8

editorial@iran-newspaper.com

«شیائومی» هم مشمول طرح
رجیستریشد

خبر

همکاری شرکتهای توزیع برق
در پروژه فیبرنوری

جلسـ ــه مشـ ــترک وزیران ارتباطات و فناوری اطالعـ ــات و نیرو با هدف
بررسی وضعیت تهیه سند تحول دیجیتال در حوزه نیرو و نیز مدیریت
مصرف انرژی در کشـ ــور بـ ــا اسـ ــتفاده از ابزارهای فنـ ــاوری اطالعات و
ارتباطات برگزار شـ ــد .به گزارش«ایران» ،وزیر ارتباطات در این جلسه
خواسـ ــتار همکاری شـ ــرکتهای توزیع برق در تسـ ــریع اجـ ــرای پروژه
توسعه شبکه دسترسی فیبرنوری منازل و ارائه اینترنت  ۲۰مگابیتی به
۸۰درصد خانوادهها تا پایان برنامه ششم شد.
محمدجواد آذری جهرمی با بیان اینکه براسـ ــاس برنامه ششـ ــم باید
پهنای باند  ۲۰مگابیت برثانیه را به  ۸۰درصد خانوار ایرانی برسـ ــانیم،
گفـ ــت :بدیـ ــن منظور توسـ ــعه فیبرنوری باید بسـ ــرعت انجام شـ ــود و
همکاری حوزه ارتباطات با شرکتهای توزیع برق میتواند این سرعت
را بیشتر کند .وی استفاده از شبکههای موجود توزیع برق برای توسعه
دسترسی مردم به ارتباطات پرسـ ــرعت را بسیار مؤثر دانست و افزود:
استفاده از شبکههای موجود توزیع برق هم به ما کمک میکند و هم به
وزارت نیرو ،چراکه اجرای طرح هوشمندسازی کنتورخوانی در کاهش
هزینهها و سهولت بررسـ ــی میزان مصرف مشترکان بسیار مؤثر است
و از طرفی اسـ ــتفاده از شبکه برق ،توسـ ــعه فیبرنوری را آسانتر میکند.
جهرمی با اشـ ــاره به اینکه هوشمندسازی شـ ــبکه برق را قاعدتاً باید از
مشترکان بزرگ یا پرمصرف شروع کرد ،اظهار کرد :تجربه جهانی نشان
داده که بیشـ ــترین مصرف برق را  ۵درصد مشـ ــترکان دارند .بنابراین
هوشمندسازی همین  ۵درصد میتواند کمک بزرگی بهصرفهجویی
انـ ــرژی کند .وزیر ارتباطات به کاهش حـ ــدود  ۵۰درصدی مصرف آب
در نتیجه اجرای طرح پایلوت هوشمندسـ ــازی مزارع در دشت مغان
اشاره و تصریح کرد :استفاده از اینترنت و فناوری اطالعات در شرایطی
که نیازمند سـ ــازگاری با شرایط کم آبی هسـ ــتیم راهکار بسیار مناسبی
برای مدیریت آب است .در پی موافقت وزیر نیرو با تشکیل این کمیته،
وزیر ارتباطات ،محمد خوانساری رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری
اطالعات را از سوی این وزارتخانه برای کمیته تهیه سند تحول دیجیتال
در حوزه نیرو معرفی کرد.

آن سوی
خبر

حذفقابلیتجدیداینستاگرام
و اسنپ چت

از سوی وزیر در هفتمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری عنوان شد

ایران دومین کشور دنیا از نظر رشد شاخصهای «فاوا»

گروه فناوری /مراسـ ــم هفتمین جشنواره
ملی ارتباطات و فناوری اطالعات (فاوا) و
یکصد و چهل و یکمین سـ ــالگرد تأسیس
وزارت ارتباطـ ــات و فنـ ــاوری اطالعات روز
گذشـ ــته با حضور وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعـ ــات برگـ ــزار شـ ــد و در این مراسـ ــم،
برگزیدگان نهایی جشـ ــنواره فاوا در سـ ــال
 96بهصورت رسمی معرفی شده و مورد
قدردانیقرارگرفتند.
ëëرشد30درصدیشاخصهایحوزهفاوا
محمد جـ ــواد آذری جهرمی بهعنوان
یکـ ــی از سـ ــخنرانان این مراسـ ــم از رشـ ــد
قابل توجـ ــه شـ ــاخصهای توسـ ــعه ICT
در سـ ــال آینده خبر داد و گفت :بر اسـ ــاس
اعالم ( ITUاتحادیـ ــه جهانی مخابرات)،
ایران در سـ ــال گذشته میالدی از نظر رشد
توسعه شاخصهای  ICTدر دنیا دوم و در
آسیا اول بوده است .باالترین مقام مسئول
حوزه  ICTکشـ ــور گفت :امروز برگزیدگان
جشـ ــنواره ملی فاوا ،جایـ ــزه ملی کیفیت
و جشـ ــنواره شـ ــهید رجایـ ــی ،نماینـ ــدگان
جامعهای هسـ ــتند کـ ــه این اتفـ ــاق را رقم
زدهاند که جای تقدیر ویژه از آنان دارد.
وزیر ارتباطات با اشـ ــاره به اینکه از نظر
شـ ــاخصهای  ،IDIجمهـ ــوری اسـ ــامی
ایـ ــران شـ ــاهد  4رتبـ ــه رشـ ــد بوده اسـ ــت،
خاطرنشـ ــان کرد :در سال گذشته پوشش
شبکه در کشـ ــور  62درصد بود ولی امسال
با رشـ ــد قابـ ــل توجهی کـ ــه در ایـ ــن حوزه
داشتهایم بخصوص با کمک اپراتور اول و
همچنین بخش روستایی ،پوشش پهنای
باند گستردهتر شده اسـ ــت و انتظار داریم
رشد شـ ــاخص وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعـ ــات قابل قبولتر از گذشـ ــته باشـ ــد
و تکلیـ ــف دولـ ــت بـ ــرای رشـ ــد  30درصد
شاخصها را زودتر محقق کنیم.
آذری جهرمـ ــی بـ ــا بیـ ــان اینکه سـ ــال
گذشته پوشش شـ ــبکه  3Gو  4Gدر کشور
به  ۶۰درصد رسید ،اظهار کرد :سال آینده
این درصد بیشـ ــتر هم خواهد شد و طبق
چیزی که مجلس در برنامه ششم توسعه
تثبیت کرده اسـ ــت ما باید  ۳۰رتبه رشد را
در حوزه فاوا تجربه کنیم که امیدواریم این
هدف را قبل از اتمام برنامه ششم توسعه
محقق کنیم .عضو کابینـ ــه دولت تدبیر و
امید در خبر خـ ــوش دیگری تصریح کرد:
در سـ ــال گذشـ ــته از میان کارمندان خانم

یـ ــک نفر بهعنـ ــوان برگزیده انتخاب شـ ــد
که خوشـ ــبختانه امسال شـ ــاهدیم تعداد
برگزیـ ــدگان خانـ ــم در وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات به هفت نفر رسیده است
که نشـ ــان میدهد وعـ ــده و برنامه دولت
برای ورود خانمها و کمک گرفتن از آنها در
امور کشور در حال تحقق است.
ëëدولتالکترونیک،راهکارمقابلهبافساد
اداری
وزیـ ــر ارتباطات با اشـ ــاره بـ ــه ضرورت
مقابله با فساد اداری ،تأکید کرد :اگر دولت
الکترونیک محقق شود ،تعداد مراجعات
به ادارات کم میشـ ــود .اگر میخواهیم با
فسـ ــاد مبارزه کنیم باید همه نهادها را به
هم پیوند دهیم .وی افزود :کسانی که مانع
رشد خالقیتهای جوانان در حوزه فناوری
اطالعات با هر شیوهای میشوند ،ضربه به
حاکمیتآیندهایرانمیزنند.
آذری جهرمـ ــی بـ ــا تأکید بـ ــر ضرورت
تحقـ ــق دولت الکترونیک بـ ــرای مبارزه با
فساد اداری ،اظهار کرد :نگذشتن از کسانی
که ذهن مردم و اعتماد مردم را خدشهدار
کردهاند ،بسیار مهم اسـ ــت ،اما مهمتر از
آن این اسـ ــت که نگذاریـ ــم جوانانمان که
در یک پسـ ــت اداری با اختیارات الزم قرار
دارند به فسـ ــاد آلوده شـ ــوند .وی در ادامه
با بیان اینکه شـ ــورای عالی فضای مجازی
باید فصلالخطاب باشد ،اظهار کرد :هنوز
از ما سؤال میشود که چرا از کسبوکارهای
نوپاحمایتمیکنید،اینهاعاملبراندازی
هستند .در حالی که این افراد از ما هستند
و ما باید با حمایت خودمان آنها را جذب
کنیـ ــم و نگذاریم که غربیهـ ــا با حمایت
خودشان آنها را جذب کنند.
وزیـ ــر ارتباطات با بیـ ــان اینکه من وزیر
ارتباطـ ــات بخشـ ــی از انرژی خـ ــود را برای
اتصـ ــال دو دسـ ــتگاه بـ ــه یکدیگـ ــر صرف
کـ ــردهام و هنـ ــوز موفـ ــق نشـ ــدهام ،گفت:
آخرین بهانهای که آورده میشـ ــود بحث
امنیت اسـ ــت در حالی که بزرگترین اقدام
ضد امنیتی ،همین به اشتراک نگذاشتن
اطالعات بین دسـ ــتگاهی است .جهرمی
تصریـ ــح کـ ــرد :بـ ــا دسـ ــت روی دسـ ــت
گذاشـ ــتن ،ابزارهای بینالمللـ ــی روی کار
ت خـ ــود را در دنیای آتی
آمـ ــده و حاکمی ـ ـ 
از دسـ ــت خواهیـ ــم داد .آذری جهرمـ ــی
همچنین تأکید کرد :باید از ظرفیت علما،

دانشـ ــمندان و متخصصان استفاده کنیم
تا با رقـ ــم زدن اقتصاد دیجیتال ،خودمان
سـ ــهمی در بازار جهانی داشـ ــته باشـ ــیم؛
اشکاالت را درحوزه مقابله با فساد از طریق
 ICTحل کنیم.
ëëتأکید بر نقش اقتصاد دیجیتال در رشـ ــد
اقتصادیکشور
وزیر ارتباطات با تأکید بر نقش پررنگ
توسعهدیجیتالوفضایفناوریاطالعات
ی اظهار کـ ــرد :میتوانیم
در رشـ ــد اقتصاد 
بـ ــا توسـ ــعه این فضـ ــا موجبـ ــات افزایش
بهرهوری ،اشـ ــتغال و رشـ ــد شاخصهای
اقتصـ ــادی را فراهم کنیـ ــم .همانطور که
رئیس جمهوری در حوزه تحول دیجیتال
تأکیداتی دارنـ ــد ،ما نیز برنامههای خود را
برایتحولدیجیتالدرحوزههایمختلف
صنعتـ ــی ،کشـ ــاورزی و اقتصـ ــادی اعالم
خواهیمکرد.
وزیـ ــر ارتباطات و فنـ ــاوری اطالعات با
بیان اینکـ ــه حاکمیت آینـ ــده از آن تحول
دیجیتال اسـ ــت ،گفت :کسـ ــانی کـ ــه با هر
چارچوبیجلویرشدخالقیتهاوتوسعه
فناوری اطالعات را میگیرنـ ــد در واقع به
حاکمیت آینده ما ضربه میزنند .ما نباید
برایتحوالتدیجیتال،دستاندازدرست
کنیم و بگوییم یکسری از مشاغل سنتی از
بین میرود که البته این تحوالت ،موجبات
بهرهوری و رشـ ــد بیشـ ــتر را فراهم خواهد
کرد کـ ــه در آن صورت نیز سـ ــرمایهگذاری
و اشـ ــتغالزایی انجـ ــام خواهد شـ ــد .آذری
جهرمیبابیاناینکهدستگاههایمختلف
در حوزه پیامرسـ ــانها مسـ ــئولیت دارند،
اظهار کرد :رئیس جمهوری به ما دسـ ــتور
دادهاند که سـ ــند تحول دیجیتال را اعالم
نهایی کنیـ ــم .واقعیـ ــت این اسـ ــت که ما
بایـ ــد بدانیـ ــم چه میـ ــزان از شـ ــبکه انرژی
سـ ــاختمانها هوشـ ــمند اسـ ــت و ما برای
سال آینده قرار است چه اقداماتی را انجام
دهیم .وی با بیان اینکه امید زمانی محقق
میشود که جوانان ما بدانند مطالباتشان
شـ ــنیده و پیگیری میشـ ــوند ،اظهار کرد:
باهمراهی همه ظرفیتهای خوبی که در
کشور داریم باید موجبات تحول دیجیتال
را فراهم کنیم؛ قبـ ــل از اینکه غربیها این
کار را برای ما انجام دهند ما خودمان باید
این کار را بکنیم و نگذاریم در این حوزه به
مستعمرهآنهاتبدیلشویم.

ëëبر اســـاس اعالم ( ITUاتحادیه جهانی مخابرات) ،ایران در ســـال گذشـــته میالدی از نظر رشـــد توســـعه
شاخص های ICTدر دنیا دوم و در آسیا اول بوده است

نیم نگاه

ëëوزیرارتباطات:هنوزازماسؤالمیشودکهچراازکسبوکارهاینوپاحمایتمیکنید،اینهاعاملبراندازی
هستنددرحالیکهاینافرادازماهستندومابایدباحمایتخودمانآنهاراجذبکنیمونگذاریمکهغربیها
باحمایتخودشانآنهاراجذبکنند.

ëëحضور پرقدرت بخـ ــش خصوصی
درجشنوارهفاوا
نصـــراهلل جهانگرد معاون فنـــاوری و
نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
و دبیر محتوایی هفتمین جشنواره «فاوا»،
دیگر سخنران این مراسم با اشاره به اینکه
مبادله پیام و دیتا بســـیار فشـــرده و سریع
شده است ،گفت :این سرعت نشان از این
دارد کـــه تحوالت بســـرعت در حال وقوع
اســـت .معاون وزیر ارتباطات با اشـــاره به
زمان تشـــکیل وزارت ارتباطـــات تا 2دهه
گذشـــته ،تصریح کرد :تا این زمان ،مبنای
ارتباطـــات در کشـــور مبادله صـــوت بوده
اســـت که بتدریج موبایل و از  3تا  4ســـال
گذشـــته نیز مبادله دیتا وارد شـــده است
و هماکنـــون هم با پلتفرمهای نســـل  3و
 4مواجه هســـتیم .جهانگـــرد تأکید کرد:
این مسأله نشـــان دهنده تحوالت بزرگی
در فرآیندهـــای اقتصـــادی ،اجتماعـــی و
فرهنگی در آینده اســـت و در آستانه یک
دگردیسیبزرگقرارداریم.دبیرمحتوایی
هفتمین جشنواره فاوا با بیان اینکه شعار

از تعمیرات تا نظافت تنها با یک کلیک
کلیک
ماهرخ چنگیز

اگر در حال خانه تکانی باشـــید حتماً
بـــه ابزارهـــا و بخشهایـــی از خانـــه
رســـیده اید کـــه نیـــاز به تعمیـــرات و
بازسازی داشـــته باشـــد .برای تعمیر
ایـــن ابزارها یـــا مکانهایـــی از خانه یا
باید به ســـراغ تعمیـــرگاه ماهر بروید
یـــا اگـــر در ایـــن کار سررشـــته داریـــد
خودتان دســـت به کار شـــوید .اما اگر
اســـتفاده از هیچکدام از این دو گزینه
برایتان فراهم نباشـــد چـــه کاری باید
انجـــام دهیـــد .یکـــی از گزینههایی که
میتـــوان پیشـــنهاد کـــرد اســـتفاده از
سایت «سنجاق» است .این سرویس
به شـــما هر خدمتی را کـــه مربوط به
خانـــه باشـــد ،ارائـــه میکند .شـــما به

کمک این ســـرویس میتوانید از ارائه
خدمات در بخشهای مختلفی که در
خانه به آن نیاز دارید استفاده کنید .از
تعمیرات گرفته تا خدمات الکتریکی،
نظافـــت و جا به جایـــی .کاری که این
ســـایت انجام میدهد بســـیار ســـاده
است .این سرویس سفارش خدمات
خانه کاربران خود را از طریق ســـایت
دریافـــت و در نهایـــت بـــه کمـــک
اپلیکیشـــن این ســـفارشها در اختیار
متخصصان مربوطه گذاشته میشود.
اما از میان خدمات دهندگان مختلف
شـــما چگونـــه میتوانیـــد بهتریـــن
خدمت را دریافت کنید .این سرویس
برای این نکتـــه با اهمیت نیز چارهای
اندیشیده است .هر متخصصی که به
کمک این ســـامانه خدمت خود را در
اختیار کاربران میگذارد یک پروفایل
مجزا دارد تا میزان تجربه ،تخصص،
نمونه کار و ...خود را در اختیار کاربران
بگذارد تـــا از این طریق افـــراد نیروی

کار مـــورد نیازشـــان را براحتی و بدون
دغدغه پیدا کنند.
دســـتهبندی خدمات این سرویس در
بخشهایی مانند نظافت ،تأسیسات،
الکتریکی ،جابه جایـــی ،تعمیر مبل،
تزئینات ،قالیشویی و ...دیده میشود.
با انتخـــاب هر یـــک از ایـــن بخشها
بـــه زیرمجموعههای متنـــوع دیگری
دسترســـی خواهید داشت .برای مثال
اگـــر قســـمت تأسیســـات را انتخـــاب

کنید میتوانید خدماتی مانند نصب
سرویس بهداشتی ،سرویس و تعمیر
پکیج ،نصب کاشـــی و ســـرامیک و...
دسترسی داشـــته باشید .خدمات این
ســـرویس فعالً در تهران و به صورت
محدود در شـــهرهایی مانند مشـــهد،
اصفهـــان و کرج ارائه میشـــود .برای
دریافت اطالعات بیشتر در خصوص
خدمـــات ایـــن ســـامانه بـــه آدرس
 sanjagh.proسر بزنید.

روبات آشپز اخراج شد

میترا جلیلی

قاب
فناوری

تـ ــا بهحال اخبـ ــار مختلفی از حضـ ــور روباتها در بیمارسـ ــتانها ،مراکز
نگهداری از سـ ــالمندان ،فرودگاه ،هتل ،پسـ ــت و ...شـ ــنیدهایم اما شاید
داستان یک روبات آشپز به نام Flippyاز همه جالبتر و شنیدنی ترباشد.
روبـــات Flippyکه توســـط کمپانی  Miso Roboticsبـــرای فعالیت در
مغازههای فست فود و پخت همبرگر برنامهریزی و طراحی شده است
اوایـــل هفته جاری راهی یک رســـتوران در کالیفرنیا شـــد تا از این پس
وظیفه تهیه ســـاندویچهای خوشـــمزه را به عهده بگیرد اما این پروژه
با شکست مواجه شد چرا که روبات نتوانست از پس کارهای رستوران
بربیاید .با اعالم این خبر که رســـتوران Cali Burgerدر شـــهر پاسادنا،
همبرگرهایی ارائه میدهد که توســـط روبات طبخ میشود ،به یکباره
تعداد مشتریان این رستوران چند برابر شد و عمالً این روبات نتوانست
پاسخگوی این تعداد مشتری باشد.
بههمیـــن دلیل هم ایـــن روبات بیش از یک روز نتوانســـت بهعنوان
آشـــپز در آشپزخانه این رستوران کار کند و عمالً اخراج شد .هماکنون
این روبات در گوشه آشپزخانه رستوران  Cali Burgerجاخوش کرده و
خاموش است .چرا که شرکت سازنده آن ،قرار است تا زمان افزایش
مهارتهـــای این روبات و افزایش ســـرعت آن برای ارائه خدمات در
ســـاعت اوج حضور مشـــتریان ،اجازه ندهـــد Flippyبهعرصه پخت
همبرگـــر وارد شـــود .پیش از ایـــن« ،آنتونی لوملینـــو» رئیس بخش
تکنولوژی رســـتوران  Cali Burgerگفته بود که ایـــن روبات برای ارائه

این دوره از جشـــنواره فنـــاوری اطالعات،
«کسب و کارخالقانه و تولید دانش بنیان»
اســـت ،افـــزود :حمایت از اســـتعدادهای
برتر ،گسترش فضای تعامل بین فعاالن
فناوری اطالعات ،فرهنگسازی و تحرک
بیشـــتر با ایجاد رقابت ،از اهداف برگزاری
این جشنواره است.
وی با اعالم اینکه حدود  350شرکت
در ارزیابـــی هفتمیـــن دوره جشـــنواره
فاوا حضور داشـــتند ،اظهار کـــرد :در این
دوره  74درصـــد ،شـــرکتهای بخـــش
خصوصی و یک چهارم شرکتکنندگان
نیـــز از بخشهـــای دولتی بودنـــد که 24
نفر از نخبـــگان این حوزه بهعنـــوان داور
وظیفه ارزیابی شرکتکنندگان را برعهده
داشـــتند .معـــاون فنـــاوری و نـــوآوری
وزیر ارتباطـــات به برگـــزاری جایزه ملی
کیفیـــت در حـــوزه  ICTنیز اشـــاره کرد و
افزود :برگزاری این جایـــزه از این دوره با
هدایت سازمان ملی استاندارد به وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات سپرده شده
است .وی با بیان اینکه در این دوره جایزه

روی وب
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شبکههای اجتماعی اینستاگرام و اسنپ چت تحت تأثیر یک تصویر متحرک
نژادپرستانه ،به طور موقت افزودن این قابلیت به استوریهای خود را حذف
کردند.
به گزارش ایسنا ،دو شبکه اجتماعی اینستاگرام و اسنپ چت که در سالهای
اخیر در رقابت تنگاتنگی با هم به ســـر میبرند ،قابلیتهای مشـــابهی را به
پلتفرم خود افزودهاند و بدین ترتیب کاربران و طرفداران بسیاری را از سراسر
جهان به خود جذب کردهاند.
یکی از این قابلیتهای مشـــابه ،امـــکان افزودن تصاویر متحـــرک ( )Gifبه
استوری بود که حاال طبق گزارشهای منتشر شده از سوی تک کرانچ ،این دو
غول شـــبکه اجتماعی به خاطر یک تصویر متحرک با محتوای نژادپرستانه،
قابلیت افزودن  Gifبه استوریهای خود را به حالت تعلیق درآوردند.
ایـــن بدان معناســـت کـــه کاربران هـــم اکنون قـــادر نخواهند بـــود تصاویر
متحرک ذخیره شـــده روی گوشی خود را به عنوان اســـتوری در اینستاگرام
یا اسنپ چت بگذارند.
یکـــی از کاربـــران توئیتر تصویر اســـکرین شـــات از یـــک  Gifگذاشـــت و «کِوین
سیستروم» مؤسس اینستاگرام را در آن  tagکرد تا وی را از محتوای نژادپرستانه
و نامناســـب آن مطلع کند .وی همچنین از این شبکه اجتماعی درخواست کرد
که ســـریعاً موضـــوع را پیگیری کرده و آن را از پلتفرم خـــود حذف کند .این خبر
بســـرعت در فضای مجازی منتشـــر شـــد و از آنجایی که همواره انگشـــت اتهام
گروههای سیاســـی ،احزاب و فرقههای قومیتی به ســـمت و ســـوی شـــبکههای
اجتماعی میرود ،اینستاگرام و اســـنپ چت بالفاصله قابلیت افزودن تصاویر
متحـــرک  Gifبه اســـتوریهای خـــود را حذف کردند تـــا از عواقب این مســـأله
جلوگیری به عمل بیاورند.
طبق قوانین مرسوم در شبکههای اجتماعی ،انتشار هر نوع محتوای نامناسب،
غیراخالقـــی ،مجرمانه ،تحقیرآمیز و نژادپرســـتانه در پلتفرمهای شـــبکههای
اجتماعی ممنوع است.
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سایت وزارت ارتباطات

رئیـ ــس سـ ــازمان تنظیـ ــم مقـ ــررات و ارتباطـ ــات
رادیویی(رگوالتوری) از اجرای طرح رجیستری برای برند
شیائومی خبر داد.
بـ ــه گزارش «ایـ ــران» ،حسـ ــین فالح جوشـ ــقانی گفت:
همزمان با اجرای طرح احراز اصالت تجهیزات دارای سیمکارت برای نشانهای
«سـ ــونی» و «تکنو» از شنبه  ۲۶اسفندماه  ۹۶نشـ ــان «شیائومی» هم مشمول این
طرح میشـ ــود .وی افزود :در راستای حفظ حقوق مشترکان و جلوگیری از فروش
گوش ـ ـیهای قاچاق به جای گوش ـ ـیهای قانونی به مردم ،همزمان با اجرای طرح
احراز اصالت تجهیزات دارای سیمکارت برای نشانهای «سونی» و «تکنو» از شنبه
 ۲۶اسفندماه  ۹۶نشان «شیائومی» هم مشمول این طرح میشود.
فالح جوشقانی درباره فرایندهایی که کاربران گوشی تلفن همراه باید از آن مطلع
شـ ــوند ،افزود :کاربران باید هنگام خرید گوشـ ــی تلفن همراه مشمول طرح احراز
اصالت تجهیزات دارای سیمکارت ،با شمارهگیری کد دستوری  *۷۷۷۷#شناسه
بینالمللی ( )IMEIگوشـ ــی را استعالم کنند و اگر پاسخ آن مثبت بود با اطمینان
از قانونی بودن گوشی ،آن را خریداری کنند .همچنین کاربران هنگام خرید گوشی
عالوه بر استعالم ،IMEIباید دقت کنند روی جعبه یا کارت گارانتی ،کد فعالسازی
گوشی درج شده باشد و درصورت نبودن کد فعالسازی از خرید گوشی خودداری
کننـ ــد .رئیس رگوالتوری با بیان اینکه فرایند دیگری که خریداران باید انجام دهند
فعالسازی گوشی است ،اظهار کرد :هر مشترک پس از روشن کردن گوشی باید با
استفاده از کد فعالسازی درج شده روی جعبه گوشی یا کارت گارانتی و وارد کردن
شناسـ ــه  IMEIگوشی و شماره سیمکارتی که از آن روی این گوشی استفاده خواهد
شد ،گوشی خود را فعال کند .پس از آن ،کاربر پیغامی را با این مضمون که در حال
فعالسـ ــازی چه نوع گوشی با چه مشخصاتی است دریافت میکند که درصورت
تأیید کاربر گوشـ ــی در شبکه برای وی فعال میشـ ــود .وی درباره خرید گوشیهای
دسـ ــت دوم خاطرنشـ ــان کرد :یکی دیگر از فرایندهای ضروری کـ ــه کاربران باید از
آن اطالع داشـ ــته باشند فرایند «انتقال مالکیت» است که این فرایند برای خرید و
فروش گوش ـ ـیهای دست دوم پیشبینی شده و فروشنده باید از طریق *۷۷۷۷#
گزینه انتقال مالکیت را انتخاب کرده و با وارد کردن شماره تلفن و  ،IMEIمالکیت
گوشی را به خریدار انتقال دهد.
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خدمات بهمشـــتریان ،از ســـرعت کافـــی برخوردار اســـت و میتواند
روزانـــه تا 2هزار همبرگـــر تولید کنـــد؛ ادعایی که البته با یـــک روز کار
آزمایشی ،مشخص شـــد خالف واقع است و  Flippyمیتواند در یک
ساعت تنها 15عدد همبرگر را آماده کند .این روبات ابتدا سفارشها
را بهصورت دیجیتالی دریافت میکند و همبرگرهای خام که توســـط
کارگران حاضر در آشپزخانه روی میز قرار داده شده است را با بازوی
روباتیک خود برمیدارد و روی گریل میگذارد .این روبات با استفاده
از سنســـورهای حرارتـــی ویژه خود ً
کامـــا از پخـــت همبرگر مطمئن
میشـــود و به این ترتیب دیگر مشـــتری هرگز یک همبرگر سوخته یا
خام را دریافت نمیکند .مانیتور موجود روی این روبات نیز بهکارگران
نشـــان میدهد که پخت همبرگر نزدیک اســـت و به این ترتیب آنها
سایر مخلفات ساندویچ را آماده میکنند.

کیفیت 16 ،شرکت حضور داشتند گفت:
این شرکتها در  7محور و با 1200ساعت
کار ارزیابی شدند که از هزار امتیاز ،بهترین
شـــرکت درنهایت  505امتیاز را دریافت
کرده است.
دبیر محتوایی جشـ ــنواره فاوا تصریح
کرد :شـ ــرکتها باید امتیازهای  500به باال
کسبکنندتابتواننددرعرصههایجهانی
وبینالمللیحضورداشتهباشند.
وی با اشاره به اینکه تمام شرکتهای
 FCPدر این ارزیابی حضور داشتند ،تأکید
کـ ــرد 70 :درصـ ــد شـ ــرکتکنندگان در این
دوره جایزه کیفیت خصوصی و  30درصد
نیز از بخش دولتی حضور داشتند.
جهانگـ ــرد بـ ــا بیـ ــان اینکـ ــه از ابتـ ــدای
برگـ ــزاری جایـ ــزه کیفیـ ــت تاکنـ ــون حدود
150شرکتجایزهکیفیتدریافتکردهاند،
تصریح کرد :هیچ کدام از این شـ ــرکتها
نتوانستند بعد از دریافت جایزه کیفیت در
ابعـ ــاد دیگر و گامهای بعدی نیز موفق به
دریافت جایزه شـ ــوند که باید در این حوزه
تالشبیشتریانجامشود.

رشد صعودی کاربران اینترنت
در کشور

رشـ ــد جهشـ ــی کاربران اینترنت در ایران طی پنج سال
گذشته غیرقابل انکار است تا آنجا که به اعتقاد فعاالن
حوزه فاوا دسـ ــتاوردهای کسـ ــب شـ ــده در حوزه  ICTدر
طول دوره چهار ساله دولت یازدهم با هیچ دوره دیگری قابل مقایسه نیست.
وزیـ ــر ارتباطات و فناوری اطالعات اخیراً درباره اقدامات وزارت ارتباطات در حوزه
اقتصاد مقاومتی ،گفت :اقتصاد مقاومتـ ــی در الیههای مختلف در این وزارتخانه
تعریف شـ ــده اسـ ــت که یک الیه مهم آن ،توسـ ــعه فنـ ــاوری اطالعـ ــات بهعنوان
زیرسـ ــاخت توسعه سایر بخشهاست و ما باید زیرسـ ــاختهای الزم برای تأمین
ارتباطات مناسب برای کشور را فراهم کنیم .در حال حاضر همه شهرهای کشور از
خدمات نسل سوم و چهارم برخوردار شدهاند.
وی همچنین با بیان اینکه تکلیفی هم در حوزه پهنای باند ثابت منازل داشته که
در حال برنامهریزی برای حل موانع سـ ــرمایهگذاری در این بخش هسـ ــتیم گفته
اسـ ــت :پیوست فناوری در عرصه تولیدات داخلی نیز ابالغ شده و در حال پیگیری
اسـ ــت .اینترنت در سال آینده گران نخواهد شد و همیشه در دنیا اینگونه است که
قیمتهای پهنای باند در حال ارزان شدن است .اما اکنون بیش از  ۱۲۰۰شهر کشور
پوشـ ــش موبایل پهنباند دارند؛ در مردادماه امسـ ــال  ۵۶درصد شـ ــهرهای کشور
مجهز به نسل چهارم موبایل بودند که در دهه فجر امسال این پوشش کامل شد و
هماکنون در کل کشور اینترنت موبایل نسل چهارم و سوم وجود دارد.
وزیر ارتباطات پیش از این خبر تحت پوشش قرار گرفتن  ۱۲۴۶شهر را اعالم کرده
و گفته بود :از امروز خدمات نسـ ــل سـ ــوم و چهارم تلفن همراه در تمام  ۱۲۴۶شهر
ایران در دسترس خواهد بود .اما طبق آخرین آمارها از رشد دسترسی خانوارها به
اینترنت  ۷/۷۴درصد از کاربران اینترنت در گروه سنی  ۲۰تا  ۴۹سال قرار میگیرند
و  ۳/۲۷درصد از کاربران نیز در گروه سـ ــنی  ۵۰تا  ۸۹سـ ــال هستند .بهطور کلی نیز
نسبت به سال  ۱۳۹۲کاربران اینترنت  ۵۱درصد رشد داشتهاند.
همچنیـ ــن  ۳۹درصد از کل خانوارهای کشـ ــور بـ ــه رایانه دسترسـ ــی ندارند .تعداد
کاربران شـ ــش سـ ــال به بـ ــاالی اینترنت نیز  ۳۸میلیـ ــون و  ۹۹۶هزار نفر اسـ ــت که
معادل  ۵۳درصد از کل جمعیت کشـ ــور و در واقـ ــع  ۱۵میلیون و  ۵۱هزار خانوار از
کل خانوارهای موجود هستند .در کل نسبت خانوارهایی که اینترنت ندارند به کل
خانوارها هم  ۳۸درصد است.
مشـ ــترکین فعال پهن باند سیار اما به ازای هر  ۱۰۰نفر جمعیت  ۵۱.۳۷نفر است.
مشـ ــترکین پهن باند ثابت به همین نسبت  ۱۲.۹نفر به ازای هر  ۱۰۰نفر است .این
آمار در شرایطی است که پهنای باند اینترنت داخلی  ۶.۹۶۳.۲۰۰مگابیت بر ثانیه و
ل جاری ()۱۳۹۶
پهنای باند اینترنت بینالملل استفاده شده تا اواخر خردادماه سا 
حدود ۷۶.۸۲۰.۴۰۸ ،مگابیت بر ثانیه بوده اسـ ــت .پهنای باند اینترنت بینالملل
قابل اسـ ــتفاده نیز تا همین ماه در سـ ــال  ،۱۳۹۵حدود  ۹۹۴۹۴۵مگابیت بر ثانیه و
سرانه پهنای باند اینترنت به ازای هر نفر نیز  ۱۰مگابیت بر ثانیه بوده است.
مسـ ــئولیت تأمین پهـ ــن باند اینترنت داخلی و بینالملل اسـ ــتفاده شـ ــده و قابل
استفاده یا تجهیز شده به عهده شرکت ارتباطات زیرساخت است ،اما اعالم اینکه
هر خانوار یا فرد بهطور میانگین از این حجم ایجاد شده چقدر سهم سرانه دارد از
سوی سازمان فناوری اطالعات اعالم شده است.
براساس تعریف جدید اتحادیه جهانی ارتباطات کاربر اینترنت کسی است که در
طول سه ماه گذشته با هر فناوری ارتباطی به شبکه اینترنت متصل بوده و این زمان
در تعاریف قبلی  ۱۲ماه بوده اسـ ــت .محاسبه سرانه سهم هر فرد از کل ظرفیت و
حجـ ــم اینترنت داخلی و بینالمللی ب ه دسـ ــت میآید به ایـ ــن صورت که حجم
ت آید.
موجود را بر کل جمعیت تقسیم میکنند تا نسبت سرانه هر فرد به دس 

