
عکس روز: گوناگون 

جشن یک سالگی سامسونگ و سازمان ملل
چندی پیش اولین ســالگرد آغاز همکاری مهمی میان سامسونگ و برنامه توسعه سازمان 
ملل )UNDP( بود. در جریان این همکاری دو طرف توانســتند گوشی هوشمند گلکسی 
ساموســنگ را به پلتفرمی قدرتمند برای همه مصرف کنندگان تبدیل کنند و با جمع کردن 
قدم های کوچک آنها را به تغییراتی باورنکردنی در راه رســیدن به »اهداف توسعه پایدار« 
تا ســال 2030 تبدیل کند که البته به نام »اهداف جهانی« هم شناخته می شود. اپلیکیشن 
Samsung Global Goals که روی بیش از 45 میلیون گوشــی هوشــمند در 
سراســر جهان نصب شده است روش هایی ســاده در اختیار جامعه عظیم کاربران ما قرار 
مــی دهد تا دربــاره »اهداف جهانی« آموزش دیده و این آگاهی را به دوســتان و خانواده 
خــود منتقل کرده و به تامین ســرمایه برای فعالیت های جهانی UNDP در راســتای 
سیاســت های توســعه پایدار و ایجاد نهادهایی شفاف در بیش از 170 کشور جهان، کمک 

کنند. 
کمک ما به اهداف جهانی

فعالیت ها روی اپلیکیشن Global Goals نشان می دهد که جامعه گلکسی بیشترین 
عالقه را به هدف شماره 2 یعنی »حذف گرسنگی« دارند و بعد از آن هم هدف های شماره 
1، »فقرزدایی« و هدف شــماره 6 »آب تمیز و بهداشت« بیشــترین حمایت را داشته اند. 
کاربران گلکســی بصورت دوره ای با محتوای آموزشــی این اهداف خاص تعامل دارند تا 
چالش هــای جهانی ما را بهتر درک کرده و روش های جدیدی برای حمایت از این اهداف 
در زندگی خودشــان پیدا کنند. در دوران اوج همه گیری کووید19، کاربران گلکسی عالقه 
فزاینده ای به هدف شماره 3: بهداشت و رفاه مناسب، پیدا کردند که آن را در مقام سومین 
هدف با بیشترین تعامل در ماه های آوریل و مارچ قرار داد. در سال گذشته کاربران گلکسی 
در سراسر آمریکا، کره جنوبی، برزیل، هند، آلمان، روسیه، بریتانیا و دیگر کشورها، اپلیکیشن 
Global Goals را فعال کرده اند تا در رســیدن به دستاوردهای بزرگ برنامه توسعه 
ســازمان ملل در 6 »راهکار تعیین کننده« ســهیم باشند: کاهش فقر، تقویت دولت مداری 
موثر، فراگیر و پاسخگو، توسعه پیشگیری ملی و ایجاد ظرفیت احیا و انعطاف پذیری جوامع، 
توســعه راهکارهای طبیعت محور برای حفظ پایداری ســیاره مان و از بین بردن خالهای 
انرژی و تقویت برابری جنسیتی.برنامه توسعه سازمان ملل با کمک سامسونگ و اپلیکیشن 
Global Goals از طریق بهبود شــرایط و مهارت های جوانــان دچار معلولیت های 
ذهنی در بولیوی، توســعه فرصت های تحصیلی زنان افغانستان و همچنین ارائه آموزش و 
تامین ســرمایه استارت آپی برای کارآفرینانان با تمرکز حول آموزش در لیبی، توانسته است 
فرصت های یادگیری را برای افرادی در سراســر جهان فراهم کند. سرمایه جمع آوری شده 
از طریق اپلیکیشــن Global Goals سامسونگ به برنامه توسعه سازمان ملل امکان 
داده است تا بیش از 14 میلیون دالر برای مبارزه با تغییرات اقلیمی و تقویت رهبری زنان 

در مدیریت منابع طبیعی در 97 کشور جهان هزینه شود. 
بسیج جامعه گلکسی

در حالی که برای رســیدن به اهداف جهانی تنها  10ســال فرصت باقی است، سامسونگ 
و برنامه توســعه سازمان ملل اپلیکشن Global Goals را در آگوست 2019 ساختند 
تا ابزاری ســودمند برای بسیج کردن جامعه گلکسی در راستای رسیدن به درکی عمیق تر 
از این اهداف و همکاری برای رســیدن به یک نفع جمعی فراهم شود. کاربران گلکسی با 
مطالعه محتوای آموزشــی و راهنمای کامل این برنامه برای تک تک 17 هدف جهانی، با 
چالش ها و ارتباطات این اهداف با یکدیگر کامال آشــنا می شوند. به این ترتیب می توانند 
با ارائه راهکارهایی ســاده اما ســریع، این دانش را به اقدام تبدیل کنند. کاربران می توانند 
مســتقیما به برنامه توسعه سازمان ملل کمک کنند، با تماشــای تبلیغاتی کوتاه برای این 
ســازمان درآمدزایی کرده و با استفاده از تصاویر پس زمینه ویژه  این برنامه در زمان شارژ 
شدن گوشی خودشان هم درآمد سازمان از تبلیغات را افزایش دهند. سامسونگ برای کمک 
به حداکثر کردن تاثیرات همین اقدامات کوچک، برابر درآمد حاصل از همین تبلیغات درون 
برنامه ای به سازمان کمک می کند. اپلیکیشن Global Goals سامسونگ به سازمان 
بهداشت جهانی و برنامه توسعه سازمان ملل در زمینه تالش های کمک رسانی حین بحران 
و مبارزه بلندمدت با کووید19 کمک کرده اســت. سامسونگ و برنامه توسعه سازمان ملل 
با همکاری همدیگر توانستند محتوای الزم را برای اطالع رسانی دقیق به کاربران گلکسی 
درباره این ویروس و مبارزه با رشــد ســوءاطالعات، تولید کنند. جامعه گلکسی همچنین 
از این اپلیکیشــن برای افزایش دارایی »صندوق واکنش یکپارچه به کووید19« ســازمان 
بهداشت و جهانی و تالش های دائمی برنامه توسعه سازمان ملل برای کمک به افراد تاثیر 

گرفته از این همه گیری، استفاده کرده اند. 
تعهدی ادامه دار

 Global سامســونگ و برنامه توسعه سازمان ملل در اولین سال اســتفاده از اپلیکیشن
Goals توانســتند به افرادی در سراســر جهان امکان بدهند تا وقت شان را در خانه در 
حین حرکت، در راســتای کمک به یک هدف اجتماعی صرف کنند. ما انگیزه اقدام برای 
کمک به کارهای مهم برنامه توســعه ســازمان ملل را فراهم کرده و اهداف جهانی را به 
بخشــی از سیاست گذاری ها و برنامه ها در سراسر جهان تبدیل کردیم. سامسونگ در نگاه 
خود به آینده همچنان به توسعه همکاری با برنامه توسعه سازمان ملل اندیشیده و به دنبال 
راه هایی جدید برای ایجاد انگیزه در حوزه آموزش جامعه گلکســی، اشتراک گذاری و اقدام 

در کنار یکدیگر برای رسیدن به اهداف جهانی تا سال 2030 است. 

تمام پروژه های شــبکه ملی اطالعات تــا پایان دولت به 
سرانجام می رسد

وزیر ارتباطات گفت: با همدلی به وجود آمده تا پایان دولت 100 درصد پروژه های مربوط 
به تکمیل شبکه ملی اطالعات را به سرانجام می رسانیم.

محمدجواد آذری جهرمی ظهر امروز یکشــنبه در مراســم افتتاح دیتاسنتر مادر شبکه ملی 
اطالعات با دفاع از پروژه شــبکه ملی اطالعات و هزینه هایی که کشــور بابت اجرای این 
پروژه پرداخته اســت، گفت: دیروز خبری منتشــر شد مبنی بر اینکه ما 400 میلیارد تومان 
برای پیام رســان ها در دیتاسنتر مادر شبکه ملی اطالعات هزینه کرده ایم. باید بگوییم از 
ابتدای راه اندازی شــبکه ملی اطالعات که ظرفیتی حدود 6۸4 گیگابیت بر ثانیه داشــت، 
تــا به امروز که به ظرفیت 20 هزار گیگابیت بر ثانیه رســیده ایم، 20 هزار میلیارد تومان 

هزینه شده است.
وی افزود: راه اندازی 23 هزار کیلومتر فیبر نوری و 4 مرکز ملی تبادل اطالعات برای ایجاد 
شــبکه ای ارتباطی پایدار، از دیگر اقدامات صورت گرفته در این خصوص اســت.حدود دو 
سال گذشته برای یک پروژه امنیتی در شبکه ملی اطالعات یک هزار میلیارد تومان هزینه 
شد و بخش خصوصی نیز برای شبکه دسترسی 100 هزار میلیارد تومان هزینه کرده است. 
به همین دلیل باید بگوییم که 400 میلیارد تومانی که برای پیاده ســازی دیتاســنتر مادر 
شبکه ملی اطالعات صرف شده است، برای داشتن شبکه ای مستقل و پایدار عدد بزرگی 
نیست.جهرمی تصریح کرد: فرض کنید یک روز صبح از خواب بیدار شوید و ببینید شرکت 
خارجی تصمیم گرفته است به ما خدمات پیام رسان و یا موتور جستجو را ندهد. در آن زمان 
شما از ما مسئوالن نمی پرسید که زندگی ما چه می شود؟ این موضوع بعید نیست چرا که 
هم اکنون نیز بسیاری از شرکت های خارجی به دلیل تحریم ها به استارت آپ های حوزه 
پرداخت بانکی، نقشــه، خدمات ابری و اپلیکیشن ها سرویس نمی دهند. به همین دلیل ما 

مصمم هستیم که شبکه مستقل ایجاد کنیم تا در صورت تحریم زندگی مردم فلج نشود.
وزیر ارتباطات گفت: در ســه ســال اخیر حجم اقتصاد دیجیتال ما از دو و نیم درصد به 6 
درصد رســیده است  و ما هم اکنون با کشــوری مانند آمریکا مواجه هستیم که اجازه وارد 
کردن دارو را به ما نمی دهد و مشــخص اســت که از بزرگ شدن اقتصاد دیجیتال ما نیز 

نمی گذرد و به راحتی می تواند برای ما تحریم وضع کند.
وی ادامه داد: عمده خدمات ابری به شــرکت های ایرانی تحریم شده است و ما امروز می 
توانیم بگوییم که خدمات ابری در کشــور مســتقل است و شرکت ها بدون نیاز به شرکت 
های خارجی در حال فعالیت هســتند.وی با بیان اینکه قبول داریم در شــرایط اقتصادی 
سختی هستیم، گفت: برای اعتبار 400 میلیارد تومانی دیتاسنتر شبکه ملی اطالعات بالغ بر 
20 بار پله های ســازمان برنامه را طی کرده ام اما معتقدم این مرکز ضامن رشد اقتصادی 
جوانان ما اســت.جهرمی اظهار داشــت: کســانی که واژه اینترنت ملی را به جای شبکه 
ملی اطالعات به کار می برند، خائن هســتند. نباید لفظ مجعول برای شــبکه ای که مادر 
زیرســاخت های ارتباطی و اطالعاتی کشور است، به کار ببریم.وی افزود: امروز با داشتن 
شبکه ملی اطالعات، ســهمگین ترین حمالت روی گیت وی ما می آید و شبکه ما سالم 
اســت و کار می کند. ما تأکید داریم شــبکه ملی  اطالعات ضامن رشــد اقتصاد دیجیتال 
در کشــور بوده و خدمات پایه ای که روی این شبکه ارائه می شود، ضامن بازدارندگی در 
حمالت دشمن است.وزیر ارتباطات گفت: ما قصد نداریم یک مدل سرویس بین المللی را 
که سالهاســت کار می کند، درست کنیم. بلکه قصدمان این است که نیاز حداقلی مردم را 
روی شبکه داخلی برآورده کنیم.جهرمی تصریح کرد: مرکز داده مادر شبکه ملی اطالعات 
از خدمات پایه شبکه ملی که شامل پیام رسان ها، موتور جستجو و ایمیل می شود، حمایت 
می کند. هم اکنون سه ایمیل فعالیت خود را روی این مرکز آغاز کرده اند و سه پیام رسان 

نیز برای ارائه کیفیت باالی خدمات در این مرکز مستقر شده اند. 
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خبری

ــال  ــاز س ــا آغ ــان ب ــران، همزم ــال ای ــور دیجیت ــن اپرات ــن و بزرگتری ــل، اولی ایرانس
ایجــاد  و  معلمــان  و  دانش آمــوزان  از  راســتای حمایــت  در  و  تحصیلــی جدیــد 
ــه  ــژه ای ارائ ــات وی ــا، امکان ــرایط کرون ــن در ش ــوزش آنالی ــه آم ــان ب دسترســی آس
کرد.بــه گــزارش روابــط عمومــی ایرانســل، دسترســی رایــگان و بــدون مصــرف دیتــا 
ــه های  ــه مؤسس ــی ب ــۀ تخفیف ــا تعرف ــت ب ــتۀ اینترن ــۀ بس ــاد«، ارائ ــامانۀ »ش ــه س ب
ــا  ــن »دان ــوزش آنالی ــاخت آم ــگان از زیرس ــتفادۀ رای ــژۀ اس ــنهاد وی ــی، پیش آموزش
ــط  ــت توس ــاد محدودی ــکان ایج ــا ام ــی ب ــیم کارت آموزش ــۀ س ــز ارائ ــالس« و نی پ
ــات  ــن امکان ــۀ ای ــدان، از جمل ــرای فرزن ــایت ها ب ــه وب س ــی ب ــن در دسترس والدی

ــتند. هس
دسترسی رایگان به سامانۀ شاد

مشــترکان ایرانســل می تواننــد از بامــداد 16 شــهریور مــاه 1399 تــا اطــالع ثانــوی، 
ــند. در  ــته باش ــی داش ــاد دسترس ــامانۀ ش ــه س ــا، ب ــتۀ دیت ــۀ بس ــه تهی ــاز ب ــدون نی ب
هنــگام اســتفاده از ایــن ســامانه، اینترنــت مصرفــی بــرای تمامــی کاربــران رایــگان 
ــورت  ــه ص ــگان ب ــت رای ــاد، اینترن ــامانۀ ش ــتفاده از س ــول اس ــود و در ط ــد ب خواه
ــتفاده از  ــگام اس ــت هن ــران الزم اس ــود. کارب ــال می ش ــران فع ــرای کارب ــودکار ب خ
ــود، آن را  ــتگاه خ ــزار VPN روی دس ــتفاده از نرم اف ــورت اس ــاد، در ص ــامانۀ ش س
قطــع کننــد تــا از نظــر فنــی، امــکان رایــگان محاســبه شــدن دیتــای مصرفــی آنــان 

وجــود داشــته باشــد.
بســتۀ اینترنت با تخفیف ویژه

ــرای  ــاد ب ــامانۀ ش ــه از س ــه هایی ک ــوزان مدرس ــرای دانش آم ــن ب ــل همچنی ایرانس
ــز دانشــجویان دانشــگاه ها و مؤسســه های  ــد و نی ــتفاده نمی کنن ــن اس ــوزش آنالی آم
ــته های  ــد، بس ــتفاده می کنن ــود اس ــن خ ــوزش آنالی ــای آم ــه از پلتفرم ه ــی ک آموزش
ــرار  ــه زودی در دســترس ق ــه اســت کــه ب ــژه در نظــر گرفت ــف وی ــا تخفی ــت ب اینترن
ــتم  ــه در سیس ــن ک ــوزش آنالی ــامانۀ آم ــی س ــه آی پ ــته ها ب ــن بس ــد. ای می گیرن

ــرد. ــق می گی ــند، تعل ــده باش ــت ش ــل ثب آموزشــی مؤسســۀ محــل تحصی
ــوزش  ــرم آم ــات پلتف ــراه اطالع ــه هم ــود را ب ــت خ ــد درخواس ــان می توانن متقاضی
ــکل( در  ــورت، پروت ــی، پ ــی عموم ــایت، آی پ ــل وب س ــانی کام ــود )نش ــازی خ مج
ــرم  ــا در ف ــال و ی ــانی info@mtnirancell.ir ارس ــه نش ــمی ب ــه ای رس نام
ــدی،  ــای بع ــرای هماهنگی ه ــرده و ب ــذاری ک ــل بارگ ــایت ایرانس ــود در وب س موج

ــد. ــی کنن ــل معرف ــه ایرانس ــود را ب ــی خ ــؤوالن فن ــی از مس یک
پیشنهاد ویژۀ »دانا پالس«

ــکان  ــالس، ام ــا پ ــن دان ــوزش آنالی ــاخت آم ــۀ زیرس ــا ارائ ــن ب ــل همچنی ایرانس
ــگاه ها  ــه ها، دانش ــار مدرس ــق را در اختی ــن طری ــن از ای ــای آنالی ــزاری کالس ه برگ

ــت. ــرار داده اس ــی ق ــه های آموزش و مؤسس
plus. ــانی ــه نش ــالس ب ــا پ ــایت دان ــه وب س ــه ب ــا مراجع ــد ب ــان می توانن متقاضی

danaapp.ir ، بــه مــدت یــک مــاه از امــکان اســتفادۀ رایــگان از بســتۀ 
ــد. ــتفاده کنن ــدارس اس ــژۀ م ــی وی ــزار تومان 925ه

آموزشی« »سیم کارت 
مشــترکان ایرانســل در صورتــی کــه قصــد دارنــد ســیم کارت خــود را بــرای آمــوزش 
آنالیــن، در اختیــار فرزندشــان قــرار دهنــد، می تواننــد در صــورت تمایــل، بــا 
ــه«  ــرح تعرف ــر ط ــۀ »تغیی ــا گزین ــتوری #3*3*555*  و ی ــد دس ــماره گیری ک ش
ــیم کارت  ــی س ــن، دسترس ــل م ــن ایرانس ــاب« اپلیکیش ــات حس ــمت »اطالع در قس
ــد.  ــدود کنن ــی مح ــد داخل ــورد تأیی ــایت های م ــرای وب س ــًا ب ــت را صرف ــه اینترن ب
ــا  ــان ب ــر زم ــایت ها، در ه ــۀ وب س ــه هم ــدد ب ــی مج ــت و دسترس ــع محدودی رف
مــن  ایرانســل  اپلیکیشــن  یــا  و   *555*3*4# دســتوری  کــد  شــماره گیری 

اســت. امکان پذیــر 
ــی  ــرای والدین ــیم کارت آموزشــی« را ب ــام »س ــه ن ــیم کارتی ب ــن س ایرانســل همچنی
ــد  ــن فرزن ــوزش آنالی ــل و آم ــر تحصی ــه ام ــژه ای ب ــد ســیم کارت وی کــه قصــد دارن

ــه کــرده اســت. خــود اختصــاص دهنــد، ارائ

ــام  ــن ثبت ن ــی از والدی ــام یک ــه ن ــد ب ــه بای ــاری )ک ــیم کارت اعتب ــن س ــۀ ای ــا تهی ب
ــایت های  ــرای وب س ــًا ب ــرض، صرف ــه طــور پیش ف ــت ب ــه اینترن شــود(، دسترســی ب
مــورد تأییــد داخلــی امکان پذیــر اســت. در صــورت تمایــل کاربــر، می تــوان 
ــه  ــا مراجع ــز ب ــیمکارت ها نی ــن س ــایت ها را روی ای ــه وب س ــی ب ــت دسترس محدودی
بــه اپلیکیشــن ایرانســل مــن و یــا شــماره گیری کــد دســتوری 4#*3*555* 
ــی، از  ــت دسترس ــن محدودی ــدد ای ــراری مج ــکان برق ــن ام ــرد. همچنی ــرف ک برط
ــتوری 3#*3*555*  ــد دس ــماره گیری ک ــا ش ــن و ی ــل م ــن ایرانس ــق اپلیکیش طری
ــه  ــه ب ــق مراجع ــًا از طری ــیم کارت آموزشــی، صرف ــت س ــام و دریاف ــود دارد.ثبت ن وج
shop. ــانی ــه نش ــی ایرانســل ب ــگاه اینترنت ــیم کارت آموزشــی در فروش صفحــۀ س

امکان پذیــر اســت.  irancell.ir
ــگان  ــت رای ــت اینترن ــه، 1.5 گیگابای ــار اولی ــان اعتب ــا 4000 توم ــیم کارت، ب ــن س ای
ــار 20 روز( و  ــا اعتب ــگان ایرانســلی )ب ــه رای ــه مکالم ــار 20 روز(، 100 دقیق ــا اعتب )ب

ــود. ــه می ش ــاه( ارائ ــا 6 م ــاه، ت ــر م ــگان 7 روزه )در ه ــت رای ــت اینترن 4 گیگابای
ــا وب اپلیکیشــن  ــه نســخۀ موبایلــی و ی ــا مراجعــه ب مشــترکان ایرانســل می تواننــد ب
ــود را  ــای خ ــته های دیت ــی بس ــا جهان ــی ی ــت داخل ــرف اینترن ــن، مص ــل م ایرانس

ــد. بررســی کنن

ایرانسل امکانات ویژۀ آموزش آنالین ارائه کرد

رئیــس مرکــز اســناد و کتابخانــه موسســه پژوهشــی علــوم وصنایــع غذایــی خبــرداد: 
ــوم و  ــی مؤسســه پژوهشــی عل ــع غذای ــوم و صنای ــوآوری در عل نشــریه پژوهــش و ن
 )Scopus( ــیابی اســکوپوس ــم ارزش ــرش توســط تی ــس از پذی ــی، پ ــع غذای صنای
در ایــن پایــگاه اطالعاتــی نمایــه شــد.به گــزارش روابــط عمومــی مؤسســه پژوهشــی 
ــن نشــریه از  ــه داد: ای ــارا ناجــی طبســی«  ادام ــر س ــی، »دکت ــع غذای ــوم و صنای عل
ســال 1391 بــا هــدف گســترش دانــش صنایــع غذایــی، انتشــار یافته هــا و نظریــات 
جدیــد در ایــن حــوزه مقــاالت اصیــل پژوهشــی را بــه زبــان فارســی و انگلیســی چــاپ 
ــر  ــای دیگ ــیاری از پایگاه ه ــن در بس ــریه همچنی ــن نش ــزود: ای ــد. وی اف ــی نمای م
 Food Science and Technology نظیــر پایــگاه اطالعاتــی بین المللــی
 Abstracts )FSTA(، Directory of Open Access Journals
 )DOAJ(، Scientific Indexing Services )SIS(،Centre for
 Agriculture and Biosciences International )CABI(،
پایــگاه    ،American Chemical Society )CAS(، EBSCO
ــی کشــور  ــات نشــریات علم ــگاه اطالع ــان اســالم )ISC(، پای ــوم جه ــتنادی عل اس
)Magiran(، پایــگاه  اطالعــات جامــع نشــریات جهــاد دانشــگاهی )SID( و 

ــود.   ــر مي ش ــی منتش ــورت الکترونیک ــه و به ص ــیویلیکا نمای ــی س ــگاه اطالعات پای
ــه نشــریه متشــکل از 16 عضــو اســت کــه 7  ــأت تحریری ناجــی گفــت: اعضــای هی
عضــو آن از اعضــای هیــأت علمــی داخــل کشــور و 6 عضــو دیگــر از دانشــگاه های 

خــارج کشــور مــی باشــند. 
وی بیــان کــرد: تاکنــون 9 شــماره و 34 جلــد از ایــن نشــریه بــه چــاپ رســیده اســت 
http://journals. ــانی ــه نش ــایت نشــریه ب ــه نســخه الکترونیکــی آن روی س ک

دسترســی  قابــل   rifst.ac.ir/browse?_action=issue&lang=en
اســت و ســایر اطالعــات نشــریه در ایــن ســایت قابــل مشــاهده اســت.
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