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درگیـ ــری بیـ ــن شـ ــورای عالی فضـ ــای مجـ ــازی و مرکز
تحقیقاتمخابراتبهیکیازمعضالتوزارتارتباطات
تلنگر
دولت دهم تبدیل شده بود .این مرکز در آذرماه سال 91
براسـ ــاس مصوبه شـ ــورای عالی اداری به شورای عالی
مانی آشتیانی
فضای مجازی واگذار شد اما چند ماه بعد شورای عالی
اداری( ۲۸اردیبهشـ ــت )92مصوبه جدیدی را به وزارت
ارتباطات ابالغ کرد و نظر خود در خصوص این جابهجایی را تغییر داد .بر اسـ ــاس
مصوبه جدید نام مرکز تحقیقات به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات وابسته
بـ ــه وزارت ارتباطات تغییر پیدا میکرد و در نهایت یک واحد پژوهشـ ــی نیز در این
مرکز برای شـ ــورای عالی فضای مجازی در نظر گرفته میشـ ــد .همین مصوبهها و
جابهجاییها باعث شد درگیریهای گوناگونی بین شورای مجازی و مرکز تحقیقات
مخابـ ــرات و در رأس آن وزارت ارتباطات شـ ــکل بگیـ ــرد .زمانی که محمود واعظی
توانسـ ــت رأی اعتمـ ــاد مجلس بـ ــرای وزارت ارتباطات را بگیرد وعـ ــده داد که مرکز
تحقیقات مخابرات ایران را دوباره به بدنه وزارتخانه باز میگرداند.

ëëمرکز تحقیقـ ــات مخابرات متعلق به وزارت ارتباطات بـ ــوده و باید اکنون هم در
همانجا بماند و دلیلی ندارد جای دیگری باشد(.غالمرضا کاتب ،نماینده مجلس
شورایاسالمی،بهار)92

ëëمرکز تحقیقات مخابرات نیاز به انجام کار تحقیقی و پژوهشـ ــی دارد و باید اجازه
داده شـ ــود این مرکز به دور از این تنشها به کار خود ادامه دهد و اگر قرار اسـ ــت این
انتقال صورت بگیرد این کار باید به گونهای شکل بگیرد که موجب تضعیف جایگاه
شـ ــورایعالی فضای مجازی نشـ ــود(.حمیدشـ ــهریاری،عضوحقیقیشورایعالی
فضایمجازی،ایسنا،بهار)92
ëëحدودساعت 9صبح(29اردیبهشت)مسئوالنیازوزارتارتباطات(دولتدهم)
به همراه رئیس مرکز تحقیقات مخابرات سابق با حضور در این پژوهشگاه و نقض
صریح قانون و شکسـ ــتن قفل درها و همچنین قطع سرویس اینترنت مرکز ،اقدام
به باز پسگیری این مرکز کردند(.محسـ ــن مروجی ،مدیر روابط عمومی پژوهشگاه
توگودنیایاقتصاد،بهار)92
فضایمجازی،گف 

ëëمسـ ــئوالن وزارت ارتباطات شامل مسئول حراست و مسـ ــئول امور مالی و اداری
وزارتخانه به همراه مدیر سابق مرکز تحقیقات مخابرات در ساعات اداری رسمی و
با رفتاری کامالً دوستانه اقدام به ابالغیه شورای عالی اداری کردهاند و هیچ درگیری
با مسئوالن مرکز ملی فضای مجازی نداشـ ــتهاند(.محمدحسینپور،مشاوروزیرو
رئیسمرکزروابطعمومیوزارتارتباطاتدولتدهم،بهار)92

خبر

شورای عالی فضای مجازی
پیگیر قطع تماس صوتی تلگرام

دبیر شـــورای عالی فضـــای مجازی از بررســـی قطع
تماس صوتی تلگرام در جلســـه آینده این شورا خبر
داد .به گزارش ایســـنا ،ابوالحسن فیروزآبادی درباره
مســـدود شـــدن پیام صوتی تلگرام از سوی اپراتورها
عنوان کرد :قاعدتاً این اقدام از جایی به اپراتورها ابالغ شده است و ما در مرکز
ملی فضای مجازی درصدد بررســـی هستیم و در جلســـه آینده شورای عالی
فضای مجازی به آن خواهیم پرداخت .در عین حال رمضانعلی ســـبحانیفر
یکی از اعضای کارگروه تعیین مصادیق نیز درباره دالیل محدود شدن تلگرام
صوتی گفت :اطالع دقیقی ندارم اما به نظر میرســـد که دادســـتانی میتواند
بررســـی این موضوع را در دســـتور کار خود قرار دهد .او همچنین در پاســـخ به
اینکه آیا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در مجلس این مســـأله را پیگیری
میکند ،اظهار کرد :فعالً در دستور کار قرار نگرفته است.

« ایران» حاشــیههای بیپایان راهاندازی یک سرویس جدید را بررسی می کند

تاثیرتماس صوتی «تلگرام» بر درآمد اپراتورها

سونیتا سرابپور

بیـــش از یک هفتـــه از راهاندازی رســـمی
ســـرویس تماس صوتی تلگرام در ایران
میگـــذرد و همچنـــان حاشـــیههای این
راهاندازی ادامه دارد .این سرویس جدید
که امکان برقراری تماس صوتی از طریق
اینترنت را به کاربران خود میداد درست
چند ساعت بعد از را هاندازی آن در ایران
فیلتر شد و بعد هم بدون اینکه مشخص
باشـــد چه نهادی جلوی این ســـرویس را
گرفته،مجدداًفعالیتخودراازسرگرفت.
یک روز بعـــد از این اتفاق ،وزیر ارتباطات
در حاشیه یکی از ســـفرهای استانی خود
اعـــام کرد که تمـــاس صوتی تلگـــرام با
مجوز وزارت ارتباطات شروع به فعالیت
کرده و اگر مشکلی در فعالسازی تلگرام
صوتی وجـــود داشـــتً ،
اصـــا راهاندازی
نمیشد اما 24ساعت از اظهارات محمود
واعظـــی در خصـــوص تمـــاس صوتـــی
تلگرام نگذشـــته بود که دوباره خبرهایی
در خصوص مسدودســـازی این سرویس
در فضای مجازی منتشـــر شد ،اما این بار
نهاد مسدودســـاز این سرویس مشخص
بـــود «قوهقضائیـــه» .در خصـــوص اینکه
چرا قوهقضائیه دســـتور به مسدودسازی
تماس صوتـــی تلگرام داده هیچ پاســـخ
رسمی وجود ندارد و حتی وزیر ارتباطات
در واکنـــش بـــه چرایی این دســـتور اعالم
کرده اســـت که بایـــد از قوهقضائیه در این
خصـــوص ســـؤال شـــود ،اما چـــرا تماس
صوتی تلگرام مسدود شده است؟
 ëëاما و اگرهای بیپایان
فضای مجـــازی پر از نظرهای مختلف در
خصوص چرایی مسدودســـازی سرویس
تمـــاس صوتی تلگرام اســـت .برخی این
مسدودســـازی را بـــه مـــوارد امنیتی ربط
میدهندوبرخیدلیلاصلیاینتصمیم
را کاهـــش درآمـــد اپراتورهـــای ارتباطـــی
عنوان میکنند .حتی این گمانه زنیها تا
جایی پیش رفته که برخی اعالم میکنند
اپراتورهـــای تلفنهمـــراه با ارســـال نامه
بـــه قوهقضائیه از این نهاد خواســـتهاند تا
جلوی این ســـرویس را بگیـــرد .اظهارات
اخیر وزیـــر ارتباطـــات در ایـــن خصوص
هم مزید بر علت شده تا تأثیر اقتصادی
راهاندازی این سرویس بر درآمد اپراتورها
عامـــل اصلـــی مسدودســـازی تمـــاس
صوتی تلگرام عنوان شود .پیشتر محمود

تاپ اپ
ماهرخ چنگیز

خوانندگی یکی از هنرهایی اســـت
کـــه بســـیاری از افـــراد بـــه آن عالقـــه
دارنـــد اما متأســـفانه یا خوشـــبختانه
خوانندگـــی از آن هنرهایی اســـت که
ً
کامـــا به توانایی قدرت صـــدای افراد
بســـتگی دارد .برخی اســـتعداد ذاتی
در خوانندگی دارند و با کمی آموزش
میتواننـــد راه حرفـــهای خـــود را پیدا
کنند اما برخی ،شـــاید صـــدای خوبی
داشـــته باشـــند اما بـــرای اینکه کمی
صدایشـــان دلپذیرتـــر شـــود نیازمند
پشت سر گذاشتن دورههای تخصصی
آوازخوانـــی هســـتند .در حـــال حاضر

نیم نگاه

ëëمقاومـــت اپراتورهای ارتباطی در برابر ســـرویسهای اینترنتی که خدمات ســـنتی آنها را به خطر
میاندازد کامالً طبیعی اســـت اما به باور کارشناســـان ،اپراتورها میتوانند بـــا کمک دیتا یا اینترنت
همراه ،ضررهای احتمالی از ورود سرویسهای نوین را جبران کنند.
ëëبـــه باور بســـیاری از فعـــاالن ،راهانـــدازی ســـرویسهایی ماننـــد تماس صوتـــی تلگـــرام میتواند
به نفع اپراتورهایی باشد که روی شبکه دیتای خود سرمایهگذاری باالیی کردهاند.

واعظی اعالم کرده بـــود در صورتی اجازه
فعالیت تماس صوتی تلگـــرام در ایران
داده میشـــود که این سرویس ضرری به
سرمایهگذاریهای اقتصادی اپراتورهای
تلفنهمراه در کشـــور نزنـــد .در حالی که
پیکانانتقادمسدودسازیسرویسصوتی
تلگرام به ســـوی اپراتورهای تلفنهمراه
نشـــانه رفته اســـت ،آنها هرگونه دخالت
در مسدودســـازی این سرویس تازه نفس
را رد میکنند .روابط عمومـــی اپراتور اول
تلفنهمـــراه در پاســـخ به روزنامـــه ایران
در خصوص تأثیـــر تماس صوتی تلگرام
روی درآمـــد این شـــرکت اعـــام میکند
کـــه این اپراتور هیچ شـــکایتی نســـبت به
راهاندازی این ســـرویس نداشته و درست
نیست این گونه عنوان شـــود که اپراتورها
درخواســـت مسدودسازی این سرویس را
به قو ه قضائیه دادهاند .این مقام مسئول
یکنـــد که اگر قـــرار بود
در ادامـــه تأکید م 
اپراتورها نســـبت به چنین سرویسهایی
شـــکایت مطـــرح کنند پس بایـــد تماس

صوتی واتساپ و وایبر نیز بسته میشد.
روابطعمومی این شـــرکت در پاســـخ به
تأثیـــر تماس صوتـــی تلگرام بـــا توجه به
میـــزان ضریـــب نفـــوذ بـــاالی آن در بین
کاربـــران ایرانی میگوید« :این ســـرویس
مدت بسیار محدودی در ایران فعال شد
بنابراینمانمیتوانیمبگوییمتاچهمیزان
میتوانسترویمیزاندرآمدماتأثیرگذار
باشد ».در همین زمینه اپراتور دوم تلفن
همراه نیز تنها واکنش اش به توئیتی که در
توئیتر کرده خالصه میشود؛ توئیتی که در
آن تأکید شده این اپراتور نقشی در اختالل
و مسدودســـازی تمـــاس صوتـــی تلگرام
نداشته است .اپراتور سوم تلفن همراه هم
که حاضر بـــه اعالم نظر در این خصوص
به روزنامه ایران نشـــد اعالم میکند که از
طریق شـــبکههای اجتماعی ،این اپراتور
موضع رسمیاش را منتشـــر کرد ه است.
ایـــن اپراتـــور از طریق خبری کـــه در کانال
و ســـایت خود قرار داده تأکیـــد کرده که از
تماس صوتی تلگرام اســـتقبال میکند و

دورههای آموزش آوازخوانی گوناگونی
وجـــود دارد که شـــاید همه امـــکان یا
وقت حضور در آن را نداشـــته باشند.
اگر شما صدای خوبی دارید یا حداقل
اطرافیـــان تـــان چنین فکـــر میکنند
میتوانید به کمک اپلیکیشن Vanido
روی صدای خود کار کنید.
ایـــن اپلیکیشـــن میتوانـــد معلـــم
خصوصی آواز همراه شـــما باشـــد .اما
 Vanidoچطور میتواند به شما کمک
کنـــد؟ ایـــن برنامه بـــه صـــورت روزانه
تمرینهایـــی ارائه میکند تـــا با کمک
آن قـــدرت صـــدای خـــود را افزایـــش
دهید .از ســـوی دیگر ایـــن تمرینها به
تشـــخیص نتهـــا و پـــرورش توانایـــی
گوش شما در شناخت نتها نیز کمک
میکند .این برنامه هر روز ســـه تمرین
مشـــخص که در چهار دســـته چابکی،
بنیان صدا ،صدای ســـینه و صدای سر

تقسیم شده اســـت را در اختیار کاربران
خود میگذارد .البته این برنامه از یک
راه خالقانـــه هم برای آمـــوزش و ارائه

هرگز درصدد اعمال فیلترینگ در جهت
منافعخودنخواهدبود.
ëëمیـــزان مصرف دیتـــا توســـط تماس
صوتی تلگرام
اپراتورهای ارتباطی هرگونه دست داشتن
در مسدودسـ ــازی تماس صوتی تلگرام را
رد میکننـ ــد اما همچنان ایـ ــن فرضیه که
راهانـ ــدازی این سـ ــرویس روی درآمد این
شرکتهاتأثیرگذارخواهدبودپابرجاست.
با قبول این فرضیه این سؤال پیش میآید
که تمـ ــاس صوتی تلگـ ــرام چه میـ ــزان از
اینترنت گوشـ ــی کاربر را مصرف میکند.
میزان کیفیت این سـ ــرویس روی مصرف
دیتای گوشی کاربران تأثیرگذار است اما به
صورت کلی خبرگزاری ایلنا در یک بررسی
به این نتیجه رسیده است که با یک بسته
اینترنت 200مگابایتی یک روزه اپراتور اول
با قیمت  1500تومان ،بسته اینترنت 200
مگابایتـ ــی یک روزه اپراتـ ــور دوم با قیمت
 1200تومان و بسته اینترنت  200مگابایتی
یکروزهاپراتورسومباقیمت2هزارتومان،

تمرین به کاربرانش اســـتفاده میکند و
آن اینکه تمرین از طریق این برنامه به
شکل بازی و ســـرگرمی در آمده است.
به باور طراحان اپلیکیشـــن  Vanidoاز
ایـــن راه میتوان توجه بیشـــتر کاربران
را جلـــب کرد و همچنیـــن کمک کرد با
توجه بـــه ارائـــه امتیاز ،آنهـــا برای حل
تمرینها انگیزه بیشتری داشته باشند.
برای گرفتن نتیجه ،بهتر اســـت هنگام
کار با برنامه از هدفون گوشـــی خود هم
اســـتفاده کنید .این اپلیکیشـــن یک راه
کامل و جامع برای پیشـــرفت در زمینه
خوانندگی نیســـت اما میتواند یک راه
حـــل کمکی مفید در این زمینه باشـــد.
 Vanidoبـــه صورت رایـــگان در اختیار
کاربران سیســـتم عامل  iosقرار گرفته
است .برای دریافت اطالعات بیشتر در
خصوص این اپ میتوانید به ســـایت
 www. vanido.ioهم سر بزنید.

دستکش هوشمند برای بیماران فلج مغزی

جهانگردی با «گوگل ارث»

میترا جلیلی

قاب
فناوري

یکی از مشکالت پزشـ ــکان برای درمان بیماریهایی مانند
مولتی پل اسـ ــکلروزیس ،فلج مغزی و ،...اختالف نظر آنها
درباره درجه کشـ ــیدگی و سفت شدن عضلههای آنهاست؛
آنهـ ــا با خم کردن و جلو و عقب بـ ــردن اعضای بدن ،میزان
سـ ــفتی عضلـ ــه را در  6درجه تقسـ ــیمبندی میکنند و طبق
این درجات کشیدگی ،برای آنها تمرینات فیزیوتراپی تجویز
میکنند ولی مشـ ــکل اینجاسـ ــت که گاه تمرینـ ــات با میزان
سفتی عضالت هماهنگ نیست.
به همین دلیل هم تیم تحقیقاتی دانشگاه کالیفرنیا سن دیه
گو با همکاری بیمارسـ ــتان کودکان «رادی» در حال طراحی
دسـ ــتکش هوشـ ــمندی هسـ ــتند که میتواند میزان سـ ــفتی
عضالت را به طور اتومات اندازهگیری کند.نمونه آزمایشـ ــی
این دستکش هوشمند بیش از  300سنسور حساس به فشار
ی به رایانه متصل میشود تا اطالعات پزشکی بیمار در
در قسـ ــمت جلویی و همچنین یک شـ ــتاب سنج در بخش پشـ ــتی دارد و از طریق یو اس ب 
اختیار پزشک قرار بگیرد.
با حرکت دادن اعضای بدن ،سنسـ ــورها میزان نیروی به کار رفته برای حرکت دادن عضله و شـ ــتاب سنج نیز سرعت حرکت عضله را اندازهگیری
میکند و سپس یک برنامه رایانهای ،اطالعات را پردازش میکند .این محققان اکنون یک بازوی قابل تا شدن با سطوح مختلف مقاومت را طراحی
کردهاند تا با آزمایش دسـ ــتکش روی آن بتوان کم و کاسـ ــتیهای آن را از بین برد .این تیم تحقیقاتی همچنین در حال تالش برای افزایش میزان
دقت این دسـ ــتکش هوشـ ــمند هستند تا بتوان از آن در سایر موارد پزشکی همچون سالمت نخاع یا حتی تشخیص مشکل در رفتگی لگن نوزادان
نیز استفاده کرد.

the verge

از نوع دیگر
گـ ــوگل خدمات گوگل ارث خود را ارتقـ ــا داده تا کاربران
وب و گوشیهای اندرویدی به امکانات جدید و هیجان
انگیزی دسترسی یابند.
به گزارش مهر ،نسـ ــخه جدید گـ ــوگل ارث با همکاری
دانشـ ــمندان و چنـ ــد سـ ــازمان غیرانتفاعی بـ ــه ابزاری
موسوم به  Voyagerمجهز شده که با استفاده از آن میتوان در نقاط مختلف کره
زمین جهانگردی کرد و اطالعات دقیقی را نیز به صورت تعاملی در مورد هر نقطه
از جهان دریافت نمود .هماکنون از طریق  Voyagerمیتوان به  ۵۰تور جهانگردی
مختلف دسترسـ ــی داشت و گوگل میگوید هر هفته چند تور جهانگردی جدید از
سراسر جهان به این خدمات اضافه میکند.
تورهای یاد شده بسیار متنوع بوده و از جاذبههای طبیعی مانند کوهها و جنگلها
تا جاذبههای تاریخی را دربرمی گیرند .عالوه بر این دکمه یا بخت یا اقبال یا «I’m
توجوگر گوگل موجود بود به گوگل ارث هم اضافه
 »feeling luckyکه قبالً در جس 
شـ ــده تا کاربران با فشردن آن بتوانند به طور تصادفی تصاویر و اطالعاتی مربوط
به  ۲۰هزار نقطه تاریخی را که توسـ ــط گروه گوگل ارث جمعآوری شـ ــده دریافت و
مشـ ــاهده کنند .یک ویژگی بسـ ــیار جالب دیگر در گوگل ارث افزوده شـ ــدن دکمه
نمایش سـ ــه بعدی است که با استفاده از آن میتوان جاذبههای گردشگری را به
صورت سه بعدی و از زوایای مختلف مشاهده کرد .کاربران هم میتوانند تصاویر
کارت پستالی خود را از چشم اندازهای موجود در گوگل ارث به اشتراک بگذارند.
گوگل میگوید افزودن این قابلیتها به گوگل ارث دو سال به طول انجامیده و قرار
است در آینده نزدیک در دسترس کاربران  iOSهم قرار بگیرد .البته تنها کاربران
مرورگر کروم روی رایانه شخصی به این خدمات دسترسی دارند.

ëëشـــرکتهای اینترنتی از اینکه کاربری از اینترنت بیشـــتری اســـتفاده کند بسیار خشـــنود میشوند چرا
که حیات آنهـــا در بازار فعلـــی به میزان مصـــرف اینترنت بســـتگی دارد بنابراین راهاندازی سرویســـی
مانند تماس صوتی تلگرام میتواند برای این فعاالن جذاب باشد.

معلم خصوصی آواز

اهمیت توسعه بازار فضای مجازی در اشتغالزایی

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور بر اهمیت توسعه بازار به منظور
ایجاد اشتغال و کسب و کار در حوزه فضای مجازی تأکید کرد.
به گزارش «ایران» ،ابوالحسن فیروزآبادی در نخستین جلسه اشتغال
و فضای مجازی در مرکز ملی فضای مجازی کشـ ــور با حضور فعاالن و
نقش آفرینان این حوزه گفت :یکی از مشـ ــکالت توسعه کسب و کار در
حوزه فضای مجازی که باعث عدم اجرای صحیح نقشهای حاکمیتی
نیز میشود کوچکی بازار اسـ ــت و در صورتی که اندازه بازار توسعه یابد
توجو و خدمات
شاهد فعالیت شبکههای اجتماعی ،موتورهای جس 
ابری داخلی مناسب خواهیم بود .وی با اشاره به اینکه اپراتورها بازیگران
بزرگ این بازار بوده و در جهان نیز به سمت ایفای نقش در حکمرانی
کشورها در حال حرکت هستند ،تأکید کرد :اپراتورها میتوانند مدلهای
جدید کسب و کار را با رویکرد ایجاد اشتغال مطرح کنند تا شورای عالی
فضـ ــای مجازی براسـ ــاس آن در صـ ــورت نیاز سیاس ـ ـتهای الزم را به
تصویب برسـ ــاند.فیروزآبادی بر ضرورت ایجاد سیاستگذاری در حوزه
کسب و کارهای دیجیتالی تأکید کرد و گفت :ایران یک پنجم سهمی را
که باید از بازار  ICTدنیا داشـ ــته باشـ ــد هماکنون در اختیار دارد و این در
حالی است که حوزه تلکام هنوز نتوانسته به رشد مناسبی دست یابد.

ZDnet

ëëشـ ــورای مجازی برای سـ ــرو سـ ــامان دادن به حوزه  ICTتشکیل شده بود اما حاال
ینژاد،
به یک چالش جدید برای وزارت ارتباطات تبدیل شـ ــده است( .مسعودداور 
توگوبادنیایاقتصاد،بهار)92
رئیسسابقرگوالتوری،گف 
ëëزمان شـ ــکلگیری این شـ ــورا حتماً انگیزه ایـ ــن اقدام این بوده که سـ ــرویسهای
بیشـ ــتری داده شـ ــود یا حداقـ ــل هماهنگیهایـ ــی از طریـ ــق شـ ــورای عالی فضای
مجازی با دیگر بخشهای این حـ ــوزه صورت بگیرد تا در نهایت اصطکاک در این
حـ ــوزه از بین برود .اما قطعاً قرار نبوده این شـ ــکلگیری و به دنبال آن انتقال مرکز
تحقیقات مخابرات به این شـ ــورا تبدیل به یکی از دغدغههای این وزارتخانه شود.
(اسحاقجهانگیری،معاوناولرئیسجمهوری،سایتدولت،تابستان)92
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کاربر میتواند مکالمه با باالترین کیفیت
ممکن تا  8سـ ــاعت یعنـ ــی  480دقیقه از
طریق تماس صوتی تلگرام داشته باشد.
قطعاً این میزان نسبت به هزینه مکالمه
درون و بـ ــرون شـ ــبکهای بسـ ــیار پایینتر و
نشان از صرفه اقتصادی آن مخصوصاً در
زمان استفاده از اینترنت نامحدود خانگی
دارد ،البته کاربران میتوانند برای مصرف
کمتر دیتا گوشی همراه خود با تغییراتی در
تنظیماتسرویستلگرام(مراجعهData
 and Storage Settingsفعال کردن گزینه
)Use Less Dataهزینههـ ــای خود را کمتر
هم کننـ ــد .برای مثال در یک تسـ ــت که با
اینترنت  ۲مگابیت انجام شد ،یک دقیقه
تمـ ــاس صوتـ ــی ،حـ ــدوداً  ۳۶۰کیلوبایت
حجم مصـ ــرف میکنـ ــد ( ۲۰۰کیلوبایت
صـ ــدای ارسـ ــالی و  ۱۶۰کیلوبایـ ــت صدای
دریافتی) که مقدار اندک و به صرفهای به
حساب میآید .حاال اگر بخش تنظیمات
تلگرام خود برای کاهـ ــش مصرف دیتا را
فعال کرده باشـ ــید ،دیتای ارسـ ــالی از ۲۰۰
کیلوبایـ ــت به  ۱۶۰کیلوبایـ ــت کاهش پیدا
میکند.
ëëراههایی برای جبران ضرر
مقاومـــت اپراتورهـــای ارتباطـــی در برابر
سرویسهای اینترنتی که خدمات سنتی
آنهـــا را به خطر میانـــدازد کامالً طبیعی
اســـت اما به بـــاور کارشناســـان ،اپراتورها
میتوانند با کمک دیتا یا اینترنت همراه،
ضررهای احتمالی از ورود ســـرویسهای
نوین را جبران کنند .برای نمونه با شکسته
شدن انحصار خدمات نسلسومو چهارم
تلفن همراه کشـــور در دوسال اخیر میزان
مصرف دیتـــای کاربران ایرانـــی از طریق
تلفنهمراه رشـــد قابل توجهی داشته تا
جایی که مجموع کاربران نســـل ســـوم و
چهارم اپراتورهای تلفن همراه کشـــور به
چیزی در حدود  27میلیون کاربر (تا پایان
سال  )96می رسد.
بهنـــام جاللـــی ،کارشـــناس مخابراتی با
اعالم اینکه در تمام دنیا اپراتورها نسبت
به خدمات OTTها (خدمات شبکه های
مجـــازی ارتباطـــی) در ابتـــدا مقاومـــت
توگو با «ایران» میگوید:
داشتهاند در گف 
«ورود ســـرویسهای نویـــن کـــه به کمک
اینترنت امکان استفاده از آنها وجود دارد
به مرور زمان باعث شـــد که دیگر ارســـال
پیامک و تـــا حدودی هـــم تماس تلفنی

روی وب

جایی در ســـبد خانوادهها نداشته باشد و
در نتیجه اپراتورهای تلفن همراه سودی از
این بخش به دست نیاورند اما اپراتورهای
همـــراه یک راه حل پیدا کردنـــد و آن هم
شروع همکاری با صاحبان OTTبود».
وی در ادامـــه میافزایـــد« :درحال حاضر
بســـیاری از اپراتورهای همراه در امریکا و
اروپـــا ماننـــد  ،AT&T، Orangeورایزن و
وودافون و ...بخش اعظـــم هزینه خود را
از دیتا به دســـت میآورنـــد .این اپراتورها
خدمـــات پایهای مانند پیامـــک و تماس
صوتـــی را بـــه صـــورت رایـــگان در اختیار
کاربرانش میگذارد و از آن ســـو از قسمت
فـــروش اینترنـــت نامحدود خود کســـب
درآمدمیکند».
امـــا جاللی تصریح میکند کـــه در برخی
کشـــورها همچنان اپراتورها با OTTها در
نزاع هســـتند و هیچ همـــکاری با یکدیگر
ندارنـــد .برای مثال کشـــور دوبی فعالیت
اپلیکیشـــن واتـــساپ را ممنوع کـــرده و
کاربـــران با گوشـــی ای کـــه در این کشـــور
رجیستر شـــده باشـــد امکان اســـتفاده از
خدمات این برنامه را ندارند.
بـــه بـــاور بســـیاری از فعـــاالن ،راهاندازی
سرویسهاییمانندتماسصوتیتلگرام
میتواند به نفع اپراتورهایی باشد که روی
شبکه دیتای خود ســـرمایهگذاری باالیی
کردهاند .احمدرضا نخجوانی ،مدیرعامل
یکی از شرکتهای اینترنتی در خصوص
تأثیر تمـــاس صوتی تلگـــرام روی درآمد
اپراتورهای همراه و اینترنتی نیز میگوید:
«شـــرکتهای اینترنتی از اینکـــه کاربری
از اینترنت بیشـــتری اســـتفاده کند بسیار
خشـــنود میشـــوند چرا که حیات آنها در
بـــازار فعلی بـــه میزان مصـــرف اینترنت
بستگی دارد بنابراین راهاندازی سرویسی
ماننـــد تماس صوتـــی تلگـــرام میتواند
برای این فعاالن جذاب باشد اما از سوی
دیگر این سرویس برای اپراتورهای تلفن
همراهی که عمده درآمدشان از VOICE
اســـت میتواند یک تهدید جدی باشد».
او نیـــز رمز جلوگیـــری از ضـــرر اقتصادی
اپراتورهـــای همراه را توافـــق با OTTهای
مطرح بازار دانسته و تأکید میکند در این
بازار اپراتـــوری پیروز خواهد شـــد که روی
سرویس دیتای خود سرمایهگذاری باالیی
انجـــام دهد و خدماتش را نیز در ســـطح
شهرگسترشدهد.

افتتاح اینترنت پرسرعت
 727روستا در کرمانشاه

محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با حضور
در روسـ ــتای قلعه فرهاد خان از توابع شهرستان سنقر طی
مراسـ ــمی ارتباط بیش از  ٧٠٠روستا را با اینترنت پرسرعت
برقرار کـ ــرد .به گزارش «ایـ ــران» ،واعظی با بیان اینکه تحولی در زیرسـ ــاختهای
استان کرمانشاه ایجاد شده است ،گفت:مسأله اشتغال مورد توجه مردم ،مسئوالن
و دولـ ــت یازدهـ ــم اسـ ــت .وی در ادامه افزود :پهنای باند اسـ ــتان اکنون نسـ ــبت به
هرآنچه که تا ابتدای دولت ایجاد شـ ــده بود  11برابر شـ ــده است و شبکه انتقال نیز
با افتتاحهای جدیدی که صورت گرفته حدود  10برابر افزایش داشـ ــته است ،وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به اینکه در ابتدای دولت در هیچ روستایی در
کشور اینترنت وجود نداشت ،خاطرنشان کرد :اما در یک مرحله بعد از شروع به کار
دولتتدبیروامید 494روستایاستانکرمانشاهبهشبکهاینترنتپرسرعتمتصل
شـ ــدند و امروز نیز  727روستای دیگر به اینترنت متصل شدند تا در مجموع 1221
روستای استان کرمانشاه به اینترنت وصل شده باشد.
وی به راهاندازی مرکز بهرهبرداری آپا در دانشگاه رازی اشاره کرد و اظهار داشت:
همچنیـ ــن  40گیگابیت از مرز خسـ ــروی پرویز خان به عراق ترانزیت میشـ ــود و
عمالً  14شـ ــهر استان نیز به نسل سوم متصل شـ ــد و با  8شهری که از قبل وصل
بود این تعداد به  22شـ ــهر رسید .واعظی از اتصال  10شهر در این سفر به شبکه
نسـ ــل چهارم خبر داد و تصریح کرد 4 :شـ ــهر نیز از ابتدای شروع به کار دولت به
نسل چهارم تلفن همراه مجهز شده بودند که در مجموع  14شهر تحت پوشش
نسـ ــل  4تلفن همراه قـ ــرار گرفتند و عالوه بر آن توسـ ــعه شـ ــبکه باند پهن TD-
 LTEدر کرمانشـ ــاه نیز راهاندازی شـ ــد .وی در ادامه به اعتبارات اختصاص یافته
به این طرحها اشـ ــاره کـ ــرد و افزود :بـ ــا افتتاحهای امروز کـ ــه  300میلیارد تومان
سـ ــرمایهگذاری الزم داشـ ــت به عالوه  450میلیارد تومانی که از ابتدای دولت در
استان کرمانشاه سرمایهگذاری شده بود میتوان گفت که در این سه سال و نیمه
 750میلیارد تومان در اسـ ــتان کرمانشـ ــاه در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات
سـ ــرمایهگذاری انجام شـ ــده اسـ ــت و امیدواریم تا پایان کار دولت ،طرح ساخت
 750کیلومتر فیبر نوری شهرهای مختلف این استان که تحول جدی در شهرهای
مختلف استان ایجاد میکند ،انجام شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اتصال  913روسـ ــتا به اینترنت تا پایان کار این
دولـ ــت را یکی دیگر از برنامههای در حال اجرای این وزارتخانه برای این اسـ ــتان
بیان کرد و تصریح داشت 9 :شهر نیز به نسل سوم متصل میشود و بدین ترتیب
انتظار میرود تا پایان این دولت همه  31شهرستان کرمانشاه به نسل سوم تلفن
همراه مجهز شـ ــوند.واعظی در بخش دیگر از سـ ــخنان خود به مسأله اشتغال و
معیشـ ــت هم اشارهای داشت و گفت :اشـ ــتغال و معیشت هم مورد نظر مردم
و مسئوالن استان کرمانشاه و هم دولت است و اشتغال یکی از موضوعات جدی
است که از ابتدای دولت به دلیل بیکاری انباشته از دولت گذشته ،برای جبران آن
محدودیتهای زیادی در بودجه و همچنین مشکالت تحریم داشتیم.
وی تصریح کرد :دولت بیش از حد فربه شده بود و استخدام هم مشکل بیکاری را
حل نمیکرد و تنها راه،کارآفرینی بود و ورود بخش خصوصی که با سرمایهگذاری
خود شغل ایجاد کند.وی ادامه داد:سال گذشته نخستین سالی بود که تحریمها
برداشته شد و شاهد بودیم تعداد کسانی که شغل گرفتند بسیار زیاد بود ،هرچند
سال گذشته بیش از یک میلیون و 200هزار نفر وارد بازار کار شدند لذا حتماً باید
برنامهریزی کنیم که سـ ــالی یک میلیون شـ ــغل ایجاد شـ ــود تا در مسأله بیکاری
تحولی رخ دهد.

