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مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر عکسدبیر سرویس

آخرین سورپرایز جهرمی چقدر مهم است؟

ذرهبین »نتسنجپالس«زیر
 )netsanjplus.ir( »سجاد خداکرمی[  راه اندازی سامانه »نت  سنج پالس[   
آخرین خبر وزیر ارتباطات است که این روزها عالقه زیادی به غافلگیرکردن کاربران 
ایرانی نشان می دهد. خبرهای قبلی وزیر دهه شصتی انتقادهایی به دنبال داشت. 
پهپادهای پستی که عمال یک طرح غیراقتصادی بود و از نظر کاربران ایرانی اهمیت 
زیادی در زندگی روزمره ایرانی ها نداشت و پرتاب ناموفق ماهواره ظفر هم نتوانست 
برای ایرانی ها شگفتی ساز باشد. حاال جهرمی از یک طرح دیگر رونمایی کرده است. 
او شامگاه پنجشنبه در شبکه اجتماعی خود از راه اندازی آن خبر داد. سرویسی که 
بنا به گفته آقای وزیر، اولین در نوع خود در سراسر جهان است و امکان مشاهده 
وضع پوشش، کیفیت و شکایات کاربران از سرویس دهنده  های اینترنتی را فراهم 
می کند و می توان آن را اقدامی الزم به منظور کمک به بهبود کیفیت خدمات اینترنت 
در ایران دانست. گرچه سورپرایز آخر وزیر هم قبال به نوعی در ایران راه اندازی شده 
بود، اما بررسی های »شهروند« حاکی از آن است که این سامانه امکانات باالتری 

نسبت به انواع سامانه های مشابه قبلی دارد. 

جهرمی نت سنج پالس را چگونه معرفی کرد؟
پنجشنبه بود که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در شبکه اجتماعی 
توییتر خود خبر راه اندازی این سامانه را نشر داد و در توییتی در این رابطه نوشت: 
» اولین بار در جهان، برای اینکه اپراتور ها کیفیت اینترنت بهتری به شما بدهند، 
سایت نت سنج پالس را راه اندازی کردیم. می توانید وضع پوشش و کیفیت و 
شکایات مردم را ببینید. به همراه روزانه هدیه یک سال اینترنت رایگان به ۵۰نفر 
از مشارکت کنندگان در نظارت بر سامانه و شبکه!« او همچنین در همین روز در 
شبکه اجتماعی اینستاگرام خود به صورت زنده در رابطه با این سامانه سخن گفت 
و با اشاره به اینکه برای اولین بار درجهان، برای حق الناس و اینکه اپراتورها کیفیت 
اینترنت بهتری به شما ارایه دهند، سامانه نت سنج پالس را راه اندازی کردیم، 
گفت: »در این سامانه می توان وضع پوشش، کیفیت و شکایات مردم در نقشه و 

محل شان را مشاهده کرد.«
وزیر ارتباطات با بیان اینکه سامانه نت سنج پالس حاصل دوسال کار مجموعه 
رگوالتوری است، افزود: »کاربران بسیاری از کیفیت خدمات اینترنت شکایت دارند و 
این شکایات را در سامانه ۱۹۵ و فضای شبکه های اجتماعی منتشر می کنند. براین 
اساس بهترین راه مدیریت این درخواست ها و نیازمندی های کاربران، نظارت 
دقیق و ارزیابی از سه اپراتور موبایل، ۱۷ شرکت خدمات دهنده اینترنت و مخابرات 

ایران است.«
آذری جهرمی گفت: »طی دو سال گذشته، بیش از ۱۲۴۲ شهر و همه روستاها و 
تمام جاده های کشور را از نظر کیفیت ارتباطات  پایش و اندازه گیری کردیم و ۶ هزار 
سنسور آنالین که کیفیت ارتباطات را مورد رصد قرار می دهند، نصب کرده ایم که 

این اطالعات  و تمامی شکایات، در سامانه نت سنج پالس ثبت شده است.«
او با اشاره به اینکه تاکنون هیچ کدام از رگوالتورهای دنیا این چنین سامانه ای 
نداشتند و ما این طرح را در اتحادیه جهانی مخابرات به عنوان اولین کشور ثبت 
می کنیم، خاطرنشان کرد: »این موضوع باعث شفافیت کیفیت ارتباطات می شود 

و حقوق مشترکان اینترنت به رسمیت شناخته خواهد شد. اعتراض کاربران به 
فعالیت اپراتورها به صورت آنالین نمایش داده می شود.«

وزیر ارتباطات همچنین گفت: »سرعت ارتباطات داخلی و اینترنت از طریق 
سامانه نت سنج پالس برای هر کاربر قابل اندازه گیری در هر منطقه ای است و سایر 
کاربران نیز که در آن منطقه حضور دارند، می توانند نتایج ارزیابی کاربر را مشاهده 
کنند. نتیجه این اقدام یک مکانیزم مناسب برای افزایش کیفیت ارتباطات است و 

در این سامانه فرقی میان مناطق محروم و شهری وجود ندارد.«

نت سنج پالس چگونه کار می کند؟
هرچند در دقایق نخست معرفی نت سنج پالس، به نظر می رسید که این 
سامانه با مشکالت فنی مواجه شد و دسترسی به آن با اختالل روبه رو بود اما بعد از 
ساعتی این سامانه به راحتی در دسترس کاربران قرار گرفت و »شهروند« این امکان 

را یافت تا برای سنجش گفته های وزیر ارتباطات به بررسی این سامانه بپردازد.
در همان آغاز ورود، این سامانه سرویس دهنده اینترنت کاربر را شناسایی 
می کند و کاربر با تأیید آن وارد صفحه ای می  شود که در آن یک نقشه آنالین قرار 
گرفته که از آن طریق و با کلیک روی منطقه جغرافیایی مورد نظر سرویس دهنده ها 
در آن منطقه معرفی می شوند. همچنین در سمت راست این نقشه اطالعات 
کاربردی همچون سنجش کیفیت اینترنت شکایات کاربران از سرویس دهنده 
مورد نظر و تعرفه های اینترنت سرویس دهنده مورد نظر در بازه زمانی یک ماهه 

برای کاربر سایت مشخص می  شود. 
از دیگر امکان هایی که این سامانه به کاربر خود می دهد، مقایسه استانی 
کیفیت اینترنت اپراتور انتخابی با سایر اپراتورهاست که به تفکیک برای کاربران 
سرویس دهنده های اینترنت در گروه های کاربری مختلفی همچون تجاری، بازی ، 

تماس اینترنتی، دانلود حجیم و وب گردی نمایش داده می  شود. 
همچنین امکان دیگری که این سامانه برای کاربران خود فراهم آورده، که 
البته امکان کاربردی جدیدی برخالف دیگر امکان های این سامانه محسوب 
نمی شود، امکان سنجش کیفیت اینترنت مورد استفاده کاربر به صورت آنالین 
است. سرویسی که بسیاری دیگر از وب سایت های ایرانی و غیرایرانی نیز امکان آن 
را فراهم آورده اند و به نظر تنها برای تکمیل امکان های الزم برای سنجش کیفیت 
سرویس های اینترنتی در این سامانه قرار داده شده است.  درنهایت گفتنی است 
که کاربران سرویس دهنده های اینترنتی می توانند شکایات خود را از اپراتورها 
در مواردی چون کیفیت، نحوه پاسخگویی، گران فروشی یا کم فروشی و سایر 

مشکالت به صورت آنالین در این سامانه ثبت کنند.
در آخر آنچه می توان گفت، این است که سامانه نت سنج پالس در واقع همان 
سامانه سنجش کیفیت سرویس است که سال هاست رگوالتوری ایران برای 
سنجش خدمات اپراتورها از آن استفاده می کند اما اطالعات این سامانه هیچ گاه 
عمومی نشده بود. پیش از این و به صورت انحصاری، رگوالتوری از این اطالعات برای 
رتبه بندی اپراتورهای خدمات دهنده اینترنت استفاده می کرد اما حاال این اطالعات 

در دسترس عموم کاربران اینترنت قرار گرفته است. 

سامانه نت سنج پالس 
در واقع همان سامانه 
سنجش کیفیت سرویس 
است که سال هاست 
رگوالتوری ایران برای 
سنجش خدمات اپراتورها 
از آن استفاده می کند 
اما اطالعات این سامانه 
هیچ گاه عمومی نشده بود. 
پیش از این و به صورت 
انحصاری، رگوالتوری از این 
اطالعات برای رتبه بندی 
اپراتورهای خدمات دهنده 
اینترنت استفاده می کرد 
اما حاال این اطالعات در 
دسترس عموم کاربران 
اینترنت قرار گرفته است
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مـــــــرور

  اتحادیه قنادان:   ۵۰۰  تن شکر یارانه ای بین 
قنادان برای شیرینی شب عید توزیع شد

  بلومبرگ:  بانک های ایتالیا حساب شهروندان 
ایرانی را می بندند

کارگران:  صنفی  انجمن های  عالی  کانون    
حداقل  کارگران  معیشت  سبد  هزینه های 

۶ میلیون تومان است
  کمیته صنایع چای هند: ایران با عبور از روسیه 
به بزرگ ترین خریدار چای هند در جهان تبدیل 

شد

رشد هفتگی بورس 13 هزار و 185 واحد

]شهروند[  در جریان معامالت بورس اوراق 
تعداد  بهمن ماه،  سوم  هفته  در  تهران  بهادار 
ارزش  به  بهادار  اوراق  انواع  ۲۹۰۲۰ میلیون 
و  3 میلیون  از  بیش  در  ریال  ۱۷۰۶۵۷ میلیارد 
مورد  معامالتی  روز  چهار  طی  دفعه  ۱۴۷ هزار 
و   ۱۹  ،3۱.۶8 ترتیب  به  که  گرفت  قرار  معامله 
۲3.۶۱ درصد کاهش را نسبت به هفته قبل تر که 
پنج روز معامالتی داشت، تجربه کردند. شاخص 
 ۲۵ به  منتهی  هفته  معامالت  پایان  در  بورس 
بهمن با ۱3۱8۵ واحد افزایش، معادل ۲.۹۶ درصد 
رشد را به ثبت رساند و به رقم ۴۵۹ هزار و 8۰ واحد 
رسید. شاخص کل هم وزن نیز در این مدت با 
۲3۵۹ واحد افزایش معادل ۱.۶۱ درصد رشد کرد و 
رسید.همچنین  واحد   ۹3۱ و  ۱۴8 هزار  رقم  به 
شاخص بازار اول با 8۹۰۵ واحد افزایش به رقم 
33۰ هزار و ۹۵3 واحد و شاخص بازار دوم با ۲۹8۵۴ 
واحد افزایش به عدد ۹۱۵ هزار و ۹۵۱ واحد رسیدند 
که به این ترتیب شاخص بازار اول با ۲.۷۷ درصد 
افزایش و شاخص بازار دوم با 3.۲۶ درصد افزایش 

همراه شدند. 

چند درصد اروپایی ها در خانه کار می کنند؟
]ایسنا[ تنها ۵.۲ درصد شاغالن در سطح 
اتحادیه اروپا دارای مشاغل خانگی هستند. 
به گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا، تا پایان  سال 
۲۰۱8 شمار شاغالن ۱۵ تا ۶۴ساله اروپا که دارای 
مشاغل خانگی هستند، به ۵.۲ درصد رسیده 
رقم  از  بیشتر  ۰.۲ درصد  تنها  رقم  این  که 
بین  بوده است. در  ثبت شده در  سال ۲۰۱۷ 
اروپا  اتحادیه  عضو  مختلف  کشورهای 
باالترین نسبت شمار مشاغل خانگی مربوط 
به هلند با ۱۴ درصد است و پس از این کشور 
با  لوکزامبورگ  ۱3.3درصد،  با  فنالند   ، نیز
۱۱ درصد و اتریش با ۱۰ درصد قرار دارند. از سوی 
، تنها ۰.3 درصد بلغارستانی ها، ۰.۴ درصد  دیگر
رومانیایی ها و ۱.۲ درصد قبرسی ها از خانه کار 
تمایل  معموال  زنان  همچنین  می کنند. 
داشته اند،  خانه  از  کارکردن  به  بیشتری 
به طوری که این نسبت در سطح اتحادیه اروپا 
برای  و  ۵.۵ درصد  متوسط  به طور  زنان  برای 

مردان ۵ درصد اندازه گیری شده است. 

آغاز گردشگری سدها در ایران

امور  معاون  خامسی،  تقی زاده  قاسم  ]ایلنا[ 
آب و آبفای وزیر نیرو گفت: »تا پایان  سال، چند 
بخش  اختیار  در  گردشگری  توسعه  برای  سد 
او توضیح داده است:  خصوصی قرار می گیرد.« 
»با چند آژانس گردشگری برای ایجاد تورهای آبی 
مذاکره کرده ایم و به نظر می رسد که مردم تمایل 
زیادی برای آشنایی با نحوه تأمین آب آشامیدنی 

داشته باشند.«
معاون امور آب و آبفای وزیر نیرو با تأکید بر این 
آغاز  را  سدها  روی  مطالعه  اکنون  که  مسأله 
کرده ایم و امیدواریم نهایتا تا پایان  سال چند سد 
توسعه  برای  خصوصی  بخش  اختیار  در  را 
»سد  کرد:  تصریح  دهیم،  قرار  گردشگری 
این حوزه  در  که  اولین سدی است  سردشت، 
تمام کار آن انجام شده و نهایتا تا پایان  سال در 
 ، اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد و تاکنون نیز
ح استقبال کرده اند که به  از این طر ۲۵ شرکت 

 زودی کارهای مناقصه آن انجام خواهد شد« 

پایان کار ال جی و سامسونگ در ایران
شرکت های  همکاری  قطع  دنبال  به  ]ایرنا[  
شرکت های  با  کره جنوبی  سامسونگ  و  ال جی 
تحریم های  از  متأثر  گذشته  ماه های  در  ایرانی 
شرکت  دو  این  تابلوهای  آخرین  آمریکایی، 
و  از سطح شهر، فروشگاه ها  درحال جمع آوری 
مغازه هاست و مشتریان و خانواده ها می توانند 
محصوالت جایگزین سام و جی پالس را استفاده 
کنند.«علیرضا موسوی مجد، رئیس هیأت مدیره 
انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران گفت: »پایین 
سامسونگ  کره ای  شرکت  تابلوهای  آوردن 
در  و  شده  آغاز  است  وقتی  چند  مغازه ها  از 
هفته های آینده نخستین محصوالت جایگزین 

سامسونگ با برند سام وارد بازار می شود.«
کارهای  اکنون  صنفی،  مقام  این  گفته  به 
شده  آغاز  آزمایشی  تولیدات  و  انجام  مقدماتی 
و تا پایان  سال تلویزیون و مانیتور و از  سال ۹۹ 
لباسشویی و یخچال تولیدی این شرکت به بازار 

عرضه خواهند شد.
»مشتریان  خاطرنشان کرد:  موسوی مجد 
محصوالت سامسونگ نگرانی نداشته باشند، 
زیرا خدمت گارانتی را تا ۱8ماه پس از تاریخ نصب و 
خدمات پس از فروش را تا ۱۰ سال پس از خرید 

دریافت خواهند کرد.« 

دریافت مالیات برای کنترل قیمت 
خودرو

]ایسنا[  یک منبع آگاه گفت که اخذ مالیات از 
تقاضای  کاهش  برای  خودرو  خریدوفروش 
از  یکی  او  دارد.  قرار  کار  دستور  در  سوداگرانه 
مهم ترین دالیل التهاب در بازار خودرو را اختالف 
قیمت در کارخانه و بازار دانست و افزود: »این امر 
را  سوداگرانه  و  کاذب  تقاضای  ایجاد  زمینه های 
به شدت افزایش داده است که این سودآوری و 
جذابیت بخش های غیرمولد )نظیر خریدوفروش 
مسکن، زمین، طال و جواهر، خودرو و...( نسبت به 
بخش های تولیدی، پیامدهای مخربی بر اقتصاد 
ایران دارد.«به گفته این منبع آگاه، در بسیاری از 
کشورها با اعمال سیاست های مالی خاص ازجمله 
مالیات، عوارض و سایر اقدامات صورت می گیرد که 
خأل این سیاست در اقتصاد ایران قابل مشاهده 

است.

جزئیاتعیدیکارمندانوکارگران
ماه بهمن در حالی به پایان خود نزدیک می شود که بررسی ها نشان 
را  خود  عیدی  کنونی  شرایط  در  ثابت  حقوق بگیران  از  برخی  می دهد 
دریافت کرده اند و پیش بینی می شود سایرین نیز در پایان این ماه عیدی 
یا پاداش پایان  سال را همراه با حقوق بهمن ماه دریافت کنند. آخرین 
بررسی ها نشان می دهد میزان عیدی کارمندان دولت برابر با یک میلیون 
و دویست هزار تومان تعیین شده است. البته نوبخت، رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی نیز پیش از این تأیید کرد و گفت کارکنان دولت 

پیش از بیست ودوم بهمن عیدی خود را دریافت می کنند.

عیدی کارگران چقدر است؟
کارگاه های مشمول  کلیه  کار  قانون  براساس  گزارش خبرآنالین،  به 
قانون کار مکلف هستند به هر یک از کارگران خود در پایان هر سال، 

معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.
، برای پرداخت عیدی،  کار بر اساس مفاد پیش بینی شده در قانون 
سقف پرداختی در نظر گرفته شده است؛ به این ترتیب که عیدی پایان 
، دو برابر حقوق پایه هر فرد است به   سال کارکنان تحت پوشش قانون کار

شرطی که از سه برابر حقوق پایه مصوب تجاوز نکند.
با توجه به اینکه حداقل دستمزد  سال ۹8 کارگران با تصویب شورای 

عالی کار در اسفند  سال گذشته، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و 88۲ تومان در نظر 
گرفته شده است، بنابراین عیدی کارگران حداقلی بگیر باید 3 میلیون و 

3۴ هزار تومان باشد.
آنها  پایه  حقوق  که  بیمه شدگانی  سایر  برای  عیدی  دریافت  میزان 
، باید  به واسطه سابقه کار بیشتر »بیش از حداقل دستمزد« است نیز
ج شده در فیش حقوقی باشد. به عنوان  معادل دو برابر حقوق پایه در
مثال اگر حقوق پایه بیمه شده ای ۲ میلیون تومان باشد، میزان عیدی 
پرداختی به او ۴ میلیون تومان است. البته همان طور که پیشتر اعالم 
شد، قانون کار برای پرداخت عیدی، سقف در نظر گرفته است، به طوری 
که میزان عیدی نباید از سه برابر »حداقل دستمزد مصوب« بیشتر شود. 
بر این اساس، میزان عیدی هر کارگر نباید از سه برابر حداقل دستمزد 
مصوب )یک میلیون و ۵۱۶ هزار و 88۲ تومان( تجاوز کند. بنابراین حداقل 
و  تومان  3۴ هزار  و  3 میلیون  معادل   ۹8 پایان  سال  در  کارگران  عیدی 

حداکثر عیدی نیز معادل ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۴۷ تومان است.
که  کارگرانی  به  است  مکلف  نیز  کارفرما  عیدی،  پرداخت  بر  عالوه 
یک سال از اشتغال آنها در همان کارگاه )محل خدمت( می گذرد، معادل 
خدمت  پایان  مزایای  همان  یا  سنوات  حق  به عنوان  حقوق  پایه  یک 

پرداخت کند. 
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