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رونمايي از روبات
گزارشگر هواشناسي

يکي از ش��بکههاي تلويزيوني کش��ور چين براي نخستينبار از روبات گزارشگر
 Xiaoiceبراي ارائه اخبار مربوط به آبوهوا استفاده کرد .به گزارش ايسنا ،روبات
گزارشگر آبوهوا در واقع يک هوش مصنوعي است که اطالعات خام هواشناسي را
به زبان چيني و با لحني کام ً
ال دوست داشتني براي بينندگان بيان ميکند.اين روبات
جزو آخرين نسل از نرمافزارهاي هوش مصنوعي شرکت مايکروسافت است وصداي
در نظر گرفته شده براي روبات گزارشگر بسيار آرام و کام ً
ال جدي بوده و ميتوان از

آن براي اعالم رويدادهاي مهم نيز استفاده کرد .يکي از مديران شرکت مايکروسافت
گفت :سطح توانايي هوش مصنوعي در نرمافزار جديد تا حدي باالست که به روبات
اجازه ميدهد عالوه بر گزارش کامل و بدون خطا ،امکان آناليز و پيشبيني برخي از
رويدادهاي هواشناسي را با دقت بسيار بااليي داشته باشد .وي در ادامه افزود :روبات
گزارشگر همچنين به برنامهنويسي سنجش احساسات مجهز شده است ،بهطوريکه
ميتواند حتي نظرات احساسي را بيان کند.

از سوي وزير ارتباطات در سومين نشست فعاالن بخش فاوا اعالم شد

عزم دولت برای حضور بخش خصوصی در عرصه فناوری

گ�روه فناوري پنج��م دي ماه
پژوهش��گاه ارتباطات و فناوري اطالعات
ميزبان نشست فعاالن بخش فاواي كشور
بود .نشستي كه با حضور محمود واعظي
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات برگزار
شد.
در اي��ن نشس��ت وزير ،سیاس��ت و
برنامههای جدید دولت اعتدال در حوزه
فناوری ارتباطات و اطالعات را تش��ریح
کرد و گفت :دولت همواره حامي بخش
خصوصي و خواستار حضور اين بخش در
فاوا (فناوری ارتباطات و اطالعات) است و
به هيچ عنوان جاي اين بخش را نخواهد
گرفت و عزم دولت براي فعالتر ش��دن
بخش خصوصي جدي است و با جديت
از اين بخش حمايت خواهد كرد.
واعظي گف��ت :اراده دولت براي فعال
ش��دن بخش خصوصي اين نيس��ت كه
فقط پول تزريق كند و همه كارها را خود
انج��ام دهد بلكه بخ��ش خصوصي بايد
فعاليتهاي خود را ب��ه موازات عملكرد
دولت افزايش دهد.
وزي��ر ارتباطات و فن��اوري اطالعات
خاطرنش��ان كرد :بخشهاي خصوصي
بايد با تقويت يكديگر قويتر عمل كنند
و فقط منتظر حمايتهاي دولتي نباشند.
وي با اشاره به نقش بخش خصوصي در
ساير كش��ورها گفت :دولت امريكا نيز از
بخشهاي خصوص��ي حمايت ميكند
اما اين بدان معني نيس��ت كه دولت به
ط��ور هميش��گي منابع مال��ي را تأمين
كند .واعظي ب��ه فعاليت دولت و وزارت
ارتباطات و فن��اوري اطالعات در اين دو
س��ال اش��اره و بيان كرد :من هميشه از
بخشه��اي زيرمجموعه خ��ودم انتظار
زي��ادي دارم ،زيرا فكر ميكنم  4س��ال
زمان كمي براي خدمت به مردم است اما
اين طور نيست كه در اين دو سال كاري
نكرده باشيم يا در يك سال و نيم آينده
نخواهيم كاري كنيم.

وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات با
بيان اينكه مسئوليتي كه بر عهده دولت
است در برابر مسئوليت بخش خصوصي
بسيار بزرگ است افزود :در نشستهاي
اينچنيني كه برگزار ميشود افراد بايد
ايدههاي خود را بياورند و وقتي من زمان
خود را صرف اين نشستها میکنم بايد
آنقدر مفيد باشد كه مشكلي از وزارتخانه
حل كند.
ضرورت�ي به نام توس�عه كاربري
فاوا
نص��راهلل جهانگ��رد رئيس س��ازمان
فناوري اطالعات نيز در سومين نشست
هم انديش��ي با فعاالن خصوصي ICT
با اش��اره به اينك��ه آييننامه توس��عه و
گس��ترش كاربري فن��اوري اطالعات و
ارتباطات ،نيازهاي حقوقي كس��ب و كار
ف��اوا را تأمين ميكند اعالم كرد :با ابالغ
آييننامه توسعه و گسترش كاربري فاوا
از س��وي دولت ،زمينه رفع بس��ياري از
مشكالت موجود در جهت توسعه كسب
و كار اين حوزه فراهم شده است.
وي افزود :اين آييننامه زمینه تحول
در نظام اقتصادي ،اجتماعي ،سياس��ي و
فرهنگي كشور بر محور دانش و فناوري
را فراه��م كرده اس��ت .وي با ی��ادآوری
محورهای این منش��ور خاطرنشان كرد:
م��واردی مثل؛ فراهم ك��ردن زمينهها و
فرصتهاي بهتر براي جلب مش��اركت
بخش خصوصي و ترغيب سرمايهگذاري
در اجراي فعاليتها براي رش��د فناوري
اطالعات در كش��ور ،تس��هيل و تسريع
خدمترس��اني به آحاد جامعه از رهگذر
گس��ترش خدمات الكترونيكي و كاربرد
آن در تم��ام بخشهاي كش��ور ،ارتقاي
كارآم��د نظ��ام اداري كش��ور مبتني بر
گسترش فاوا و توسعه س��رمايه انساني
فاوا به عنوان اولويت راهبردي در توسعه
اش��تغال دانش پايه و ارزش افزا از جمله
اهداف تدوين اين آيين نامه بوده اس��ت.

مع��اون وزير ارتباطات گفت :بر اس��اس
آيين نامه توسعه و گسترش كاربري فاوا،
وزارت امور اقتص��اد و دارايي با همكاري
ساير دس��تگاههاي اجرايي موظف است
س��از و كارهاي الزم درجلب و تس��هيل
و مشاركت ش��ركتهاي بينالمللي در
فعاليتهاي فاوا اي��ران را فراهم كند كه
تاكنون دستورالعمل مربوطه تدوين شده
و پس از طي مراحل قانوني ابالغ خواهد
شد .وي ادامه داد :همچنين مقرر شده
اس��ت وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت
تسهيالت و س��از و كارهاي الزم جهت
توس��عه صادرات وحضور ش��ركتهاي
خصوصي ايراني در بازارهاي بينالمللي
فاوا را فراهم كند.
رئيس سازمان فناوري اطالعات ايران
با اش��اره به اهميت حفظ بازار كار براي
نيرويهاي داخلي اظهارداش��ت :در اين
آيين نامه و به منظور صيانت از نيروي كار
داخلي و استفاده از توانمنديهاي داخلي،
عالوه بر ساير مقررات به كارگيري نيروي
كار خارجي در حوزه فاوا از نظر كيفيت
تخصصي بايد حداقل دس��تمزد در حد
پرداخت هف��ت برابر حداقل حقوق پايه
قان��ون كار هر س��ال باش��د .وي تأكيد
كرد :در كش��ورهاي توس��عه يافته براي

دولت هم�واره حامي بخش
خصوصي و خواستار حضور
اي�ن بخش در فاوا اس�ت و به هيچ
عن�وان جاي اين بخ�ش را نخواهد
گرف�ت و عزم دولت ب�راي فعالتر
شدن بخش خصوصي جدي است و
ب�ا جدي�ت از اي�ن بخ�ش حمايت
خواهد كرد

جلب نيروي كار نخبه ،سقف مشخصي
از دستمزد تعيين ميشود كه با افزايش
اين سقف ،در جذب نيروهاي با استعداد
با ديگر كشورهاي توس��عه يافته رقابت
ميكنن��د .وي افزود :اما در كش��ورهاي
كمتر توس��عه يافته كه نيروي كار نخبه
صادر ميكنند ،براي حفظ بازار كار براي
نيروه��اي داخلي ،اجازه ج��ذب نيروي
كار حرف��هاي با حقوق باالت��ر از حداقل
حقوق نيروي داخلي تعيين ميكنند تا
نيروه��اي با مهارت ك��م و معمولي وارد
كشور نش��وند .نصراهلل جهانگرد تصريح
كرد :تمهيدات براي توسعه محتوا به خط
و زبان فارسي در فضاي مجازي و تسهيل
تبادل اطالعات ميان دستگاههاي اجرايي
از ديگر بخشهاي آيين نامه توس��عه و

گسترش كاربري فاوا محسوب ميشود
تدوين س�ند راهبردي  ICTپس
از دوران تحريم
در بخش ديگري از اين نشست علي
اصغر عميديان رئيس س��ازمان تنظيم
مقررات و ارتباطات راديويي (رگوالتوري)
از تدوين س��ند راهبردي همكاريهاي
بينالمللي در ح��وزه فناوري اطالعات و
ارتباطات پس از تحريمها خبر داد.
مع��اون وزير اعالم كرد :اين س��ند با
مشاركت وزارت ارتباطات و سازمانهاي
تابعه ،وزارت علوم ،وزارت صنعت و معدن،
معاونت علمي و فناوري رئيس جمهوري،
س��ازمان فضايي ،پژوهشگاههاي مرتبط
با بخ��ش فناوري اطالعات ،س��نديكاي
مخابرات ،س��ازمان نظام صنفي رايانهاي
و ني��ز اپراتوره��اي ثابت و س��يار بخش
ارتباطات كش��ور تدوين شد .وي افزود:
در اي��ن زمين��ه كارگروه��ي در دفت��ر
مع��اون اول رئيس جمه��وري با حضور
اين اعضا تشكيل شد و طي جمعبندي
نشستهاي مشترك چارچوب اين سند
راهبردي براي اجرا استخراج شده است.
رئي��س س��ازمان تنظيم مق��ررات و
ارتباطات راديويي ،ارتقا و توانمندسازي
صناي��ع داخلي را از جمله اهداف تدوين
اين س��ند برشمرد و گفت :در اين راستا
حفاظ��ت از صنايع و تولي��دات داخلي،
توسعه سطح تكنولوژي در بخش فاوای
كش��ور و نيز انتقال تكنولوژي به همراه
نيازهاي كليدي در اين بخش در دستور
كار قرار گرفته است .عميديان خاطرنشان
ك��رد :در اين راس��تا و براي رس��يدن به
اه��داف مدنظ��ر جذب س��رمايهگذاري
خارجي ،صدور خدمات فني مهندسي و
حماي��ت از بخش خصوصي براي انتقال
تكنولوژي از جمله برنامههاي مورد نظر
اس��ت .وي با اش��اره به س��از و كارهاي
اجرايي براي عملياتي شدن اين سند از
شناسايي تكنولوژيهاي كليدي مرتبط و

انتخاب الگوي مشخص و نيز تدوين نقشه
راه تكنولوژي خبر داد.
پي�ش ش�رطهاي كس�ب و كار
ديجيتال
«پيش شرايطهاي اكوسيستم كسب
و كار ديجيتال ،در اختيار داش��تن منبع
وس��يعي از اس��تعدادها ،فراه��م ب��ودن
زيرس��اخت اينترنت پرسرعت و مساعد
بودن محيط كسب و كار است» .فريدون
قاسمزاده ،مديرعامل شركت افرانت نيز
با بيان مطلب فوق در س��ومين نشست
فعاالن بخش فاوا كشور و با اشاره به اينكه
از افتخارات دولت ،افزايش س��ه برابري
پهناي باند در دو سال است ،اظهار كرد:
 40ميليون گوش��ي هوش��مند در ايران
وج��ود دارد كه نش��ان ميدهد ذهنيت
براي توسعه زيرساخت فراهم است.
اي��ن فع��ال ح��وزه فن��اوري درباره
پيشنهاد راهكارهاي بهبود توضيح داد:
انحصارزدايي از پهن��اي باند بينالملل،
حمايت از توسعه ديتاسنترها ،جلوگيري
از هرگون��ه انحص��ار و خ��ودداري از
رقاب��ت با بخش خصوصي ،اس��تفاده از
ظرفيتهاي قانوني بويژه قانون حمايت
از صناي��ع دانش بني��ان و ايجاد مراكز
رشد و پاركهاي فناوري توسعه بخش
خصوص��ي از جمل��ه راهكاره��اي الزم
اس��ت .گفتني است س��ومين نشست
هم انديش��ي با فعاالن خصوصي ICT
در حال��ي به كار خود پاي��ان داد كه در
اي��ن مراس��م از محم��ود خس��روي به
عنوان مس��ئول كميته اربعين ،رئيس
ش��ركت ارتباطات زيرساخت ،صدوقي،
مديرعام��ل ش��ركت ارتباطات س��يار
همراه اول ،دزفولي ،مديرعامل ش��ركت
ارتباطات سيار ايرانسل ،صدري ،شركت
ارتباطات س��يار رايتل ،آذري جهرمي،
عضو ش��ركت ارتباطات زيرس��اخت به
عنوان فراهمآورندگان امكانات ارتباطي
در راهپيمايي اربعين قدرداني شد.
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بازديد وزير ارتباطات از <پنجره واحد گمرک>

وزير ارتباط��ات و فناوري اطالعات از پنجره واح��د تجارت فرامرزي گمرک
ب��ه عنوان يکي از الگوه��اي تحقق دولت الکترونيک در کش��ور ،بازديد کرد .به
گزارش مه��ر ،محمود واعظي در بازديد از پنجره گف��ت :راهاندازي پنجره واحد
گمرک بخش��ي از سياست دسترسي آزاد به اطالعات است که زيرساختهاي آن
توس��ط وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات تأمين ش��ده و ميتواند الگويي براي
تحقق دولت الکترونيک باش��د .وزير ارتباطات ادامه داد :در اين سيس��تم در هر
لحظه و س��اعت ورود و خروج کاال به گمرک و ارزش ريالي آن قابل رصد کردن
است و کاري که پيش از اين ،طي  ۲۶روز انجام ميشده به واسطه اين سيستم
ب��ه ي��ک و يا حداکثر  ۲روز تقليل يافته اس��ت .وي افزود :يک��ي از داليل اينکه
تحقق دولت الکترونيک کند پيش ميرود اين است که متأسفانه در بدنه برخي
دستگاههاي اجرايي براي الکترونيکي شدن امور ،مقاومت وجود دارد .وي تصريح
کرد :کارکنان دستگاههاي اجرايي بدانند که الکترونيکي شدن امور و تحقق دولت
الکترونيک مخاطرهاي براي ش��غل کارکنان نيست ،بلکه سرعت و دقت عملکرد
آنها را افزايش ميدهد.

تکذيب فيلتر تلگرام

عض��و کارگ��روه تعيي��ن مصاديق
محت��واي مجرمانه با بي��ان اينکه در
هفته جاري آخري��ن وضعيت تلگرام
مج��دداً بررس��ي ميش��ود ،گفت :در
آخرين جلسه کارگروه تعيين مصاديق
محتواي مجرمانه تصميم گرفته ش��د
که از سرور اصلي تلگرام خواسته شود
محتواي غيراخالقي آن را با توجه به آنچه مد نظر مس��ئوالن ايران اس��ت حذف
کن��دو براي اين کار به آنها فرصت داده ش��د .به گ��زارش خانه ملت ،محمدعلي
اسفناني خبر آغاز فيلترينگ هوشمند تلگرام در ايران را غيرواقعي خواند و توضيح
داد :اين خبر که پيغامي از سوي سرور تلگرام به کاربران آن در ايران ارسال شده
مبني براينکه «متأسفانه اين پيام در کشور شما با توجه به محدوديتهاي محلي
غير قابل دس��ترس اس��ت» صحت ندارد .نماينده مردم فريدن ،فريدونش��هر ،در
مجلس شوراي اسالمي با بيان اينکه احتماالً امروز جلسه کارگروه تعيين مصاديق
محتواي مجرمانه برگزار خواهد شد ،افزود :در اين جلسه تصميمات جلسه آبان ماه
پيگيري خواهد شد و با توجه به اقدامات يا تغييرات صورت گرفته توسط تلگرام،
تصميمات ديگري اتخاذ خواهد ش��د .اسفناني همچنين اخبار تأييد نشده درباره
توگوي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات با رئيس جمهوري روسيه در جريان
گف 
سفر پوتين به ايران براي بررسي وضعيت تلگرام را کذب دانست.

آغاز به کار همايش توزيع محتوا
بر بستر شبکه ملي اطالعات

همايش تبيين راهکارهاي توس��عه ش��بکه توزيع محتوا ( )CDNبر بستر
ش��بکه ملي اطالعات با حضور وزير ارتباطات و فن��اوري اطالعات و جمعي از
دس��ت اندرکاران ديروز در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات آغاز به کار
ک��رد و تا هفتم دي ماه ادامه دارد .به گ��زارش ايرنا ،دبير اجرايي این همايش
گفت :بررس��ي راهکارهاي مشارکتي دولت با ذينفعان اکوسيستم شبکه توزيع
محتوا و تبيين خدمات و کسب و کارهاي مبتني بر اين شبکه توزيع در کشور
از جمله اهداف اين همايش اس��ت .علي اصغر انص��اري از برگزاري چهار پنل
تخصصي در عصر ديروز (ششم دي ماه) خبر داد و گفت :اين پنلهاي تخصصي
در حوزههاي رگوالتوري ،روشهاي پياده س��ازي ،مشارکت ذينفعان و سرمايه
گذاري در شبکه توزيع محتوا برگزار خواهد شد.

