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احراز هویت در فضای مجازی
ساماندهی می شود

بهبود شرایط آبیاری با اینترنت اشیا
وزیـــر ارتباطات و فنـــاوری اطالعات با انتشـــار مطلبی در صفحه
اینســـتاگرام خود به جلســـه مشـــترک  ۲۱آبان  96اشـــاره و نتایج
حاصل از بـــه کارگیری اینترنت اشـــیا در بهبود شـــرایط آبیاری را
چشمگیر توصیف کرد.
به گزارش «ایران» محمدجواد آذری جهرمی با انتشار مطلبی در
صفحه اینســـتاگرام خود با اشاره به جلسه خود با محمود حجتی
وزیر جهاد کشاورزی نوشـــت :در این جلسه که با حضور معاونان
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و وزارت جهاد کشاورزی و به
میزبانی وزارت جهاد کشـــاورزی برگزار شـــد ،راهکارهای توســـعه
کاربردهای صنعت فضایی در حوزه کشـــاورزی کشور برای بهبود
برنامهریزی کاشـــت محصوالت و نیز پایش آفتها و ...را بررسی
کردیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در مورد مســـائل مورد بررســـی
در این جلســـه نوشـــت :با مرور دو پروژه آزمایشـــی انجام شده در
دشت مغان و استان فارس در حوزه به کارگیری اینترنت اشیا در
بهبود شـــرایط آبیاری و داشـــت محصوالت زراعی و باغی ،نتایج
چشمگیر حاصل از این دو پروژه تشریح شد .مقرر شد کمیتهای از
دو طرف پیشنویس برنامه اجرایی را ظرف  45روز تکمیل کرده
تا در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه شود.

تهران و سمنان توسعه یافتهترین استانها در حوزه فاوا
طبق آخرین آمارها از میزان توســـعه یافتگی اســـتانهای مختلف ،تهران با
 ۷.۲۴درصد و سمنان با  ۶.۵۴درصد در صدر توسعه یافتهترین استانهای
کشـــور در زمینه دسترسی و رشـــد در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات قرار
دارند.
به گزارش ایســـنا ،طبـــق آخرین آمارها اســـتانهای تهران بـــا  ۷.۲۴درصد،
ســـمنان با  ،۶.۵۴مازندران با  ،۶.۴۵قم  ۶.۵و استان البرز با  ۶.۴۳درصد در
دسته استانهای بســـیار خوب در حوزه توســـعه یافتگی ارتباطات و فناوری
اطالعات قرار میگیرند.
در همین زمینه استان یزد با  ۶.۳درصد ،استان فارس با  ۶.۲۶درصد ،استان
اصفهان با  ،۶.۲۴اســـتان بوشهر با  ۶.۰۶درصد ،استان گیالن با  ،۵.۹۶استان
خوزســـتان  ،۵.۷۹اســـتان مرکزی با  ۵.۷۶درصد ،استان آذربایجان شرقی با
 ۵.۶۶درصد ،اســـتان هرمزگان با  ۵.۶۱درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد
با  ۵.۵۹درصد در ســـطح استانهای نسبتاً خوب در زمینه توسعه یافتگی در
حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات قرار میگیرند.
اســـتانهای قزوین با  ۵.۵۶درصـــد ،ایالم با  ۵.۴۸درصد ،خراســـان رضوی
با  ۵.۳۵درصد ،گلســـتان با  ۵.۳۳درصد ،زنجان بـــا  ۵.۳درصد ،همدان با
 ۵.۲۵درصد ،کرمانشاه با  ۵.۱۹درصد ،استان چهارمحال و بختیاری با ۵.۱۶
درصد ،اردبیل با  ۵.۱۶درصد ،اســـتان کردســـتان با  ۵.۰۷درصد ،لرستان با
 ۵.۰۷درصد ،کرمان با  ۵.۰۵درصد ،خراسان جنوبی با  ۴.۹۵درصد و استان
آذربایجان غربی با  ۴.۹۲درصد نیز در دســـته اســـتانهای با ســـطح نســـبی
متوسط توسعه یافتگی ارتباطاتی و فناوری اطالعاتی قرار میگیرند.
همچنین استانهای خراسان شمالی با  ۴.۷۲درصد و سیستان و بلوچستان
با  ۳.۹۴درصد در جایگاه کمتر توســـعه یافتهترین اســـتانهای کشور در این
حوزه قرار دارند.
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سرعت باالی اطالع رسانی مجازی همه را غافلگیر کرد

موج زلزله در شبکههای اجتماعی
میترا جلیلی

این بار نیز زمین لرزید؛ زلزلهای که مردم ایران با آن چندان ناآشـــنا نیستند
و پیـــش از این نیز وقـــوع این بالی طبیعـــی در ورزقان ،بم ،رودبـــار و ...کام
بســـیاری از هموطنانمان را تلخ کرده اســـت .اما این بار این زمین لرزه 7.3
ریشـــتری یک تفاوت با نوبتهای پیشـــین داشـــت و آن هم سرعت باالی
اطالعرســـانی بود .در زلزلههای گذشـــته گاه تا ســـاعتها خبـــر خاصی به
دســـت مردم نمیرســـید و به همین دلیل هم بسیار به شـــایعات دامن زده
میشـــد اما این بار فضای مجازی قدرت خود را به رخ کشـــید و باز هم نشان
داد که در سختترین لحظات ،میتوان بیشـــترین استفاده را از آن داشت
هرچند در این فضا نیز شـــایعات را نمیتوان نادیده گرفت .در شـــرایطی که
باز هم رســـانههای جمعی در انتشـــار خبرهای مربوط به این حادثه ،چابکی
الزم را نداشـــتند ،این شـــبکههای اجتماعی بودند که کمک کردند کاربران
بـــه اطالعات مورد نیاز خود دســـت پیدا کنند بهعنوان مثال در شـــبکههای
تلویزیونی ،بحث بر ســـر کانون اصلی زلزله ،داغ بود و درحالی که در شبکه
خبر ایران زیرنویس شـــد کانون زمینلرزه در عراق قـــرار دارد ،در زیرنویس
شـــبکه خبر عراق ،آمده بود که کانون زمین لرزه در ایران اســـت .با توجه به
این اخبـــار ضدونقیض ،آنقدر هراس مردم زیاد شـــد کـــه مراجعه فراوانی
به ســـایت زلزلهنگاری داشـــتند و درنهایت ،این ســـایت از دسترس خارج
شـــد .اینجا بود که گوگل به میدان آمد و با به تصویر کشـــیدن نقشه مناطق
زلزلهزده در یک تصویر ،همه نقاطی که تحت تأثیر زلزله  7.3ریشـــتری قرار
گرفتند  ،نشان داد تا کاربران دیگر به این بحث و جدل اهمیتی ندهند.
ëëحضورپررنگوزیرارتباطات
یکـ ــی از پرکارترین مسـ ــئوالن دولتی در
فضـ ــای مجازی از همان لحظـ ــات ابتدایی
وقوع زلزلـ ــه ،محمد جـ ــواد آذری جهرمی
وزیـ ــر ارتباطات و فنـ ــاوری اطالعات بود که
با حضور در توئیتر و اینسـ ــتاگرام ،لحظه به
لحظه از وضعیت ارتباطی ،اطالعرسـ ــانی
میکـ ــرد .وی در پی وقـ ــوع زلزله در مناطق
کرمانشاه و ایالم با انتشار توئیتهایی اعالم
کرد که شـ ــبکههای ارتباطی در این مناطق
تتوئیتری
دچارقطعینشدهاستودرپس 
دیگـ ــر ،از تالش بـ ــرای افزایـ ــش کانالهای
ارتباطی و رفع اشـ ــکاالت احتمالی توسـ ــط
اپراتورها خبر داد و نوشت تالش همکاران
وزارت ارتباطات در این خصوص آغاز شده
است .وزیر ارتباطات همچنین خبر داد که
اپراتور دوم برای مشتریان خود در شهرهای
ایالم ،کرمانشـ ــاه و قصرشـ ــیرین و سـ ــر پل
ذهاب ،برای سـ ــهولت ارتباطات و اطالع از
وضعیت خانوادهها یک سـ ــاعت مکالمه
رایـ ــگان در نظر گرفته اسـ ــت امـ ــا از مردم
خواسـ ــت از مکالمات طوالنـ ــی در مناطق
زلزلهزدهحتماًپرهیزکنند.
ëëفعالیتاپراتورها
در ماجرای این زلزله ،هریک از اپراتورها
تالش داشتند تا به تقویت ارتباطات در این
منطقه زلزلهزده کمک کنند بهعنوان مثال
اپراتـ ــور دوم که ابتدا یک سـ ــاعت مکالمه
رایگان برای سـ ــاکنان مناطـ ــق زلزله زده در
نظر گرفته بود ،دیروز(دوشـ ــنبه) اعالم کرد
که برای تسـ ــهیل ارتباطات در اسـ ــتانهای
کرمانشـ ــاه و ایـ ــام ،تمامـ ــی تماسهـ ــای
درون شـ ــبکهای تا ساعت  24رایگان است.
راهـ ــکاری که اپراتور اول نیز آن را پسـ ــندید.
روابط عمومـ ــی اپراتـ ــور اول در گفتوگو با
روزنامـ ــه «ایران» گفت :همـ ــراه اول جهت
تسهیل ارتباط در شهرهای زلزله زده اسالم
آباد غرب ،پاوه ،تازه آباد ،جوانرود ،روانسر،
سـ ــرپل ذهاب ،قصر شیرین ،کرند ،گهواره،
گیالن غرب ،چـ ــوار ،زرنه ،ایوان و سـ ــرابله،
مکالمـ ــه رایـ ــگان درون شـ ــبکه (به مقصد
همـ ــراه اول و تلفنهـ ــای ثابت) از سـ ــاعت
 13روز دوشنبه به مدت  ۲۴ساعت در نظر
گرفته اسـ ــت .به گفته این مسئول ،دقایقی
پـ ــس از وقـ ــوع زلزله ،تیمهای فنـ ــی اپراتور
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نیم نگاه

ëëيکي از پرکارترين مســـئوالن دولتي در فضاي مجازي از همان لحظـــات ابتدايي وقوع زلزله،
محمد جـــواد آذري جهرمي وزيـــر ارتباطات و فناوري اطالعـــات بود که با حضـــور در توئيتر و
اينستاگرام ،لحظه به لحظه از وضعيت ارتباطي ،اطالعرساني ميکرد
ëëاز تالشهـــاي اپراتورها بـــراي حل مشـــکالت ارتباطـــي در مناطـــق زلزله زده مـــي توان به
اختصاص مکالمه رايگان 24ســـاعته و انتقال ســـایت های  BTSاضطراری به مناطق زلزلهزده
اشـــاره کرد .اين اپراتورها همچنين براي يک هفته آينده ،تسهيالت خاصي را براي اين مناطق
درنظر گرفته اند
ëëســـازمان فضایی ایران با برقراري ارتباط ماهـــواره ای در مناطق زلزلـــه زده ازطریق ماهواره
ایرانست  ، ۲۱پهنای باند ماهواره ای را در اختیار سازمان امداد و نجات قرار داد.
ëëزلزله اخيـــر همانقدر که در فضاي واقعي جامعه نمود داشـــت ،کاربران فضاي مجازي را نيز
درگير کرد و بســـياري با حضور در شـــبکههاي اجتماعي مختلف بويژه توئيتر و اينســـتاگرام در
قالب هشـــتگهايي خاص ،به اين بالي طبيعـــي و موضوعهاي مرتبط با آن ،واکنش نشـــان
دادند .از هشـــتگهاي مورد اســـتفاده بـــراي زلزله ايالم و کرمانشـــاه ميتوان بـــه #کنارتونيم،
#زلزله# ،ايران تسليت# ،کرمانشاه تسليت# ،ايالم تسليت# ،زلزله شوخي نيست و همچنين
هشتگهاي خارجي همچون # earthquake، #kermanshah، #kurdistan،#iranاشاره کرد.

مکالمات اکنون نرمال است و با نخستین
تماس میتوان با استان ارتباط برقرار کرد.
زارعیان از هموطنان خواسـ ــت با برقراری
تماسهـ ــای کوتاه ،به سیسـ ــتم مخابراتی
کمک کرده و از مکالمات طوالنی با مناطق
زلزلهزده پرهیـ ــز کنند.محمد رضا بیدخام
سخنگویشرکتمخابراتایراننیزبااشاره
به نرمال بودن وضعیت برقراری ارتباطات
باوجـ ــود حجـ ــم بـ ــاالی مکالمـ ــات ،گفت:
اپراتورهایثابتوسیارباافزایشکانالهای
ارتباطی و رفع اشکاالت احتمالی ،در حال
کمک به پایداری شبکه هستند .وی افزود:
در زمـ ــان وقـ ــوع زلزله به علـ ــت قطع برق
شهری تعدادی سایت قطع شد که توسط
مخابرات منطقه ایالم و با پیگیری بموقع
وصل شد .در مناطق کرمانشاه و کردستان،
مشکل شـ ــبکه و قطعی ارتباط وجود ندارد
و شبکه در حالت پایدار است.شهریار بهنیا
مدیرکلارتباطاتوفناوریاطالعاتاستان
کرمانشاه نیز با اشـ ــاره به اینکه در لحظات
ابتدایی وقوع زلزله حجـ ــم ترافیک باالیی
در شبکههای ارتباطی وجود داشت ،گفت:
شـ ــبکههای ارتباطی هیچ مشکلی ندارد و
ارتباطات بـ ــه صورت عادی برقرار اسـ ــت.
وی ادامـ ــه داد :در حوزه ارتباطات ثابت دو
مسـ ــیر دچار مشـ ــکالتی بودند که با انجام
کابل برگردان ،مشکل این مسیرها نیز حل
شـ ــده اسـ ــت.مدیرکل ارتباطات و فناوری
اطالعات اسـ ــتان ایالم نیز گفت :هماکنون
نیازی به تجهیـ ــزات جانبی وجود ندارد اما
در صورتی که قرار باشـ ــد از سـ ــایت پرتابل
بهعنوان حامی تجهیزات فعلی اسـ ــتفاده
شود ،از ظرفیتهای موجود تجهیزاتی که

برای ایام اربعین حسینی ایجاد شده است،
استفادهمیشود.عباسبیرامیهمچنیناز
مناسب بودن وضعیت ارتباطی خبر داد و
گفت :زیرساختهای ارتباطی از وضعیت
نرمال و مطلوب بهر ه میبرند و مشـ ــکلی
در حـ ــوزه ارتباطی اسـ ــتان ایـ ــام بهعنوان
یکـ ــی از مناطق زلزلهزده وجـ ــود ندارد .وی
اظهار داشت :شبکه ثابت ارتباطی از جمله
اینترنت  ADSLو شـ ــبکه سیم مسی دارای
حالتـ ــی پایدار و نرمال اسـ ــت و فقط مدت
کوتاهیبهدلیلقطعیبرقدچارمشکالتی
شـ ــدند که پس از رفع مشکل قطعی برق
دوباره در مدار قرار گرفت.
ëëامدادونجاتفناورانه
با توجه به اینکه در شـ ــرایط اولیه وقوع
زلزلـ ــه عالوه بـ ــر قطعـ ــی بـ ــرق ،آب و گاز،
اینترنت نیـ ــز در این مناطق زلزلهزده دچار
نارسـ ــاییهایی شـ ــده بود ،این موضوع گاه
کار گروههای امداد و نجات را با مشـ ــکالتی
مواجـ ــه میکرد در همین راسـ ــتا سـ ــازمان
فضایی ایران با برقراری ارتباط ماهوارهای
در مناطـ ــق زلزله زده به این مشـ ــکل پایان
داد .با برقراری ارتبـ ــاط ماهوارهای ازطریق
ماهواره ایرانست  ۲۱و هماهنگیهای الزم
با سـ ــازمان امـ ــداد و نجات جمعیت هالل
احمرکشور،پهنایباندماهوارهایدراختیار
سازمان امداد و نجات قرار گرفت.
ëëبازارداغهشتگرویخطزلزله
زلزلـ ــه اخیـ ــر همانقـ ــدر کـ ــه در فضای
واقعیجامعهنمودداشت،کاربرانفضای
مجازی را نیز درگیر کرد و بسیاری با حضور
در شـ ــبکههای اجتماعـ ــی مختلـ ــف بویژه
توئیتر و اینسـ ــتاگرام در قالب هشتگهایی

ساخت باریک ترین و دقیق ترین ردیاب تناسب اندام
سوسن صادقی

قاب
فناوری

خاص ،به این بالی طبیعی و موضوعهای
مرتبـ ــط بـ ــا آن ،واکنـ ــش نشـ ــان دادنـ ــد .از
هشـ ــتگهای مـ ــورد اسـ ــتفاده بـ ــرای زلزله
ایالم و کرمانشـ ــاه میتوان به #کنارتونیم،
#زلزلـ ــه# ،ایـ ــران تسـ ــلیت# ،کرمانشـ ــاه
تسـ ــلیت# ،ایالم تسـ ــلیت# ،زلزله شوخی
نیسـ ــت و همچنین هشـ ــتگهای خارجی
همچـ ــون earthquake#، #kermanshah،
 #kurdistan، #iranاشاره کرد.
امـ ــا کاربـ ــران در این هشـ ــتگها به چه
موضوعی توجه داشتند و بیش از همه چه
چیزی را توئیت کردند؟ یکی از هشتگهای
مربـ ــوط به این بالی طبیعی که ترند شـ ــد،
#زلزله است .برخی کاربران در این هشتگ
شروع به ارسـ ــال گیف ،عکس و فیلمهای
آموزشی کردند تا به کاربران آموزش دهند
که هنگام وقوع زلزله چـ ــه باید بکنند .این
آموزشها به چگونگی پناه گرفتن ،فاصله
گرفتن از محل حادثه و حتی امدادرسـ ــانی
اختصاصداشت.موضوعجالبتوجهاین
اسـ ــت که این آموزشها توسط شبکههای
اجتماعی درحـ ــال انجام اسـ ــت که ازقضا
بیشـ ــترین فشـ ــار هم روی آنها برای بسته
شـ ــدن وجود دارد ودرحالی که در رسانهها
جای خالـ ــی چنین آموزشهایی بشـ ــدت
احساس میشـ ــود و اگر هم آموزشی وجود
داشته باشد به مانورهای گاه و بیگاه خالصه
میشـ ــود ،ایـ ــن شـ ــبکههای اجتماعـ ــی از
کوچکترین فرصت استفاده کرده و وظیفه
اطالعرسانی و آموزشی خود را بهطور کامل
انجام میدهند.سـ ــازمان انتقال خون هم
با هشـ ــتگ #اهدای خون از دارندگان گروه
خونی oمنفی خواسته است که برای کمک

بـ ــه مناطق زلزلهزده ،خـ ــون اهدا کنند .این
توئیتبااستقبالبسیارکاربرانمواجهشد.
ëëنارضایتیهاییکهتوئیتشد
بخشـ ــی از توئیتها نیز به بعد دیگری
از ایـ ــن اتفـ ــاق اشـ ــاره کـ ــرده و از عملکـ ــرد
رسانههای جمعی ناراضی بودند .بهعنوان
مثال یک کاربر توئیت کرده است :سر شب
خبرها اونقدر نرم بود که فکر کردم به خیر
گذشـ ــته این زلزله ولی االن همینطور آمار
کشـ ــتهها داره باال میره .برخی دیگر هم به
موضوع مسکن اشاره داشتند که اگر مقاوم
بـ ــود این زلزلـ ــه تا ایـ ــن حد تلفـ ــات جانی
نداشـ ــت .بهعنوان مثال یـ ــک کاربر توئیت
کرده است :اگه سازنده فقط فکر منفعتش
نبود مهندس ناظر به فکر رشـ ــوهاش نبود،
شـ ــهرداری به فکر بافت فرسـ ــوده بود االن
همه داشتن به ریش زلزله میخندیدن؛ یا
کاربر دیگری انتقـ ــاد خود را با طنز آمیخته
کرده و با گذاشتن عکسی از ساختمانهای
مسـ ــکن مهر ،در ایـ ــن زمینه توئیـ ــت کرده
اسـ ــت :ایـ ــن سـ ــاختمونای مسـ ــکن مهـ ــر
سر پل ذهابه ....کجایی معجزه هزاره سوم؟
کجایی؟در هشتگها عالوه بر توئیتهای
مردم ،هنرمندان هم دست به کار شده و با
کشیدن طرحهایی ویژه ،غم خود را از رنج
مردم این خطه از ایران نشان دادند.
ëëزلزلهشوخینیست
البتهگروهیازکاربراندرچنینشرایطی
هم دسـ ــت از شوخطبعی برنداشـ ــته و در
پستهای مختلف توئیتری ،اینستاگرامی
و ...جوک یا جملههایی طنزآمیز نوشتهاند.
بهعنوان مثال یکی از کاربران با مراجعه به
صفحه اینستاگرام کریسـ ــتیانو رونالدو ،در
واکنش به زلزله عراق و ایران در زیر یکی از
پستهای وی که در حال استراحت در کنار
توپ طالی خود است نوشـ ــته :داداش برو
زیر چارچوب در اتاق تا سقف نریزه روت.
البته برخی هم نسبت به این موضوع
واکنـ ــش نشـ ــان دادهانـ ــد و بهعنـ ــوان مثال
دیـ ــروز یک کاربـ ــر توئیت کـ ــرد االن که خبر
فوت و خسـ ــارت زیاد شـ ــده بنظـ ــرم دیگه
درست نیست از زلزله جوک بسازیم ...کار
سختی نیسـ ــت باور کنین...یا کاربر دیگری
با هشـ ــتگ زلزله شـ ــوخی نیسـ ــت ،توئیت
کرد :بعد حوادثی مانند سیل ،زلزله و ...یه
لحظه خودتون یا خونواده تونو بذارین جای
قربانیها یا مصدومان و اون جوکی که قراره
شما رو فرد بانمکی معرفی کنه پاک کنین
یا در ذهنتون بهش بخندین.
کاربر دیگری هم در واکنش به شـ ــوخی
بعضی کاربـ ــران با ایـ ــن اتفـ ــاق دردآور در
هشـ ــتگ زلزله شـ ــوخی نیسـ ــت ،نوشـ ــت:
بیایید بـ ــه احترام جانباختـ ــگان عزیزمان،
مزه نریزیم و هر توئیت مسخره و نمکیای
که راجع به زلزله باشـ ــه را حذف کرده و آن
را ریتوئیـ ــت نکنیم.یک کاربـ ــر کرمانی هم
که زخم خورده این بالی طبیعی اسـ ــت با
مذمت سـ ــاختن جوک در چنین فضایی،
توئیت کرده اسـ ــت :یـ ــک کرمانی میتونه
زلزله رو درک کنه.
به هرحال این زلزله باز هم نشـ ــان داد
که شـ ــبکههای اجتماعی میتوانند نقشی
بزرگ در موقعیتهای ویژه ایفا کنند و چه
بسـ ــا با فرهنگسازی مناسـ ــب ،بتوان عالوه
بر آموزشهای مناسـ ــب ،این شـ ــبکهها را
به محلی مناسـ ــب برای امداد و نجات در
شرایطاضطراریتبدیلکرد.

سیمکارتهای یک میلیارد تومانی

هر ســـال ابزار پوشـــیدنی و ردیابهای هوشمند
تناســـب اندام طراحی و ســـاخته میشود که هر
کـــدام ویژگیهـــای خـــاص خـــود را دارنـــد .یکی
از ردیابهـــای پوشـــیدنی تناســـب انـــدام که در
جشنواره فناوریهای ابزار پوشیدنی هوشمند که
اخیراً در یکی از شهرهای حومه لندن برگزار شد،
توانست جایزه این جشنواره را به خود اختصاص
دهد Alta HR ،نام دارد.
این ابزار پوشیدنی هوشـــمند که روی مچ دست
بســـته میشـــود ضمن اینکه فعالیـــت روزانه را
پیگیری میکند ،تنها بـــا زدن یک ضربه کوچک
روی صفحـــه فعالیـــت را اعـــم از میـــزان کالری
ســـوخته شـــده ،تعداد گامهای برداشـــته شده،
مسافت و ...نشان میدهد.
این دستگاه هوشمند بر ضربان قلب و خواب کاربر نیز به صورت خودکار نظارت میکند تا سالمت قلب و عروق بخصوص ورزشکاران را به اطالع
وی برساند.
این ابزار هوشمند تناسب اندام بهعنوان باریک ترین دستبند ردیاب موجود در جهان نیز شناخته شده ،چرا که تنها  15میلی متر عرض دارد و به
گونهای طراحی شده که بسیار مشتری پسند است .از سوی دیگر بهدلیل استفاده از چرم نرم و قابل تنظیم استفاده از آن برای کاربران بسیار راحت
است و حتی هنگام خواب کاربر احساس راحتی میکند .این ردیاب تناسب اندام بهعنوان دقیقترین ردیاب انتخاب شده است Alta HR .میتواند
بر ضربان قلب و خواب کاربر بهصورت دقیق نظارت کرده و بعد از تجزیه و تحلیل ،اطالعات را در برنامهای که روی تلفن همراه وی نصب شده
است ،نشان دهد .این دستگاه هوشمند نسبت به ردیابهای مشابه خود دارای باتری با عمر طوالنیتر است تا آنجا که باتری آن تا یک هفته کار
میکند.
 Alta HRدر برابر آب ،عرق و باران مقاوم اســـت گفتنی اســـت این ردیاب در دو ســـایز کوچک و بزرگ تولید شـــده و به قیمت  150دالر در بازار به
فروش میرسد.

The verge

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از آمادهسازی نخستین
اســـتارتاپ فکتوری کشور (محیطی که کســـب و کارهای نوپا برای
فعالیت در آن جمع میشوند) توسط بخش خصوصی در آینده
نزدیک خبر داد.
به گزارش «ایران» ،ســـورنا ستاری در حاشـــیه بازدید از نمایشگاه
رســـانههای دیجیتال اظهار داشت :ما هر ســـاله در این نمایشگاه
شـــاهد اتفاقات جدیدی هســـتیم کـــه در این زمینه و در پی رشـــد
استارتاپها فضای اطراف ما را تحت تأثیر قرار داده است.
ســـتاری در ادامه درخصوص طرح «شـــامد» تأکید کرد :در حوزه
فضـــای مجازی یکی از مشـــکالت بزرگ بحث تعـــداد مجوزها و
محیط کســـب وکار اســـت ،این طرح وارد بحث مجوزدهی شـــده
و جنبه ســـلبی آن بسیار پایین است .خوشـــبختانه در طرح شامد
بســـیاری از این مســـائل دیده شـــده که میتواند در بهبود فضای
مجازی مؤثر واقع شود.
وی بـــا بیـــان اینکه ایـــن جایـــگاه هماکنـــون بهصـــورت توانی در
حال رشد و گســـترش است ،ابراز داشـــت :نگرش جدیدی که در
وزارت ارشـــاد در حوزه تقویت استارتاپ وجود دارد بسیار مفید و
ارزشـــمند است و باید انعطاف الزم را در این باره داشته باشیم تا
خود را بـــا وضعیت پیش رو تطبیق دهیم چرا که این یک فضای
جدید است و قابلیت رشد  ۱۰برابری دارد.
معـــاون علمـــی و فنـــاوری رئیـــس جمهـــوری در ادامه توســـعه
شـــتابدهندهها را یک اصول برشمرد و گفت :در راستای توسعه
فضای مجازی آنچه که ما در آن کمبود داریم تولید محتوا اســـت
کـــه امیداریم با برگزاری چنین نمایشـــگاهی به این مهم دســـت
یابیم.
گفتنـــی اســـت یازدهمیـــن نمایشـــگاه بینالمللـــی رســـانههای
دیجیتـــال از تاریخ  ۲۰الی  ۲۶آبان در مصـــای امام خمینی(ره)
تهران برگزار میشود.

اول در مناطق آسـ ــیبدیده ،حاضر شـ ــده
و بـ ــا توجه به قطعی برق در برخی مناطق
در سـ ــاعات اولیه ،بـ ــا تجهیز سـ ــایتها به
برق اضطراری ،سـ ــرویسدهی به مناطق
زلزلهزده را میسر کردند .انتقال سایتهای
 BTSاضطـ ــراری بـ ــه مناطـ ــق زلزل ـ ـهزده،
افزایـ ــش ظرفیـ ــت سـ ــایتهای موجـ ــود و
بازدید از کلیه سایتهای منطقه و حصول
اطمینان از عملکرد مناسـ ــب آنها ،از دیگر
اقدامـ ــات اپراتور اول در مناطـ ــق زلزله زده
بودهاست.بااقداماتپیشگیرانهوتسریعدر
اقدامات پس از وقوع زلزله ،باوجود افزایش
بسیار زیاد ترافیک منطقه ،سرویس دهی
به هموطنـ ــان زلزله زده بـ ــه صورت نرمال
در حال انجام است .همچنین اپراتور اول از
امروز به مدت یک هفته ،تسهیالت خاصی
را برای مناطـ ــق زلزله زده در نظر گرفته که
جزئیاتآنمتعاقباًاعالممیشود.
ëëپایداریشبکهارتباطیدرمناطقزلزلهزده
امـ ــا بـ ــا گذشـ ــت سـ ــاعتهای بحرانی
زلزلـ ــه ،وضعیـ ــت شـ ــبکههای ارتباطی در
مناطق زلزلهزده چگونه است؟ آیا کاربران
بـ ــه اینترنت و ارتبـ ــاط پایدار تلفـ ــن همراه
دسترسـ ــی دارند؟ معاون امور مشـ ــتریان
توگو با یکی
شرکت مخابرات ایران در گف 
از خبرگزاریهـ ــا ،بـ ــا بیان اینکـ ــه وضعیت
ارتباطـ ــات در حـ ــوزه اینترنت و تلفن ثابت
در هر دو اسـ ــتان ایالم و کرمانشـ ــاه مشکل
خاصـ ــی ندارد ،گفـ ــت :تیمهـ ــای معین را
به اسـ ــتانها اعـ ــزام کردیم تـ ــا اگر ظرفیت
مکالمـ ــات از حدی بیشـ ــتر شـ ــد ،افزایش
پهنای باند و افزایش ترافیک را پیشبینی
کنیـ ــم .داوود زارعیـ ــان دربـ ــاره وضعیـ ــت
تلفنهای همراه نیـ ــز اظهار کرد :در بخش
تلفن همـ ــراه مخابـ ــرات مشـ ــکل خاصی
نـ ــدارد امـ ــا در برخی از مناطـ ــق ،برق قطع
اسـ ــت و از آنجا که آنتنهـ ــا به کمک باتری
روشن هستند ،اگر برق وصل نشود ممکن
است مشکالتی ایجاد شود به همین دلیل
درحال حاضر اسـ ــتانهای معین همجوار
درحال انتقال تجهیزات ژنراتوری به استان
هسـ ــتند تا بتوانیم مشـ ــکالت آنهـ ــا را حل
کنیم .وی همچنین یادآور شـ ــد :در ابتدا به
علـ ــت حجم باالی مکالمـ ــات ،حدود یک
ساعت اختالالتی وجود داشت ولی حجم
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دبیر شـــورای عالی فضای مجازی کشـــور بر اهمیت
ســـاماندهی نظام هویـــت در فضای مجـــازی تأکید
کرد.
به گـــزارش «ایران» ،ابوالحســـن فیـــروز آبادی دبیر
شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در بازدید
از ســـازمان ثبت احوال کشـــور با بیان ایـــن مطلب افزود :یکـــی از مهمترین
زیـــر ســـاختهای فضای مجـــازی کشـــور بحث هویت اســـت و بایـــد تمامی
اشـــخاص حقیقـــی و حقوقی برای فعالیـــت در فضای مجـــازی احراز هویت
شـــوند .وی با اشـــاره بـــه اینکه شـــورای عالی فضـــای مجازی کشـــور بهدنبال
ســـاماندهی نظام احراز هویت در فضای مجازی اســـت ،افـــزود :تا زمانی که
احراز هویت اشـــخاص در فضای مجازی ساماندهی نشود بسیاری از طرحها
و برنامههـــا در این فضا ناقص خواهد ماند و این مهـــم اتفاق نمیافتد مگر
با همکاری تمامی دســـتگاهها و بخصوص ســـازمان ثبت احوال که بهعنوان
اصلیترین مرکز باید در این زمینه فعالیت کند.
فیروزآبادی با بیان اینکه احراز هویت برای اجرای دولت الکترونیک نیز جزو
الزامات محســـوب میشـــود ،تصریح کرد :در صورتی که تا سال  97این طرح
به ســـرانجام برســـد هر ایرانی برای اســـتفاده از خدمات اجتماعی در فضای
مجازی باید هویت هوشـــمند داشته باشـــد و در غیر این صورت نمیتوانند از
خدمات بانکی ،درمانی و مسافرتی استفاده کند.
دبیـــر شـــورای عالی فضـــای مجازی کشـــور گفت :بســـیاری از کشـــورها برای
ایجاد دولتها و شـــهرهای هوشـــمند وزارتخانه تأسیس کردند و در ایران نیز
اختصاص کارت هوشـــمند به شهروندان ازطرح های بزرگ ملی کشور است
و در صورتی که مردم کارت هوشـــمند داشته باشند دولت میتواند طرحها و
خدمات مطلوب تری را ارائه دهد.
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یک فعال صنفی بازار ســـیمکارتهای تلفن همراه
نبض بازار
با بیان اینکه برای برخی سیمکارتها با شمارههای
خاص اصالً قیمتی نمیتوان تعیین کرد ،از آخرین
قیمت سیمکارتهای معمولی در بازار خبر داد.
به گزارش ایسنا ،غالمحسین اظهری فعال صنفی
بـ ــازار سـ ــیمکارتهای تلفن همراه گفـ ــت :حوزه سـ ــیمکارتهای دائمی و
معمولی با پیششـ ــماره  ۰۹۱۲با کد یک از سـ ــه میلیـ ــون و  ۶۰۰هزار تومان
شـ ــروع و تا پنج میلیون و  ۲۰۰هزار تومان نیز قیمـ ــت دارند .در همین رده
شـ ــمارهای کدهـ ــای  ۱۷۷با سـ ــه میلیون و  ۸۰۰هـ ــزار تومـ ــان ۱۳۰ ،با چهار
میلیـ ــون و  ۳۰۰هـ ــزار تومان ۱۱۴ ،با پنـ ــج میلیون و  ۶۰۰هـ ــزار تومان و ،۱۱۵
پنج میلیون و  ۴۰۰هزار تومان است .البته اینها مربوط به شمارههای عادی
و معمولی اسـ ــت ،اما برای شمارههای اسـ ــتثنایی و اصطالحاً رند ،بعضی
خطوط حتی با قیمتهای  ۵۰۰میلیون و یک میلیارد تومان هم به فروش
رفته است.
وی ادامه داد :ســـیمکارتهایی با پیش شماره  ۰۹۱۲و کد دو نیز از یک میلیون
و  ۷۰۰هـــزار تومـــان به باال قیمت دارند؛ خط ســـه نیـــز در حداقل قیمت یک
میلیـــون و  ۲۰۰هـــزار تومان و خط چهار هم از حداقـــل  ۸۰۰هزار تومان به باال
قیمـــت دارند .کد پنـــج از  ۷۰۰هزار تومان بـــه باال ،کدهای شـــش از  ۶۰۰هزار
تومـــان ،خـــط کد هفـــت از  ۵۰۰هزار تومان و خطوط هشـــت و  9بـــه ترتیب از
 ۳۵۰تـــا  ۳۰۰هزار تومـــان به باال در بازار قیمـــت خوردهاند .اظهری همچنین
در مـــورد ســـیمکارتهای دائمـــی جدیدتر با پیش شـــماره  ۰۹۱۲بـــا کد «»۰۰
نیـــز اظهار کرد :این ســـیمکارتها در واقـــع به قیمت دولتـــی  ۱۶۰هزار تومان
قیمتگذاری شـــدهاند ،اما بـــه دلیل توزیع دولتی محدود این ســـیمکارتها،
قیمت آنها در بازار به  ۴۰۰هزار تومان نیز میرســـد .همچنین سیمکارتهای
دائمـــی با پیـــش شـــماره  ۰۹۹۱بـــا قیمت حـــدود  ۱۶۶هـــزار تومـــان فروخته
میشـــوند که البته دریافت شـــماره به صورت رندوم اســـت کـــه بعضاً هم به
دلیل اینکه در ابتدای فروش خود قرار دارد ،شـــمارههای رندی به متقاضیان
یشود.
داده م 

