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رونمايي ناسا از روبات
ميمون نما

ناسا از روبات ميمون شكلي رونمايي كرده كه از قابليت مهمي همچون نقشهبرداري
سه بعدي از محيط اطراف برخوردار است و ميتواند وظايف مهمي در مأموريتهاي
فضايي به عهده بگيرد .به گزارش مهر ،اين روبات جديد كه  RoboSimianنام دارد
در زمره يكي از پيشرفتهترين روباتهاي جهان قرار دارد .گروهي از محققان آزمايشگاه
ج��ت در كاليفرنيا ،اين فناوري جديد را ارائه كردهاند كه هدف از آن ،خلق سيس��تم
روباتيك هوشمندي است كه توانايي دستكاري اجسام را داشته باشد .بازكردن شير،

ايجاد حفره در ديوار ،هدايت خودرو و توانايي در خارج شدن از آن از جمله قابليتهايي
اس��ت كه اين روبات از آن برخوردار اس��ت.از جمله ويژگيهاي خاص اين روبات كه
به ادعاي محققان آزمايش��گاه جت ناس��ا ،آن را از س��اير رقبا متمايز ميكند ،توانايي
خيره كننده در عبور از موانع و همچنين رويارويي با چالشهايي اس��ت كه پيروزي
در آنها نياز به سطح بااليي از چاالكي دارد .ناسا در نظر دارد در آينده از اين روبات و
سيستمهاي هوشمند مشابه آن در توسعه اكتشافات فضايي خود استفاده كند.

<ایران> در گفت وگو با کارشناسان به بحث گذاشت

سوسن صادقي

مدت زماني است که مس��أله افزايش تعرفه
تلفن ثابت بحثی داغ را ميان ش��رکت مخابرات
و وزارت ارتباطات و فن��اوري اطالعات رقم زده
اس��ت .مخابرات بر اين عقيده است که به دليل
هم کدس��ازي دچار ضرر ش��ده اس��ت بنابراين
خواستار آن اس��ت که وزارت ارتباطات موافقت
خود را با افزايش تعرفه تلفن ثابت اعالم کند .در
مقابل وزارت ارتباط��ات بر اين نکته تأکید دارد
که مخابرات برنامه توس��عهاي را ارائه نداده است
پس افزايش تعرفه تلفن ثابت از دستور کار خارج
ميش��ود .همين مسأله ما را بر آن داشت تا نظر
نمايندگان مجلس را جويا شويم.
افزايش تعرفه منطقي نيست
«از وقتي تلفن ثابت به مخابرات واگذار شده
انتظار ميرفت با استفاده از فناوريهاي نوين و
جديد بتواند درآمد کسب کند نه اينکه صرفاً به
دنبال افزايش تعرفه تلفن ثابت باشد».
حسين گروس��ي ،عضو کميسيون صنعت و
معدن مجلس ش��وراي اسالمي يکي از مخالفان
افزايش نرخ تلفن ثابت اس��ت .گروس��ي با بيان
مطلب فوق ميگويد :امروزه در دنيا با اس��تفاده
از توس��عه تلفن ثابت براي استفاده فناوريهاي
جديد (مانند استفاده از تلفن ثابت براي ارسال
پيام) درآمد زيادي کسب ميکنند.
گروسي نماينده شهريار ،شهر قدس و مالرد
توگ��و با روزنامه ايران با بيان اينکه نبايد
در گف 
ش��رکت مخابرات ايران بر افزايش تعرفه تلفن
ثاب��ت تکيه کن��د ،ميافزايد :نباي��د هر جا کم
آورديم از مردم هزينه بيشتري دريافت کنيم اين
کار منطقي و پذيرفتني نيس��ت بلکه بايد کاري
کنيم که از هزينههاي مردم کاسته شود نه اينکه
بر هزينههاي مردم بيفزاييم.
حس��ين گروسي همچنين افزايش تعرفه را
موجب باالرفتن تورم دانسته و در ادامه ميافزايد:
اين کار تبعات اجتماعي ديگر مانند مراجعه افراد
جامعه به سازمانها و مراکز به صورت حضوري و
به دنبال آن افزايش مصرف سوخت و آلودگي هوا
را در پي خواهد داشت .گروسي عضو کميسيون
صنعت و معدن ميگويد :هرچقدر تالش کنيم
هزينهه��اي اين چنيني را کاهش دهيم به نفع

تعرفه تلفن ثابت؛ موافقان و مخالفان
نیم نگاه
اهلل وردي دهقان ،عضو کميس�يون صنعت و معدن مجلس  :هنوز مخابرات ايران نتوانس�ته در بحث ارتباطات جايگاه
بينالمللي خود را بيايد با توجه به همين مسئله نبايد تعرفه تلفن ثابت افزايش يابد چرا که ايران بايد در سطح بينالمللي
به جايي ميرسيد که مرکز تبادالت بين غرب و شرق ميشد و اين اتفاق نيز هنوز نيفتاده است.
حس�ين گروس�ي ،عضو کميس�يون صنعت و معدن مجلس :نبايد هر جا کم آورديم از مردم هزينه بيشتري دريافت کنيم
اين کار منطقي و پذيرفتني نيس�ت بلکه بايد کاري کنيم که از هزينههاي مردم کاس�ته شود نه اينکه بر هزينههاي مردم
بيفزاييم.
داوود زارعيان سخنگوي شرکت مخابرات ايران :آخرين بار که تعرفههاي تلفن ثابت افزايش پيدا کرد مربوط به سال 82
ميشود که از سوي سازمان تنظيم مقررات تصويب شد .يعني دقيق ًا تعرفهها مربوط به  12سال پيش است و در اين مدت
تغيير جدي در تعرفهها ايجاد نشده است.
کشور اس��ت چون از تردد در شهر ،آلودگي هوا
و مراجعه براي کار غير ضروري کاسته ميشود
از اي��ن رو اين افزايش نرخ مکالمات تلفن ثابت
معقول و منطقي به نظر نميرسد و ما به عنوان
نماينده م��ردم افزايش هزينههاي تلفن ثابت را
منطقي نميدانيم.
اهلل وردي دهقان ديگر عضو کميسيون صنعت
و معدن مجلس شوراي اسالمي نيز معتقد است
اگر افزايش تعرفه مطابق توسعه منطقي باشد،
اش��کالي ندارد ولي در عمل اينگونه نيست و ما
توس��عهاي نميبينيم .دهقان ميافزايد :نگاهي
گذرا به عملکرد شرکت مخابرات نشان ميدهد
که اين ش��رکت تمام قش��رهاي جامعه را براي
استفاده از تلفن ثابت تحت پوشش امکانات خود
قرار ن��داده ،بنابراين افزاي��ش تعرفه تلفن ثابت
منطقي نيست.
وی ميگويد :ش��رکت مخابرات ايران در ارائه
خدم��ات به مردم عملکرد ضعيف��ي در داخل و
خارج کش��ور داشته است .هنوز مخابرات ايران
نتوانس��ته در بحث ارتباطات جايگاه بينالمللي
خود را بيايد با توجه به همين داليل نبايد تعرفه
تلف��ن ثابت افزايش يابد چرا ک��ه ايران بايد در
جايگاه بينالمللي به جايي ميرس��يد که مرکز
تبادالت بين غرب و شرق ميشد و اين اتفاق نيز
هنوز نيفتاده است بنابراين بايد گفت مخابرات
در زمينه توسعه خوب عمل نکرده است.
دهقان نماين��ده مردم ورزق��ان و خاروانا به
تبعيضي ک��ه ش��رکت مخاب��رات در واگذاري

خدمات به برخي شهرستانها ميگذارد ،اشاره
کرده و اظهار ميدارد :در برخي شهرستانها نه
تنها ضع��ف خدمات در بخش تلفن ثابت وجود
دارد بلک��ه در زمينه اينترنت و تلفن همراه هم
اي��ن عملکرد ضعيف ،ديده ميش��ود .از اين رو
نمايندگان با افزايش تعرف��ه تلفن ثابت موافق
نيس��تند .افزاي��ش تعرفه بايد بر حس��ب ارائه
خدمات باکيفيت باشد نه چيز ديگري.
از س��وي ديگ��ر داوود زارعيان س��خنگوي
ش��رکت مخابرات عملکرد مخابرات را شفاف و
بحث نبود توس��عه و برنامه توسعهاي مخابرات
را درس��ت ندانسته و اظهار ميدارد :مگر امکان
دارد يک ش��بکه بدون توسعه فعال بماند .بايد
گفت مخابرات تعداد تلفنهاي ثابت را در فاصله
س��ال  88تا  94از  25ميليون ب��ه بيش از 29
ميلي��ون و  700هزار رس��انده يعني بيش از 4
ميليون افزايش داشته اس��ت .تعداد پورتهاي
ديتا از 98هزار به  4ميليون و  100هزار رسيده
است .تعدادس��يم کارتهاي واگذار شده نیز از
32ميليون به بيش از  60ميليون رسيده است و
اينها همه نشان از انجام کارهاي توسعهاي دارد.
سخنگوي شرکت مخابرات ايران ميافزايد :اگر
درآمد ش��رکت بيشتر ميشد و تعرفه آن مانند
بقي��ه تعرفههاي خدماتي افزايش پيدا ميکرد،
ميتوانستيم توسعه بيشتري نيز داشته باشيم.
مذاکره تا رسيدن به نقطه اشتراک
اما صابر فيضي کارش��ناس مخابرات چالش
ش��رکت مخاب��رات اي��ران و وزارت ارتباطات و

فناوري اطالع��ات را چالش مفي��دي نميداند.
فيض��ي ميگويد :اين دو نهاد نبايد در تقابل با
يکديگر باشند و هر طرف تنها حرف خود را بزند
بلکه نياز است مخابرات و وزارت ارتباطات با هم
تعامل داشته و از اين طريق مشکالت خود را حل
کنند و به اعتقاد من مخابرات و سازمان تنظيم
مقررات نياز است تا رسيدن به نقطه اشتراک با
يکديگر مذاکره داشته باشند.
داوود زارعيان س��خنگوي شرکت مخابرات
اي��ران با بيان اينک��ه مخابرات کم��اکان درباره
افزاي��ش تعرف��ه تلف��ن ثابت منتظ��ر تصميم
سازمان تنظيم مقررات است ،ميگويد :آخرين
ب��ار ک��ه تعرفههاي تلف��ن ثابت افزاي��ش پيدا
کرد مربوط به س��ال  82ميش��ود که از سوي
سازمان تنظيم مقررات تصويب شد .يعني دقيقاً
تعرفهها مربوط به  12س��ال پيش اس��ت و در
اين مدت تغيير جدي در تعرفهها ايجاد نش��ده
اس��ت .زارعيان تغيير نرخ مکالمات تلفن ثابت
در طرح همکدس��ازي را افزايش تعرفه نميداند
و ميگويد :افزايش��ي هم ک��ه در نرخ مکالمات
تلفن ثابت بود به علت تغيير س��اختار در سال
 92ايجاد شد بنابراين وقتي همکدسازي اتفاق
افتاد مخابرات در برخي اس��تانها  8درصد و در
برخي استانها  30درصد کاهش درآمد داشته
است .بنابراين ميتوانيم بگوييم که در اين مدت
افزايش درآمد نداش��ته ،بلکه کاهش درآمد هم
داشته است.
سخنگوي ش��رکت مخابرات ايران در پاسخ

به سؤال روزنامه ايران که شرکت مخابرات چند
درصد افزايش را مد نظر قرار داده است ،ميگويد:
مخابرات خيلي اص��راري به گفتن و ارائه عدد
و رقم به کميس��يون تنظيم مقررات ندارد ولي
از کميس��يون تنظيم مقررات انتظ��ار داريم که
وضعيت تعرفهها را به گونهاي ساماندهي کند که
شرکت نسبت به گذشته زيان نبيند.
زارعي��ان ميگوي��د :تا درآمدي نباش��د که
نميتوانيم توس��عه ش��بکه را پيگيري کنيم .ما
معتقديم سازمان تنظيم مقررات بايد به گونهاي
افزايش نرخ مکالمات تلفن ثابت را افزايش دهد
ک��ه کاهش درآمد مخابرات را جبران کند و يک
ميزان منطقي براي سرمايه گذاري افزايش دهد.
به هر حال پرونده تعیین تعرفه تلفن همراه
همچنان بر مناس��بات دو نه��اد دخیل در امور
ارتباطات و فناوری کش��ور سایه افکنده است.
افزايش تعرفه مخابرات��ي مکالمات تلفن ثابت
زمان��ي کليد خورد که مخابرات قصد داش��ت
طب��ق مصوبه کميس��يون تنظيم مق��ررات در
مردادماه س��ال  92تعرف��ه مکالمههاي تلفني
را افزاي��ش دهد ولي وزير ارتباطات تنها تغيير
تعرفهها براي اجراي طرح يکسانسازي کدهاي
استاني از سوي شرکت مخابرات را صادر کرد.
(ن��رخ به ازاي هر دقيق��ه مکالمه ثابت به ثابت
داخل استاني از  30به  33ريال افزايش يافت)
در اي��ن طرح مقرر ش��ده بود که اگر ش��رکت
مخابرات دچار ضرر و زيان ش��ود در تعرفهها
بازبين��ي ص��ورت گيرد ولي وزي��ر ارتباطات با
اع�لام اينکه با تغيير تعرفه ه��ا ،نرخ آبونمان
300براب��ر افزايش داش��ته و مخاب��رات برنامه
توس��عهاي خوب و جديدي ارائه نداده اس��ت
اعالم کرد تا این ش��رکت برنامه توسعه خوبي
ارائه ندهد ،تغيير تعرفهها را بررس��ي نميکند.
از سوي ديگر شرکت مخابرات مدعي است که
هم کدس��ازي تلفنها طرح توسعهاي بوده و با
ميلياردها هزينهاي که براي آن شده مخابرات
با کاهش  10تا 30درصدي درآمد مواجه شده
اس��ت و تغيي��ر تعرفهها نيز کاه��ش درآمد را
جبران نکرده است .اينک با تمامي موارد ذکر
شده بايد منتظر ماند و ديد چه زماني قصه پر
چالش تعرفه تلفن ثابت به اتمام خواهد رسيد.
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شركت پست در بدنه دولت باقي ميماند

معاون اجرايي رئيس جمهوري بر تجربه س��اير كشورهاي جهان در حفظ
وظايف حاكميتي شركتهاي پست و واگذاري ساير امور به بخش خصوصي
تأكيد كرد.
به گزارش ايس��نا ،محمد ش��ريعتمداري گفت :بديهي اس��ت با توجه به
تجربه موجود در ساير كشورهاي جهان كه حاكي از حفظ وظايف حاكميتي
ش��ركتهاي پست واگذاري س��يار امور به بخش خصوصي است و به همين
دليل تغييرات الزم در اساس��نامه آن ش��ركت صورت پذيرفته و مقرر ش��د
ش��ركت پس��ت در بدنه دولت با هدف خدمترس��اني به بخشهاي كنترل
برخوردار كشور باقي بماند و كماكان در خدمت مردم شريف ميهن اسالمي
باشد.

پارسي جو با پوشش يك ميليارد صفحه در راه است

دبي��ر كارگ��روه فني جويش��گر
بومي «پارس��ي ج��و» با اش��اره به
راه اندازي نس��خه آزمايشي دومين
موتور جستوجوي ايراني با پوشش
 500ميلي��ون صفحه وب فارس��ي،
گف��ت :در مراحل بعدي ،پوش��ش
بيش از يك ميليارد صفحهاي براي
اين جويشگر هدفگذاري شده است.
به گ��زارش ايرنا ،مژگان فرهودي افزود :پس از رونمايي جويش��گر بومي
يوز ،متخصصان ايراني در تالش هستند تا «پارسي جو» را متناسب با ذائقه
ايرانيها طراحي و ارائه كنند .وي از افزايش تعداد كاربران اين جويشگر خبر
داد وگفت :درحال حاضر تعداد كاربران اين س��رويس روزانه به طور متوسط
به بيش از  200هزار نفر رسيده است.
فرهودي همچنین به خدمات قابل ارائه اين جويش��گر اشاره كرد و گفت:
سرويسهاي جس��توجوي نقشه ،تصوير ،آوا ،اخبار ،هواشناسي و ترجمه از
مهمترين خدمات جانبي اين جويشگر است.

فعال سازي سيم كارت آنالين ميشود

معاون س��ازمان تنظيم مقررات
و ارتباط��ات راديوي��ي از اتص��ال
آنالين اپراتورهاي موبايل به سامانه
ثبت احوال جهت س��اماندهي ثبت
مشخصات مش��تركان سيم كارت و
رفع معضل خريد س��يم كارتهاي
غيرقانوني فعال خبر داد.
به گزارش مهر ،غالمرضا داداشزاده با بيان اينكه تا پيش از اين زماني كه
مشترك سيم كارت خريداري ميكرد پس از ثبت هويت در بانك اطالعاتي
اپراتور ،سيم كارت به صورت آنالين فعال نميشد و حداقل  ۲۴ساعت زمان
ميبرد ،افزود :اين موضوع يكي از داليلي بود كه بسياري از مشتركان نسبت
به خريد س��يم كارتهاي فعال از بازار اقدام ميكردند كه اين كار غيرقانوني
اس��ت .وی تصريح كرد :بزودي احراز هويت و فعالس��ازي س��يم كارتهاي
موبايل آنالين خواهد ش��د .وي اتصال به س��امانه ثبت احوال و ثبت آنالين
مالكيت س��يم كارت را راهي براي جلوگيري از خريد س��يم كارتهاي فعال
در بازار عنوان كرد و گفت :با اجراي اين طرح ،حتي كس��اني كه قصد دارند
فقط براي يك روز ،سيم كارت داشته باشند و يا توريستها ،ميتوانند سيم
كارت خود را به نام بزنند و ديگر كس��ي به دنبال تهيه س��يم كارت فعال از
بازار نخواهد بود.

