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مارک زاکربرگ از استراتژی جدید خود پرده برداشت

مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان های وزارت ارتباطات:

وضعیت ارتباطات سیستان و بلوچستان
سفید است

خودداری فیس بوک از حذف تبلیغات سیاسی
میترا جلیلی

خبرنگار

زد دی نت

با نزدیک شــدن بــه انتخابات ریاســت
جمهــوری امریــکا بازهــم شــبکههای
اجتماعی در کانون توجه قرار گرفتهاند
چراکه ایــن پلتفرمها اکنون در سراســر
جهــان بیــش از 3.5میلیــارد کاربــر
دارنــد و بهدلیــل همیــن محبوبیــت،
میتواننــد در انتخابــات یــک کشــور
نقشــی سرنوشت ســاز داشــته باشــند.
ایــن پلتفرمها میتواننــد همچون یک
تیــغ دولبــه عمل کننــد یعنی یــا نقش
اطالع رســان داشــته باشــند یــا اینکه با
انتشــار اخبــار جعلــی و ...شــرایط را به
نفــع یک گــروه خاص تغییــر دهند؛ به
همیــن دلیــل این موضــوع بســیاری را
برآن داشت تا شــبکههای اجتماعی را
متقاعد کنند که مانع هرگونه تبلیغات
سیاســی روی پلتفرمهــای خود شــوند.
البته هرچند برخی کمپانیهای فناوری
به این خواسته پاسخ مثبت دادند ولی
فیسبوک از این موضوع سرباز زد.
ëëمخالفت با توئیتر و گوگل
«مـــــــارک زاکربـــــــرگ» ،بنیانگــذار
فیسبــوک کــه در ابتــدای هرســال در
وبالگ خود با کاربــران ارتباط میگیرد
در پســت خود از خودداری این کمپانی
از حــذف تبلیغــات سیاســی روی
پلتفرمهــای خــود یعنــی فیسبــوک و
اینســتاگرام خبر داد و اعــام کرد :ما بر
خالف گوگل یا توئیتر ،تبلیغات سیاسی
را بر پلتفــرم خود ممنوع نمیکنیم اما
بــرای رضایــت کاربــران ترتیبــی اتخاذ
کردهایــم کــه آنهــا بتوانند بر مشــاهده
چنیــن تبلیغاتــی روی فیسبــوک و
اینستاگرام کنترل داشته باشند.
وی ادامــه داد :فیسبــوک متهــم
شــده اســت که بــه بهانــه آزادی بیان،
تبلیغــات سیاســی حــاوی دروغ را
حــذف نمیکنــد ولی مــا معتقدیم که
یک شــرکت خصوصی نباید هیچ خبر
یــا موضــوع سیاســی را سانســور کنــد و
بهدلیل همین اعتقادمان هرگز زیر بار
این موضوع نخواهیم رفت.
بنیانگــذار فیسبــوک بــا بیــان اینکــه
محدود کردن و مسدودسازی تبلیغات
سیاســی را در برنامــه نــدارد ،یــادآور
شــد :ما با گوگل که در مــاه نوامبر 2019

میــادی از موافقــت بــا مسدودســازی
تبلیغــات سیاســی خبــر داد ،موافــق
نیســتیم و نمیخواهیــم کاربرانمــان
را مجبــور بــه انجــام کاری کنیــم یــا
موضوعی را از دســترس آنهــا دور نگاه
داریم .ازســوی دیگر نگاه فیسبوک به
تبلیغــات سیاســی یک تضاد آشــکار با
توئیتــر دارد چراکه این پلتفرم در اکتبر
سال گذشــته هرگونه تبلیغات سیاسی
روی این پلتفرم را ممنوع اعالم کرد.
گفتنــی اســت کــه جــک دورســی
مدیرعامــل توئیتــر در توئیتــی درایــن
باره اعالم کرد مــا معتقدیم پیامهای
سیاســی هرگــز نبایــد خریــد و فــروش
شــوند بلکه همه مردم خــود باید جدا
از تبلیغات به بینش سیاســی درســت
دســت پیدا کننــد به همیــن دلیل هم
تبلیغــات سیاســی را بــر پلتفــرم خود
حذف میکنیم.
زاکربــرگ البتــه فرصــت را غنیمــت
شــمرد و خواســتار قانونگذاریهایــی
جدیتــر بــرای تبلیغــات سیاســی بــر
همه پلتفرمهای آنالین شــد .زاکربرگ
افــزود :مــا معتقدیــم کــه تصمیمــات
دربــاره تبلیغات سیاســی نباید توســط
کمپانیهــای خصوصی گرفته شــود به
همیــن دلیــل هــم جــدا از تالشهــای
خــود بــر ایــن موضــوع تأکیــد داریــم
کــه بایــد قانونگذاریهایــی بــه طــور
مشــخص بــرای ایــن صنعــت انجــام
شــود .مــا حاضریم عــاوه بــر امریکا با
تصمیم ســازان در اتحادیه اروپا و سایر
نقــاط جهان نیز برای ایــن قانونگذاری
مشخص همکاری داشته باشیم چراکه
معتقدیــم هرچــه زودتــر فیسبــوک و
ســایر کمپانیهــا قوانینی مشــخص در
این زمینه داشته باشند ،بهتر است.
«راب لترن» مدیر محصوالت فیسبوک
نیز در یک پست وبالگی نوشت :در غیاب
قانونگذاریهــای مشــخص ،فیسبوک
و ســایر کمپانیهــا مجبورنــد برحســب
سیاستهای خود طرحهایی ارائه دهند.
مــا معتقدیــم مــردم بایــد از همــه چیز
آگاه شــده و حق انتخاب داشــته باشــند.
به هرحال مردم پس از دیدن تبلیغات،
توگــو
قطعــاً دربــاره آن بحــث و گف 
میکننــد بنابرایــن مــا نمیخواهیم این
فرصــت را از کســانی کــه عالقهمنــد بــه
دنیــای سیاســت هســتند بگیریــم .در

این راســتا برخــاف گوگل هرگز پروســه
مسدودســازی را مد نظر قرار ندادهایم و
درمقابل ،بــه کاربران هر دو پلتفرم خود
حقانتخابمیدهیم.کاربرانمیتوانند
با کمک ابزار جدید ما بر حســب سلیقه
و عالقــه خــود اجــازه نمایــش تبلیغات
را بدهنــد یا اینکه مانع آن شــوند .وی در
ادامه در این پســت وبالگی نوشته است:
درحالی که ما اجازه تبلیغات سیاســی را
بر پلتفرمهای خود میدهیم اما درعین
حال سیاســتمداران اجــازه ندارنــد روی
شبکههای اجتماعی ما به طور مستقیم
از خواستههایشان سخن بگویند و بر رأی
مردمتأثیرگذارباشند.
ëëچالش  2020زاکربرگ
گفتنــی اســت «مــارک زاکربــرگ»
بنیانگــذار فیسبــوک کــه در ابتــدای
هرســال یک چالش جدید شخصی را
تعییــن کــرده و تالش میکنــد تا پایان
آن ســال در ایــن زمینــه فعالیــت کند
در ابتــدای ســال  2020میــادی یــک
خبــر عجیــب را عنــوان کــرد .بعــد از
یک ســال ســخت بــرای فیسبوک که
این میلیاردر دنیای فناوری پشــت سر
گذاشــت و حتــی مجبــور بــه پرداخت
جریمــه 5میلیــارد دالری در نتیجــه
رسوایی ماجرای کمبریج آنالیتیکا شد
از هیجانــش بــرای ایجاد یــک پلتفرم
اجتماعی خصوصی در آینده بهعنوان
چالش سال جدید خود خبر داد .البته
ایــن پلتفرم فعــاً در حد ایده اســت و

لمس حیوانات با فناوری واقعیت مجازی

پــارک ملــی جانورشناســی دهلــی نــو بــه فنــاوری واقعیت
مجازی مجهز میشود.
فناورانه
بــه گزارش ایــران آنالین ،بازدیدکنندگان ایــن پارک ملی از
این پس میتوانند به کمک فناوری واقعیت مجازی به حیوانات نزدیک شده
و حتــی آن را در آغوش بگیرند .برای بهرهگیری از این فناوری بازدیدکنندگان
بایــد اپلیکیشــنی را به محــض ورود به باغ وحش در تلفــن همراه خود نصب
کرده و سفر جذاب خود رابرای رویارویی با حیوانات آغاز کنند.
بــا ورود بازدیدکنندگان هندی به پارک ملی جانورشناســی ،اپلیکیشــن نصب
شــده در تلفن همراه فعال شــده و با کمک  GPSاطالعات و دادههای مرتبط
بــا جایگاه و محل اســتقرار حیوانات را به کاربر اطــاع میدهد .کاربر میتواند
بــا پیگیری این مســیر حیــوان دلخواه را پیــدا کرده و بازدیــد تعاملی و نزدیک
خــود بــا آن را به گونهای فناورانــه آغاز کند .هدســتهای واقعیت مجازی به

زاکربــرگ هیــچ توضیح اضافــهای در
این زمینه نداد.
وی همچنیــن یادآور شــد :مــن ازحاال
بــه امیدهای ســال  2030فکر میکنم.
ســالی که به یمن تکنولوژی ،اشخاص
دیگــر را هرچنــد از راه دور بــا تمــام
وجــود کنــار خــود احســاس میکنیــم
و ازســوی دیگــر تحقیقــات پزشــکی
کمــک میکنــد تا متوســط طــول عمر
مردم باالتر برود .گفتنی اســت که وی
پیــش از ایــن نیــز چالشهایــی ماننــد
آموختن زبان ماندرین ،بازدید از همه
ایالتهــای امریکا و همچنین برگزاری
جلســات بحــث و گفتوگــو بــا عمــوم
درباره تکنولوژی را در روزهای آغازین
سالهای مختلف متعهد شده بود که
البته برخی به سرانجام رسید و برخی
نیز در میانه راه باقی ماندند.
ëëابزار کنترلی جدید فیس بوک
امــا ابزار ویــژه فیسبوک بــرای کنترل
تبلیغــات سیاســی روی پلتفرمهــای
زیرمجموعــهاش چیســت و چــه
ویژگیهایــی دارد؟ بــه گفتــه بنیانگذار
فیس بــوک ،این ابزار ویــژه فیسبوک
در ســه ماهــه نخســت ســال 2020
میالدی در امریکا آغاز به کار میکند و
در فاز بعدی در سایر نقاط جهان اجرا
خواهد شد.
«مــارک زاکربرگ» افــزود :فیسبوک
عالوه بر باالتر بردن ســطح شــفافیت
ایــن پلتفــرم ،ایــن ابــزار کنتــرل جدید

را در اختیــار کاربران خــود قرار خواهد
داد که به کاربران اجازه میدهد دیدن
تبلیغات سیاســی را متوقف کنند حتی
اگــر نامشــان در لیســت مخاطبــان آن
شــرکت تبلیغاتــی خاص دیده شــود.
ازســوی دیگر حتــی میتوانند با کمک
این ابزار ،تبلیغات سیاســی مورد نظر
را به انتخاب خــود ببینند حتی اگر نام
آنها در لیست وجود نداشته باشد.
بهعنــوان مثــال اگــر یــک کاندیــدا
بهدلیــل اینکه گمــان میکند عالقهای
بــه پیوســتن بــه ایــن کمپیــن نداریــد،
شــما را از دیــدن تبلیغــات مربــوط به
جمعآوری کمکهای مالی مشخصی
منع کند ولی چنانچه عالقهمند باشید
کــه بــاز هــم ایــن تبلیغــات را ببینیــد
میتوانیــد با وجــود عدم عالقــه آنان،
با کمک ابزار ما به این گروه بپیوندید.
وی البتــه یــادآور شــد :بــا اینکــه مانــع
تبلیغات سیاســی نمیشــویم ولی این
تبلیغات سیاســی (مربوط به هر حزب
و جناحی باشــد) تنها در صورتی مجاز
به ارائــه روی پلتفرمهایمــان خواهند
بود کــه اســتانداردها و قوانیــن کمپانی
مــا را رعایت کنند .ازســوی دیگــر اجازه
نمیدهیم تبلیغات سیاسی به هرشکل
کاربران را از شــرکت در انتخابات منع و
تهدید کننــد یا محتوایی زیانبار داشــته
باشــند و بــر پلتفرمهای ما دیده شــوند
چراکه چنین تبلیغاتی عمالً قوانین ما
را شکستهاند.

بنیانگــذار فیسبوک همچنیــن یادآور
شــد :مــا اجــازه نمیدهیــم تبلیغــات
بیبرنامــه روی پلتفرمهایمــان ارائــه
شــود .طبق قوانیــن فیسبوک در حال
حاضر کسانی که میخواهند تبلیغات
روی فیسبــوک انجــام دهنــد بایــد
طبــق قوانیــن پلتفرمهــای مــا آدرس
خــود در امریکا ،شــماره تلفــن ،ایمیل
تجــاری خــود و همچنیــن وب ســایت
تجاریشــان را ارائــه دهنــد و اگــر ایــن
قوانین رعایت نشــود هرگونــه تبلیغی
روی ایــن پلتفــرم مســدود میشــود
چراکــه احتمــال میدهیــم چنیــن
تبلیغاتی حریم خصوصی کاربرانمان
را هــدف گرفته باشــد.ما میخواهیم از
مــردم و حریــم خصوصــی و اطالعات
آنهــا حفاظت کنیــم .زاکربــرگ افزود:
مــا پیــش از ایــن نیــز در مــوارد مخرب
دیگــر موفــق عمــل کردهایــم و موفــق
شــدهایم از انتشــار ســخنان تنفرآمیــز،
محتوای مخــرب ،کــودک آزاری و ...بر
پلتفرمهــای اینســتاگرام و فیسبــوک
جلوگیری کنیم.
وی ادامــه داد :فیسبــوک همچنیــن
بتازگــی کنترلهایــی بــر فناوری«دیپ
فیــک» یــا دســتکاری ویدئوهــا توســط
هوش مصنوعی انجام داده تا با قدرت
کنتــرل و نظــارت بیشــتر بــه اســتقبال
انتخابــات ریاســت جمهــوری 2020
امریــکا بــرود .به بیــان دیگــر فیلمها و
تصاویــر دســتکاری شــده درصورتی که
آن را تخلــف تشــخیص دهیــم ،از ایــن
پلتفرم برداشته خواهند شد.
به گفتــه زاکربــرگ اگر ویدئوهــا ادیت
شــده یــا ســاختگی باشــند و عمــاً
گفتــار موجــود در آن فیلــم جعلــی
باشــد یــا اینکــه ایــن ویدئــو یــا فیلــم
توســط هــوش مصنوعــی یــا ماشــین
یادگیری( )machine learningساخته
شــده باشــد و عمــاً معتبــر نباشــد
توســط فیسبــوک حذف خواهد شــد.
اما برخــی فیلمهــا که اســتانداردهای
فیسبــوک درآنهــا رعایــت شــده ولی
فناوری دیپ فیک در ساخت آن مورد
اســتفاده قــرار گرفته یا اینکــه محتوای
آن ،طنــز یــا تقلیــد باشــد روی ایــن
پلتفــرم باقــی میمانــد هرچنــد هرگز
در بخش نیوز فیــد (اخبار) فیسبوک
منتشر نخواهد شد.

یک اپ ایرانی برای دانلود همه فایلها
تاپ اپ

میثم لطفی
خبرنگار

دانلــود کردن انــواع مختلــف فایلها از
جمله مشــکالت عمــده بــرای کاربران
موبایلی محسوب میشود و در بسیاری
از مــوارد کاربران مجبور میشــوند برای
دانلــود کــردن فایلهــا بــا فرمتهــای
مختلــف ،از چنــد ســایت یــا ســرویس
گوناگون استفاده کنند ،ولی در این زمینه
یک اپلیکیشــن ایرانــی با نــام «دانلودر
فارســی حرفهای» ارائه شــده اســت که
مشکالت شــما را در این زمینه برطرف
میکند .این اپلیکیشن که در حال حاضر
فقط نســخه اندرویدی آن موجود است
بــرای ارائــه خدمــات خود نیــاز به هیچ
گونه ثبتنــام یا عملیــات اضافه ندارد

و بهصورت خــودکار دانلــود لینکهای
مورد نظر شما را آغاز میکند.
گفته میشــود دانلود کــردن فایلها در
این اپلیکیشن از دو طریق جستوجو و
دانلود مســتقیم یا کپــی و الصاق لینک
دانلود انجام میشود و کاربر با مراجعه
بــه بخــش جســتوجو و وارد کــردن
عبارت مورد نظر ،میتواند از بین نتایج
یافــت شــده بــدون اســتفاده از مرورگــر
اینترنتی لینکهای مورد نظر خود را در
کوتاهترین زمان پیدا کند .سپس با کلیک
کــردن روی دکمــه دانلود فرآینــد مورد
نظــر بهصورت خــودکار آغاز میشــود و
کاربر میتواند درصد پیشرفت دانلودها
را هــم مشــاهده کنــد .روش دیگری که
برای در اختیار گرفتــن فایلها از طریق
ایــن اپلیکیشــن وجــود دارد ایــن اســت

کــه کاربر لینک مورد نظر خــود را کپی و
ســپس آن را در بخــش مربوطه الصاق
کند تا فرآیند دانلود آغاز شود.
ویژگــی کاربــردی «دانلــودر فارســی
حرفــهای» ایــن اســت کــه محتــوای
لینکهــای دانلود را بهصــورت خودکار
تشخیص میدهد و همچنین زمانی که
شما در سایتهای مختلف گشت وگذار

میکنید ،با تشــخیص خودکار محتوای
سایتها به شما پیشنهاد میدهد تا در
صورت تمایل تنها با یک کلیک بتوانید
فرآیند دانلود را آغاز کنید و نیازی به باز
کردن اپلیکیشن مربوطه نداشته باشید.
این اپلیکیشــن همچنیــن امکان توقف
دانلود و آغاز آن در شــرایط و زمان دیگر
را هم برای شما فراهم میکند .کاربران
برای دسترسی سریعتر به انواع فایلها
از فیلتــر دســتهبندی «دانلودر فارســی
حرفهای» با بخشهــای عکس ،فیلم،
صوتــی ،اپلیکیشــن و غیــره میتواننــد
فایلهــای دانلــود شــده را بهصــورت
آسانتر در اختیار بگیرند .این اپلیکیشن
با پرداخــت مبلغ اندک بــدون هرگونه
آگهی تبلیغاتی روی گوشــی هوشــمند
شما نصب میشود.

دستکش ویژه اسکی بازان در راه بازار
خبرنگار

ســرمای زمســتان در برخــی نقــاط جهــان گاه غیرقابل
تحمل اســت و بههمین دلیل هم فعاالن حوزه فناوری
دائم بــه فکر راهکارهایی برای گرم نگه داشــتن بدن در
چنیننقاطیهستند.
یکــی از کمپانیهــای فعــال در ایــن زمینــه ،شــرکت
کانادایــی  Candle Apparelاســت که در طراحی و تولید
دســتکشهایی خاص بــرای گرم کردن دســتان کاربران
نقشــی فعال دارد .هرچند این شــرکت تاکنون ابزارهای
مختلفی در این زمینه طراحی کرده ولی نمونه جدید آن
با نــام  Candle glovesتوجه بســیاری از مردم را به خود
جلب کرده است .این دستکش برای اسکی بازانی که در
کوههای پراز برف به این ورزش مفرح میپردازند کارآیی
بســیار باالیی دارد و میتواند به آنهــا کمک کند تا از این
ورزش مفرح لذت بیشــتری ببرند .یکی از جذابیتهای
این دستکش ،این است که کاربر هنگام استفاده از تلفن
همــراه نیــازی نــدارد آن را از دســت خود بیــرون بیاورد
چراکه نوک انگشــتان این دستکش قابلیت لمسی دارد
پس کاربر براحتی میتواند به تماسها پاسخ بدهد ،در
شــبکههای اجتماعی فعالیت کند یا اینکــه روی آهنگ
مــورد عالقهاش کلیــک کند .در ســاختار این دســتکش

تک کرانچ

بازدیدکننــدگان اجــازه میدهــد که حیوانــات را از نزدیک مشــاهده کنند؛ این
بدان معناســت که افراد میتوانند به ســهولت به یک گوزن نزدیک شده و آن
را در آغوش بگیرند یا نزدیک یک ببر ایستاده و آن را نوازش کنند.
«ســانش باکــزی» مدیر پــارک ملی میگوید :فنــاوری واقعیت افــزوده امکان
ارتبــاط تعاملــی بــا حیوانات را بــرای تمامــی بازدیدکننــدگان فراهــم کرده و
تجربهای هیجان انگیز از رویارویی با حیوانات جنگل را برای تک تک کاربران
فراهم میسازد.
وی افــزود :اغلــب بازدیدکننــدگان بیشــتر اوقات خــود را صرف پیــدا کردن
حیوانــات دلخــواه کرده و اغلــب لذت زیــادی از تجربه حضور خــود در این
مکان نمیبرند؛ اما حال اپلیکیشــن مبتنی بر  GPSبه کاربر مسیر درست را
نشان داده و همزمان با ورود به زیستگاه حیوان موردنظر ،تمامی اطالعات
مرتبــط با آن حیوان اعم از زیســتگاه و غذا در تلفــن همراه کاربر به نمایش
درمیآیــد .مدیــر پارک ملی دهلی نو در عین حــال تأکید کرد :با بهرهگیری از
فناوری واقعیت افزوده و اپلیکیشــن موردنظر قصد داریم که نام این مکان را
در فهرست  10پارک ملی هوشمند جهان قرار دهیم.
گفتنــی اســت واقعیــت مجازی فناوری اســت که در آن محیطــی مجازی در
جلــوی چشــمان کاربــر قــرار میگیــرد و براســاس حرکــت ســر و بــدن با آن
محیــط مجازی تعامل برقــرار میکند .به عبارت دیگــر هنگامی که یک فرد
هدســت واقعیت مجازی را روی ســر خود نصب میکند ،در جلوی چشمان
خود محیطی را مشــاهده میکند که براســاس تغییر موقعیت بدنش تغییر
میکنــد و ذهن انســان پس از مدتی میپذیرد کــه در یک محیط واقعی قرار
گرفته است.

قاب
فناوری

علیرضا احمدی

براق وهمچنین نوک انگشتان آن ،المنتهایی ازجنس
رشــتههای فیبرکربنی قرار گرفته است .ازسوی دیگر این
دســتکش کــه قابلیــت کشســانی باالیــی دارد و ضد آب
و ضــد باد اســت ،نیروی مورد نیــاز خــود را از باتریهای
لیتیوم -پلیمری جداشدنی به دست میآورد.
ایــن دســتکش میتوانــد دســتهای کاربــر را تــا دمــای
50درجه ســانتیگراد یــا 122درجــه فارنهایت گــرم کند.
کاربر میتواند ســطح دمای دســتکش را در ســه ســطح
تنظیــم کند؛ درصورتی که باالتریــن دما را در نظر بگیرد

مدت زمان گرمایش دستکش تا 3ساعت ادامه خواهد
داشــت درحالی که درصورت انتخاب پایینترین سطح
دما ،شــارژ باتری دســتکش تا 6ساعت باقی میماند که
زمان مناسبی است .گفتنی است درصورت کثیف شدن
دســتکش هم میتوانید پس از جدا کردن باتــری ،آن را
در ماشین لباسشویی بیندازید Candle Gloves .با بهای
99دالر در سایت  Indiegogoپیش فروش میشود البته
در صــورت رســیدن به تولید انبــوه بهای آن بــه 160دالر
خواهدرسید.

مدیرکل دفتر هماهنگــی امور اســتانهای وزارت ارتباطات و
فنــاوری اطالعــات از رفع قطعی ارتباطــات در برخی مناطق
اخـــــبار
سیلزده استان سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت :در حال
حاضر وضعیت ارتباطاتدر این استان سفید است.
مهرداد ترابیان افزود :از ظهر  22دی ماه وضعیت ارتباطات در مناطق ســیلزده
اســتان سیستان و بلوچســتان بهصورت نرمال برگشــته اســت و وزارت ارتباطات
بهعنوان یکی از نخستین مجموعههای خدماترسانی است که توانسته خدمات
خود را در منطقه به حالت عادی بازگرداند.
وی گفت :در شهرستانهای قصرقند ،نیکشهر ،فنوج و شهر پیشین بهدلیل قطع
بــرق و تخریب فیبر نوری ارتباطات قطع شــده بود که بالفاصله با بازســازی فیبر
نوری منطقه وضعیت اســتان سیســتان و بلوچســتان از نظر ارتباطات هماکنون
ســفید است .ترابیان با اشــاره به اینکه سایتهای ارتباطی در زمان قطعی برق از
باتریهای خود اســتفاده میکنند ،گفت :این باتریها تا  4ســاعت بعد از قطعی
برق توان دارند و در صورت ادامه قطعی برق ،ارتباطات دچار اختالل میشود.
وی درباره وضعیت مناطق سیل زده استان هرمزگان نیز گفت :شهر لیردف در این
استان بهدلیل تخریب راههای دسترسی و قطعی برق دچار قطعی ارتباطات است
و از دیروز صبح نیز تجهیزات اضطراری به این منطقه ارسال شده و در انتظار ایجاد
جاده دسترســی هســتند و در صورت مهیا شــدن دسترســی ،ارتباطات این شهر نیز
متصل میشود .ترابیان درباره میزان خسارت سیل اخیر به زیرساختهای ارتباطی
در مناطق سیل زده نیز افزود :هنوز برآورد دقیقی از میزان خسارتها نشده است.

مکالمات درون شبکه تلفن همراه در مناطق سیل زده
رایگان شد

مکالمــات درون شــبکه اپراتورهــای اول و دوم در شــهرها و روســتاهای ســیل زده
سیستان و بلوچستان رایگان شد.
به گزارش «ایران» ،اپراتورهای اول و دوم در اطالعیهای اعالم کردند که در راستای
مســئولیت اجتماعی و تســهیل ارتباطــات در آن مناطق ،تمام مکالمــات درون
شــبکه (بــه مقصد همــراه اول و دوم و تلفن ثابت) از آغاز بامــداد  ۲۳دی تا پایان
روز چهارشنبه  ۲۵دی ماه در مناطق آسیبدیده از سیل ،از جمله میرجاوه ،فنوج،
کنارک ،نیکشــهر ،قصرقند ،دلگان ،چابهار و ســایر مناطق ســیلزده و روســتاها و
جادههای اطراف رایگان اســت .گفتنی است شــبکههای اپراتورهای اول و دوم در
مناطق سیل زده پایدار گزارش شده است.

قطع پیامک سیم کارت های مزاحم

بهگفتهپیمانقرهداغی،مدیرکلدفترحفاظتازحقوقمصرفکنندهرگوالتوری،
درصورتی که تخلف سیمکارتی که پیامک تبلیغاتی مزاحم ارسال میکند ،آشکار
شــود ،نهتنها امکان ارسال پیامکی آن ســیمکارت غیرفعال میشود ،بلکه ارسال
پیامک تمامی سیمکارتهایی که به اسم آن فرد باشد نیز غیرفعال خواهد شد.
به گزارش ایسنا ،برای جلوگیری از ارسال پیامکهای تبلیغاتی ،راههای مختلفی از
جمله استفاده از سامانه ستاره ۸۰۰مربع (* )#۸۰۰که برای ساماندهی پیامکهای
تبلیغاتی که از طریق سامانههای ارسال پیام کوتاه و با سرشمارههای مختلف برای
مشــترکان تلفن همراه ارسال میشد ،ایجاد شد و ســازمان رگوالتوری نیز سامانه
 ۱۹۵را برای ســاماندهی پیامکهای تبلیغاتی که با شــمارههای شــخصی ارسال
یشدند ،را هاندازی کرد.
م 
کاربــران درصورت مواجهــه با پیامکهایی که به ارســال پیامکهای تبلیغاتی با
شماره شخصی اقدام میکنند ،میتوانند شماره مورد نظر را به سامانه  ۱۹۵ارسال
کنند تا روند مسدود کردن سیمکارتهای مزاحم را تسریع کنند.
از ســوی دیگــر ،مســدود کردن سرشــمارههای شــخصی بــدون شــکایت از طرف
کاربران ،از طریق شناسایی رفتار سیمکارتهایی که تنها به ارسال پیامکهای انبوه
اقدام میکردند و اســتفادههای دیگری از جمله تماس و پیامک نداشتند هم راه
دیگری برای جلوگیری از ارسال پیامکهای مزاحم با شمارههای شخصی بود .بر
این اســاس ،طبق آخرین آمار منتشره توسط رگوالتوری ،تعداد خطوط شخصی
قطعشده بهدلیل مزاحمت پیامکی به  ۲۱۸هزار و  ۹۳سیمکارت رسیده است.
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آخریــن آمــار منتشــر شــده
توسطسازمانتنظیممقررات
ارتباطــات نشــان میدهــد
کــه نصــب تلفــن ثابــت در ۶
ماهــه اول امســال در کشــور با
تقاضایی همراه نبــوده اما ۲۳
میلیون سیم کارت در این بازه
زمانی فعال شده است.
بهگــزارش خبرنــگار مهــر،
مطابق با آخرین آمارها از رصد وضعیت استفاده از ابزارهای فناوری اطالعات در
کشور که مربوط به ۶ماهه نخست امسال میشود ۲۹،میلیون و ۲۵هزار و ۴۰۰خط
تلفن در کشور دایر است و ضریب نفوذ تلفن ثابت به  ۳۵درصد رسیده است.
بررسیها نشان میدهد که نصب و راهاندازی تلفن ثابت نسبت به پایان سال،۹۷
با تقاضا روبهرو نیست و از نظر تعداد دایری ،تفاوت چندانی با سال گذشته ندارد.
بــه نحــوی که آخرین آمار نصب تلفن ثابت تا پایان ســال  ۹۷از نصب حدود ۳۸
میلیون و ۴۵۹هزار خط حکایت دارد که آمار نصب تلفن در ۶ماهه ابتدای امسال
به  ۳۸میلیون و  ۵۶۶هزار خط رسیده است.
ایــن درحالی اســت کــه از این تعداد ،حدود  ۲۹میلیون خط دایر هســتند و شــمار
خطوط دایر شده نسبت به سال گذشته حدود  ۵۰۰هزار خط ،کمتر است.
از سوی دیگر ،تا پایان ۶ماهه اول امسال ۵۱،هزار و  ۴۴۹روستا در کشور دارای ارتباط
هستند و ۴۷هزار و ۱۹۷روستا نیز به تلفن خانگی دسترسی دارند.
آمارها نشان میدهد که ۸۳.۳۵درصد روستاهای کشور دارای ارتباط هستند و در۶
ماهه اول امسال ،حدود هزار روستا به تلفن خانگی متصل شدند.
این درحالی است که افزایش روستاهای دارای ارتباط در  ۶ماهه اول امسال نسبت
به سال گذشته ،تفاوت چندانی را نشان نمیدهد.
در همین حال ،آمار رگوالتوری در حوزه تلفن همراه نیز نشان میدهد که تا پایان
شــهریورماه ســال  ۹۸بیش از  ۱۱۶میلیون و  ۶۵هزار و  ۴۲۶نفر در کشــور ،مشترک
موبایل هســتند و ضریب نفوذ این فناوری در ایران به نزدیک  ۱۴۰درصد رســیده
اســت .این آمار در حالی اســت که تعداد مشترکان موبایل تا پایان سال  ۹۷حدود
 ۹۳میلیــون و  ۳۶هــزار و  ۵۸۴نفر ،گــزارش و ضریب نفوذ موبایل  ۱۱۳درصد بود
که آمارها نشــان میدهد طی  ۶ماهه اول امسال ۲۳ ،میلیون سیم کارت در کشور
فعال شده است.
هماکنون ۸۶.۴۲درصد ازجادههای اصلی ،فرعیوریلیکشورتحتپوششتلفن
همراههستند.

