
بیــش از یــک مــاه از دســتور رئیس جمهــور در 
بــرای  مجــازی  فضــای  عالــی  شــورای  جلســه 
راه تشــکیل دولــت هوشــمند  بازنگــری نقشــه 
می گذرد. رئیس جمهور در این جلســه از وزارت 
ارتباطــات و فناوری اطالعات و همه دســتگاه ها 
خواســت تــا بــدون بخشــی نگری و بــا همکاری 
یکدیگــر در راه انــدازی دولــت هوشــمند تــالش 
کنند تا شهروندان کارها و امور خود را با آسودگی 
اجرایــی  راســتا شــورای  ایــن  در  انجــام دهنــد. 
فنــاوری اطالعــات دســت بــه کار شــده و در گام 
نخســت، در حال بازنگری نسخه اولیه نقشه راه 
دولت هوشــمند اســت تا بتوان در 4 ســال آینده 
طــرح دولــت هوشــمند در کشــور را اجرایی کرد. 
رضــا باقــری اصل دبیــر اجرایی شــورای فناوری 
اطالعات درباره بازنگری نقشــه دولت هوشمند 
و یکی از کارشناســان در زمینه ضرورت بازنگری 

این نقشه راه به »ایران« می گویند.
ایجاد دولتی پاسخگو �

شــورای  اجرایــی  دبیــر  اصــل  باقــری  رضــا 
فنــاوری اطالعات در گفت و گو بــا »ایران« گفت: 
رئیس جمهــور در شــورای عالی فضــای مجازی 
اقتصــاد  و  هوشــمند  دولــت  تــا  کردنــد  تأکیــد 
دیجیتــال در دولــت ســیزدهم راه اندازی شــود، 
از آنجایــی کــه نیــاز اســت تــا نقشــه مطابــق بــا 
وضعیــت  و  روز  نیازمندی هــای  و  مقتضیــات 
جــاری دولت تدوین شــود، از ایــن جهت باید بر 
ســند ضوابط فنــی و اجرایی دولــت الکترونیک 
اصالحات اساســی صورت بگیرد سپس اجرایی 

شود.
بــه گفته باقــری اصل بایــد الیه هــای باالتر و 
فرایندهــای دولــت، قوانین و مقررات این ســند 
بازنگری شوند از این رو تدوین این سند در دست 
تهیه اســت و تا یک ماه آینــده کلیات آن تدوین 
و پــس از کســب نظــرات دســتگاه های اجرایی و 
صاحبنظران نهایی می شود بنابراین امیدواریم 
بــا تقســیم کار مناســب و فازبنــدی بــر اســاس 
دستاوردهای ملموس برای مردم در مدت 3 تا 

5 سال آینده دولت هوشمند را عملیاتی کنیم.
وی با بیان اینکه دولت هوشــمند بعد از گذار 
از دولــت الکترونیــک به وجــود می آیــد، افــزود: 
طراحــی ســند گذار به دولــت هوشــمند پیش از 
ایــن در دولــت قبــل در دســتور کار قــرار گرفت و 
نســخه ای از برنامــه مذکــور نیــز تدویــن شــد اما 
به دلیل اختالف بر سر تولی گری و الزاماتی که در 
حوزه زیرســاخت های حقوقی، سرمایه انسانی، 
نهــاد مجری و... بود، برنامه دولت هوشــمند به 

تصویب نرسید.
فنــاوری  شــورای  اجرایــی  دبیــر  گفتــه  بــه 
اطالعــات، حــال بــه مرحلــه ای رســیده ایم که 
باید بر اســاس تدابیر مبتنی بر اســناد باالدستی 
و تأکیــد رهبــر معظــم انقــالب در تمرکــز روی 
هــوش مصنوعی،  همــه برنامه ریــزی های الزم 
گــذار از دولت الکترونیک به دولت هوشــمند از 
جمله اصالح و بازمهندســی فرایندهای دولت، 
بازنگــری در مقــررات و تدویــن لوایــح قانونــی 
بــرای  الزم  زیرســاخت های  توســعه  و  تکمیــل 

رویکرد پلتفرمی و یکپارچه انجام شود.
راه انــدازی  چگونگــی  دربــاره  اصــل  باقــری 
دولــت هوشــمند نیــز گفــت: دولــت هوشــمند 
نیــاز به معمــاری نویــن از دولــت دارد، چون در 
معمــاری موجــود تکیــه بــر الکترونیکــی شــدن 
فرایند ها اثری ناکارآمد داشته و نمی توان دولت 
هوشــمند راه انــدازی کرد بنابراین بــرای حرکت 
به ســمت دولــت هوشــمند بایــد ضمــن اینکه 
تمام پایگاه های دولت الکترونیک تکمیل شــود 
الزم اســت در جهت پلتفرمی شــدن سیستم ها 
نیــز حرکــت کــرد تــا بتــوان بــا توســعه در الیــه 
زیرساخت ها و کاربردها این تغییرات پارادایمی 
را اجرایــی کــرد. به گفتــه وی در حقیقــت دولت 
هوشــمند فاز بعدی از دولت الکترونیک اســت 
و بایــد چند تغییر عمده رویکــردی در آن اتفاق 
بیفتد تا دولتی پاســخگوتر، شفاف تر و مشارکت 
پذیر از مردم و کســب و کارهــا که مد نظر دولت 

سیزدهم است روی دهد.
باقــری اصل درباره تبعــات راه اندازی دولت 
هوشــمند نیــز گفــت: چــون دولــت هوشــمند از 

فناوری هــای اطالعاتــی و ارتباطــی و نــوآوری با 
رویکرد مــردم محور و داده محــور بهره می برد، 
ضمن تسهیلگری در تصمیم گیری های دولت، 
موجب افزایش مشــارکت مردم در اداره دولت 
و کســب و کارها می شــود. به عقیده وی استفاده 
از فناوری های نوظهور در ارائه خدمات عمومی 
به مردم منجر به تغییرات زیادی در نحوه اداره 
امــور با اطالعات و دانــش مبتنی بر نوآوری های 
حــوزه هوش مصنوعی و داده کاوی شــده و خود 
روش جدیدی از حکمرانی با استفاده از فناوری 
اطالعــات و ارتباطات در تراز انقالب اســالمی با 

محوریت داده و مردم است.
باقری اصل با اشاره به اینکه دولت هوشمند 
و  و کســب  اقدام هــا  نوآورانــه،  از سیاســت های 
کارهــای مبتنی بــر فنــاوری و پلتفرم ها حمایت 
ویــژه ای می کنــد، گفــت: برای گــذار بــه دولــت 
هوشــمند، می توانیــم زیرســاخت های یکپارچه 
ارتباطی و اطالعاتی، قابلیت های تعامل پذیری 
حداکثری و رابطه بین محیط حکمرانی و انسانی 
داشــته باشــیم. از ســوی دیگر نهادها به صورت 
هوشــمندانه تعاملــی بــوده و بــه بهره بــرداری 
بهتــر از داده هــا و اطالعــات و تجــارب کاربــری 
منجر می شــود. به بــاور وی فنــاوری اطالعات و 

ارتباطــات ابزاری برای تحقق هوشمندســازی و 
تغییر جهت حرکت داده نه تنها از ســوی مردم 
به ســمت دولت، بلکه از دولت به مردم و کسب 

و کارها است.
بــه اعتقــاد باقــری اصل تحلیــل و بــاز آرایی 
داده هــا در ســامانه های هوشــمند راهــی بــرای 
در  مــردم  حضــور  بــر  مبتنــی  روابــط  کاهــش 
محیط هــای دولتــی و حــذف تعامــالت مبتنــی 
بــر نظــر وســلیقه اشــخاص و به طــور خالصــه 

امضاهای طالیی است.
دبیــر اجرایــی شــورای فنــاوری اطالعــات در 
ادامه گفت: در دولت هوشمند سطح باالتری از 
یکپارچه ســازی و داده محوری از شــکل عمودی 
بــه افقــی تغییــر می یابــد از آنجایــی هــم که بر 
پلتفرم ها متمرکز اســت، سیســتم ها بلوغ یافته 
و از شــکل جزیــره ای خــارج شــده و دارای درگاه 
واحــد و یکپارچــه ای خواهیــم بــود، درگاهــی که 
دارای ارتباطی ســاده، ســالم، امن و اعتمادپذیر 
اســت و براحتــی به مــردم خدمات ارائــه داده و 

نیازمندهای آنان را رفع می کند.
دولــت  رویکــرد  اصــل  باقــری  عقیــده  بــه 
هوشــمند ، بــه عبارتی دیگــر، یعنی هــر داده ای 
بایــد یکبــار ارائه و ثبت شــده و بارهــا در جاهای 

مختلف استفاده  و فرایند به روز  آوری آن داده از 
ســوی پنجره ای که ثبت می کند، مشخص شود. 
به گفتــه وی البتــه بــرای تغییرات زیرســاخت ها 
باید سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی 

و ایجاد اپراتورهای خدماتی نیز صورت بگیرد.
بازنگری نشانه اهتمام دولت �

الکترونیــک  رضــا کرمــی کارشــناس دولــت 
معتقد اســت ضرورت بازنگری نقشــه راه دولت 
هوشــمند اهتمام دولت جدید به توسعه دولت 
الکترونیک اســت و در جای خــود مایه امیدواری 
دولــت  خدمــات  توســعه  گفــت:  اســت.کرمی 
الکترونیک و همچنیــن کاربرد فناوری های نوین 
در اداره دولت، انگیزه و پیشران مهمی برای همه 
دولت هاســت از ایــن رو تقریبــاً تمــام دولت های 
قبلــی هــم کمابیــش در ایــن جهــت گام هایــی 
برداشته اند اما از آنجایی که گستره و ابعاد دولت 
الکترونیــک موضــوع بــزرگ و پیچیده ای اســت 
بنابراین داشتن یک برنامه و نقشه راه جامع و به 

روز رسانی شده هم ضرورت دارد.
این کارشناس دولت الکترونیک افزود: برای 
تدوین نقشه راه جدید باید به اسناد و طرح  های 
قبلــی نیــز توجه شــود. از ســوی دیگر بــا ارزیابی 
نقاط قوت و ضعف اســناد، دالیل توفیق نیافتن 
بخش هایی که اجرا نشده اند، نیز مشخص شود 
مهمتر اینکه باید ســعی کنند تا نقاط ضعف در 
ســند جدید نیز رفع شــود. وی با اشــاره به اینکه 
به نظــرم دو محــور اساســی باید در ســند جدید 
مــورد توجه ویژه قرار بگیرد، گفت: یکی توجه به 
یکپارچگی داده های اصلی در سطح ملی همراه 
بــا نظام مدیریــت و راهبــری این داده هــا و دوم 
طراحی نظام مدیریت، پایش و نظارت یکپارچه 
اجرای برنامه های توســعه فنــاوری اطالعات در 

سطح دولت و حاکمیت است.
به گفتــه وی بــرای اجــرای طرح هــای ملــی 
در ایــن ابعــاد، مــی بایســت بــه چهارچوب  ها و 
بهروش هــای معتبر بین المللی که بر توســعه و 
تقویت قابلیت های توانمندساز)مانند مدیریت 
طــرح و پــروژه، مدیریــت معمــاری ســازمانی، 

مدیریت کیفیت( تأکید دارند، توجه کرد.
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گزارش »ایران« از وضعیت نقشه راه تشکیل دولت هوشمند

وزیــر ارتباطــات  وفنــاوری اطالعــات در حکــم انتصــاب رئیــس جدید 
ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطات رادیویی، با تأکیــد بر مأموریت هایی 
ویــژه، بــر قانونگذاری و رگولیشــن در حوزه هــا تأکید کردند. امــا رگوالتوری 
چه وظیفه ای دارد و چگونه رگوالتوری باید باشــد؟ در جواب این ســؤال ها 
و در یــک تعریف کلــی، باید گفت کــه رگوالتور خوب، رگوالتوری اســت که 
در کناری بنشــیند و اجــازه دهد قوانین، نظارت ها و اســتحباب های دولتی 
تقسیم منافع انجام دهد اما به بخش خصوصی نیز این امکان را بدهد که 
از بین منافعی که ایجاد شده بهترین شکل ممکن را انتخاب کند تا عدالت 

برقرار شود.
مــا نباید رگوالتــوری را اینگونه تعریف کنیم که دولــت هرآنچه مدنظر 
دارد و هرآنچه قوانین ســختگیرانه و عامرانــه ای دارد )که می تواند بعدها 
مشکالتی را ایجاد کند( بچیند و خود نیز آن را اجرا کند و انتظار هم داشته 
باشد که بخش خصوصی قادر به ادامه فعالیت باشد. ما زمانی می توانیم 
انتظار داشــته باشــیم بخش خصوصی بتواند از منافع حاصل از رگولیشن 
و قانونگذاری اســتفاده کند که دولت منافع را به شــیوه ای که مدنظر دارد، 
تقســیم کند اما همچنان گزینه انتخاب برای بخش خصوصی هم فراهم 
باشد.در نهایت اصل و اساس رگولیشن بر این مبنا نیست که دستوری داده 
شود، بلکه این چهارچوب نشان می دهد که در آینده نزدیک یا خیلی دور 
مجموعه هایی بتوانند آن را کنترل و ارزیابی کنند و ببینند که کدام بخش از 
بازی کسب و کارهای نوپا خارج از این چهارچوب عمل کرده اند. چرا خروج 
از چهارچوب اتفاق افتاده و اگر نیاز است چهارچوب را گسترده تر کرده یا به 
شیوه دیگری مدیریت کند. چرا باید رگوالتور به توسعه فکر کند و چرا باید 
به فکر نسخه به روزرسانی باشد؟ پاسخ مشخص است چون هدف توسعه 
اقتصادی اســت بنابراین اگر رگوالتوری با هدف توســعه اقتصادی صورت 
نگیــرد و آمرانه رگوالتــوری و بدون نظر بخش خصوصــی صورت بگیرد و 
اجرا شود و بخش خصوصی نتواند در آن چهارچوب و زمین بازی تعریف 
شــده فعالیــت کنــد، تخطی صــورت گرفتــه و مجــازات می شــود. عدالت 
رگوالتوری در این نیســت که آنچه خود صالح می داند به دیگران تحمیل 
کند چون این روش نتیجه خوبی در برنخواهد داشت.  رگوالتور نباید دارای 
حق رأی باشد، بلکه تنها باید بر جریان مراودات بخش دولتی و خصوصی 
ناظر باشد. رگوالتور نباید خود قانون تعیین کند و خود هم مجری آن باشد 
و این اشتباه است. رگوالتور باید دغدغه های بخش دولتی و نیازمندی های 
آنها را دریافت کند، وقتی تعریف و تقسیم منافع کرد بعد باید در تعامل 

با بخش خصوصی، بخش مطلوب خود را بردارد و بازی کند.
قانونگــذار هــم بایــد از تعامــل این دو بخــش آگاه باشــد و آن را تبدیل 
بــه قوانیــن و مقررات اولیه کــرده و چهارچوب ارائه دهد. نحوه رســیدن به 
مطلــوب باید مورد توجه قوانین باشــد. بخش خصوصــی باید حق عمل 
و بــازی داشــته باشــد و بخش دولتــی دغدغه ها و مشــکالت را اعالم کند و 
قانونگذار هم باید نحوه تعامل این دو بخش را نظارت و تسهیل گری کند 

و نتیجه آن رسیدن به مطلوبات باشد.

معاون وزیر ارتباطات مطرح کرد

دسترسی ۲۰ میلیون خانوار 
به اینترنت ثابت تا سال ۱۴۰۴

معاون وزیر ارتباطات گفت: طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا سال 
۱۴۰۴ باید ۸۰ درصد خانوارها و صد درصد کســب و کارها با متوســط سرعت 

۲۵ مگابیت بر ثانیه به پهن باند ثابت دسترسی داشته باشند.
بــه گــزارش »ایــران«، صادق عباســی شــاهکوه، رئیــس ســازمان تنظیم 
مقــررات و ارتباطــات رادیویــی )رگوالتوری( در نشســت بررســی چالش های 
حوزه ارتباطات ثابت با دارندگان پروانه FCP افزود: بر این مبنا، دسترسی ۲۰ 
میلیون خانوار و ۵ میلیون کسب و کار تا سال ۱۴۰۴ به اینترنت پهن باند ثابت 
باید بر بســتر فیبر نوری شــکل بگیرد، البته بخشــی از دسترســی نیز از طریق 

شبکه بی سیم قابل پوشش است.
وی بــا اشــاره به تعــداد بازیگران حــوزه ارائــه اینترنت پهن باند در کشــور 
افزود: برنامه ریزی و راهبری توســعه زیرســاخت های ارتباطی پرسرعت و با 
کیفیت پهن باند ثابت با تأکید بر بســتر فیبر نــوری )FTTX( نیازمند برنامه 
مــدون بــا پیش بینی موانــع و الزامات آن اســت و در حال حاضــر رگوالتوری 
تالش می کند کلیات این برنامه را با مشارکت و جمع بندی نظرات بازیگران 
اصلــی این حوزه تدوین کند. عباســی شــاهکوه تصریح کــرد: اولویت اصلی 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات توســعه ارتباطات ثابت بر بستر فیبر نوری 
و ارتقای کیفیت شــبکه ســیار کشور اســت و توســعه هر دو حوزه کاماًل به هم 
مرتبط اســت و چنانچــه ارتباطات پهن باند ثابت توســعه پیــدا نکند، حوزه 

ارتباطات سیار نیز در آینده ای نزدیک دچار بحران می شود. 
در واقع با توسعه بخش ارتباطات ثابت، تمامی حوزه ICT رشد می کند. 
معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعات عــدم تمایل به ســرمایه گذاری 
در بخــش را یکــی از موانع توســعه عنوان کرد و گفت: در حــال حاضر هزینه 
سرمایه گذاری در بخش ICT ارزی است در حالی که درآمد این حوزه به ریال 
اســت ضمن آنکه با ثابت ماندن تعرفه در چند سال اخیر، با وجود افزایش 
هزینه ها در ســایر بخش ها، روند درآمد، کاهشی بوده است. عباسی شاهکوه 
افزود: باید حجم ســرمایه گذاری الزم برای توســعه حوزه ثابت را برآورد و با 
تمهیداتی همچون معافیت های مالیاتی، یارانه در سهم اپراتورها در پروانه 
CNSP )پروانــه همگرای شــبکه و خدمات ارتباطــی( و … فضای مطلوب را 
بــرای ســرمایه گذاری فراهم کنیم. رئیــس رگوالتوری تعامل با ســایر نهادها 
همچون وزارت نیرو و شهرداری ها را یکی دیگر از اولویت های پیش روی این 
سازمان برای رفع موانع سرمایه گذاری بیان کرد و گفت: در این زمینه در چند 
سال گذشته اقدام های مختلفی انجام شده که هنوز به نتیجه نرسیده است. 
ما به دنبال آن هستیم که با ایجاد پشتوانه قانونی بتوانیم در اختیار گذاشتن 
منابع موجود را تســهیل کنیم و در این مســیر به کمک دولت و مجلس نیاز 

داریم.

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات تأکید کرد

حرکت به سمت فناوری؛ رهاورد رشد سرمایه گذاری
معــاون فناوری و نــوآوری وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعــات گفت: برای 
رشــد ســرمایه گذاری و افزایش حجم اقتصاد باید ســازوکارهای سنتی را کنار 
بگذاریم، چرا که برای رشــد سرمایه گذاری باید در مسیر ساختارهای متصل 
به فناوری و نوآوری گام برداریم. به گزارش »ایران«، ستار هاشمی در مراسم 

افتتــاح ســیزدهمین نمایشــگاه معرفــی فرصت های ســرمایه گذاری کشــور 
)kishINVEX۲۰۲۱( با بیان اینکه سرمایه گذاری در کنار نوآوری و آینده نگری 
معنــی پیدا می کند، افــزود: نوآوری با ســرمایه گذاری هماهنگ و هم آهنگ 

است و رشد اقتصادی از مبانی اصلی در حوزه سرمایه گذاری است.
هاشــمی با بیــان اینکه متأســفانه بی عدالتی در ســیر تحــوالت فناوری 
باعث نابرابری اقتصادی در جهان شــده اســت، گفت: بســیاری از کشورها 
حجم اقتصادشان را گسترش داده و از سایرین پیشی گرفته اند و کشورهایی 
کــه به این امــر نپرداخته انــد دچــار عقب ماندگــی شــده اند؛ بنابراین باید 
ســازوکارهای ســنتی را کنار بگذاریم و برای رشد ســرمایه گذاری، به سمت 
ســاختارهای متصــل به فنــاوری و نــوآوری گام برداریم. معــاون فناوری و 
نــوآوری وزارت ارتباطات تأکید کرد: امروزه نقش تحول دیجیتال در رشــد 
اقتصــادی کشــورها بــه کمک بهــره وری نیــروی کار و ســرمایه به عنوان دو 
عامــل تأثیرگذار، یک واقعیت و یک ضرورت انکارناپذیر اســت. هاشــمی 
در ادامه افزود: به اســتناد آمار و پیش بینی های انجام شــده، سهم اقتصاد 
دیجیتــال از اقتصاد جهانی در ســال ۲۰۲۵ حدود ۲3 تریلیون دالر خواهد 
بــود. مــا بایــد دریابیم که در کجای این جهان ایســتاده ایم و ســهم مــا از این 
افزایش به چه میزان است. وی با اشاره به مهم ترین مؤلفه های شکل گیری 
تحــول در اقتصاد دیجیتــال گفت: یکی از مؤلفه ها نســل پنجم تلفن همراه 
اســت که قابلیت های ارزشمند آن پس از تهران، مشهد و شیراز، با همکاری 
و همراهــی اپراتورهــا و مدیران منطقه آزاد کیــش، هم اکنون در جزیره کیش 
نیز در دســترس است. هاشمی ادامه داد: مؤلفه دیگر اینترنت اشیا است که 
در کشــور ما نیز ظرفیت و بســترهای بسیار مناســبی برای آن وجود دارد ولی 
ازنظر حقوقی باید به طورجدی به آن پرداخته شود. معاون فناوری و نوآوری 
وزارت ارتباطات تصریح کرد: مؤلفه بسیار مهم دیگر هوش مصنوعی است 

که اقدامات قابل توجهی در این زمینه در کشور صورت پذیرفته است. 
وی تأکید کرد: شهر هوشمند که موجب بهبود کیفیت زندگی مردم شده و 
توسعه آن می تواند به توسعه پایدار و رونق تولید کمک شایانی کند، شاخص 
مهم دیگری در تحول اقتصاد دیجیتال اســت. نکته حائز اهمیت این اســت 
کــه ارتقــای امنیــت و حریــم خصوصی افــراد از موارد بســیار مهــم در حوزه 

فناوری است که در پروسه رشد اقتصادی نباید از آن غفلت شود.

 ممنوعیت ارسال محتوای شخصی 
بدون اجازه کاربر در توئیتر

توئیتر از این پس اجازه نمی دهد تصاویر و ویدیوهای شخصی بدون رضایت 
فرد در این پلتفرم به اشتراک گذاشته شود.

ایــن  از  پیــش  توئیتــر  خصوصــی  حریــم  سیاســت  ایســنا،  گــزارش  بــه 
اشــتراک گذاری اطالعات خصوصی افراد دیگر مانند شــماره تلفن، نشــانی 
و آی دی آنهــا را ممنــوع کــرده بــود. توئیتر در یک پســت وبــالگ اعالم کرد 
هنگامی که از ســوی افرادی که در رســانه های ارســال شــده حضور دارند یا از 
ســوی نماینــده قانونی آنهــا اطالع پیدا کنیم کــه با اشــتراک گذاری تصویر یا 
ویدیــوی خصوصــی خــود موافق نبوده اند، رســانه مــورد نظر از ایــن پلتفرم 
حذف خواهد شــد. بر اســاس گزارش رویترز، جک دورســی،  مؤســس توئیتر 
دوشنبه هفته جاری از سمت مدیرعاملی این شرکت کناره گیری کرد و پاراگ 

آگراوال، مدیر فناوری توئیتر جانشین وی شد.

گاهی دارندگان آیفون و ســایر محصوالت کمپانی 
اپــل بــرای انتقــال اطالعــات خود بــا مشــکل مواجه 
می شــوند، اما تعدادی نرم افزار توســط متخصصان 
حوزه نرم افزار طراحی شــده اســت که می تواند کار را 

برای دارندگان چنین محصوالتی ساده تر کند. 
یکی از این نرم افزارها، iMobie AnyTrans است. 
این اپلیکیشــن، بهترین نرم افزار برای انتقال فایل ها 
در آیفون و آی پدها به شمار می رود و شما می توانید 
بــا کمک آن، انــواع مختلفــی از فایل هــا مانند فیلم، 
 iPad mini, ,5 iPhone عکــس، موســیقی و... را بــه
iPod touch 5 و تمام محصوالت شرکت اپل منتقل 
کنیــد. از ویژگی های این نرم افزار می توان به داشــتن 
قابلیت iWizard اشــاره کرد؛ ابزاری بسیار ساده برای 
هماهنگ ســازی کــه بــا کمــک آن می توانیــد براحتی 
و بــا ســرعت بــاال از فایل هــای موجــود در iDevice ها 

پشتیبان گیری کنید. 

مدیریــت فوق العــاده لیســت های پخــش هم از 
ویژگی هــای بی نظیــر AnyTrans بــه شــمار مــی رود 
کــه شــما را قــادر می ســازد روی لیســت های پخــش 
ویرایــش کنیــد، آنها را از گوشــی های قدیمــی اپل به 
مدل هــای جدید منتقل کنید، یا حتی به عنوان هدیه 
 iPhone, iPad به دوســتتان بدهید. انتقال اپ ها بین
and iTunes نیــز از دیگر ویژگی های این نرم افزار به 

شمار می رود. 
شــما می توانیــد براحتــی اپ هــا، بازی هــا و حتــی 
رکوردهایــی  را کــه در بازی هــا کســب کــرده ایــد بــه 
گوشــی اپل مدل جدیدتــان منتقل کنید و دیگر نیازی 
از  نداریــد.   jail-breaking یــا   iTunes، iCloud بــه 
دیگــر مزایــای ایــن نرم افــزار، این اســت کــه براحتی 
می توانید انواع مختلفــی از فایل ها را به فرمتی که با 
گوشــی  یا تبلت اپل تان هماهنگ است تبدیل و روی 
iPad و iPhone پخــش کنیــد. ســرعت انتقال ســریع 

اطالعــات هــم از دیگــر ویژگی هــای این نرم افــزار به 
 USB3 شمار می رود. این نرم افزار با استفاده از پورت
ســرعتی 3برابــر برای انتقــال اطالعات به شــما ارائه 
می دهد. همچنین اگر دسترسی به ارتباطات بی سیم 
دارید می توانید توســط WIFI اطالعات را با ســرعت 

۲برابر منتقل کنید.

میتــرا جلیلــی/  یکــی از دغدغه هــای بــزرگ دوســتداران محیــط زیســت، آلودگی 
اقیانوس هــا با انواع پالســتیک و زباله ها و همچنین تورهــای ماهیگیری تجاری به 
جا مانده در آب ها اســت که می تواند جان آبزیان را به خطر انداخته و اکوسیســتم 
اقیانــوس را دچار مشــکالت فراوانــی کند که برای حل این مشــکل، فعاالن عرصه 
فناوری یک دستگاه فناورانه و هوشمند کروی شکل به  نام Farallon Buoy طراحی 
کرده انــد کــه به ماهیگیــران کمک می کند تــا مکان این تورهــا را ردیابــی کنند. این 
دســتگاه که توسط شــرکت Blue Ocean Gear مســتقر در »سیلیکون ولی« ساخته 
شده است، هم تورهای ماهیگیری و هم وسایلی مانند تله خرچنگ و... را شناسایی 
کرده و به آنها متصل می شــود و پس از ارســال پیام به ماهیگیران، روی سطح آب 

شناور می ماند تا این تور از اقیانوس جمع آوری شود.
Farallon Buoy همچنیــن دارای یــک ریزپردازنده، یک تراشــه GPS، یک شــتاب 
ســنج، سنســورهای دمــا و عمــق آب اســت و عالوه بــر آن، بــا ماهــواره ایریدیوم و 
ماژول هــای رادیویــی دوربرد ســازگاری دارد. انرژی مورد نیاز این دســتگاه فناورانه 
توســط یک باتری نیکلی تأمین می شــود و با هربار شــارژ، می توان به مدت ۱۰ ماه 

از آن استفاده کرد.
این دســتگاه در کنار کشــتی های تجاری ماهیگیری، شناور می ماند تا درصورت گم 
شــدن تورهای ماهیگیری، توســط حســگرهای خود به آنها بچســبد. ازســوی دیگر 
اگر حســگرها تشــخیص دهند که این وسیله توســط یک طوفان به حرکت در آمده 
و از شــعاع جغرافیایی تعیین شــده، عبور کرده اســت ازطریق ماهواره و رادیو یک 

هشدار پیامکی به گوشی هوشمند کاربر خود ارسال می کند. به این ترتیب اطالعاتی 
ازجمله مختصات GPS فعلی شناور را می توان در یک برنامه iOS و یک رابط وب 
متصــل به ابر مشــاهده کــرد و کاربر می تواند از مکان فعلی دســتگاه مطلع شــود. 
Farallon Buoy با قطر 7 اینچ )۱7۸ میلی متر( و وزن تقریباً 6 پوند )۲.7 کیلوگرم( 
دارای یک پوسته پی وی سی است. این وسیله تا عمق ۲۰۰ متری )656 فوت( ضد 

آب است و می تواند اقیانوس ها را از تورهای ماهیگیری پاک کند.

رئیس ســازمان فنــاوری اطالعات ایــران گفت: 
برای ایجاد تحول در کشــور باید به سوی تحقق 

دولت سرویس گرا و کارآفرین حرکت کرد.
خوانســاری  محمــد  »ایرنــا«،  گــزارش  بــه 
پیشــرفت های  ملــی  و  مجــازی  »همایــش  در 
دانشــگاه  میزبانــی  بــه  ســازمانی«  معمــاری 
فردوسی در مشهد افزود: برای تحول دیجیتال 

در ســازمان ها باید ابزارهای معماری سازمانی 
تحــول  نیازهــای  پاســخگوی  تــا  شــود  بــه روز 

سازمانی باشد.
وی ادامــه داد: بــرای تحــول دیجیتــال، باید 
و  کــه دســتگاه ها  ارائــه شــود  الگــوی جدیــدی 
سازمان ها بتوانند خود را با فناوری های نوظهور 

هماهنگ کنند.

ایــران  اطالعــات  فنــاوری  ســازمان  رئیــس 
گفــت: داشــتن معمــاری ســازمانی بــا توجه به 
فناوری نوظهور، الزمه موفقیت ســازمان است، 
تاکنون در ســازمان فناوری اطالعات در راستای 
اجرای دولت الکترونیک، زیرســاخت های فنی 
شــامل شــبکه ملــی اطالعــات و زیرشــبکه های 
دستگاهی، چهارچوب ملی معماری سازمانی، 

مرکز ملی تبادل، مرکز داده دولت و چهارچوب 
وی  اســت.  شــده   ایجــاد  تعامل پذیــری  ملــی 
معمــاری  زیســت بوم  اســتقرار  بــرای  افــزود: 
ســازمانی با هــدف اثربخشــی دولت هوشــمند 
نیــز تدوین مــدل مرجع داده در کشــور ضروری 
اســت و بازمهندســی فرایندهــای ارائه خدمات 
دستگاه های اجرایی و ارزیابی بلوغ آنها بوسیله 

نهادهای معتبر از دیگر اقدام ها است.
خوانســاری ادامه داد: برای اثربخشی دولت 
هوشــمند، دانشــگاه می تواند کمک شــایانی به 
دولــت و صنعت در جهت رســیدن بــه اهداف 
شــبکه ملی اطالعات داشــته باشــد تا با حرکت 
درســت، علمی، منطقــی و به صورت چابک به 

بلوغ معماری سازمانی برسیم.

 چگونه فایل های موجود در آیفون و آی پد را انتقال دهیم؟

 پاکسازی فناورانه اقیانوس ها از تورهای ماهیگیری

 محمدرضا قدوسی
مشاور کسب و کارهای نوپا

رئیس سازمان فناوری اطالعات تأکید کرد

زیست بوم معماری سازمانی عامل اثربخشی دولت هوشمند

رگوالتور خوب چه وظیفه ای دارد؟


