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 1000روستا به شبکه ملی اطالعات متصل شدند

امسال موبایل چقدر گران شد؟

اخبار

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات :نخستین گام دولت سیزدهم در توسعه ارتباطات روستایی برداشته شد

عکس از سایت وزارت ارتباطات

گروه فنــاوری -آیین رونمایی از اتصال هزار روســتا
به شبکه ارتباطات پایدار و پرسرعت روز گذشته در
قالب ویدیوکنفرانس با حضور عیسی زارع پور وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار شد.
اتصال 780روستابرایاولینبار
وزیــر ارتباطــات و فناوری اطالعات در این مراســم
مجــازی تأکید کرد :با اتصال هزار روســتا به شــبکه
ارتباطــی پایدار و پرســرعت ،نخســتین گام دولت
ســیزدهم در توســعه ارتباطات روســتایی برداشته
شد.
عیســی زارعپــور گفــت :فراهم کــردن زیرســاخت
ارتباطی در همه جای کشــور ،یکی از اهداف وزارت
ارتباطــات و فنــاوری اطالعات در دولت ســیزدهم
اســت؛ اقدامی که البته از دولت گذشــته آغاز شده
اســت و در این دولت با ســرعت ادامه پیدا خواهد
کرد .وی با اشــاره به آمار روســتاهای فاقد ارتباط یا
روســتاهای دارای ارتباطات نامطلوب ،گفت :قبل
از ایــن برداشــت مــا این بــود کــه از حــدود  ۴۰هزار
روســتای کشور ۴ ،هزار روســتا فاقد هر نوع ارتباطی
هســتند اما با بررســیهای بیشتر متوجه شدیم که
تعــدادی از روســتاهایی کــه پیــشاز این به شــبکه
ملی اطالعات متصل شده بودند ،کیفیت ارتباطی
مطلوبــی ندارنــد .بنابرایــن بایــد آنهــا را در دایره
روســتاهایی قرار میدادیم که فاقد ارتباط هســتند
از ایــن رو بــه هر دلیل حــدود  ۳۵۰۰روســتا به آمار
گذشته اضافه شدند.
زارعپــور افزود :کار اجرایی تعدادی از ســایتهایی
کــه افتتــاح کردیــم ،بویــژه در اســتان سیســتان و

بلوچستان ،از ابتدای سال و پیش از دولت سیزدهم
شــرو ع شــده بود اما اتمام و بهرهبــرداری آن امروز
اتفاق افتاد.
وزیر ارتباطات گفت :امروز حدود  ۵۰۰سایت جدید
بــه ســایتهای موجود اضافه شــد کــه در مجموع
 ۷۸۰روســتا را تحت پوشش ارتباطی قرار میدهد
تــا مــردم این روســتاها برای نخســتینبار صاحب
ارتباطات اینترنتی و به شبکه ملی اطالعات متصل
شوند .همچنین ارتباطات حدود  ۲۵۰روستا هم به
نســلهای جدید ارتباطات پایدار و پرسرعت ارتقا
یافته است.
زارعپــور افزود :در کنــار برقراری ارتباطــات نباید از
فراهم کردن زیرســاختهای خدمات فناورانهپایه
غفلــت کنیــم چون ایــن خدمات بســتر توســعه و
آبادانــی روســتاها را فراهــم مــیآورد .وی در ادامه
گفت :بــا فراهــم کــردن زیرســاختهای خدماتی
میتوانیم شاهد رونق گردشگری ،توسعه مشاغل
فناورانهپایــه و کشــاورزی و دامداری هوشــمند و به
دنبــال آن افزایــش جذابیــت زندگــی در روســتاها
باشــیم .وی بــا بیان اینکــه رونمایی از اتصــال هزار
روستا به شبکه ارتباطی پایدار و پرسرعت ،نخستین
گام دولــت ســیزدهم در حــوزه توســعه ارتباطات
روســتایی اســت ،گفــت :در صــورت همراهــی
نماینــدگان مجلس و تأمین اعتبارات مورد نیاز در
الیحه بودجه  ۱۴۰۱تا پایان سال  ۱۴۰۱در سه مقطع
زمانی اردیبهشتماه ،شهریورماه و دهه فجر سال
آینده همه روســتاهای باالی  20خانوار را به شــبکه
ملی اطالعات متصل میکنیم تا همه مردم عزیز

از مواهب این فناوری فرصتساز بهرهمند شوند.
ارتقایکیفیتاینترنتثابتباهمکاریچین
وزیــر ارتباطات در حاشــیه این برنامه در پاســخ به
ســوالی مبنــی بر اینکــه آیــا در توافق ایــران و چین
همکاریهایــی در حــوزه فنــاوری ارتباطــات مانند
 5Gپیــش بینــی شــده اســت ،گفــت :بلــه ،مــا در
همکاریهایــی که با کشــورهای مختلــف از جمله
چیــن داریــم ،توســعه فناوریهای الزم هــم برای
حوزه  5Gو هم کیفیت بخشی ارتباطات ثابت را در
دستور کار قرار دادهایم.
زارع پور افزود :همچنین توسعه حضور پلتفرمهای
ایرانــی در کشــورهای همســایه را مدنظــر داریــم.
ظرفیتهــای خوبــی در کشــورهای مختلف وجود
دارد و مــا میتوانیم اســتفاده کنیم و همکاریهای
متقابل میتواند منجر به رشــد و توســعه صنعت
 ICTدر کشــور شود .وی گفت :مشاهده کردید که با

یکی از دورافتادهترین روســتاها در اردبیل به شکل
تصویری با کیفیت بسیار خوب ارتباط برقرار کردیم
این نشــان میدهد که ســرعت شــبکه در آن نقطه
مناسب است.
راهاندازی20میلیونپورتفیبرنوری
وزیــر ارتباطات درباره ظرفیت شــبکه زیرســاخت
کشــور نیز گفت :زیرساخت کشــور ظرفیت خوبی
دارد بهطــوری کــه حــدود  ۳۰ترابیــت بــر ثانیــه
ظرفیت داریم و کل ترافیک ما  ۱۰ترابیت بر ثانیه
اســت اما در حال تقویت آن هستیم .برنامه دیگر
مــا نیز این اســت که تــا پایان دولت ســیزدهم این
رقــم را بــه  ۱۰۰ترابیت بــر ثانیه برســانیم و همین
االن قــرارداد  ۲۰ترابیــت بــر ثانیــه بــا اســتفاده از
تجهیزات بومی بسته شــده و عملیات آن در دهه
فجر آغاز میشود.
زارع پور افزود :طبق آمار منتشــره اکنون میانگین

ســرعت ایــران در حــوزه ارتباطات ســیار  ۲۴مگ
و ارتباطــات ثابــت  ۹مــگ اســت اما این ســرعت
شایســته مــردم نیســت ولــی مــا میتوانیــم روی
ارتباطــات ثابت ،ســرعتهای چندصــد مگی در
اختیار مردم قرار دهیم تا هموطنان بتوانند شاهد
تجربههــای برتــری از دریافــت ســرعت اینترنت
باشــند .وی بــا بیان اینکــه برنام ه دیگر مــا نیز این
اســت که  ۲۰میلیون پــورت فیبر نوری در سراســر
کشــور راه انــدازی کنیم ،گفت :ولی ایــن اقدام کار
بســیار بزرگی اســت و به عزم ملی نیاز دارد و باید
همــه پــای کار بیایند حتی در ایــن زمینه به تازگی
در خدمــت وزیر نیرو بــودم و توافقــات خوبی نیز
صــورت گرفت تا بتوانیم از شــبکه توزیــع برق در
سراســر کشــور اســتفاده کنیم تا اتصال روستاها به
شبکه ملی اطالعات به سرعت پیش رود .زارع پور
همچنین درباره ســرعت پایین اینترنت در تهران
و اختالالت تلفن همراه و علت آن نیز گفت :یک
کار اساســی و اصولی که باید انجام شــود ،توســعه
ارتباطات ثابت اســت باید بیشتر نیازمندی مردم
را بــه ســمت ارتباطات ثابــت و اینترنت خانگی و
شــبکه محل کار هدایت کنیــم .دلیلی ندارد وقتی
در منــزل هســتید ،از تلفــن همــراه بــرای ارتبــاط
استفاده کنید .وی با بیان اینکه ارتباطات سیار نیز
محدودیت دارد ،گفت :ما توسعه ارتباطات ثابت
را بــه عنــوان یک راهــکار بلندمدت در دســتور کار
داریم که البته در کوتاه مدت کار را شروع کردهایم
و همین امســال قریب به نیــم میلیون پورت فیبر
نوری را راهاندازی میکنیم.

معاون علمی رئیس جمهور:

هر ماه بهطور میانگین  ۲نخبه به کشور بر میگردند

معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری در
نشست ماهانه جامعه اسالمی مهندسین با بیان
اینکــه آمــار فرار مغزهــا صحیح نیســت ،گفت :با
برنامهریــزی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت
جمهــوری بــرای بازگشــت ایرانیــان تحصیلکرده
خارج از کشــور ،به طور میانگیــن در ماه  ۲نخبه به
کشور برمیگردند.
به گزارش ایرنا ،سورنا ستاری افزود :باید در بعضی
از رشــتهها تشــویق کنیم که برخی دانشــجویان به
خارج بروند ولی همزمان سیاســتهای بازگشــت

را اعمــال کنیم .ما در این حوزه ضعف داریم ولی
از  5-6ســال گذشــته اقداماتــی در ایــن خصوص
انجام دادهایم .معاون رئیس جمهور با بیان اینکه
نیروی هوایی کشور دهه  ۵۰بسیار قابل افتخار بود
ولی وقتی جنگ شــروع شــد ،مشــخص شــد هیچ
چیــز ندارد ،افزود :کشــورهای اطراف فکر میکنند
چیــزی دارنــد و مــا برخی جاهــا فکــر میکنیم که
صنعــت داریــم در حالی که ما صنعــت نداریم و
فقط کارخانه داریم .وی با بیان اینکه کرونا آزمونی
سخت برای کشور بود و حتی اگر پول هم پرداخت

میشد ونتیالتور و ماسک هم به ایران نمیدادند،
گفــت :هنــر ما در توســعه شــرکتها بــود و حاال از
ســیتی اســکن گرفته تــا ماســک در داخــل تولید
میشود .ستاری خاطرنشان کرد :فناوری خریدنی
و پولــی نیســت بلکــه یــاد گرفتنــی اســت و یکی از
اشــتباهات کشــور بعد از انقالب خریــد تکنولوژی
بوده است.
همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه فناوریهــا را
شــرکتهای خصوصــی توســعه میدهنــد نــه
دولتهــا .ســتاری افــزود :بایــد بخــش خصوصی

عضو انجمن موبایل از افزایش 7درصدی نرخ ارز نیما و متناسب با آن،
قیمــت انواع موبایل از ابتدای ســال تاکنون خبــر داد و گفت :با توجه به
افزایش تقاضا در پایان سال احتماالً تا پایان سال به چهار تا پنج میلیون
موبایل دیگر در کشور نیاز است.
بــه گــزارش ایســنا ،حبیــباهلل اســدی افــزود :رونــد تأمیــن ارز در
ســالجاری با ثبات بود که به ثبات بــازار هم کمک کرد و در اصل علت
تغییرات قیمت در بازار خردهفروشــی ،وضعیت تقاضاســت و نرخ ارز
آزاد مالک محاسبه نیست .وی با اشاره به افزایش تقاضا در پایان سال
و احتمــال افزایش قیمت در بهمن و اســفند تصریح کرد :عالوه بر این
اعمال قرنطینه و تعطیلی در برخی کشورها در پی شیوع گونه امیکرون
هم ممکن است در ماههای پیش رو باعث مشکالتی در تأمین کاال شود
و روی قیمــت تأثیر بگذارد .بنابراین به نظر میرســد این روزها بهترین
زمان برای خرید تلفن همراه اســت .عضو انجمن موبایل با بیان اینکه
در  ۹ماهــه امســال ۱۳میلیــون و ۳۸۰هزار دســتگاه تلفن همــراه وارد و
۱۳میلیون و ۸۳۰هزار دستگاه مصرف شده ،اظهار کرد :احتماالً بخشی
از مصرف مربوط به واردات سال گذشته بوده است .طی ماه گذشته نیز
یک میلیون و  ۵۰۰هزار دستگاه موبایل به کشور وارد و یک میلیون و ۴۰۰
هزار دستگاه فعال شده است .اسدی با بیان اینکه از آذرماه سال گذشته
تا ماه مشــابه امســال  ۱۹میلیون و  ۵۸۰هزار دســتگاه موبایل وارد کشور
شده تأکید کرد :از این تعداد  ۱۸میلیون و  ۴۵۰هزار دستگاه فعال شده
اســت البته سال گذشته و امســال بهدلیل کار و آموزش مجازی مصرف
کشــور افزایش پیدا کرده اســت .به گفته وی ،با توجه بــه افزایش تقاضا
در پایان سال احتماالً تا پایان سال به چهار تا پنج میلیون موبایل دیگر
در کشــور نیــاز اســت .وی افــزود :به طور کلی در ســالهای اخیــر بجز در
مقاطعی خاص کمبودی در بازار موبایل وجود نداشته و در حال حاضر
نیز شاهد کمبود نیستیم.

در پژوهــش ســرمایهگذاری کند و نفــوذ تکنولوژی
در شــرکتها درحــال انجام اســت گرچه بخشــی
از دولــت و بدنــه ســنتی بخــش خصوصــی بــا آن
مقابله میکنند.ســتاری درباره مشــکالت صنعت
خودروســازی نیز گفت :نطفه برخی صنایع از اول
صنعت نبوده بلکه کارخانه بوده و با مونتاژ شروع
شــده و اینگونــه اســت که موقــع تحریــم ،از چین
خودرو میآوریم و وقتی تحریم نیستیم از فرانسه
وارد میکنیم .وی افزود :پیشــرفتهایی در خودرو
داشــتهایم و بایــد آینــده ایــن صنعــت را ببینیم و

بازیگران جدید در بخش خصوصی تعریف کنیم.
وی افــزود :باید اتفاقی که برای شــرکتهای اپل و
تسال افتاد و آن هم نوآوری بود ،در خودروسازی ما
بیفتد .اگر بخواهیم خودروساز شویم باید طراحی
کنیم و خط خودروســازی بســازیم .کارخانهای که
چهار مهندس و بخش تحقیق و توســعه نداشــته
باشــد ،صرفــاً کارخانــه اســت و صنعــت نیســت.
اصــاح سیســتم خــودرو زمانی اتفــاق میافتد که
خودروســاز خودش خودرو طراحی کند ،آن موقع
میتوانیم بگوییم دارای صنعت خودرو هستیم.

امکان انتقال چت واتس اپ از اندروید به iOS

واتــس اپ مشــغول کار روی گزینــه جدیدی اســت که به فــرد اجازه
میدهــد تاریخچــه چــت خــود را از سیســتم عامــل اندرویــد بــه iOS
منتقــل کند.بــه گزارش مهر ،این ویژگی نخســتین بار در آخرین نســخه
بتــا  ۲۲.۲.۷۴واتــس اپ بــرای  iOSرصــد شــد و گــزارش وب ســایت
 WABetaInfoدربــاره رصــد آن در نســخه بتا  ۲.۲۱.۲۰.۱۱بــرای اندروید
را تأییــد میکنــد .هر دو آپدیــت حاکی از یک ویژگی هســتند که به کاربر
اجــازه میدهد چتهای واتس اپ خود را به وســیله اپ Move to iOS
از اندروید به  iOSمنتقل کند .وب ســایت  WABetaInfoچند اســکرین
شــات از ظاهر احتمالی این ویژگی به اشــتراک گذاشــته اســت .با توجه
بــه تصاویر به نظر میرســد واتس اپ قبل از آغــاز فرایند انتقال از کاربر
اجازه میگیرد و سپس به او راهنمایی میکند هنگام انتقال چتها اپ
را بــاز نگه دارد و موبایل قفل نکند .واتس اپ نخســت در ماه ســپتامبر
به کاربران اجازه داد تاریخچه چتهایشان را از  iOSبه یک نوع موبایل
تولید شده در کره جنوبی منتقل کنند .بعداً این ویژگی را گسترش داد تا
از انتقال چت از  iOSبه گوگل پیکسل و دیگر دستگاههای موبایل مجهز
بــه اندروید  ۱۲پشــتیبانی کند .انتقــال چتهای کاربران از دســتگاههای
اندروید به  iOSیکی از شکافهای موجود را میبندد؛ اما هنوز مشخص
نیســت چه دستگاههایی از ویژگی مذکور پشتیبانی میکنند و چه زمانی
عرضه میشود.

