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الزامات امنیتی برای 
دورکاری دولتی ها

مرکز ماهر با انتشار الزامات امنیتی سایبری 
دورکاری کارکن��ان دس��تگاه های دولتی در 
بحران کرونا، اعالم کرد: سرویس دهنده های 
دسترسی از راه دور باید در برابر انواع تهدیدات 

امن سازی شوند.

افزایش ۴۰ درصدی تقاضا 
برای خرید گوشی

ابوالفضل ناص��ری دبیر و س��خنگو کمیته 
تخصصی تلفن همراه کش��ور با اعالم افزایش 
۳۰ تا ۴۰ درصدی تقاضا برای خرید گوش��ی 
تلفن همراه اع��الم کرد: س��االنه ۱۴ میلیون 
گوش��ی وارد کش��ور می ش��ود و ماهانه یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار گوشی نیاز جامعه است، 
در حال حاضر ب��ا توجه به آم��وزش مجازی 
برای دانش آموزان تقاضای زی��ادی به وجود 

آمده است.

بعد از مشکالت ثبت سفارش

 IT واردات تجهیزات
این بار به مشکل

 تخصیص ارز خورد

آمادگی ناجا
 برای حمایت از

 کسب  و کارهای اینترنتی

با  مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا

آموزش اینترنتی 
دانش آموزان رایگان می شود

ب��ا اعم��ال مق��ررات قرنطین��ه و تعطیلی م��دارس و 
دانش��گاه ها، آموزش دانش آموزان به ص��ورت اینترنتی و 
تحت شبکه شاد به اجرا گذاشته شد. اما دانش آموزان برای 
اس��تفاده از محتواهای آموزش��ی و حضور در کالس های 
اینترنتی، مجبور به اس��تفاده از اینترنت خانگی یا موبایل 
خود بودند و به دلیل لزوم بارگ��ذاری و دانلود محتوا، این 
کالس های آنالین هزین��ه هنگفتی را ب��ه والدین دانش 
آموزان تحمیل کرده است. این در حالی است که والدین، 
از ابتدای سال درس��ی جدید، هزینه های زیادی را برای 
حضور فرزندان شان در مدرس��ه متحمل شده اند که این 
هزینه در مدارس غیر انتفاعی ب��ه چندین میلیون تومان 

بالغ می شود.
هفته گذش��ته، در ی��ک برنام��ه تلویزیون��ی، با حضور 

سرپرس��ت مرکز برنامه ریزی و فناوری وزارت آموزش و 
پرورش، اعالم شد که تا کنون بیش از 89۲ میلیون و ۲۱۰ 
هزار فایل در شبکه شاد بارگذاری و تبادل شده که حجم 
هر فایل به طور متوس��ط ۲۰ مگابایت است. یک محاسبه 
ساده نشان می داد که استفاده از این فایل ها، هزینه ای تا 
9۰ میلیارد تومان را به دانش آموزان کشور تحمیل کرده 
که به گفته متخصصان، تحمیل این هزینه به مردم، با اصل 

قانونی آموزش رایگان در تضاد است.
حاال وزی��ر آموزش و پ��رورش اعالم کرده ک��ه رایگان 
شدن اینترنت شبکه ش��اد از مصوبات ستاد ملی مدیریت 
کروناس��ت. حاجی میرزایی افزود: ما پیگیر تأمین منابع 

اقتصادی آن هستیم و این کار حتماً عملی خواهد شد.

گزارش آم��ار رون��د واردات و مص��رف موبایل طی ۱۲ 
ماه سال98 نش��ان می دهد واردات موبایل از طریق رویه 
تجاری در سال 98 نس��بت به سال 97 بیش از 9۰ درصد 

رشد داشته است.
بر اساس گزارش انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و 
لوازم جانبی، حسین غروی رام، رییس هیات مدیره انجمن 
واردکنندگان موبایل در مهرماه سال 98 به نیاز کشور به 

۱۲ تا ۱۴ میلیون دستگاه موبایل در س��ال پرداخته بود. 
حاال پس از گذش��ت چند ماه، پیش بینی وی به واقعیت 
پیوسته اس��ت. طبق داده های آماری در این گزارش طی 
س��ال 98 تعداد ۱5 میلیون و ۳8۰ هزار دستگاه موبایل 
وارد کشور شده اس��ت که از این تعداد چیزی بالغ بر ۱۴ 
میلیون آن توس��ط مصرف کنندگان در ش��بکه ارتباطی 

تلفن همراه کشور فعال شده است. صفحه4

ایالن ماسک: کارخانه تسال را باز کردم، اگر می خواهید دستگیرم کنید
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برخالف رشد حدود 9۰ درصدی در سال 98 رخ داد

افت ۱۰ برابری واردات موبایل در سال 99

توییتر، فی فی لی )Fei-Fei Li( استاد دانشگاه استنفورد و نایب رییس پیشین گوگل را به 
عضویت هیات مدیره اش درآورد.

فناوران- فی فی لی که محقق ارش��د هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در بخش گوگل 
کالد بود، در سال ۲۰۱8 پس از نظراتی که درباره پروژه Maven گوگل و پنتاگون ابراز کرد، 
از گوگل جدا ش��د. در پروژه Maven قرار بود از هوش مصنوعی گوگل به منظور شناس��ایی 
اهداف پهپادی از روی ویدیوهای نا واضح گرفته ش��ده با پهپاد، استفاده  شود. وقتی ابعاد این 
پروژه مشخص شد، کارکنان گوگل به آن اعتراض کردند و گفتند که نمی خواهند فناوری آنها 

در پهپادهای نظامی مورد استفاده قرار بگیرد.

ستاره هوش مصنوعی گوگل به هیات مدیره توییتر پیوست 
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