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گوگل فوتوز به زودی عکسهای سیاه و سفید را
به وسیله هوش مصنوعی رنگ آمیزی خواهد کرد...

11:57
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موزه بریتانیا ،نسخهی
شیائومی با همکاری 
مخصوصی از  2S Mi Mixرونمایی کرد .در پنل
پشتی این گوشی لوگوی موز ه حک شده است...
12:00
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شش صدای جدید دستیار گوگل در کنفرانس
 I/Oگوگل رونمایی شدهاند...
12:00

دیجیتال و فناوری
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آرش پارس��اپور :بع��د از وعدهه��ای
روحانی مبنی بر آزاد گذاشتن فضای
مجازی و حق انتخاب به ش��هروندان،
بسیاری خواستار شفافسازی موضع
دولت و فیلترینگ تلگرام شدند .رئیس
جمهور در صفحه رسمی اینستاگرام
خ��ود درب��اره مخالفت ب��ا فیلترینگ
تلگرام نوشته «سیاست دولت یازدهم
و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن
مج��ازی بوده و نه امنیت��ی و تاکنون
هیچ ش��بکه اجتماعی یا پیامرس��ان
«توس��ط این دولت» مس��دود نشده
و نخواهد ش��د .فیلتر و مسدودسازی
اخیر تلگرام نیز نه توس��ط دولت اجرا
شده و نه مورد تأیید دولت است»....... .
همچنین در این متن هش��تگهایی
استفاده شده که دال بر مخالفت دولت
با موضوعات پیش آمده اخیر دارد.
◄ مخالفان فیلترینگ
وزی��ر ارتباطات در یک رش��ته توئیت
ضم��ن دف��اع از آزادی فضای مجازی
گفته بود« :دسترسی ش��هروندان به
منابع اطالعات ،توقف ناپذير است ».او
سپس بهدیدار رئیسجمهوری رفته و
در این جلسه مواضع و سیاستهایی
را درباره این موضوع با وی به اشتراک
گذاش��ته بود .جهرم��ی در پایان این
جلس��ه ب��ه رس��انهها اینچنین گفته
بود«:بارها اعالم کردهایم که فیلترینگ
تنها راه حل نیس��ت .شواهد حاکی از
بروز مش��کالتی در فیلت��ر تلگرام در
روس��یه اس��ت و ممکن است اینگونه
مش��کالت در ای��ران ه��م رخ ده��د.

حق انتخاب شهروندان چه شد؟

رویارویی فیلترینگ و گردش آزاد اطالعات
امی��د مجلس ش��ورای اس�لامی در
نامهای به نمایندگان مجلس خواستار
دع��وت از رئیسجمه��ور در ی��ک
جلس��ه غیرعلنی برای توضیح درباره
فیلترینگ تلگرام ش��ده و اعالم کرده
اس��ت که اگر مجل��س از توضیحات
قانع نشود ،باید به وظیفه قانونی خود
عمل نماید .برخی از نمایندگان هم در
این بین مخالفت ضمنی خود درباره
فیلترینگ را عنوان کردهاند ،بهعنوان
مثال «رحیم��ی جهانآبادی» ،عضو
کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس
معتقد است که با فیلتر کردن تلگرام
م��ردم به س��مت فیلتر ش��کنهای
آمریکایی سوق داده شدهاند.

در ه��ر حال ب��ه نظر میرس��د فراتر
از بح��ث امروز باید سیاس��تگذاری و
قانونگذاری کشور در مورد رسانههای
نوین را سریعتر بهنتیجه رساند تا دیگر
شاهد اینگونه چالشها نباشیم ».افراد
دیگری نیز همچون «آش��نا» ،مشاور
رئیسجمهوری نیز نوشت« :فیلترینگ
بهتنهایی منجر به حذف تلگرام ،رشد

نسخه بتای اندروید جدید رونمایی شد

اندروید  Pهم رسید

طبق یک پتنت جدید احتماالً اپل بهدنبال تولید واچ
دایرهای است .تمامی سه نسل قبلی اپل واچ از
صفحه نمایشهایی مستطیلی استفاده میکردند...
12:02
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پیامرس��انهای داخلی ی��ا صیانت از
دادههای بزرگ ملّی نمیشود .احتمال
فراگیری بدافزارها یا جاسوس افزارها
برای مقابله ب��ا فیلترینگ وجود دارد.
فیلترین��گ در مواجه��ه ب��ا فناوری
بالکچین و اینترنت آزاد کاربرد ندارد».
مجلس نیز به بحث فیلترینگ تلگرام
ورود پیدا کرده به طوری که فراکسیون

◄ موافقان فیلترینگ
از آنس��و منتقدان دولت نیز موافقت
خود را درب��اره فیلترینگ تلگرام در
ای��ن روزها بیان داش��تهاند .بهعنوان
مثال جبهه پایداری اعالم داشته که
بر اساس قانون ،قوهقضائیه باید تلگرام
را فیلتر میکرد و «رئیسجمهور حق
مخالفت با فیلترینگ تلگرام را ندارد».
«ذوالن��ور» نماین��ده ق��م و عض��و
فراکس��یون والیی مجلس نیز اقدام
ق��وه قضائیه در فیلتر تلگرام بس��یار

نیما فرش��ین :گوگل در مراس��م خود از پیشنمایش
اندروی��د  Pو کل��ی ویژگی جالب و جدی��د آن پرده
برداش��ت .اینطور که بهنظر میرسد ،اندروید  Pیک
بهروزرسانی ویژه و بلندپروازانه برای این سیستمعامل
محبوب اس��ت که با نگاه به بخشه��ای مختلف آن،
میتوان تغییراتی اساسی را حس کرد.
البته برای اینکه بتوانید نگاه دقیقتری به نسخه کامل
این اندروید تازه بیندازید ،باید تا اواخر تابس��تان صبر
کنید .اما اگر برای این اندروید تازه خیلی عجله دارید،
باید بگویم که نس��خه بت��ای آن همین حاال هم قابل
دسترس است؛ البته نه برای همه.
گوگل ،بتای اندروید را فقط برای یک س��ری گوشی
خ��اص عرضه کرده و فقط کاربران آنها هس��تند که

بهجا دانسته و درباره ارز مجازی گرام
هش��دار داده که باعث ضربه زدن به
اقتصاد کشور میشود.

◄ حقوقدانان چه میگویند؟
در می��ان حقوقدان��ان نی��ز موافقان
و مخالفان��ی وج��ود دارد که هریک
درب��اره فیلترین��گ تلگ��رام نظرات
گوناگونی دارند« .خرمآبادی» معاون
دادستانی هم در کانال شخصی خود
در س��روش نوش��ته که فیلتر تلگرام
در ای��ران تاکنون موفق بوده اس��ت:
«با توجه به روند پرش��تاب مهاجرت
مردم با بصیرت ایران اسالمی به پیام
رس��انهای داخلی و دانش و تجربه
جوانان و مهندس��ان نخب��ه ایرانی و
عزم جزم و هماهنگی بینظیر اکثریت
قریب به اتفاق مسئوالن در رفع سلطه
بیگان��گان بر فضای مجازی کش��ور،
انش��اءا ...جمهوری اسالمی ایران در
عم��ل فیلترینگ موفقتر از روس��یه
عمل خواهد کرد».
از آنس��و برخی کارشناسان گفتهاند
ک��ه دول��ت میتواند بر اس��اس ماده
 116قانون آیین دادرسی کیفری به
دادگاه كيفری تهران شكايت كند تا
موضوع مج��ددا ً و در دادگاه کیفری

میتوانن��د این اندروید ت��ازه را همی��ن االن دریافت
و تجرب��ه کنند .به طور کلی اگر یک��ی از موبایلهای
هوشمند زیر را در اختیار داشته باشید میتوانید بتای
اندروید  Pرا زودتر از دیگران دریافت کنید:
 2 Pixelیا XL 2 Pixel
 Pixelیا Pixel XL
Essential Phone
Sony Xperia XZ2
2S Xiaomi Mi Mix
Plus 7 Nokia
Pro Oppo R15
Vivo X21
برای این کار فقط کافیس��ت خود را بهعنوان یک بتا

بررسی ش��ود« .غالمحس��ین الهام»
عضو و س��خنگوی پیش��ین شورای
نگهبان و وزیر اسبق دادگستری نیز
اخیرا ً در کان��ال تلگرامی خود درباره
ابعاد حقوقی این مساله چنین نوشت:
«حقوقدانان بسيارى از جمله برخى
قضات فاضل از اين دستور به وسيله
ماهيت قضايى ندارد
قوه قضائي��ه كه ّ
به درستى ابراز تعجب كردهاند .اصوالً
حوزه صالحيت بازپرس وقتى اس��ت
ك��ه ُجرم��ى واقع ش��ده و موضوع از
سوى دادستان به او ارجاع شده باشد
و گس��تره صالحي��ت او در محدوده
معينى است ،مث ً
ال تهران
جغرافيايى ّ
نسبت به بازپرس تهران».
ح��ال با وجود نظ��رات گوناگونی که
پیرام��ون فیلترین��گ تلگرام ش��کل
گرفته ،بهنظر میآید که دولت مخالف
اصل ای��ن موضوع اس��ت ولی بازهم
برخ��ی از کارشناس��ان رفت��ار فعلی
دولت را بهنحوی میدانند که در واقع
آنها هم بخشی از موافقان فیلترینگ
هس��تند .در هر حال بهنظر میرسد
این رشته سر درازی دارد و خبرهای
بیشتری درباره تلگرام و فیلتر شدنش
در ایران را در آینده از جانب موافقان
و مخالفان خواهیم شنید.

تستر معرفی و برای دریافت بتای اندروید  Pثبت نام
کنید .برای مثال اگر دارنده یکی از موبایلهای پیکسل
هس��تید ،کافیس��ت به صفحه بتای اندروید به آدرس
س��ایت اینترنتی www.google.com/android/
 betaبروید و از آنجا گوش��ی خ��ود را برای دریافت
بت��ای اندروید جدی��د ثبت نام کنید .نح��وه دریافت
اندروی��د  Pبرای باقی گوش��یها هم تقریباً به همین
صورت اس��ت و دردسر زیادی برایتان به همراه ندارد.
فقط کافیس��ت به دستورات شرکت سازنده موبایلتان
دق��ت کنید و مراح��ل را همانطور ک��ه آنها برایتان
توضی��ح دادهاند جلو ببرید .البته مراقب هم باش��ید و
متخصص
اگ��ر تجربهای در این زمین��ه ندارید از یک
ّ
دیجیتال کمک بگیرید.

در پنجمین همایش بین المللی سنگ آهن ایران صورت گرفت :

انتخاب گهر زمین بهعنوان شرکت برتر استخراج سنگآهن

نگارس�تان :ش��رکت س��نگآهن گهر زمین
بهعن��وان ش��رکت معدن��ی منتخ��ب و برتر در
اس��تخراج س��نگآهن و ف��رآوری در پنجمین
همایش بینالمللی س��نگآهن ای��ران انتخاب
ش��د .به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل
گهرزمین ،این شرکت که دارای بیشترین ذخائر
معدنی س��نگ آهن ایران است در حالی به این
موفقیت نایل شده که بیشترین حجم معدنکاری
و اس��تخراج را در میان شرکت های سنگ آهن
کشور دارد.
بنابرای��ن گزارش مهن��دس پوریانی ،مدیرعامل
گهر زمین در دلیل کس��ب رتبه برتر از س��وی
این شرکت در اس��تخراج سنگ آهن میگوید:
«بر اساس برنامههای زمانبندیشدهای که برای
سال گذشته ترسیم کرده بودیم ،قرار بر این بود
که  15میلیون تن عملیات استخراج سنگآهن
انج��ام دهیم .این کار در راس��تای منویات مقام
معظم رهب��ری مبنی بر اقتص��اد مقاومتی بود
که تولید و اش��تغال س��رلوحه ما قرار گرفت .ما
پیرامون این موضوع با کارشناسها گفتوگوی
مفصل داش��تیم و به این نتیجه رسیدیم که به
ازای ه��ر  450هزار تن عملی��ات معدن کاری،
ی��ک فرصت ش��غلی ایجاد میش��ود .به همین
دلی��ل برنامهم��ان را از  15میلی��ون تن به 18
میلیون تن افزایش دادیم و نزدیک به  1975نفر
فرصت شغلی ایجاد شد .بهاینترتیب توانستیم با
استخراج  18میلیون تن سنگآهن ،بزرگترین
عملیات سنگآهن را در طول تاریخ کشور داشته
باشیم».
او تأکید میکند« :همچنین دقت کنید که ما به
ازای هر یکمیلیون تن استخراج ،باید بیش از 5
میلیون تن باطله خاکی و سنگی استخراجکنیم.
بهاینترتی��ب باید کل کارهای انجامش��ده را در
ضریب  5محاس��به کرد تا بزرگ��ی فعالیتها را
نش��ان دهد» .پوریانی ،مدیرعامل شرکت درباره
عل��ت موفقیتش��ان باوجود مش��کالت اقتصاد
کالن میگوید« :ای��ن اتفاق ،با مجموع زحمات
همکاران ما حاصل شد .با مجموعه ارادهای که در
مدیران و کارکنان شرکت ما وجود دارد ،تصمیم
بر این ش��ده اس��ت که فعالیت جهادی داش��ته
باشیم .چنین چیزی سرلوحه کار ما بوده است.
بهاینترتیب توانستیم در سال  ،96بیش از 150
درصد نس��بت به س��ال  95که تولید  7میلیون
تن س��نگآهن داشتیم ،رشد داشته و به رکورد
قابلتوجهی برسیم».
او با تأکید بر تأثیرات فعالیتهای شان در فضای
اقتصادی کش��ور ادامه میدهد« :محصول اولیه،

تبدی��ل به کنس��انتره ،گندله و آهن اس��فنجی
میش��ود و مجموعه خوراک ف��والدی را تأمین
میکند .ما همچنین بخش��ی از این کنسانتره را
صادر کردیم و بزرگترین صادرکننده این حوزه
در کش��ور بودیم .بهاینترتیب هم فرصت شغلی
مستقیم و هم غیرمستقیم ایجاد کردهایم و هم
در حوزه کسبوکارهای حملونقلی برای حمل
کاالها ،فرصت شغلی ایجادشده است».
پوریان��ی در انتها میگوید« :ش��رکت ما در 65
کیلومت��ری غرب س��یرجان واقعش��ده اس��ت.
شهرس��تان س��یرجان یکقطب معدنی است و
بیش از دوس��وم محصوالت اولیه فوالد کش��ور
در استان کرمان و شهرس��تان سیرجان تأمین
میشود .هم س��یرجان و هم زرند در تهیه مواد
اولیه نقش اساسی دارند .حاال هم برای سال ،97
ارادهمان بر این است که تولید  18میلیون تن را
حفظ کنیم و حتی بتوانیم به باالی  20میلیون
تن برسیم».
◄ حمل روزانه  575هزار تن کنسانتره
معاون اداری و پشتیبانی گهرزمین نیز موفقیت
ش��رکت س��نگآهن گهر زمین را چنین شرح
میدهد« :امسال ما رکورد استخراج را در عملیات
معدن کاری در طول تاریخ عملیات معدن کاری
کش��ور با تولی��د  17.5میلیون تن س��نگآهن
شکس��تیم و همچنین رکورد تولید را با دو خط
کنسانتره در اولین سال بهرهبرداری شکستیم .به
همین خاطر شرکت ما را بهعنوان شرکت معدنی
منتخب و برتر در استخراج سنگآهن و فرآوری
انتخاب کردند»
او درب��اره میزان اش��تغال آفرینی این ش��رکت

پوریانی :قرار بر این بود که  15میلیون تن عملیات استخراج
سنگآهن انجام دهیم اما با برسی شرایط و صحبت با
کارشناسها به این نتیجه رسیدیم که به ازای هر  450هزار
تن عملیات معدنکاری ،یک فرصت شغلی ایجاد میشود لذا
به همین دلیل برنامهمان را از  15میلیون تن به  18میلیون تن
افزایش دادیم و نزدیک به  1975نفر فرصت شغلی ایجاد
کردیم .بهاینترتیب توانستیم با استخراج  18میلیون تن
سنگآهن ،بزرگترین عملیات سنگآهن را در طول تاریخ
کشور داشته باشیم».
میگوی��د« :در ح��ال حاضر بهطور مس��تقیم و
غیرمس��تقیم  3700نفر در این شرکت مشغول
به کار هس��تند ،البته این رقم بهغیراز کس��انی
اس��ت که عملیات حمل بار را انجام میدهند».
دالوریان اشتغال آفرینی در بخش حملونقل را
نیز چنین شرح میدهد« :تنها در بهمنماه سال
گذشته 575 ،هزار تن کنسانتره حمل کردیم که
این میزان روزانه به حدود  750کامیون نیاز دارد.
اگر در هر کامیون دو نفر شاغل در نظر بگیریم،
میت��وان گفت فقط ح��دود  1500نف��ر برای
حمل بار ش��رکت فعالیت میکردن��د».او درباره
اثرات فعالیتهای ش��رکت گهرزمین بر اقتصاد
کالن ایران میگوید« :فعالیتهای شرکت ،برای
اقتصاد کشور نیز مفید و سودآور است .مهمترین
مس��ئله هم به ارزآوری فعالیته��ا برمیگردد.
میزان ارزآوری که از طریق صادرات محصوالت
سنگآهن اتفاق میافتد ،رقم قابلتوجهی است.
در س��ال آینده ،کارخانه گندلهسازی نیز افتتاح
میشود و به میزان ارزآوری میافزاید .همانطور

که مقام معظم رهبری فرمودند ،یکی از کارهایی
که میتواند جایگزین نفت شود ،مربوط به حوزه
معدن است .اگر روی معدن درست برنامهریزی
ش��ود ،دولت حمایت کند و موانع بر سر راه این
صنعت را بردارد ،جایگزین بسیار مناسبی برای
نفت به شمار میرود»
◄ بیشترین ضریب دسترسی تجهیزات
مدیر فرآوری ش��رکت گهرزمی��ن نیز میگوید:
«ما در منطقه س��یرجان ،روزان��ه  403هزار تن
تولید داریم که رکورد قابلمالحظهای اس��ت .با
توج��ه به رکورد و س��اعت کارکرد تجهیزات در
س��ال ،بیشترین ضریب دسترس��ی تجهیزات را
یعنی باالی نود درصد داشتهایم و موفق شدهایم
برای س��ال اول از ظرفیت اسمی کارخانه تولید
بیش��تری داشته باش��یم .ظرفیت اس��می ما 4
میلیون ت��ن بوده و ما  4میلی��ون و  103هزار
تن تولید کردهایم .این کار با برنامهریزی خوب،
تعمیرات و نگهداری عال��ی از تجهیزات حاصل

شد» .او ادامه میدهد« :با اشتغالزایی ایجادشده
بر اس��اس این دو خط تولید ،ح��دود  500نفر
بهطور مستقیم و  1200نفر غیرمستقیم فعالیت
میکنند .ما هم صادرات کنسانتره داشتیم و هم
به واحدهای تولید گندلهسازی که زنجیره فوالد
را تولید میکند ،کنسانتره فروختیم .بهاینترتیب
هم به تولید داخل کمک کردهایم و هم صادرات
را افزایش دادهایم»
مهن��دس اس��دی درب��اره چش��مانداز  97این
ش��رکت میگوید« :برای امس��ال هم ان شاءا...
میخواهیم افزایش تولید داش��ته باشیم ،ساعت
کارکرد تجهیزات را باال ببریم و برنامه تعمیرات
و نگهداری را با تکنولوژی روز دنیا تطابق دهیم.
آموزش پرس��نل راداریم که بهرهوری را بیش��تر
کند .اس��تفاده از قطعات داخلی و بومیس��ازی
این قطعات را داریم که درست همراستای بحث
اقتص��اد مقاومتی داخلی اس��ت ».مدیر فرآوری
ش��رکت گهرزمین در پایان اضافه میکند« :من
همچنین از حمایتهای مدیرعامل مان تش��کر
میکنم که در این م��دت در همه اوقات یاور ما
بوده و کمک کرده اس��ت ت��ا بتوانیم برنامههای
شرکت را پیش ببریم .معاونت محترم بهرهبرداری
و سایر معاونتها هم دررسیدن به رکورد تولید،
نقش به سزایی داشتهاند».
◄ رشد قابلتوجه س�ال  96نسبت به دو
سال دیگر
مدی��ر ام��ور معدن ش��رکت گهر زمی��ن نیز با
نگاه��ی فنی درب��اره فعالیتهای این ش��رکت
میگوید« :کانس��ار سنگآهن معدن گهر زمین
ک��ه بزرگترین ت��وده معدنی ناحی��ه گل گهر

اس��ت بهصورت یک صفحه عظیم با گستردگی
 2400مت��ر در  2100و ب��ا متوس��ط ضخامت
 40متر هست .بر اس��اس اکتشافات انجامشده
در فازهای مختلف ،مقدار ذخیره زمینشناسی
معدن گهرزمین برابر با  643میلیون تن برآورد
شده اس��ت که مقدار  248میلیون تن از آن بر
اساس محاسبات فنی – اقتصادی و طراحیهای
انجامش��ده برای معدن ،قابلاستخراج بهصورت
معدنکاری روباز است».مهندس
پناه��ی ادامه میده��د« :مابقی ذخی��ره ،برای
فعالیتهایمعدنکاریزیرزمینی،قابلبرنامهریزی
است .بر این اساس عملیات استخراج طرح روباز
معدن از سال  1383آغاز گردیده است .در طرح
اس��تخراج فعلی معدن در کنار اس��تخراج 248
میلی��ون تن ماده معدنی تقریباً  1/1میلیارد تن
باطله برداری از محدودههای استخراج و نسبت
باطله برداری کلی معدن  4/5هس��ت .عملیات
اس��تخراج معدن بهصورت جدی از سال 1393
آغ��از گردیده و تا پایان س��ال  96بیش از 300
میلیون تن مواد مختلف از محدوده طرح معدن
استخراجشده است».
وی درباره موفقیتهای س��ال گذشته میگوید:
«طی س��ال  96در س��ایه الطاف الهی و حسن
مدیریت و حمایتهای همهجانبهی مدیرعامل و
باوجود تمامی مشکالت جاری ازجمله آتشباری،
مش��کالت زهکشی ،پایداری ش��یب و در سالی
که از س��وی مقام معظم رهبری به سال اقتصاد
مقاومتی ،تولید و اشتغال نامگذاری شد ،رکورد
تولید  18/1میلیون تن سنگآهن بهصورت برگ
زرینی در کارنامه استخراجی معدن سنگ آهن
گهرزمین ثبت ش��د .در نمودار میزان استخراج
سنگآهن طی سالهای  94تا  96نشان میدهد
که رشد قابلتوجه استخراج سنگآهن در سال
 96نسبت به دو سال دیگر مشهود است» .او در
انتها به برخی از مهمترین فعالیتهای ش��رکت
اش��اره میکند و میگوید« :در راس��تای فرآیند
بهرهبرداری از معدن گهر زمین ،فعالیتهای فنی
مهندسی مختلفی جهت پیشبرد و بهینهسازی
عملیات اس��تخراج انجامگرفته (در حال انجام)
است که از اهم آنها میتوان به این موارد اشاره
کرد :مطالعات پایداری شیب دیواره-های معدن،
تهیه مدل آبهای زیرزمینی معدن ،بهینهسازی
روشهای آتشباری و استفاده از روشهای نوین،
بررسی روشهای بهینه حمل مواد با استفاده از
سیستمهای سنگشکن داخل پیت و نوار نقاله،
تکمیل فعالیتهای اکتشافی و بروز رسانی میزان
کمی و کیفی ذخیره معدن».

