افزار ماهانه 2۷2 میلیون کاربر داشته است.
الین: این برنامه ژاپنی با استیکرهایی که جذابیت زیادی برای نوجوانان دارند، 

بیش از 350 میلیون کاربر ثبت شده دارد.
کاکائو تاک: پیام رس��ان »کاکائوتاک« در کره جنوبی خلق شده و برای آن 
بیش از 100 میلیون کاربر ثبت ش��ده اس��ت. این برنامه در  س��ال 2013 با 
Evernote ادغام شد تا به این ترتیب خدمات آمریکایی نیز در برنامه موبایل 

کاکائوتاک همخوان شود.
کیک: دانشجویان دانش��گاه واترلو آمریکا در  سال 2009 پیام رسان کیک را 
برنامه رسانی کردند که اکنون بیش از 130 میلیون کاربر ثبت شده دارد. مقر 
شرکت ایالت اونتاریو در کاناداست که روزانه بیش از 200 هزار کاربر جدید در 

آن ثبت نام می کنند.
تانگو: برنامه پیام رسان به »سیلیکون ولی« آمریکا تعلق دارد که در بیش از 
224 کشور استفاده می شود. به گفته نماینده تانگو این برنامه در  سال 2014 

حدود 190 میلیون کاربرثبت شده داشت که تعداد آن درحال افزایش است.
نیم باز: 150 میلیون کاربر ثبت شده از برنامه نیم باز Nimbuzz استفاده 
می کنند که مقر اصلی آن در گورگائون هند است. این برنامه در  سال 2006 

ساخته شده است.
هایک: این پیام رسان نیز برنامه ای ساخت کشور هند است و تعجبی ندارد که 
60 درصد یا 15 میلیون از کاربران ثبت شده آن اهل هند هستند. 40 درصد 

بقیه کاربران در اروپا و خاورمیانه زندگی می کنند.
MessageMe: در ایالت سانفرانسیسکو آمریکا و در  سال 2012 متولد شده 
است. این برنامه بیش از 5 میلیون کاربرفعال دارد که تعداد آن درحال افزایش 

است.

  دسترسی به اطالعات تلگرام از 
اغلب دستگاه ها  امکانپذیر است 
   منشأ تلگرام روسیه است اما 

به 9 زبان ارایه می شود
  تلگرام در ایران همه را 

پشت سرگذاشت 
  رکورد دسامبر 2014 

با50 میلیون کاربر فعال روزی 
یک میلیارد پیام شد 

  هر هفته یک میلیون کاربر 
جدید به تلگرام اضافه می شود

 حساب های کاربری غیرفعال،  
شش ماهه حذف می شوند 

 »واتس آپ« 450 میلیون کاربر 
فعال دارد

  ویژگی تلگرام که شرکت 
سازنده روی آن مانور می دهد، 

محاوره مخفی است

 »شهروند« از روند رشد تلگرام با شعار بازپس گیری 
حریم خصوصی گزارش می دهد

اوجمحبوبیت
پیامرسانروس

درایران
  تلگرام در 46 کشور برنامه پیام رسان محبوب است

 پیام های مخفی تلگرام در سرور نمی ماند و نمره کامل 
امنیت و حریم شخصی دارد


