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دموکراتها با رموز موفقیت در توئیتر آشنا میشوند
«الکساندرا اوکازیو» جوانترین نماینده
کنگره امریکا قصد دارد به همکارانش
تأثیــر شــبکههای اجتماعــی و بویژه
توئیتر را در موفقیــت آموزش دهد.
ب هگــزارش انتخــاب ،دموکراتهــا
قصد دارند بازی شبکههای اجتماعی
را به نفــع خود تغییر دهند و برای این
کار چه معلمی بهتر از «الکســاندرا
اوکازیو» نماینده دموکراتها.
گزارشهــا حکایت از این

دارد کــه ایــن موضوع به حــدی برای
دموکراتها مهم اســت که «اوکازیو»
در جلسهای مشترک با «جیم هیمز»
نماینــده دیگــر دموکراتهــا تــاش
میکنند مؤثرترین راهها برای حضور
در فضای دیجیتــال و جذب عضو در
توئیتر را بررسی کنند.
«الکســاندرا اوکازیــو» 29ســاله در
حــال حاضــر دارای  2.43میلیــون
دنبالکننــده توئیتــری و  1.8میلیــون

دنبالکننده در اینستاگرام است و این
تعــداد از لحظــه حضــور در کنگره در
حال افزایش است« .هیمز»  52ساله
نیز نزدیک به 77هزار و  900فالووردر
توئیتــر دارد و اغلــب آنهــا را افــرادی
تشــکیل میدهند کــه معتقدند افکار
هیمز نســبت به همساالنش جوانتر
است .هیمز اعتقاد دارد :مردم تشنه
اطالعات هســتند و بیشــتر ،اطالعات
را از فضای مجازی دریافت میکنند.

بســیاری از مــردم فکــر میکننــد کــه
سیاســتمداران اقداماتــی خطرنــاک
انجــام میدهنــد پــس چــرا ســعی
نکنیــم از طریــق فضــای مجــازی بــه
آنان نشــان دهیم همیشــه همه چیز
منفی نیست.
توئیتــر نیز در بیانیهای اعالم کرده که
منابع خود را در اختیار سیاستمداران
تمــام گروههــا و احــزاب قــرار خواهد
داد و یــک ســخنگوی توئیتر را در این

خصــوص قــرار میدهــد .ســخنگوی
توئیتــر در قالب یک توئیت نوشــت:
«مــا بــه طــور منظــم آموزش هــای
خــود را بــا کارکنــان کنگــره و اعضای
کنگــره در هــر دو طــرف ادامــه
می دهیــم تــا اطمینان حاصل شــود
کــه قانونگــذاران مــی تواننــد توانایی
توئیتــر را برای تقویــت پیامهای خود
و ارتباط مســتقیم با مــردم در اختیار
داشته باشند».

چرا نخستین نمایشگاه شهر هوشمند بی فروغ برگزار شد
سوسن صادقی
خبرنگار

رئیس دانشگاه امیرکبیر:

ماهواره پیام  300ثانیه در مدار قرار گرفت

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر از «پیام» به عنوان یک
پیروزی بزرگ در ساخت اولین ماهواره عملیاتی با طول
روی وب
عمــر و فناوری بــاال در مدار  500کیلومتری ســطح زمین
نام برد و گفت :این ماهواره به مدت  300ثانیه در مدار قرار گرفت.
به گزارش ایرنا ،احمد معتمدی اظهار کرد :ســاخت ماهواره موفقیتی بزرگ
اســت در عین حال که از نظر کاربردی نتوانســت در مدار قرار بگیرد اما بسیار
بــه هــدف خود نزدیــک شــد .وی ادامــه داد :دو تیــم پرتاب کننده و ســاخت
ماهــواره کار بســیار مهمــی را انجــام دادهانــد که جــای تبریــک دارد .ماهیت
کارهای علمی به گونهای اســت که در شــروع گاهی اوقات منجر به شکســت
میشود.
معتمــدی درخصــوص ســیگنالهایی کــه در شــش دقیقــه نخســت توســط
ماهواره ارسال شده است نیز گفت :تمام اطالعات الزم در شروع کار ماهواره
بــه زمین ارســال شــد که نشــان میهد ماهــواره کار خــود را به درســتی انجام
داده اســت .وی گفت :محاســبه سرعت پرتاب ماهواره باید بررسی شود تا در
پرتابهای بعدی این مشــکل تکرار نشــود .حتی ممکن است ماهواره بیشتر
از  6دقیقه در فضا قرار گرفته باشد زیرا ماهواره همیشه در دید آنتن نیست.
رئیــس دانشــگاه امیرکبیر گفت :ماهــواره پیام به طور کامــل در اقیانوس هند
ســقوط کرده اســت و منفجر نشــده زیرا در مدار اصلی قرار گرفت .وی ادامه
داد :اگر ماهواره با سرعت الزم و زاویه صحیح در مدار قرار نگیرد و کار اصلی
خــود را انجــام ندهد مثــل دیگــر ماهوارهها به ســمت پایین (زمین) ســقوط
میکند.
رئیس دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه ماهواره به گونهای نبوده که حاوی مواد
منفجره باشــد ،اظهار کرد :ماهواره منفجر نشده ،زیرا موشک و ماهواره هردو
کار خــود را به درســتی انجام دادهانــد ،بنابراین ماهواره به طور کامل ســقوط
کــرده اســت .معتمدی ادامــه داد :ماهواره با ســرعت الزم در مدار مورد نظر
(ارتفاع  500کیلومتری از سطح زمین) قرار نگرفته است.
رئیــس دانشــگاه امیرکبیــر اظهــار کرد :ســاخت ماهــواره بعدی کار ســاده ای
نیســت و بایــد متخصصــان مجموعــه ســازمان فضایــی و اســاتید دانشــگاه
برنامه ریزیهــای راهبــردی جدید اتخاذ کنند .در ســاخت ماهــواره جدید در
صورت نیاز از دانشگاههای صنعتی دیگر نیز استفاده میشود.
وی اظهــار کــرد :ســاخت ماهواره  10تا  11ســال طول کشــید ،درعیــن حال که
هزینه ســاخت ماهواره در این مدت زمان  10میلیارد تومان شــد اما ســاخت
پرتــاب کننــده هزینــه بیشــتری داشــت .معتمدی با بیــان اینکــه مدتی طول
میکشــد تــا دلیل اصلی مشــخص شــود ،گفت :هنــوز محققان دلیل ســقوط
را پیدا نکردهاند زیرا این مســائل محاســبات ســنگینی دارد در حالی که همه
تصور میکردند محاسبات صحیح است.

منبع :سایت نمایشگاه بیناللملی شهر هوشمند

نخســتین نمایشــگاه بینالمللی شهر
هوشــمند اواســط هفتــه گذشــته در
حالی همزمان با نخســتین نمایشــگاه
مسکن ،شهرسازی و بازآفرینی شهری
بــا همــکاری وزارت کشــور ،وزارت
راه و شهرســازی و معاونــت فنــاوری
ریاســت جمهوری در مصــای تهــران
برگزار شد که شرکتها و استارتاپهای
مطرح در زمینه شــهر هوشمند در این
نمایشگاه حضور نداشتند.
 ëëنخستین تجربه نه چندان خوشایند
نخســتین نمایشــگاه بینالمللــی
شهر هوشمند در انتهای سالن و دقیقاً
پشــت نمایشگاه مســکن ،شهرسازی و
بازآفرینــی شــهری در مصــای تهران
برگــزار شــد بــه همیــن دلیــل از دیــد
عمــوم دور بــود 65 .غرفه برای حضور
شــرکتها و اســتارتاپهای فعــال در
هوشمندســازی شــهر تهیــه شــده بود
کــه تنها  45اســتارتاپ و شــرکت فعال
(ماننــد نــرم افزارهــا و اپلیکیشــنهای
پــارک خــودرو ،پارکینــگ هوشــمند،
دوربینهــای هوشــمند و )...غرفهها را
پــر کرده بودند و به نوعی بقیه غرفه ها
خالــی بــود .از ســوی دیگــر حداقــل در
روز دومــی که مــا در نمایشــگاه حضور
داشــتیم ،خبــری از بازدیدکننــده نبود
و شــرکت کنندگان در نمایشــگاه هــم
راضــی بــه نظــر نمیرســیدند.علی
رضایی یکی از غرفهداران درخصوص
خلوت بودن این نمایشگاه به «ایران»
گفــت :به دلیــل اینکــه این نمایشــگاه
در جای خوبی جاســازی نشــده است،
آنچنان بازدیدکننــدهای ندارد از طرف
دیگر چون اولین دوره از این نمایشگاه
در حــال برگــزاری اســت باعــث شــده
آنچنان از این نمایشگاه استقبال گرمی
صورت نگیرد.
هومــن توکلــی دیگــر غرفــهدار در
ایــن نمایشــگاه نیــز دلیل خلوتــی این
نمایشگاه را این گونه عنوان میکند :دو
نمایشــگاه را در کنار هم برگزار کردند و

به نوعی نمایشــگاه شــهر هوشمند در
انتهــای ســالن و دور از دســترس بود و
مراجعه کنندگان با ســردرگمی باید از
این قســمت بازدید میکردند در عین
حال به دلیل عدم حضور شرکتهای
مطــرح بایــد گفــت ایــن نمایشــگاه از
اساس رونق چندانی نداشت.
غالمرضــا رضائیان ،مدیــر اجرایی
این نمایشــگاه درباره چرایــی برگزاری
نمایشــگاه شــهر هوشــمند در کنــار
نمایشــگاه بازآفرینــی شــهری بــه
«ایران» گفت :تاکنون نمایشگاه ویژه و
اختصاصی شهر هوشــمند در کشور ما
برگزار نشــده اســت از آنجایی که شــهر
هوشــمند مفهــوم جدیــدی در بحــث
شــهری اســت ،به همیــن دلیــل ما در
کنــار نمایشــگاه مســکن ،شهرســازی و
بازآفرینی شــهری این رویداد را برگزار
کردیــم و از آنجــا که بحــث بازآفرینی
شــهری در کشــور مطــرح اســت ،بایــد
بحث هوشمندســازی شهرها نیز مورد
توجــه ویــژه شهرســازان ،طراحــان،
مدیران شهری و ...قرار بگیرد.
رضائیــان در ادامــه افــزود :بایــد
زیرساخت هوشمندسازی شهر نیز در
طرحهــای جدیــد و بازآفرینیها دیده
شــود به همین علت در این نمایشگاه
که در کنار نمایشــگاه بازآفرینی شهری
برگزار شــد ،بجــز بازدیدکننــدگان که با
بحثهای شهر هوشــمند آشنا شدند،
مســئوالن و مدیران بازآفرینی شــهری
نیــز موضوعات شــهر هوشــمند مانند
مدیریــت پســماندها ،پارکینگهــای
هوشــمند و بســیاری از اپلیکیشــنها
و ابزارهایــی را کــه میتوانــد در
هوشمندسازی شــهر نقش ایفا کنند از
نزدیک لمس کردند.
وی در ادامــه گفــت :ایــن اتفــاق
خوبــی اســت و باعــث میشــود آنهــا
در برنامههــای خــود از زیرســاختها
و خدمــات مــورد نیــاز شــهر هوشــمند
غافل نشــوند .دیگر نمیتوان شهری را
بازآفرینی کرد اما زیرساختهای شهر
هوشــمند را در آن نادیــده گرفت چون
آینده به سمت اینترنت اشیا و استفاده

از تکنولوژیهــا میرود و ما نباید از این
موارد غافل شویم.
مدیــر اجرایــی نمایشــگاه شــهر
هوشــمند با قبــول اینکــه بهتر بــود دو
نمایشــگاه مجزا از هم برگزار میشــد،
گفت :ایــن یکی از اشــکاالتی بود که به
ما وارد است و سعی میکنیم در آینده
ایــن نــوع اشــکاالت را رفــع کنیــم ولی
هدف اولیه ،همافزایی هم بود.
رضائیــان دربــاره کــم فــروغ بــودن
نمایشــگاه از نظــر بازدیــد کننــده و
شرکت کننده نیز گفت :روز اول استقبال
از بخش نمایشگاه شهر هوشمند خیلی
باال بود ولی در روز دوم به دلیل بارندگی
تعــداد بازدیدکننده کاهــش یافت و در
مورد چشمگیر نبودن شرکت کنندگان
نیز باید گفت تعداد زیادی از شرکتها
و استارتاپها در این نمایشگاه ثبت نام
کــرده بودند ولی حضور خود را در هفته
آخر نهایی نکردند که فکر میکنم دلیل
آن شــرایط اقتصــادی حاکــم بر کشــور
است.
ëëهوشمندســازی شــهر بــا کمــک
استارتاپها
شاید برای بسیاری این سؤال مطرح
باشــد که در اولین دوره نمایشــگاه شهر
هوشــمند چــه محصــوالت و خدماتی
در هوشــمند کــردن شــهرها ارائــه شــد
کــه در پاســخ بایــد گفــت :حداقل چند
اســتارتاپ فعال در زمینه رزرو پارکینگ
حضور داشتند .حمید رسولی مدیر یکی
از این اپلیکیشــنها به «ایران» گفت :با
اپلیکیشــنی که روی تلفن همــراه افراد
نصب میشــود ،افراد میتوانند از جای
خالــی پــارک ماشــینها پیــش از ترک
خانــه مطلــع شــوند و آن را رزرو کرده و
هزینه آن را پرداخت کنند .از سوی دیگر
خانههــا و مجتمعهایــی هم کــه دارای
پارکینگ خالی هستند میتوانند در این
برنامــه ثبت نام کرده و با مبلغ مصوب
پارکینــگ خــود را در ســاعاتی از روز بــه
راننــدگان اجــاره دهنــد بــه ایــن ترتیب
راننــدگان دیگــر در کوچــه و خیابــان به
دنبال جای پارک نمیگردند.
یکــی دیگــر از موضوعاتــی کــه در

ایــن نمایشــگاه بــه چشــم میخــورد
و از معضــات شــهرها محســوب
می شــود ،بحــث مدیریــت پســماند
اســت .چند شرکت و اســتارتاپ فعال
در این نمایشــگاه محصول خــود را در
زمینــه مدیریــت پســماند بــه نمایش
گذاشتند .مصطفی خالقی مدیرعامل
شــرکتی که نرم افزار مدیریت پسماند
را تولیــد و راهانــدازی کــرده اســت بــه
«ایــران» گفــت :پســماندهای شــهری
به صــورت از هم گســیخته جمعآوری
میشــود و مدیریــت یکپارچــهای در
آن دیده نمیشــود در همین راســتا ما
سیســتم مدیریــت پســماند شــهری را
راهانــدازی کردیــم .مشــتری نرمافــزار
جامع مدیریت پســماند ،سازمانهای

پســماند شــهرداریها اســت .بــا ایــن
سیســتم به صورت هوشــمند میتوان
زبالههــای شــهری اعــم از تر و خشــک
و نخالههــای ســاختمانی را مدیریت و
جم عآوری کرد.
وی افــزود :البتــه شــهروندان نیز با
نصب اپلیکیشن شــهروندی مدیریت
پســماند میتواننــد بــرای جمــعآوری
پســماند خانگــی اعــم از خشــک و
تــر و حتــی نخالههــای ســاختمانی،
پســماند غذاهــای رســتورانها و ...بــه
شــهرداریها درخواســت دهنــد .بعــد
از ارائــه درخواســت ،شــهرداری بــرای
جمــعآوری زبال ههــا و نخال ههــای
ساختمانی اقدام میکند.
وی درباره مزایای این کار نیز گفت:

این کار باعث میشــود که محیط شهر
از انباشت زباله در خانه و ساختمانها
و کنــار جادههــا پــاک شــود ،از آنجایــی
که بیشــتر شــبها بحث حمل زبالهها
اتفــاق میافتــد میتوانــد بــه ترافیــک
شــهری و صرفهجویــی در زمان کمک
کند .با تفکیک زباله تر و خشک امکان
بازیافــت زبالههای خشــک نیز فراهم
میشــود و مهمتــر اینکــه میتــوان در
هوشمندســازی شــهر قــدم مثبتــی
برداشت.
علی موسوی دیگر فعال استارتاپی
درخصــوص اپ تولیــد شــده خــود
میگوید :شهروندان تهرانی میتوانند
بــا نصــب ایــن اپلیکیشــن زبالههــای
خشــک و تــر خــود را بــه مراکــزی کــه
تعییــن شــده ارائــه دهنــد بــا ایــن کار
تفکیــک زباله از مبدأ صــورت میگیرد
و شــهروندان با ارائه زبالههای تفکیک
شــده خود میتواننــد پــول ،گل و گیاه،
کیســههای زباله ،شارژ ســیم کارت و...
دریافت کنند.
اســتارتاپ دیگــری نیــز کــه در ایــن
نمایشــگاه خودنمایی میکرد ،باشــگاه
شهروندان هوشــمند از مشهد بود .این
باشــگاه به دنبــال فرهنگســازی و آگاه
کردنشهروندانبهبحثشهرهوشمند
اســت .ســعید نظــاره درخصــوص این
باشــگاه گفت :با آموزش و فرهنگسازی
اســت کــه شــهروندان میتواننــد بــه
شــهروند هوشــمند تبدیــل شــوند و به
نوعــی بایــد گفــت یکــی از معضــات
دولتهــا ایــن اســت کــه شــهروندان با
پروژههــا همــکاری نمیکننــد بنابراین
بایــد از هــم اکنــون روی رفتــار فرهنگی
مــردم بــرای شــهر هوشــمند کار کــرد.
آموزش ،همگام سازی و فرهنگسازی از
برنامههای این باشگاه است تا شهروند
رفتاری مطابق با شــهر هوشمند داشته
باشد.
گفتنــی اســت در ایــن نمایشــگاه
شرکتها و اســتارتاپهایی نیز حضور
داشــتند کــه ابزارهای مــورد نیــاز برای
خانههای هوشــمند را در معرض دید
عالقهمندان گذاشته بودند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

با فیلترینگ از فرصت های فضای مجازی محروم می شویم
نایــب رئیس کمیســیون امنیــت ملی
و سیاســت خارجــی مجلــس بــا ابــراز
مخالفت نســبت به فیلترینگ فضای
مجــازی گفــت :اگــر مــا بخواهیــم
فقــط تهدیدهــا را ببینیم و به ســمت
فیلترینــگ برویــم ،طبیعتاً خــود را از
فرصتهای این فضا محروم خواهیم
کرد.
بــه گــزارش ایســنا ،کمــال دهقانــی
فیروزآبــادی بــا اشــاره به بیانــات رهبر
معظم انقالب مبنی بر اینکه «جوانان
میتوانند با هوشمندی فضای مجازی
را بــه ابــزاری بــرای زدن تــو دهنــی بــه
دشــمن تبدیــل کننــد» ،اظهــار کــرد:
نــگاه به جایــگاه رســانه در حال حاضر
نســبت به  40-50ســال گذشــته بسیار
تغییــر کــرده ،االن هــر کســی کــه یــک
گوشــی موبایل دارد با فضــای مجازی
در ارتباط اســت .این دسترســی بســیار
متنــوع و مســیرهای دسترســی افــراد
را هــم نمیتــوان کانالیــزه کــرد .وی با
بیــان اینکــه مــردم از راههــای مختلف
خبــر بــه دســت میآورنــد و در جریان
مســائل قــرار میگیرند ،افــزود :فضای
مجازی فرصت خوبی است که هرکس
دیدگاههــای خــود را مطــرح کنــد .این
فضــا هــم یــک فرصــت و هــم تهدید
بــه شــمار میآیــد .اگــر مــا بخواهیــم
فقــط تهدیدهــا را ببینیــم و به ســمت
فیلترینــگ برویــم طبیعتــاً خــود را از
فرصتهای آن محروم خواهیم کرد.
این نماینده مجلس در ادامه با تأکید
بــر اینکــه حضــور در فضــای مجــازی
اصولــی را میطلبــد کــه بــا رعایــت
آن میتوانیــم حداکثــر اســتفاده را از
این فضا داشــته باشــیم ،گفــت :نقاط

کمال دهقانی فیروزآبادی

منفــی فضــای مجــازی در مســائل
خانوادگــی ،تربیتی ،ارزشــی و مذهبی
مواردی اســت که با فیلترینگ درست
نمیشــود بلکــه خانوادههــا بایــد
خودشــان مرزبنــدی الزم را داشــته
باشــند .البته در اینجــا وظایفی هم بر
عهــده نهادهــای نظامــی و انتظامــی
قــرار دارد که بــا جرایم فضای مجازی
اعــم از کالهبــرداری یــا از بیــن بــردن
و هتــک حیثیت افــراد برخــورد کنند.
وی بــا بیــان اینکــه فضــای مجــازی
فرصــت خوبی را در مســائل سیاســی
و اجتماعی بهدســت میدهــد ،ادامه
داد :اصــل مهمــی کــه همــه بایــد در
فضــای مجــازی آن را مد نظر داشــته
باشــند منافع ملی کشور است و اگر ما
بخواهیم در این زمینه میدان را خالی
کنیــم بســیار خطرنــاک خواهــد بــود.
االن در فضــای باز یک طرفه ارزشها
و منافــع ملــی مــا مــورد تاخــت و تــاز
قــرار میگیرد و اگــر بخواهیم موضوع
فیلترینــگ را مــد نظــر قــرار دهیم در
ایــن صــورت نیروهــای دلســوزی کــه

محمدرضابادامچی

میتواننــد از ایــن امکانــات اســتفاده
کننــد دور میمانند و فضــای مطلوب
از دســت خواهــد رفــت .وی در پایــان
با ابراز مخالفت نســبت به فیلترینگ
فضــای مجــازی گفــت :در عیــن حال
مــن موافق برخــورد بــا جرایم فضای
مجازی و تهدیدات در این فضا هستم
اما نکته مهم این اســت که این موارد
باید طبق قانون صورت گیرد و سلیقه
نمیتواند مبنای کار باشد.
ëëدسترســی به فضای مجــازی الفبای
شفافیت است
نایــب رئیــس کمیســیون اجتماعــی
مجلس نیز با اشاره به اینکه دسترسی
بــه فضــای مجــازی الفبای شــفافیت
اســت ،گفــت :اســتفاده صحیــح از
فضــای مجــازی حائــز اهمیت اســت
و مســئوالن بایــد از حضــور جوانــان و
اســتفاده بهینــه از فضــای مجــازی در
جهت شــفاف ســازی ،توســعه کشــور
و مقابلــه بــا رویکــرد هــای دشــمنان
اســتقبال کنند .محمدرضــا بادامچی
افــزود :فضــای مجــازی ابــزار خوبــی

اســت کــه کاربردهــای زیــادی دارد.
یکــی از مهمتریــن کاربردهای فضای
مجــازی در نشــر اخبار اســت که نقاط
تاریک را روشــن کــرده و نقش مؤثری
در شفافســازی دارد .میتــوان گفــت
که دسترسی به فضای مجازی الفبای
شفافیت است.
وی در ادامــه اظهــار کــرد :یکــی از
ارزندهتریــن پایههــای دموکراســی
دسترســی بــه فضــای مجــازی اســت
و خیلــی از مســائل در ســطح کشــور و
جهــان نهان بــوده که امروز به وســیله
فضــای مجــازی روشــن شــده اســت.
نماینــده مــردم تهــران در مجلــس
تصریح کرد :استفاده صحیح از فضای
مجازی حائز اهمیت است و مسئوالن
بایــد از حضــور جوانــان و اســتفاده
بهینــه از فضــای مجــازی در جهــت
توســعه کشــور و مقابله با رویکردهای
دشــمنان اســتقبال کنند .وی در ادامه
با اشــاره به تأثیــر فیلترینگ در حضور
جوانــان در فضــای مجــازی بــرای
پیشــبرد اهــداف انقالب بیــان کرد :در
کشــور ما علی رغــم فرمایــش بزرگان
عــدهای پای فیلترینگ را به میدان باز
میکنند که حتــی چندین بار آزمایش
شــده امــا پاســخ مثبتــی هم نداشــته
اســت .بادامچی خاطرنشــان کــرد :ما
در گذشــته ماهــواره را محــدود کردیم
یــا امــروز تلگرام را محــدود کردیم اما
بــه نتیجــهای نرســیدیم .فیلترینــگ،
بابی برای سوءاســتفاده افراد ســوداگر
از ابزارهای راهگشــا و فضــای مجازی
باز میکند و محدودیت هیچ وقت در
جامعــه نتیجه نــداده و همیشــه تأثیر
منفی داشته است.

ایران در آستانه ورود به باشگاه فضایی

در آســتانه  40ســالگی پیــروزی انقالب اســامی ،خبرهایی
خوشــحال کننــده از دســتیابی و موفقیــت در عرصههــای
نگــــاه
مختلف علمی به دست آمده توسط دانشمندان و نخبگان
جــوان وطنی ،موجــی از خوشــحالی در دل عالقهمندان به
ایران و ایرانی ایجاد نموده اســت .در آخرین این پیروزیها،
اتمام بومیســازی تمامی مراحل طراحی ،ساخت و پرتاب
اقبال اسماعیلی ماهواره امیرکبیر بود که در خبرها همگان شنیدند .با وجود
کارشناسارتباطات جنجالهــای برخــی دلواپســان عرصــه فضایــی کشــور در
و مخابرات فضای رســانهای ،اصل موضوع که بومیســازی این دانش
مــدرن روز بود ،حکایت از پیروزی بزرگ علمی و موفقیت ارزشــمندی داشــت
کــه نگرانی دشــمنان کیــان اســامی را بشــدت برانگیختــه اســت .واکنشهای
هراس آلــود مثلث شــوم غربــی ،عبری ،عربی نشــان داد که روزهای وابســتگی
علمــی کشــور به پایان خود نزدیک شــده و بزودی دنیا همــان طور که عضویت
ایــران را در باشــگاه هســتهای پذیرفت ،باید خــود را برای پذیرش کشــورمان در
باشگاه فضایی آماده کند .تالش و مساعی دولتهای گذشته در این  40سال در
تحقق دستاوردهای علمی ملی بدون شک در دیده ملت نمایان بوده و هست
ولــی تالشهای چند ســال اخیر دولت تدبیــر و امید در حمایتهــای بی دریغ
از دانشــمندان فضایی کشورمان ،نقطه عطفی اســت که راهگشای خوبی برای
روزهــای بهتــر توأم با موفقیتهــای کالنتر خواهد بود .اهمیــت و تمرکز کاری
این روزهای وزارت ارتباطات و وزیر جوان در پیشــبرد ســند توسعه علمی کشور
در حوزه وزارت ارتباطات و در رأس این ســند مترقی ،تجلی و ظهور یک قدرت
فضایــی در منطقه بــرای هیچ منصفی پنهان نبوده و این اطمینــان وجود دارد
که خطای جزئی مرحله آخر برای قرار گرفتن و آرمیدن ماهواره ایرانی پیام در
مدار فضایی ،بزودی به دست توانمندان عرصه علم فضایی کشور حل شده و از
منافع آن در همه زمینههای ممکنه و مرتبط بهرهگیری خواهد شد .کوتاه سخن
اینکه ،هر جا عرصه برای خدمت بی حاشــیه و رشد علمی برای جوانان گمنام
کشور وجود داشته در آن حوزهها موفقیتها کسب شده و رجا واثق هست که در
تمامی دانشهای روز دنیا با ایجاد فضای مناسب و به دور از جنجالهای روزانه
سیاســی در کشــور ،کســب پلههای علوم روز دور از دست جوانان میهن نخواهد
بود .به امید روزهای بهتر برای وطن اسالمی.

آمار رگوالتوری نشان می هد

فعالیت۳۰میلیون خط تلفن در کشور

آخرین آمار و اطالعات بخش ارتباطات و فناوری اطالعات
که ازســوی ســازمان تنظیم مقررات ارتباطات اعالم شــده،
اخـــــبار
نشان میدهد که  ۳۰میلیون خط تلفن ثابت در کشور وجود
دارد و  ۸۵درصد روستاها ارتباط دارند.
به گزارش «ایران» ،آمار و اطالعات بخش  ICTکشور تا پایان نیمه اول امسال از
سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شد .این آمار وضعیت
نفوذ تلفن ثابت در کشور را از سال  ۹۲تا  ۹۷مورد بررسی قرار داده است .ضریب
نفوذ تلفن ثابت در کشــور  ۳۷.۲۹درصد اعالم شــده و بررسی ها نشان میدهد
که هم اکنون  ۳۰میلیون و  ۶۱۲هزار و  ۲۵۹خط تلفن ثابت در کشور دایر و فعال
بوده و  ۳۸میلیون خط تلفن ثابت نصب شده است.
ایــن درحالی اســت که تعداد خطوط منصوبه در ســال  ۹۲حــدود  ۳۲میلیون و
 ۳۰۰خــط و تعــداد خط دایری در این ســال ۲۸ ،میلیون و  ۴۰۰خط بوده اســت.
این به این معنی اســت که درســال  ۹۲شمار خطوط منصوبه تلفن ثابت حدود
 ۳۲میلیون خط بوده که طی  ۵ســال ،شــمار خطوط منصوبه تلفن ثابت به ۳۸
میلیون خط رســیده اما ازاین تعداد ،حدود  ۳۲میلیون خط دایر و فعال اســت.
با وجود این ،ضریب نفوذ تلفن ثابت با شیب خطی همراه است به این معنی
که ضریب نفوذ تلفن درســال  ۹۲حدود  ۳۶.۹۹درصد بوده و امســال به ۳۷.۲۹
درصد رســیده اســت .در این آمار ،تعداد روســتاهای دارای ارتباط (حداقل یک
خط تلفن) و دارای تلفن خانگی ،طی سالهای  ۹۲تا  ۹۷مورد بررسی قرار گرفته
و این بررســی نشــان داده است که  ۸۵.۲۲درصد روستاهای کشــور دارای ارتباط
هستند .به بیان دیگر ارتباطات در  ۵۲هزار و  ۵۹۹روستای کشور برقرار است.
این درحالی اســت که در ســال  ۹۲شمار روســتاهای دارای تلفن خانگی  ۴۹هزار
و  ۱۷۹روســتا و شــمار روســتاهای دارای ارتباط حدود  ۵۲هزار و  ۹۱۶روستا اعالم
شــده است .هم اکنون با گذشت  ۵سال ،وضعیت توسعه ارتباطات تلفن ثابت
در کشور سیر نزولی داشته و  ۴۷هزار و  ۷۷۲روستا دارای تلفن خانگی و  ۵۲هزار
و  ۵۹۹روستا دارای ارتباط هستند.

بخشنامهمعافیتمالیاتشرکتهایتولیدنرمافزار
ابالغ شد

فهرســت اطالعــات واحدهــای تولیــد فنــاوری اطالعات جهــت بهرهمنــدی از
معافیــت مالیــات بر درآمــد ســال  ۱۳۹۶طی بخشــنامه معاونــت مالیاتهای
مستقیم سازمان امور مالیاتی به ادارات کل امور مالیاتی ابالغ شد.
به گزارش «ایران» ،فرزاد اســماعیل زاده مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری
اطالعــات وزارت صنعــت ،معــدن و تجارت گفــت :با توجه به ابالغ فهرســت
اطالعــات واحدهــای تولیــدی فنــاوری اطالعــات در ســال گذشــته ،بخشــنامه
ســال مالی  ۹۶عالوه بر فهرســت کل شــرکتهای دارای پروانــه بهرهبرداری به
همــراه محصوالت موضــوع پروانه بهرهبرداری ،فهرســت تغییــرات در پروانه
بهرهبرداری قبلی و یا صدور پروانه بهرهبرداری جدید درســال  ۱۳۹۶به همراه
محصــوالت موضــوع پروانــه بهرهبــرداری نیز در این بخشــنامه ضمیمه شــده
تــا ممیزان مالیاتی بتوانند با کمترین مشــکل معافیت مالیاتــی این واحدها را
اعمال کنند.
اســماعیلزاده ادامه داد :در این بخشــنامه واحدهای تولیــدی فناوری اطالعات
به واحدهای تولیدکننده و ارائه دهنده خدمات نرمافزاری اطالق شده که دارای
پروانه بهرهبرداری از وزارت صنعت ،معدن و تجارت باشــند و ســایر مجوزهای
صادره تحت عناوین دیگر در حکم پروانه بهرهبرداری تلقی نمیشوند.

ایمیل 773میلیون کاربر هک شد

یک نقض اطالعاتی گســترده باعث شده که حساب ایمیل
آن سوی
 773میلیون نفر در معرض سوءاستفاده قرار گیرد .در کنار
خـــــــبر
این نقض گسترده بالغ بر  21میلیون رمز عبور نیز هک شد.
بهگــزارش انتخاب ،بهنظر میرســد یــک رکورد جدید در دنیای هک ثبت شــده
اســت چرا که مجموعهای عظیم از آدرس ایمیل و گذرواژههای افراد بهصورت
نقــض داده در مجموعــه 1 #منتشــر شــد .ظاهراً دادههــا از یک منبع ،ســایت یا
شرکت منحصربه فرد نیستند ،اما اکثر این حسابهای ایمیلی از مجموعهای از
رمزهای عبور نخ نما شده و قدیمی استفاده کردهاند .به طور دقیقتر یک پایگاه
داده عظیــم حاوی 772میلیون و 904هــزار و  991آدرس ایمیل منحصر به فرد
و بیــش از  21میلیــون رمز عبور منحصر به فرد اخیراً در یک انجمن هک آنالین
ارســال شــده است .برای کشف اینکه هک شــده اید یا نه ،تنها کافی است به وب
ســایت  I Have Been Pwnedرفته و ســپس به برگــه «رمزهای عبور» در باالی
صفحــه بروید و هر کلمــه عبوری را که بــرای ایمیلهای خود اســتفاده کرده اید
تایپ کنید .اگر با گزینه «دیده شــده» روبهرو شــدید هر چه ســریعتر رمز خود را
تغییر داده یا دیگر از ایمیل خود اســتفاده نکنید .هنگامی که در این وب ســایت
بررسی میکنید که آیا ایمیل شما بخشی از مجموعه داده شماره  1است ،احتماالً
سایتهایی را مشاهده میکنید که در آن حسابهایی را دارید که در گذشته هک
شدهاند .اگر قبالً رمز عبور خود را در این سایتها تغییر ندادهاید هم باید هر چه
سریعتر این کار را انجام دهید.

