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سرمقاله
دکتر اشرف السادات شکرباغانی

  دانشیار پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های 
آموزشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

آموزش ترکیبی مناسب ترین راهکار آموزشی پیشنهادی دوران کرونا
نگرانی از شیوع بیماری کرونا )کووید ۱۹( همچنان در جهان و در کشور ما جدی است در این راستا  برنامه ریزان آموزشی به فکر اجرای راهکار مناسب برای وضعیت های 

آموزشی سال تحصیلی جدید   در دوران کرونا و پساکرونا هستند و برای سال تحصیلی جاری آموزش ترکیبی را  مناسب ترین راهکار آموزشی پیشنهاد می کنند.  

آموزش ترکیبی »آموزه ای از آموزش حضوری و آموزش در فضای مجازی خواهد بود« 
ــرایط خاص  کرونایی، بسته های آموزشی و تلویزیون نیز پای کار هستند. با  که در ش
توجه به شرایط متفاوت تعلیم و تربیت سهم  هریک از بخش ها در این بسته ترکیبی 

مشخص می شود.
به نظر می رسد که یادگیری ترکیبی با داشتن مزیت های هر دو رویکرد آموزش )سنتی 
و الکترونیکی( یک  رویکرد مؤثر برای افزایش اثربخشی یادگیری، سهولت دسترسی 
به مواد آموزشی باشد. همچنین به دلیل  ارائه فرصت های مختلف به منظور یادگیری، 
موجب آن می شود که در کنار افزایش جذابیت آموزش، به  تفاوت های فردی فراگیران 
نیز به طور مناسبی توجه شود، زیرا همه افراد به یک شیوه یاد نمی گیرند و به  همین 

دلیل استفاده از روش های مختلف برای آموزش ضروری به نظر می رسد.
ــوا و غیره، معلم می تواند دو روش  ــا توجه به ماهیت آموزش، پویایی آن، نوع محت ب
ــنتی( و  آموزش مجازی )الکترونیکی( را ترکیب کند این روش  آموزش حضوری )س
ــه بهترین نحو برآورده کند.  ــک می کند تا برنامه و قواعد یادگیری را  ب ــه معلم کم ب
راهکارهای آموزش ترکیبی را می توان در فرمت های مختلف ارائه داد. هرکدام  از این 

روش ها، ارزش منحصربه فردی را ارائه می دهند.
با توجه به بحران کرونا معلمان اغلب نیازهای آموزشی را نمی توانند به طور کامل با 
رویکرد حضوری و یا یک  رویکرد کاماًل آنالین برطرف کنند. اساساً، برای رسیدن به 
نتایج موردنیاز، مجبورند بخشی از محتوای درس  را با رویکرد حضوری و بخشی دیگر 
را به صورت مجازی ارائه دهند. به این دلیل ترکیبی از هر دو رویکرد،  یعنی »آموزش 

ترکیبی« ضروری است. 
برای اجرای آموزش با رویکرد مجازی به پلتفرم مناسب و بومی نیاز است  .   برای این 
منظور راه اندازی  شبکه شاد در سال تحصیلی ۱3۹۹-۱3۹۸ تجربه ای موفق در بین 
ــورهای منطقه و امتیاز بزرگی برای  آموزش وپرورش بود. گرچه موقع استقرار و  کش
گسترش شبکه شاد دانش آموزان و به ویژه معلمان هنگام کار با  این شبکه از مشکالت 
شبکه، قطعی و کندی اینترنت رنج بردند، اما با برطرف کردن مشکالت موجود در  شاد 
برای سال تحصیلی پیش رو؛ آموزش مجازی از طریق شبکه شاد، استفاده مناسب و 
مطلوب از ظرفیت  شبکه ملی مدارس )رشد( برای آموزش دانش آموزان ایران اسالمی 

تأکید می گردد . 
رویکرد آموزش ترکیبی مزایای زیادی را نسبت به آموزش سنتی ارائه می دهد. برخی 

از مزایای یادگیری  ترکیبی برای دانش آموزان عبارت اند از:  

 ۱.  یادگیرنده محور است و کنترل بیشتری را برای دانش آموزان فراهم می کند.  
ــی به منابع   ۲.  عالوه بر انعطاف پذیری که برای دانش آموزان ایجاد می کند، دسترس

آنالین را فراهم  می سازد.  
 3.  پس ازآنکه کالس مجازی پایان یافت، دانش آموزان می توانند بحث های موضوعی 
ــند( مجدد گوش دهند یا )درصورتی که تصویری باشند(  را )درصورتی که  صوتی باش

مشاهده کنند.  
 ۴.  معلمان می توانند با تولید محتوای سرگرم کننده و راهکارهای جالب و پرطرف دار، 

تجربه یادگیری  بهتری را به وجود آورند که موجب یادگیری بیشتر شود. 
 ۵.  با توجه به محتوای درسی و شرایط محیطی موجود در شهرهای مختلف )وضعیت 
سفید، زرد یا  قرمز(، آموزش نمی تواند به آموزش حضوری )سنتی( محدود شود؛ بلکه 

الزم است از طریق پلتفرم  آنالین )سامانه شاد( مسیرهای یادگیری ادامه یابد. 
اگر ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های تشکیل دهنده یادگیری ترکیبی، به خوبی نیازسنجی، 
ــیابی و بازخورد بگیرند؛ می تواند به عنوان یک رویکرد منطقی و  طراحی، اجرا،  ارزش

منعطف، بر بهبود عملکرد  تحصیلی یادگیرندگان تأثیر فراوان داشته باشد. 
به منظور اجرای آموزش ترکیبی دست اندرکاران آموزش الزم است هرچه سریع تر به 

دنبال راه حل هایی  برای رفع مشکالت زیر باشند:  
 ۱.  تدابیری برای مناطقی که تحت پوشش آنتن مخابرات نیستند، اندیشیده شود. 

 ۲.  در راستای ارتقای توانمندی های معلمان، آموزش معلمان جهت آموزش الکترونیک 
و مجازی، ارائه  امکانات از قبیل محتوا، نرم افزار و سخت افزار بیاندیشند. 

 3.  برنامه خاصی برای تدریس در پایه اول ابتدایی در نظر بگیرند. 
 ۴.  دستورالعمل مناسب برای آموزش های خاص مدارس کودکان استثنایی )کودکان 

با معلولیت های  جسمانی متفاوت(، در نظر بگیرند. 
 ۵.  راهکاری برای آموزش در مدارس کپری، کانتینری و.. که در مناطق صعب العبور 

قرار دارند؛  اندیشیده شود. 
 ۶.  برای آموزش در مدارس عشایری، فرایند آموزشی مناسب در نظر گرفته شود. 

 ۷.  مسئوالن سامانه شاد بر رفع مشکالت شبکه شاد متمرکز شوند و سال تحصیلی 
جدید در شرایطی  آغاز شود که ایرادهای سامانه شاد برطرف شده باشد . 

در این شرایط نمی توان محتوای هیچ یک از کتاب های درسی را به طور کامل حضوری 
یا غیرحضوری  معرفی کرد. بلکه بخشی از کتاب ها حضوری و بخش دیگر غیرحضوری 

خواهند بود .

با توج��ه به ماهیت آموزش، 
پویای��ی آن، ن��وع محت��وا و 
غی��ره، معل��م می توان��د دو 
حض��وری  آم��وزش  روش 
)س��نتی( و  آم��وزش مجازی 
ترکی��ب  را  )الکترونیک��ی( 
کند این روش به معلم کمک 
می کند ت��ا برنام��ه و قواعد 
یادگیری را  ب��ه بهترین نحو 

برآورده کند. 
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ماه

ــود را به روی  ــزرگ مرزهای ملی خ ــورهای ب ــه اینکه تقریباً تمام کش ــا توجه ب ب
ــوی دیگر و به دلیل تبعات منفی  ــته اند و از س ــجویان بین المللی جدید بس دانش
ــی از ویروس کرونا، دانشجویان بین المللی نسبت به گذشته به دلیل مسائلی  ناش
ــغلی پاره وقت در کنار تحصیالتشان رفاه  ــت دادن فرصت های ش همچون از دس
ــیاری از دانشگاه ها و کشورهای دنیا در  کمتری را تجربه خواهند کرد، بنابراین بس
پی یافتن راه  حل هایی برای پاسخگویی به چالش های ایجاد شده در فرایند جذب 

دانشجویان خارجی هستند.
ــجویان خارجی و  ــده در فرایند جذب دانش ــر برخی از چالش های ایجاد ش در زی
استراتژی هایی که کشورهای مختلف برای پاسخگویی به این چالش ها مد نظر قرار 

داده اند، بررسی می شود:  
با توجه به تعطیل شدن کالس های آموزشی و مختل شدن فرایند جذب دانشجویان 
ــت راه های ارتباطی  ــخگویی به این چالش تقوی ــکار برای پاس خارجی راه حل آش

آنالین بود.
ادامه کالس های آموزشی به صورت آنالین و ارائه دروس در بازه های زمانی متغیر 
برای مقابله با اختالف زمانی دانشجویان خارجی که در کشورهای مختلف دنیا قرار 
ــجویان بین المللی در بستر اینترنت و بازاریابی اینترنتی برای  دارند، ثبت نام دانش
ــجویان بین المللی از جمله اقداماتی است که موسسات آموزشی برای  جذب دانش

جذب دانشجویان بین المللی مد نظر قرار داده اند.
ــعه یافته محدودیت در دسترسی به اینترنت  و  ــورهای کمتر توس  در برخی از کش
ــب باعث تقویت و افزایش نابرابری میان دانشجویان در کشورهای  تجهیزات مناس
کمتر توسعه یافته و کشورهای توسعه یافته شده است. همکاری با دولت ها، مشاغل 
ــن بودجه های ویژه برای  ــی برای اطمینان و در نظر گرفت ــازمان های غیردولت و س
ــجویانی، بخشی از راه حل های در نظر گرفته شده برای پاسخگویی به  چنین دانش

این چالش هستند.

به منظور اطمینان از حضور همه دانشجویان در کالس های آنالین، برخی دانشگاه 
ــجویان  ها در مناطق مختلف جهان نوع جدیدی از کمک های مالی را برای دانش
نیازمند در نظر گرفتند. برای مثال دانشگاه بوشازیچی در ترکیه تصمیم گرفت که 
ــجویانی که قادر به پرداخت هزینه آن  هزینه اینترنت را به مدت دو ماه برای دانش
نیستند، پرداخت کند. به طور مشابه، موسسه فناوری رویال ملبورن )RMIT( در 
استرالیا متعهد شد تا مبلغ هزار دالر به دانشجویان نیازمند کمک مالی بپردازد تا 
به آنها کمک کند تا هزینه اتصال به اینترنت، نرم افزار، سخت افزار، اشتراک و سایر 

موارد دیجیتال را بپردازند.
ــه ای از ابهام قرار  ــن المللی در هال ــجویان بی ــر ویروس کرونا بر تحرک دانش تأثی
ــات و کشورهایی که به درآمد دانشجویان بین المللی وابسته بوده اند  دارد. موسس
)خصوصا در کشورهای اصلی میزبان دانشجویان بین المللی(، در اسرع وقت تالش 
ــیاری از این کشورها و  ــوند اما از آنجایی که بس خواهند کرد تا دوباره وارد بازار ش
موسسات آموزشی دچار خسارات شدیدی از عدم حضور دانشجویان بین المللی در 
ــان شده اند، بنابراین بسیاری از آنها در دو راهی افزایش شهریه ها خصوصا  کشورش
ــجویان بین المللی قرار گرفته اند که این امر می تواند فرصتی استثنایی  برای دانش
را برای کشورهای در حال توسعه و موسسات آموزشی فراهم آورد که قادر به ارائه 

بررسی راهربد کشورهای مختلف برای مواجهه با 
دانشجویان بین املللی در دوران کرونا

محمد موال
کارشناس رصدخانه مهاجرت ایران

با شیوع ویروس کرونا تقریبا تمام آموزش های حضوری به آموزش های آنالین تبدیل شدند و دانشگاه ها و دانشکده ها در سراسر دنیا تمام توان و تالش خود را صرف تمرکز 
بر مکانیزم های گذار به آموزش آنالین کرده اند. در این میان یکی از اساسی ترین زمینه هایی که به سرعت در حال تغییر و تحول است، جذب دانشجویان خارجی است. 
هنوز هیچ کشوری به طور قطع مطمئن نیست که آموزش های حضوری در چه زمانی امکان پذیر است، اما دانشگاه ها و بسیاری از کشورهای دنیا، با توجه به منافعی که 
صرفا فراتر از منافع اقتصادی است، به طور کلی مایل به پذیرش دانشجویان بین المللی هستند زیرا می دانند که اتصال به جامعه جهانی برای توسعه پایدار دانشگاه ها و 

جامعه آنها ضروری است.

خدمات آموزشی ارزان قیمت تر به دانشجویان خارجی هستند.
ــکاتلند در پاسخ به افت احتمالی ثبت نام دانشجویان جدید به دلیل مسائل  در اس
ناشی از ویــــروس کرونا اقدامات متعددی انجام شده است. تشکیل یک کارگروه 
ــور اطمینان از حفظ  ــگاه ها و کالج ها به منظ ــارکت نمایندگان دانش موقت با مش
ــور به عنوان  ــجویان بین المللی، تبلیغ این کش ــور در جذب دانش جایگاه این کش
مقصدی ایمن برای دانشجویان بین المللی از طریق دولت و شبکه های اجتماعی، 
ــته ارتباطی« برای اطمینان  ــتان به منظور تهیه یک »بس همکاری با دولت انگلس
ــجویان بین المللی مبنی بر اینکه علی رغم مشکالت ناشی از کووید  دادن به دانش
۱۹ انگلستان مقصــــدی جذاب و ایمن برای دانشجویان بین المللی خواهد بود، 
انتشار مشاوره و اطالعات برای دانشجویان بین المللی، تغییر در ویزای دانشجویی 
ــنهاد کار برای دانشجویان فارغ التحصیل از طریق ویزای اشتغال پس  و ارائه پیش
از تحصیل به طوری که دانشجویان فارغ التحصیل از تابستان۲0۲۱ از منافع آن 
ــالتیر اسکاتلندو امکان گذراندن  ــیه های س بهره برنـــد، ایجاد انعطاف در بورس
ــیون فولبرایت ایاالت متحده  ــی از دوره به صورت آنالین، حمایت از کمیس بخش
ــکاتلند و  ــجویی آن بین ایاالت متحده و اس و انگلیس و برنامه های تبادل دانش
ــارکت فارغ التحصیالن« برای پشتیبانی از پیشرفت  در نهایت اجرای »برنامه مش
اسکاتلند نه تنها به عنوان یک مقصد تحصیلی بلکه به عنوان مکانی برای زندگی، 
کار و سرمایه گذاری از جمله اقدامات متنوعـــی هستند که دولتمردان اسکاتلند 
به منظور حداقل کردن کاهش ثبت نام دانشجویان بین المللی جدید در دستور 

کار خود قرار داده اند.
بزرگترین نگرانی برای جذب دانشجویان خارجی مربوط به محدودیت های مداوم 
و اختالل در شرایط سفر و چگونگی تأثیر این اختالالت در برنامه دانشجویان آنها 

است.
همچنین این نگرانی خصوصا برای کشورهایی که در پاسخگویی به بحران مدیریت 
مناسبی نداشتند، وجود دارد که نگرش دانشجویان نسبت به کشورهای مختلف در 

مقایسه با قبل از شیوع ویروس کرونا تغییر کرده باشد.
بر اساس نظر سنجی که در مورد اثرات بیماری کووید ۱۹ بر تالش های استخدام 
ــت، ۹۱  ــده اس ــجویان بین المللی، از ۱۹ تا ۲۶ مه ۲0۲0 اجرا ش و جذب دانش
ــرکت کنندگان نگران تأثیر بیماری همه گیر کووید ۱۹ بر تالش های  درصد از ش

بین المللی استخدام خود هستند.
ــتند که ادامه دار شدن محدودیت های  ــتند که نگران هس ۵۵ درصد اظهار داش
سفر باعث شود دانشجویان بین المللی برنامه های خود را تغییر دهند یا در خانه 

بمانند.
ــن موضوع بودند که نحــوه  ــارکت کنندگان نگران ای همچنین 3۶ درصد از مش
مدیریت کشورها در پاسخگویی به بحران کوویــــد ۱۹ بر نگرش دانشجویان در 

مورد انتخاب مقصد تحصیلی شان اثر گذاشته باشد.
ــات آموزش عالی در سراسر جهان در حال انجام اقدامات  در همین حال، مؤسس
ــای درس و حفظ  ــت کالس  ه ــزاری با کیفی ــا ضمن برگ ــتند ت ــه ای هس خالقان
دانشجویان بین المللی خود که اثرات چشمگیری بر درآمد دانشگاه ها و کشورهای 
ــی از ویروس کرونا را به حداقــل  ــجوپذیر دارند، اثرات منفـــی ناش اصلی دانش

رسانند.
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علی ربیعی
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهور

 و سخنگوی دولت

آموزش در عرص جدید کرونایی و چشم اندازهای آتی

ــه در مقام یک آزمون  ــت، نه یک الگو ک ــاس جهانی آنچه در حال تجربه اس در مقی
ــت که از آن جمله می توان به بازگشایی سراسری و حضوری در چین و آلمان تا  اس
کالس های آنالین در برخی ایاالت آمریکا اشاره کرد. طبیعی بود که در ایران هم باید 
به چالش آغاز سال تحصیلی می رفتیم و به دلیل نوسان شرایط بسته به قرمز یا زرد 
و سفید بودن استان ها، باید انتخابی متناسب با شرایط محیطی و اقتضائات ملی انجام 
می شد. بدیهی است که هیچ آموزشی جایگزین آموزش حضوری نخواهد بود چراکه 
کارکردهای مدرسه، توسعه ارتباطات و شکل گیری شخصیت دانش آموزان و تقویت 
ــود. ارتباط چهره به  مهارت های اجتماعی آنان با هیچ روش دیگری جایگزین نمی ش
ــژه در پایه های ابتدایی که این  ــیار دارد به وی چهره معلم و دانش آموزان اهمیت بس
ارتباط اهمیت بیشتری پیدا می کند.  آموزش و همزمان با آن، سالمت و امنیت حق  
دانش آموزان است. تلفیق احقاق این حقوق نیازمند ارتباط هرچه بیشتر بین خانواده 
ــته اصلی نهاد اجتماعی و یکی از ارکان اجتماعی  ــه یعنی در واقع بین هس و مدرس

شدن فرزندان است. 

  ارتباطات نوین
ــا باید به آن مجهز بود در موارد  ــود در مبارزه با کرون  عقالنیت نوین که گفته می ش
ــان می دهد. ما در زمانه سخت و پرریسک  ــخصی مثل آموزش بهتر خود را نش مش
تحریم و کرونا زندگی می کنیم و درس می خوانیم بنابراین نیاز داریم که سطح تعامل 
اجتماعی را ارتقا دهیم و مناسبات خانواده ها و مدرسه وارد یک فاز نوین شود. چراکه 
هم خانواده ها و هم مربیان آموزشی، مددکاران و معلمین و...وارد یک فضای ناشناخته 
ــده اند و باید به کمک یکدیگر ریسک ناشی از این فضای ابهام کرونایی را کاهش  ش
دهند. به سطح نوینی از ارتباط ها نیاز داریم تا سه اصل اساسی فاصله گیری اجتماعی، 
ــود. امسال، دانش آموزان  ــک و بهداشت در یک فضای ارتباطی نوین رعایت ش ماس
نخستین درسی که می آموزند همان درس زندگی و حفظ حیات در شرایط پر ریسک 
است بنابراین این محیط پرریسک را می توان به یک فرصت جهت ارتقای مهارت های 
زندگی تبدیل کرد، تا ضمن توجه به موارد بهداشتی، فرزندانمان را برای رویارویی با 
مسائل زندگی واقعی آماده تر کنیم. تعامل دانش آموزان با یکدیگر به بهداشت روانی 
آنها کمک خواهد کرد. .ما قدم در راه مهمی می گذاریم که آموزش را فراتر از حفظیات 
درسی به حفاظت جانی و روانی رهنمون می کند؛ مهمترین رکن اجتماعی شدن در 

دوران اجتماع گریزی کرونایی نیازمند لمس یک تجمع متفاوت است.  

  عدالت آموزشی
ــناخته تاخت و تاز می کند. این بدان معناست که سطح آموزش  کرونا همچنان ناش
دیجیتالی و به طور کلی شاهراه ها و اتوبان های دیجیتالی را  باید چنان بازسازی کنیم 
که پاسخگوی نیازهای جدید در شرایط سخت باشد، وقتی دانش آموزان مجبور بودند 
در خانه بمانند شکاف دیجیتالی میان خانواده هایی که توانایی دسترسی به آموزش 
آنالین و توانایی ها و مهارت های دیجیتالی بیشتری داشتند و خانواده های کم درآمد 
کاهش یافت. به رغم طبقاتی بودن آموزش،اکنون نقش عوامل »برون مدرسه ای« بر 

کاهش این شکاف تاثیر مثبت داشته است.
 آموزش مجازی  ابعاد اجتماعی و روانشناختی ناشناخته متعددی دارد. یک سوال این 
است که آیا آموزش مجازی ممکن است برخوردار از چنان مزایایی باشد که در آینده 

و حتی بعد از سپری شدن عصر کرونا، باعث دلبستگی به آن شود؟
ــا در آموزش مجازی دو فرایند  ــت و ثانی اوال که این فرایندی اجتناب ناپذیر بوده اس
ــد. به این معنی که هم دانش  ــت زدایی و مرکزگرایی همزمان اتفاق می افتن مرکزی
ــنتی تجمیع در یک مکان  ــم س ــتن رس ــجویان ناگزیر به کنار گذاش آموزان و دانش

امسال با بازگشایی مدارس در نیمه شهریور و در میانه مصاف ملی و بین المللی با کرونا، خاص ترین سال تحصیلی تاریخ معاصر ایران را تجربه می کنیم. سالی که با دغدغه 
سالمت_آموزش همراه است. خاص به لحاظ همان ویژگی انتخاب استراتژی در گستره جغرافیایی و پراکندگی جمعیتی ایران و نیز تلفیق تجربه های جهانی با مقتضیات ملی 

و اینکه ما هم در قاب جهانی بخشی از تجربه انسانی در مواجهه با پدیده اجتماعات ناگزیر دوره کرونا هستیم. 

ــی فیزیکی هستند )تمرکززدایی( و هم این شرایط جدید، امکان آن را فراهم  آموزش
می کند که دانش آموزان از فواصل جغرافیایی دور و جوامع محلی دورافتاده نیز قادر 
ــند که دانش آموزان در طبقات اجتماعی باال و یا در  ــرکت در کالس هایی باش به ش
ــتاندارد ها و امکانات زندگی بهتر در آن شرکت می کنند )مرکز  ــهری با اس مراکز ش
گرایی(. آموزش مجازی در این تفسیر، یک گام ما را به کاهش نابرابری های آموزشی 
نزدیک تر می کند. استفاده از این مزایا رابطه مستقیمی با توسعه زیرساخت ارتباطی 
ــف کردن مزایا و پی بردن به  دارد. آموزش مجازی در عصر کرونا، تمرینی برای کش
نقاط ضعف ما در توسعه فضای مجازی هم هست. این خود در  اجرای عدالت آموزشی 

و  کاهش نابرابری موثر  است.

  بازماندگی از تحصیل
توسعه زیرساخت ها برای گسترش آموزش مجازی می تواند یکی از بزرگترین معضالت 
آموزشی ایران را رفع کند و یا کاهش دهد. بازماندگی از تحصیل یک مسئله مهم در 
عدالت آموزشی است. مطالعات نشان می دهد فقر اقتصادی، معلولیت و فقر فرهنگی 
عوامل اصلی بازماندگی از تحصیل به شمار می آیند. در مواقعی فقر و معلولیت با هم 

همراه می شوند. 
ــخص شد که حدود ۱۴0 هزار  ــه آمار آموزش و پرورش و ثبت احوال مش  با مقایس
کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد. قریب به ۵ سال است که وزارت رفاه 
ــرایط آنها  و آموزش و پرورش با همکاری با یکدیگر در تماس با تک تک خانواده ش
ــواد  ــت به تحصیل مهیا کرده اند. عالوه بر ۹ میلیون نفر افراد  فاقد س را برای بازگش
کافی که عمدتا در سنین باالی پنجاه سال هستند، چند میلیون ترک تحصیل کرده 
ــز وجود دارد که نیازمند تدبیر در زمینه مهارت آموزی فنی و حرفه ای برای آنها  نی

هستیم. 

  منزلت معلمان
ــرایط اقتصادی در چند دهه گذشته به ایجاد  وضعیت معیشتی معلمان به دلیل ش
ــده منتهی شده است که هرچند تالشهای زیادی در قالب  نارضایتی های نهادینه ش
بودجه های چند سال اخیر برای رفع این کاهشها صورت گرفته اما هنوز  با این مسئله 
روبرو هستیم. در فاصله سال های ۹۲ تا ۹۹ حقوق معلمان قریب به ۵ برابر و از مهر 
۹۸ تا خرداد ۹۹، میانگین حقوق معلمان با بیش از ۶0 درصد افزایش از 3۷ میلیون 
ریال به ۶0 میلیون ریال رسیده است. یکی از محورهای کانونی سیاستگذاریها، توجه 

به منزلت معلمان است. 
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محمد شریعتمداری
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کرونا و بازماندگی از تحصیل کودکان

بیماری دنیاگیر کووید۱۹ هم از طریق آلودگی ناشی از ابتال به خود ویروس، هم از طریق تأثیرات اجتماعی و 
اقتصادی بر خانوارها و هم از طریق تأثیر بر نحوه تحصیل بر زندگی کودکان در سراسر جهان تأثیر گذاشته 
است. در این میان همان گونه که رهبر معظم انقالب نیز به درستی اشاره داشتند، با شیوع ویروس کرونا و 

مطرح شدن مسئله آموزش مجازی، موضوع عدالت آموزشی بیش از پیش حساس تر شده است.

  چشم انداز پیش رو
سیاستگذاری آموزش و پرورش چند بعدی و پیچیده و دارای ذینفعان متفاوت است 
که با شرایطی دارای  ابعاد زیاد و متغیرهای متفاوت روبروست: گستره جمعیتی متنوع 
و  نیز مقوله فرهنگی و ارزشی  که از سویی نیاز به انتقال ارزش های نسلی و از سوی 
دیگر توجه به تغییرات فرهنگی و درک تفاوت فرهنگ های رسمی و غیررسمی )جاری 
در جامعه(  را می طلبد. تطابق  بین این دو فرهنگ و ایجاد الزامات برای اجرای سند 
تحول پیچیدگی خاص خود را دارد.  عالوه بر آن، کاستن از تفاوت های فاحش بین 
دهک های پایین و باال برای بهره مندی از امکانات آموزشی از دشواری های کار آموزش 
و پرورش است. تحقیقات صورت گرفته در وزارت رفاه )سال ۹۵( نشان می دهد که در 
دانشگاه های رتبه یک و شاخص کشور، بیشتر قبول شدگان از افراد نسبتا باهوش تر اما 
از طبقه متوسط و باالی جامعه هستند و دیگر همانند دهه های گذشته کمتر شاهد 
حضور دانش آموزان دهک های پایین و روستاییان در دانشگاه های درجه یک هستیم. 
ــود. این مسائل  به این، باید منزلت خواهی معلمان و انتظار از زندگی آنها نیز اضافه ش
سیاستگذاری آموزش و پرورش را نسبت به دوره های قبل سخت تر و پیچیده تر کرده 
است. در این پیچیدگی یک شوک عظیم در حوزه سالمت، اقتصاد و جامعه با کرونا نیز 
وارد شده است. کرونا فرصت ها و نگرانی هایی بر آموزش ما وارد کرده که شاید یکی از 

فرصت ها همین عادالنه کردن امر آموزش باشد که با مصوبه دولت درباره رایگان بودن 
اینترنت دانش آموزان و کاستن از بی عدالتی در استفاده از معلمان و مفاد آموزشی تولید 
شده در فضای مجازی می تواند عملیاتی شود و وزارت آموزش و پرورش در این زمینه 
ــت. از جمله تهدیدات کرونا کاستن از خاصیت های اجتماعی  در حال تالش جدی اس
کردن در مدارس است که با شیوه های آموزشی ترکیبی، آموزش و پرورش تالش کرده 
این نقیصه را تا حدودی جبران کند و ضروری است که خانواده ها در میانه نگرانی خود 

این مساله را مورد توجه قرار دهند. 
ــت. متاسفانه در سال های  ــم انداز یکی از ابعاد مهم  کیفیت معلمان اس  در این چش
ــت های غلط عمدتا در قوه مقننه و بعضا دولت ها، ورود نیروهای با  ــته با سیاس گذش
ــبختانه رهبر معظم در سخنان  ــب به حوزه آموزش اتفاق افتاد. خوش دانش نامناس
ــخنان و  برنامه دولت برای  ــگیری از این امر تاکید کردند. این س ــان بر پیش اخیرش
افزایش منزلت معلمان می تواند در چشم انداز پیش رو برای حوزه آموزش و پرورش 
ــد. عالوه بر این موارد، برای چند میلیون ترک تحصیل کرده که عمدتا در  موثر باش
ــتاها و حاشیه های شهر هستند مداخله دولت برای آموزش مهارت با همکاری  روس
وزارت کار و آموزش و پرورش زیرساخت های الزم را مهیا کرده و آموزش مهارت جزو 

اولویت های سیاستگذاری آموزشی قرار گرفته است.

ــتگاهی که یکی از مهم ترین وظایفش حرکت در مسیر  ــئول دس به عنوان وزیر مس
تحقق عدالت اجتماعی است و یکی از رویکردهای اصلی آن را تمرکز بر سیاست های 
ــتی به یکی از مهم ترین انواع فقر که  کاهش انواع فقر تعیین کرده و واکنش سیاس
ــلی را  ــت که زنجیره فقر بین النس ــت و این نوع از فقر اس ــی اس همانا فقر آموزش
ــالمت و حتی  ــکال فقر از جمله فقر درآمدی، فقر س تقویت و فرد را دچار دیگر اش
ــی مدنظر قرار داده ام  فقر حقوقی می کند، آن را به عنوان یک اولویت مهم و اساس
ــده اند در  ــتگاه های ذی ربط وزارتخانه موظف ش ــاس، معاونت ها و دس و بر این اس
ــی در ابعاد مختلف پژوهشی، سیاستی )شناسایی ابعاد،  حوزه مبارزه با فقر آموزش
دالیل بروز، تدوین راهکار سیاستی مبتنی بر فهم دقیق از مسئله، تصویب راهکارها 
ــند. با همین  ــت ها( متمرکز باش در مجاری قانونی، اجرا و ارزیابی برنامه ها و سیاس
هدف، طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل مقطع ابتدایی با همکاری وزارت 
آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، سازمان ثبت احوال، مؤسسات 
ــتی  ــه، کلینیک های مددکاری اجتماعی و نیروهای مردمی یک اقدام سیاس خیری
مهم بوده که اجرا شده و شناسایی و تعیین دالیل بازماندگی از تحصیل ۱۴۷ هزار 
کودک در سال تحصیلی  ۹۸-۹۹، یکی از مهم ترین دستاوردهای اجرای این پروژه 
ــت. ابالغ کرده ام نتایج این بررسی ها را در اختیار سیاست گذاران و برنامه ریزان  اس
ــگران و محققان  و صاحب نظران آموزش و پرورش و حوزه حمایت اجتماعی، پژوهش
حوزه اجتماعی و سایر فعاالن حمایت اجتماعی از کودکان در سطح ملی و منطقه ای 
قرار دهند تا از این طریق مشارکت جویانه بتوان با همفکری، راهکارهای خالقانه ای 
برای کاهش بازماندگی از تحصیل کودکان یافت. واقعیت این است که تعطیلی جهانی 
مدارس اتفاقی بی سابقه است. بالغ بر ۱۸۸ کشور، تمام مدارس خود را تعطیل کردند 
که تحصیل بیش از ۱/۵ میلیارد کودک و نوجوان یعنی ۹۱ درصد از دانش آموزان 
جهان را با اختالل مواجه کرد. در این میان قابل پیش بینی است که گروه های ویژه 
ــیب پذیری از کودکان که احتماال پیش از این هم موانع دسترسی به آموزش  و آس
را تجربه می کردند، به احتمال زیاد با محرومیت و چالش های بیشتری در رابطه با 
حق یادگیری و تحصیل خود مواجه خواهند شد. نکته درخور توجه دیگری که در 
ــاره شده، این است که تعطیلی مدارس، منجر  گزارش های بین المللی نیز به آن اش

ــئولیت یادگیری و آموزش کودکان، به ویژه کودکان کم سن، به  ــدن مس به اضافه ش
سایر مسئولیت های والدین و مراقبان شده است؛ آن هم در شرایطی که در بخشی 
ــئولیت مراقبت از کودکان به مسئولیت های آنها هم زمان با ادامه  از خانواده ها مس
ــت. در کنار عوامل متعدد از جمله دسترسی به ابزار  ــده اس ــان اضافه ش اشتغال ش
ــن در منزل و نابرابری های مطرح شده در رابطه با  مناسب یادگیری کودکان کم س
دسترسی به زیرساخت ها و امکانات یادگیری از راه دور، توانایی و قدرت سازگاری 
والدین و مراقبان برای مدیریت این مسئولیت های متعدد نیز بر یادگیری کودکان 
در این دوران اثرگذار است. هیچ راهی وجود ندارد جز آنکه با بسیج همه امکانات، 
هماهنگی های بین بخشی کامل و همراهی تمام قد فعاالن مدنی و خیرین تدابیری 
اتخاذ شود که بیش از پیش اطمینان حاصل کنیم که همه کودکان در انواع شرایط 
ــرای تحقق این هدف مهم وزارت  ــی برابر به آموزش دارند. ب و موقعیت ها دسترس
تعاون، کار و رفاه اجتماعی همه ظرفیت خود را به کار خواهد بست و آماده شنیدن 

طرح ها، پیشنهادها و نقطه نظرات همه کارشناسان و پژوهشگران خواهد بود.
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نگاه ماه

در دهه آغازین پس از انقالب که کشور مورد تهاجم بیگانگان قرار گرفت، با وجود اینکه 
مجموعه نظام آموزش عالی خود دستخوش تحوالتی بود، بسرعت خود را آماده پاسخ 
به دغدغه ها و نیازهای آن دوران ساخت و عمده توان خود را صرف عبور از گردنه های 
ــتاورد های تازه نمود. خوشبختانه از این بابت کارنامه خوبی برای  ــخت و کسب دس س
دانشگاه ها رقم خورد. در دهه دوم به سبب پایان یافتن جنگ تحمیلی و نیز تغییرات 
اجتماعی و جمعیتی حادث شده در جامعه ایران بتدریج موجی از تقاضای اجتماعی 
برای ورود به دانشگاه و ضرورت پاسخ به این تقاضا و نیز به موازات آن توسعه تحصیالت 
تکمیلی و گسترش فعالیت های علمی موجب شد که از اواخر دهه هفتاد دانشگاه ها وارد 
ــوند و زیرساخت های خود را گسترش دهند و تبادالت بین المللی  خیز و فاز نوینی ش
خود را تقویت کنند. برآیند آن را باید در این نکته مهم جست و جو کرد که امروزه تقریباً 
ــته های تخصصی دانشگاه های کشور به لحاظ آموزشی دارای  در تمامی حوزه ها و رش
ــتند که قابل رقابت با دانشگاه های برتر جهان هستند. همین بس  دستاوردهایی هس
برای شاهد این ادعا که در پروژه های مشترک علمی هر کجا که اعضای هیأت علمی 
ــور در کنار استادان و پژوهشگران دانشگاه های  یا دانشجویان تحصیالت تکمیلی کش
خارجی قرار گرفته اند خوش درخشیده اند و محور توجه بوده اند. تحت چنین شرایطی 
نیاز است که دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی در دامنه و میدانی وسیع تر و چه بسا در 
مقیاسی فرامرزی و بین المللی خود را تعریف کنند و افق گشایی های تازه ای را داشته 
باشند. این مهم در سال های آغازین دهه هشتاد با طرح ایده توسعه دانش بنیان نضج و 
قوت جدیدی پیدا کرد به گونه ای که در دانشگاه ها در کنار امر آموزش، موضوع پژوهش 
ــه، آموزش، پژوهش و فرهنگی- اجتماعی  ــوآوری مطرح و بر کارویژه های چندگان و ن
دانشگاه ها تأکید شد. در دهه هشتاد ضرورت تجاری سازی دستاوردهای علمی و نتایج 
پژوهشی مورد توجه واقع شد و خوشبختانه هم اکنون شاهد شکل گیری پارک های علم 
و فناوری و هزاران شرکت دانش بنیان فناور در جوار دانشگاه ها هستیم. آنچه در تمام 
ــور و نیازهای آن و تالش در جهت  ــترک است؛ درک از وضعیت کش این تحوالت مش
ــت. ارتباط با جامعه و صنعت عنوان مشترکی است که می توان برای  ــخ گویی اس پاس
دغدغه فوق انتخاب و مسئولیت پذیری و مأموریت گرایی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی 

را با آن مورد تأکید قرار داد.
بی تردید سرمایه گذاری های گسترده و تجارب متنوع حاصل شده طی این سال ها باید 
ــن بتواند در خدمت جامعه قرار گیرد و در بهبود شرایط زندگی و اجتماع  به نحو احس
اثرگذار باشد. ضروری است دانشگاه ها به صورت مستمر این شناخت و ارتباط با جامعه 
را حفظ و به صورت پویا و مستمر برنامه ها و اقدامات مناسبی را تدوین کرده  و به اجرا 
ــال اخیر پیشران هایی نیز داشته است که به این  بگذارند. البته این موضوع در چند س
روند حساسیت و شتاب بیشتری بخشیده اند. مواردی چون: تحریم ها و محدودیت های 
ــائل و مشکالت اقتصادی؛ نیاز صنایع و دستگاه های اجرایی به علوم و  بین المللی؛ مس
فناوری های جدید؛ ضرورت افزایش فرصت های شغلی؛ مشکالت برنامه ریزی و مدیریتی 
ــکالت  ــائل و مش ــاختارها و روش های جدید و مس ــرورت به کارگیری س کالن و ض
زیست محیطی در زمره این پیشران ها هستند. پوشیده نیست که تحلیل درست موارد 
طرح شده و بهبود وضعیت کشور مستلزم مشارکت همه جانبه همه دستگاه های ریز و 
درشت است. چرا که کشور در این مقطع حساس نیازمند هم افزایی گسترده و راهبردی 
بین توان علمی و تخصصی دانشگاه ها با وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی است. در این 
راستا دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت مأموریت و مسئولیتی خطیر دارند و خوشبختانه 
در چند سال اخیر این موضوع درک شده و حرکت ها و اقدامات گسترده ای در تمامی 
دانشگاه ها آغاز و دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت توانسته اند همان گونه که رهبر معظم 
انقالب اخیراً اشاره داشتند اقدامات آغازین مناسبی را با همراهی دیگر ساختارهای علمی 
کشور داشته باشند. بدیهی است عرصه فعالیت و نیازها بسیارگسترده است و همچنان 

منصور غالمی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

نظام آموزش عالی و روند رو  به رشد علم و فناوری

در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی روند مجموعه فعالیت های علمی و فناورانه گواه بر نقش و تأثیر نظام آموزش عالی کشور و نهاد دانشگاه در حیات علمی، فنی، 
صنعتی، اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است. دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری به عنوان بازیگران و نقش آفرینان مهم توانسته اند در چهار دهه اخیر به اقتضای شرایط 

غالب زمانه و بنا به کارویژه ها و مأموریت هایی که متوجه آنها است ایفای نقش کنند. 

ــت تا بتوان از توان علمی دانشگاه ها به  نیازمند برنامه ریزی  فراگیر، بخردانه و پایدار اس
منظور استفاده حداکثری در جهت بهبود شرایط و رفع مشکالت کشور حرکت کرد. 
ــتا »طرح تحول در همکاری های دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی با جامعه  در این راس
ــم اندازی ایده آل برای  ــال ۹۸ تدوین و ابالغ گردید. در این طرح چش و صنعت« در س
دانشگاه ها مبتنی بر مشارکت در اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور 
دیده شده و بر این اساس دانشگاه ها نباید منتظر مراجعه و نیازی باشند بلکه باید خود 
فعاالنه در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی حاضر و با احساس مسئولیت نسبت 
به شناسایی مسائل و مشکالت و مشارکت با دیگر وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط در 
رفع آنها اقدام کنند. در راستای تحقق این چشم انداز اهداف و راهبردهایی نیز تدوین و 
نهایتاً ۴۴ اقدام مشخص ضروری تشخیص داده شده است. با توجه به تنوع و فراگیری 
که این مجموعه اقدامات دارد ضرور است که به منظور نیل به نتایج بهینه موارد ذیل 

مورد نظر همکاران دانشگاهی قرار گیرد:
ــگاه ها، حوزه های تخصصی و شرایط استانی و منطقه ای ایجاب می کند که  تنوع دانش
از روش های متنوع و متناسب استفاده شود و لذا تجویز نسخه های یکسان برای بهبود 

همکاری ها و توسعه ارتباط دانشگاه ها با جامعه و صنعت بعضاً چاره ساز نخواهد بود.
ــی با جامعه و صنعت به قراردادهای پژوهشی  ــگاه ها و مؤسسات پژوهش  ارتباط دانش
تنزل نمی یابد؛ آن دامنه گسترده تری دارد، ساماندهی فعالیت های تخصصی و مهارتی 
دانشجویان، کارآموزی ها، مهارت های شغلی، پایش اشتغال دانش آموختگان، فرصت های 
ــترک تخصصی با  مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت، رویدادهای مش
ــتگاه های اجرایی، تقاضا محورکردن پایان نامه ها، توجه به شاخص های مرتبط در  دس
ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی و دانشگاه ها و بسیاری از موارد دیگر همه در این 
حوزه تأثیرگذار هستند و چه در ستاد وزارتخانه و چه در دانشگاه ها باید به صورت عمیق 

و جدی مورد توجه قرارگیرند.
تنوع اجتماعی و اقلیمی کشور شرایط متفاوتی را در استان های مختلف ایجاد کرده و 
اولین انتظار اساسی از دانشگاه ها، شناخت وضعیت و مسائل استان و منطقه خود و تالش 

همه جانبه برای مشارکت با استانداری ها و ادارات استانی برای بهبود شرایط است.
 گستردگی و تنوع تخصصی موجود در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی عالوه بر حوزه فنی و 
مهندسی شامل حوزه کشاورزی، علوم انسانی، علوم پایه، هنر و دامپزشکی نیز می شود و 
به عبارتی آمادگی مراکز علمی برای مشارکت مؤثر با وزارتخانه ها و دستگاه  های اجرایی 
در تمام حوزه های تخصصی وجود داشته ولیکن تحقق آن مستلزم تعامل و همکاری در 

وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی است.
 توجه ویژه رهبر معظم انقالب و دولت طی سال های اخیر به توسعه علم و فناوری و اقتصاد 
ــیار مفیدی نیز به دنبال داشته است. اما آنچه  دانش بنیان اصل مهمی بوده که نتایج بس
ضروری است به صورت جدی مدنظر قرارگیرد، توسعه متوازن زنجیره علم تا عمل است. در 
این زنجیره دانشگاه ها کلیدی ترین نقش را به عهده داشته و پشتوانه اصلی شرکت های فناور 
و دانش بنیان به شمار می رود. لذا در یک تقسیم کار ملی و متوازن باید مأموریت ها و وظایف 

ساختارها و حلقه های مختلف این زنجیره مورد توجه و پشتیبانی قرار گیرد.
در پایان براساس موارد طرح شده و نیز با توجه به شرایط پیِش رو به لحاظ اقتصادی 
و اجتماعی از یک سو و توانمندی های گسترده علمی و زیرساخت های فراهم شده در 
دانشگاه ها، از سوی دیگر، تالش می کنیم تا همکاری و هم افزایی راهبردی بین دانشگاه ها 
و تمامی وزارتخانه ها را برای پاسخگویی به نیازها و دریافت مشکالت آنها برای طرح و 
بررسی علمی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری به شیوه ای مناسب صورت بندی 
کنیم. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در ایفای نقش ستادی خود نهایت پشتیبانی، 
همراهی و همکاری را با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهش و فناوری در جهت تحقق اهداف 

و مأموریت های یادشده، دارد.
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  بحران کرونا؛ همچون جنگ جهانی سوم یا بدتر از آن
ــوم و یا حتی بدتر از آن بدانیم.  بحران کرونا را می توانیم همچون جنگ جهانی س
ــد از پایان جنگ جهانی دوم بیماری های واگیر مانند حصبه، طاعون، وبا و... به  بع
نحوی کنترل شدند، اما پس از آن بیماری غیر واگیر مانند قلبی عروقی، سرطان ها، 
ــکل  بیماری های متابولیک )دیابت، چاقی( و همچنین بیماری اعصاب و روان به ش
چشم گیری افزایش یافتند. به طوری که این چهار دسته بیماری حدود ۸۵ درصد 
ــه خود اختصاص داده  ــترین بودجه را ب ــاری ها و مرگ و میر جهان و بیش از بیم

است.
ــته بیماری منوط به سبک زندگی انسان ها هستند و اگر فرد خواب  این چهار دس
کافی، خوراک سالم، تفریحات مناسب، شغل بدون استرس داشته باشد، می تواند 

این بیماری ها را کنترل کند.
ــوان آن را تهدید جدی برای  ــت و می ت ــایر بیماری ها متفاوت اس کووید۱۹ با س
ــر می شود و به این  ــت، چرا که ویروس کرونا با سرعت زیاد منتش ــان ها دانس انس

سادگی ها به پایان کار نمی رسد.

  تغییر عادات غذایی و پیدایش بیماری های ویروسی
انسان ها به علت کمبود منابع غذایی از مواد زیادی استفاده می کنند. مانند برخی 
ــگ،  ــتان، چین و... از میمون، س ــی ها، ملخ و در بخش هایی مانند هندوس از ماه
ــتفاده می کنند. با  ــک و اخیرا نیز از خفاش به عنوان منبع غذایی اس گربه، سوس
وجود اینکه نیاز اولیه انسان ها با مصرف منابع غذایی مختلف تامین می شود، اما 
ــترک بین انسان  ــت این موجودات منجر به افزایش بیماری های مش مصرف گوش
ــارس و  ــود و طبیعتا منجر به بروز بیماری هایی مانند مرس و س و حیوانات می ش

اکنون کووید۱۹ شد.

  افزایش مسائل و مشکالت اقتصادی در همه گیری کرونا
ــائل غیراخالقی نیز به وجود می آیند و عده ای  هر جا واقعه بزرگی پیش آید، مس
ــتفاده گر به احتکار مواد مورد نیاز مردم می پردازند. برای مثال در دوران  ــوء اس س
شیوع کرونا که افراد دنبال دستکش، ماسک و ... هستند، عده ای به قاچاق و احتکار 

این مواد می پردازند!
همیشه در موقعیت های بحرانی و خاص همچون جنگ ها، تحریم ها یا همه گیری 
ــیب به میلیون ها  یک بیماری، در کنار افرادی که با کارهای غیراخالقی موجب آس
نفر می شوند، افراد خیر و همدلی نیز وجود دارند که کارهای انسان دوستانه انجام 

می دهند.

  قرنطینه و تبعات ناشی از آن
ــازش پذیری و  ــاب آوری، مهارت های زندگی، س ــاخص ت قرنطینه بیانگر چند ش
ــت. تا پیش از این مردم هرگز در چنین موقعیتی نبوده  ــرایط اس تحمل کردن ش
ــات خود را محدود  ــاه در خانه بمانند و ارتباط ــند برای چند م اند که مجبور باش

کننـــد.
مهارت های زندگی در خصوص چنین شرایطی به هیچ کسی آموخته نشده است. 
ــرای مثال در زمان جنگ هم مردم برای حدود چند دقیقه در پناهگاه می مانند  ب
نه برای مدت طوالنی. همچنین آمارها نشان می دهد طالق زوجین در کشورهای 
مختلف افزایش یافته، چرا که سبک زندگی تغییر کرده است. قبل از شیوع ویروس، 
ــرکار بوده و فرصت زیادی برای با هم بودن نداشتند  ــب س خانواده ها از صبح تا ش

تبعات کرونا و لزوم بازسازی در دوران پساکرونا 

 با بیان اینکه هیچ کس دوست نداشت بحران کرونا و این اتفاقات برای جهان بیفتد، اما حاال که این اتفاق افتاده می توان دست به کارهای بزرگی زد و اتفاقات مهمی رقم زد. 
اگر برنامه ریزی درستی شود، می توان با همدلی در دوران پساکرونا شرایطی به مراتب بهتر از قبل ساخت.

همه گیری کرونا تأثیرات بسیار مخربی در تمام دنیا به جای گذاشته است. این پاندمی در تمام سطوح از مالحظات کشوری گرفته تا زندگی شخصی افراد بسیار تأثیرگذار 
بوده اس�ت.عالوه بر جنبه های س�المتی و اقتصادی، اس�ترس و افسردگی نشأت گرفته از این اپیدمی به شدت در جامعه در حال گسترش است و حتی می تواند بسیار 

خطرناک تر از زیان های اقتصادی باشد.

ــی کنند، اگرچه در ایران به  ــب باید با یکدیگر زندگ ــا اکنون آن ها از صبح تا ش ام
علت رفتار همدالنه و همزیستی مردم این مشکل به اندازه برخی کشورهای جهان 

نیست.
ــرک و فعالیت بدنی، چاقی و  ــردگی، عدم تح ــه ماندن موجب افزایش افس در خان
افزایش وزن در کودکان و زنان می شود، خاطرنشان کرد: به این مسائل باید توجه 

زیادی کرد، چرا که چاقی زمینه ساز بیماری های دیگری است.

  کاهش کیفیت آموزش با آموزش های مجازی
آموزش و پرورش فراتر از آموزش مجازی است. در کالس درس رفتار معلم بسیار 
مؤثر و متفاوت از زمانی است که دانش آموز یک مسئله علمی را به صورت فیلم 
ــطح کیفیت آموزش و  ــد. با آموزش مجازی س ــد یا از روی کتاب بخوان ــگاه کن ن
ــدت افت می کند. برخی دروس مانند ادبیات،  پرورش و حتی آموزش عالی به ش
ــکی باید بر بالین بیمار  ــتند؛ اما دروس پزش ــکل مجازی نیز قابل فهم هس به ش

کار شود.
ــجو باید رفتار بیمار و پزشک را ببیند، بیاموزد و بداند برای بیمار مهم است  دانش
ــگاه کرده و به بیمار  ــمانش ن ــک با آن ها صحبت می کند به چش که وقتی پزش
ــجو باید از استادش یاد  ــت که دانش ــلی دهد، گفت: تمام این ها مواردی اس تس

بگیرد که متأسفانه این موارد از طریق آموزش مجازی آموخته نمی شود.
ــیب به بخش های مختلف اقتصادی، صنایع،  ــایر تبعات کرونا را می توان آس س
شرکت ها، گردشگری و ... عنوان کرد، لذا همه چیز دچار اختالل می شود و برای 
ــیب ها باید راهکاری یافت. در این زمان خشونت و دزدی خواه  کم کردن این آس
ناخواه زیاد می شود و این برای کشور ما که مسلمان هستیم و منادی همدلی و 

مهربانی هستیم؛ اصال شایسته نیست.
ــاد،  ــونت های فردی، خانوادگی، اجتماعی، فس اگرچه در همین دوران، نرخ خش
ــود را پدرخواندۀ  ــی مانند آمریکا که خ ــارهای دولت های ــری و حتی فش زورگی

بشریت می داند، بسیار زیاد شده است.

  تأثیر کرونا بر رفتارهای انسانی و اخالقی
ــت گذاران باید برای تبعات بحران کرونا و تاثیرات آن بر رفتارهای انسانی  سیاس
ــوزه های جامعه  ــد، همچنین صاحب نظران در ح ــه ریزی کنن ــی، برنام و اخالق
شناسی، رفتار شناسی، مردم شناسی، متخصصین اخالق، اقتصاد دانان، جمعیت 
ــن باید برای کوتاه  ــر نوع جهت فکری، با فکر باز و روش ــان و ... فارغ از ه شناس
مدت، میان مدت و بلند مدت آینده نگری داشته باشند و اثرات کرونا در بیست 

سال آینده را پیش بینی کنند که چه اتفاقی خواهد افتاد.
ــه و بیماری ها مردم می توانند  ــیل، زلزل در تمام اتفاقات ناگوار مانند، جنگ، س
ــازند. در حال حاضر زیان اقتصادی اکثر کشورها  ــابق بس ــان را بهتر از س خودش
بابت کرونا تقریبا یکسان است، درحالی که اگر برنامه ریزی درستی انجام شود با 

همدلی می توان در پساکرونا شرایطی به مراتب بهتر از قبل ساخت.
ــیب را از آمریکا  ــترین آس وضعیت آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم که بیش
و متفقین دیدند قابل توجه است. همین دو کشور بعد از گذشت 30 تا ۴0 سال 
ــادی، صنعتی و فرهنگی  ــیا، از نظر اقتص ــن قدرت های قاره اروپا و آس بزرگتری

شدند.
ــاال که این اتفاق  ــت این اتفاق برای جهان بیفتد، اما ح ــت نداش هیچ کس دوس

افتاده می توان دست به کارهای بزرگی زد و اتفاقات مهمی رقم زد.

پروفسور داریوش فرهود
پدر علم ژنتیک ایران و عضو
 کمیته اخالق پزشکی ایران
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ماهی که 
گذشت

   ش�بکه مل�ی اطالعات ضامن رش�د اقتصاد 

دیجیتال در کشور است
طبق مصوبه  شورا باید پیام رسان های فعال خارجی هم در 

کنار نمونه های داخلی وجود داشته باشند

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: از زمانی که شبکه ملی اطالعات پیاده 
شده است سهمگین ترین حمالت بر بستر اینترنت وارد می شود، اما شبکه 

سالم کار می کند.
ــبکه ملی  ــم افتتاح مرکز داده مادر ش محمد جواد آذری جهرمی در مراس
ــم سلیمانی، با اشاره به هزینه ۴00  ــردار شهید حاج قاس اطالعات با نام س
میلیارد تومانی برای این مرکز داده، گفت: ۲0 هزار میلیارد تومان برای هسته 
شبکه ملی اطالعات هزینه شده که ظرفیت این شبکه به ۲0 هزار گیگابیت 
بر ثانیه رسیده و ۴ مرکز IXP راه اندازی شده و هزار میلیارد تومان نیز برای 
امنیت گذرگاه های بین المللی و ۱00 هزار میلیارد تومان هم توسط بخش 

خصوصی برای ایجاد شبکه های دسترسی هزینه شده است.
وی افزود: با تمام این هزینه ها، اگر روزی شرکت هایی به ما خدمات ندادند 
مانند حال حاضر که به دلیل تحریم ها به شرکت های ایرانی خدمات ارائه 

نمی شود، مردم از ما سوال نمی کنند که زندگی ما چه می شود؟
آذری جهرمی با اشاره به حذف اپلیکیشن  های ایرانی و تحریم شرکت های 
داخلی، گفت: قطعا از کشوری که در 3 سال گذشته حجم اقتصاد دیجیتال 
ــه ۶ درصد افزایش یافته، نمی گذرند و حتما تحریم های  ــم ب آن از دو و نی

بیشتری در این حوزه وضع می کنند.
وی افزود: کسانی که می گویند با شبکه ملی اطالعات قرار است اینترنت، 
ملی شود به نظر من خائن هستند و از لفظ مجعول اینترنت ملی استفاده 
می کنند. شبکه ملی اطالعات مادر همه شبکه هاست و اینترنت هم یکی 
از سرویس های آن است. وزیر ارتباطات با بیان اینکه شبکه ملی اطالعات 
ضامن رشد اقتصاد دیجیتال در کشور است، گفت: خدمات پایه ای برای این 
شبکه تعریف شده که بازدارندگی ما در مقابل دشمن است و در مواقع الزم 
نیاز حداقلی در کشور را تامین می کند.وی افزود: این مرکز برای حمایت از 
خدمات پایه راه اندازی شده و تاکنون نیز 3 ایمیل بومی و 3 پیام رسان ایرانی 
در این مرکز مستقر شده اند. وی با اشاره به اینکه پیام رسان ها برای رشد 
نیاز به خدمات دارند، افزود: من از تمام دستگاه هایی که بر اساس مصوبات 
شورای عالی فضای مجازی وظیفه حمایت از پیام رسان ها را دارند درخواست 
می کنم به وظایف خود عمل کنند.وزیر ارتباطات تاکید کرد: پیام رسان ها 
باید امکان پرداخت و ارائه سرویس های دولت الکترونیک را داشته باشند و 
بخشی از فعالیت های رسانه ای نیز باید در این پیام رسان ها انجام شود و از 

حمایت های حقوقی و قضایی نیز برخوردار باشند.

ــت: از  ــای مجازی، گف ــورای عالی فض ــر ش دبی
ــبکه  ــات به عنوان مجری پروژه ش وزارت ارتباط
ــت کردیم که از  ــی اطالعات و دولت درخواس مل
ــایر خدمات دهندگان  ــان های بومی و س پیام رس
پایه و عمومی پرکاربرد حمایت کنند. دکتر سید 
ابوالحسن فیروزآبادی در مراسم افتتاح دیتاسنتر 
مادر شبکه ملی اطالعات، اظهار کرد: دیتاسنترهای 
»های تک«از موارد زیرساختی در کشور محسوب 
می شوند که از آخرین تکنولوژی با قدرت پردازش 
مناسب استفاده می کنند که بستری برای توسعه 
ــت. وی تصریح کرد: برخی پروژه ها باید در آغاز کار مورد حمایت قرار می گرفتند مانند  ــور اس کش

پیام رسان ها، موتور جستجو و ایمیل که شاید امروز به نوعی بومی سازی می شدند.
فیروزآبادی تاکید کرد: ما به دنبال گوگل ملی هستیم، حدود ۶0-۷0 سرویس در گوگل به روی ما 
بسته است باید بتوانیم در داخل جای خالی این خدمات را پر کنیم و بخش مهمی از استقالل را در 
ــته باشیم. وی درباره پیام رسان ها نیز توضیح داد: با توجه به مصوبه شورای عالی  فضای مجازی داش
فضای مجازی باید نیازهای اطالعاتی شهروندان ایرانی در داخل کشور رفع شود، اما پیام رسان های 
فعال خارجی با مدلهای مختلف نیز در کنار آنها وجود داشته باشد و پلتفرم هایی برای ارایه خدمات 
عمومی به مردم فعال باشند. فیروزآبادی افزود: در کشورهایی مانند چین و کره جنوبی نیز این مدل 
را پیاده سازی کرده اند، ما نیز باید پلتفرمی داشته باشیم. دبیر شورای عالی فضای مجازی تأکید کرد: 
باید از سه پیام رسان تا رسیدن به ظرفیت پنج میلیون کاربر  حمایت کنیم و مدل کسب و کارها را 
خودشان ساماندهی کنند البته اگر بخش خصوصی نیرومند یا شرایط اقتصادی مناسبتری داشتیم 
نیازی به حمایت اولیه هم نداشتیم. فیروزآبادی خاطرنشان کرد: از وزارت ارتباطات به عنوان مجری 
پروژه شبکه ملی اطالعات و دولت درخواست کردیم که از پیام رسان های بومی و سایر خدمات دهندگان 
پایه و عمومی پرکاربرد حمایت کنند. وی تاکید کرد: مرکز داده نباید فقط یک مرکز خاص با تکنولوژی 

متوسط باشد بلکه باید پیشران تکنولوژی و اپلیکیشن ها و پلتفرم های مورد نیاز باشد.

باید به توسعه فعالیت های فرهنگی و دانشجویی در فضای 
مجازی با دید مثبت نگاه کنیم

ــت: از آمار  ــات و فناوری، گف وزیر علوم، تحقیق
ــال گذشته در  ــجویانی که در نیمس تعداد دانش
مناسبت ها حضور داشتند می توان فهمید وجود 
ــط حاصل از فضای مجازی می تواند  ارتباط برخ
مخاطبان بیشتری را پوشش دهد.دکتر غالمی 
ــازی معاونان  ــت مج ــومین نشس در پنجاه و س
فرهنگی و اجتماعی و شصت و هشتمین نشست 
مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و موسسات 
ــور، اظهار داشت: فعالیت های  آموزش عالی کش

نیمسال گذشته نشان می دهد که ظرفیت های بخش مجازی توانسته است بخشی از خالءهایی که در 
فعالیت های حضوری به دلیل عدم امکان تجمع همه افراد پیش می آید را مرتفع سازد.وی تصریح کرد: از 
آمار تعداد دانشجویانی که در نیمسال گذشته در مناسبت ها حضور داشتند می توان فهمید وجود ارتباط 
برخط حاصل از فضای مجازی می تواند مخاطبان بیشتری را پوشش دهد. همچنین باید این نکته را 
نیز مدنظر قرار دهیم که دانشجویی که به علت بیماری در دانشگاه حضور ندارد و در کنار خانواده به سر 
می برد؛ در این شرایط خانواده اش نیز به نوعی شاهد فعالیت های فرهنگی ما می باشند و باید جنبه مفید 

بودن برنامه ها برای خانواده های دانشجویان نیز مورد توجه قرار گیرد.
غالمی با اشاره به نقش دانشگاه ها در توسعه کشور گفت: دانشگاهیان کشور نشان داده اند که هر جا الزم 
بوده در کنار مردم حضور پیدا کرده اند و در حل مسائل و مشکالت کشور، تقویت نیروی انسانی کارآمد، 
توسعه فناوری و دانش پژوهی و رشد اقتصادی، اشتغال و تبدیل دانش به ثروت نقش ارزنده ای داشته و 

روندی تکاملی را طی کرده اند.
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تداوم تحقیق و توسعه و به روز رسانی می تواند حیات تولید داخل را تضمین کند

تولیدکنندگان داخلی برای باالبردن ظرفیت تولید و کاهش قیمت های گوشی، تبلت و مودم به خط شدند

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: اگر تولیدکنندگان داخلی حاضر شوند خدمات 
خود را در کالس بین المللی ارائه کنند امکان ورود تولیدکنندگان داخلی صنعت ارتباطات 

و فناوری اطالعات به بازار بین المللی وجود دارد. 
آذری جهرمی در مراسم معرفی دستاوردهای بومی سازی تجهیزات پیشرفته شبکه ملی 
اطالعات با بیان اینکه در اقتصاد دیجیتال حوزه صنعت ارتباطات و فناوری اطالعات یکی 
از محورهای اصلی، تولید داخلی است، گفت: وقتی می گوییم سهم ارتباطات و فناوری 
ــی مرتبط با حوزه  ــیده منظور بخش اطالعات از تولید ناخالص داخلی به ۶.۵ درصد رس

تولیدات ارتباطات و فناوری اطالعات است.
وی افزود: در ابتدای انقالب و هم زمان با رشد ارتباطات و فناوری اطالعات در کشور، صنعت 
مخابرات رشد خوبی داشت. سوئیچ سازی در ایران هم زمان با کشورهای پیشرفته ای مثل 
کره و چین در حال  توسعه بود. مستندات تاریخی این مسئله را نشان می دهد؛ اما متأسفانه 

هدایت خوبی برای اینکه این چرخه به رشد خود ادامه دهد وجود نداشت.
وزیر ارتباطات ادامه داد: مدل اقتصادی برای رقابت تولیدکنندگان وجود نداشت و به یک باره 
چندین شرکت در این حوزه ورود کردند و آن ها خودشان در رقابت یکدیگر را حذف کردند. 
در نهایت محصول ارزان تر و در ارائه خدمات پس از فروش مطلوب تر توسط شرکت های 

خارجی باعث شد تا این تولیدکنندگان از میدان به درشوند.
آذری جهرمی با اشاره به آثار تولیدات قدیمی تولیدکنندگان قدیمی در صنعت مخابرات 
و با تأکید بر اینکه این آثار و شواهد حکایت از آن دارد که ما دانش فنی کافی برای تولید 
داخلی داریم گفت: این تولید داخلی می تواند اثراتی مثل کاهش قیمت تمام شده داشته 
باشد. اگر تولید داخلی بنا باشد که بیاید قیمت تمام شده در مقایسه با نمونه خارجی مطلوب 

و قابل رقابت نباشد مؤثر نیست و نمی تواند اهداف ما برای تولید داخل را محقق کند.
ــت که قیمت تولید به تیراژ  ــئله موضوعی وجود دارد و آن این اس وی افزود: در این مس
بستگی دارد. نمونه های خارجی معموالً چون بازارهای بین المللی را از آن خود می کنند 
و تعداد زیادی تولید می کنند قیمت تمام شده تک محصولشان پایین تر از قیمت تمام شده 
قیمت محصول داخلی ما است. این چالش را ما می دانیم منتها در نظر بگیرید در تولید 
بین المللی و خارجی، هزینه هایی مثل حمل ونقل، گمرک و... را داریم که در تولید داخلی 
آن را نداریم و این باید بتواند موازنه ای ایجاد کند که قیمت تمام شده تولید داخل ارزان تر 

از نمونه خارجی باشد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بابیان اینکه خدمات پس از فروش دومین مسئله در تولید 
داخلی است گفت: من یک مدتی در عرصه اجرا، در حوزه اپراتوری مسئولیت داشتم و 
حرف فعاالن این حوزه را شنیده ام. همواره صحبت دوستان این بود که محصول در حوزه 
ارتباطات و فناوری اطالعات باید بتواند دست کم ۱۵ سال کار کند، ولی آیا تضمینی وجود 
دارد که شرکت تولیدکننده داخلی سه سال دیگر برای خدمات پس از فروش وجود داشته 

باشد؟ اتفاقاً نمونه های زیادی هم ارائه می کردند.
وی افزود: وقتی این مسئله را کالبدشکافی می کنید می بینید دلیلش این است که کشش 
بازار داخلی ما حدی دارد و هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های نگاهداشت باال است و 

همیشه هم بازار کشش خرید ندارد. طبیعتاً یک شرکت محصولی را می فروشد و سودش 
را اتخاذ می کند و بعد هم بازار اشباع شده است و طبیعتاً تعطیل می کند.

آذری جهرمی با تأکید بر اینکه راهکار تداوم حضور تولیدکنندگان داخلی، اتصال شرکت های 
مختلف است گفت: تولیدکنندگان داخلی به جای تک محصولی بودن، خطوط تولید چند 
محصولی ایجاد کنند. به نظر من برای اینکه بتوانیم دغدغه های مصرف کننده های داخلی را 

برطرف کنیم باید این بلوغ را در صنعت تولیدی ایجاد کنیم.
وزیر ارتباطات ادامه داد: پس ما عالوه بر ظرفیت تولید بازار مصرف هم داریم اما دغدغه هایی 
ــد. دغدغه اول مسئله تداوم شرکت های تولید است که  وجود دارد که به نتیجه نمی رس
راهکار آن اتصال شرکت ها به یکدیگر است. راهکار دوم پویایی تکنولوژی است. تکنولوژی 
به طور دائم در حال تغییر است. تولیدکننده داخلی نمونه ای را تولید می کنند در تولید نمونه 

به روز شده می ماند و بعد از بازار عقب می مانند.
وی با تأکید بر اینکه به روز نگاه داشتن فرایند تحقیق و توسعه در شرکت ها مهم است گفت: 
دلیل این عقب ماندگی هم این است که عمدتاً وقتی محصولی تولید داخلی می شود از 
ظرفیت حمایتی استفاده می شود و واردات کاال ممنوع می شود، واردات ممنوع می شود 
تولیدکنندگان می بینند که مجموعه ای با فشار دولت خرید می کند یک بار هم پول تحقیق 

و توسعه را داد و حاضر نیست که برای این مسئله هزینه کند.
ــی تصریح کرد: راهکار موضوع به روز بودن در حوزه تکنولوژی، ورود به بازار  آذری جهرم
بین المللی است. نباید تولید داخلی ما به بازار داخلی بسنده کند. تا زمانی که این گونه فکر 
کنیم، نمی توانیم پیشرفت کنیم. زمانی که ما در عرصه بازارهای بین المللی حضور پیدا 
می کنیم آن وقت ملزم به رقابت خواهیم بود. امکان ورود به بازار بین المللی هم وجود دارد 
اگر حاضر باشیم خدمات را در کالس بین المللی ارائه کنیم. پس مسئله تداوم تحقیق و 

توسعه و به روز رسانی می تواند حیات تولید داخل ما را تضمین کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: خط تولید گوشی و مودم صاایران و خط تولید تبلت با سرمایه گذاری 
ستاد اجرایی در مراغه وارد مدار شد؛ اگرچه کیفیت تولیدات به پرچمدارها نمی رسد، اما برای دانش آموزان 
مناسب است. مهندس آذری جهرمی در پستی اینستاگرامی،  نوشت: تولیدکنندگان داخلی به خط شدند 
تا با باال بردن ظرفیت تولید و کاهش قیمت تمام شده، قیمت برخی کاالهای فناوری اطالعات مثل گوشی 
و مودم را کاهش بدهند.قیمت ارز که باال رفته، قدرت خرید مردم برای تهیه گوشی و تبلت و مودم کاهش 

پیدا کرده و این در آستانه فصل تحصیل و شیوع کرونا، آزار دهنده شده است.
یک خط تولید گوشی و مودم را صاایران وارد مدار کرد و یک خط تولید تبلت هم با سرمایه گذاری ستاد 
اجرایی در مراغه راه اندازی شد. کیفیت تولیدات به پرچمدارها نمی رسد اما برای دانش آموزان مناسب است 
و نیازمندیهای آنها را تامین می کند.برای توسعه شبکه پرسرعت خانگی، ۷0 درصد تجهیزات، قابلیت تولید 
داخلی دارند و این یک فرصت اقتصادی مهم برای تولیدکنندگان و اپراتورها برای بی اثر سازی تحریم ها و 

برای مردم کاهش قیمت تمام شده است.
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   با همکاری شهرداری تهران و شرکت پست، 
کدهای پستی مکانمند شده اند

رایگان شدن اینترنت شاد نشانه  حمایت استراتژیک دولت
 از آموزش در کشور است

پیشگامی ایدرو برای حمایت از تولید تلفن همراه داخلی

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران، گفت: با 
توجه به همکاری که بتازگی بین شهرداری تهران و شرکت پست صورت 
گرفته، تمامی کدهای پستی، مکانمند شده و با محوریت مکان ویژه ای 

قابل شناسایی است.
دکتر محمد فرجود در گفت وگو با سیتنا پیرامون نقش شهرداری در ارائه  
اطالعات به سامانه  اسکان و امالک برای شناسایی خانه های خالی، گفت: 
در خصوص موضوع ارتباط داده های شهرداری با سایر سازمان ها درباره 
امالک برای شناسایی خانه های خالی باید توجه داشته باشیم که اطالعات 
ــهرداری تهران از وضعیت موجود و تعداد دقیق واحدهای مسکونی،  ش

اداری و تجاری است.
ــال، چند پروانه و پایان کار  فرجود ادامه داد: به عنوان مثال اینکه در س
ــخص است. این اطالعات نیز از سمت  ساختمانی ارائه شده، کامال مش
ــت، اما اطالعات  ــه بخش های مختلف قابل ارائه اس ــهرداری تهران ب ش
مالکیتی ساختمان ها در اختیار سازمان ثبت امالک و اسناد کشور است 
که باید در اختیار قرار گیرد. اطالعات سکونتی نیز شفافیت کمتری دارد 
ــتی و شماره ملی هر فرد منظم  ــت بر اساس کدپس که آن هم قرار اس

شود.
ــهرداری تهران،  ــات و ارتباطات ش ــازمان فناوری اطالع ــل س مدیرعام
ــان کرد: با توجه به همکاری که بتازگی بین شهرداری تهران  خاطرنش
و شرکت پست صورت گرفته، تمامی کدهای پستی، مکانمند شده و با 

محوریت مکان ویژه ای قابل شناسایی است.
ــهروندان  ــوان قانونی را اجرایی نمود که تمامی ش ــود گفت: اگر بت فرج
موظف باشند زمان جابه جایی محل سکونت خود، کدپستی جدید خود 
را به روزرسانی کنند، در عمل به کمک تجمیع تمامی این داده ها شامل 
ــتی و داده های شهرداری، ثبت احوال، شرکت پست و  کدملی و کدپس
سازمان ثبت اسناد می توان تحلیل کاملی از واحدهای خالی حتی مالکین 

و مستاجرین ارایه داد.

وزیر آموزش وپرورش، اظهار کرد: شاد یک دستاورد بزرگ برای نظام آموزشی کشور است که خوشبختانه 
استفاده از آن برای همه رایگان شد و عمالً برای خانواده و مدرسه هزینه بردار نیست، که این حمایت 

استراتژیک دولت از شاد و آموزش در کشور است.
محسن حاجی میرزایی در نشستی با حضور شورای معاونین، مدیران کل استانی و روسای ۷۶0 منطقه 
آموزشی کشور، ضمن تشکر از تالش های مدیران و معلمان در آغاز سال تحصیلی جدید، در مورد شبکه 
آموزشی دانش آموز )شاد( گفت: پلتفرم شاد در نسخه جدید ارتقا یافته و در حال بارگذاری محتواهای 
ــتیم. شاد یک دستاورد بزرگ برای نظام آموزشی کشور است که خوشبختانه  ــده در آن هس تولید ش
ــه هزینه بردار نیست. این حمایت  ــد و عمالً برای خانواده و مدرس ــتفاده از آن برای همه رایگان ش اس
ــت.وزیر آموزش وپرورش با اشاره به یکی از ماده های  ــتراتژیک دولت از شاد و آموزش در کشور اس اس
پروتکل ابالغی وزارت بهداشت گفت: در آخرین پروتکل ارسالی از سوی وزارت بهداشت و ستاد ملی کرونا 
تأکید شده است که شواهد کافی برای آنکه نشان دهد بسته ماندن مدارس توانسته باشد خطر ابتال دانش 
آموزان را کاهش دهد در دست نیست، ولی از سویی دیگر آثار سو ناشی از وقفه آموزش بر سالمت، رفاه 
و آموزش دانش آموزان اثبات  شده است. ازهم گسیخته شدن آموزش دانش آموزان تأثیر زیادی بر اقتصاد 
و عوامل اجتماعی دارد و نابرابری ها را گسترش می دهد و حتی پیامدهای ناگوار بر عرصه های سالمت 

برجای می گذارد. همبستگی عمومی و ملی را نیز کاهش خواهد داد.

سرپرست هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
ــده عرصه فناوری اطالعات و  گفت: با توجه به اهمیت فزاین
صنایع مرتبط، این سازمان برای حمایت از تولید تلفن های 
همراه با ایفای نقش به هم رسانی، توسعه ای و تسهیل گرانه 
ــاون وزیر صمت در  ــگام خواهد بود.امیر بیات، مع خود پیش
نشست هماهنگی و بررسی الزامات تولید گوشی های تلفن 
همراه در کشور که با حضور سید ستار هاشمی معاون فناوری 
و مدیران وزارت ارتباطات برگزار شد، با اشاره به نقش تاریخی 

و پیشرو ایدرو در حمایت از صنایع بزرگ کشور در نیم قرن اخیر گفت: با توجه به اهمیت فزاینده 
عرصه فناوری اطالعات و صنایع مرتبط، این سازمان برای حمایت از تولید تلفن های همراه با ایفای 
ــعه ای و تسهیل گرانه خود پیشگام خواهد بود.امیر بیات واقع نگری در  ــانی ، توس نقش به هم رس
سرعت تحوالت این عرصه و ضرورت ایجاد مراکز تحقیق و توسعه روزآمد برای موفقیت طرح تولید 
تلفن های همراه داخلی را در کنار بهره گیری از ظرفیت تمام متخصصان و تولید کنندگان قطعات 
ضروری برشمرد و تاکید کرد: با توجه به طبقه بندی های مختلف این محصول، ایدرو مصمم است 
با هم افزایی سایر بخش ها به ویژه وزارت ارتباطات در فاز نخست این طرح مشارکت و تسهیل گری 
الزم برای تولید گوشی های تلفن همراه کالسیک و قابلیت دار را عملیاتی کند.به گفته بیات همچنین 
ایدرو، مطالعات برای تولید گوشی های هوشمند تلفن همراه به صورت قطعات منفصله اعم از SKD و 

CKD، از طریق به همرسانی فعاالن داخلی با شرکای آسیایی توانمند را آغاز نموده است.
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   هدایت ش�رکت های دانش بنیان به س�مت »مناطق 

آزاد تجاری« 
برنامه ویژه مجلس برای ورود 
شرکت های دانش بنیان به بازار

ــورهای دارای اقتصاد بسته را مهد شکل گیری مناطق آزاد می دانند و برخی  برخی، کش
بروز جنگ جهانی دوم و عواقب ناگوار آن برای کشورهای تازه به استقالل رسیده را بهانه 
شکل گیری آن. اما این مفهوم به سرعت در کشورها جای خود را باز کرد و به ایران هم 
ــید. مناطقی که قرار است فضایی برای توسعه تجارت تعامالت داخلی و بین المللی  رس

دانش بنیان ها باشد.
ــیتنا، »منطقه آزاد تجاری« را قلمرو معینی در محدوده داخل یک بندر یا  به گزارش س
در مجاورت آن تعریف می کنند که در این محدوده تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز 
شناخته شده  است. در دنیا این مناطق آزاد نقش تسهیل گر اقتصادی را بازی می کنند 
که با توسعه تجارت داخلی و بین المللی به شکوفایی اقتصادی منطقه و یک کشور منجر 

می شوند.
دو منطقه آزاد تانگر و لکی جزو برترین مناطق آزاد آفریقا، شناخته می شوند. اینچئون و 
دئگو – گیونگ بوک را هم بهترین های آسیا معرفی می کنند. در خاورمیانه هم مراکزی 
چون DMCC در امارات متحده عربی، در رتبه نخست قرار دارد و منطقه آزاد کالیپدا در 

کشور لیتوانی منطقه آزاد شانون در ایرلند را هم بهترین های دنیا می دانند.
جذب سرمایه خارجی به ویژه در بخش های مولد، جذب و انتقال فناوری به درون اقتصاد 
کشور، ایجاد فرصت های اشتغال در داخل کشور، افزایش تولید و ارزش افزوده بخش های 
اقتصادی به ویژه بخش صنعت، کمک به کشورها برای ورود به بازارهای جهانی و آشنایی 
با تجارت خارجی و گسترش و متنوع ساختن صادرات و افزایش کارایی اقتصادی و تربیت 

نیروی انسانی ماهر را دالیل ایجاد این مناطق عنوان کرده اند.
ــران هم مناطق آزادی مانند ارس، ماکو، اروند کیش، چابهار، فرودگاه امام خمینی  در ای
ــده است. این مناطق ظرفیت باالیی در زمینه توسعه تعامالت تجاری و  و غیره ایجاد ش
اقتصادی داخلی و بین المللی دارند. همین ظرفیت ها هم معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری را در تکاپوی استفاده پتانسیل های موجود این مناطق برای توسعه زیست بوم 

فناوری و نوآوری انداخته است.
ــرکت های  ــوق دادن ش ــت جمهوری به دنبال س ــی و فناوری ریاس ــت علم معاون
دانش بنیان به سمت مناطق آزاد است و در تالش است تا این ظرفیت های دانشی 
ــه راه اندازی خطوط تولیدی، صنعتی، تجاری و بازرگانی خود را در این مناطق  را ب
ــای ویژه ای دارند از جمله می توان به صفر  ــت کند. مناطق آزاد تجاری مزیت ه هدای
ــه روادید برای افراد خارجی که  ــودن مالیات، صفر بودن تعرفه گمرکی، عدم نیاز ب ب
مستقیم به این مناطق پرواز می کنند و غیره اشاره کرد.در حال حاضر هم یک مثلث 
به صورت پایلوت »تهران- چابهار- کیش«  ایجاد شده است. در این مثلث، تهران به 
عنوان مرکز شتاب دهی صادرات و میزبان شرکت های خارجی خواهد بود. برج فناوری 
ــتراکی است و دفترهای کار خانگی و چابهار به  کیش هم محل ایجاد فضای کار اش

عنوان تامین کننده ظرفیت فیزیکی شرکت های دانش بنیان عمل می کند.
ــت تا این مثلث را به  ــت جمهوری در تالش اس البته معاونت علمی و فناوری ریاس
دیگر مناطق آزاد کشور هم توسعه دهد. مناطقی مانند سرخس، ارس، ماکو و بقیه 
نقاط. هدایت دانش بنیان ها به این مناطق نیاز به حمایت های دولتی دارد. این کار 
ــعه تعامالت داخلی و بین المللی دانش بنیان ها صورت می گیرد. جذب  با هدف توس
ــت که در این طرح مدنظر  ــرکت های خارجی هم هدف دیگری اس ظرفیت های ش

است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تدوین طرح جهش تولید دانش بنیان خبر 
داد و گفت: این طرح در کمیته صنایع هوافضا، دانش بنیان و فناوری های نوین در حال 

تدوین است و تا دو هفته دیگر به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
لطف اله سیاهکلی، رییس کمیته صنایع هوافضا، دانش بنیان و فناوری های نوین مجلس 
با اعالم این خبر، به جزئیات طرح جهش تولید دانش بنیان اشاره کرد و گفت: در این 
ــانی که برای اولین بار یک صنعت را ایجاد می کنند خدمات ویژه ای ارائه  طرح به کس
می شود، زیرا کسی که برای اولین بار محصولی را منطبق با دانش تولید می کند نمی تواند 
با دیگر رقبای خارجی و داخلی خود در بازار رقابت کند و همیشه در فروش دچار مشکل 

است، بر این اساس نیازمند کمک و حمایت است.
وی افزود: شرکت های دانش بنیان در شروع کار با سختی های فراوانی مواجه هستند تا 
محصول اولیه را تولید کنند. ضمن اینکه بعد از تولید محصول، در مرحله تجاری سازی 
و ورود به بازار نیز نمی توانند در عرصه رقابت، توانمندی خود را به خوبی عرضه کنند، 
بر این اساس مجلس برای حمایت از این شرکت ها برای ورود به بازار برنامه ریزی کرده 

است.
ــردم قزوین در مجلس تصریح کرد: قوانین طرح جهش تولید دانش بنیان،  نماینده م
ــدی از صندوق های ویژه و  ــهیالت کم بهره، بهره من ــکل از اقدامات حمایتی، تس متش
ــطه آن شرکت های دانش  ــت تا به واس حمایت های مادی و معنوی به صورت ویژه اس
بنیان به توانایی رسیده و در کنار صنایع دیگر قرار بگیرند، در غیر این صورت در البالی 

چرخ دنده های بازار، توانمندی آنها از بین می رود.
سیاهکلی با اشاره به اینکه اندیشه علمی، تولید ثروت از طریق علم، بهینه سازی تکنولوژی 
و بهره مند کردن مردم از دستاوردهای علمی از مواهب الهی است، تاکید کرد: هر چقدر 
این علم متناسب با تکنولوژی نوین و موقعیت عصری خود باشد در افزایش بهره وری 
ــذار بوده و ثروت را تکثیر می کند، بنابراین امور دانش بنیان می تواند به ارتقای  تاثیرگ

ظرفیت های کشور در رقابت های بین المللی و افزایش بهره برداری ها کمک کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مورد تدوین قوانین تسهیل کننده نهادهای تامین 
ــرکت های دانش بنیان نیز گفت: نهادهای مالی حمایت کننده از اکوسیستم  مالی ش
نوآوری در کشور و صندوق های متعدد مانند صندوق نوآوری و شکوفایی برای کمک به 
توسعه این عرصه تشکیل شده اند که این نهادها برای تسهیل امور خود به قوانینی نیاز 

دارند که تدوین این قوانین در دستور کار مجلس قرار دارد.
رییس کمیته صنایع هوافضا، دانش بنیان و فناوری های نوین مجلس در پایان خاطرنشان 
کرد: همه موظف هستیم برای خودکفایی و صادرات محصوالت دانش بنیان به دیگر 
کشورها تالش کنیم. ما در مجلس شورای اسالمی به عنوان پشتیبان و نویسنده قانون 
وظیفه داریم که بیشتر به این امور بپردازیم. حمایت مجلس و توجه ویژه به محصوالت 

دانش بنیان، می تواند به بازار فروش محصوالت آنها کمک کند.
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 نخست

»سامانه شاد« فرزندی برومند و اقتداری از نوع دیجیتال

این روزها که ذکر و خیر »سامانه شاد« در تمامی محافل علمی و آموزشی رونق مجالس است، باید به برشماردن مزایای توسعه تکنولوژی های ارتباطی بیش از پیش بپردازیم 
و از تجارب گذشته دیجیتالی کشور که نهایتا اپراتور اول تلفن همراه را به توسعه سریع و موفق شاد می رساند نیز یادی کنیم.

توجه به حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی و استفاده از بسترها و تجهیزات دیجیتال از جمله نکات کلیدی مورد توجه پرچم داران توسعه تکنولوژی  های ارتباطی 
در دنیا به حساب می آید که مرور اجمالی گزارش عملکردهای آنها پیرامون این مقوله، حس احترام برندها به »مسئولیت اجتماعی« را در نهاد فکری، بیش از هر بُعد دیگری 

بر می انگیزاند.

  درسا گامی تحول آفرین در زیست بوم مجازی کودک و نوجوان
پنج سال گذشته و همپای توسعه نسل های فناوری ارتباطات سیار در کشورمان و باز 
شدن پای 3G و 4G به عنوان بسترهای نوین برقراری ارتباطات در کشورمان، زیست 
ــا« با حمایت از محتوای مفید و جذاب در حوزه های  بوم مجازی تحت عنوان »ُدرس
مختلف از قبیل آموزش، تفریح و سرگرمی و سالمت و ایجاد شرایط استفاده از فضای 
مجازی سالم برای کودک و نوجوان النچ شد که ماحصل این تجربه گران  در کشور، 

امروز منجر به توسعه پلت فرم »سامانه شاد« شده است.
ــا که برگرفته از واژگان »دانایی – رشد –  ــرکت ارتباطات سیار ایران با النچ درس ش
سرگرمی - ارتباط« است، ضمن احترام به اقشار رده سنی پایین و فراهم آوردن بستر 
مناسب برای تأمین خواسته ها و نیازهای آنان، به تبعیت از شرایط قانونی صیانت از 

کودکان و نوجوانان در مقابل خدمات باند پهن همراه نیز تن داد.
ــدان خود در حوزه های  ــت بوم به راحتی می توانند بر رفتار فرزن ــن در این زیس والدی
ارتباطی اعم از اینترنت، تماس های صوتی و پیامک ها نظارت داشته باشند و در صورت 
ــا نرم افزارها و خدمات  ــبد محصوالت درس لزوم محدودیت هایی اعمال نمایند. در س
ــایر نرم افزارها و خدمات مختص  ــاگرد، درسابان و س ــابازار، درس متنوعی نظیر درس
کودکان و نوجوانان و همچنین والدین آنها قرار دارد که جزییات بیشتر آن در پورتال 

همراه اول قابل مشاهده است.

  رونمایی از انارستان در بحبوحه ظهور MVNOها
ــای معرفی پروانه اپراتورهای  ــته بود و در وانفس ــرویس نگذش چندی از ارائه این س
مجازی تلفن همراه )MVNO( از سوی حاکمیت حوزه ICT، خبر حمایت همراه 
ــیم کارت های مختص جامعه سنی کودک و نوجوان بر سر زبان های  اول از فروش س

اهالی حوزه ارتباطات افتاد.
ــکرتی نبود و »سیم  کارت انارستان« در بخش محصوالت و خدمات  اتفاق چندان س
سایت همراه اول دارای منوی مستقل شده بود و قابلیت دسترسی و مشاهده آن برای 

تمامی کاربران وب فراهم بود.
انارستان طبق تعریفی که از خود ارائه داده یک شبکه مرتبط با جامعه بزرگ تعلیم 
و تربیت است و سعی دارد تا با استفاده از فناوری های روز محتواهای غنی و خدمات 

گام هایی که دیجیتالی برداشته شد

مناسب این جامعه را شناسایی و در یک محیط امن داخلی در دسترس جامعه هدف 
خود قرار دهد.

ارائه سیم کارت های انارستان با سبدی از محصوالت نظیر فروشگاه محتوای انارستان، 
ــه، کتابخانه دیجیتال، فروشگاه آنالین محتوای  مشاوره هوشمند تلفنی، رایا مدرس
ــاوره آنالین، آزمون آنالین و برنامه ریزی روزانه کالس در کنار مزایایی  ــی، مش درس
همچون عرضه محتواها، خدمات درسی و علمی، انیمیشن های آموزشی، فراهم سازی 
امکان مدیریت تبلت   و موبایل، ایجاد الگوهای مناسب ارتباطاتی بین دانش آموزان و 
ــرویس های ارزش افزوده و... از جمله نقاط قوت  ــمند در قالب س ارائه محتوای ارزش

سیم کارت انارستان بود که تا قبل از آن نمونه مشابهی نداشت.

  »شاد« دستاوردی ملی
اهمیت نگاه به قشر کودک و نوجوان و کسب تجارب در این زمینه ها تا حدی با برند 
همراه اول عجین شد که رفته رفته با تکمیل این دو سامانه و زیست بوم، کشور سال 
ــیوع ویروس کرونا قرار گرفت و پای مقوله آموزش و  ــرایط بحرانی ش ــته در ش گذش

چالش  های آن به میدان رسانه باز شد.
ویروس کرونا عمال بسیاری از کشورهای دنیا را در تنگنای اقتصادی و اجتماعی قرار 
داد و سبک زندگی را به گونه  ای متحول ساخت که آثار آن، تا کنون باقیست و همه 
در شرایط حفظ فواصل اجتماعی و رعایت آداب جدید اجتماعی هستیم و همچنان 

نیز دلهره هایمان پا برجاست.

اما در آستانه شیوع این ویروس و اوج نگرانی ها، سامانه  ای با نام »شاد« به یکباره در 
میان تمامی اخبار منفی، به تیتر صفحات اصلی رسانه ها رسید و نوید یاری رسانی به 

سیستم آموزش و پرورش کشور به شکل الکترونیکی را داد.
سامانه ای که با تالش متخصصان کشور و حمایت های زیرساختی و شبکه ای همراه 

اول، سریعا مرحله توسعه را طی و ظرف کمتر از دو ماه به اجرا گذاشته شد.
ــدون هیچگونه نگرانی، با نصب  ــور ب دانش آموزان و والدین آنان در اقصی نقاط کش
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اپلیکیشن شاد، توانستند از امکانات آموزش الکترونیکی و حضور مجازی دانش آموزان 
ــده و رویه ادامه تحصیل را همچون سابق و البته  ــه بهره مند ش در کالس های مدرس

بسیار آسان تر داشته باشند.
ــاد یا همان »شبکه آموزشی دانش آموزی« به سرعت توانست لقب پرکاربردترین  ش
اپلیکیشن تعاملی کشور را از آن خود کند که با گذشت شش ماه از شروع این پروژه 

ملی، بیش از ۱۴ میلیون کاربر در این زیست بوم دیجیتال فعال شدند.
این سامانه که توسط تیم فنی همراه اول طراحی، توسعه و پیاده سازی شده در اختیار 
وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته و به بیش از ۱۷ میلیون نصب دست یافته است.

ــاد که در راستای همان دغدغه پیشین اپراتور اول تلفن همراه کشور برای حفظ  ش
ــام برند همراه اول به  ــان از اهتم ــعه یافته، نش و صیانت از کودکان و نوجوانان توس

مسئولیت اجتماعی دارد.
ــه، ۱۲۷3۷۸ مدیر،  ــزار و ۵00 مدرس ــش از ۱۵۲ ه ــال بی ــن با اتص ــن اپلیکیش ای
۱۲۲۸03۴۴ دانش آموز و ۷۱3۱۹۷ معلم، توانست به مرز ارسال ۶ میلیارد پیغام در 

این سامانه دست یابد.
ــته، در آستانه سال  ــال تحصیلی گذش ــامانه در س با توجه به عملکرد موفق این س
ــتر پایه ارائه خدمات آموزشی مدارس از سوی  تحصیلی جدید نیز به عنوان تنها بس

دولت معرفی و اینترنت تمامی اپراتورها برای آن رایگان اعالم شد.
اما با توجه به اینکه بازه سنی کاربران شاد گستردگی بسیاری دارد، براساس مطالعه 
روانشناختی تیم توسعه دهنده آن و استفاده از نظرات کارشناسان گرافیک و فناوری 
اطالعات، رابط و تجربه کاربری در نسخه جدید شاد با تغییرات قابل توجهی مواجه 

شده است که در زیر به شکل مختصر به آنها پرداخته می  شود:

  امکانات جدید شبکه شاد؛ از پخش زنده کالسی تا آزمون ساز 
 زیباسازی و بازطراحی رابط کاربری

ــاد با جذابیت های بصری رنگی و  ــخه جدید ش رابط کاربری و تجربه کاربری در نس
کاراکتر مواجه شده است.

 احراز هویت و اعطای نقش به کاربران
ــاد سه گروه کاربری مدیر، معلم و دانش آموز بر اساس شماره همراه ثبت شده  در ش
ــاس یکی از این سه نقش می توان فیچرهای  ــت که احراز هویت می شوند. بر اس اس
مناسب همان نقش را ارائه داد؛ برای مثال به محض ورود و احراز هویت مدیر مدرسه 
ــه به صورت خودکار تعریف می شوند و نیازی به ساخت گروه های  کالس های مدرس

کالسی نیست.
 حضور و غیاب هوشمند

معلم می تواند با تعیین برنامه هفتگی کالسی و با مراجعه به لیست کالس ها از وضعیت 
حضور هر یک از دانش آموزان اطالع حاصل کند؛ در کالس آنالین به صورت خودکار 

هر هفت دقیقه حضور دانش آموزان ثبت شده و به معلم اطالع داده می شود.

 ارتباط زنده یک طرفه
ــرویس ارتباط زنده یکطرفه تعریف می شود که در حال حاضر هر فردی که عضو  س
گروه است می تواند با انتخاب گزینه پخش زنده برای افراد آن گروه ارتباط الیو یک 

طرف ایجاد کند و پخش زنده تا ۲۴ ساعت قابل دانلود است.
 پخش زنده کالسی ارتباط زنده دوطرفه

بعد از ارائه سرویس یکطرفه، توسعه سرویس ارتباط زنده دوطرفه با هدف برگزاری 
جلسات آنالین مدیران، برگزاری جلسات اولیا و مربیان و کالس های تعاملی ایجاد 

شده است. 
ــا انتخاب پخش زنده دوطرفه کالس های آنالین  معلم در کالس آنالین می تواند ب

تعاملی با هدف پرسش و پاسخ دانش آموزان برگزار کند.
 تماس دوسویه

ــفاهی و پرسش و پاسخ قابل  ــت و برای برگزاری آزمون های ش به صورت رایگان اس
استفاده است.

 تماس تصویری
ــت یا ارتباط مدیر و  ــفاهی که نیاز به دیدن تصویر دانش آموز اس به منظور آزمون ش

معلمان قابل استفاده است.
 تکالیف دانش آموزان

ــا از وضعیت یادگیری  ــم کمک می کند ت ــرفت دانش آموز به معل ــتای پیش در راس
دانش آموز و نقاط ضعف و قوت او در دروس مطلع شود. سرویس تکلیف برای معلم 
شامل سه بخش تکالیف در جریان، تکالیف به اتمام رسیده و ثبت تکلیف جدید ارائه 

شده است.
 آزمون ساز 

ــرویس های جامع تعریف آزمون برای  ــامانه آنالین آزمون ساز با رویکرد ارائه س س
ــاز قابلیت  ــت. آزمون س ــعه یافته اس معلمان و دریافت آن برای دانش آموزان توس
ــزاری آزمون به صورت  ــتی را دارد؛ هدف برگ ــریحی و تس برگزاری آزمون های تش

آنالین برای سنجش دانش و یادگیری دانش آموز است.
ــل را دارد؛ معلم با  ــورت نگارش متن یا آپلود فای ــواالت به ص معلم امکان ایجاد س
درج مشخصات آزمون شامل نام درس، نام یا شماره آزمون، تاریخ، ساعت شروع و 
پایان، مدت زمان آزمون، تعداد سواالت، بارم کلی و بارم هر سوال می تواند آزمون 
ــس از تکمیل آزمون با کلیک روی  ــوص به خود را تعریف کند. دانش آموز پ مخص

دکمه پایان یک اعالن برای معلم می فرستد.
 پروفایل دانش آموز کارپوشه 

ــخص انجام می دهد.  ــرد در طول مدت مش ــت که یک ف مجموعه فعالیت هایی اس
کارپوشه ابزار کلیدی برای ارزشیابی و معیاری برای شناسایی میزان تالش، پیشرفت 
و موفقیت دانش آموزان است؛ آنها با کسب امتیاز از خدمت ارائه شده یک امتیاز کلی 

کارپوشه کسب می کنند.

»ش��بکه  هم��ان  ی��ا  ش��اد 
دانش آم��وزی«  آموزش��ی 
به س��رعت توانس��ت لقب 
پرکاربردتری��ن اپلیکیش��ن 
تعاملی کش��ور را از آن خود 
کند که با گذش��ت شش ماه 
از ش��روع این پ��روژه ملی، 
بی��ش از 14 میلی��ون کاربر 
در این زیست بوم دیجیتال 

فعال شدند.
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به جلو

بحران کرونا؛ خوب و بد آموزش های دیجیتالی دانش آموزان

احیای اقتصاد چین پس از تسهیل محدودیت های کرونا؛ آمریکا و اروپا جا ماندند!

جرالد هاتر، متخصص مغز و اعصاب معتقد است تدریس دیجیتال به دلیل تعطیلی 
مدارس در پاندمی کرونا، می تواند تأثیر مثبتی بر استقالل دانش آموزان داشته باشد. 

او می گوید سیستم آموزش کنونی به قرن گذشته تعلق دارد و باید تغییر کند.
ــیوه های یادگیری پژوهش می کند معتقد  متخصص مغز و اعصاب که در زمینه ش

است یادگیری در خانه به شیوه آنالین، می تواند برای دانش آموزان مفید باشد.
او معتقد است حال که مدارس تعطیل است و دانش  آموزان در کالس های آنالین 
ــتند محتوای دروس را سریعتر بفهمند. او می گوید:  ــرکت می کنند، مجبور هس ش
ــت میزبنشیند و باید در کمتر از چند  »دانش آموزان نیاز ندارند زمانی طوالنی پش
ساعت، مطلبی را یاد بگیرد که پیشتر یک هفته در مدرسه برای فهمیدن آن وقت 

داشت«.
البته نتیجه پژوهش های این متخصص نشان می دهد تنها یک سوم دانش آموزان 
ــوم  ــتقل، بدون حضور معلم دارند. او می گوید دو س تجربه موفقی در یادگیری مس
ــتند  ــته ا ند، واقعاً نمی دانند که چه باید بکنند و مجبور هس دیگر که در خانه نشس

برگه های بی سر و تهی را که معلم به عنوان مشق به آنها داده، برای تمرین پرکنند. 
ــتقل  هاتر می گوید: »این کودکان اغلب نمی دانند که چطور میتوان مطلبی را مس

آموخت.« 
ــه و  ــت به مدرس ــیاری از دانش آموزان در انتظار بازگش جای تعجب ندارد که بس
یادگیری در شرایطی هستند که می شناسند و به آن عادت کردند. جرالد هاتر تصور 
نمی کند که شرایط کنونی تغییر پایدار در سیستم آموزش و پرورش به وجود آورد 

تا دانش آموزان درازمدت از آن بهره مند شوند.
ــیوه های مدرن یادگیری در  ــت که بعد از پاندمی کرونا، ش ــدان امیدوار نیس او چن
ــود. او می گوید تجهیزات مدارس ممکن است مدرن شوند. اما  ــویق ش مدارس تش
ــازی مثل جایگزین کردن وایت برد با تخته سیاه اهمیت چندانی برای  این مدرن س

یادگیری دانش  آموز ندارد.
ــئله باید این باشد که هیچ دانش آموزی شادی ذاتی  هاتر می گوید: »مهمترین مس
خود برای یادگیری را از دست ندهد.« به عقیـــــده او، نمره دادن و تقسیم کـــردن 
دانش آموزان به خوب ها و بدها یا سیستم پاداش تنبیه کنونی، متعلق به قرن گذشته 
است و حال باید به دانش آموزان آموخت، مستقل فکر کنند، یاد بگیرند و استعدادهای 

خود را شکوفا کنند.
ــگر معتقد است برخی از دانش آموزان در ماه های اخیر رشد کردند و  این پژوهش
دریادگیری مستقل شدند. او می گوید: »همین حاال هم  می بینیم که دانش آموزانی 
ــتند که انگیزه دارند و خیلی جدی مباحثی را در اینترنت دنبال می کنند. ما  هس
ــتقبال می کنند و از آنها  ــان اس والدینی را می بینیم که از آزادی و انگیزه فرزندانش

حمایت می کنند. این مثال ها من را امیدوار می کنند.«
ــت شهرداری ها و منطقه های مختلف شهری و روستایی می توانند  هوتر معتقد اس
ــند و فرصتی برای ورود دانش آموزان به دنیای  ــی باش ــتم آموزش خود یک سیس
ــتر مدرسه بود باید  ــاالن فراهم کنند. او می گوید: »جایی که پیش حرفه ای بزرگس
مکانی باشد تا دانش آموزان تجربه و دانش خود را با یکدیگر به اشتراک گذارند.«

ــت رونق اقتصادی در چین پس از همه گیری ویروس کرونا در ماه آگوست  بازگش
ــت؛ به طوری که یک نظرسنجی نشان می دهد بخش  ــرعت بیشتری گرفته اس س

خدماتی با بیشترین سرعت طی دو سال اخیر رشد کرده است.
به گزارش ایندیپندنت، دومین اقتصاد بزرگ جهان با بهبودی سریع پس از سهولت 
محدودیت های کووید-۱۹، آمریکا و بیشتر کشورهای اروپایی را پشت سر گذاشته 

است.
ــت به روند رو به بهبودی خود ادامه داد به طوری که  رونق اقتصادی در ماه آگوس
ــیده در حالی که رشد  ــال ۲0۱۸ رس ــطح از اوایل س بخش خدماتی به باالترین س

فعالیت های صنعتی اندکی کند شده است.
ــاخص خرید مدیران )پی ام آی( برای بخش  ــاس داده های مرکز ملی آمار، ش بر اس

خدماتی از ۵۴.۲ در ماه جوالی به ۵۵.۲ رسیده است.
هر عدد باالی ۵0 نشان دهنده این است که اوضاع نسبت به ماه گذشته بهتر شده 
است. رشد صنعتی با اندکی کاهش، از ۵۱.۱ در ماه جوالی به ۵۱ در ماه آگوست 
ــید. شاخص پی ام آی برای واحدهای صنعتی کوچک به روند رو به کاهش خود  رس

ادامه داده و به ۴۷.۷ رسیده است.
بهبودی اقتصادی چین پس از سقوط در سه ماهه اول سال ۲0۲0، بخشی ناشی از 
سرمایه گذاری دولت و بخشی دیگر در اثر بازگشت فعالیت برخی شرکای تجاری در 

کمک به صادرات بوده است، که بخش مهمی از اقتصاد چین را تشکیل می دهد.
بخش خدماتی، که ضربه سنگینی از ویروس خورد، با کاهش محدودیت ها از طرف 

دولت، نظیر بازگشایی سینماها، جان دوباره ای گرفت.
بهبودی بازار سهام، اعتماد تجاری و فروش خانه در ماه آگوست از جمله نشانه هایی 

هستند که حکایت از قدرت گرفتن اقتصاد در چین دارند.
ــانگهای، »انتظار می رود  ــک ارتباطات در ش ــیوژی، اقتصاددان بان ــه گفته لیو ش ب

ــاطی با اندکی شتاب  پی ام آی هر دو بخش خدمات و صنعت در یک محدوده انبس
به یک وضعیت ثبات برسد.«

ــال محرک های اقتصادی  ــت تا پایان س ــت گذاران بعید اس وی می گوید: »سیاس
عظیمی را وضع کنند و نباید هم این کار را بکنند. آنها باید بر اجرای سیاست های 

موجود تمرکز کنند.«
ــه در جمع آوری و تحلیل داده ها کمک می کند،  ــز اطالعات راهبردی چین، ک مرک
در بیانیه ای نوشت: »روند بهبودی تقاضا کندتر از تولید است و همین باعث عقب 

افتادن احیاء اقتصاد می شود.«
به گفته این سازمان »بیش از نیمی از شرکت ها هنوز با کمبود تقاضا از طرف بازار 
مواجه هستند و این مشکل اصلی آنها است« چرا که عامل مهم برای سرمایه گذاری 

در تولید بیشتر ظرفیت بازار است.
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به جلو

سه نقشه راه، حمل ونقل هوشمند را توسعه می دهند

کرونا و راه پیش روی علم و فناوری؛ ایجاد تصویری روشن از آینده در قالب برنامه ملی

جهان در چند ماه اخیر راه تازه ای را پیش گرفته است. راهی که به ناچار در بخش هایی از 
مسیر همیشگی و مستقیم منحرف می شود و برای عبور از بحرانی که دچار آن شده، از 

توقف در برخی از ایستگاه ها خودداری می کند.
بحران همه گیری کووید ۱۹ در واقع بسیاری از اولویت های جهانی را دست خوش تغییر 
ساخته و به جای آن اولویت های دیگری را بمثل سرپا نگه داشتن نظام درمان و سالمت در 

مقابل سیل سهمگین بیماری به خط نخست اقدامات جهانی رسانده است.
ــی با این بیماری  ــه این که جهان تا چه زمان ــت از جمل ــش های زیادی مطرح اس پرس
ــت و پنجه نرم می کند؟ آینده طرح های پیشتازانه و بلندپروازانه چه  و پیامدهایش دس
می شود؟ آیا شروع این همه گیری، پایانی بر حرکت پرشتاب جهان در مسیر توسعه است؟ 
پاسخ به این پرسش ها هرچه باشد، واقعیت امروز جهان، تغییر در بسیاری از اولویت ها از 

جمله رویکرد به حوزه های علمی و فناورانه را به دنبال داشته است.
ــاس ظرفیت ها و توانمندی هایشان، برنامه ها،  ــورها بر اس تا پیش از این همه گیری، کش
راهبردها و اولویت بندی هایی برای آینده کشورشان آن هم در حوزه های گوناگون داشتند 
که بسیاری از این برنامه ها، همچنان ادامه دارد یا دچار تغییراتی شده است. این برنامه ها به 
شکل راهبردهای بلند یا میان مدت و تحت عنوان سیاست های آینده نگاری علم و فناوری 

تعریف می شوند.
آینده نگاری علم و فناوری چه موضوعی را مد نظر قرار می دهد؟ ایران نیز با نگاه به همین 
ضرورت، ایجاد تصویری روشن از آینده علم و فناوری را در قالب برنامه ملی آینده نگاری 
علم و فناوری در پیش گرفته است. این برنامه اهدافی چون ترویج و گفتمان سازی مبتنی 

بر آینده در میان ذی نفعان مختلف را مد نظر قرار داده است.
این برنامه ملی در مسیر خود به دنبال شناسایی اولویت ها و نقاط تمرکز سیاستگذاری با 
در نظر داشتن روندهای علمی و فناورانه  پیش رو است و مهمترین فرصت ها و چالش های 

پیش رو برای نقش آفرینی دستگاهی را پیگیری می کند. برنامه ملی آینده نگاری علم و 
فناوری همچنین به دنبال احصاء مهمترین فرصت های نقش آفرینی زیست بوم دانش 
بنیان در توسعه فناوری های آینده تعیین زمینه های نقش آفرینی نهادهای علم و فناوری 
مانند دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری در توسعه فناوری های آینده از ضرورت های 

تحقق این برنامه به شمار می روند.
اما برنامه ملی آینده نگاری ملی با تشکیل کمیته راهبری متشکل از ذی نفعان سطوح 
ــالمت و انتشار گزارش های معتبر بین المللی این حوزه تالش کرده  مختلف در حوزه س
ــت تصویری روشن از آینده علم و فناوری کشور پیش روی فعاالن این حوزه ترسیم  اس
کند. برگزاری نشست های هم اندیشی با حضور ذی نفعان مختلف، ترویج اخبار، یافته ها 
ــریات و فضای مجازی در حوزه فناوری های اولویت دار بخشی از  و مطالعات از طریق نش

گام های برنامه آینده نگاری علم و فناوری به شمار می رود.

حمل ونقل صنعتی است که توسعه آن در گرو همکاری های مشترک است. اینکه بخش 
خصوصی و دولتی در کنار هم قرار گیرند و برنامه های خود را با هم در یک مسیر تعریف کنند. 

سه نقشه راه برای توسعه این صنعت در کشور هم با همین هدف تعریف شده است.
ــت که همکاری ها میان ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل  چند صباحی اس
پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان های مرتبط با حوزه حمل ونقل 
ــت. همکاری هایی از جنس فناوری و نوآوری که قرار است با  ــور بیشتر شده اس در کش

حمایت های دولتی و با کمک دانش بنیان ها محقق شود.
در همین راستا هم تاکنون سه نقشه راه در حوزه های جاده ای ریلی و دریایی تعریف شده 
است که به زودی به سازمان ها و نهادهای مرتبط اعالم خواهد شد. این کار هم هدفی جز 

توسعه حمل ونقل هوشمند در کشور را دنبال نمی کند.
وبیناری تخصصی با حمایت ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری با عنوان توسعه سامانه های مدیریت هوشمند ناوگان 
ــد که در این رویداد، شهاب خدامرادی مسوول هوشمندسازی ستاد با  FMS برگزار ش

اشاره به اهمیت توسعه این ناوگان در کشور، گفت: این مهم یکی از اولویت های ستاد در 
سال جاری است. با توجه به استفاده گسترده از این ناوگان باید از سامانه مدیریت هوشمند 

استفاده کنیم.
به گفته وی، این کار به کاهش تلفات، کاهش آلودگی هوا، کاهش ترافیک و غیره می انجامد. 

در حال حاضر بیش از ۲0 میلیون خودرو در کشور در این حوزه فعال است.

  FMS چیست؟
این سامانه کمک بزرگی برای مدیران شرکت ها و سازمان هایی است که از تعداد باالی 
خودرو و وسیله نقلیه استفاده می کنند. آنها با کمک سامانه FMS می توانند لحظه به 
لحظه اطالعات دقیق و کاملی از موقعیت فعلی، مسیر حرکت، زمان و تعداد توقف ها، 

انحراف از مسیر و میزان مصرف سوخت خودروهای سازمانی خود دریافت کنند.
ــتم متشکل از مجموعه ای از دستگاه های موقعیت یاب )GPS( است که  این سیس
ــی را از ماهواره ها دریافت کرده و  ــود و اطالعات جغرافیای روی خودروها نصب می ش
ــال می کند. کاربر مربوطه  ــت، ارس به پنل مربوطه که در اختیار کاربر قرارگرفته  اس
می تواند با استفاده از پنل کاربری تمامی اطالعات و گزارش ها را در فرمت های مختلف 

به صورت اکسل، نموداری و غیره دریافت، بررسی و استفاده کند.
ــتردگی این حوزه در  ــت جمهوری هم با توجه به گس معاونت علمی و فناوری ریاس
ــاخت های فناورانه ایجاد سیستم مدیریت هوشمند  ــور، در تالش است تا زیرس کش
ــاد و آن را در اختیار کاربران  ــور ایج ناوگان FMS را با کمک دانش بنیان ها در کش

قرار دهد.
ــتاد توسعه  در این وبینار تخصصی بازیگران حوزه حمل ونقل مانند نمایندگانی از س
فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
وزارت راه و شهرسازی، سازمان راه داری و حمل ونقل جاده ای، سازمان ملی استاندارد 
ــرکت کنترل ترافیک تهران، پژوهشگاه  ــازی، ش ایران، مرکز تحقیقات راه و شهرس
ارتباطات و فناوری اطالعات، دانشگاه علم و صنعت و جمعی از مدیران شرکت های 

دانش بنیان حضور داشتند.
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همراه با
 اپراتورها

تأکید ایرانسل بر نقش تولید محتوای با کیفیت داخلی در تقویت اقتصاد دیجیتال

امکان دریافت صورتحساب تلفن ثابت با شامره گیری کد دستوری ۲۰۲۰#*

ــه« وزارت ارتباطات و فناوری  ــل در نشست »نقد و اندیش معاون دیجیتال ایرانس
ــات، بر لزوم حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان محتوای داخلی برای تولید  اطالع

ثروت در راستای تقویت اقتصاد دیجیتال تأکید کرد.
ــل در نشست »تولید محتوا  ــرکت ایرانس مهندس باقر صمدی معاون دیجیتال ش
ــش که چطور اپراتورها می توانند به بازار  ــخ به این پرس در فضای مجازی«، در پاس
تولید محتوا ورود کرده و جوانان در این زمینه چه نقشی دارند، گفت: اگر بخواهیم 
صادقانه دربارۀ تعرفۀ اپراتورها در ایران صحبت کنیم، باید گفت تعرفۀ اپراتورهای 
ــت؛ اما با  ــورهای جهان، پایین اس ــه با دیگر کش ثابت و همراه در ایران، در مقایس
وجود این، اپراتورها با در نظر گرفتن قدرت خرید مردم در زمان های مختلف، سعی 
می کنند به کمک مردم بیایند و برای پایین آوردن هزینه ها، در تولید محتوا کمک 
کنند که نیم بها کردن محتوای داخلی و کاهش هزینه ها یا رایگان کردن محتوا در 

مواردی مانند آموزش آنالین یا عزاداری محرم، از این جمله است.
وی تأکید کرد: البته باید در نظر داشته باشیم، هر میزان هم اپراتورها برای محتوای 
ــب و باکیفیت وجود نداشته باشد،  ــوند، اگر محتوای مناس داخلی، تخفیف قائل ش
مردم برای آن هزینه نمی کنند، حتی ارزان و نیم بها؛ اما اگر محتوای باکیفیت ارائه 

شود، می تواند برای همه تولید ثروت کند.

ــتقبال از VODها در ماه های اخیر  ــل در ادامه دربارۀ اس معاون دیجیتال ایرانس
توضیح داد: در حال حاضر نسبت به قبل، استقبال خوبی از VODها شده است؛ 
اما هنوز هم ۷0 درصد از ترافیک اپراتورها در پلتفرم های خارجی مصرف می شود 
و تنها 30 درصد از آن در فضای داخلی صرف می شود. اگر می خواهیم این نسبت 

تغییر کند، باید تا حد امکان از تولید محتوای داخلی حمایت کنیم.
ــت که می گوییم ۷0 درصد از ترافیک، در پلتفرم های  ــت اس وی تصریح کرد: درس
ــود؛ اما درصد بسیاری از این محتوا را مردم خودمان تولید  ــتفاده می ش خارجی اس
ــور  ــبی برای تولید محتوا در کش ــت مدل های درآمدی مناس می کنند و کافی اس
ــته باشد. زیرساخت های تولید محتوا در کشور وجود دارد، اما نیاز است  وجود داش

پلتفرم های ارائه محتوا توسعه پیدا کنند.
ــاره کرد و  ــرت ها و برنامه های آنالین در دوران کرونا اش صمدی به برگزاری کنس
ــتقبال از کنسرت ها و برنامه های آنالینی که در  دوران کرونا برگزار شد،  افزود: اس
ــرت شجریان، چند  ــتقبال در کنس بیش از انتظار ما بود. به عنوان مثال، میزان اس

برابر پیش بینی ما بود.
ــد و ارائۀ محتوای  ــه مرحله را برای موفقیت در تولی ــل، س معاون دیجیتال ایرانس
ــت و گفت: نخستین مرحله این است که پلتفرم های مناسب  داخلی ضروری دانس
با ظرفیت باالی خدمات، شکل بگیرد. البته که این کار هزینۀ باالیی دارد. بنابراین 
ــوند، اما مطمئن باشند، سرمایۀ آنها برمی گردد.  ــرمایه گذاران بزرگ وارد ش باید س
ــت تا به تولید محتوای خوب در  ــیم طرح های تجاری مختلف اس مرحله دوم، ترس
ــت پول می دهند. وی افزود: مرحله  ــور کمک کند. مردم برای محتوای باکیفی کش

سوم هم تشویق مردم به استفاده از پلتفرم های کاربرمحور است.
ــد و نباید به صرف حمایت از  صمدی تصریح کرد: تولید محتوا باید اقتصادی باش
مصرف کننده و محصوالت فرهنگی، سیاست اشتباهی را در کشور پایه گذاری کنیم 

که منجر به ایجاد هزینه های دیگر شود.
ــخص  ــور مش ــال حاضر، متولی صدور مجوز تولید محتوا در کش ــزود: در ح وی اف
نیست، سیاست گذاری مشخصی برای آن وجود ندارد و تولیدکنندۀ محتوا باید به 
سازمان ها و ادارات مختلفی جواب پس بدهد. باید اجازه دهیم پلتفرم های مختلف 
ایجادشوند و رشد کند و از ابتدا، رویکرد سلبی نداشته باشیم تا افراد برای ورود به 

این حوزه، ترغیب شوند.
ــای تولید محتوا را  ــت تا فض ــل از نهادهای مختلف خواس معاون دیجیتال ایرانس
ــد، خواهید دید  ــهیل کنند و گفت: اگر فضای کار برای تولید محتوا راحت باش تس

چقدر تولیدها بهتر و بیشتر می شود.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، اعالم کرد: همه مشترکین 
تلفن همراه می توانند از طریق شماره گیری کد #۲0۲0* و ثبت شماره تلفن همراه 

خود، نسبت به دریافت صورت حساب تلفن ثابت اقدام و آن را پرداخت کنند.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس بیدخام 
با بیان اینکه امکان ثبت شماره همراه به منظور دریافت پیامکی صورتحساب تلفن ثابت 
فراهم است، اظهار داشت: تمام مشتریان تلفن ثابت در سراسر کشور می توانند با وارد 
ــایر خدمات سامانه #۲0۲0* شامل  ــماره تلفن همراه متعلق به خود، از س نمودن ش
پرداخت قبوض تلفن ثابت، ثبت خرابی تلفن ثابت و پیگیری آن، پیش ثبت نام اینترنت 
ــرعت، خرید ترافیک اینترنت پرسرعت، استعالم مانده اعتبار اینترنت پرسرعت و  پرس

شارژ کارت تلفن همگانی بهره مند شوند.
وی افزود: به منظور مشارکت در بهبود و ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات مخابراتی، 
مشتریان تلفن ثابت می بایست طبق روال معمول نسبت به پرداخت صورتحساب پایان 

دوره و یا به روز تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت خود اقدام نمایند.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران گفت: تمام مشتریان می توانند 
جهت جلوگیری از قطع ارتباط تلفن ثابت، قبوض خود را از طریق سامانه تلفنی ۲000 

ــرکت مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir و یا کد دستوری ستاره  ــایت ش یا وب س
۲0۲0 مربع پرداخت کنند.



w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

23

13
99

اه 
ر   م

ریو
شه

 / 6
ه  0

مار
ش

همراه با
 اپراتورها

مسئولیت اجتامعی مبین نت برای حامیت از دانش آموزان کم برخوردار

اعالم آمادگی ٢٢ رشکت دانش  بنیان برای مشارکت در پروژه های تحقیق و توسعه حوزه افتای همراه اول

بیش از 45 میلیون مشارکت در هیات های مجازی روبیکا طی دهه اول محرم

هم زمان با برگزاری رویداد »معرفی نیازهای فناورانه حوزه امنیت فناوری اطالعات«، ۲۲ 
شرکت دانش بنیان برای مشارکت در پروژه های تحقیق و توسعه همراه اول در حوزه 

امنیت فناوری اطالعات اعالم آمادگی کردند.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، رویداد آنالین معرفی نیازهای 
فناورانه حوزه امنیت فناوری اطالعات )افتا( ۱۶ شهریورماه با همت صندوق نوآوری و 

شکوفایی ریاست جمهوری و با مشارکت همراه اول برگزار شد.
ــال حوزه امنیت فناوری اطالعات  ــرکت فع در این رویداد که با حضور حدود ۲۵0 ش
ــیاوش بیات  ــد، س و نمایندگانی از بخش های حاکمیتی، دولتی و خصوصی برگزار ش
سرمدی معاون هوشمندسازی و راهکارهای دیجیتال و علیرضا نوروزی مشاور رئیس 

مرکز تحقیق و توسعه اپراتور اول به ارائه مسئله های فناورانه همراه اول پرداختند.
ــای امنیتی از طریق  ــخیص زودهنگام رخداده ــخیص تهدیدات داخلی، تش ابزار تش
شبکه های اجتماعی، قابلیت تحلیل امنیتی آگاه از کسب وکار و سامانه مدیریت چرخه 
عمر برنامه کاربردی با تمرکز بر جنبه های امنیتی به عنوان برخی از مسئله های فناورانه 

شرکت ارتباطات سیار ایران اعالم شد.
شرکت کنندگان در این رویداد سه روزه پس از استماع ارائه نمایندگان اپراتور اول تلفن 
همراه، نسبت به تحلیل وضعیت و مسئله های اعالم شده، جمع بندی های الزم را انجام 

ــبت به همکاری با همراه اول رسما  ــرکت فعال در این حوزه، نس داده و در پایان ۲۲ ش
اعالم آمادگی کردند.

ــازی و بهره مندی از توان  ــت، این رویداد مجازی که به منظور شبکه س الزم به ذکر اس
شرکت های دانش بنیان برای رفع چالش های حوزه امنیت فناوری اطالعات برگزار شد، 
عالوه بر تحلیل جایگاه امنیت در اپراتورها، به بررسی امنیت در بانک ها، فضای مجازی، 

شبکه های کنترل صنعتی و بالکچین نیز پرداخت.

شرکت ارتباطات مبین نت در راستای انجام مسئولیت اجتماعی خود با همکاری موسسه 
نیکوکاری و حمایت تحصیلی بنیاد دانش، دفاتر این بنیاد در استان سیستان و بلوچستان 

را به اینترنت رایگان و تجهیزات کامپیوتری مجهز کرده است.

ــبز برای ایران« در  ــعار »ارتباط س به گزارش روابط عمومی مبین نت، این پروژه با ش
ــه شهر زاهدان، زابل و سراوان، امکان ارتباط با معلمان و مشاوران تحصیلی را برای  س
ــت. مراسم افتتاح سه دفتر بنیاد دانش در  دانش آموزان نیازمند حمایت مهیا کرده اس
ــد شرکت ارتباطات مبین نت و جمعی از  ــمی با حضور مدیرعامل و مدیران ارش مراس
مدیران ارشد بنیاد دانش از طریق برقراری ارتباط زنده با دفاتر آموزشی برگزار شد. با 
استفاده از این خدمات، دانش آموزان این مناطق محروم که توان مالی و حمایتی ندارند، 

می توانند از بروزترین امکانات آموزشی بهره مند شوند.
این پروژه در فاز اول خود با تجهیز سایت های آموزشی بنیاد دانش به امکانات آموزشی 
ــرعت در سه شهر سراوان، زاهدان و زابل استان سیستان و بلوچستان  و اینترنت پرس

اجرایی شد.
افتتاح این پروژه در شهریورماه ۱3۹۹، همزمانی آن با شیوع ویروس کرونا و برگزاری 
ــدارس به صورت غیرحضوری، اهمیت آموزش آنالین و رایگان را برای دانش آموزان  م
مستعد استان های محروم را دوچندان کرد. مبین نت در نظر دارد تا در راستای ادامه 
ــبز برای ایران« فازهای آتی را به صورت سراسری در کشور گسترش  پروژه »ارتباط س

دهد.

بیش از ۱۵میلیون بازدید از پخش زنده برنامه هیأت ها در »روبیکا« انجام شد.
ــیار ایران اعالم کرد که ویدئوهای  ــرکت ارتباطات س به گزارش اداره کل ارتباطات ش
زنده)الیو( و غیرزنده)آفالین( برنامه هیأت ها در کانال های اپلیکیشن »روبیکا« در دهه 

اول محرم به ترتیب بیش از ۱۵ میلیون و بیش از 30 میلیون بازدید داشته است.
طبق اعالم، پس از پایان هر برنامه، ویدئوی پخش زنده هیأت ها در کانال های روبیکا 
ــا در دهه اول محرم بیش از 30 میلیون بازدید  ــی می ماند که مجموع این ویدئوه باق

داشته است.
ــد، در این ایام بیش از ۵ میلیون عضو  کانال هایی که برای هیأت ها در نظر گرفته ش
گرفت و بیش از ۱۵00 هیأت در سراسر کشور به شبکه پخش زنده »عقیق« و »روبیکا« 

پیوستند.
ــترین استقبال به ترتیب در استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، شیراز و  بیش

خوزستان بود. 
ــور پخش زنده خود را از طریق  ــاخص و برجسته در سراسر کش بیش از ۵0 هیأت ش

صفحه »عقیق« در »روبیکا« انجام دادند.

شایان ذکر است به زودی توسط »عقیق« پنلی اختصاصی برای هیأت ها در نظر گرفته 
ــود که می توانند پخش زنده خود را برنامه ریزی کرده و به اعضا خود از طریق  می ش

پیامک یا اعالن)نوتیف( اطالع رسانی کنند.
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همراه  اول برای ۱۵ سال متعهد شده  که از اپلیکیشن شاد حامیت کند

مبین نت به مدارس پهنای باند اختصاصی با تخفیف ویژه ارائه می کند

تاکید بر ادامه مسیر همگرایی رشکت مخابرات ایران و همراه اول با ارائه  رسویس های مشرتک

ــؤولیت با آموزش و پرورش  ــرایط کرونا و حس مس مدیرعامل همراه اول گفت: در ش
همکاری را آغاز کردیم و برای ۱۵سال متعهد شده ایم که از این اپلیکیشن حمایت را 

داشته باشیم.
ــاد ۲ که در اردوگاه باهنر برگزار شد، با  ــم رونمایی از ش مهدی اخوان بهابادی در مراس
بیان اینکه از ابتدای امسال که شاد شروع به کار کرد ۱0 میلیون نفر عضو شدند، افزود: 
ــور فعالیت می کند،  ــاد، با یکی از نرم افزار های خارجی که در کش حجم پهنای باند ش

برابری می کند.
اخوان با بیان اینکه ترافیک اینترنت شاد برای همه استفاده کنندگان رایگان است، گفت: 

سیم کارت شاد از هفته آینده به صورت رایگان عرضه می شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در دیدار و گفتگو با دکتر اخوان بهابادی، مدیرعامل 
شرکت ارتباطات سیار، ضمن تاکید بر آمادگی مجموعه مخابرات در ارتقاء کارآمدی و 
افزایش بهره وری خدمات اظهار داشت: ارائه سرویس های مشترک و حرکت به سمت 
توسعه خدمات باندل، جایگاه ارزنده ای در توسعه خدمات مخابراتی ثابت و سیار و تحقق 

چشم انداز همگرایی دارد.

ــرکت مخابرات ایران، مهندس  ــزارش از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل ش ــه گ ب
ــنبه ۱۹ شهریورماه ۹۹ برگزار شد، ضمن  ــیدمجیدصدری در این دیدار که چهارش س
ــراه اول، همواره با ارائه خدمات  ــرکت مخابرات ایران و هم اعالم مطلب فوق افزود: ش
پیشرو، ضمن توجه به سودآوری، در تعامل با اپراتورهای مختلف نیز نقش اصلی را بر 

عهده دارند.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه در دو سال گذشته تالش شده با استفاده 
از فناوری های روز در تمام ابعاد سازمانی و عملیاتی بر هم افزایی و استفاده مشترک 
ــرکت تاکید شود، افزود: زیرساخت شرکت مخابرات ایران  از منابع و دارایی های دو ش
همواره در اختیار تمام اپراتورها و به ویژه مجموعه همراه اول است و در همین راستا، 
توسعه سرویس های دیجیتال ، توسعه مشارکت در تهیه و تحویل محتوا و ارائه خدمات 
همگرای ثابت و سیار از نگاه آینده محور شرکت مخابرات ایران در مورد همگرایی خبر 

می دهد.
ــی شرکت مخابرات ایران در امور  دکتر اخوان بهابادی نیز ضمن تقدیر از تعامل اساس
مختلف حوزه ارتباطات به ویژه بخش های ثابت و سیار، تعامل با تمام اپراتورها و توسعه 
نسل های مخابراتی همگام با ظهور فناوری اعالم کرد: در تالش هستیم تا با همگرایی 
هر چه بیشتر، FMC را در مجموعه شرکت های مخابرات و همراه اول به معنی واقعی 

کلمه محقق ساخته و از تجربیات جهانی در این عرصه استفاده کنیم.

شرکت ارتباطات مبین نت به منظور تسهیل فرایند برگزاری 
ــی به صورت آنالین، اینترنت با پهنای باند  کالس های درس
اختصاصی را در اختیار مدارس قرار می دهد. این سرویس با 

تخفیف ویژه برای مدارس سراسر کشور ارائه می شود.
ــه آن برگزاری کالس های  ــیوع ویروس کرونا و در نتیج ش
ــال تحصیلی  ــی به صورت آنالین و غیرحضوری در س درس
ــکالت  ــد، مدارس و خانواده های دانش آموزان را با مش جدی

جدی مواجه خواهد کرد.
در همین راستا شرکت ارتباطات مبین نت به منظور تسهیل 
فرایند برگزاری کالس های درسی به صورت آنالین، اینترنت 
ــی را در اختیار مدارس قرار می دهد.  با پهنای باند اختصاص
این سرویس با تخفیف ویژه برای مدارس سراسر کشور ارائه 

می شود.
ــرویس اینترنت ویژه مدارس بدون محدودیت در حجم  س
ارائه شده و نصب و راه اندازی آن در سریع ترین زمان ممکن 
انجام می شود. پهنای باند اختصاصی این سرویس، ارتباطی 
ــدون قطعی و با باالترین کیفیت را در اختیار مدارس قرار  ب
می دهد. پشتیبانی سرویس اینترنت ویژه مدارس به صورت 

ویژه، ۲۴ ساعته و در تمام ایام هفته انجام خواهد شد.
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گفت و گوی
 ماه

دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات کشور، گفت: با تکمیل و به روزرسانی سامانه  »امالک و اسکان« نهایتا وزارت مسکن، شهرداری های کشور و افرادی که در فضای تولید و 
استفاده از فضای مسکونی و غیرمسکونی مشغول هستند پایگاهی را خواهند داشت که مبتنی بر آن می توانند سیاستگذاری های حوزه  مسکن و اسکان را ترتیب دهند.

جلس��ات مکرری با شرکت پست، سازمان ثبت احوال 
و سازمان ثبت اس��ناد گذاشتیم و این جلسات منجر 
ب��ه صدور مق��رره ای ش��د که س��ازمان ثب��ت احوال 
س��رویس های مربوط به اش��خاص حقیقی و س��ازمان 
ثبت اسناد سرویس های مربوط به اشخاص حقوقی را 

فراهم کند.

رضا باقری اصل پیرامون آخرین وضعیت اتصال سامانه  امالک و اسکان به سایر سامانه ها 
برای شناسایی مالکان خانه های خالی، گفت: نکته  مهمی که در رابطه با سامانه  امالک 
و اسکان وجود دارد، موضوع اتصال بین مکان اقامت اشخاص و هویت آنهاست. طبیعتا 
زمانی که این اطالعات مانند همه جای دنیا به صورت به روز شده و در اختیار حاکمیت، 
دولت و دستگاه خدمت رسان به مردم قرار گیرد، امکان ایجاد سرویس های ارزش افزوده 
و زمینه  برقراری ضوابط و مقرراتی که ناظر بر امر مالیات و حتی حمایت های دولت است 

را فراهم می کند.

رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، اظهار کرد: این پایگاه اطالعات، پایگاهی 
از جنس حاکمیتی و کمک حال تسهیل خدمات متقابل مردم و حاکمیت است. مردم 
تمایل دارند سرویس ساده تری دریافت کنند و تمایل ندارند برای گرفتن خدمات، سند 
یا گواهی برای اثبات محل اقامتشان ارائه دهند که با تکمیل و به روزرسانی این سامانه 

دیگر نیازی به ارائه  این مدارک نیست.
ــورای اجرایی فناوری اطالعات کشور، خاطرنشان کرد: حاکمیت نیز برای ارائه   دبیر ش
بسته های حمایتی و یا سیاستگذاری در نحوه  اعمال مالیات، می تواند با این سامانه محل 

اقامت اشخاص را رصد کند.

ــال ۱30۶ شروع و سال ۱3۱۴ به تصویب رسید، این  وی، افزود: قانون مدنی که در س
ضوابط را برقرار کرده است؛ محل اقامت منشعب از قانون مدنی کشور ماست. علی رغم 
قانون الزام به شماره ملی و کدپستی سال ۱3۷۶ که این الزام را برقرار کرده بود، ما تا 
سال گذشته سرویس محل اقامت قانونی و شیوه ای برای ارائه این سرویس نداشتیم تا 

زمانی که کارگروه تعامل پذیری با حکم شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد.

باقری اصل، اضافه کرد: جلسات مکرری با شرکت پست، سازمان ثبت احوال و سازمان 
ثبت اسناد گذاشتیم و این جلسات منجر به صدور مقرره ای شد که سازمان ثبت احوال 
سرویس های مربوط به اشخاص حقیقی و سازمان ثبت اسناد سرویس های مربوط به 
اشخاص حقوقی را فراهم کند. پایلوت سرویس ها قبل از انتهای سال گذشته اجرایی 

شد.

ــرویس گیرنده های ما در بحث شرکت سپرده گذاری  وی، گفت: یکی از مهمترین س
مرکزی برای سامانه  سجام بود و عمال با همکاری سازمان ثبت احوال داده های محل 

اقامت قانونی با کیفیتی قابل قبول در اختیار سازمان بورس قرار گرفت.

اصالح ماده  ۵۴ قانون مالیات های مستقیم، اجرای رسویس های دولت الکرتونیکی را میرس می کند

رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکرتونیک:

رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، اظهار کرد: ضعفی که قانون قبل داشت 
این بود که الزام به اعالم محل اقامت امر بازدارنده ای برای افرادی که رعایت نمی کنند 
ایجاد نکرده بود؛ تا زمانی که قانون اصالح ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم به تصویب 
مجلس رسید و در حال حاضر در انتظار نهایی شدن آن توسط شورای نگهبان هستیم.

ــان کرد: حاصل این اتفاقات دو پایگاه امالک و اسکان و پایگاه اطالعات  وی، خاطرنش
ــت. در مصوبه  مجلس نیز ذکر شده که کارگروه  ــازمان ثبت احوال اس محل قانونی س
تعامل پذیری برای استفاده از این داده ها ناظر و حاکم باشد و متکلف بر این هستیم که 
از آن برای بهبود اجرای سرویس های دولت الکترونیکی استفاده کنیم. منتظر هستیم 
که ایرادات توسط مجلس رفع شود و در حال حاضر جلسات را اجرا می کنیم اما پس از 

ابالغ قانون کارهای رسمی را پیش می بریم.

ــان کرد: آینده ای که برای این  ــورای اجرایی فناوری اطالعات کشور، خاطرنش دبیر ش
موضوع در نظر داریم این است که روزی بشود برای سرویس های دولت الکترونیک از 
کاربران محل اقامت را نپرسیم و مردم ملزم باشند که محل اقامتشان را در این پایگاه 
ثبت و خوداظهاری کنند و مبتنی بر الگوریتم های داده کاوی راستی آزمایی شود و در 

نهایت آن تسهیلی برای امور مردم باشد و تنها از این پایگاه استفاده شود.

وی، افزود: استفاده از این پایگاه امری الزام آور است که باالخره باید در جمهوری اسالمی 
ایران هم اتفاق می افتاد و با قانون جدید، الزامات تکمیل شده است.

باقری اصل، گفت: موضوع مدیریت مسکن و عرضه و ضوابط حاکم بر مسکن هم پایگاه 
ــکیل می شود.  ــود؛ ۲۵ پایگاه داده داریم و با این پایگاه ۲۶ پایگاه پایه تش پایه ای می ش
ــهرداری های کشور و افرادی که در فضای تولید و استفاده از فضای  وزارت مسکن، ش
مسکونی و غیرمسکونی مشغول هستند در حقیقت پایگاهی را خواهند داشت که مبتنی 

بر آن می توانند سیاستگذاری های حوزه  مسکن و اسکان را ترتیب دهند.

ــت  ــتیم و پایگاهی که برای ثبت احوال اس وی، توضیح داد: تاکنون این پایگاه را نداش
ــخصات ملک و حوزه  مسکن. امیدواریم با  ــت نه مش فقط برای محل اقامت قانونی اس
اتصال به سامانه های شهرسازی و ثبت اسناد و امالک عمال هر تغییر و تحولی فارغ از 
خوداظهاری به خوبی انجام شود؛ اطالعات نقشه هایی که تاکنون فراهم شده و همچنین 
ــده ای که پست برای GNAF دارد در اختیار این سرویس قرار  نقشه  فاصله بندی ش
ــرویس های الکترونیکی دولت  گیرد و پایگاه ۲۶ام به خوبی قرار گیرد و محل رجوع س

الکترونیک باشد.

ــتگاه های مختلف  ــس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، تاکید کرد: از دس رئی
می خواهیم تعامل خوبی را با سامانه  امالک و اسکان برقرار کنند.
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کدام کشورها سریع ترین سرعت دانلود 5G را دارند؟
کشورهای متعدد در جهان در حال راه اندازی تجاری شبکه 5G هستند که یکی از مزیتهای آن نسبت به شبکه 4G سرعت باالتر است.

با این حال اگرچه راه اندازی شبکه های 5G ادامه دارد اما شبکه 5G کشورهای مختلف سرعتهای متفاوتی را دارند. شرکت اوپن سیگنال به تازگی به بررسی تجربه 
5G کاربران اپراتورهای تلفن همراه در سراسر جهان پرداخته است و کشورها در آسیا به جز چین، اروپا، خاورمیانه و شمال آفریقا را مورد بررسی قرار داده است. 

سایت گیزچاینا بر اساس این بررسی به رتبه بندی ۱۰ کشور دارنده باالتر سرعت 5G در جهان پرداخته است. این کشورها عبارتند از:

  ۱- عربستان سعودی
گروه STC در ژوئن سال ۲0۱۹ راه اندازی خدمات تجاری 5G در عربستان سعودی 
ــتان سعودی بود که این  ــرکت نخستین اپراتور در عربس ــما اعالم کرد. این ش را رس
خدمات را به صورت تجاری عرضه کرد و برای مشتریان در شماری از شهرهای این 
کشور فراهم کرد. کاربران 5G در عربستان سعودی سریع ترین میانگین دانلود را در 
سطح جهانی دارند. سرعت دانلود شبکه 5G در این کشور ۴۱۴.۲ مگابیت بر ثانیه 

است.
 ۲- کره جنوبی

کره جنوبی نخستین کشوری در جهان است که عرضه تجاری شبکه 5G را در سوم 
آوریل سال ۲0۱۹ آغاز کرد. در آن زمان شرکتهای اس کی تلکام، کی تی کورپ و ال 
جی یو پالس همگی شبکه های 5G را در کشور بکار گرفتند. در حال حاضر حدود 
۸۵ شهر از ۱00 شهر کره جنوبی شبکه 5G دارند. بعالوه در آوریل سال ۲0۲0 کره 
جنوبی بیش از شش میلیون مشترک 5G داشت. کره جنوبی از نظر سرعت دانلود 
ــته و میانگین سرعت دانلود در این کشور  ــبکه 5G در رتبه دوم جهان قرار داش ش

3۱۲.۷ مگابیت بر ثانیه است.
 ۳- استرالیا

ــترالیا در سال ۲0۱۹ آغاز شد، در حال حاضر تنها  ــازی 5G در اس اگرچه تجاری س
ــهر به شبکه 5G مجهز هستند. تلسترا نخستین اپراتور در استرالیا است  چندین ش
که شبکه 5G راه اندازی کرد. در مارس سال ۲0۲0 ودافون در پاراماتای نیو ساوت 
ولز به نخستین آنتن 5G سوییچ کـرد و به عرضه آن در طـــول سال ۲0۲0 ادامـــه 
می دهد. در حال حاضر 5G تنها در بیش از ۱0 شهر بزرگ و کوچک در سراسر استرالیا 
وجود دارد و از نظر سرعت دانلود، میانگین سرعت دانلود 5G در این کشور ۲۱۵.۷ مگابیت 

بر ثانیه است.
 ۴- تایوان

تجاری سازی 5G در تایوان بسیار جدید است. شرکت »فار ایس تون« 5G تجاری 
را در شهرهای بزرگ تایوان راه اندازی کرده و تجهیزات فناوری شبکه این شرکت از 
ــون بوده است. تایوان با سرعت دانلود ۲۱0.۲ مگابیت بر ثانیه، از نظر سرعت  اریکس

5G در رتبه چهارم جهانی قرار دارد.
 ۵- کانادا

ــبکه 5G تجاری در  ــبکه 5G کانادا هم مانند تایوان تنها چند ماه قدمت دارد. ش ش
ــور آمریکای شمالی  ــعه 5G در این کش ــال فعالیتش را آغاز کرد اما توس کانادا امس
ــال اپراتورهایی مانند  ــت و فع ــان کوچک بوده اما به خوبی در حال انجام اس همچن
ــهرهایی مانند  ــای 5G را در کانادا اداره می کنند. ش ــبکه ه ــرز، بل و تلوس ش راج
ونکوور، کالگری، ادمونتون، تورنتو، اوتاوا و مونترال در حال حاضر در برخی از نواحی 
شبکه های 5G دارند و سایر شرکتها احتماال در سال ۲0۲۱ شبکه های 5G خود را 

راه اندازی می کنند. سرعت دانلود 5G در کانادا ۱۷۸.۱ مگابیت بر ثانیه است.
 ۶- کویت

سرویس 5G تجاری در کویت از ژوئن سال ۲0۱۹ راه اندازی شد با این حال 5G در 
این کشور از سال ۲0۱۸ وجود داشت. کویت با سرعت دانلود ۱۷۱.۵ مگابیت بر ثانیه، 

در رتبه ششم جهان قرار دارد.
 ۷- سوییس

ــوییس یکی از نخستین کشورهایی بود که استفاده از شبکه های 5G را در سال  س
ــالمتی در خصوص اشعه آنتنهای  ۲0۱۹ آغاز کرد. با این حال به دلیل نگرانیهای س
ــن 5G دارد و یکی از  ــوییس صدها آنت ــته بود. س ــد بکارگیری آنها آهس 5G، رون

پیشگامان این فناوری در جهان به شمار می رود. همه سه اپراتور مخابراتی این کشور 
شامل سالت، سان رایز و سوییس کام 5G کشور را پوشش می دهند و سرعت دانلود 

5G در این کشور به طور متوسط ۱۵0.۷ مگابیت بر ثانیه است.
 ۸- هنگ کنگ

درست مانند تایوان و کانادا، 5G در هنگ کنگ نسبتا جدید است و امسال فعال شده 
ــت. در اول آوریل سال ۲0۲0 شرکتهای اچ کی تی، هاچیسون 3 و چاینا موبایل  اس
 CMHK 5 را راه اندازی کردند. سرویسهایG سرویسهای )CMHK( هنگ کنگ
در بیش از ۹0 درصد جزیره هنگ کنگ وجود دارند. با این حال شبکه 5G شرکت 
 5Gاچ کی تی در ۱۱ منطقه از ۱۸ منطقه این سرزمین موجود است. سرعت دانلود

در هنگ کنگ ۱۴۲.۸ مگابیت بر ثانیه است.
 ۹- انگلیس

انگلیس یکی از اولین کشورهایی بود که شبکه 5G را رسما تجاری سازی کرد و تا 
ماه مه سال ۲0۱۹ تنها دو شبکه EE و ودافون در انگلیس سرویسهای 5G را عرضه 
می کردند اما در حال حاضر همه چهار اپراتور بزرگ این کشور سرویس 5G عرضه 
می کنند. با این حال پوشش این خدمات هنوز گسترده نیست. سرعت دانلود 5G در 

انگلیس ۱33.۵ مگابیت بر ثانیه است.
 ۱۰- آلمان

ــهای 5G در حال حاضر در بیش از ۱00 شهر کوچک آلمان موجود است و  سرویس
ــبکه 5G استفاده می کنند. شهرهای بزرگ  ۴0 میلیون آلمانی در حال حاضر از ش
مانند برلین، هامبورگ، مونیخ، کلن و فرانکفورت سرویسهای 5G گسترده دارند. با 
این حال آلمان از نظر سرعت دانلود 5G در رتبه دهم جهان قرار دارد و سرعت دانلود 

5G در این کشور ۱0۲ مگابیت بر ثانیه است.
 کشورهای دیگر شامل هلند و آمریکا

سرعت دانلود 5G در هلند ۷۹.۲ مگابیت بر ثانیه و در آمریکا ۵0.۹ مگابیت بر ثانیه 
است. سرعت دانلود پایین 5G در آمریکا به دالیل مختلف از جمله محبوبیت فرکانس 
موج کوتاه است که به وفور در دسترس است اما سرعت دانلود پایینتر از موج متوسط 
3.۵ گیگاهرتز مورد استفاده به عنوان موج اصلی 5G در کشورهای دیگر را دارد. با 
 5G شرکت وریزون سرعت دانلود mmWave 5 مبتنی برG ــرویس این حال س
سریعتر از ۴۹۴ مگابیت بر ثانیه دارد که حتی از سرعت دانلود در عربستان سعودی 

هم سریعتر است.
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اینرتنت نسل پنجم درمانگر نامرئی بیامران است

بر خالف باور عموم مردم، اینترنت نسل پنجم همراه تاثیرات مثبت بسیاری بر سیستم خدمات درمانی دارد.
افراد معموال در زمان بیماری چاره ای جز مراجعه به دکتر و بیمارستان ندارند. اشخاصی که در حومه شهر زندگی می کنند و چندین کیلومتر با دکترها و بیمارستان های مجهز 

فاصله دارند در زمان بیماری با مشکالت بسیاری مواجه می شوند.

اما با گسترش فناوری و توسعه فرهنگ درمان از راه دور انسان ها می توانند از راه دور توسط 
پزشکان ویزیت شوند. دکترها اکنون می توانند با برقراری تماس تصویری شرایط بیمار را 
بسنجند و برای او نسخه مورد نظر را تنظیم کنند. با این وجود استفاده از سرویس نظارت 
از راه دور، با توجه به حجم باالی تصاویر الزم برای ارسال کمی سخت است و کاربران برای 

برقراری تماس با سرعت اینترنت عادی به مشکل می خورند.
کندی در سرعت اینترنت و محدودیت اتصال دستگاه های زیاد به اپراتورها می تواند مانع 
بزرگی برای بهتر شدن سیستم درمان از راه دور باشند. دیرکرد در برقراری ارتباط جدا از 
آن که آزار دهنده است، می تواند برای سالمتی بیماران خطرناک باشد. در این زمان به نظر 
می آید که فناوری سرانجام به مرحله ای رسیده است که دنیا بتواند روی سیستم درمان از 

راه دور تکیه کند.
اینترنت نسل پنجم یک پتانسیل قدرتمند است که در مدت زمان کم وجود خود در دنیا 
توانسته تغییرات قابل توجهی را شکل دهد. فناوری 5G توانسته مشکالتی از قبیل تاخیر 
در اتصال به بیماران را برطرف سازد و همچنین قابلیت ها و امکانات جدیدی را در اختیار 
دکترها و درمان گرها قرار دهد. در ادامه به تاثیرات مهم فناوری اینترنت نسل پنجم بر روی 
سیستم خدمات بهداشت و درمان پرداخته شده تا نکات مثبت آن برای سالمت انسان 

نیز مشخص شود.

   انتقال سریع تصاویر مهم بخش درمانی
ــه های حاوی تصاویر MRI از حجم و اهمیت باالیی  همان طور که مشخص است پوش
برخوردار هستند و نیاز است با سرعت باال انتقال پیدا کنند تا دکتر در اسرع وقت نظر خود 
را بر روی شرایط بیماران بیان کند. در این شرایط اگر پهنای باند عمومی از حجم باالیی 

برخوردار نباشد بیماران و دکترها در ارسال و دریافت فایل ها به مشکل می خورند.
مشکل دیگری که در صورت کم بودن سرعت اینترنت به وجود می آید آن است که دکتر و 
متخصص مورد نظر نمی تواند بیماران بسیاری را مورد بررسی قرار دهد و از این جهت روند 
درمان افراد طوالنی می شود. اکنون با فراهم شدن فناوری 5G به معماری سیستم خدمات 
درمانی می توان شاهد ارسال و دریافت سریع پوشه ها بود که باعث ارتقای سطح درمانی 
می شود. گفتنی است؛ در بسیاری از مراکز درمانی اسکن های صورت گرفته حدود یک 

گیگابایت حجم دارند که برای ارسال آن ها اینترنت پرسرعت با پهنای باند باال الزم است.
مدیر اجرایی بخش فناوری بیمارستان مرکز سرطان Austin اظهار در مصاحبه اخیر خود 
اظهار داشت: »ما پیش از عرضه فناوری 5G پوشه های موجود را طی ساعت های طوالنی 
ارسال می کردیم و این امری آزار دهنده بود. اکنون فایل دریافتی بالفاصله پس از اتمام 
اسکن ارسال می شود و این مسئله یک نکته بسیار مفید برای متخصصان است چرا که 

سرعت عمل آن ها را افزایش می دهد«.

  توسعه فناوری درمان از راه دور
 Market Reaserch Future بر اساس تحقیقات صورت گرفته توسط گروه تحقیقاتی

فرآیند دور درمانی از سال ۲0۱۷ تا به امروز بیش از ده درصد رشد داشته و انتظار می رود 
تا سال ۲0۲3 این میزان به ۱۶.۵ درصد تغییر پیدا کند. طبق این تحقیقات علت رشد 
درخواست های درمان از راه دور دشواری شهروندان حاشیه شهر برای دسترسی به دکتر ها 

و متخصصان است.
ــرعت با قابلیت پشتیبانی از بارگذاری ویدئو ها با  درمان از راه دور نیازمند اینترنت پر س
کیفیت و بدون قطعی اتصال است. با فناوری اینترنت نسل پنجم این قابلیت و ویژگی ها به 
گوشی ها راه پیدا می کنند و در نتیجه کیفیت سیستم درمان از راه دور افزایش پیدا می کند. 
با توسعه این قابلیت بیمار ها سریع تر به جواب های الزم دسترسی پیدا می کنند و همچنین 

ارتباط دکتر ها با کادر درمانی سریع تر می شود.

  گسترش استفاده از واقعیت افزوده و واقعیت مجازی
با وجود آن که فناوری واقعیت افزوده و واقعیت مجازی در حال حاضر توسط پزشکان مورد 
استفاده قرار می گیرد، اما این فرآیند بسیار محدود و کم کاربرد است. با در دسترس قرار 
گرفتن اینترنت نسل پنج همراه مراکز خدمات درمانی می توانند مرز ها را رد کرده و شرایط 

متفاوتی را در اختیار بیماران قرار دهند.
ــرای برقراری  ــی را خالقانه تر می کند و محدودیت ها موجود ب ــاوری روند درمان این فن
ــازی  تماس های غیرضروری را از میان برمی دارد. دو فناوری مذکور می توانند در شبیه س
ــیاری کنند و روند درمانی جدیدی را در اختیار اشخاص  سناریو های درمانی کمک بس
قرار دهند. دکترها، درمان گر ها و متخصصان با استفاده از واقعیت افزوده و واقعیت مجازی 
می توانند از همیشه بیشتر به جزئیات بیماری ها دسترسی پیدا کنند و آن ها را مورد بررسی 

قرار دهند.

  سیستم قابل اطمینان نظارت روی بیماران
همان گونه که مشخص است، ارائه فناوری 5G تاثیر بسیار مفیدی بر گسترش اینترنت 
اشیاء دارد. با استفاده از IoT سازمان های خدمات درمانی می توانند به راحتی بیماران خود 
را بررسی کرده و آن ها را تحت نظر داشته باشند. این دستگاه ها می توانند برای هر شخص 
به نحوی متفاوت برنامه ریزی شده و روند درمانی شخصی سازی شده را در اختیار آن ها 

قرار دهند.
ــاس تحقیقاتی که صورت گرفته ۸۶ درصد از پزشکان مدعی شده اند گجت های  بر اس
پوشیدنی باعث می شود ارتباط بیماران با آن ها کاربردی تر شود و اطالعات بهتری را تبادل 
ــت؛ استفاده از این گجت ها می تواند در کادر درمانی و روند بهبود افراد  کنند. گفتنی اس
ــتان ها را تا ۱۶ درصد  تاثیر بگذارد، در نتیجه انتظار می رود این فناوری ها هزینه بیمارس

کاهش دهند.

  تاثیر اینترنت نسل پنجم بر هوش مصنوعی در بخش خدمات درمانی
ــیاری از سازمان های درمانی مدتی است که برای تشخیص بیماری های مختلف و  بس
ــتفاده می کنند. فناوری هوش مصنوعی  عوارض احتمالی داروها از هوش مصنوعی اس
به پیش بینی بیماری افراد کمک می کند و می تواند راه هایی را برای جلوگیری از آن 

ارائه دهد.
ــده توسط دستگاه های مجهز به هوش مصنوعی از داده های پر  گزارش های ارسال ش
حجمی برخوردار است و برای دسترسی به آن ها نیاز به سرعت باالی اینترنت است. با 
وجود فناوری 5G این عمل دیگر مشکلی برای دکترها به وجود نخواهد آورد و بسیار 

آسان خواهد بود.
گفتنی است؛ مسائل مطرح شده تنها چند جنبه محدود از تمامی قابلیت هایی است 
که توسط اینترنت نسل پنجم فراهم خواهد شد. فناوری 5G تاثیرات بسیاری دارد و 

پزشکان می توانند با استفاده از آن عمل های جراحی را از راه دور انجام دهند.
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تحقق انقالب صنعتی چهارم را هوشمندانه دنبال می کنیم

ایران هم سوار بر موج آن، به کمک فناوری های هوشمند پا به انقالب چهارم صنعتی 
ــتی، دیجیتال و فیزیک به هم  ــت. می گویند در این دوره مرزهای زیس ــته اس گذاش
می رسند و فناوری های هوشمند هم به کمک می آیند. رخداد این انقالب صنعتی با 
توسعه دسترسی میلیون ها انسان در سراسر کره زمین به تلفن همراه شتاب بیشتری 
ــرفت آن با ظهور و بروز فناوری های نوینی چون  ــت. البته که سرعت پیش گرفته اس
ــیا . غیره بیشتر هم شده  ــه بعدی، هوش مصنوعی، ربات، اینترنت اش پرینترهای س

است.
هوش مصنوعی هم تبدیل شده به دنیای این روزهای بشر. نماد این فناوری مدرن و 
پیشرفته هم خودروهای خودران، پهپادها، دستیارهای مجازی، ابزارهای جستجوی 
ــوخ  ــت. فناوری های پیچیده ای که به زندگی روزمره مردم رس ــی و غیره اس اینترنت

کرده اند و پایه شکل گیری انقالب صنعتی چهارم را بنا نهاده اند.
ــت که کیفیت زندگی و اقتصاد جهانی با پیوستن به این انقالب  باور فناوران این اس
ــهرهای هوشمند، صنعت هوشمند، کشاورزی هوشمند، حمل و  افزایش می یابد. ش
نقل هوشمند و بهداشت و درمان هوشمند مصادیقی از پیشرفت های انقالب صنعتی 

نسل ۴ هستند.

  درصد بزرگی از حجم اقتصاد جهانی به هوشمندی می رسد
در این روزهایی که توسعه فناوری، تبادالت و تعامالت دنیا را تغییر داده است؛ همه 
کشورها به خط شده اند تا بیشترین بهره را از این رویداد فناورانه ببرند و کشور خود 
را هم پا با طوفان صنعتی چهارم به پیش برانند. ایران هم تالش می کند در کنار دیگر 
کشورها حرکت کند. تالشی که با داشته های علمی دانش بنیان ها ابتر نمانده است؛ اما 

راه طوالنی است و باید برای رسیدن به این هدف، سرعتمان را بیشتر کنیم.
شاید در این میان برگزاری برخی رویدادهای فناورانه هم موثر باشد. رویدادهایی برای 
ــت در یک همکاری مشترک  معرفی اقدامات صورت گرفته و تالش هایی که نیاز اس

میان نخبگان و سرآمدان علمی کشور و نهادهای دولتی بیشتر شود.
مدرسه تابستانی سیاستگذاری علم و فناوری انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران با 
موضوع »اقتصاد دیجیتال و انقالب صنعتی چهارم« با حمایت ستاد توسعه فناوری های 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و توسط 

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور هم با همین هدف برگزار شد.
این دوره آموزشی ۶0 دانشجوی دکترای مدیریت فناوری و سیاستگذاری و تعدادی 
ــرکت های خالق و دانش بنیان حوزه اقتصاد دیجیتال را به میدان آورد تا درباره  از ش
ضرورت تحقق انقالب صنعتی در کشور بحث و تبادل نظر کنند. رویدادی برای بررسی 
چیستی اقتصاد دیجیتال و هوشمند. مهدی محمدی دبیر ستاد توسعه فناوری های 
اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این 
رویداد فناورانه، گفت: نوآوری معکوس و انجام مطالعات کاربردی از جمله ابزارهایی 

از آب و انرژی بخار شروع شد و انقالب صنعتی اول شکل گرفت. قدرت الکتریسیته را دنبال کرد تا به انقالب صنعتی سوم رسید. انقالبی بر پایه الکترونیک و فناوری 
اطالعات. این روزها را هم آغازگر انقالب صنعتی چهارم می دانند.

است که در فضای آموزشی مسیر توسعه فناوری های مرتبط با انقالب صنعتی چهارم 
را هموار می کنند.

ــت.  ــزار برای تحقق انقالب صنعتی اس ــوش مصنوعی مهم ترین اب ــه گفته وی، ه ب
پیش بینی ها از این حکایت دارد که در آینده مباحث مربوط به هوشمندسازی درصد 

باالیی از حجم اقتصاد جهانی را به خود اختصاص می دهد.
ــعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و  ــتاد توس دبیر س
فناوری ریاست جمهوری همچنین بیان کرد: ما در ستاد تالش می کنیم تسهیل گر 
ــیم. در این حوزه هم برنامه های زیادی  تحقق اقتصاد دیجیتال و انقالب چهارم باش
ــعه کسب وکارهای دیجیتال داریم که به کمک توان دانش بنیان ها اجرایی  برای توس

می کنیم.

 
  جهانی منعطف تر در انتظار بشر

آینده انقالب چهارم صنعتی را بر پایه سه فناوری دیجیتال، زیستی و فیزیک تصور 
ــان را مسحور خود می کند و چهره دیگری به  می کنند. فناوری  هایی که زندگی انس
ــان تری را به  آن می دهد. روزگاری که با کمک فناوری های پیچیده، نوید زندگی آس
انسان می دهد. در انقالب صنعتی چهارم، جهانی منعطف، دیجیتالی شده، پاسخگو تر 
و آسان تر را برای انسان تصور می کنند. آینده ای که در آن همه اصول پذیرفته شده 
جهانی در حوزه آموزش، مدیریت و حتی روابط اجتماعی تغییر می کنند و شکل نوین 

و هوشمندانه ای می یابند.
البته که تحقق این اتفاق بزرگ فناورانه دنیای بشر را به شکلی بنیادین تغییر می دهد. 
رویدادی که از بنیادی ترین باورهای انسان تا روزمره ترین اتفاق های زندگیش رسوخ 
می کند و آن را تغییر می دهد. آینده ای که شاید این روزها بخشی از آن را شاهدیم و 
قسمتی از آن را تنها با دیدن فیلم های تخیلی تجربه کرده ایم. اما این روزهای فناورانه 

در راه است و نسل بعدی با چنین تجربه هایی دست و پنجه نرم می کند.

در انقالب صنعتی چهارم، جهانی منعطف، دیجیتالی 
شده، پاسخگو تر و آس��ان تر را برای انسان تصور 
می کنن��د. آینده ای که در آن همه اصول پذیرفته 
ش��ده جهانی در ح��وزه آم��وزش، مدیریت و حتی 
رواب��ط اجتماعی تغیی��ر می کنند و ش��کل نوین و 

هوشمندانه ای می یابند.
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  سرمایه گذاری در حوزه شبکه ثابت کشور در اولویت قرار می گیرد
ــتم  ــادی با بیان اینکه در مرکز ملی فضای مجازی معتقدیم سیس ــر فیروزآب دکت
مخابرات دچار تأخر است، گفت: تاخیر شبکه ثابت باید جبران شود تا این شبکه 
تکمیل کننده شبکه موبایل کشور باشد، زیرا بخش عمده نیازهای ارتباطی کشور 

از لحاظ پهنای باند و الیه دسترسی باید قاعدتا روی شبکه ثابت باشد.
وی با اشاره به کمبود سرمایه گذاری 
ــبکه ثابت بیان کرد: در  در حوزه ش
ــرمایه گذاری های ثابت و  ــه س زمین
ــوازن وجود دارد  موبایل یک عدم ت
ــه  ــرمایه گذاری هایی ک ــابه س و مش
ــده، در  ــل انجام ش ــبکه موبای در ش
ــت.  ــبکه ثابت صورت نگرفته اس ش
ــت که  ــق امروز در این راستاس تواف
سرمایه گذاری در حوزه شبکه ثابت 
ــور در اولویت قرار گیرد و برای  کش

ــبی از طریق تالش های سهام دارها برای این کار  ــت بودجه مناس این کار الزم اس
تعیین شود.

وی با بیان اینکه در شرایط تحریم مجبوریم تجهیزات الزم شبکه را از محصوالت 
ــت و ما در سطح مناسبی  داخلی تهیه کنیم، اظهار کرد: این یک اجبار خوب اس
ــتیم؛ سیستم های خوبی در حوزه انتقال، المان های اکتیو شبکه  از تکنولوژی هس
ــتیم. البته یک  ــتانه جهش هس ــام این حوزه ها در آس ــم و در تم ــوییچ داری و س
نقطه ضعف در قرارداد شرکت ها وجود دارد که آن عدم پایبندی به تاریخ مقرر در 
قراردادهاست و اگر سهامداران شرکت های مخابراتی به تعهداتشان در زمان مقرر 

عمل کنند، شاهد جهش های موثری خواهیم بود.

  با جمع آوری اطالعات از ۲۰ اپراتور، نیازهای شبکه ملی اطالعات را 
احصا کردیم

فرامرز رستگار، گفت: ما به عنوان متولی صنعت مخابرات که تحقیق هم جزئی از 
ــت، تصمیم گرفتیم ماهیت شبکه ملی اطالعات را بررسی کنیم.  برنامه هایمان اس
ــاوری وزارت ارتباطات، بنابر  ــت علمی و فن ــته در همکاری با معاون ــال گذش از س

سیاست های موجود تصمیم گرفتیم برای بومی سازی اقداماتی انجام دهیم.
ــکیل دبیرخانه ای تحت عنوان بومی سازی شبکه ملی اطالعات  ــاره به تش وی با اش
ــات متعدد و  ــترک در این زمینه بیان کرد: با برگزاری جلس ــرای ایجاد زبان مش ب

رسمایه گذاری 3000 میلیارد تومانی برای استفاده از 
تجهیزات بومی زیرساخت شبکه ملی اطالعات

تفاهم نامه همکاری شرکت مخابرات ایران با سندیکای صنعت مخابرات برای توسعه شبکه ملی اطالعات با حضور سیدابوالحسن فیروزآبادی، رییس مرکز ملی فضای مجازی، 
سید مجید صدری، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و فرامرز رستگار، دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات، در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای بومی شبکه 

ملی اطالعات، امضاء شد.

ــات از ۲0 اپراتور،  ــع آوری اطالع جم
توانستیم نیازهای شبکه ملی اطالعات 
ــتا برنامه   را احصا کنیم و در این راس
ــاله ای در دو نیمه سال جاری  دو س
ــال ۱۴00 تنظیم شد و وضعیت  و س

تولید داخل را مشخص کردیم.
ــان کرد: در حال  ــتگار خاطرنش رس
ــی از تجهیزات مخابراتی  حاضر بخش
ــت و  ــوالت خارجی اس ــا از محص م
ــال ۱۴00 با  ــای س ــت تا انته بناس

تکمیل تحقیق و توسعه، بومی سازی این بخش هم انجام شود و بین عرضه و تقاضا 
تعادلی شکل بگیرد. 

ــت و روی تکنولوژی های  ــرفته اس ــازی تکنولوژی پیش ــد ما نیز بر بومی س تاکی
ــتر سعی کردیم  ــگاه هم بیش ــط زمان نمی گذاریم. در این نمایش کوچک و متوس
ــی در جریان آنها  ــران و اپراتورها خیل ــه کارب ــه دهیم ک ــی را ارای تکنولوژی های

نیستند.

  در ۷۵ درصد از تجهیزات شرکت مخابرات از تولیدات داخلی استفاده 
شده است

ــید مجید صدری با بیان اینکه در  س
ــبکه ملی اطالعات تکالیفی  حوزه ش
ــرات ایران دیده  ــرکت مخاب برای ش
ــود، گفت:  ــد تحقق ش ــده که بای ش
ــت که   ــن تکالیف این اس ــی از ای یک
ــبی را در الیه  زیرساخت های مناس
ــبکه مترو  ــبکه و ش ــاخت ش زیرس
ــه اپراتورها و  ــا هم ــم ت ــاد کنی ایج
ــبکه ملی  ــت اندرکاران که از ش دس
ــد، از آن بهره مند  ــتفاده می کنن اس

شوند.
 تفاهم نامه های ما باید در این راستا باشد که در بحث توسعه شبکه ملی اطالعات 

و مترو از تولیدات داخلی استفاده کنیم.
ــرات از تولیدات  ــرکت مخاب ــان اینکه بالغ بر ۷۵ درصد از تجهیزات ش ــا بی وی ب
ــت با امضای تفاهم نامه، 3000  ــت، افزود: امروز بناس ــده اس ــتفاده ش داخلی اس
ــبکه ملی اطالعات که بر  ــاخت های ش ــعه و ایجاد زیرس میلیارد تومان برای توس
عهده شرکت مخابرات ایران است، سرمایه گذاری شود. در دو سال گذشته، ۱00 
ــد را از تولید داخلی  ــته از خارج تهیه می ش میلیون یورو تجهیزاتی که در گذش

استفاده کردیم.
وی با بیان اینکه این کیفیت تجهیزات  داخلی باید با محصول خارجی قابل رقابت 
ــتفاده قرار می گیرد که مواد  ــبکه ملی مورد اس ــد، گفت: این تجهیزات در ش باش
ــبکه باکیفیتی در اختیار مردم قرار دهیم،  ــت و برای اینکه ش ــتفاده مردم اس اس
ــر 3000 میلیارد  ــتا عالوه ب ــتفاده کنیم. در این راس ــد از جنس باکیفیت اس بای
ــبکه ملی،  ۲000 میلیارد تومان نیز در الیه های دسترسی  ــرمایه گذاری در ش س

مخابرات هزینه کردیم. 
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پیش از این، کشورهای اروپایی قوانینی شبیه به قانون حمایت از حفظ حریم خصوصی 
ــال برای ارائه اطالعات  ــتند که کودک زیر ۱3س آنالین کودکان در ایاالت متحده داش
شخصی به موافقت و تائید والدین نیاز داشت، اما در سال ۲0۱۶ نیاز به موافقت والدین از 
۱3 به ۱۶ سال تغییر کرد. البته این قوانین به هر کشور عضو اتحادیه اروپا اجازه می دهد تا 
در مورد سن تصمیم بگیرد. کشورها می توانند همان ۱3سال را مالک بگیرند یا این سن 

را به ۱۶سال افزایش دهند.
  اجرای متفاوت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا

ــده است، گاهی  بودن در دنیای دیجیتال که به عنصر اصلی زندگی نوجوانان تبدیل ش
کاربران را ملزم می کند تا به یک شخص حقیقی یا حقوقی، مقامات دولتی، سازمان یا نهاد 
دیگر اجازه دهند تا از داده های شخصی آنها )به عنوان مثال نام، تاریخ تولد و غیره( استفاده 
کنند. برای نمونه می توان به پردازش داده ها برای اهداف تبلیغاتی اشاره کرد. استفاده از 
اطالعات شخصی به رضایت آن فرد نیاز دارد. در مورد داده های کودکان معموال رضایت 
والدین الزم است. با این حال، از سنین مشخص به بعد ممکن است از کودکان خواسته 
شود رضایت خود را به همراه والدینشان ارائه دهند یا رضایت کودک ممکن است کفایت 

کند.

مرکز ملی فضای مجازی

قوانین اتحادیه اروپا، چارچوب دسرتسی نوجوانان به خدمات اینرتنتی

مقامات اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶، مقررات مربوط به حفظ حریم خصوصی داده ها را تصویب کردند و سرانجام مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۵ 
مه ۲۰۱۸ به اجرا درآمد. این مقررات، شفافیت و کنترل بیشتری در مورد نحوه استفاده از داده ها توسط بخش خصوصی و دولتی فراهم می کند. از سوی دیگر می تواند از 
دسترسی نوجوانان زیر ۱۶سال به شبکه های اجتماعی جلوگیری کند. قوانین جدید می تواند نوجوانان را از خدمات اینترنتی مانند شبکه های اجتماعی، خدمات پیام رسانی 

یا هر چیز دیگری که داده هایشان را پردازش می کند، بدون رضایت صریح والدین یا سرپرست خود منع کند.

تصویر زیر وضعیت فعلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در رابطه با اجرای ماده ۸ را نشان 
می دهد:

 

همانطور که گفته شد از ۲۵ مه ۲0۱۸، مقررات ملی با مقررات عمومی حمایت از داده
ــورهای عضو  ــد. با این حال، GDPR در ماده ۸، اختیار را به کش GDPR جایگزین ش

واگذار می کند.
ذینفعان این قانون به دو نکته توجه دارند: یکی اینکه اطالعات مربوط به فردی )کودک یا 
والدین( که نیاز به رضایت دارد، غالبا نامشخص است. و دوم اینکه ممکن است پیامد این 
قانون، انکار ارائه خدمات به کودکان و دور نگه داشتن آنها از اینترنت تا رسیدن به سن 

خاصی باشد که این هدفی نیست که توسط GDPR دنبال می شود.
ماده ۸ مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا شامل شرایط خاصی در مورد رضایت 
برای پردازش داده های شخصی کودکان است. این قانون همگانی مقرر می کند که همه 
جوانان زیر ۱۶ سال به موافقت والدین برای خدمات جامعه اطالعاتی نیاز دارند. با این حال 
کشورهای عضو می توانند تصمیم بگیرند که این آستانه سنی را به ۱۵، ۱۴ یا ۱3 سال 
کاهش دهند. در طی چند سال گذشته، اقدامات اجرایی ملی )پیش نویس(، مشاوره ملی 
ــط مقامات حفاظت از داده ها در سراسر اتحادیه اروپا انجام شده است.  یا راهنمایی توس
تحقیقات در مورد رویکردهای مختلف ملی بر اساس اسناد رسمی و عمومی نشان می دهد 
ــه اروپا در طول اجرای ماده ۸ این قانون، عقیده خود را  ــی از دولت های عضو اتحادی برخ

تغییر داده اند.

  فشار بر سیلیکون ولی
بنگاه های فناوری آمریکایی از جمله فیس بوک و گوگل طی سال های اخیر به طور فزاینده ای 
با تصمیمات اروپا روبرو شده اند و تحت نظارت جدی پیرامون حفظ حریم خصوصی قرار 

گرفته اند.
مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا ضمن ارائه برخی از حمایت ها برای شهروندان 
اروپایی می تواند عواقب ناخواسته ای، هم در اروپا و هم در سیلیکون ولی )جایی که بیشتر 
غول های فناوری آنجا مستقر هستند( در پی داشته باشد. شرکت های واقع در سیلیکون ولی 
ــنگین )بین ۲ تا ۵ درصد درآمد  ــیار س اگر این مقررات را نقض کنند، با جریمه های بس

سالیانه شان یا تا سقف ۲0 میلیون یورو( مواجه می شوند.
الیحه حفظ داده pan-European نتیجه این تغییر نگرش نسبت به حریم خصوصی 
داده هاست و به دنبال اقدام چند سال پیش دیوان دادگستری اروپا برای جلوگیری از انتقال 

داده های شهروندان اروپایی به ایاالت متحده شکل گرفته است.

  مخالفان چه می گویند؟
ــرکت هایی که مایل هستند به افراد زیر ۱۶سال اجازه دهند از خدمات خود از جمله  ش
فیس بوک، اسنپ چت، واتس اپ و اینستاگرام استفاده کنند، باید رضایت صریح سرپرست 
ــت آورند. در این قانون آمده است: »پردازش داده های شخصی  قانونی نوجوانان را به دس
کودک زیر ۱۶ سال فقط در صورتی مجاز است که چنین رضایت نامه  ای از طرف سرپرست 
کودک داده شود.« تا قبل از این قانون، شرکت هایی مانند فیس بوک به کاربران باالی ۱3 

سال اجازه می دادند تا عضوی از آنها شوند.
تصویب این قانون، واکنش های فوری گروه های پیشرو در زمینه امنیت فضای مجازی در 
سراسر اروپا را در پی داشت. آنها ادعا کردند که افزایش سن در واقع با انکار دسترسی آنها 
به رسانه های اجتماعی به نوجوانان آسیب می رساند، بسیاری از جوانان، اطالعات سالمی 

 باید ب��ه نوجوانان بیاموزید که چگونه ایمن 
باش��ند. آنها نیاز دارند به آنها آموزش داده 
ش��ود که چگونه اینترن��ت را اداره کنند که 
اطالع��ات ش��خصی زی��ادی فاش نش��ود. در 
نهایت باید شرایطی فراهم شود تا نوجوانان 
نیز با خی��ال راحت و عاقالن��ه در این دنیای 

جدید حرکت کنند.
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از شبکه های اجتماعی می گیرند و به خدمات حیاتی دسترسی دارند. این امر با توجه به 
اینکه اینترنت نخستین راهی است که بسیاری از جوانان به جستجوی اطالعات می پردازند، 
پیامدهای بزرگی دارد، حتی ممکن است ناقض کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل 
باشد که تضمین می کند کودکان، حق آزادی بیان از طریق هر رسانه ای را به انتخاب خود 
دارند. جنیس ریچاردسون، هماهنگ کننده سابق شبکه امن  اینترنتی اروپا و مشاور سازمان 
فناوری اطالعات سازمان ملل متحد، ITU و شورای اروپا در زمان تصویب این قانون گفته: 
»جابجایی سن از ۱3 به ۱۶، نشان دهنده تغییر اساسی در سیاست است که به نظر می رسد 

هیچ مشاوره عمومی ای برای این تصمیم نشده است.«
ــن، جوانان را از فرصت های آموزشی و اجتماعی به طرق  ــت: »این تغییر س او معتقد اس
مختلف محروم می کند، در حالی که هیچ محافظتی از او را نیز فراهم نمی کند )و احتماال 

حتی محافظت کمتر می شود(.«
لری مگید، مدیر اجرایی ConnectSafely.org می گوید: »این قانون روی درصد بسیار 
ــیب پذیرترین آنها که به دالیل مختلف قادر به اخذ  قابل توجهی از جوانان و به ویژه آس

رضایت والدین نیستند، تاثیر خواهد داشت.«
ــی نوجوانان به شبکه های اجتماعی در میان سایر  این تغییرات به طور قانونی از دسترس
ــت رضایت دهند، اما  خدمات اینترنتی جلوگیری می کند، مگر اینکه والدین یا سرپرس

احتماال مانع از دسترسی آنها به این خدمات نمی شود.
فیس بوک قبل از سال ۲00۶، وقتی برای عموم مردم باز شد، فقط به کاربران ۱۷ سال 
به باال اجازه ورود می داد، اما این مانع ورود نوجوانان نشد. بیشتر حساب های شبکه های 
اجتماعی، تاریخ تولد را برای ساخت حساب کاربری درخواست می کنند، اما راهی برای 
تایید اطالعات ندارند. برخالف بزرگساالنی که در بیش از ۱۸ سرویس ثبت نام می کنند، 
مانند سایت های سرگرمی بزرگساالن که غالبا از کارت اعتباری به عنوان بخشی از تایید سن 

استفاده می کنند، تایید سن نوجوانان زیر ۱۷ سال از این طریق امکان پذیر نیست.
ــرکت های فناوری درمورد این قانون، اداره کردن آن است. متوقف  بزرگ ترین چالش ش
کردن دسترسی نوجوانان زیر ۱۶ سال به پیام رسان ها، شبکه های اجتماعی و سایت های 
دیگر بسیار مشکل است.همانطور که می دانیم اکثریت قریب به اتفاق نوجوانان صرف نظر از 
قانون، دسترسی به رسانه های اجتماعی را انجام داده و ادامه خواهند داد. نگرانی این است 
که این آیین نامه، نوجوانان را به سمت سرویس هایی سوق دهد که هیچگونه توجهی به 
امنیت و حفظ حریم خصوصی نداشته باشند، همچنین باعث می شود عده ای بدبینانه قانون 

را نادیده بگیرند و درباره سن خود دروغ بگویند.

  نسل هزاره  از حریم خصوصی چه می داند؟
GDPR، اصلی ترین قانون حمایت از داده ها برای یک نسل است. این نسل شامل »هزاره ها« 
یا »بومیان« دیجیتال خواهد بود که زندگی اجتماعی و تحصیالت آنها با صفحه نمایش 
لمسی و استفاده از اپلیکیشن ها گره خورده است. به عنوان مثال، مقررات GDPR در مورد 
نیاز به رضایت والدین و حق حذف محتوای مربوط به شما در شبکه های اجتماعی، تالشی 
برای ایجاد کنترل شخصی در عصر داده های بزرگ است. نوآوری دیگر و موردی که اجرای 
آن نیاز به تفکر دقیق دارد، چارچوبی برای محافظت از حق کودکان در محافظت از داده 
است؛ یک چالش بزرگ برای اتحادیه اروپا با توجه به حساسیت نسبت به موضوع و تنوع 

برداشت های ملی از زمانی که دقیقا کودک بالغ می شود.
امروزه نوجوانان زندگی وابسته به فناوری ای دارند، اما آیا آنها برداشتی متفاوت از حریم 
شخصی نسبت به نسل های قبل دارند؟ اگر می توان حریم خصوصی را آزادی از دخالت 
ــد که نوجوانان بیشتر از دولت یا  ــاید شگفت آور نباش ــخاص قدرتمند تصور کرد، ش اش

شرکت های اینترنتی، نگران مراقبت از فضای صمیمی خود از والدین و معلمان باشند.
بیشتر هزاره های انگلیس، هشدار »خطر غریبه« را شنیده اند )شعاری که سعی می کند 
خطر صحبت با افرادی را که نمی شناسید، تبلیغ کند.( مجامع، گفتگوها و پوسترهایی که 
در مدرسه و اطراف آن وجود دارد این را برای نوجوانان دشوار می کند که فراموش کنند 
تهدیدکننده ای به نام اینترنت و شبکه های اجتماعی وجود دارد. با این حال، بیشتر نوجوانان 
معتقدند که برای اطمینان از ایمنی و حفظ حریم خصوصی آنالین )نگه داشتن حساب 
اینستاگرام خود به صورت خصوصی( اقدامات احتیاطی کافی را انجام می دهند. اما آیا این 
مورد به این دلیل است که آنها واقعا حریم خصوصی را حفظ کرده اند؟ یا اینکه درک آنها از 

حریم شخصی متفاوت از بزرگساالن است؟

ــبکه های اجتماعی بخش بزرگی از زندگی نوجوانان را در  چه بخواهیم چه نخواهیم ش
برمی گیرند. فواید این شبکه ها غیرقابل انکار است. اتکای نوجوانان به تلفن های همراه برای 
بسیاری از نسل های قدیمی ناخوشایند است. این اتفاق چند دلیل دارد. اولی به مقایسه 
»روزهای خوب قدیمی« که کودکان مجبور بودند برای سرگرمی به بیرون بروند با نحوه 
سرگرم کردن کودکان در حال حاضر برمی گردد. امروزه کودک کاری که باید انجام دهد 
دسترسی به نزدیکترین وسیله الکترونیکی است، آن را روشن می کند و به صفحه نمایش 
خیره می شود. البته همه چیز گذشته هم خوب نبوده و پیش از عرضه شبکه های اجتماعی 
نیز نژادپرستی، سوءاستفاده و … وجود داشته است. با این وجود، درست است که استفاده 
از صفحه نمایش به عنوان تنها منبع سرگرمی می تواند مضر باشد. مطالعات نشان می دهد 
وقتی کودک با عدم وابستگی به فناوری بزرگ می شود، می تواند نحوه تفکر و چگونگی 
ــودکان باید از نظر زمان نمایش و  ــت که ک تمرکز آنها را تغییر دهد. بنابراین، واضح اس
ــته باشند. دلیل دوم  دیگر فعالیت ها مانند خواندن، ورزش و هنرهای خالق، تعادل داش
اینکه ممکن است نسل های قدیمی نسبت به استفاده مداوم از تلفن هزاره ها نسبت به 
امنیت و حفظ حریم شخصی افراد در اینترنت تردید کنند. این یک نگرانی واقعی است. با 
رواج روزافزون شبکه های اجتماعی، نوجوانان مجبورند روش صحیح به اشتراک گذاشتن 

اطالعات شخصی را یاد بگیرند. در نتیجه، نگرش به حریم خصوصی نسبتا پویاست.
دختر ۱۶ ساله ای به نام لوییز در تعریف حریم خصوصی می گوید: »اینکه بتوانید اطالعات 
ــخصی تان را برای خود نگه دارید بدون آنکه نگرانی در مورد سایر افراد پیدا کنید.« با  ش
توجه به این تعریف، دشوار است ادعا کنیم که شخصی می تواند به  صورت آنالین خصوصاً 
در شبکه های اجتماعی به حریم شخصی واقعی دست یابد. لوئیز در ادامه می گوید همیشه 
وقتی با مردم صحبت می کند یا اطالعات شخصی را به آنها می گوید، نگران است، زیرا 
ــال کنند. او همچنین در مورد  می توانند از اطالعات او عکس بگیرند و برای دیگران ارس
هکرها و دولت نیز ابراز نگرانی می کند. به گفته او خیلی آسان است که دولت بتواند وارد 
حساب کاربری یا توییتر او شود و جزییاتی مثل اینکه او کجاست، با چه کسی دوست 
ــه می رود را پیدا کند. هرچند لوئیز می داند بعید است این اتفاق  ــت و به کدام مدرس اس
بیفتد، اما آگاه است که می توان حریم خصوصی او را از این طریق نقض کرد. با این وجود، 
آیا این درست نیست که مقامات دولتی می توانند به راحتی وارد فضای واقعی شوند و این 
اطالعات را سرقت کنند؟ نوجوانان بر این باورند که قرار دادن حساب های خود به صورت 
خصوصی از آنها محافظت می کند همانطور که با قفل کردن در جلوی خانه می توان از 

خانه محافظت کرد.
ــاب های خود در رسانه های اجتماعی  ــازی حس برخی از نوجوانان نیازی به خصوصی س
مانند اینستاگرام نمی بینند، زیرا معتقدند می توانند اطالعاتی را که در اختیار دیگران قرار 
می دهند، کنترل کنند. آنها یک اکانت اینستاگرام عمومی هم دارند. این بدان معناست که 
اگر کسی در پروفایل آنها جستجو کند، قادر به مشاهده آن خواهد بود. درواقع بسیاری 
از افراد نیازی به خصوصی سازی حساب های خود ندارند، زیرا اطالعات شخصی ای را که 

نمی خواهند مردم بدانند، نشان نمی دهد.
مهم ترین مساله این است که باید به نوجوانان بیاموزید که چگونه ایمن باشند. آنها نیاز 
دارند به آنها آموزش داده شود که چگونه اینترنت را اداره کنند که اطالعات شخصی زیادی 
فاش نشود. از آن طرف، برخی از بزرگساالن باید بپذیرند که تلفن های هوشمند همه جا 
هستند و شرایط امروز را با »روزهای خوب قدیمی« و آنچه قبال نوجوانان دوست داشتند، 
مقایسه نکنند. باید شرایطی فراهم شود تا نوجوانان نیز با خیال راحت و عاقالنه در این 

دنیای جدید حرکت کنند.
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بـازار

ساناز توکلی افشار

الزام جدید کمیته راهبری رجیستری برای ثبت گوشی مسافری

سودجویی واردکنندگان موبایل از شایعه ممنوعیت واردات تلفن همراه باالی ۳۰۰ یورو

مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگوالتوری، اعالم کرد: رجیستری گوشی 
تلفن همراه مسافری تنها با درج شماره سیم کارتی امکان پذیر است که حداقل ۲0 روز از 
زمان فعالسازی آن گذشته باشد. پیمان قره داغی گفت: از آنجا که برخی افراد سودجو با 
سواستفاده از اطالعات هویتی مسافرانی که به خارج از کشور سفر کرده و به کشور بازگشته 
اند به نام آنها سیم کارت خریداری کرده و از آن برای رجیستری گوشی تلفن همراه قاچاق 
استفاده میکردند، به دنبال در خواست رگوالتوری، کمیته راهبری طرح رجیستری، سپری 
ــدن حداقل ۲0 روز از زمان فعالسازی سیم کارت را برای رجیستری گوشی مسافری  ش
الزامی کرد. وی در تشریح جزئیات این الزام عنوان کرد: عالوه بر خرید و فعالسازی سیم 

ــیم کارت مانند ترابرد، تغییر در  ــایر تغییرات س کارت، الزام مدت زمان ۲0 روزه برای س
مالکیت، تعویض سیم کارت یا تغییرات مربوط به اسناد هویتی مشترک )شناسنامه( را 
نیز شامل می شود. مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف کننده رگوالتوری با اشاره به 
اینکه در حال حاضر به محض فعال سازی سرویس تلفن ثابت، تلفن همراه و یا اینترنت 
پرسرعت، بالفاصله پیامکی با ماسک cra به سیم کارتی که به نام مشترک ثبت شده است، 
ارسال و به مشترک در مورد فعال شدن آن سرویس اطالع رسانی می شود، اظهار کرد: 
در صورتی که مشترک برای چنین سرویسی اقدام نکرده باشد می تواند از طریق مراکز 
تماس اپراتورها برای غیرفعال سازی این سرویس ها اقدام کند. قره داغی گفت: اکنون با 
الزام ۲0 روزه کمیته راهبری طرح رجیستری مشترکان فرصت کافی دارند تا در صورتی 
که متوجه سواستفاده از اطالعات هویتی خود شدند برای ثبت شکایت و قطع سیم کارتی 
که خود اقدام به خریداری آن نکرده اند در اپراتور همراه اول با شماره 0۹۹۹0، در اپراتور 
ــماره ۷00 و در اپراتور رایتل با شماره ۲00 تماس بگیرند و برای تماس با  ــل با ش ایرانس
خط اپراتوری بغیر از اپراتور خودشان با شماره گیری 0۹۱۲۹۹۹0 از خدمات مرکز تماس 
همراه اول، شماره 0۹3۷۷0۷0000 اپراتور ایرانسل، شماره 0۹۲0۲000000 اپراتور رایتل، 
ــماره 0۹۹۹۹۹۹۹000 اپراتور سامان تل، شماره 0۹۹۸۱00000 اپراتور شاتل موبایل و  ش
شماره 0۹۹۹۱۱00000 اپراتور نگین تل )آیتل( استفاده کنند.وی درباره راه های رسیدگی 
به شکایات مشترکان در مورد سواستفاده از اطالعات هویتی، بیان کرد: مشترکان در صورت 
داشتن شکایت در مورد سواستفاده از اطالعات هویتی خود می توانند با مرکز تماس ۲۴ 
ساعتــه ثبت و پاسخگویی به شکایـــات مردمی ۱۹۵ تماس گرفته و یا به ســایت
                              مراجعه و شکایت خود را ثبت و برای قطع سیم کارت اقدام کنند.

نماینده وزارت صمت در اصناف گفت: اعالم ممنوعیت واردات تلفن همراه باالی 300 یورو 
ــوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه؛ در بازار نوساناتی را به وجود آورد و سود های  از س

کالنی را در جیب برخی از افراد سودجو سرازیر کرد.
ــاره به وضعیت بازار تلفن همراه اظهار کرد: نرخ ارز بر روی قیمت  ــتی با اش ابراهیم درس
تلفن همراه به عنوان کاالیی وارداتی تاثیرگذار است، اما برخی از اقدامات از سوی انجمن 
واردکنندگان موبایل و اعالم ممنوعیت واردات تلفن همراه باالی 300 یورو از سوی این 
ــود های کالنی را در جیب برخی از افراد  ــاناتی را به وجود آورد و س انجمن؛ در بازار نوس
سودجو سرازیر کرد و نیاز است سیستم های بازرسی و قضایی نسبت به این موضوع ورود 
کند. نماینده وزارت صمت در اصناف کشور تصریح کرد: سخنان مقام معظم رهبری در 
خصوص عدم واردات تلفن همراه آمریکایی سخنی به جا بوده است، اما نباید با ممنوعیت 
ــود، برخی از واردکنندگان با  واردات تلفن همراه غیر آمریکایی باالی 300 دالر خلط ش
پخش شایعه در خصوص ممنوعیت واردات تلفن همراه باالی 300 دالر سود های کالنی 
ــت آوردند. وی ادامه داد: با شروع سال جدید تحصیلی تقاضا برای خرید تلفن  را به دس
همراه بیشتر شده و برای تامین نیاز بازار نیازمند همکاری برای تسریع در واردات تلفن 
ــته، اما نیازمند تعیین  ــتیم و البته اقداماتی در این خصوص از ماه های گذش همراه هس
وضعیت وزارت صمت هستیم.درستی با اشاره به فروش تلفن همراه عنوان کرد: بسیاری 

از فروشندگان در بازار اقدام به فروش تلفن همراه با سود عادالنه می کنند، کمبود عرضه و 
گرانفروشی از سوی کسانی صورت می گیرد که به دلیل تمکن مالی اقدام به واردات تلفن 
همراه در بازار می کنند. درستی عنوان کرد: انجمن واردکنندگان موبایل باید پاسخ دهند که 
تلفن همراهی که در سال گذشته با ارز ۱۲ هزار تومان وارد کرده است در سال ۹۹ نیز بر 

مبنای نرخ ارز سال گذشته به فروش رسانده یا بر مبنای ارز روز؟

»آنر« لپ تاپ ۱۶ اینچی عرضه می کند
شرکت آنر برای تولید تازه ترین لپ تاپ ۱۶ اینچی خود موسوم به مجیک بوک پرو ۱۶ از پردازنده رایزن ۵ ۴۶00 
اچ شرکت ای ام دی استفاده کرده که قیمت کمتری نسبت به تولیدات مشابه اینتل دارد. به گزارش انگجت، 
شرکت آنر که از زیرمجموعه های هواوی محسوب می شود این لپ تاپ را با یک پورت سریع یو اس بی – سی، 
سه پورت کندتر یو اس بی ای و یک پورت HDMI ۲.0 عرضه کرده است. این لپ تاپ ۱.۶ کیلوگرم وزن دارد 
که برای یک لپ تاپ ۱۶ اینچی وزن کمی محسوب می شود. نسبت بصری این لپ تاپ ۱۶ به ۹ بوده و میزان 
درخشندگی صفحه آن به 300 نیت می رسد. دقت این نمایشگر ۱۹۲0 در ۱0۸0 پیکسل بوده و میزان رم آن ۱۶ 
گیگابایت است. همچنین برای این لپ تاپ ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی و یک باتری ۵۶ وات در نظر گرفته شده 
است که برای ۱۱ ساعت استفاده مناسب است. لپ تاپ یادشده عرضه می شود و قیمت آن ۹00 یورو است. این 

قیمت در صورت کاهش مقدار رم به ۸ گیگابایت به ۷۵0 یورو کاهش می یابد.

https://۱۹۵.cra.ir
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اکسون ۲۰ ؛ گوشی جدید اندرویدی ZTE با دوربین سلفی در زیر صفحه نمایش

کوچک ترین و ارزان ترین مدل ایکس باکس در راه است

ساعت هوشمندی که با یک بار شارژ دو هفته کار می کند!

مایکروسافت تایید کرد قرار است مدل کوچکتر و ارزان تر از نسل جدید کنسول بازی ایکس 
باکس را عرضه کند. این شرکت در حال حاضر سرگرم آماده سازی عرضه »ایکس باکس 
ــری ایکس« به بازار در اواخر سال میالدی جاری است و قابلیتهای قدرتمند و بهبود  س
کیفیت گرافیکی را وعده داده تا عالقمندان بازی را برای خرید دستگاه بازی جدید این 
شرکت مجاب کند.محصول جدید مایکروسافت رقابت فشرده ای با کنسول پلی استیشن 
۵ سونی خواهد داشت و انتظار می رود هر دو دستگاه در آستانه تعطیالت سال نو برای 
فروش عرضه شوند. مایکروسافت اعالم کرده که »ایکس باکس سری اس« کوچک ترین 
ایکس باکسی خواهد بود که تاکنون ساخته شده و ۲۹۹ دالر قیمت دارد و از ۱0 نوامبر 
)۲0 آبان( عرضه می شود. طبق توضیح مایکروسافت، »ایکس باکس سری اس« حدود 
۶0 درصد کوچکتر از »ایکس باکس سری ایکس« بوده و دیسک درایو ندارد. به این ترتیب 
کاربران باید بازی و فیلمها را دانلود کنند. سونی هم با پلی استیشن ۵ اقدام مشابهی انجام 

داده مدلهای استاندارد و دیجیتالی این کنسول در پاییز امسال عرضه می شوند.
مایکروسافت اعالم کرده که »ایکس باکس سری ایکس« چهار برابر قدرتمندتر از مدل 
قبلی »ایکس باکس وان ایکس« خواهد بود و مانند کنسول سونی پـردازنده هشـــت 
ــونی دارد.»ایکس  ــته ای AMD Zen ۲ دارد اما کارت گرافیکی بهتری از مدل س هس
باکس سری اس« قابلیتهای قابل مالحظه ای دارد اما ظرفیت ذخیره سازی داخلی کمتری 

خواهد داشت. مایکروسافت سرویس اشتراک »گیم پس اولتیمیت« را تبلیغ می کند که 
قرار است شامل ویژگی بازی ابری باشد که به کاربر اجازه می دهد بازیها را از تلفن یا تبلت 
ــاس گزارش شبکه سی ان بی سی، خبر عرضه کنسول بازی  ــاهده کند. بر اس خود مش
ارزان تر مایکروسافت پیش از این که توسط این شرکت تایید شود، به دفعات درز پیدا کرده 
بود. ویندوز سنتر پیشتر گزارش کرده بود کنسول بازی »ایکس باکس سری ایکس« ۴۹۹ 

دالر و »ایکس باکس سری اس« ۲۹۹ دالر قیمت خواهد داشت.

ــرکت »زد  تی  ای« چین نخستین گوشی اندرویدی را با نام اکسون ۲0 ساخته است  ش
که دوربین سلفی آن زیر صفحه نمایش قرار گرفته است. این تلفن هوشمند فعال به طور 
آزمایشی فقط در چین عرضه می شود. به گزارش ایندیپندنت، گوشی زد  تی  ای اکسون ۲0 
نسل ۵ که قیمت و تاریخ عرضه آن را هنوز مشخص نکرده اند، خالف بسیاری از گوشی های 

دیگر روی صفحه آن برای نصب دوربین جلو هیچ حفره و شکافی ایجاد نشده است.
این گوشی را فقط در چین عرضه می کنند و باید دید کارکرد دوربینی که صفحه نمایشگر 
سد راه آن است تا چه حد مطلوب خواهد بود. شرکت زد  تی  ای برای آن که مطلوبیت 
عملکرد این دوربین 3۲ مگاپیکسلی در تازه ترین تلفن همراه هوشمند این شرکت تضمین 
شود از ترفندهای سنجیده ای استفاده کرده است.ظاهراً برای آن که نور ورودی به دوربین 
جلو وضعیت بهتری داشته باشد، از الیه بسیار شفافی در قسمت دوربین استفاده کرده اند و 
برای هماهنگی مناسب رنگ ها بین دوربین و نمایشگر هم از »تراشه مستقل واپایش دوگانه 

و مدارهای راه انداز یکپارچه« استفاده کرده اند.
زد تی  ای همچنین ادعا می کند برای جلوگیری از تداخل و اثرگذاری منفی روی دوربین 
جلویی »آرایش مداری منحصر به فرد را برای راه انداز« به کار گرفته است و »آرایه ویژه ای« 
ــازی پیکسل ها و بهبود هم خوانی نمایشگر به کار گرفته است. این  را به منظور بهینه س
شرکت همچنین می گوید »عملکرد دوربین را در چندین وضعیت نوردهی بهینه سازی« 
ــگر اثر انگشت را هم در زیر صفحه  ــت.عالوه بر دوربین جلو، بلندگوها و پویش کرده اس
نمایشگر تعبیه کرده اند.اکسون ۲0 عالوه بر این ویژگی ها که در سرخط های خبری قرار 
گرفت دارای نمایشگر ۶.۹۲ اینچی OLED است و در پشت آن هم چهار دوربین تعبیه 
شده است که عبارتند از: عدسی اصلی ۶۴ مگاپیکسلی، عدسی زاویه باز ۸ مگاپیکسلی و 

دوربین های ۲ مگاپیکسلی تشخیص عمق و ماکرو.
این گوشی را در دو پیکربندی عرضه می کنند. یکی با ۶ گیگابیت رم و ۱۲۸ گیگابیت 

حافظه داخلی و دیگری با ۸ گیگابیت رم و ۲۵۶ گیگابیت حافظه داخلی.
در حال حاضر این گوشی را فقط در چین پیش فروش می کنند و هنوز نگفته اند که آن را 
به بازار بین المللی هم عرضه خواهند کرد یا خیر. ایندیپندنت برای کسب اطالعات بیشتر با 

شرکت زد تی ای تماس گرفته است.
زد تی ای ممکن است با این تلفن همراه هوشمند توانسته باشد از سایر رقبا پیشی گیرد اما 

طرح های دیگری هم برای پنهان سازی دوربین سلفی در زیر صفحه نمایشگر وجود دارد.
شرکت اوپو پارسال فناوری دوربین زیر نمایشگر )یو اس سی( را رونمایی کرد اما فقط آن 

را به صورت پیش نمونه عرضه کرد و برای بازار چیزی تولید نکرد.
شیائومی نیز اعالم کرده است سال آینده گوشی هایی با همین فناوری عرضه خواهد کرد.

سامسونگ از تولید ساعت هوشمند جدید گلکسی فیت ۲ خود خبر داده که با یک بار شارژ باتری می تواند به 
مدت دو هفته بدون مشکل کار کند.به گزارش انگجت، در صورت عدم استفاده زیاد از باتری در برخی موارد امکان 
استفاده از این ساعت هوشمند برای مدت سه هفته نیز وجود خواهد داشت.این ساعت هوشمند دارای امکاناتی 
برای برنامه ریزی تمرینات ورزشی، بررسی وضعیت سالمت و غیره نیز هست. شمارش تعداد قدم ها در حین 
پیاده روی، کنترل میزان ضربان قلب و وضعیت خواب و تخصیص نمره سالمت در زمان بیدار شدن فرد از جمله 
امکانات دیگر این ساعت هوشمند است.قیمت این ساعت هنوز مشخص نیست، اما با توجه به اینکه مدل قبلی 
آن گلکسی فیت ۱00 دالر قیمت داشت، گلکسی فیت ۲ به طور قطع بیش از ۱00 دالر قیمت خواهد داشت. 

سامسونگ قرار است اطالعات بیشتر در مورد این ساعت را در زمان رونمایی آن اعالم کند.
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عرضه گوشی شیائومی با دوربین هوش مصنوعی

5G سفارش اپل جهت تولید ۷۵ میلیون گوشی آیفون

شرکت شیائومی از تولید گوشی جدیدی به نام پوکو ایکس 3 خبر داده که اولین 
گوشی هوشمند مجهز به پردازنده اسنپ دراگون ۷3۲ جی است که توسط کوالکوم 

ــت کرده حداقل ۷۵ میلیون گوشی  ــرکت اپل از تامین کنندگان خود درخواس ش
ــد ایر جدید و هوم پد برای  ــه همراه مدل های جدید اپل واچ، آی پ ــون 5G ب آیف

اواخر امسال تولید کنند.
ــل جدید  ــزارش داد اپل انتظار دارد فروش نس ــل از منابع آگاه گ ــرگ به نق بلومب
ــال ۲0۲0 به ۸0 میلیون دستگاه برسد که نشان می دهد  ــیهای آیفون در س گوش
تقاضا برای مهمترین محصول این شرکت در بحبوحه شیوع پاندمی ویروس کرونا 

و رکود اقتصادی قوی خواهد ماند.
ــل قصد دارد ماه آینده چهار مدل جدید آیفون که مجهــز به فناوری اتصـــال  اپ
ــش آنها در اندازه های  ــوده و طراحی متفاوت دارند و صفحه نمای ــیم 5G ب بی س
ــت را عرضه کند. انتظار می رود مدلهای ارزانتر زودتر از مدلهای گرانتر  متنوع اس

به بازار عرضه شود.
ــازی آی پد ایر جدیدی با صفحه  ــرکت فناوری همچنین در حال آماده س این ش
نمایشی مشابه آی پد پرو، دو مدل اپل واچ و نخستین هدفون خارج از برند بیتس 

است.
اپل همچنین در حال طراحی اپل تی وی باکس جدیدی با پردازشگر سریعتر برای 
بهبود تجربه بازی و کنترل از راه دور ارتقا یافته است اما این محصول ممکن است 

تا سال آینده عرضه نشود.
ــرکای تولیدکننده محصوالتش همواره تولید را در آستانه عرضه مدلهای  اپل و ش
جدید آیفون در پاییز هر سال افزایش داده اند. در تابستان سال ۲0۱۹ تولیدکنندگان 

محصوالت اپل در حال آماده کردن قطعات برای ۷۵ میلیون گوشی بودند.
هدف تولید در سال ۲0۱۸ هم مشابه بود و هدف امسال اپل برای تولید ۷۵ تا ۸0 
میلیون دستگاه گوشی، نشانه مثبتی محسوب می شود. شرکت فاکسکان که یکی 
ــرکای تولیدکننده کلیدی اپل به شمار می رود، طی ماه گذشته اطالعیه های  از ش
متعددی را در وی چت برای استخدام کارگر در کارخانه اصلی تولید آیفون در ژنگ 

ژو منتشر کرده است.
ــیوع بیماری کووید ۱۹ باعث مختل شدن اقتصاد جهانی و زنجیره  در حالی که ش
ــده است اما اپل شاهد تقاضای باال برای محصوالتش از سوی افرادی بوده  تولید ش
که به تحصیل از راه دور و دورکاری پرداخته اند. درآمد حاصل از آیفون در سه ماهه 
اخیر فراتر از پیش بینی وال استریت بود و تقریبا نیمی از فروش اپل را تشکیل داد. 
ارزش سهام اپل امسال ۷۶ درصد صعود کرده و نخستین شرکت آمریکایی بوده که 

ارزش بازارش از مرز دو تریلیون دالر عبور کرده است.
چهار مدل جدید آیفون همگی نمایشگرهای OLED با رنگ و وضوح بهبود یافته 
دارند. دو مدل از آنها در سایز ۵.۴ اینچ، یک مدل در سایز ۶.۱ اینچ و مدل پرو در 
ــود که بزرگترین گوشی آیفون تاکنون  ــایز ۶.۱ اینچ و ۶.۷ اینچ عرضه می ش دو س

خواهد بود.
ــی پرو دوربین LIDAR خواهد داشت که در جدیدترین مدل  مدل بزرگتر گوش
ــده و اجازه می دهد اپلیکیشنهای واقعیت افزوده درک بهتری  آی پد پرو عرضه ش
ــیهای جدید،  ــند. یکی از مهمترین بهبودهای گوش ــته باش از محیط پیرامون داش

پردازنده A۱۴، سرعت ارتقا و مصرف بهینه نیرو خواهد بود.
به گفته منابع آگاه، برخی از کارمندان اپل که گوشیهای جدید را امتحان کرده اند 
معتقدند مدل ۶.۷ اینچی یکی از قابل توجه ترین بهبودهای امسال در محصوالت 
 5G ــت. همچنین برخی دیگر دریافته اند که برخی از شبکه های ــرکت اس این ش

سرعت اتصال را چندان بهبود نداده اند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، طراحی امسال آیفون و بسیاری از قابلیتهای آن پیش از 
شیوع کووید ۱۹ به اتمام رسید اما پاندمی مشکالتی را برای تست نهایی ایجاد کرد 
و آغاز تولید را چندین هفته به تاخیر انداخت. در حالی که آیفونهای جدید با تاخیر 

عرضه می شوند اما نرم افزار iOS۱۴ در سپتامبر عرضه خواهد شد.

ــده است. به گزارش انگجت، این گوشی یک گوشی میان رده است که از  تولید ش
نمایشگر ۶.۶۷ اینچی با نرخ تازه سازی صفحه ۱۲0 هرتز بهره مند بوده و از شیشه 
ــتحکم گوریال گالس ۵ بهره می گیرد. گوشی یادشده دارای دوربین چهارگانه  مس
۶۴ مگاپیکسلی است و می تواند تصاویر ویدئویی فوق دقیق را با دقت 30 فریم در 
ثانیه ثبت کند. تعداد تصاویر هر فریم این دوربین در حالت ضبط آهسته به ۹۶0 
ــی از فناوری هوش مصنوعی برای  فریم در ثانیه افزایش می یابد.دوربین این گوش
شناسایی دقیق هر صحنه، فیلتر گذاری و اصالح صدا بهره می گیرد. همچنین دقت 
 Adreno ــلفی گوشی یادشده ۲0 مگاپیکسل است. پردازنده گرافیکی دوربین س
ــال الگوهای خاص برای لرزاندن  ــتم خنک کننده مایع و اعم Elite ۶۱۸ با سیس
ــی در زمان بازی از جمله امکانات دیگر این گوشی است. این گوشی دارای ۶  گوش
گیگابایت رم، ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی و امکان نصب حداکثر ۲۵۶ گیگابایت 
ــی نیز ۵۱۶0 میلی آمپری است و از  ــت. باتری این گوش حافظه میکرو اس دی اس
ــریع 33 واتی بهره می گیرد.جک هدفون 3.۵ میلیمتری، پرت یو  ــارژ س فناوری ش
ــی، حسگر اثرانگشت و پشتیبانی از گوگل پی از جمله دیگر امکانات  اس بی – س
ــت. قیمت مدل ۶۴ گیگابایتی این گوشی ۲3۹ دالر و قیمت مدل  ــی اس این گوش

۱۲۸ گیگابایتی آن ۲۹۹ دالر است.
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رونمایی از ارزان ترین گوشی نسل پنجم سامسونگ
سامسونگ از گوشی گلکسی ای ۴۲ خود رونمایی کرده که ارزان ترین گوشی نسل پنجم 

تولید شده توسط این شرکت محسوب می شود.
ــی که فعالً نمونه اولیه آن تولید شده دارای نمایشگر ۶.۶  به گزارش انگجت، این گوش

اینچی از نوع Super AMOLED است.
این گوشی همچنین دارای چهار دوربین اصلی است. این در حالی است که سامسونگ 
معموالً گوشی های خود را به همراه سه دوربین اصلی تولید و عرضه می کند. در مورد 
کیفیت و دقت این دوربین ها و همین طور دوربین سلفی این گوشی هنوز خبری منتشر 

نشده است.
قرار است گوشی 5G A۴۲ اواخر سال جاری میالدی به بازار عرضه شود. با توجه به 
 A۵۱ میان رده بودن این گوشی و پایین تر بودن کیفیت آن در مقایسه با گوشی های
5G و 5G A۷۱ پیش بینی می شود قیمت این گوشی نسل پنجم کمتر از ۵00 دالر 
باشد. الزم به ذکر است که دو گوشی نسل پنجم یادشده به ترتیب ۵00 و ۶00 دالر 

قیمت داشته اند.
ــرده که دارای  ــی تب ای ۷ را هم عرضه ک ــونگ یک تبلت جدید به نام گلکس سامس

نمایشگر ۱0.۴ اینچی با نسبت نمایشگر به بدنه ۸0 درصد و بلندگوهای دالبی اتمز است. 
ــتفاده شده  ــیم کارت را هم دارد از پردازنده ای ۴۲ اس در این تبلت که قابلیت نصب س

است. قیمت و زمان عرضه عمومی این تبلت هنوز اعالم نشده است.

عرضه گوشی ارزان قیمت ال جی با چهار دوربین
ــی کی 3۱، به زودی یک گوشی دیگر از سری کی را  ــرکت ال جی بعد از عرضه گوش ش

عرضه می کند که کی ۵۲ نام دارد.
به گزارش جی اس ام آرنا، بر اساس اطالعاتی که از این گوشی در فضای مجازی منتشر 
شده، ال جی کی ۵۲ دارای نمایشگری با یک حفره، چهار دوربین در پشت و یک اسکنر 
اثر انگشت در کناره است.گوشی یادشده در دو رنگ آبی و سفید عرضه می شود. در مورد 
قیمت دقیق این گوشی و همین طور مشخصات فنی آن اطالعات دقیقی در دسترس 

نیست، اما گفته می شود این گوشی در نهایت در حدود ۱۵0 دالر قیمت خواهد داشت.
این گوشی از سیستم عامل اندروید ۱0 بهره می گیرد و همچنین دارای نمایشگر ۶.۵۴ 
اینچی ال سی دی با دقت ۱0۸0 در ۲3۴0 پیکسل خواهد بود. گفته می شود دقت دوربین 
سلفی این گوشی ۱۶ مگاپیکسل بوده و همچنین دارای ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت 
حافظه داخلی است.گوشی جدید ال جی با شبکه های نسل پنجم تلفن همراه سازگاری 
ــی به ترتیب ۴۸، ۵ و ۲ پیکسل خواهد بود. پردازنده  ندارد. دقت چهار دوربین این گوش
هشت هسته ای این گوشی توسط شرکت مدیاتک تولید شده است. باتری این گوشی نیز 

۵000 میلی آمپری است.

تولید باتری که هزاران سال بدون شارژ کار می کند

محققان آمریکایی نانو باتری الماس ساخته اند که می تواند برای هزاران سال بدون نیاز به 
شارژ شدن کار کند. به گزارش روزنامه دیلی میل، این باتری جدید که توسط محققان 
شرکت باتری سازی NDB مستقر در کالیفرنیا، ساخته شده است از ضایعات رادیواکتیو 
برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می کند. محققان این شرکت ادعا می  کنند که این 

باتری جدید که »باتری های نانو الماس« نامیده می شود، می  توانند تا ۲۸ هزار سال بدون 
نیاز به شارژ شدن کار کند. 

انرژی این باتری از ایزوتوپ های رادیواکتیو مورد استفاده در راکتورهای هسته ای تامین 
می شود اما به گفته محققان سطح پرتوافشانی باتری  های نوآورانه آنها کمتر از پرتوافشانی 

طبیعی بدن انسان است؛ بنابراین استفاده از  آنها ایمن بوده و خطری نخواهد داشت.
ــناخته شده  ــخت ترین ماده ش محققان می گویند، از آنجا که این باتری در الماس - س
است - قرار می گیرد، تابش کمتری نسبت به بدن انسان دارد. از این باتری ها می توان در 
وسایل مختلف از جمله خودروها، دستگاه های الکترونیکی، تجهیزات پزشکی و در حوزه 

فضانوردی استفاده کرد. 
محققان این شرکت همچنین اظهار داشته اند که با تغییر مقیاس می توان باتری  هــای 
ویژه  ای برای استفاده در خودرو های الکتریکی آتی تولید کرد. در حال حاضر، شرکت  هایی 
مانند تسال باتری خودروهای خود را تا هشت سال یا ۱00 هزار مایل ضمانت می  کنند و 
بیش از آن مسئولیتی بر عهده نمی  گیرند. این در حالی است که به ادعای NDB ، این 
شرکت می  تواند باتری  هایی تولید کند که انرژی مورد نیاز خودروها را برای ۹0 سال تأمین 
کنند. در حال حاضر مشخص نیست باتری  های NDB چه زمانی به تولید انبوه می رسند 

و وارد بازار خواهند شد.
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حمزه فاتح

ریزش بیش از یک تریلیون دالری سهام شش غول فناوری!

تحقیقات ایتالیا از اپل و گوگل و دراپ باکس

سامسونگ نیز هواوی را تحریم کرد

شش سهام بزرگ بخش فناوری آمریکا پس از صعود چشمگیری که هفته گذشته به 
اوج خود رسید، در مدت سه روز گذشته بیش از یک تریلیون دالر از دست دادند.

ــقوط آن به  ــت یافت، با س اپل که در ۱۹ اوت به ارزش بازار دو تریلیون دالری دس
ــه روز گذشته مواجه شد. ارزش سرمایه  میزان حدود 3۲۵ میلیارد دالر در مدت س
بازار مایکروسافت ۲۱۹ میلیارد دالر، آمازون ۱۹۱ میلیارد دالر و آلفابت ۱3۵ میلیارد 

ــهامش روز سه شنبه ۲۱ درصد سقوط کرد  ــال که ارزش س دالر کاهش یافت و تس
ــرمایه  ــقوط روزانه تاریخ خود را تجربه کرد، ۱0۹ میلیارد دالر ارزش س و بدترین س
ــته از دست داده است. ارزش فیس بوک هم ۸۹ میلیارد  ــه روز گذش بازارش را در س

دالر کاهش یافت.
بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، ارزش غولهای فناوری در سال میالدی جاری 
با وجود شیوع ویروس کرونا و بیکاری گسترده، رشد چشمگیری داشته است. سرمایه 
گذاران روی این حساب که غولهای فناوری با توجه به عظمت و قدرتشان می توانند 
پناه خوبی در برابر رکود ناشی از پاندمی باشند، میلیاردها دالر را به سوی آنها سرازیر 
کرده اند و ارزش این پنج شرکت از ۲3 مارس مجموعا سه تریلیون دالر افزایش یافته 
است که تقریبا با مجموع ۵0 شرکت ارزشمند بعدی شاخص اس اند پی ۵00 برابر 
شده است. ارزش سهام اپل روزانه ۶.۸ میلیارد دالر افزایش یافت که بیشتر از ارزش 

امریکن ایرالینز بود.
ــال ۲0۲0 حدود پنج تریلیون دالر ارزش  ــش شرکت بزرگ فناوری در ابتدای س ش
داشتند اما مجموع ارزش آنها طبق آخرین آمار به ۷.۱ تریلیون دالر رسید. اگرچه این 
شرکتها در سه روز آخر این گزارش ضرر هنگفتی را متحمل شدند اما همچنان ارزش 

آنها ۲.۱ تریلیون دالر بیشتر از ابتدای سال است.

براساس گزارشی جدید شرکت سامسونگ و یک تراشه ساز کره ای از هفته آینده 
فروش محصوالت خود به هواوی را متوقف می کنند.

ــی جدید سامسونگ و شرکت SK Hynix)تولید  به گزارش انگجت، طبق گزارش
کننده حافظه( تصمیم دارند در سپتامبر فروش قطعات به هواوی را متوقف کنند.

ــته روزنامه Chosun IIbo در کره جنوبی، محدودیت های جدید وزارت  به نوش
بازرگانی آمریکا که در ماه آگوست اعالم شد نیز در سپتامبر اجرایی می شود.

ــی توانند به هواوی  ــرکت های غیر آمریکایی نم ــق محدودیت های مذکور ش طب
قطعاتی بفروشند که با استفاده از تجهیزات یا نرم افزارهای توسعه یافته در آمریکا، 
ساخته شده است. این ممنوعیت از هم اکنون کسب و کار هواوی را تحت تاثیر قرار 
داده است. یکی از مدیران این شرکت اخیرا اعالم کرد موبایل »میت۴0« به دلیل 

تحریم های تجاری با جدیدترین پردازنده Kirin ساخته می شود.
البته چنین ممنوعیتی به کسب و کار سامسونگ و SK Hynix به اندازه هواوی 
ــرکت در نیمه  ــارت می زند. ۴0 درصد از درآمد ۱3.3 میلیارد دالری این ش خس

نخست ۲0۲0 میالدی مربوط به صادرات به چین است.
ــت که هواوی سعی دارد از قطعات شرکت چینی SMIC استفاده  این درحالی اس
کند و به این ترتیب از وابستگی به ذخایر تراشه های خارجی بکاهد. هرچند جنگ 

ــاری دولت ترامپ و چین احتماال چالش هایی در این خصوص نیز ایجاد کند،   تج
چرا که در ماه سپتامبر وزارت دفاع آمریکا احتمال افزودن این تراشه ساز چینی به 

فهرست سیاه وزارت بازرگانی را تایید کرد.

ایتالیا تحقیقاتی را در مورد عملکرد خدمات ذخیره سازی اطالعات کلود شرکت های اپل، 
گوگل و دراپ باکس آغاز کرده است.به گزارش انگجت، ایتالیا بیم دارد که شرکت های ارائه 
دهنده خدمات کلود مورد بررسی در مورد چگونگی استفاده از داده های کاربران توضیحات 

درستی به آنها ندهند و از این طریق امنیت و حریم شخصی افراد را نقض کنند.
مقامات ایتالیایی بر این باورند که خدمات کلود گوگل درایو، ای کلود اپل و دراپ باکس 
باید شفاف تر عمل کنند و به کاربران به طور دقیق در مورد نحوه جمع آوری داده های 
خصوصی آنها و نحوه استفاده از آنها در حوزه کسب و کار و خدمات توضیح دهند.بخش 
دیگری از این تحقیقات مربوط به مفاد قرارداد کاربری این خدمات کلود با مشتریان است. 
مقامات ایتالیایی معتقدند محتوای قرارداد مذکور به زبان ایتالیایی و انگلیسی تفاوت هایی 
در زمینه رعایت حقوق کاربران دارد و باید اصالح شود.ایتالیا در ماه جوالی نیز تحقیقاتی را 
با هدف مقابله با انحصارطلبی آمازون و اپل آغاز کرده بود. اپل و گوگل و دراپ باکس اعالم 

کرده اند با مقامات ایتالیایی برای پیشبرد تحقیق جدید همکاری خواهند کرد.
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آمازون برای تاخیر در ارائه اسناد ۵۵ هزار پوند جریمه شد!

افزایش فعالیت بدافزار مخرب »اموتت« در جهان

سازمان رقابت و بازار انگلیس آمازون را ۵۵ هزار پوند جریمه کرده که دلیل آن تاخیر در 
ارائه اسناد درخواستی بوده است.

به گزارش تلگراف، سازمان رقابت و بازار انگلیس جریمه ای ۵۵ هزار پوندی برای آمازون 
تعیین کرده است زیرا نتوانسته در مهلت تعیین شده اسناد الزم برای تحقیقات درباره 

سرمایه گذاری خود در شرکت ارسال غذای »دلیورو« را ارائه کند.
این سازمان ۲ جریمه جداگانه 30 و ۲۴ هزار دالری برای آمازون تعیین کرده و دلیل آن 
را اختالالت جدی و پر رنگی اعالم کرده که به دلیل آنها گاهی چند ماه طول کشیده تا 

آمازون اسناد درخواستی را ارائه کند.
البته آمازون چالش های فنی را دلیل تاخیر در ارائه اسناد درخواستی سازمان رقابت و بازار 
انگلیس اعالم کرده است. این سازمان هرچند ادعا می کند آمازون در نهایت اطالعات مورد 

نیاز را ارایه کرده اما رفتار این شرکت به تاخیر در فرایند تحقیقات منجر شده است.
هرچند معامله ۴۲3 میلیون دالری آمازون برای خرید ۱۶ درصد از سهام  دلیورو، ۱۵ ماه 

قبل اعالم شد، اما مقامات ماه گذشته آن را تایید کردند.

فعالیت بدافزار مخرب اموتت که مدتی کاهش یافته بود از ابتدای شهریور ماه مجدداً در 
نقاط مختلف جهان افزایش یافته و فرانسه، ژاپن و نیوزلند در این زمینه هشدار داده اند.

به گزارش زد دی نت، بدافزار اموتت در دور جدید حمالت خود ده ها کشور اروپایی، آسیایی 
و امریکایی را هدف قرار داده است. اما آمریکا، کشورهای اروپای غربی و هند و پاکستان 

محل تمرکز فعالیت آن بوده است.
برخی شرکت های تجاری با ارسال ایمیل هایی برای کارکنان خود نسبت به حمله این 
ــدار دادند. بدافزار یادشده برای راه  بدافزار به زیرساخت های فنی و سرقت اطالعات هش
ــبکه های بوت نت و حمالت گسترده به شبکه های کاری و اینترنت نیز مورد  اندازی ش
استفاده قرار می گیرد.این بدافزار از طریق ایمیل نیز برای کاربران ارسال می شود و با کلیک 
کردن بر روی بسته های ضمیمه آلوده رایانه ها را دچارا اختالل می کند. انتشار بدافزار اموتت 
در یک هفته اخیر در ژاپن سه برابر شده است. این بدافزار سیستم قضائی و شبکه های 
دادگاهی را نیز در فرانسه هدف قرار داده و مشخص نیست چه حجم از اطالعات به دست 
هکرها افتاده است. از همین رو وزیر کشور فرانسه از بلوکه شدن تمامی اسناد با فرمت داک 

ورد خبر داده که از طریق ایمیل ارسال می شوند.

اصرار پنتاگون بر عقد قرارداد با مایکروسافت

وزارت دفاع آمریکا می گوید بعد از بررسی های داخلی به این نتیجه رسیده که با شرکت 
مایکروسافت قراردادی به ارزش ده میلیارد دالر در حوزه خدمات کلود منعقد کند.

به گزارش انگجت، قرارداد مایکروسافت و وزارت دفاع آمریکا در حوزه ارائه خدمات کلود 
پس از آن منعقد می شود که مذاکرات آمازون و پنتاگون در این زمینه به نتیجه نرسید.

رابطه بد شرکت آمازون با ترامپ رئیس جمهور آمریکا از جمله دیگر عواملی بود که موجب 
شد این شرکت قرارداد با پنتاگون را از دست بدهد و نتواند با وزارت دفاع آمریکا به توافق 
برسد. جف بزوس رئیس شرکت آمازون با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اختالفات 
زیادی دارد و همین مساله بر تمایل پنتاگون برای عقد قرارداد با مایکروسافت تاثیرگذار 

بوده است.
ــافت  ــت مایکروس پنتاگون با صدور اطالعیه ای در این زمینه تاکید کرده که امیدوار اس
بهترین کیفیت خدمات را به دولت آمریکا ارائه کند. در عین حال آمازون در تالش است با 

شکایت حقوقی بر علیه قرارداد دوجانبه مذکور در صورت امکان آن را از آن خود کند.
در صورت نهایی شدن این قرارداد مایکروسافت خدمات خود را در حوزه کلود، پردازش 
هوش مصنوعی و غیره به پنتاگون ارائه خواهد کرد. اوراکل و آی بی ام از جمله رقبای 
ــافت برای ارائه این خدمات بودند که در سال گذشته کنار گذاشته  آمازون و مایکروس

شدند.
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روش عجیب شرکت بازی ساز برای دور زدن تحریم هند!

یک بازی مشهور تلفن همراه در چین موسوم به پی یو بی جی، برای دور زدن تحریم نرم 
افزارهای ساخت این کشور در هند به روش عجیبی متوسل شده است.

به گزارش انگجت، از ماه ژوئن تا به امروز هند ۱۷۷ اپلیکیشن چینی که برخی ازآنها بسیار 

محبوب بوده اند را مسدود کرده است. علت این مساله درگیری شدید مرزی میان چین و 
هند در ماه های گذشته بوده که به مرگ تعدادی از نظامیان هند منجر شد.

شرکت پی یو بی جی که بازی جنگی و پرتحرک پی یو بی جی موبایل را تولید کرده، برای 
اینکه بتواند دوباره در هند فعالیت خود را  ادامه دهد، رابطه خود را با شرکت مادر یعنی 
تنسنت قطع خواهد کرد.پی یو بی جی یک شرکت کره ای است. اما از آنجا که بازی های 
آن توسط شرکت تنسنت چین منتشر و توزیع می شوند مورد خشم مقامات هندی قرار 
گرفته است. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط شرکت پی یو بی جی، این شرکت قصد 
دارد بازی های خود را به طور مستقل عرضه کرده و رابطه خود را با تنسنت قطع کند تا 
برای تداوم فعالیت در هند مشکلی نداشته باشد.بازی پی یو بی جی موبایل قبل از ممنوع 
شدن در هند بیش از ۴0 میلیون کاربر ماهانه فعال داشت و لذا انگیزه زیادی برای حضور 
مجدد در بازار پرسود هند دارد. هنوز مشخص نیست آیا مقامات هندی این ترفند پی یو 
بی جی را می پذیرند یا خیر. هند مدعی است نرم افزارهای چینی از داده های کاربران 

سوءاستفاده کرده و از این طریق امنیت و حریم شخصی آنها را به خطر می اندازند.

تغییر رویه سرویس نقشه گوگل در دوران کرونایی

شیوع ویروس کرونا و تغییر حجم ترافیک در دوران پاندمی گوگل را وادار کرد در نحوه 
پیش بینی ترافیک در سرویس نقشه خود تغییراتی دهد. گوگل در یک پست جدید وبالگ 
توضیح داد چگونه پاندمی کووید ۱۹ این شرکت را مجبور کرد در نحوه پیش بینی شرایط 

ــرویس نقشه Google Maps استفاده  رانندگی مانند ترافیک برای کاربرانی که از س
می کنند، تغییراتی دهد. در ۱3 سال گذشته هنگامی که کاربران بررسی یک مسیر در 
Google Maps را آغاز می کردند، گوکل بر مبنای سالها اطالعاتی که از سوی شرکت 

»دیپ مایند« فراهم شده است، زمان تقریبی رسیدن به مقصد را برآورد می کرد.
پیش از شیوع ویروس کرونا زمان سفرهای صبحگاهی بر مبنای سالها  اطالعاتی که گوگل 
از وضعیت هوا، تصادفات احتمالی و جاده های در مسیر کاربر داشت، ممکن بود یک ساعت 
طول بکشد. اما گوگل دریافت که ترافیک جهانی پس از آغاز قرنطینه در اوایل امسال ۵0 
درصد کاهش پیدا کرده و شیوه مورد استفاده توسط این شرکت دیگر موثر نیست. از زمان 
شیوع ویروس کرونا، گوگل اطالعات ترافیک قدیمی را کنار گذاشته و مدلهایش را تغییر 
داده تا الگوهای ترافیکی دو تا چهار هفته گذشته را در اولویت قرار دهد. این به معنای آن 
است که این شرکت همچنان سرویس قابل اطمینان را ارایه خواهد داد به خصوص اگر 

مناطق تحت قرنطینه به تدریج بازگشایی شوند.
بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، گوگل مدعی است که درستی پیش بینی های 

ترافیکی در Google Maps بیش از ۹۷ درصد بوده است.

هوآوی با سرمایه گذاری در روسیه جواب تحریم های آمریکا را می دهد

هواوی از طرح های خود برای سرمایه گذاری بیش از ۱0 میلیون دالر برای توسعه خدمات 
ــیه پرده برداشت و قول داد حدود ۷.۸ میلیون دالر برای ارتقاء  تلفن همراه خود در روس

فناوری 5G در این کشور و آموزش ۱0 هزار متخصص تا ۲0۲۵ هزینه کند.
به گزارش راشاتودی، رن ژنگفی، موسس شرکت هواوی اعالم کرد سیاست های ستیزه 
جویانه آمریکا در مورد این شرکت، او را مجبور کرده سرمایه گذاری خود را به سمت روسیه 

هدایت کرده و فعالیت های خود را در این کشور گسترش دهد.
رن در دیدار از دانشگاه ژیائو تانگ شانگهای گفت:» پس از اینکه آمریکا ما را در لیست سیاه 
خود قرار داد، سرمایه گذاری های خود را در آمریکا به روسیه منتقل کردیم. ما سرمایه گذاری 

خود را در روسیه افزایش، تیم علمی خود را در این کشور گسترش و حقوق دانشمندان 
روسی را افزایش داده ایم«. این دیدار در اواخر ماه جوالی صورت گرفته ولی دانشگاه  متن 

سخنرانی رن را تا این هفته منتشر نکرده بود.
 هنوز مشخص نیست بزرگترین فروشنده تجهیزات مخابراتی در دنیا چقدر در روسیه 
سرمایه گذاری کرده است. هواوی از طرح های خود برای سرمایه گذاری بیش از ۱0 میلیون 
دالر برای توسعه خدمات تلفن همراه خود در روسیه پرده برداشت و قول داد حدود ۷.۸ 
میلیون دالر برای ارتقاء فناوری 5G در این کشور و آموزش ۱0 هزار متخصص تا ۲0۲۵ 
هزینه کند. این شرکت همچنین با اپراتورهای روسی برای برپایی شبکه های نسل آینده 

همکاری می کند و به راه اندازی اولین منطقه آزمایش 5G در مسکو کمک کرده است.
دولت ترامپ در بحبوحه درگیری های تجاری با چین، شرکت هواوی و سایر شرکت های 

چینی را به اتهام تهدید امنیت ملی در لیست سیاه خود قرار داده است.
گرچه او این اتهام را رد کرده ولی واشنگتن همچنان این شرکت را تحت فشار گذاشته 
و اخیراً عرضه ریزتراشه های خارجی به آن را ممنوع کرده است. شرکت هواوی در اوایل 
همین ماه اعالم کرد مجبور است ساخت مجموعه های تراشه برای گوشی های همراه 

خود را متوقف کند.
موسس شرکت هواوی در این سخنرانی که جدیدا منتشر شده گفت:» برخی سیاستمداران 
آمریکا مرگ هواوی را می خواهند. رفتار سیاستمداران آمریکا نمایانگر شرکت ها و جامعه 

آمریکایی نیست بنابراین هواوی هرگز از آمریکا متنفر نخواهد شد«.
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آی اس پی های بدقول توسط سنگاپور جریمه شدند

حمله به سایت های وردپرس با سوءاستفاده از پالگین های معیوب!

کمک نوجوان ۱۶ ساله در حمله سایبری به مدارس آمریکا

رگوالتوری سنگاپور تعدادی از شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت در این کشور را که 
نتوانسته بودند وعده های خود را عملیاتی کنند، جریمه کرد.

ــرویس دهندگان اینترنت در سنگاپور به علت خدمات  به گزارش زد دی نت، برخی س
ضعیف و قطع و وصل مکرر اینترنت در مجموع ۴۴۷ هزار دالر جریمه شدند.

از جمله این شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت می توان به استارهاب و ام ۱ اشاره 
کرد که به علت اختالل و نقص فنی که دسترسی مشترکانشان را به اینترنت مختل کرد 

موظف به پرداخت جریمه شدند.
اختالل های یادشده در ماه های آوریل و می رخ داده بود و بسیاری از کاربران از این بابت 
ــی های بعدی نشان داد اختالل در اعمال  به رگوالتوری سنگاپور شکایت کردند. بررس

تنظیمات فنی عامل نقص و از دسترس خارج شدن اینترنت در این کشور بوده است.
بسیاری از رگوالتوری ها در کشورهای مختلف جهان با بررسی منظم کیفیت ارائه خدمات 
اینترنت توسط آی اس پی ها آنها را در صورت قطع مکرر اینترنت یا ارائه خدمات با سرعتی 

کمتر از ارقام ارائه شده جریمه می کنند.

ــاله اعتراف کرده به حمله DDoS در یکی از بزرگترین حوزه های  یک نوجوان ۱۶ س
آموزشی آمریکا کمک کرده است.

به گزارش گیزمودو، یک نوجوان فلوریدایی به حمله های DDoS  در یکی از بزرگترین 

حوزه های آموزشی در آمریکا کمک کرد که به سه روز تعطیلی در نخستین روزهای آغاز 
کالس های مجازی مدارس منجر شد. 

به نوشته روزنامه میامی هرالد مقامات آموزشی در  منطقه »میامی-دید کاونتی« میامی 
اعالم کردند یک نوجوان ۱۶ ساله در دبیرستان »ساوث میامی سینیور«، یکی از هکرهایی 
است که شبکه رایانه این حوزه آموزشی را فلج کرده و سبب شد دانش آموزان هنگام ورود 

به سیستم در آغاز سال تحصیلی با مشکل روبرو شوند.
مقامات  اعالم کرده اند شواهدی مبنی بر بیش از ۱۲ حمله DDoS در اختیار دارند آنها 
هم اکنون در حال تحقیقات هستند تا دیگر افرادی که در این عملیات هک شرکـــت 

داشته اند را نیز شناسایی کنند.
طبق اطالعات موجود این نوجوان ۱۶ ساله به رهبری ۸ حمله DDoS برای اختالل در 
شبکه رایانشی حوزه آموزشی اعتراف کرده است.  نکته مهم اینجاست که این دانش آموز 
با استفاده از ابزاری قدیمی که بیشتر نرم افزارهای حفاظتی قادر به رصد آن هستند، حمله 

سایبری را انجام داده است.
»میامی -دید کاونتی« چهارمین حوزه آموزشی بزرگ آمریکا است که بیش از 3۴۵ هزار 

دانش آموز در آن تحصیل می کنند.

میلیون ها سایت که از سیستم مدیریت محتوای وردپرس استفاده می کنند، به علت نقص 
امنیتی در یک پالگین مورد حمله هکری قرار گرفته اند.

به گزارش زد دی نت، آسیب پذیری خطرناکی در یک پالگین مشهور وردپرس به هکرها 
امکان داده تا به میلیون ها سایت حمله کنند.

بررسی های موسسه امنیتی دیفاینت نشان می دهد مدتی است حمله به سایت های 
مجهز به سیستم مدیریت محتوای وردپرس رشد تصاعدی داشته و علت این مساله نقص 
امنیتی در پالگین مدیریت فایل یا فایل منیجر در وردپرس است. این پالگین بر روی بیش 

از ۷00 هزار سایت نصب شده است.
مهاجمان با سوءاستفاده از نقص این پالگین می توانند فایل های مخرب و معیوب را بر 
روی سایت های مختلف ارسال کنند و سپس از آنها برای سرقت اطالعات مدنظر خود 
بهره بگیرند. هنوز مشخص نیست نقص در پالگین یادشده منجر به سرقت چه حجم از 

اطالعات شده و چه سایت هایی قربانی بوده اند.
ــبکه های بوت نت، کنترل کامل  از جمله تبعات این حمالت می توان به راه اندازی ش
سایت های معیوب و دستکاری ظاهر آنها اشاره کرد. شرکت دیفیانت می گوید بیش از 
۱.۷ میلیون حمله را که قرار بود با سوءاستفاده از این حفره امنیتی انجام شود، شناسایی 

و دفع کرده است.
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عینک هوشمند فیسبوک شنوایی را هم تقویت می کند

آمازون مجوز رسمی تحویل هوایی کاال را دریافت کرد

روش خالقانه رانندگان آمازون برای فریبکاری فاش شد

محققان فیسبوک در حال تولید عینک هوشمندی هستند که عالوه بر خدمات واقعیت 
افزوده می تواند توان شنوایی افراد را هم به خصوص در محیط های شلوغ تقویت کند.

ــبوک در حال طراحی عینک و هدست  ــگاه اف آر ال فیس به گزارش زد دی نت، آزمایش
هوش مصنوعی جدیدی است که به افراد امکان می دهد بر روی منبع صوتی مدنظر خود 

زوم کنند و توانایی دریافت صدا از آن منبع را ارتقا بدهند.
در این صورت حتی اگر سروصدای مزاحم محیطی در آن محل زیاد باشد، صداهای مزاحم 
حذف می شوند و فرد تنها صدای واضح محل مورد نظر خود را دریافت می کند. در واقع 

از این طریق توان شنوایی افراد به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.
ــی ابداع شده و هنوز آماده استفاده تجاری  این فناوری در حال حاضر به صورت آزمایش
نیست ولی بر مبنای ردگیری حرکات چشم و محل توجه وتمرکز افراد عمل می کند و از 
این طریق منبع صوتی مدنظر را انتخاب می کند. فیسبوک امیدوار است بتواند در آینده نه 

چندان دور این فناوری را به عینک های واقعیت افزوده اضافه کند.

آن دسته از رانندگان شرکت آمازون که محموله های سفارش دهندگان را به مقصد 
می رسانند برای فریب این شرکت و کسب درآمد بیشتر از روش خالقانه ای استفاده 
می کنند.به گزارش انگجت، رانندگان یادشده برای فریب آمازون گوشی های خود را به 
شاخه های درخت های نزدیک به دفاتر آمازون آویزان می کنند تا بتوانند سفارش های به 
مقصد رساندن بیشتری دریافت کنند.یکی از سرویس های آمازون موسوم به فلکس به 
رانندگان این شرکت امکان می دهد تا با استفاده از خودروهای خود بسته های مختلف 
را به مقصد برسانند. سیستم توزیع کاالی آمازون بر مبنای شناسایی رانندگان نزدیک 
ــته عمل می کند و پیام هشدار دریافت کاال را برای گوشی هایی  به محل دریافت بس

ارسال می کند که کمترین فاصله را با مراکز توزیع بسته های آمازون دارند.
ــی های خود  از همین رو رانندگان آمازون با کمین کردن در اطراف این مراکز، گوش
ــانس دریافت  ــه درخت های موجود در محوطه های اطراف آویزان می کنند تا ش را ب

پیام های هشدار تحویل بسته را افزایش دهند.
شیوع ویروس کرونا و بیکار شدن تعداد زیادی از افراد شاغل و پیوستن آنها به آمازون 
ــته هایی را در میان رانندگان خدمات فلکس آمازون  ــت برای دریافت چنین بس رقاب
ــتی  ــته های پس افزایش داده و تعداد زیادی از آنها هر روز در اطراف مراکز توزیع بس
ــرکت حضور می یابند تا بدین شیوه شانس دریافت و توزیع بسته های پستی  این ش

را پیدا کنند.
ــی ها نشان می دهد که بسیاری از رانندگان آمازون از این شیوه در اطراف ده ها  بررس
ــتفاده کرده اند. آمازون بعد از افشای این  ــیکاگو اس مرکز توزیع کاالی آمازون در ش

موضوع در رسانه ها از پیگیری موضوع و تحقیق در این زمینه خبر داده است.

آمازون به طور رسمی به یک شرکت حمل و نقل هوایی کاال مبدل شد و مجوزهای 
ــت، اداره هوانوردی آمریکا به  ــت کرد.به گزارش انگج ــرای این کار را دریاف الزم ب
ــل و نقل کاال در آمریکا  ــرکت تجاری حم ــازون مجوز داد تا به عنوان اولین ش آم
ــط پهپادهای هیبریدی آمازون صورت می  ــت کند.این نوع حمل و نقل توس فعالی
ــته برای حمل و نقل کاال رونمایی شدند. آمازون  ــال گذش گیرد که اولین بار در س
ــادی کاال را از چه زمانی و در چه مناطقی  ــوز اعالم نکرده که روند تحویل پهپ هن
آغاز می کند. این شرکت قبال آزمایشاتی را در این زمینه در نورت وست و ونکوور 

و حتی انگلیس انجام داده است.
مجوز اعطا شده به آمازون در این زمینه آزمایشی است و اداره هوانوردی آمریکا باید 
طی این مدت قوانین مربوط به تحویل کاال با پهپاد را نهایی کند. شرکت آلفابت و 
ــت آمریکا هم در حال برنامه ریزی برای خدمت رسانی مشابه هستند. اما  اداره پس

طرح های آنها هم در این زمینه نهایی نشده است.
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تسهیل استفاده از خدمات اسناد گوگل برای کم بینایان
گوگل خدمات اسناد خود موسوم به گوگل داکس را به روز کرده و استفاده از آن را 

برای افراد کم بینا که به خوبی نمایشگر را نمی بینند، ساده کرده است.
ــب و رایگان به جای برنامه آفیس  به گزارش انگجت، گوگل داکس جایگزینی مناس
مایکروسافت محسوب می شود و گوگل با ایجاد میان برهایی بر روی آن دسترسی به 
 Ctrl+Alt+H بخش های مختلف این برنامه را تسهیل کرده است.با اجرای میان بر
بر روی رایانه های ویندوزی و CMD+Option+H بر روی رایانه های مک کاربران 
ــوند و می توانند از  ــوط بریل در گوگل داکس منتقل می ش ــه محیط اجرای خط ب

خدمات این نرم افزار استفاده کنند.
عالوه بر این، با استفاده از میان برهای ناوبری کاربران می توانند بشنوند که نشانگر 
ــی اسناد طوالنی نیز  ــند نزدیک شده یا خیر. قرائت و بررس ــواره به انتهای س موش
ــده و تصحیح شفاهی و صوتی غلط های نگارشی،  ــخه به روزشده تسهیل ش در نس
ــت. گوگل از سال ۲0۱۸ به طور مرتب  ــتور زان و غیره نیز امکان پذیر شده اس دس
ــا بتواند با نرم افزارهای رقیب و به خصوص تولیدات  ــوگل داکس را به روز کرده ت گ

مایکروسافت رقابت کند.

شکاف امنیتی گوگل درایو کاربران را در معرض هک قرار می دهد!
یک شکاف امنیتی در سرویس گوگل درایو رصد شده که به هکرها اجازه می دهد فایل 

سالم را با بدافزار تعویض کنند و به دستگاه های کاربر دسترسی یابند.
به گزارش انگجت، به نظر می رسد شکافی در گوگل درایو وجود دارد که به هکرها اجازه 

می دهد کدخطرناکی را در دستگاه های افراد نصب کنند.
ــتا »آ0 نیکوسی« یکی از کارشناسان فناوری درباره شکاف امنیتی  در  در همین راس
ویژگی »manage versions« سرویس گوگل درایو هشدار داده است. این شکاف به 

هکرها اجازه می دهد یک فایل سالم را با بدافزار تعویض کنند. 
ــرل نمی کند و همین امر  ــرویس ذخیره ابر نوع فایل را کنت ــد این س به نظر می رس
ــت عکس ذخیره شده یک گربه در حقیقت برنامه ای  ــت زیرا ممکن اس خطرناک اس
مخفی باشد.همچنین پیش نمایش آنالین نیز هیچ تغییراتی در فایل را نشان نمی دهد 
یا پیام هشداری صادر نمی کند بنابراین کاربر پس از نصب فایل خطرناک متوجه مشکل 
آن می شود. این درحالی است که حتی وقتی برنامه های آنتی ویروس خطری را ردیابی 
ــی کنند، مرورگر کروم همچنان به دانلودهای مربوط به درایو گوگل به طور ضمنی  م

اعتماد می کند.
به گفته کارشناسان با استفاده از چنین شکافی می توان حمالت فیشینگ انجام داد و 
سیستم های کاربران را هک کرد.هرچند نیکوسی این مشکل را به گوگل اعالم کرده، اما 

اختالل مذکور تا ۲۲ آگوست رصد نشده بوده است.

صنعت مخابرات آمریکا ۱.۸ میلیارد دالر علیه شرکت های چینی هزینه می کند
شرکت های مخابراتی آمریکا برای جایگزینی و کنار گذاشتن تجهیزات شبکه ای هواوی و 

زد تی ای بیش از ۱.۸ میلیارد دالر هزینه خواهند کرد.
به گزارش زد دی نت، کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا، هواوی و زد تی ای را به عنوان 
تهدیدهایی برای امنیت ملی آمریکا تعیین کرده و از همین رو شرکت های مخابراتی این 

کشور باید استفاده از تولیدات آنها را متوقف کنند.
بر همین اساس مبالغی از بودجه این کمیسیون در اختیار شرکت های مخابراتی قـرار 
می گیرد تا آنها بتوانند تجهیزاتی را برای جایگزین کردن به جای محصوالت طرف چینی 
بیابند.برآورد کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا آن است که حذف و جایگزینی کل این 
تجهیزات ۱.۸3۷ میلیارد دالر هزینه خواهد داشت. بخش عمده این تجهیزات در بیش از 

۵0 شبکه مخابراتی روستایی در آمریکا مورد استفاده قرار گرفته اند. 
زیرا شرکت های مخابراتی آمریکایی به علت عدم صرفه مالی حاضر به خدمت رسانی در 

این مناطق دورافتاده نشده اند.
ــیون همچنین از تخصیص بودجه ای ۸.۵ میلیارد دالری در سال برای ارائه  این کمیس
خدمات مخابراتی و اینترنت پرسرعت در نقاط روستایی و دورافتاده آمریکا خبر داده است.
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Support women empowerment with ICT

Women around the world still suffer from discrimination; 
a major culprit of this defect is the evident lack of access 
to information (for women).

Information communication and technology (ICT) is a 
tool that can potentially enrich their knowledge and 
empower them in overcoming this discrimination. 
Many national and international activities trying to 
push gender equity trough ICT and stakeholders in 
the Information Technology and Telecommunications 
sectors are developing initiatives to ensure greater 
participation of women in all areas of the sector.

Beside the equity; there is another reason that leads 
government and policy makers announce various 
policies in favor of women, ICTs can provide unlimited 
opportunities for economic development and social 
engagement through innovative thinking and tools.  
However, a basic assumption is that all members of 
our community, including women; benefit from and 
are part of the growing knowledge society to realize 
these opportunities. 

The belief that one policy fits every situation has clearly 
demonstrated a lack of effectiveness over the years, 
policies such as “female first” may not help cover all 
areas of gender equity. Many unresolved challenges 
can be addressed in areas like e-government, e-health, 
e-agriculture, e-learning, business development and 
entrepreneurship by asking, the simple question “how 
will women be impacted and engaged?” 

Studies have confirmed that there are four sections 
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that women are facing more constrain compared to 
men:  access and use of ICTs, usability and literacy, 
context and content and presence in higher positions. 
Overcoming these, challenges will benefit women, but 
will also benefit their families their communities, and 
the developing regions. 

Efforts by international agencies and governments 
to cut the gender salary gaps in ICT jobs, developing 
policies to attract young women to science and 
technology careers and on the job trainings, 
media campaigns to promote full engagement, 
socio-economic empowerment through ICTs for 
women and special funding for ICT-businesses 
owned by women are successful policies. Though 
these policies could help society face mentioned 
challenges, action plans are required.

After all, to benefit from digital transformation 
women should not wait for policy making alone to 
bridge the ‘digital divide’ but instead take action 
through ICT to access information sources and 
engage in the communication processes to achieve 
their socio-economic development goals.   






