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گام
نخست

برنامه ششم و ضرورت شناخت و توجه به مولفه های تولید محتوا 
براساس اعالم مقامات ذیربط، الیحه برنامه ششم توسعه در آینده ای نزدیک به مجلس 
ارائه خواهد شد. بندهای سی و دوم تا سی و هشتم سیاست های کلی ابالغی مقام معظم رهبری در تدوین برنامه 
شش��م بطور مس��تقیم با موضوع فناوری اطالعات و فضای مجازی ارتباط دارد و از جمله آنها »توسعه  محتوا در 
فضای مجازی بر اساس نقشه  مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی سازی شبكه های 

اجتماعی« است.
با توجه به گسترش روز افزون ابزارهای همراه واینكه بخش وسیعی از کاربران فضای مجازی از طریق این ابزارها 
به فضای مجازی دسترسی دارند الزم است در فرایند تصمیم سازی از الگوهای سیاستگذاری بر اساس ابزارهای 

همراه استفاده شود تا برنامه ریزی ها در انطباق با وضعیت واقعی و تهیه شود. 
صرف نظر از اینكه در سیاستگذاری های مربوط به تولید محتوا روش های تولید محتوا در فضای مجازی از چه 
الگویی )Pattern ( تبعیت کند و صرف نظر از اینكه دس��تگاه های مسئول، برنامه ریزی های تولید محتوا در 
برنامه شش��م را براساس الگویی مشخص تدوین کرده باشند، ضروری ترین مبنا در برنامه کالن کشور شناخت 
دقیق از مولفه های محتوایی  فضای مجازی همراه است. این موضوع در سال های اخیر مورد توجه محققین و 
پژوهش��گرانی از کش��ورهای اروپایی بوده است. وجوه تمایز فضای مجازی همراه و تفاوت های جدی این فضا با 
فضایی که رایانه های شخصی و امثال آن فراهم می کرده اند موجب توجه جدی مراکز علمی و تجاری به مطالعه 

و شناخت آن شده است. 
اهمیت این تفاوت ها تا آنجا بوده اس��ت که اساس��ا پارادایم های فضای مجازی را از فن محور به محتوا محور 
تغییر داده و همچنانكه رویكرد فناوری اطالعات و سیاس��تگذاری بر اس��اس آن به رویكرد فضای مجازی تحول 
یافته  نهادها و گفتمان های مرتبط نیز تحول یافته اند، خوشبختانه در کشور ما نیز با درک درست این تحول 
شورایعالی فضای مجازی جایگزین شوراهایی شده که ماموریتشان به جبران نقص ها در فناوری های اطالعاتی 

اختصاص یافته بود.
اگرچه مطالعات زیادی در شناسایی مولفه های  فضای مجازی همراه انجام شده است و هر یک بر اساس رویكرد 
جداگان��ه ای مولفه هایی را معرفی ک��رده اند که از جمله آنها می توان به مولفه های فناوری، فضای اجتماعی، 
مردم، ویژگیهای سنی و تحصیالت کاربران، شخصی و سازمانی و اشكال مشارکت و امثال آن را در مقاالت و کتب 
صاحبنظران اشاره کرد؛  لیكن با توجه به وضعیت بومی بهره برداری از ابزارهای همراه و فضای مجازی وابسته به 

آن، می توان چند مولفه را که نقشی واقعی تر در تولید محتوا دارند معرفی کرد.
1- سازمانهای رسانه ای 

2- فعاالن آزاد 
3- اپراتورهای همراه  

4- بنگاههای اقتصادی و سرمایه گذاری 
5- راهبران  و گردانندگان 

6- مردم  و مشارکت کنندگان 
7- زیرساخت های حقوقی 

هفت مولفه فوق در شكل گیری و نحوه فعالیت فضای مجازی همراه نقش موثری دارند. به همین دلیل شناخت 
آنها و گونه های درونی هر یک از مولفه های یاد شده می تواند موجب دقت بیشتر در سیاستگذاری ها و برنامه 

ریزی ها شود. 
نكته مهم اینكه ابزار همراه  مرکب از تمامی رسانه ها و ابزارهای صوتی و تصویری ماقبل خود است. ترکیبی شدن 
از طرفی دیگر ضمن ایجاد چالش ها و تنش های  خاصی که مستلزم مطالعه و پژوهشهای تخصصی است  زمینه 
س��از قابلیت های  بی نظیری در این ابزار ش��ده است که می تواند در راستای  سایر بخشها از جمله اقتصادی و 
اجتماعی نیز مورد بهره برداری قرار گیرد. اگر چه در سالهای اخیر و همگام با تحوالت انقالب گونه ابزارهای همراه، 
مراکز علمی و دانشگاهی کوشش های فراوانی در جهت شناخت هر چه بیشتر این ابزار و ابعاد آن داشته اند لیكن 
در مقایسه با سرعت و تنوع کارکرد ها و تاثیرات آن بر جامعه  و مسائل مرتبط با آن، ابهامات و سواالت زیادی 
پیش روی ما قرار دارد. امید است برنامه ششم توسعه با شناخت هر چه بیشتر و دقیق تراز نسبت های جامعه و 
فضای مجازی همراه زمینه های و مكانیزم های  حضور فعاالنه در این فضا را فراهم کند  و با اولویت بخشیدن به 

محتوا ضمن جبران عقب ماندگی ها زمینه جهش موقعیت در سطوح منطقه ای وبین المللی را فراهم کند. 

رسمقـالــه

یادداشت رسدبیر

دکتر مهدی ادیبان
رئیس شورای سیایت گذاری ماهنامه نسل چهارم

مونا ارشادی فر

استقبال مخاطبان از نسل چهارم 
با انتش��ار نخس��تین شماره ماهنامه نس��ل چهارم و 
استقبال بسیار خوبتان قدرت بیشتری یافتیم تا مصمم 
تر به راه خود ادامه دهیم و نقش موثرتری را در حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات ایفا کنیم. شماره نخست 
نسل چهارم با دایره توزیع وسیع در سراسر کشور، به 
صورت خاص در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات و سازمان های تابعه )سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی، ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت، 
س��ازمان فن��اوری اطالعات، پژوهش��گاه ارتباطات و 
فناوری اطالعات، دانشكده پست و مخابرات،شرکت 
پست و پست بانک(، شرکت مخابرات ایران و شرکت 
های مخابرات استانی، مجلس شورای اسالمی، مرکز 
پژوهش های مجلس، ش��ورای عالی فضای مجازی، 
دفاتر مرکزی بانک ها، سازمان نظام صنفی رایانه ای 
کش��ور، سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران و 
سایر ش��رکت های فعال در حوزه ICTهم توزیع و 

مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت.
نظ��ر به دغدغه اصلی تحریریه ماهنامه و تاکیدمان بر 
امكان تبادل نظر و ارائه مباحث کارشناس��ی پیرامون 
چال��ش های موج��ود درح��وزه فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات، در این ش��ماره نیز بر آن ش��دیم تا به یكی 
از مهم ترین موضوعات روز این حوزه که همان شبكه 
های اجتماعی و شبكه های پیام رسان موبایلی داخلی 
و خارجی است بپردازیم. در همین راستا، ماهیت این 
شبكه ها، فرصت ها و تهدیدهایشان را به عنوان موضوع 
اصل��ی طرح و به عنوان یكی از اساس��ی ترین چالش 
های حاضر در حوزه مورد نقد و بررس��ی قراردادیم. در 
همین حال، از یک سو با کارشناسان و صاحب نظران 
در خصوص مباحث مطروحه در استفاده از این شبكه 
ها و پیام رس��ان هابه گفت و گو پرداختیم و از سوی 
دیگر به ارائه راهكارهایی برای استفاده هر چه موثرتر از 

شبكه های پیام رسان داخلی پرداختیم.
بررسی آنچه در نمایشگاه تلكام گذشت و دستاوردی 
که ب��رای فع��االن ح��وزه داش��ت، واکاوی برگزاری 
نمایشگاه الكامپ پیش رو توسط نظام صنفی، شبكه 
های مخابراتی نسل پنجم در کشورهای پیشرو، بازار 
گوش��ی های 4G در ایران و س��ایر مباحث مرتبط با 
حوزه تخصصی نسل باال در این شماره مورد تحلیل و 
بررسی قرار گرفته است در نهایت، نظرات و پیشنهادات 
شما مخاطبان عزیز همواره مایع خرسندی و دلگرمی 
م��ا خواهد بود و با روی باز پذیرای آن ها خواهیم بود. 

امیدواریم همچنان ما را در ادامه راه همراهی نمایید.
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دوستي به شوخي مي گفت؛ زماني بود که والدین شبكه هاي 
نامناس��ب ماهواره اي را حذف م��ي کردند یا رمز گذاري مي 
کردند که کودکان و نوجوانان و جوانان خانواده آنها را نبینند 
و تحت تاثیرات منفي آن قرار نگیرند اما اکنون طوري ش��ده 
است که نوجوانان و جوانان شبكه ها را رمز گذاري مي کنند که 

والدین آنها را نبینند ! 
ماجراي شبكه هاي اجتماعي مجازي نیز کم و بیش چنین 
حالتي را پیدا کرده اس��ت؛ اکنون بررسي ها نشان   مي دهد 
که 87 درصد کاربران اینترنت به نوعي عضو یكي از ش��بكه 
هاي اجتماعي مجازي هس��تند. با توسعه نسل هاي جدید 
تلفن همراه موسوم به 3G و 4G دسترسي کاربران به شبكه 
هاي اجتماعي مجازي) Virtual social Networks ( فرا 
گیرند و بیشتر شده است و اکنون از نظر عامه مردم شبكه هاي 
اجتماعي مجازي یعني نرم افزارهاي پیام رسان نظیر »تلگرام« 
یا »وایبر« و »واتس آپ«  و »الین« که اغلب مبتني بر تلفن 
همراه هستند. تلفن همراه تا زماني که فقط امكان مبادله صدا 
و پیامک را داشت تنها یک تلفن سیار بود اما با توسعه اینترنت 
موبایلي و به ویژه »اس��مارت فونها« یا گوشي هاي هوشمند 
دسترسي مردم به شبكه هاي اجتماعي به نوعي توام با افزایش 
کاربردهاي گوشي تلفن همراه هم شده است. به عبارت دیگر 
اکنون تلفن همراه تبدیل به یک رایانه سیار و کوچک شده که 
در کنار قابلیتهاي بي نظیر دیگري مانند دوربین عكس برداري و 
فیلمبرداري، دسترسي به صفحات وب، دسترسي به اپلیكیشن 

هاي متعدد، قابلیتهاي جدیدي پیدا کرده است . 
زماني بود که نخبگان کشور نگران ورود فناوري هایي مانند 
MMS یا انتقال چند رسانه اي ها بر بستر فناوري تلفن همراه 
بودند اما اکنون با آمدن نسل هاي جدید تلفن همراه و توسعه 
اینترنت موبایلي اساساً فناوري هایي مانند MMS منسوخ 
شده اند چرا که مثالً از طریق نرم افزار مانند تلگرام مي توان 
به ارسال و دریافت عكس، فیلم، صدا، صفحه PDF نرم افزار، 
کتاب، صفحات وب پرداخت و امكانات بي نظیر دیگري براي 
این شبكه ها فراهم شده است که در گذشته سابقه نداشت و 
حتي تصور آن هم دور از ذهن بود مانند ایجاد کانال شخصي 

و چت محرمانه ! 
اکنون با رشد این فناوري ها و به ویژه توسعه ضریب نفوذ شبكه 
هاي اجتماعي در بین مردم ، آس��یبهاي متعددي در کمین 
کاربران آنهاس��ت که کمتر کسي به آن توجه کرده و جامعه 
شناسان و روان شناسان کشور نیز باید به ابعاد و پیامدهاي آن 

توجه کافي کنند . 
برخي از این پیامدها و آسیبها عبارتند از : 

1 - حذف محرمانگي :  با توسعه شبكه هاي اجتماعي مجازي 
، اطالعات محرمانه امكان نشست و افشا پیداکرده اند و به نوعي 

شاهد حذف دوران محرمانگي اطالعات هستیم . 

یادداشت
مــاه

دکتر حمید ضیایی پرور
استاد دانشگاه و رییس مرکز روابط عمومی 
و اطالع رسانی سازمان میراث فرهنگی ، 

صنایع دستی و گردشگری

آسيب های شبكه های اجتامعی مجازی برای نظام خانواده
2 - نقص حریم خصوصي : privacy یا حریم خصوصي در 
ارتباطات اجتماعي بسیار مهم تلقي مي شود اما شبكه هاي 
اجتماعي مجازي باعث شده تا این حریم خدشه دار شود. 
حریم ها شكسته شود و افراد اجازه یابند خصوصي ترین 
اطالعات یكدیگر یا اطالعات شخصي افراد ) به ویژه اشخاص 
مشهور نظیر هنرمندان ورزشكاران و سیاستمداران ( را در 

شبكه ها مبادله کنند. 
3 - دوستي هاي نامناسب : شبكه هاي اجتماعي باعث مي 
شوند دوستي هاي نامناسب بین افراد شكل بگیرد دوستي 
هایي که لزوما منطبق با دنیاي واقعي نیست دوستي بین 
جنس مخالف و دوستي هایي که جنبه تقلبي دارند و هویت 
دوطرف یا یک طرف دوس��تي آن چیزي نیس��ت که ادعا 
مي کند. شكل گیري این نوع دوستي ها باعث رویدادهاي 
اخالقي نامناسب و ناهنجاري هاي متعدد و بزهكاري هاي 
اجتماعي مي شود. این یک آسیب واقعي است که باید براي 

آن فكري شود . 
4-ارتباطات کنترل نشده: یادمان نرود تا همین یک دهه 
پیش والدین مراقب بودند و مواظبت مي کردند که فرزندان 
آنها با چه کساني دوست مي شوند، اما االن والدین، کنترل 
بسیار اندکي بر ارتباطات فرزندان خود دارند. این یک خطر 
جدي و واقعي است که در کمین خانواده ها نشسته و ممكن 
است آسیبهاي فراواني به ساختار و نظام خانواده وارد کند . 

5 - ط�الق : به دلیل امكان ارتباطات کنترل نش��ده و یا 
دوستي هاي غیر متجانس زوجین با افراد دیگر، ممكن است 
به درست یا غلط سوء تفاهم هایي میان زوجین در مورد علت 
و ماهیت و کیفیت این ارتباطات به وجود بیاید که در نهایت، 

به طالق و جدایي آنها منجر شود . 
6 -تصاویر نامناسب : به دلیل قابلیت انتقال وسیع و گسترده 
این شبكه ها، دسترسي افراد به اطالعات نامناسب از جمله 
تصاویر نامتناسب و یا صفحات غیر اخالقي فراگیر شده و 
در نهای��ت منجر به نوعي انحراف اخالقي در میان کاربران 

مي شود. 
7 - بلوغ زودرس : شبكه هاي اجتماعي به دلیل ماهیت 
خود یعني امكان انتقال اطالعات مختلف و گفتگو میان افراد 
با جنس و سن مختلف، در میان مدت منجر به بلوغ زودرس 

کودکان و نوجوانان مي شود . 
لطیفه اي در این شبكه ها منتشر شده که کودکي خطاب 
به مادرش مي گوید: »تو اصال مي داني عشق یعني چه ؟« 
این یعني کودکان تصور نادرستي از مقوله هاي مرتبط با 
دوران بزرگسالي به دست مي آورند که ممكن است براي 

آنها آسیب زا باشد . 
8- اطالعات زدگي :کاربران این ش��بكه ها به دلیل حجم 
اطالعاتي که مرتبا مبادله مي کنند احساس » عاقل داناي 

کل « به آنها دست مي دهد در حالي که این شبكه ها منتشر 
کننده اطالعات س��طحي، عامیانه و اغلب فاقد استناد کافي 
هستند و از عمق و کیفیت کافي برخوردار نیستند. مي توان 
گفت این ش��بكه ها، اغلب افراد را اطالعات زده مي کنند و 
آدم هایي بار مي آورند که در مورد هر چیز اطالعات دارند اما 
اطالعات آنها مانند دریایي اس��ت که عمق آن اندازه یک بند 

انگشت است . 
9- کاربران صفر کیلومتر : با آمدن اینترنت موبایلي شاهد ظهور 
نسلي از کاربران اینترنت هستیم که زبان انگلیسي بلد نیستند، 
کامپیوتر بلد نیستند، دستشان به کیبرد کامپیوتر نخورده است 
و قادر نیستند یک صفحه وب را باز کنند. اینها مردم عادي 
هستند که یک راست سراغ شبكه هاي اجتماعي مجازي رفته 
و اکنون از نظر رسمي کاربر اینترنت به شمار مي روند . فقدان 
سواد اطالعاتي و دیجیتالي باعث شده تا این دسته از کاربران به 
اصطالح صفر کیلومتر در محیط این شبكه ها دچار آسیبهاي 

فراواني شوند . 
10 - صفحات تقلبي : گسترش این شبكه ها در محیط مجازي 
باعث شده تا شاهد راه اندازي گسترده صفحات تقلبي و دروغین 
و با اکانت هاي غیر واقعي در این محیط باشیم . شناخت سره 
از ناس��ره و صفحه درس��ت از صفحه تقلبي نیازمند دانش و 
سواد رسانه اي است. در حالي که اغلب کاربران این شبكه ها، 
شناخت کافي از این صفحات و تشخیص آن ندارند و ممكن 

است در مواجه با این صفحات دچار آسیب هایي بشوند. 
11 - طنز و تمس�خر : وجه غالب در ش��بكه هاي اجتماعي 
مجازي، طنز و ش��وخي است. همه چیز در این شبكه ها به 
ش��وخي گرفته مي شود حتي جدي ترین مسایل، تمسخر 
ارزش ها، تمسخر شخصیتهاي مورد اعتماد مردم، تمسخر 
هنجارهاي اجتماعي مورد قبول جامعه، شوخي با موضوعات 
مختلف از جمله موارد منفي و آسیب زا در این شبكه ها است 
به گونه اي که حتي در این ش��بكه ها با موضوع تاسف باري 
مانند جان باختن صدها تن از حاجیان در مكه منا، شوخي 
هاي زننده اي شد. شوخي هایي از جنس مقایسه قربانیان این 

حادثه اسف انگیز با قربانیان پراید! 
در مجموع باید گفت کاربران ایراني ش��بكه هاي اجتماعي 
مجازي به یكباره از یک استخر کوچک وارد اقیانوسي بیكران 
شده و قواعد رفتار در محیط یک اقیانوس را به خوبي فرا نگرفته 

اند . 
هر چند باید قبول کرد که این فضا، به نوعي خودآموز است و 
آموزگار افراد است؛ اما باید اصول و قواعد حاکم بر این فضا را 
آموخت و در مواجهه با آسیب هاي آن آموزش دید تا کمترین 
صدمات را از ورود و فعالیت در این محیط ببینیم . قطعاً این 
مساله براي همه دستگاهها و سازمانها که پرسنل آنها بخشي از 

این کاربران به شمار مي روند مسئولیت آن را عهده دار است.
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 )KOF Index of Globalization 2014( طبق آمارهای جهانی شدن
، در سال 2014 میالدی جایگاه ایران در شاخص پذیرش جهانی شدن بین 
181 کشور جهان 156 بوده است که نشان می دهد ایران جهانی شدن را 
نپذیرفته است. طبق همین آمار جایگاه ایران در موضوعات مرتبط با مسائل 
اجتماعی جهانی شدن 146 در تاثیرگذاری اقتصادی جهانی شدن 150 و 
در تاثیرگذاری سیاسی جهانی شدن رتبه 91 را بین 181 کشور جهان دارد. 
بنابراین بطور یقین در برنامه هاریزی های توسعه ایران، جهانی شدن حداقل 
تا سال  2014 میالدی و در طول پنج برنامه پنج ساله توسعه کشور مورد 

توجه نبوده است.
اما با توجه به سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم کشور، ابالغی مقام 
معظم رهبری، که شامل 8 محور و 80 بند است، خوشبختانه به این مساله  
توجه شده و فناوری اطالعات و ارتباطات یكی از 8 محور توسعه کشور قرار 
گرفته است. همینطور، یكی دیگر از 8 محور اصلی برنامه پنج ساله  ششم 
توسعه کشور، فناوری است. از آنجا که 80 درصد زندگی بشر تا سال 2020 
میالدی به فناوری مرتبط خواهد شد، این محور نیز کلیدی و مهم است و 
می تواند در کنار محور فناوری اطالعات و ارتباطات، 25 درصد بودجه ملی 

برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور را در این دو مسیر قرار دهد. 
بنابرای��ن اگر ایران جهانی ش��دن را بپذیرد، فن��اوری اطالعات و ارتباطات 
و فناوری های کلیدی دیگر را محور توس��عه قرار دهد و توافق نامه فرجام با 
کیفیت اجرا شود، نه تنها ایران جایگاه قدرت منطقه ای سنتی خود را از دید 
سیاسی حفظ خواهد کرد؛ بلكه می تواند جایگاه جدیدی به نام هاب اقتصادی 

منطقه نیز در سطح منطقه ای و جهانی داشته باشد.
اینک که سیاست های کلی برنامه پنج ساله ششم فرصت های منحصر بفردی 
را برای محور قرار دادن فناوری اطالعات و ارتباطات فراهم کرده و در 80 بند 
آن بصورت روشن و یا ضمنی جهانی شدن پذیرفته شده است و مسیر آن با 
پذیرش توافق نامه فرجام در حال هموار شدن است، سوال اصلی این است که 
چگونه و با چه ابزاری می توان فضای الزم را با استفاده از کاربردهای فناوری 
اطالعات برای ارتقاء فضای کسب و کار در سطح ملی و بین المللی توسعه داد 

و اقتصاد کشور را بهبود بخشید؟ 
بنظر بنده با پذیرش جهانی ش��دن، اس��تفاده از ش��بكه های اجتماعی و 
رسانه های اجتماعی و مشاغل دانش بنیان می توان به بخش قابل مالحظه ای 
از چالش های امروز کشور در حوزهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی 

سیاسی غلبه یافت.
به عنوان یک مثال مش��خص، اگر تاثیر سیاس��ی ش��بكه های اجتماعی و 
رس��انه های اجتماعی به وضعیت اطالع رسانی مذاکرات ایران با کشورهای 
1+5  را بررسی کنیم متوجه اهمیت این شبكه ها می شویم. در شروع جلسات 

کب��ر جالل��ی علی ا دکت�ر 
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

جایگاه شبکه های پیام رسان جهانی در برنامه پنج ساله ششم کشور
از س�ال 1990 می�الدی که اینترن�ت و کاربردهای فناوری 
اطالعات مانند ابزارهای چندرسانه ای، شبکه های اجتماعی، 
رسانه های دیجیتالی، تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک 
و س�ایر کاربردهای این حوزه همگانی ش�د و اس�تفاده از 
ماهواره و ابزارهای پیشرفته دسترسی مانند تبلت ها و تلفن 
هوش�مند با پهنای باند زیاد زمینه ارتقاء دانایی جوامع را 
فراهم نمود، بحث مهم جهانی شدن شکل جدیدی گرفت 

و کشورهای جهان به دو گروه تقسیم شدند. 
گروه اول کش�ورهایی را شامل می شود که فضای مجازی 

را درک کردند و با آینده نگری جهانی ش�دن را پذیرفتند 
و توانس�تند در زمان بس�یار کوتاه از این فضای پرفرصت 
بهره مند شوند. کشورهایی مانند چین، مالزی، سنگاپور، 
کره جنوبی، امارات متحده عربی و بعضی از کشورهای در 
حال توسعه دیگر به همراه کشورهای توسعه یافته مانند 
کش�ورهای عضو اتحادیه اروپا، ژاپ�ن و آمریکا که در این 
بخش قرار دارند. بطور مشخص کره جنوبی و مالزی محور 
اصلی برنامه های توسعه کشورهایشان را فناوری اطالعات 
و ارتباطات قرار دادند و کشورهایش�ان را توس�عه دادند و 

زندگی مردم خود را ارتقاء بخشیدند. 
گروه دوم کشورهایی بودند که جهانی شدن را تهدید تلقی 
کردند و آن را نپذیرفتند، آن را ابزار جدید سلطه بعضی از 
کشورهای خاص دانستند و با محدود کردن دسترسی مردم 
به اینترنت، تعامالت جهانی و ابزارهای ارتباطی و کاربردهای 
متنوع فضای سایبر از فرصت های آن استفاده نکردند. ایران 
متاسفانه در این گروه قرار دارد و تا این اواخر قاطعیت الزم 
را برای پذیرش و یا عدم پذیرش جهانی شدن از خود نشان 

نداده است. 

مذاکرات کشورهای 1+5 و آقای دکتر ظریف به عنوان سرپرست گروه ایرانی، 
فیس بوک به عنوان موثرترین ابزار ارتباطی و یک شبكه اجتماعی پیام رسان 
فعال تلقی می ش��د. اگر به گوگل ترند مراجعه ش��ود و کلمه دکتر ظریف 
جستجو شود مشخص می گردد که در شروع مذاکرات نزدیک به دو میلیون 
نفر از آمریكائی ها به صفحه فیس بوک  دکتر ظریف سر زده اند، این اتفاق و 
حساسیت آمریكائی ها در هیچ موضوع دیگری مرتبط با ایران وجود نداشته 

است. 
بطور قطع و یقین، پیام های تیم مذاکره کننده و اخبار مستقیمی که آنها در 
شبكه های اجتماعی در طول مذاکرات مطرح کردند تاثیر بسیار بیشتری از 
رسانه های دیگر مانند تلویزیون ملی ایران که اخبار منتخب شده را ارائه می کرد 
داشته است.  امروز نیز اگر بخواهیم در پسا تحریم از فشارهای اقتصادی کم 
کنیم و به عنوان کشور تاثیر گذار در جهان باشیم باید نهایت تالش خودمان 
را در شبكه های اجتماعی انجام دهیم و با تولید محتوای مناسب، برنامه های 
خودمان را در شبكه های اجتماعی توسعه دهیم و انفعالی عمل نكنیم. باید از 
فرصت های منحصر بفرد شبكه های اجتماعی جهانی استفاده کرد تا از توافق 

برجام به نفع منافع ملی و ارتقاء زندگی شهروندان استفاده نماییم.
چرا شبكه های اجتماعی، رسانه های اجتماعی و ابزارهایی مانند پیام رسان های 
چند رسانه ای مانند واتس آپ، فیس بوک، QQ Mobile، وی چت، اسكایپ، 
وایبر، الین، KiK، بلک بری، KakaoTalk، oovoo، دی دی، تانگو، نیم 
باز، تلگرام، اینستاگرم، یاهو مسنجر و بسیاری از پیام رسان ها بین المللی دیگر 
با سرعت توسعه یافته اند و مورد استقبال مردم در نواحی مختلف جهان قرار 

گرفته اند؟ 
زیرا این ابزارها دارای پتانسیل بسیار زیاد می باشند، بسیاری از کاربران مسلط 
از آنها در حوزه کسب و کار استفاده می کنند و در فضای رقابتی که حاصل 
جهانی شدن است رشد می کنند و کسب خود را از سطح محلی به جهانی 
توسعه می دهند. توجه داشته باشیم که جهان آینده را همین پیام رسان ها و 
شبكه های اجتماعی بصورت یک سیستم یكپارچه درخواهند آورد و تاخیر 
در درک مزایای آن و محدود ساختن توسعه آن صدمات جبران ناپذیری برای 

کشور به همراه خواهد داشت.
طبق آمارهای بدس��ت آمده در ماه آگوس��ت 2015 می��الدی، واتس آپ 
بیشترین کاربران بهره بردار از پیام رسان های بین المللی را در یک ماه داشته 
اس��ت و فیس بوک مقام اول را ندارد. مطابق شكل 1 و شكل 2، که تعداد 
کاربران در طول یک ماه را نش��ان می دهد، متوجه می شویم که پیام رسان 
تلگرام جایگاه جهانی چندانی ندارد و حتی در آسیا از آن استفاده کمتری 
می شود، بنابراین تلگرام در مسیر جهانی شدن زیاد موثر نیست، اما در ایران 
بیش از 14 میلیون نفر از این پیام رسان استفاده غیر اقتصادی و مستقل از 

بطور قطع و 
یقین، پیام های 
تیم مذاکره 
کننده و اخبار 
مستقیمی 
که آنها در 
شبکه های 
اجتماعی در 
طول مذاکرات 
مطرح کردند 
تاثیر بسیار 
بیشتری از 
رسانه های دیگر 
مانند تلویزیون 
ملی ایران که 
اخبار منتخب 
شده را ارائه 
می کرد داشته 
است.  امروز 
نیز اگر بخواهیم 
در پسا تحریم 
از فشارهای 
اقتصادی کم 
کنیم و به عنوان 
کشور تاثیر گذار 
در جهان باشیم 
باید نهایت 
تالش خودمان 
را در شبکه های 
اجتماعی انجام 
دهیم.

تحلیل
ویـژه
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تعامالت جهانی می کنند. 
پیشنهاد می شود یک پژوهش در حوزه شبكه های پیام رسان بین المللی با هدف پذیرش 
جهانی شدن و توسعه اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد مقاومتی در چارچوب برنامه پنج ساله 
ششم توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و یا مرکز ملی فضای مجازی انجام شود 
تا مشخص گردد کدام پیام رسان می تواند بیشترین بازدهی را برای اقتصاد ایران داشته 
باشد و از نظر امنیتی هم نگرانی کمتری از پیام رسان های غربی، روسی و چینی وجود 

داشته باشد. 
مطالعات اولیه بنده نش��ان می دهد پلت فرم پیام رس��ان الین، با توجه به اینكه 

سرورهایش در ژاپن قرار دارند و در بحران سونامی ژاپن بهترین عملكرد 
را داشته و هم اکنون بیش از 50 میلیون ژاپنی از آن استفاده می کنند 
و تقریبآ همه امكانات س��ایر پیام رسان های بین المللی را دارد، شاید 
انتخاب بهتری نسبت به تلگرام از نگاه جهانی شدن برای کشور ما و 
همینطور از دیدگاه بحرانهای طبیعی مانند سیل، زلزله و طوفان باشد 
که آزمایش خود را در بحران طبیعی ژاپن، زمانی که برق و ارتباطات 

تلفنی قطع شده بود خوب پس داده است.

بنابراین با توجه به فرصتی که برنامه پنج س��اله ششم توسعه کشور 
فراهم کرده است، مناسب است از شبكه های اجتماعی و پیام رسان های 

بین المللی در موارد ذیل استفاده شود:
  فناوری اطالعات و ارتباطات را محور اصلی توسعه کشور 

در همه زمینه ه��ا و برنامه های اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی قرار دهیم.

  با مش��ارکت در توسعه بعضی از شبكه های 
اجتماعی و پیام رسان های بین المللی تجربه خود 
را نسبت به داشتن شبكه های پیام رسان ملی 

افزایش دهیم. 
  بی جهت با طرح شبكه های اجتماعی ملی 
و پیام رسان های ملی، که تجربه ثابت کرده 
تاثیرگذار نیس��ت، فرصت های اقتصادی 
کش��ور را ک��ه از طری��ق ش��بكه های 

پیام رس��ان بین المللی وجود دارد به 
تاخیر نیندازیم.

  پذیرش جهانی ش��دن امروز یک الزام اس��ت، بیش از این وقت را هدر ندهیم و کسب 
و کار خود را از سطح ملی به سطح جهانی از طریق شبكه های اجتماعی و پیام رسان های 

بین المللی توسعه دهیم.
  یک پژوهش و مطالعه ملی در استفاده از شبكه های پیام رسان جهانی انجام دهیم، تا 
دلیل مشخصی برای مهاجرت کاربران، یكباره از یک پیام رسان وایبر به پیام رسان تلگرام 

نباشیم.
  بطور ویژه شبكه پیام رسان ژاپنی الین را جهت همكاری مشترک بررسی نماییم و در 
صورتیكه پژوهش ملی آن را کارآمدترین تشخیص داد، آن را به عنوان همكار انتخاب نماییم 

و انتظارات امنیتی و توقعات خود را با مدیران آن پیام رسان در میان بگذاریم.
  مشاغل دانش بنیان و شرکت های دانش بنیان را با هدف رسیدن به اقتصاد 
دانش بنیان و مقاومتی توس��عه دهیم و در این راه از پتانس��یل شبكه های 
اجتماعی در توس��عه اشتغال برای فارغ التحصیالن دانشگاهی جویای کار 

بیشترین بهره را داشته باشیم.
  همه دس��ت اندرکاران فضای مجازی در ایران، برنامه پنچ س��اله ششم 
توسعه کشور را که بصورت استثنایی دو محور اصلی آن را فناوری اطالعات 
و ارتباطات و فناوری های کلیدی قرار داده است را فرصت تلقی کرده و یک 
استراتژی درازمدت نوآورانه و خالقانه برای رسیدن به جایگاه مناسب در این دو 

حوزه در سطح بین المللی تهیه نماییم. 
  زیرساخت ارتباطی با پهنای باند مناسب، فناوری های 
س��طح باال، ش��بكه  های اجتماعی، رسانه های 
اجتماعی، پیام رسان های بین المللی، جهانی 
شدن، اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی، توسعه 
مشاغل دانش بنیان، توسعه شرکت های 
دانش بنیان و کس��ب و کار الكترونیكی 
واژگان های معتبر برای پیشرفت کشورها 
در دهه آین��ده خواهند بود. باید اینگونه 
واژگان ها را در برنامه پنج س��اله شش��م 
تفسیر و تبیین کنیم و در قوانین ملی از 
آنها استفاده نماییم تا بتوانیم در فضای 
مجازی آینده جایگاهی در خور شان 
یک کش��ور 80 میلیونی که بیش از 
چهار و نیم میلیون دانشجو دارد داشته 

باشیم.
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August 2015, based on number of monthly active users (in millions)

Figure 1: Most popular global mobile messenger apps as of August 
2015, based on number of monthly active users (in millions)
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نگاه 
اپراتور

 مه سا حریری
رئیس اداره ارتباطات دیجیتال همراه اول

همراه اول در شبکه های اجتامعی
با رش�د روز افزون شبکه های اجتماعی و حضور کاربران بسیار که تعداد آن ها پس از 
گس�ترش اینترنت همراه رو به افزایش گذاشت، این پایگاه به عنوان مهمترین رسانه 

ارتباطی برندها و یکی از ابزارهای مهم بازاریابی شناخته شده است.
کسب و کارها در هر اندازه ای از این رسانه قوی و رو به رشد برای ارتباط موثر با مخاطبان 
استفاده می کنند و از سوی دیگر شبکه های اجتماعی به پیشرفت کسب و کارها کمک 
کرده و چهره برندها را تغییر داده اند. در این میان اپراتورهای تلفن همراه نیز در ارتباط 

با شبکه های اجتماعی بازی برد-بردی پیش رو دارند.
حضور در شبکه های اجتماعی در قالب صفحه رسمی اپراتور امکان ارتباط مستقیم، 
موثر و س�اده ای را برای هر دو طرف ایجاد می کند که در این راس�تا این ارتباط هم به 
شناخت نزدیک تر رفتار مصرف کننده، ارایه محصوالت و خدمات مناسب تر می انجامد 
و هم عادت مصرف کننده در فضای اجتماعی دیجیتال تحت تاثیر تحوالت اینترنت 
پرسرعت همراه قرار گرفته و بر سازگاری بیشتر مخاطب با تکنولوژی نسل های سوم و 

چهارم موبایل موثر خواهد بود.
در یک س�ال و نیم اخیر اپراتورهای تلفن هم�راه در ایران توجه ویژه ای به حضور در 
شبکه های اجتماعی داشته اند. در این بین همراه اول به عنوان اپراتور برتر در شهریور 

ماه 1392 با ایجاد اداره ارتباطات دیجیتال در زیر مجموعه اداره کل ارتباطات، رویکرد 
تازه ای برای حضور در فضای دیجیتال در پیش گرفت و در تیرماه س�ال 93 با حضور 
رس�می در س�ه ش�بکه داخلی آپارات، کلوب و لنزور فعالیت خود را در ش�بکه های 
اجتماعی آغاز کرد و پس از آن در دو شبکه خارجی لینکدین و اینستاگرام نیز حضور 

رسمی خود را اعالم نمود.
با توجه به ایجاد صفحات غیر واقعی متعدد برای برندهای شاخصی مانند همراه اول 
توس�ط افراد غیر مرتبط، این اپراتور در مطلب ویژه ای در وب س�ایت رسمی خود به 
آدرس www.mci.ir، صفحات اصلی در شبکه های مذکور را به همراه لینک دسترسی 

مستقیم آن، معرفی نموده است.
شایان ذکر است رسمی کردن صفحه برند در رسانه های داخلی فرآیند مشخصی دارد 
که شناخت را برای مخاطبان ساده می کند اما متاسفانه به دالیلی اعالم صفحه رسمی 
در شبکه های خارجی با مشکالتی روبروست و لذا تنها راه قابل اعتماد، مراجعه به وب 
سایت برند برای اطمینان از اصالت اطالعات منتشر شده در شبکه های اجتماعی است.
در ادامه به معرفی حضور همراه اول در پنج شبکه اجتماعی مطرح و فعالیت های انجام 

شده در این شبکه ها خواهیم پرداخت.

www.cloob.com/hamrahe.aval :آدرس
ش��بكه اجتماعی کلوب که با امكان انتشار محتوای 
متن، عكس و ویدئو، با دو ش��بكه لنزور و آپارات نیز 
ارتباط مستقیمی در انتشار محتوا دارد، این امكان را 
برای برندها فرآهم می آورد تا بین محتوای منتشر شده 

در این شبكه ها به راحتی ارتباط بازنشر برقرار کنند.
با توجه به توضیحات ارائه شده در دو شبكه اجتماعی 

دیگر )لنزور و آپارات(، کمپین های خاطره اول، همراه 
طبیعت، با کاروان نی نوا همراه شو و ... در این شبكه 

اجتماعی نیز معرفی شدند. 
با توجه به تعداد دنبال کنندگان بیش��تر این شبكه 
اجتماعی، پاسخ گویی به سواالت و دریافت پیشنهادات 
مخاطبان در این ش��بكه یكی از فعالیت های عمده 

همراه اول در صفحه رسمی خود در کلوب است.

هم��راه اول در کل�وب
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نگاه 
اپراتور

همراه اول در اینستاگرامهمراه اول در آپارات

همراه اول در لینکدین

همراه اول در لن��زور
www.lenzor.com/Hamrahe.aval :آدرس

ش��بكه اجتماعی اش��تراک عكس لنزور که از زمستان 
1392 فعالی��ت خود را آغاز نمود. همراه اول حضور خود 
در این ش��بكه را با مسابقه عكاسی همراه طبیعت اعالم 
کرد، این مسابقه عكاسی در ادامه کمپین همراه طبیعت 
برای مش��ارکت مردمی در مصرف کمت��ر کاغذ و به ویژه 
حذف قبض های کاغذی مشترکان دایمی و خرید شارژ 
الكترونیكی برای مشترکان اعتباری این اپراتور در زمستان 

سال 92 به مناسبت هفته درخت کاری، معرفی شد.
در این مسابقه عكاسی بیش از 38 هزار عكس به صفحه 
اختصاصی مس��ابقه در سایت لنزور ارسال شد که رکورد 
تازه ای در مس��ابقات عكاس��ی عمومی را از آن خود کرد. 
این مس��ابقه با موضوع توجه به مسائل محیط زیستی و 
همراهی با طبیعت در راستای همكاری های این اپراتور با 
س��ازمان حفاظت محیط زیست ایران معرفی و اجرا شد. 
شایان ذکر است اکنون پس از گذشت بیش از یک سال و 
نیم از معرفی این کمپین مشارکت اجتماعی بیش از 30 
درصد مشترکین دائمی با غیرفعال سازی قبض کاغذی و 
70 درصد مشترکین اعتباری با خرید شارژ الكترونیكی به 
جمع همراهان طبیعت پیوستند و ساالنه مانع قطع بیش 

از 4 هزار درخت شده اند.
مرداد ماه 1393 همزمان با جش��ن بزرگ بیست سالگی 
همراه اول در برج میالد، رسانه لنزور به عنوان مرجع اصلی 
گزارش زنده مراسم به مخاطبان معرفی شد، به طوریكه در 
این مراسم باشكوه با استفاده از عكس و وبالگ نویسی زنده 
)live blogging ( در دو شبكه لنزور و کلوب برای اولین 
بار همراه اولی ها در جریان کلیه رویدادهای این مراسم قرار 

گرفتند.
در ادامه فعالیت های همراه اول در شبكه اجتماعی لنزور، 
کمپین »با کاروان نی نوا همراه شو« در محرم و صفر سال 
1393، جهت ارسال عكس های همراهی مردم با عزاداران 
حسینی، با مشارکت ستاد بازسازی عتبات با هدف آگاهی 
رسانی فعالیت های ستاد جهت ساخت صحن و شبستان 
حض��رت زهرا )س( در ج��وار حرم مطهر علوی در نجف 
اشرف، معرفی شد. این کمپین نیز با استقبال عالقه مندان 
مواجه ش��د، به طوریكه بیش از 4000 تصویر به صفحه 

اختصاصی این کمپین در لنزور ارسال شد.
در مهرماه سال گذشته و هم زمان با نمایشگاه تلكام 2014، 
کمپین خاطره اول در هر س��ه ش��بكه اجتماعی کلوب، 
لنزور و آپارات معرفی شد که سهم شبكه اجتماعی لنزور 

از این کمپین به اشتراک گذاری عكس های اتاق خاطره 
در نمایش��گاه تلكام و تصویر خاطرات نوشته شده مردم، 
مسووالن و چهره ها از اپراتور اول در بیست سال گذشته، 
بر روی کاغذهای بازیافتی )برای همراهی با طبیعت( بود. 
شایان ذکر است در این کمپین بیش از 400 خاطره خوب 
توس��ط مردم در چهار روز نمایشگاه تلكام نوشته شد که 
منتخب آن ها در صفحه رسمی همراه اول در شبكه های 

اجتماعی لنزور و کلوب منتشر شد.
از دیگر کمپین های اجرا شده در این شبكه، کمپین هوای 
پاک در ادامه همراه طبیعت بود. در این کمپین از مخاطبان 
دعوت ش��د در روز هوای پاک با حضور در وس��ایل نقلیه 
عمومی عكس و فیلم تهیه کنند و برای صفحه رسمی این 

مسابقه در لنزور و آپارات ارسال نمایند.
ع��الوه بر معرفی کمپین ها، همراه اول همواره در صفحه 
رس��می خود در لنزور به معرفی محصوالت و خدماتش 

پرداخته و به سواالت دنبال کنندگان خود پاسخ می دهد.

www.aparat.com/Hamrahe.aval :آدرس
آپارات بزرگ ترین شبکه اجتماعی انتش�ار ویدئو در کشور است که امکان 
ایجاد کانال رسمی برای برندها را نیز فراهم می آورد . همراه اول با ایجاد کانال 
رسمی در این شبکه اجتماعی در تالش است عالوه بر معرفی کمپین ها با تولید 
محتوای جذاب و پرمخاطب، ارتباط صمیمانه ای با مشترکان خود ایجاد نماید.

کمپین خاط�ره اول به عنوان کمپین اصلی ارتباطات دیجیتال همراه اول در 
نمایش�گاه تلکام 2014، از مشترکان سال های نخس�ت ارایه سیم کارت در 
ای�ران به عنوان مهمان وی�ژه در اتاق خاطره دعوت به عم�ل آورد و آن ها در 
فض�ای ویژه ای که یادآور دهه هفتاد بود، به میزبانی رضا رفیع خاطرات خود 
را از همراهی با همراه اول را تعریف کردند. در این رویداد ویژه عالوه بر اولین 
همراهان، مسوولین کشوری مانند وزیر محترم ارتباطات جناب آقای دکتر 
واعظی، جناب آقای مهندس غرضی، جناب آقای مهندس هاشمی استاندار 
تهران، و چهره های هنری و ورزش�ی حضور داشتند و به نقل خاطرات خود 
پرداختند. 36 ویدئوی این خاطرات در صفحه رس�می همراه اول در شبکه 
اجتماعی آپارات به صورت روزانه قرار می گرفت که در مجموع بیش از 40 هزار 

بازدید داشت.
به عالوه راهنمای وب س�ایت همراه اول، س�رویس ها و خدمات این اپراتور، 
گزارش خالصه ای از رویدادهای ویژه برند و ویدئوی دعوت هنرمندان از مردم 
برای توجه به آلودگی هوا و تالش برای کاهش آن از روش های ساده در ادامه 
کمپین هوای پاک، از جمله محتواهای تولید شده جذاب برای مخاطبان این 

شبکه اجتماعی بوده است.

instagram.com/hamrah_e_aval :آدرس
هم��راه اول از تیرماه 94 با حضور در ش��بكه پرمخاطب 
اینستاگرام، ارتباط نزدیک تری با کاربران خود ایجاد کرد، 
این حضور با اس��تقبال مخاطبان از مس��ابقه پیش بینی 
مسابقات جام جهانی والیبال همزمان شد. پس از آن همراه 
اول رقابت سلفی ستاره اول را در اینستاگرام معرفی کرد 
که طی دو هفته بیش از 900 عكس از س��وی مخاطبان 

ارسال شد.
هم اکنون هم��راه اول برنامه های وی��ژه ای جهت تامین 
محتوای دیجیتال در ش��بكه های رس��می خ��ود به ویژه 
اینستاگرام و اطالع رسانی به شیوه های نوین برای مخاطبان 

در دستور کار دارد.

www.linkedin.com/company/mobile-communication-company-of-iran-mcci :آدرس
از تیرماه 94 همراه اول حضور خود در ش�بکه اجتماعی لینکدین را به طور رس�می اعالم نمود. با توجه 
به مخاطبان خاص این شبکه اجتماعی، نوع محتوای منتشر شده در صفحه همراه اول متفاوت از سایر 
شبکه هاست و نگاه ویژه ای به کسب و کارها دارد. عالقه مندان به پیوستن به خانواده همراه اول می توانند 

جهت آگاهی از آخرین فرصت های شغلی، به صفحه همراه اول در این شبکه مراجعه کنند.





مدیرعامل گروه شرکت های شاتل گفت: طی دو سال گذشته میزان پهنای باند مصرفی داخل کشور به بیش از 40 درصد 
افزایش یافته است و از کشور خارج نمی شود.به گزارش سیتنا، احمد نخجوانی افزود: با روی کار آمدن دولت جدید ظرف 
فاصله یک سال حدود 100 درصد رشد پهنای باند اینترنت کشور را تجربه کرده ایم و این درحالی است که در گذشته 
ما مجبور به انتظار چندین ماهه برای دریافت قطره چكانی پهنای باند بودیم و مشكالت ما تا به حدی بود که گویی عزم 
و تمایلی برای تامین پهنای باند اینترنت کشور وجود نداشت.وی اظهار داشت: این درحالی است که اکنون همه پهنای 
باند اینترنت موجود کشور جذب نشده و ظرفیت های مازاد نیز وجود دارد.به گفته نخجوانی، نیاز و مصرف پهنای باند 
کاربران نهایی براساس تجربه چند سال گذشته شاتل، رشدی چشمگیر بین 40 تا 70 درصد در سال داشته است اما در 
نهایت اینكه پهنای باندی که به دست کاربران می رسد با نیاز آنان تناسب ندارد.وی افزود: کاربران ایرانی از اپلیكیشن ها و 
وب سایت هایی استفاده می کنند که کاربران جهانی استفاده می کنند اما سرعت آنان قابل مقایسه با کاربران جهانی نیست 
بطوریكه ایران به لحاظ ضریب نفوذ اینترنت ثابت، رتبه 115 جهان را دارد و آمار بسیار نگران کننده تر این است که به لحاظ 

میزان تخصیص پهنای باند به مشترکان در جایگاه 158 جهان هستیم.

مدیرکل بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات مبین نت، گفت: برای سه ماهه اول 
س��ال 95 س��رویس جدید LTE را راه اندازی می کنیم و امیدواریم بتوانیم 

اینترنت با س��رعت 20 مگ را ارائه دهیم.»شایا فرخ یار« در گفت وگو با 
خبرنگار سیتنا، در خصوص برنامه آتی این شرکت، گفت: برنامه توسعه 
مبین نت را آماده کرده و بزودی اجرا می کنیم، که در این راستا سرویس 
جدید LTE مبین نت ارائه خواهد شد و این سرویس در واقع در راستای 
برطرف کردن نیازهای جامعه در حوزه اینترنت پرسرعت است.وی ادامه 
داد: مبین نت عالوه بر تكنولوژی وایمكس که برای نیازمندی های خاص 

سازمانی باقی خواهد ماند، بر ارائه تكنولوژی LTE برنامه ریزی کرده است 
و بر اساس نیازمندی اول جامعه که سرعت و کیفیت پایدار است سرویس 

جدید را ارائه خواهد داد.وی، گفت: در حال حاضر برخی شرکت های ارائه دهنده 
سرویس، اینترنت پرسرعت 8 مگ، 10 مگ و 12 مگ ارائه می دهند و ما با ارائه سرویس 

LTE سعی داریم سرعت های باالتر ارائه دهیم.وی تاکید کرد: امیدواریم برای سه ماهه اول سال 95 سرویس جدید را راه 
اندازی کنیم و بتوانیم نیازها را برطرف بكنیم و اینترنت با سرعت 20 مگ ارائه دهیم.

رئی��س مرکز ملی فضای مجازی کش��ور، گفت: 
خطری که اس��تقالل فضای مج��ازی را تهدید 
می کند این اس��ت که کل اقتصاد فضای مجازی 
کش��ور در خارج از مرزها اس��ت و باید با نوآوری 
سیس��تم های جدیدی را برای جبران این خالء 

طراحی کنیم.
به گ��زارش خبرنگار س��یتنا، دکتر ابوالحس��ن 
فیروزآبادی در حاش��یه بازدید از نمایشگاه تلكام 
2015، گفت: خطر فضای مجازی وابستگی است 
و باید تالش کنیم در حوزه فضای مجازی به ویژه 
حوزه خدمات، کمترین وابستگی را به خارج کشور 

داشته باشیم.
وی تأکید کرد: خطری که استقالل فضای مجازی 
را تهدید می کند این است که کل اقتصاد فضای 
مجازی کش��ور در خارج از مرزها اس��ت و باید با 
نوآوری سیستم های جدیدی را برای جبران این 

خالء طراحی کنیم.
وی با بیان اینكه برنامه های کاربردی می توانند در 
بومی سازی خدمات بسیار موثر باشند، گفت: برای 
نحوه تعیین سیاست شورا درباره توسعه برنامه های 
کاربردی و نیز شبكه های اجتماعی در حال مطالعه 
هستیم.فیروز آبادی با اشاره به دستور مقام معظم 
رهبری برای تسریع در اجرای شبكه ملی اطالعات، 
گفت: اجرای شبكه ای مستقل برای ارتباطات در 
دستور کار جدی است.وی با بیان اینكه از مشكالت 
صنعت مخابرات کشور اطالع داریم، گفت:  کشور 
هم ب��ه اپراتورهای بزرگ و هم به ش��رکت های 

کوچک و زود بازده نیاز دارد.

  کل اقتصاد
 فضای مجازی کشور در 

سرپرس�ت شرکت مخابرات ایران در حاشیه بازدید از نمایشگاه تلکام خارج از مرزهاست
2015 از چابک س�ازی مجموعه نیروی انسانی مخابرات ایران با اجرای 

طرح تغییر ساختار خبر داد.
به گزارش خبرنگار س�یتنا، مهن�دس دهناد با بیان اینکه پس�ت های 

سازمانی مخابرات از 29 هزار به 23 هزار نفر کاهش یافته، اعالم کرد: طرح 
تغییر س�اختار در دو مرحله پیش بینی شده است. مرحله اول تا پایان سال 

جاری اجرا می شود و در مرحله بعد پس از اجرا در مخابرات ایران، در کلیه شرکت 
های مخابرات استانی هم ابالغ و اجرا خواهد شد.

وی افزود: در ساختار جدید به منظور عملیاتی سازی بهینه برنامه ها، یک معاونت عملیاتی با سه بخش امور تجاری، شبکه و 
فناوری اطالعات این وظیفه را بر عهده دارد.

مهندس دهناد در مورد برنامه های توسعه ای شرکت مخابرات ایران گفت: این شرکت برنامه های مختلفی برای توسعه دارد 
که طی چهار سال مبلغی بالغ بر 7200 میلیارد تومان را شامل می شود که البته این سرمایه گذاری ها به صورت ریالی و ارزی 
خواهد بود.وی افزود: سرمایه گذاری این شرکت در سال جاری 15000 میلیارد ریال برآورد شده که این رقم در سال آینده 
تا 27000 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. این شرکت در بخش شبکه 11 هزار و در بخش فناوری اطالعات 4هزار میلیارد 
ریال در سال 1394 سرمایه گذاری داشته است. این در حالی ست که در سال 1395 ، این میزان در بخش شبکه به 25 هزار 

و در بخش فناوری اطالعات به 2هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
مهن�دس دهن�اد در مورد برنامه های درآمدزایی مخابرات نیز گفت: افزایش خدم�ات ارزش افزوده و ارایه خدمات جدید 
مهمترین اولویت ما است . ما در حوزه تجاری همه روش های ممکن را بررسی و احصاء کرده ایم . اما این کافی نیست. حتما 

باید نگاه وزارتخانه به مخابرات تغییر کند و رفتار وزارتخانه در موضوع تعرفه ها باید منطقی تر شود.

 چابک سازی مجموعه نیروی انسانی 
مخابرات ایران  با اجرای طرح تغییر ساختار

برنامه ریزی مبین نت برای ارائه اینترنت LTE با سرعت 20 مگ

رشد 100 درصدی پهنای باند اینترنت کشور طی یک سال
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در آخرین روز نمایش�گاه ایران تلکام 2015 نشس�ت خبری 
مدیرعام�ل هم�راه اول با حض�ور پرتع�داد از خبرنگاران 

برگزار شد.
به گ�زارش خبرنگار س�یتنا، مهن�دس وحید صدوقی 
با بی�ان این موضوع که ت�م اصلی هم�راه اول در این 
نمایش�گاه ارائه س�رویس های باند پهن بوده اس�ت، 
گفت: همراه اول در نمایش�گاه امسال بخشی از 2400 
محصول ح�وزه ارزش افزوده خود را ب�ه عنوان نمونه 
ارائه داد که بخش اعظم�ی از این محصوالت تاکنون به 
مش�ترکین ارائه شده و مابقی نیز طی 3 تا 4 ماه آینده به 

مشترکین ارائه می شود.
وی در ادام�ه گفت: یکی از نقاط قوت همراه اول، ارائه س�رویس 
ه�ای متنوع با محتوای فرهنگی، ورزش�ی، فیلم، کت�اب و.. با تأکید بر 

امنیت اطالعات گوشی های همراه مشترکین است.
مدیرعامل اپراتور اول در پاس�خ به س�وال خبرنگاری در خصوص مش�کالت مربوط به آنتن دهی در سطح 
شهر گفت: در طی 10 سال گذشته مشکالتی را با شهرداری در این خصوص داشته ایم و با توجه به تأییدیه 
مراکز قانونی و ذیصالح، هرچه پوش�ش دهی قوی تر باشد، شدت سیگنال های ارسالی گوشی تلفن همراه 
کاه�ش می یابد و این موضوع برای س�المتی مردم اهمیت دارد؛ هم�راه اول آمادگی هرگونه همکاری را در 

این زمینه دارد.
وی با اشاره به طرح ترابردپذیری شماره ها گفت:  اپراتور اول در این زمینه راهبرد همراه نوین را پیش بینی 
کرده و با نوس�ازی های صورت گرفته، در حال حاضر به عنوان اولین اپراتور و با 21 س�ال سابقه، جوانترین 

شبکه را در بین اپراتورها داراست.
مدیرعامل همراه اول با بیان اینکه روند تغییرات قیمت دیتا در اپراتور اول کاماًل کاهش�ی بوده اس�ت اعالم 

کرد: بسته های اینترنت همراه اول ارزانترین و مقرون به صرفه ترین بسته های دیتا در کشور است.
صدوقی در پایان با اش�اره به اینکه آینده تلکام، در حوزه های »موبایل باند پهن«، »دیتا« و »کلود« خواهد 
بود، گفت:  همراه اول 9 هزار میلیارد تومان صرف نوسازی شبکه خود کرده و می کند و برای ارتقای کیفیت 

ارائه خدمت به مشترکین هرگونه آمادگی را دارد.

  سرمایه گذاری 9 هزار میلیارد تومانی همراه اول 
برای نوسازی و توسعه شبکه

 آغاز طرح ارائه سیم کارت سالمت به 
بیمه شدگان تامین اجتماعی از استان یزد

مدیرعامل س��ازمان تامین اجتماعی کشور از آغاز 
فاز آزمایش��ی ح��ذف دفترچ��ه های 
بیمه شدگان تامین اجتماعی و 
جایگزینی س��یم کارت به 
جای این دفترچه ها خبر 
داد.ب��ه گزارش خبرنگار 
س��یتنا، دکت��ر س��ید 

تقی نوربخ��ش در جمع 
خبرنگاران حاضر در غرفه ی 
رایتل در نمایش��گاه تلكام، 
با اش��اره به استفاده از فناوری 
های ارتباطی و اطالعاتی برای ارائه 
خدمات به بیمه شدگان سازمان تامین 
اجتماعی، گفت: فاز آزمایشی حذف دفترچه و ارائه 
سیم کارت سالمت به بیمه شدگان تامین اجتماعی 
در استان یزد آغاز شده است.وی اضافه کرد: پس از 
موفقیت در اجرای این فاز آزمایشی 40 میلیون بیمه 
شده تامین اجتماعی تحت پوشش این طرح قرار می 
گیرند.نوربخش با بیان اینكه در مرحله نخست اجرای 
این ط��رح، بیماران خاص مد نظر ق��رار گرفته اند، 
ادامه داد: برای ارائه بهتر خدمات و کنترل هزینه ها 
از فناوری اطالعات در سازمان تامین اجتماعی بهره 
خواهیم گرفت.وی با بیان اینكه س��االنه بالغ بر 26 
میلیارد تومان هزینه چاپ دفترچه می شود، گفت: 
اجرای طرح سیم کارت هوشمند سالمت، این هزینه 
ها را کاهش خواهد داد و پرونده الكترونیک بیمار نیز 

روی این سیم کارتها درج خواهد شد.

معاون س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 
از اعطای موافقت اصولی به متقاضیان واجد ش��رایط 
اپراتور مجازی تلفن همراه )MVNO( تا بهمن سال 

جاری خبر داد.
به گزارش سیتنا، دکتر صادق عباسی شاهكوه، درباره 
نتایج بررسی اولیه تقاضاهای پروانه MVNO گفت: 
از 51 متقاض��ی دریافت پروانه MVNO، تقاضای 8 
ش��رکت به دلیل ارائه نكردن طرح تجاری، براس��اس 
مصوبه قابل بررس��ی نبوده و به آنها اعالم شده است. 
همچنین 31 متقاضی امتیازهای الزم را در بررس��ی 
اولی��ه رگوالتوری کس��ب نكردند که ب��ا آنها مكاتبه 
ش��ده و این متقاضیان تا 29 مهر فرصت داش��ته اند 
درخواست تجدیدنظر و مدارک تكمیلی را به سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ارائه کنند.وی در 
مورد اشكاالت درخواستهای ارائه شده عنوان کرد: در 
میان 31 متقاضی، بیشترین اشكال مربوط به گردش 
مال��ی متقاضیان بود که بعضاً به جای صورتهای مالی 
حسابرس��ی ش��ده س��ال 93، مدارک دیگری مانند 
اظهارنامه مالیاتی ارس��ال کرده بودند که مورد قبول 
قرار نگرفت. همچنین برخی از متقاضیان، نوع اپراتور 

مورد تقاضای خود از جمله اپراتور نوع اول یا نوع دوم 
را مشخص نكرده بودند و البته برخی هم مجموع امتیاز 
حداق��ل 75 برای ن��وع 2 و 85 برای نوع 1 را دریافت 
نكردند.معاون بررس��یهای فنی و صدور پروانه درباره 
وضعیت سایر متقاضیان اظهار کرد: 12 متقاضی دیگر 
براساس مدارک خود اظهاری ارائه شده، امتیازات الزم 
را کسب کرده اند اما این موضوع به معنای نهائی شدن 
دریافت موافقت اصولی نمی باشد و در صورتی تصمیم 
نهائی در مورد این متقاضیان گرفته خواهد ش��د که 
مدارک رس��می  آنها به ویژه در م��ورد اپراتور خارجی 
بعنوان ش��ریک تجاری ارائه ش��ود. همچنین بایستی 
اطمینان حاصل کنیم که متقاضی MVNO با سایر 
MVNOها و اپراتورهای میزبان سهامداری مشترک 

ندارد.
وی افزود: سیاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیوئی بر این اس��ت که برای تمامی متقاضیانی که 
ش��رایط الزم را داشته باش��ند بطور همزمان موافقت 
اصولی صادر کند تا آنها در شرایط یكسان برای جلب 
مش��ارکت اپراتورهای تلفن هم��راه، با یكدیگر رقابت 

کنند.

اعطای موافقت اصولی به متقاضیان واجد شرایط MVNO تا بهمن
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ماهی که
گذشت

  ارائه خدمات تجارت الکترونیک 
بین الملل به ایرانیان میسر شد

ش��رکت ه���ای پس��ت و ترانس این����وست 
)Trans Invest( در راس���تای 

ه���ای  همكاری  گسترش 
زمین��ه  در  دوجانب���ه 

توسعه خدمات تجارت 
الكترونی��ک و مال��ی 
همكاری  نام��ه  تفاهم 

امضا کردند.
ب��ه گ��زارش س��یتنا، طی 

نشس��تی مش��ترک تفاه��م 
نامه ایجاد و گسترش خدمات 

در زمینه توس��عه خدمات تجارت 
الكترونیک و مالی بین مهندس شرکتی 

مدیرعامل شرکت ترانس اینوست و مهندس مهری 
رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پست امضا 
و مبادل��ه ش��د و طرفین در خص��وص راهكارهای 
اجرای بهینه تفاهم نامه منعق����د ش��ده به بحث 

و تبادل نظر پرداختن���د.
بر اس��اس این تفاهم نامه، پس��ت و شرکت ترانس 
اینوس��ت در زمین��ه توس��عه کس��ب و کار تجارت 
الكترونی��ک در ح��وزه بین المل��ل هم��كاری های 

مشترک خود را آغاز می نمایند.
ای��ن هم��كاری با ه��دف دسترس��ی هموطنان به 
نظام ه��ای بین  المللی پرداخت برخط در راس��تای 
توس��عه خرید و فروش اینترنتی در داخل و خارج 

کشور صورت گرفته است.

  دانشکده پست و مخابرات می تواند نیازهای مربوط 
به حوزه ICT را تأمین کند

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی، گفت: دانشکده پست و مخابرات می تواند 
نیازهای مربوط به حوزه ICT را تأمین کند در ادامه راه بازار کار این حوزه را 

توسعه می بخشد، لذا نیازمند حمایت های بیشتر از وزارت مربوطه است.
به گزارش سیتنا، دکتر »محمود واعظی« در مراسم آغاز سال تحصیلی 95 
- 94 دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات در محل وزارت ارتباطات 
با تقدیر فعالیت های مسئولین این دانشکده، گفت: در وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات جای خالی یک بخش آموزشی احساس می شد که با تالش 
مسئولین مربوطه توانستیم که در یک مسیر صحیح اما طوالنی دانشکده پست 

و مخابرات را به آغوش این وزارت برگردانیم.وزیر ارتباطات همچنین گفت: امید می 
رود که با برنامه ریزی های آینده بتوانیم این دانشکده را به آن حد از انتظاراتی که دولت 

قرار از حوزه های مختلف ICT دارد برسانیم.دکتر واعظی ادامه داد: با توجه به اینکه بودجه الزم در اختیار  وزارت 
نگرفت اما با تالشی که بخش توسعه و پشتیبانی وزارت داشت توانستیم با صرفه جویی در هزینه ها آن طور که باید به 
دانشکده پست و مخابرات رسیدگی الزم را داشته باشیم.وی تأکید کرد: دانشگاه علمی و کاربردی باید در کنار مسائل 
نظری مهارت ها را افزایش دهد و اگر این مهارت ها افزایش پیدا کند مشاغل زیادی تولید خواهد شد که نیازهای مختلف 
جامعه را این مشاغل تأمین می کنند.دکتر واعظی با ابراز رضایت از وضعیت دانشکده پست و مخابرات، گفت: در دانشکده 
پست و مخابرات نیز باید تحولی ایجاد شود و با تشکیل محیط آموزشی مناسب می توانیم به آن چیزی که می خواهیم 
برسیم که البته تشکیل این محیط الزمه یادگیری اساتید در کنار دانش آموختگان برای کسب دانش مسائل روز جهانی 
است.وی همچنین خواستار ایجاد روابط بین دانشگاه ها و مراکز دولتی و غیر دولتی شد و گفت: در کنار دانشگاه های دیگر 
این دانشکده نیز باید هماهنگی های الزم را با بخش های مختلف وزارت داشته باشد و در حال حاضر با وجود دو پژوهشگاه 
بزرگ در وزارت فرصت مناسبی برای دانش آموختگان بوجود آمده است که دانش خود را برای تقویت حوزه ICT استفاده 
کنند.دکتر واعظی بیان کرد: در کنار بخش دولتی بخش خصوصی نیز باید ارتباط خود را با دانشگاه برقرار کند و امیدواریم 

دولت بتواند حق جوان های دانش آموخته کشور را با ایجاد فضای مناسب ادا کند.
در ادامه این مراسم محمد اخباری، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به اینکه دانشگاه علمی کاربردی تنها 
دانشگاه نسل سوم در کشور است، توضیح داد: دانشکده پست و مخابرات می تواند نیازهای مربوط به حوزه ICT را تأمین 

کند در ادامه راه بازار کار این حوزه را توسعه می بخشد لذا نیازمند حمایت های بیشتر از وزارت مربوطه است.
دکتر وحید یزدانیان، رئیس دانشکده پست و مخابرات نیز در ادامه این مراسم به ارائه گزارش کاری از فعالیت ها دانشکده 

پرداخت و اعالم آمادگی خود را برای آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه اعالم کرد.

درحالی که گفته ش��ده فروش��گاه اینترنتی بین 
المللی Ebay هرگونه تعاملی برای خرید ایرانیان 
از این فروش��گاه با شرکت پس��ت را تكذیب کرده 
است مدیرعامل پست تاکید کرد: این همكاری در 

حال انجام است.
به گزارش مهر، حسین مهری در نشست خبری از 
آغاز همكاری با فروشگاههای معتبر اینترنتی مانند 
آم��ازون، Ebay و علی بابا خبر داد و اعالم کرد: از 
این پس ایرانی ها می توانند از این فروش��گاه ها به 
صورت آنالین خرید کنند و کاالی خود را در ایران 

از پست تحویل بگیرند.
پ��س از اعالم این خبر، ش��رکت Ebay در توئیتر 

خود هرگونه همكاری با ایران را تكذیب کرد.
اما بار دیگر مدیرعامل ش��رکت پس��ت در حاشیه 
مراس��م رونمایی از پروژه های پس��تی روز جهانی 
پس��ت، در جمع خبرنگاران در م��ورد خبر امكان 
خرید ایرانیها از فروشگاههای معتبر اینترنتی دنیا 

از جمله Ebay توضیح داد.
وی با تاکید براینكه این هم��كاری در حال انجام 
اس��ت اما ممكن اس��ت Ebay به دلیل بحث های 

بین المللی و تحریمهای موجود، آن را تكذیب کرده 
باشد، گفت: این سرویس از طریق شرکت واسطه 

در ترکیه انجام می شود.
مهری با بیان اینكه هم اکنون کل امورات سرویس 
خری��د از فروش��گاههای اینترنتی بی��ن المللی از 
طریق کشور واس��طه )ترکیه( انجام می شود ادامه 
داد: ش��رکت همكار پس��ت برای اجرای این پروژه 
شرکت یاتا است که عالوه بر اجرای این پروژه، در 
پروژه های فروشگاهی دیگری نیز با پست همكاری 

دارد.
مع��اون وزیر ارتباطات خاطرنش��ان ک��رد: در این 
سرویس، تمامی مراحل به صورت شفاف در سایت 
شرکت پست درج شده است و نرخ تبدیل ریال به 
دالر، هزینه گمرک، هزینه پست و هزینه شرکت 
واسطه محاس��به و قیمت نهایی به مشتری اعالم 

می شود.
مهری گفت: اگرچه ای��ن روال هم اکنون از طریق 
شرکت واس��طه انجام می شود اما تا 2 ماه آینده و 
پس از برداشته شدن تحریم ها، تجارت الكترونیک 

مانند تمام کشورهای دیگر انجام خواهد شد.

آخرین وضعیت خرید ایرانیان از فروشگاه Ebay و سایت علی بابا
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کنکاش

  تجرب�ه دو س�ال مدیری�ت روابط عمومی در مجموع�ه وزارت 
ارتباطات چه دست آوردی برای شخص شما به همراه داشته است؟

شاید مهمترین دست آورد شخصی این دو سال، افزایش تعامالت اینجانب با بخش های 
مختلف وزارتخانه باشد. طبیعی است که با حضور در جایگاه روابط عمومی نه تنها با 
تمام بخش های مختلف وزارتخانه ارتباط برقرار می شود بلكه اطالعات و آگاهی های 
فردی نیز در مورد بخش های مختلف افزایش می یابد. البته از آن جایی که اینجانب 
قبال در روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پست بانک و شرکت 
ارتباطات زیرساخت حضور داشتم، طبیعتا با بخش های مختلف وزارتخانه آشنا بودم و 

به این شكل نبوده است که یک دفعه و ناگهانی این آشنایی اتفاق بیافتد. 
به هر حال در این جایگاه تعامالت بیشتری برقرار می شود و طبیعتا این تعامالت می 
تواند به افزایش سطح آگاهی و اطالعات فردی کمک نماید که در نهایت منجر به تصمیم 

گیری های بهتری خواهد شد.
  بزرگترین چالش دو سال مدیریت روابط عمومی وزارت در چه 

حوزه ای متمرکز بوده است؟
در این دو سال با بحث جدی که بتوان آن را چالش نامید روبه رو نشده ام. به هر حال 
حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات به دلیل سرعت پیشرفت زیاد موجود و همین طور 
افزایش س��رعت مطالبات مردمی بسیار مورد توجه واقع می شود؛ به عبارتی می توان 
گف��ت وزارت ارتباطات به دلیل اینكه در حال حاضر تلفن همراه در جیب همه مردم 
وجود دارد در نتیجه لحظه به لحظه با مردم  همراه است و مردم می توانند فعالیت این 

وزارتخانه را به صورت لحظه ای کنترل کنند. 
شاید در سایر وزارتخانه ها چنین اتفاقی نیافتد و حتی خیلی از آدم ها سالی یک بار و 
حتی دو سال یكبار هم به بیمارستان ها مراجعه نكنند تا از شرایط آن ها مطلع شوند. 
این درحالی اس��ت که ارتباط مردم با این وزارتخانه همواره برقرار است و همین باعث 
میشود تا سطح انتظارات جامعه از وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات افزایش پیدا کند. 
طبیعی است که ما به عنوان روابط عمومی و پل ارتباطی بین وزارت و مردم، این رفتار 
دو طرفه را باید منتقل نماییم.این ارتباط پیوسته با مردم، کارو وظیفه ما را سنگین ترو 
خطیرتر می کند؛ولی در این دو سال نكته ای به عنوان چالش ما را درگیر خود نكرده 

است.
  با توجه با این امر که وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات متولی 
تکنولوژی های نوین ارتباطی در کش�ور است، تشریح بفرمایید در 
ارتباط با مردم و اطالع رس�انی ها تا چه اندازه از این ابزار بهره برده 

اید؟
یكی از سیاست های وزارت ارتباطات در دولت تدبیر و امید از ابتدا بحث نهضت تولید 
محتوا بود و این که بتوانیم در فضای مجازی تولید محتوای ایرانی اسالمی را افزایش 
دهیم. در مجموع هیچ وقت نمی توانیم با فناوری و سرعت رشد فناوری مقابله کرده 

و ی��ا آن را مح��دود نماییم. چه به خواهیم و چه نخواهیم فضای مجازی دنیا را احاطه 
کرده است.با مطرح شدن بحث اینترنت اشیا و این پیش بینی که تا چند سال آینده 
میلیاردها جسم به اینترنت متصل خواهند بود به نظر می رسد که فرار از فضای مجازی 

منطقی نیست. 
کاری که باید انجام داد مدیریت درست این فضای مجازی است. برنامه ما براین بود تا 
بتوانیم سهمی از تولید محتوا را در این فضای مجازی به عهده بگیریم. اتفاقا با تالش 
واقعی می توانیم فضای خوبی را هم به خود اختصاص دهیم؛ چرا که هم توان علمی، هم 
زیرساخت فرهنگی و هم سابقه تاریخی عظیمی را دارا هستیم. به نظر من ایران برای 

تولید محتوا قابلیت بالقوه خوبی را داراست که باید تبدیل به بالفعل شود. 
یك��ی از بحث هایی که در تولید محتوا مد نظر بود، حمایت از نرم افزارهای اجتماعی 
موبایل داخلی است. در همین راستا دو نرم افزار داخلی بیسفون و ساینا راه اندازی شد. 
در حال حاضر نرم افزار بیسفون سهم بیشتری از مشترکان را به خود جذب کرده است 
و روابط عمومی وزارت نیزدر این شبكه رسانه رسمی برای اطالع رسانی راه اندازی کرده 

است و دیگران را نیز برای حضور در این شبكه ترغیب می نماید.
در همین راستا هم جناب آقای دکتر واعظی بارها در صحبت هایشان اشاره کرده اند که 
از مردم انتظار دارند تا از شبكه های اجتماعی داخلی حمایت کنند و حضورشان را در 

این شبكه ها نسبت به شبكه های خارجی بیشتر نمایند.
  شخص آقای وزیر و روابط عمومی در کدام شبکه ها حضور فعال 

دارند؟
در شبكه های اجتماعی فضای مجازی و اینترنت همچون کلوب، لنزور، زیگور و تبیان، 
ه��م جناب آقای وزیر و هم روابط عموم��ی وزارت صفحه مخصوص دارند.الزم به ذکر 
است که این شبكه ها، شبكه های اجتماعی داخلی هستند که ما تمایل داریم از آن ها 
حمایت شود و خود ما نیز در آن ها حضور بهم رسانده ایم. البته در شبكه اینستاگرام 
نیز هم جناب آقای دکتر واعظی و هم روابط عمومی وزارت صفحه ش��خصی دارند و 

فعال هستند.
عالوه بر ش��بكه های اجتماعی داخلی، روابط عمومی وزارت ارتباطات در شبكه های 
اجتماعی خارجی پرطرفداری هم که در داخل کشور، مطابق با قوانین نظام مشغول به 
فعالیت هستند و به عبارتی فیلتر هم نیستند حضور دارد. برای مثال در تلگرام کانال 
رسمی روابط عمومی وزارت راه اندازی شده است. اضافه بر آن،روابط عمومی وزارت در 
گ��روه های مختلف دیگری که خبرنگاران و صاحب نظران حوزه حضور دارند و تبادل 

نظر می کنند، نیز حضور دارد.
  بعضا شاهد این هستیم که بعضی از این شبکه ها در پاسخ گویی 
به مخاطبان به روز نبوده و مدت زمانی است که پاسخی به مخاطبان 

داده نشده است، در این خصوص توضیح بفرمایید.
در خصوص پاس��خگویی و پاس��خگو بودن در این شبكه ها، به روزرسانی صفحه های 

مونا ارشادی فر

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات:

باید تولید محتوای ایرانی اسالمی در فضای مجازی را افزایش دهیم
حامیت از شبکه های پیام رسان تلفن همراه داخلی در اولویت است

محمدرضا فرنقی زاد که پیش از دولت  تدبیر و امید درسمت مدیرکل دفترریاست و روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی، مدیرکل دفتر 
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت و مدیرکل دفترمدیرعامل و هیات مدیره پست بانک فعالیت داشت، با انتصاب دکتر واعظی به عنوان 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، سکان روابط عمومی این وزارت را در دست گرفت. به بهانه رویکرد نوین روابط عمومی وزارت ارتباطات در ارتباط با مخاطبان 

از طریق شبکه های اجتماعی متنوع، گفت و گوی ماهنامه نسل چهارم با وی را در ادامه بخوانید.
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کنکاش

اجتماعی آقای وزیر بس��ته به این اس��ت که ایشان فرصت پیدا کنند و با 
حضور در این صفحه ها به سوال ها پاسخ می دهند.قاعدتا انتظار هم این 
نیست با مشغله کاری ای که ایشان دارند بتوانند بنشینند و به تک تک 
سوال ها پاسخ دهند ولی ایشان مواردی را که الزم بوده پاسخ گو بوده اند.

  آیا صفحه های ش�خصی جناب آقای وزیر توسط 
خود ایشان به روز می شود و یا روابط عمومی ایشان را 

در این امر یاری می رساند؟
در خصوص صفحه های شخصی جناب آقای دکتر واعظی، خود ایشان به 
شخصه پاسخگو هستندو ایشان نیز به دلیل مشغله کاری نمی توانند به تمام 
س��واالت پاسخگو باشند. روابط عمومی هیچ گاه در صفحه های شخصی 
جناب وزیر ورود نكرده است و ما هیچ وقت به جای ایشان پاسخ سواالت 
را نداده ایم ولی در مورد بعضی از موضوع ها، همچون سایر وزارتخانه های 
دیگ��ر، دکتر واعظی اطالعات را از کانال های مختلفی دریافت می کنند 
ولی به این صورت نیست که ما به جای ایشان در صفحه های شخصیشان 
پاسخگو باشیم.جناب دکتر واعظی معموال در همه این شبكه ها که صفحه 

شخصی دارند حضور دارند و چند وقت یک بار آن ها را به روز می کنند.
ما نیز در بخش روابط عمومی به موازات صفحه ها و کانال های رسمی خود 

را داریم و به صورت جداگانه به اطالع رسانی می پردازیم.
  به نظر شما میزان استقبال مخاطبان از شبکه های 
داخلی بیشتر بوده است و یا شبکه های خارجی؟ اگر 
شبکه های اجتماعی خارجی بیشترین استقبال را از 
آن خود کرده اس�ت به نظر ش�ما دلیل عدم موفقیت 

شبکه های داخلی چه بوده است؟
به طور مشخص حضور کاربران در تلگرام بیشتر بوده است. شاید بتوان یكی 
از دالیل این موضوع را در این دانست که هنوز مردم ما به توانمندی های 
داخلی اعتماد ندارند. این موضوع در بخش تولید هم به این صورت است و 
فقط منوط به بخش نرم افزارها نیست. برای مثال مردم ما برای خرید لوازم 
خانگی ترجیح می دهند به دنبال برندهای خارجی رفته و حتی االمكان 
از خرید برندهای داخلی خودداری نمایند. این احساس و تصور بین مردم 
وجود دارد که شما با خرید کاالی ایرانی ممكن است مورد تمسخر افراد 

فامیل قراربگیرید. 
علی رغم صحبت های مقام معظم رهبری و همه دولت مردان که اصرار 
بر خرید و اس��تفاده مردم از کاالهای ایرانی دارند ولی متاسفانه این اتفاق 
نمی افتد. مردم باید به توان داخلی اعتماد کرده و از کاالها و سرویس های 

داخلی حمایت کنند. 
در خصوص شبكه های اجتماعی، اتفاق بد دیگری که می افتد این است 
که برای مثال در بررسی های انجام شده در کشورهای غربی مردم حداکثر 
5 تا 10 درصد از اطالعات ش��خصی خود را در ش��بكه های اجتماعی و 
صفحه های شخصی خود منتشر می کنند ولی در خاورمیانه و به خصوص 

ایران این رقم باالی 90 درصد است. 

در خصوص صفحه های شخصی جناب آقای دکتر واعظی، خود ایشان به شخصه پاسخگو هستندو ایشان 
نیز به دلیل مشغله کاری نمی توانند به تمام سواالت پاسخگو باشند. روابط عمومی هیچ گاه در صفحه های 

شخصی جناب وزیر ورود نکرده است و ما هیچ وقت به جای ایشان پاسخ سواالت را نداده ایم ولی در مورد 
بعضی از موضوع ها، همچون سایر وزارتخانه های دیگر، دکتر واعظی اطالعات را از کانال های مختلفی دریافت 

می کنند ولی به این صورت نیست که ما به جای ایشان در صفحه های شخصیشان پاسخگو باشیم.
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همیشه این 
موضوع را 
بیان کرده و 
باز هم تکرار 
می کنم، 
استفاده از هر 
فناوری ای اگر 
به سرگرمی 
تبدیل شود، 
نشان دهنده 
انتخاب مسیر 
اشتباه است. 
متاسفانه بعضا 
در کشور ما 
این اتفاق 
میافتد و خیلی 
وقت ها افراد 
از شبکه های 
اجتماعی به 
جای اطالع 
رسانی 
به عنوان 
سرگرمی 
استفاده 
می نمایند.

جالب است که مردم خاورمیانه هر چیزی را در این شبكه ها منتشر می 
نمایند و این موضوع در فرهنگ ما نیز تبدیل به یک ارزش شده است که 

اتفاقا این موضوع بسیار بد و آسیب رسان است. 
همیش��ه این موضوع را بیان کرده و باز هم تكرار می کنم، استفاده از هر 
فناوری ای اگر به سرگرمی تبدیل شود، نشان دهنده انتخاب مسیر اشتباه 
است. برای مثال اگر فردی از خودرو نیز به عنوان سرگرمی استفاده کند و با 
خودروی خود فقط در خیابان ها به گردش بپردازد نیز از خودروی خود به 
صورت اشتباه استفاده کرده است.در فناوری ارتباطات نیز به همین صورت 
است، اگر از اینترنت و فضای مجازی به عنوان چرخیدن و دور زدن و تفریح 
استفاده شود و فقط به دنبال چت کردن و سرگرمی به آن نگاه شود به طور 

حتم مسیر نادرست انتخاب شده است. 
متاسفانه بعضا در کشور ما این اتفاق میافتد و خیلی وقت ها افراد از شبكه 
های اجتماعی به جای اطالع رسانی به عنوان سرگرمی استفاده می نمایند 
و این موضوع ماهیت شبكه اجتماعی را زیر سوال می برد. البته نمی خواهم 
بگویم که کال نباید از فناوری به عنوان سرگرمی استفاده کرد چرا که در 
این فضا بازی های رایانه ای هم وجود دارد.ولی منظور این است که اگر یک 
کودک کل وقت روزانه خود را در اینترنت و فضای مجازی بگذراند، والدین 
به طور حتم مانع از این کار می شوند و معموال زمان خاصی را برای استفاده 
فرزندان خود از این س��رگرمی اختصاص می دهند؛ چرا که بر این باورند 
که فرزندشان نباید کل وقت روزانه خود را به حضور در این فضا اختصاص 
دهد، این درحالی است که خود همان والدین در کل روز مشغول به دور 

زدن در این شبكه ها هستند. 
بعضا این والدین بدون آگاهی از صحت اطالعاتی که در شبكه های مختلف 
می بینند مشغول به بازانتشار مطالب در گروه های مختلفی هستند که در 
آن ها عضویت دارند. این والدین حتی به این موضوع فكر نمی کنند که 
بازانتشار مطالبی که از صحت آن ها مطلع نیستند می تواند چه پیامدهایی 

را به دنبال داشته باشد.

توصیه می کنم اگر روزی به دنبال ایجاد خط قرمزی در استفاده از امكانات 
در دس��ترس مان بودیم، هروقت احساس کردیم که آن امكان یا فناوری 
رفته رفته به سرگرمی تبدیل می شود باید هرچه سریعتر آن را متوقف 

نماییم. 
شبكه های اجتماعی خارجی به طور معمول، مورد استقبال عموم مردم 
بوده است. بعضی ها معتقد هستند که این نقش وزارت خانه هاست که از 
شبكه های اجتماعی داخلی حمایت کنند واین درحالی است که معتقد 

هستیم که این مردم هستند که باید از این شبكه ها حمایت کنند. 
هیچ وقت با تبلیغ، پیشنهاد یک وزارتخانه و یا یک جایگاه اداری، تمایل 
مردم و جوانان برای استفاده از یک شبكه اضافه نخواهد شد. بنابراین این 
موضوع منوط به قابلیت و توانمندی شبكه های اجتماعی موجود می باشد 

و اینكه عملكرد این شبكه ها در جذب مخاطبین چگونه بوده است.
در حال حاضر شبكه اجتماعی داخلی بیسفون تا حدودی توانسته است 
حتی مخاطبان خارجی را نیز برای حضور در این شبكه جذب نماید و این 
شبكه در کشورهای همسایه تعداد زیادی مخاطب دارد که از این شبكه 
استفاده می کنند. امیدواریم مردم هم روز به روز به شبكه های اجتماعی 
داخلی متمایل تر شوند چرا که امنیت مخاطبان در این شبكه ها نسبت 

به شبكه های خارجی بسیار باالتر است.
  راه اندازی کانال ها و صفحه ها در این شبکه ها برای 

روابط عمومی منجر به ایجاد مشکل نشده است؟ 
در واقع از پس از راه اندازی این کانال ها و صفحه ها، روابط عمومی وزارت 
ارتباطات نه تنها با چالش بلكه با استقبال نیز روبه رو شده است. اگر دیده 
باش��ید اکثر خبرگزاری ها و سایت ها در این شبكه ها برای خود کانال 

رسمی راه اندازی کرده اند. 
  یک�ی از راه ه�ای موثر ارتب�اط روابط عمومی با 
کاربران و مخاطبان سامانه 195 است لطفا این سامانه و 

کارکرد آن را تشریح فرمایید. 
در واقع سامانه 195 ابتكار شخص جناب آقای دکتر واعظی بود و ایشان از 
همان ابتدا به روابط عمومی تكلیف کردند که یک شماره ای را برای ارتباط 
مستقیم مردمی با وزارت ارتباطات اختصاص دهیم تا این وزارتخانه بتواند 

از وضعیت سرویس دهی اپراتورها از جایگاه مردمی مطلع شود.
س��امانه 195 راه اندازی ش��د و از تمام کانال های موجود ارتباطی برای 
ارتباط با مخاطبان استفاده می کند.مخاطبان می توانند از طریق ادرس 
ایمیل ict.gov.ir@ 195، شماره پیامكی 600195، شماره تلفن 195 
که به صورت سراسری در کل کشور می باشد و همچنین وب س���ایت  
ir .  195 با ما در ارتباط باش��ند و هرگونه مش��كل و یا ش��كایتی که از 
اپراتورها و یا هر فعال حوزه ICT دارند را از راه های مذکور اعالم نمایند. 
البته الزم به ذکر است که هدف ما از راه اندازی سامانه 195 جایگزینی با 
امور مشترکین اپراتورها نیست. طبیعی است که مشترکین اول باید با امور 
مشترکین اپراتورها تماس بگیرند و در مرحله اول از طریق آن ها اقدام به 

حل مشكل خود بنمایند. 
هدف اصلی ما از راه اندازی این س��امانه کمک به افرادی است که شاید 
احس��اس می کنند به آن ها ظلمی ش��ده و یا حق آن ها پایمال شده و 
نتوانسته اند از طریق اپراتور و یا شرکت های مدنظر به حق خود دست 
یابند، در نتیجه ما در وزارت ارتباطات به عنوان مرکز باالتر در این مرحله 

به شكایات آن ها رسیدگی خواهیم کرد. 
س��امانه 195 کامال الكترونیكی اس��ت و بالغ بر 200 ت��ا 300 کارتابل 
الكترونیكی در سرتاس��ر کش��ور وجود دارد که به محض ثبت شكایت، 
ش��كایت مورد نظر به شهرستان و حوزه مربوطه ارجاع داده خواهد شد. 
معموال اپراتورها تا دو هفته موظف به پاسخ گویی هستند. اگر پاسخی 
از طرف اپراتورها داده نش��ود، پیگیری انجام خواهد شد 
و اگ��ر در ظرف یک ماه ما نیز نتوانیم پاس��خ 

کنکاش
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در واقع 
سامانه 195 
ابتکار شخص 
جناب آقای 
دکتر واعظی 
بود و ایشان 
از همان ابتدا 
به روابط 
عمومی تکلیف 
کردند که یک 
شماره ای را 
برای ارتباط 
مستقیم 
مردمی 
با وزارت 
ارتباطات 
اختصاص 
دهیم تا این 
وزارتخانه 
بتواند از 
وضعیت 
سرویس دهی 
اپراتورها از 
جایگاه مردمی 
مطلع شود.

مناس��بی دریافت نماییم در نتیجه موضوع به اداره کل بازرسی وزارتخانه 
ارجاع داده خواهد شد و آن ها از طریق بازرسی پیگیر موضوع خواهند بود 

تا آن شكایت پاسخ داده شود.
در این خصوص ما رضایت سنجی و نظرسنجی ای از کسانی که از طریق 
این سامانه شكایت خود را ثبت نموده بودند و به شكایت آن ها پاسخ داده 
ش��ده بود نیز انجام داده ایم. به صورت میانگین از زمان راه اندازی سامانه 
195 یعنی از اوایل سال 93 تا کنون،70 درصد شاکیان از رضایت مندی 

برخوردار بودند و این آمار، آمار خوبی است.
البته باید خاطرنش��ان کرد که فرد شاکی اگر رای به نفع وی صادر نشود 
به طور حتم ناراضی خواهد بود چرا که این روال افراد است که وقتی رای 
به نفع آن ها نباش��د اصوال راضی نخواهند بود. از این رو در روند شكایات 
در س��امانه 195 امكان ش��كایت دوباره و تجدید نظر نیز وجود دارد. در 
وزارتخانه جلس��ه تجدید نظری ترتیب داده خواهد ش��د و فرد شاکی به 
همراه نماینده اپراتور و نماینده سازمان تنظیم مقررات دعوت خواهند شد 
و در حضور رگوالتور، بازرس��ی، نماینده اپراتور و خود ش��خص به صورت 
حضوری پاس��خ گویی انجام می شود و سعی بر آن است تا رضایت ارباب 

رجوع جلب شود.
  اس�تقبال مردمی از این سامانه  را چگونه ارزیابی 

می کنید؟ 
همان طور که انتظار می رفت، استقبال مردمی از این سامانه بسیار خوب 
بود و بیش��ترین ارتباط مردمی با این سامانه از طریق تلفن بود. میانگین 
حدود 1000 تماس به صورت روزانه با این سامانه برقرار می شود و حدود 
15 تا 20 درصد از این تماس ها منجر به ثبت ش��كایت می شود. خیلی 
از این تماس ها با ارائه توضیح اولیه توسط مسوولین حاضرحل و تماس 
گیرنده متوجه موضوع می شود و دیگر نیازی به ثبت شكایت نخواهد بود. 
الزم به ذکر است که از هر اپراتوری یک نماینده در این سامانه وجود دارد 
که به مشكالت مردمی پاسخ گو می باشد و نمایندگان همراه اول، رایتل و 

ایرانسل در این سامانه پاسخ های کارشناسی را به افراد می دهند. 
میزان استقبال همان طور که انتظار می رفت مطلوب می باشد چرا که باز 
هم تاکید می کنم قرار نیست این سامانه جایگزین امور مشترکین اپراتورها 
شود. باالخره هر اپراتوری که چند میلیون مشترک دارد ممكن است روزانه 
باالی 100 هزار تماس داشته باشد، ولی ما در این سامانه پیگیر مواردی 

هستیم که منجر به ثبت شكایت خواهد شد.
از کارهای دیگری که در سامانه 195 انجام شد، تغییری بود که در سایت 
این سامانه ایجاد کرده ایم. با مراجعه به سایت این سامانه متوجه می شوید 
که تمام تالش ما در راه اندازی این س��امانه براین بوده اس��ت تا اطالعات 
اولیه مورد نیاز افراد را ارائه دهیم. بنابراین تمام سرویس هایی که در وزارت 
ارتباطات به صورت الكترونیک داده می شود، در سایت این سامانه وجود 
دارد. هر فرد برای انجام هر کار و ارتباطی می تواند به صورت مستقیم از 
طریق این سایت به انجام آن امور مبادرت ورزد. سعی ما بر آن بوده است 
تا این سامانه یک سامانه پاسخگو به مشترکین و مردم باشد. برطرف کردن 
این نیازها حتی می تواند از طریق خود اپراتورها باشد ولی ما با قراردادن 
لینک های مورد نظر در این سامانه اطالعاتی جامع را برای مشترکین و 
مخاطبان فراهم نموده ایم تا بتوانند به راحتی مشكالت خود را حل نمایند 

و در نهایت اگر حل نشد منجر به ثبت شكایت شود.
  از زمان راه اندازی این س�امانه تاکنون بیشترین 

ثبت شکایت در کدام بخش بوده است؟ 
طبق بررسی های انجام شده تاکنون، بیشترین شكایت از طریق این سامانه به 
استفاده از خدمات و سرویس های حوزه اینترنت ثابت و همراه برمی گردد. 

  در پای�ان اگر نکته خاصی مد نظ�ر دارید مطرح 
بفرمایید.

به عن��وان کالم آخر هم از جایگاه مدیر روابط عمومی وزارتخانه و هم به 
عنوان یک مشاور خانواده نكته ای را برای خانواده ها اضافه کنم و آن این 

است که ما خیلی وقت ها بر این موضوع حساس هستیم که اگر فرزندانمان 
از خانه بیرون می روند نباید با هر غریبه ای صحبت کنند و یا از دس��ت 
هر غریبه ای شیرینی بگیرند. این درحالی است که به راحتی با قراردادن 
یک گوشی هوشمند و یا تبلت در اختیار فرزندانمان این اجازه را به آن ها 
می دهیم تا در فضای مجازی با افراد زیادی ارتباط برقرار نمایند و فكر می 
کنیم که با این روش از فرزندانمان راحت تر مراقبت می نماییم. متاسفانه 
با این روش نه تنها مراقبتی درکار نیست بلكه حتی می تواند این موضوع 

مشكل ساز نیز شود. 
در کشور انگلستان به خانواده ها توصیه می شود که برای فرزندان زیر 
16 سال گوشی هوشمند تهیه نكنند تا دسترسی آزاد به اینترنت و هر 

فردی داشته باشند. 
توصیه می کنم به خانواده ها که ش��بكه های اجتماعی دارای فرصت 
ها و تهدیدهای بس��یاری هس��تند و این مدیریت درست ما است که 
م��ی تواند تهدیدها را به حداقل رس��انده و از فرصت های آن حداکثر 

استفاده را ببریم.
دیگر آن که س��ن استفاده از فناوری و گوشی های هوشمند را رعایت 
نماییم و طوری نباشد که کودک 7 ساله ما به راحتی از این فناوری ها 
استفاده کند و ما نیز خوشحال باشیم که فرزندانمان از ما در استفاده 

از تكنولوژی ها و فناوری ها بسیار جلوتر گام برمی دارند.
همان طور که تا سنی به فرزندانمان اجازه نمی دهیم که دست به گاز زده 
و برای مثال چایی بریزند چرا که احتمال می دهیم به خود آسیب بزنند، 
در استفاده از فناوری ها نیز باید حساس بوده و قوانینی را برای ان ها وضع 

نماییم و نگذاریم این فناوری ها به راحتی در اختیار فرزندانمان قرارگیرد.
ولی با درنظرگرفتن شرایط سنی، در جایی احساس نیاز آشنایی فرزندانمان 
با این فناوری ها الزم خواهد بود و ما باید با مدیریت و آموزش دقیق این 

امكان را در اختیارشان قراردهیم. 
فناوری، هم می تواند آس��یب رس��ان باشد به ش��رط آن که ما از آن 
استفاده درستی نكنیم، این درحالی است که همین فناوری با مدیریت 

درست می تواند بسیار مفید نیز باشد. 
نكت��ه آخر این که خانواده ها باید از ابتدا برای اس��تفاده از فناوری ها 
در کنار فرزندانشان قرار بگیرند و راهنمایی های الزم را به آن ها ارائه 
دهند و همین طور آن ها را از مخاطرات موجود آگاه سازند. در نتیجه 
ما می توانیم یک فضای سالمی برای زندگی ایجاد نماییم. چرا که هر 
چقدر فضا س��الم تر باش��د ما نیز رشد بهتری در فضای سالم خواهیم 
داش��ت و گرنه در فضای ناس��الم بهترین بذر هم که کاشته شود رشد 

مناسبی نخواهد داشت چرا که فضا، فضای مسمومی است.
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دلیل کم اقبالی 
به شبکه های 
پیام رسان 
بومی بحث 
عدم اعتماد 
نیست، بلکه 
این موضوع به 
عدم شناخت 
برمی گردد 
که البته برای 
آشنایی مردم 
و مشترکین با 
این شبکه ها 
و کاربری های 
مختلف آن باید 
مدت زمان 
زیادی سپری 
شود.

مهندس خسرو سلجوقی در گفت و گو با خبرنگار ماهنامه نسل چهارم، 
اظهارکرد: شبكه های پیام رسان داخلی  نیاز به شناخت و تبلیغات دارند 
و این در حالی است که مردم از این شبكه های داخلی اطالعی ندارند .

وی افزود: دلیل کم اقبالی به ش��بكه های پیام رس��ان بومی بحث عدم 
اعتماد نیست، بلكه این موضوع به عدم شناخت برمی گردد که البته برای 
آشنایی مردم و مشترکین با این شبكه ها و کاربری های مختلف آن باید 

مدت زمان زیادی سپری شود.
وی بر ضرورت س��رمایه گذاری مناسب شرکت های فعال در این حوزه  
تاکید کرد و گفت: فعاالن در این بخش باید سرمایه گذاری های الزم را 
برای تبلیغات انجام دهند و این در حالی اس��ت که متاسفانه شرکتهای 

جوان  و نوپا، این گونه هزینه ها را انجام نمی دهند.
س��لجوقی در عین حال بیان کرد: البت��ه موضوعی که باید به آن توجه 
کرد این اس��ت که شرکت های پیام رس��ان خارجی سالهاست در حال 
فعالیت هستند و رقابت با این شرکت ها کار آسانی نیست و با توجه به 
این که آن ها زودتر وارد این عرصه ش��دند طبیعی است که همیشه از 
ش��رکت های داخلی جلوتر خواهند بود و سابقه و تجربه زیادی نیز در 

این حوزه دارند.
وی همچنین اظهار کرد: ش��بكه های پیام رسان خارجی دارای تجربه 
و تخصص هس��تند و به لحاظ فنی نیز توانایی بیش��تری دارند بنابراین 
نمی توان از شبكه های داخلی نیز به میزان شبكه های خارجی انتظار 
سرویس دهی داشت ولی این موضوع دلیلی بر عقب نشینی شرکت های 

فریده شریف زاده

دالیل کم اقبالی مردم به شبکه های پیام رسان داخلی از نگاه عضو هیات 

عامل سازمان فناوری اطالعات ایران؛

شبکه های پیام رسان داخلی  نیاز به 
شناخت و تبلیغات دارند

خطری که همه کاربران شبکه های اجتماعی فارغ از سن، جنسیت، تحصیالت، طبقه اجتماعی و 
ملیت را تهدید می کند نفوذ به حریم خصوصی آنهاست؛ اگرچه کاربران با نام مستعار و یا هویتی 
مجازی در این ش�بکه ها حضور یابند باز هم تفاوتی در نفوذ به حریم خصوصی آنها نخواهد کرد. 
خطر سرقت اطالعات درشبکه های اجتماعی به حدی است که حتی باراک اوباما  دختران خود را 
از عضویت در این ش�بکه ها باز می دارد و تاکید می کند چندان عاقالنه نیست  که خصوصی ترین 
اطالعات زندگی خانوادگی وی در معرض دید عموم قرار گیرد، بنابراین ضرورت دارد حتی االمکان 
از شبکه های اجتماعی داخلی وبه ویژه شبکه های  پیام رسان بومی استفاده شود و در این راستا 
مس�ووالن امر باید حساسیت بیشتری داشته باشند؛ اما ش�ناخته نبودن نرم افزارهای بومی و از 
جمله  شبکه های پیام رسان فارسی موضوعی است که خسروسلجوقی یکی از اعضای هیات عامل 
سازمان فناوری اطالعات ایران  به آن تاکید داشته و معتقد است به دلیل عدم  تبلیغات و شناخت 

داخلی و یا عدم حمایت دولت نیست.شبکه های پیام رسانی بومی، استفاده از نوع خارجی آن افزایش یافته  است.
عضو هیات عامل س��ازمان فناوری اطالعات ایران با اشاره به فرصت ها 
و تهدیدهای شبكه پیام رس��ان، گفت: اگر نحوه استفاده از شبكه های 
پیام رس��ان را به خوبی بلد نباشیم طبیعی است که موضوع به مسیری 
نادرست کشیده می شود. بخشی از این نگرانی به نحوه  استفاده غربی 
ها و دارندگان این سرویس ها مربوط می شود که می تواند مشكل ساز 
باشد؛ چراکه آنها در این نرم افزارها و شبكه ها، برنامه ها و اهداف  خود 

را پیاده سازی می کنند.
وی ب��ا تاکید بر ضرورت بررس��ی و تحلیل انتظ��ارات جامعه در رابطه 
با اس��تفاده از این ش��بكه ها، گفت: بخش خصوص��ی باید در کنار نگاه  

درآمدزایی از نظر فنی نیز به این شبكه ها توجه الزم را داشته باشد .
سلجوقی با تاکید بر ضرورت حمایت مادی و معنوی وزارت ارتباطات از 
نرم افزارهای بومی، افزود: باید همه دست به دست هم دهیم و از فعاالن 

این حوزه دفاع کرده و از آن ها حمایت کنیم .
به گفته وی در حال حاضر وضعیت شبكه های پیام رسان بسیار ایده ال 
نیس��ت ولی طبق آمار در مقایسه با سه سال گذشته حدود هشت برابر 

افزایش یافته اند، ولی همچنان جای کار داشته و باید توسعه یابند.
اما وی می گوید که در حوزه ملی، اهتمام مسوالن در ایجاد شبكه ملی 
اطالعات می تواند از مهم ترین راه حل ها جهت کاهش آس��یب ها باشد 
که در بسیاری از کشورهای جهان از جمله چین این شبكه ملی شكل 
گرفته و آنها را نه تنها نسبت به تهدیدهای خاص موسسان فضای مجازی 
مصون ساخته بلكه س��بب ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و منفعت ملی 
ش��ده؛ بنابراین به جاست تشكیل شبكه ملی اطالعات یكی از مطالبات 

مردم از مسوالن اجرایی کشور باشد.

کنکاش
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متاسفانه شبکه 
های پیام 
رسان داخلی 
برای تبلیغات 
خود هزینه ای 
نمی کنند و این 
در حالی است 
که جلب اعتماد 
مردم و شناخت 
مردم از این 
شبکه ها منجر 
به افزایش 
تعداد مخاطبان 
آن ها شده و 
همین موضوع 
به مرور 
زمان منجر به 
درآمدزایی 
بسیار باالیی 
می شود.

دکتر محمد س��لیمانی، عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی در گفت و گو با خبرنگار ماهنامه نسل چهارم با بیان اینكه شبكه های 
پیام رسان دارای مزایای زیادی هستند و باعث تبادل اطالعات در همه حوزه 
ها و از سویی منجر به  سرعت و تسهیل در دسترسی به اطالعات می شوند، 
افزود: این شبكه ها در کنار مزایایی که دارند دارای معایبی نیز هستند. یكی 
از ایرادات مهم این شبكه ها ناشناخته بودن منابع آن هاست، چون عمده 
منابع این شبكه ها ناشناخته است بنابراین زمانی که خبر یا اطالعاتی از منبع 
غیرموثق دریافت ش��ود بر روی صحت آن خیلی نمی توان تكیه کرد  و بر 
اساس اطالعات به دست آمده از منابع ناشناخته تصمیم گیری کرد چون این 

کاری غیرمنطقی محسوب می شود .
وی افزود: به عنوان مثال در پایان هر مقاله ای عنوان منبع ذکر می شود که 
خواننده از منبع تهیه محتوا اطالع داشته باشد و بتواند به آن اعتماد کند، 
بنابراین یكی از ایراداتی که بر شبكه های اجتماعی و از جمله شبكه های پیام 
رسان وارد است نامعلوم بودن منابع آن هاست که همین موضوع بعضا موجب 
انحراف در تصمیم گیری ها می شود؛ چون افرادی به صورت عامدانه وارد این 
شبكه ها شده  و مطالب و محتواهایی که مطابق با سلیقه یا اعتقاد آن ها است 

را ترویج می کنند، بدون اینكه از صحت و سقم آن اطمینان داتشه باشند.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به مزیت های این شبكه ها، بحث دسترسی 
سهل و آسان را از مهم ترین نكات مثبت آن ها دانست و سهولت دسترسی به 

افراد مختلف، دوستان و آشنایان را از دیگر موارد قابل توجه برشمرد.
سلیمانی در عین حال تاکید کرد: البته اگر مطالب این شبكه ها باری به هر 
جهت باشد طبیعی است که انحرافاتی را موجب می شود و این در حالی است 
که اگر شبكه های داخلی در این حوزه فعال تر شوند و تبلیغات مناسبی برای 
شناس��ایی آن ها صورت گیرد مردم به این شبكه ها مراجعه می کنند که  

منابع آن ها نیز مشخص است.
وی با تاکید بر ضرورت س��رمایه گذاری مناس��ب توسط فعاالن و متولیان 
فضای مجازی، تصریح کرد:  متاس��فانه شبكه های پیام رسان داخلی برای 
تبلیغات خود هزینه ای نمی کنند و این در حالی است که جلب اعتماد مردم 
و شناخت مردم از این شبكه ها منجر به افزایش تعداد مخاطبان آن ها شده و 

همین موضوع به مرور زمان منجر به درآمدزایی بسیار باالیی می شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، با بیان اینكه 

دکرت سلیامنی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی:

چالش بزرگ شبکه های پیام رسان 
خارجی نامعلوم بودن منابع آن هاست

وزیراس�بق ارتباطات و فناوری اطالعات، بر ضرورت سرمایه گذاری 200 تا 300 میلیارد تومانی 
شرکت های خصوصی فعال در حوزه شبکه های اجتماعی  و شبکه های پیا م رسان داخلی تاکید 
کرده و گفت تا زمانی که سرمایه گذاری مناسبی برای تبلیغات شبکه های داخلی صورت نگیرد 

نمی توان انتظار داشت مردم به سمت این شبکه ها گرایش یابند. 

شناخت این شبكه ها توسط مردم به مدت زمان زیادی نیاز دارد، اظهار کرد: 
 طبیعی است شرکت ها در ابتدا باید از جیب هزینه کنند و بعد از سرمایه 
گذاری و افزایش تعداد مخاطبان و سرویس دهی بهتر و به دنبال شناخت 
نیاز مشتریان، کم کم وارد مرحله درآمدزایی می شوند و آینده بسیار خوبی 
برای این فعاالن را می توان پیش بینی کرد.سلیمانی که در کابینه اول ریاست 
جمهوری محمود احمدی نژاد سكاندار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
بود، به نقش مهم وزرات ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان نهاد دولتی و 
متولی در این بخش اشاره کرد و گفت: این  وزارتخانه باید سازوکاری را در 
نظر بگیرد تا هر کسی با سرمایه ناچیز و نیروی  انسانی غیرمتخصص وارد این 
حوزه نشود و صرفا با گذاشتن مزایده به هر کسی مجوز فعالیت ندهد بلكه 
باید با بررسی شرایط شرکت ها و میزان سرمایه و تبحر نیروی  انسانی آن ها 
اقدام به ارائه مجوز کند تا با اتفاقی  که در شرکت های PAP شاهد بودیم 
مواجه نشویم.وی در ادامه توضیح داد: در حال حاضر شاهدیم  شرکت های 
PAP آن طور که باید و شاید نتوانستند سرویس دهی خوبی داشته باشند 

که همین موضوع باعث شد اعتماد مردم را از دست بدهند.
این استاد دانشگاه  در بخشی از سخنان خود با اشاره به موضوع فیلترینگ در 
این شبكه ها، توضیح داد: اگر فیلتر صورت نگیرد نمی توان زندگی کرد، در 
همه حوزه ها شاهد فیلتر کردن هستیم، ولی راهكار آن این است که دولت به 
خصوص شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات که بودجه و امكانات 

کافی را نیز در اختیار دارد در این بخش هزینه کند.
وی ادامه داد: وزارت ارتباطات در سال جاری بودجه 5 هزار و 700 میلیارد تومانی 
دارد که بعد از بخش های نفت و گاز، درآمد وزارت ارتباطات رتبه سوم را به خود 
اختصاص داده که می تواند در این حوزه انقالبی را ایجاد کند و این در حالی 
است که هزینه کرد مناسب این بودجه نیز نیاز به تخصص و مدیریتی مناسب 
دارد.سلیمانی در عین حال بیان کرد: بیش از 200 هزار کیلومتر فیبرنوری در 
کشور داریم که بیش از نیاز ما است و نباید هزینه های اضافی و به درد نخور 
در برخی حوزه ها انجام شود و موضوع مهم این است که باید سازوکاری فراهم 

کنیم که مردم سرویسی با کیفیت خوب دریافت کنند.
وی تاکید کرد: مبلغ 5 هزار و 700 میلیارد تومان اگر به درستی هزینه شود 
می تواند ظرف دو س��ال، کلیه مشكالت ارتباطات و فناوری اطالعات را در 

کشور حل کند.
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بررسی علل بی اعتامدی مردم به شبکه های پیام رسان 
داخلی در گفت و گو با

 رئیس کمیته مخابرات مجلس هفتم:

مردم نگران کنرتل پیام ها و 
محتواها در شبکه های 

پیام رسان داخلی اند

شبکه های اجتماعی مجازی و از جمله شبکه های پیام رسان به موضوع 
روز کشور تبدیل شده  و در ماه های اخیر دیدگاه های متفاوتی از تریبون 
های رس�می و غیر رس�می و رسانه ها درباره مس�دود کردن یا توسعه 
این ش�بکه ها بیان شده است، اما به واقع این شبکه ها چه آسیب ها و 
تهدیدهایی برای نظام ارتباطی ایران و کاربران فضای مجازی ایجاد کرده 
اند؟ در کنار این آس�یب ها، چه فرصت ها و ظرفیت هایی برای توس�عه 
علمی، اقتصادی و کسب و کارها در کشور از طریق این شبکه ها ایجاد 

شده و راهبردهای علمی بهره گیری از این شبکه ها چیست؟

دکتر رمضانعلی صادق زاده، معاون س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع 
و رئیس کمیته مخابرات مجلس هفتم در گفت و گو با خبرنگار ماهنامه 
نسل چهارم با بیان اینكه پیدایش شبكه های اجتماعی و تكنولوژی آن 
در ابتدا از خارج از کشور بوده و پس از آن وارد کشور شده است، گفت: 
معموال ش��بكه های اجتماعی جهانی درهمه کشورها این گونه اند و از 
آنهایی که بین المللی هستند استقبال بیشتری می شود چون با توجه به 

تنوعی که دارند همه سالیق را پوشش می دهند.
وی افزود: بخش��ی از ش��بكه ه��ای اجتماعی از نظ��ر محتوایی با بافت 
فرهنگی و مذهبی ما سازگار نیست، ولی در سطح بین المللی از آن ها 

استقبال می شود.
وی با بیان اینكه ش��بكه های داخلی از نظر عضوگیری و تنوع مطالب 
مشابه نوع بین المللی آن است، اظهار کرد:  در شبكه های اجتماعی بین 
المللی بحث فیلترینگ کمتر اتفاق می افتد، ولی در کشور ما  با توجه به 
دیدگاههایی که وجود دارد ممكن است همه مطالب قابل مبادله نباشد  
واز نظر فرهنگی نیز تنوع خارجی ها بیشتر است اگرچه بخشی از آن ها 

با ما سازگاری دارد.
صادق زاده ، عدم اعتماد مردم به شبكه های پیام رسان داخلی را به دلیل 
نگرانی از کنترل هایی دانست که در انتقال پیام ها و محتواهایی که در 

این شبكه ها به اشتراک گذاشته می شود، وجود دارد .
این اس��تاد دانشگاه، موضوع فیلترینگ که موجب عدم تنوع در مطالب 
می شود را از دیگر دالیلی عنوان کرد که موجب استقبال کمتر مردم از 

شبكه های پیام رسان داخلی شده است.

وی با اشاره به نقش مهم  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در زمینه 
فراهم آوردن زیرساخت های الزم در فضای مجازی، گفت: این وزارتخانه 
باید زیرساخت های ارتباطاتی مثل فیبرنوری، ماهواره و پهنای باند مورد 
نی��از را فراه��م کند و با کیفیت خوب و قیمت مناس��ب آن را دراختیار 

مردم بگذارد.
رئیس کمیته مخابرات مجلس هفتم، با تاکید بر ضرورت ایجاد تنوع در 
شبكه های اجتماعی و با اشاره به  شبكه ملی اطالعات، اظهار کرد:  سال 
هاست بحث مربوط به شبكه ملی اطالعات مطرح است ولی هنوز اجرایی 
نش��ده است و این در حالی است که اگر نتوانیم زیرساخت های الزم را 
آماده کرده و تنوع را در مطالب و محتوا ایجاد کنیم عقب خواهیم ماند.

وی با اشاره به فرصت ها و تهدید های شبكه های اجتماعی و از جمله 
ش��بكه های پیام رس��ان و با تاکید بر ضرورت اعم��ال و اجرایی کردن 
فیلترینگ هوشمند، تصریح کرد: شبكه های پیام رسان در واقع فرصت و 
یک ظرفیت محسوب می شوند، اما مانند لبه تیغ هستند که اگر نظارت 
الزم بر آن ها صورت نگرفته وهدایت نش��وند و از طرفی سیاس��تگذاری 
های درستی برای آن ها انجام نشود اثرات منفی خواهند داشت، اما اگر 
به دلیل این چالش ها یا تهدیدها، فرصت هایی که از این ش��بكه ها به 
دس��ت می آید را محدود کنیم  با مشكالتی مواجه می شویم؛ بنابراین 

باید به صورت هوشمندانه نقاط  ضعف را کاهش دهیم.
صادق زاده  در عین حال، بیان کرد: خانواده های ایرانی با س��ایت های 
غیراخالقی مخالف هستند و مانع اشتراک گذاری آن ها می شوند، ولی به 
بهانه سایت های مستهجن نباید فیلترینگ غیرهوشمند را اعمال کرده 
یا پهنای باند را کاهش دهیم که در مبادله محتواهای خوب و مفید نیز 

اختالل و محدودیت ایجاد شود.
با عنایت به فرمایش��ات مقام  معظم رهبری در خصوص فضای مجازی 
مبن��ی بر اینكه » ابزار های ارتباطی که در اختیار شماس��ت اگر بتوانید 
این ه��ا را یاد بگیرید فرصت فوق العاده ای اس��ت. چون مبادا این فرصت 
ضایع ش��ود که  اگر ضایع ش��ود آن دنیا باید جواب دهید« باید گفت 
بهترین راه حل،  تقویت نرم افزار های پیام رس��ان داخلی و ش��بكه های 
اجتماعی بومی  است؛ چون به گفته کارشناسان شبكه های پیام رسان 
خارجی علی رغم فرصت ها با تهدیدهای زیادی روبرو است و به دلیل کم 
هزینه بودن، امكان تبادل پیام چند رس��انه ای و امكان ارتباط به صورت 

گروهی کاربران زیادی را جذب کرده است.

فریده شریف زاده

خانواده های 
ایرانی با سایت 
های غیراخالقی 
مخالف هستند 
و مانع اشتراک 
گذاری آن ها 
می شوند، ولی 
به بهانه سایت 
های مستهجن 
نباید فیلترینگ 
غیرهوشمند را 
اعمال کرده یا 
پهنای باند را 
کاهش دهیم 
که در مبادله 
محتواهای 
خوب و مفید 
نیز اختالل 
و محدودیت 
ایجاد شود.
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 در زمینه 
توسعه شبکه 
هاي اجتماعي 
داخلي که یکي 
از ضروریات 
توسعه فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات در 
کشور است، 
بخش خصوصی 
باید نیازسنجی 
های الزم را 
ازمردم و 
کاربران انجام 
دهد تا متناسب 
با آن نیازها 
جنبه هاي فني 
این شبکه ها 
تقویت شوند و 
قابل رقابت با 
نرم افزارهاي 
پیامک رسان 
خارجي باشند.

آنچه  کارشناسان امنیتی را نگران می کند، همان قوانین و توافقنامه های اولیه 
استفاده از این برنامه ها است که در هنگام نصب، توسط خود کاربر و در اکثر 
مواقع بدون خواندن کامل آن تأیید می ش��ود. برای مثال، دسترس��ی و حتی 
االمكان تغییر اطالعات شخصی کاربر توسط »وایبر« است که شامل فهرست 
تماس های خصوصی، تاریخچه مكالمات ورودی یا خروجی، فهرست تماس 
تمامی افراد، اطالع از روند فعالیت های اجتماعی شما و برخی موارد دیگر می 

شود.
البته برخی کارشناسان پیشنهاد می کنند کاربران باید از نصب اپلیكیشن های 
مشكوک خودداری کنند بخصوص اگر از اندروید استفاده می کنند، همچنین 
بهتر است از مكان هایی که وای فای عمومی دارند استفاده نشود؛ اما این شبكه 
ها و دیگر شبكه های پیام رسان اینترنتی در کنار مزیت های خود معایبی نیز 
به دنبال دارند و می توانند بستری برای انجام جرم باشند، همان طور که پیامک 
یا تماس تلفنی معمولی نیز می تواند چنین بستری را فراهم کند.  در چنین 
شرایطی امنیت این سرویس های پرمخاطب، تا چه میزان می تواند آسیب پذیر 

باشد؟
 اما دکتر مهدی فقیهی، مدیرکل دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین 
مرکز پ ژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی در گفت و گو با ماهنامه نسل 
چهارم با تاکید بر ضرورت تصویب و اجرایی شدن قانون حفاظت از داده های 
مجازی می گوید این بخش، زیرساخت حقوقی محكمی ایجاد می کند که می 
تواند استفاده از کاربردهاي فناوري اطالعات و از جمله شبكه های پیام رسان 
داخلی را افزایش دهد.فقیهی اظهار کرد:  در صورت  تدوین، تصویب و اجرایی 
شدن قانون حفاظت از داده ها ، توسعه کاربردهاي الكترونیكي نظیر سالمت 
الكترونیک و دولت الكترونیک رشد بیشتري پیدا مي کند و همچنین اقبال به 

استفاده از شبكه هاي اجتماعي داخلي نیز افزایش مي یابد.
وی با بیان اینكه وزارت ارتباطات می تواند نقش مهمی در تدوین الیحه مربوطه 

مدیرکل دفرت مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین
 مرکز پ ژوهش های مجلس، تاکید کرد:

رضورت تصویب زیرساخت حقوقی 
مستحکم برای استفاده از شبکه های 

پیام رسان داخلی

 ش�بکه های پیام رس�ان موبایلی نظیر وایبر، واتس اپ، تلگرام  و...امکان�ات متعددی را در اختیار 
کاربرانش�ان قرار می دهند. دسترسی آسان و رایگان بودن استفاده از خدمات آن ها، موجب شده 
چنین ش�بکه هایی با استقبال باالیی از س�وی کاربران روبه رو شوند؛ این نکته حائز اهمیت است 
که ماهیت ابزارهای ارتباطی موبایل، همگانی  بودن آنها است، بیشتر کاربرانی که از این برنامه ها 
اس�تفاده می کنند باید بدانند  تمامی اطالعاتی که آنها از طریق اینترنت و این شبکه ها رد و بدل 
می کنند در جای دیگری ذخیره می شود، بنابراین با این توضیحات چگونه می توان امنیت خود را در 

چنین سرویس هایی  باال برد؟

داشته باشد، تاکید کرد: در زمینه توسعه شبكه هاي اجتماعي داخلي که یكي از 
ضروریات توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در کشور است، بخش خصوصی 
باید نیازسنجی های الزم را ازمردم و کاربران انجام دهد تا متناسب با آن نیازها 
جنبه هاي فني این شبكه ها تقویت شوند و قابل رقابت با نرم افزارهاي پیامک 
رس��ان خارجي باشند. عضو هیات علمي مرکز پژوهش هاي مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینكه تكنولوژی به خودی خود خنثی است و نحوه نگاه ما به 
تكنولوژی است که از آن فرصت یا تهدید می سازد، گفت: باید فرهنگ استفاده 
از تكنولوژی به تناسب توسعه آن ها  در کشور اجرایی شود، نگاه ما به شبكه 
هاي اجتماعي خارجي باید نگاهي مبتني بر فرهنگ بومی و توجه به  منافع ملي 

باشد و از اتخاذ رویكرد تهدید یا فرصت صرف اجتناب شود.
فقیهی با بیان اینكه علیرغم وجود نرم افزارهای پیام رسان بومی در داخل کشور، 
گرایش مشترکان موبایل به نرم افزارهای پیام رسان خارجی  بیشتر است، افزود: 
البته شبكه های  پیام رسان داخلی تقریبا کاربرد نرم افزارهای خارجی را دارد، 
ولی یكی از نقاط ضعف آن ها عدم اطالع رسانی مناسب و کافی در این زمینه 
اس��ت و این در حالی است که بسیاری از اطالع رسانی ها می تواند از طریق 
این شبكه ها صورت گیرد تا به نوعی برای آن ها نیز تبلیغات انجام شود؛ این 
در حالی است که  در همه جا صحبت از نرم افزارها و شبكه های پیام رسان 

خارجی است و توسعه استفاده از نوع داخلی آن ها به کندي انجام مي شود.
مدی��رکل دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری ه��ای نوین مرکز پ ژوهش های 
مجلس، با بیان اینكه در شبكه های پیام رسان خارجی مردم از سرویس های 
رایگانی اس��تفاده می کنند که تا قبل از این باید برای دریافت این خدمات و 
سرویس ها هزینه پرداخت می کردند، اظهار کرد: امكانات نرم افزارهای داخلی 

نیز باید در چنین سطحي باشد تا اقبال به استفاده آنها زیاد شود.
اما بسیاری از فعاالن بازرگانی کشور از طریق وایبر و یا تلگرام ارتباط سریع و 
مستقیمی با یكدیگر ایجاد کرده اند که همین موضوع  باعث کاهش هزینه  های 
بنگاه  های کوچک ش��ده است چون بسیاری از صاحبان مشاغل در شهرها و 
مناطق مختلف تنها با گرفتن عكس از محصول مورد نظر و گذاشتن آن در 
این شبكه ها پیگیری وضعیت آن را با سرعت باال و هزینه کم انجام می دهند، 
در صورتی که برای انجام چنین زیرساختی در کشور باید ماه ها زمان و هزینه 
بس��یاری را صرف می کردند.بدون تردید فضای مجازی و فناوری اطالعات در 
س��رعت رشد اقتصاد کشور بسیار تاثیرگذار اس��ت و کشور ما نیز باید از این 
فناوری ها بهره مند ش��ود و با سرعت و جدیت کمبودها و نقایصی که در این 
زمین��ه وجود دارد را جبران کن��د.در هر حال ابزارهای ارتباطی هرکدام عمال 
دایره ای از مزایا و معایب را با هم دارند که این موضوع لزوم برخورد مناس��ب 
با آنها را گوشزد می کند و در این زمینه توسعه اپلیكیشن  های بومی هم یكی 
از راهبردهای تش��ویق کاربران به س��مت استفاده از برنامه  های داخلی است، 

موضوعی که در دستور کار وزارت ارتباطات قرار دارد.

کنکاش
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در نمایش��گاه امسال، 212 ش��رکت داخلی و 80 شرکت خارجی از 18 
کشور جهان، آخرین دستاوردهای خود را در زمینه ارتباطات، مخابرات 
و فن��اوری اطالعات در معرض دید عالقه مندان قرار دادند. اس��لواکی، 
امارات متحده عربی، ایتالیا، آلمان، تایوان، ترکیه، جمهوری چک، چین، 
روسیه، سنگاپور، سوئیس، صربستان، فرانسه، کرواسی، لهستان، لیتوانی، 
مالزی و هند کشورهایی بودند که در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنایع مخابرات و اطالع رسانی »ایران تلكام 2015« حضور و مشارکت 

داشتند. 
س��الن های مختلف نمایش��گاه هر کدام با توجه به هویت خود، فضای 
متفاوتی داشت. اما سالن های مربوط به سه اپراتور مطرح و فعال کشور، از 
جنب وجوش خاصی برخوردار بود. به نظر می رسید تمام انرژی نمایشگاه 
در سه سالن اپراتورهای فیروزه ای، زرد و بنفش جمع شده بود. خدماتی 
که اپراتورها ارائه می دادند و نوع بازاریابی و جذب مخاطب و مشتری در 
آن ها تقریبأ شبیه هم بود. تفاوت در جزئیاتی بود که باعث می شد، بنا بر 
سلیقه و نیاز، مشتری به سمت یكی از این اپراتورها کشیده شود. بعضی 
غرفه داران تا روزهای پایانی از خلوتی نمایشگاه می گفتند. عده ای هم از 

استقبال مردم، بخصوص در دو روز پایانی، رضایت خاطر داشتند.
ش��رکت مخابرات ایران در طی برگزاری نمایشگاه تلكام شانزدهم، 20 
کارگاه آموزش��ی برگ��زار کرد. ای��ن دوره ها هم متنوع ب��ود و هم مورد 
استقبال قرار گرفت . این کارگاه ها بیشتر حول محور نوآوری های جدید 

ارتباطی بود و برای شرکت کنندگان تازگی داشت.
رس��انه های حوزه ارتباطات و فناوری ارتباطات هم در نمایشگاه حضور 

پررنگی داش��تند و تالش می کردند سهمی در توسعه این بخش داشته 
باشند. در زمان برگزاری، تعداد معدودی از نمایندگان مجلس و مسووالن 
کشوری و وزیر ارتباطات نیز از نمایشگاه بازدید کردند. همه آنچه در 4 

روز گذشت به  طور خالصه همین چند اقدام بود که به آن اشاره شد.
 در افتتاحیه تلكام شانزدهم دو جمله بیشتر مطرح نشد؛ دکتر فیروزآبادی، 
بازار فضای مجازی را »بازاری همیش��ه روبه جلو« دانس��ت و بر ضرورت 
توجه به تغییر مدل های کسب وکار در آن تأکید کرد و مهندس رستگار، 
رئیس سندیكای صنعت مخابرات، نیز به وضعیت نامناسب شرکت های 
فعال در این حوزه اشاره و از اینكه آن ها آخرین منابع مالی خود را برای 
شرکت در این نمایشگاه صرف کرده اند ابراز نگرانی کرد و گفت: »شرکت 
های فنی مهندس��ی عالوه بر ارائه محصول باید پشتیبان مخابرات هم 
باشند و در این میان اگر پرداخت های مالی آن ها با تأخیر صورت گیرد 

با مشكالت متعدد مواجه می شوند«. 
نمایشگاه تلكام با هدف تبلیغ، بازاریابی، تبادل ارتباطات فنی و بازرگانی، 
ایجاد زمینه مس��اعد برای ارائه آخرین فناوری ها، آشناس��ازی مردم با 
خدمات جدید ارتباطی، تبادل نظر و عقد قرارداد و غیره برگزار می شود، 
اما »س��ؤال اساسی این است که آیا شرکت ها، اپراتورها، تولیدکننده ها 
و حتی مخاطبان به این اهداف دس��ت یافته اند؟ در پاسخ باید گفت که 
متأسفانه به دلیل برنامه ریزی نادرست در حوزه کالن، مشكالت مخابرات 
ناش��ی از سیاس��ت های غلط تعرفه گذاری، بی توجهی به تولید داخل ، 
عدم تسلط به ساختار ارتباطات و فناوری ارتباطات کشور، عدم استقبال 
متولی��ان و متصدیان حوزه ارتباطات ، ضعف صنایع مخابراتی داخلی و 

زیر
ذره بین

دکتر داود زارعیان
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل 

شرکت مخابرات ایران

تلکام 2015 
جنب وجوش بی ثـمر

هر سال، با نزدیک شدن به ماه مهر، جنب وجوش فعاالن حوزه ارتباطات وفناوری اطالعات برای  حضور در بزرگ ترین 
رویداد مخابراتی کشور یعنی تلکام افزایش می یابد. شرکت مخابرات ایران ، همراه اول ، ایرانسل ، وزارت ارتباطات و 
ده ها شرکت کوچک و بزرگ هر یک با آمال بزرگ تر همچون سال های گذشته با حضور در این رویداد بین المللی طی 

چهار روز برگزاری نمایشگاه، نتیجه آخرین اقدامات و دستاوردهای خود را عرضه می کنند.
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چالش های دیگر پیش روی بهره چندانی برای غرفه داران نداشت و نظر 
آنان را جلب نكرد . بسیاری از نمایشگاه های داخلی که بعضاً تشریفاتی 
و حتی اطالع رسانی اس��ت، با حضور وزرا، معاون رییس جمهور و حتی 
ریاست جمهوری افتتاح می شود یا حداقل مورد بازدید این مقامات قرار 
می گیرد، اما در نمایشگاه تلكام از این خبرها نیست و امسال حتی وزیر 
هم در ایران حضور نداشت و لذا می توان گفت اکثر شرکت ها به اهداف 

خود نرسیدند. 
از دیگر نكات مهم در نمایش��گاه تلكام، هزینه های سرس��ام آور خدمات و 
تعرفه های نمایشگاهی بود. هزینه اجاره غرفه تا دو برابر نسبت به سال قبل 
افزایش یافته بود ، ساخت وساز گران ، تبلیغات محیطی گران تر و خدمات 
انحصاری بی ضابطه ..... از جمله عوامل دیگری بود که غرفه داران را به فكر 

فروبرده است که آیا در تلكام 2016 باید شرکت کنند یا خیر؟
نمایش��گاه هایی ک��ه عن��وان بین المللی با خ��ود یدک می کش��د باید 
بازدیدکننده خارجی ، قراردادهای دو و چندجانبه ، نشست های علمی و 
مالقات تجاری داشته باشد و برخی اخبار آن در سطح ملی بازتاب داشته 
باشد ، اما نمایشگاه تلكام 2015 ، جز نام بین المللی چیز دیگری نداشت 

یا حداقل ما ندیدیم. 
زمان برگزاری نمایشگاه های مردمی و پرطرفدار مثل تلكام طوری تنظیم 
می شود که مردم بتوانند حداقل یک روز برای دیدن وقت داشته باشند. اما 

تل��كام در روزهای کاری هفته برگ��زار و این فرصت از جمع زیادی از مردم 
گرفته شد. روزهای پنج شنبه و جمعه نمایشگاه تعطیل بود.

اکثر قریب به اتفاق بازدیدکنندگان نمایش��گاه جوانان و دانشجویان بودند ، 
اما در این چهار روز برنامه ویژه ای برای این قشر عظیم پیش بینی نشده بود 
و متأس��فانه بسیاری از آنان در صف های طوالنی سیم کارت رایگان معطل 

بودند. 
 به هرحال برای برگزاری نمایش��گاه تلكام شانزدهم، عده ای از همكاران 
به ویژه ش��رکت برگزارکننده زحمات زیادی متقبل شدند که قابل تقدیر 

است؛ چراکه از این حیث ایرادی نبود و به خوبی مدیریت شد.
  این نمایشگاه با همه جنب وجوش و فرازوفرودهایی که داشت، روز هفتم 
مهرماه به کار خود پایان داد. گرچه در نظر عده ای ، استقبال مخاطبان از 
تلكام امسال نسبت به سال گذشته، کمتر بوده است، ولی باید این را نیز 
در نظر داشت که، زمان برگزاری تلكام و همزمان شدن آن با هفته اول 
سال تحصیلی و همچنین نزدیک بودن این رویداد، با نمایشگاه الكامپ، 
در این مورد، بی تأثیر نبوده است. البته بازهم با همه این اوصاف، عرصه 
صنعت ارتباطات کشور همیشه مشتاقان خود را دارد، اما این مشتاقان 
به تنهایی نمی توانند چراغ نمایشگاه را روشن نگاه  دارند. باید با سیاست 
گذاری دقیق و با پش��توانه، نقایص را برطرف و ش��رایط بازگشت تلكام 

به روزهای خوب گذشته را فراهم کرد.

زیر
ذره بین
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گزارش
مــاه

م�رجان محمدی

در  حال�ی  که بازار جهانی تلفن همراه، 
س�لولی به  حد اعلی نزدیک می شود، 
جذب موبایل باند پهن در همه مناطق 
به  عنوان مهم ترین بخش بازار در  حال 
 رشد، با نرخ های دو رقمی به رشد خود 
ادامه می دهد. این روند در کشورهای 
در حال  توس�عه که در غیاب س�رویس های باند پهن  ثابت مناسب، تقاضای دسترسی 
اینترنت پرس�رعت را از طریق س�رویس های باند پهن موبایل پاسخ می دهند، با افت 
جذب باند پهن  ثابت همراه می ش�ود. در صورتی  که در کشورهای توسعه یافته جهان، 

رشد باند پهن در هر دو حوزه ثابت و موبایل تداوم داشته است.
همچنین داده ها، در همه کش�ورها از رش�د مداوم استفاده از اینترنت، توأم با افزایش 

تعداد کاربران اینترنت و افزایش دسترسی به محتوای آنالین که بخش عمده آن توسط 
کاربران و از طریق اپلیکیش�ن ها و پلتفرم های ش�بکه های اجتماعی )نظیر یوتیوب، 

توئیتر، واتس اپ و غیره( تولید می شوند، حکایت دارند.
 ب�ا اپلیکیش�ن های بیش�تر و بیش�تری ک�ه ام�روزه از طری�ق پلتفرم ه�ای موبایل 
)اپلیکیشن های موبایل( در دس�ترس قرار  می گیرند و رشد چشمگیر جذب اینترنت 
موبایل، ش�مار فزاینده ای از مردم به این ش�بکه ها می پیوندند و در جامعه اطالعاتی، 
به  صورت فعاالنه ای س�هیم می ش�وند.  این مهم را اپرا تورهای تلفن همراه به عنوان 
اصلی ترین بازیگران این جامعه اطالعاتی ایفا می کنند؛ اپراتورهایی که با ارائه خدمات 
ارتباطی سعی در جذب بیشتر مخاطب و کاربر دارند. این در حالی است که برخی دیگر 
از اپراتورهای دنیا در حال تست کردن نسل پنجم ارتباطی هستند، مساله ای که می 

تواند جهش قابل توجهی را در عرصه ارتباطات رقم بزند.

از همراه پررسعت تا بسته های تشویقی در  نمایشگاه تلکام؛

گام بلند اپراتورها برای ورود به باند پهن  موبایل برداشته شد



13
94

ن 
ــا

 آب
/ 2

ره 
ــا

مـ
ش

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

29

 ش��رکت ارتباط��ات س��یار ب��ا خدم��ات و 
سرویس های جدیدی نظیر »بسته خوش آمد 
اینترنت«، »طرح رویاهای دست یافتنی )ویژه 
استان ها(«، »بسته مكالمه خانواده«، »معرفی 
سیم کارت کودک )درسا(«، »اختصاص فضایی 
برای تجربه خدمات، س��رویس ها و بخصوص 
نرم افزارهای کاربردی نسل 3 و 4 تلفن همراه«، 
»معرفی بسته های جدید نوترینو و پاسخگویی 
به سئواالت مش��ترکان«، »ارائه نقشه پوشش 
ش��بكه نوترینو در سراسر کشور«، »آموزش و 
فعال س��ازی اینترنت همراه«، »معرفی بس��ته 
جدید نیترو«، »باشگاه فیروزه ای«، »سرویس 
حس��اب کاربری و اپلیكیش��ن هم��راه من«، 
»سامانه شارژ # 1*« به نمایشگاه امسال آمد.

گزارش
مــاه

در همین حال در بیش�تر کش�ورهای دنیا ، پیاده س�ازی زیرس�اخت مورد نیاز 
دسترس�ی به  اینترنت باند پهن، به اولویتی برای س�رویس دهندگان مخابراتی و 
دولت ها تبدیل شده است، که بازتاب آن را در رشد مداوم تعداد مشترکین باند 
پهن  ثابت و موبایل در سرتاسر جهان می توان مشاهده کرد. این مساله در ایران 
نیز مشهود است به طوری که ارائه خدمات نسل سوم و چهارم ارتباطی از سوی 
اپراتورها باعث ایجاد بازار رقابتی و جذب مخاطب بیش�تر برای اپراتورها ش�ده 

است.
نگاهی دقیق تر به مناطق مختلف جهان نش�ان می دهد نرخ  رش�د ضریب نفوذ 
باند پهن  ثابت در مناطقی نظیر آفریقا، کش�ورهای عربی و کش�ورهای مستقل 
مش�ترک المنافع، دورقمی اس�ت. این در حالی اس�ت که منطق�ه آمریکا با نرخ 
تخمین�ی 2/5 درصد، از کمترین رش�د باند په�ن  ثابت برخوردار بوده اس�ت و 
برآورده�ا نیز از ضریب نفوذ حدود 17 درصدی این منطقه در پایان س�ال 2014 

حکایت دارد. 
منطقه آس�یا و اقیان�وس آرام، به  عن�وان منطقه ای با ضریب نفوذ نس�بتاً اندک 
باند  پهن  ثابت )7/7 درصد( و کاهش ش�دید رش�د باند پهن  ثابت در چهار سال 
گذش�ته، مطرح بوده است. این کاهش سرعت رشد باند پهن  ثابت، عمدتاً ناشی 

از اقتصادهای بزرگ تر منطقه شامل چین، هند، ایران و مالزی است. ضریب نفوذ 
باند پهن  ثابت اروپا )27/7 درصد( در مقایس�ه با دیگر مناطق، بس�یار بیشتر و 
تقریباً سه  برابر میانگین  جهانی )9/8  درصد( است. به  عنوان  مثال در سال 2014 
کشور سوئیس با ضریب نفوذ باند پهن  ثابت 40 درصدی، بیشترین میزان ضریب 

نفوذ در سرتاسر جهان را به خود اختصاص داده است.
در سال 2014 سریع ترین رشد بازار، متعلق  به بخش باند پهن  موبایل بوده که به 
 طور پیوس�ته با نرخ های رشد دورقمی و با ضریب  نفوذ جهانی حدود 32 درصد، 

تنها طی پنج  سال گذشته، چهار برابر شده  است .
باند پهن  موبایل در کش�ورهای در حال  توس�عه، با سریع ترین رشد روبه رو بوده 
 اس�ت، به  گونه ای که طی سال گذشته، نرخ های  رشد در این کشورها به دو برابر 
نرخ  رش�د در کش�ورهای پیشرفته رسیده اس�ت که از در دس�ترس بودن این 
سرویس ها، وجود دس�تگاه های مقرون به صرفه تر )گوشی های هوشمند( و انواع 

طرح های عرضه در بازار ناشی می شود.
اما اپراتوره�ای ایرانی نیز به منظر قرار گرفتن در جایگاه جهانی و ارائه خدمات 
باند پهن و نسل های سوم و چهارم ارتباطی برای جذب مخاطب و مشترک بیشتر 

فعالیت می کنند، فعالیتی که روز به روز شدت می گیرد .

نمایشگاه تلكام از جمله نمایشگاههای بزرگ ارتباطی و مخابراتی است 
که هر ساله میزبان بسیاری از شرکت ها ی بزرگ آی تی و اپراتورهای 
تلفن همراه است تا آخرین دستاوردها و محصوالت در این نمایشگاه در 

معرض دید عموم قرار بگیرد.
نمایش��گاه را می توان یكی از ارکان اصلی در زنجیره ارزش ش��رکت  ها 
و محصوالت تولیدی هر کش��وری دانس��ت  ک��ه در معرفی محصوالت 
و خدمات ش��رکت ها کامال موثر به نظر می رس��د و باید گفت یكی از 
ابرازهای مهمی که یک محصول بعد از تولید می تواند به موفقیت در بازار 

برسد، برپایی نمایشگاه های تخصصی است.
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 نمایش��گاه تلكام ایران از جمله نمایش��گاههای با س��ابقه ای است که در صنعت  
مخابرات و ارتباطات  کش��ور برگزار می ش��ود. این نمایش��گاه که پان��زده دوره از 
برگزاری آن می گذرد، 4 تا 7 مهرماه امس��ال نیز شانزدهمین دوره آن برگزار شد. 
تلكام هرساله در تالش است تا توانمندی صنعت مخابرات و ارتباطات کشور را برای 
عموم به نمایش بگذارد. ش��رکت های مختلف حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات 
و به صورت خاص مخابرات در این نمایش��گاه با به  نمایش گذاشتن  دستاوردها و 

محصوالت خود سعی در جذب مخاطب و مشتری دارند. 
تلكام در حالی امس��ال شانزده ساله شد که شرایط بازار مخابراتی و ارتباطی کشور 
رش��د فزاینده ای داشته است؛ چرا که اپراتورهای تلفن همراه فعال در بازار با ارتقا 
پروانه به نسل سوم و چهام در حال آماده سازی زیرساخت های خود برای ورود به 
نسل پنجم ارتباطی هستند، از این رو به نظر می رسید این نمایشگاه محلی برای 
قدرت نمایی و ارائه خدماتی باش��د که س��الیان س��ال کاربران در انتظار آن بودند، 
هرچند نس��ل چهارم ارتباطی در کش��ور هنوز آن طور که باید و شاید پاسخگوی 
نیاز کاربران نیس��ت ولی به طور قطع با تالش اپراتورها و مس��ووالن زیرس��اخت و 
رگوالتوری می توان در آینده ای نه چندان دور شاهد  ارائه خدماتی بود که کاربران 

آن را از نسل سوم و چهارم ارتباطی انتظار دارند .
از سوی دیگر تلكام شانزدهم یک تفاوت عمده و بسیار چشمگیر با دوره های قبلی 
خود داشت و آن هم برگزاری این دوره در شرایطی بود که  که  تحریم ها مرتفع و 
هیات های خارجی  در قالب کمیته های تخصصی ارتباطی و مخابراتی به کشور ما 
سفر کرده و با وزیر ارتباطات ایران و دیگر مسووالن ارتباطی  دیدار و بعضا تفاهم 
نامه هایی نیز برای همكاری و سرمایه گذاری در این حوزه رو به پیشرفت، به امضا 
رسانده اند. این در حالی است که این روند دیدارها و امضا تفاهم نامه و توافق نامه 
ادامه دارد . از این رو است که امسال  شاهد گسترش و رشد این نمایشگاه و تعداد 
حاضرین در این نمایشگاه بودیم و این امر بیانگر آن است که این نمایشگاه توانسته 

اثربخشی الزم را برای شرکت ها و صنعت مخابرات کشور بدنبال داشته باشد.
قطعا طعم تلخ فش��ارهای دوران تحریم هم اپراتورها را از توس��عه مدنظر خود در 
جهت به روز رس��انی تكنولوژیهای مورد نظر بازداش��ته است و هم تولیدکنندگان 
تجهیزات و تكنولوژیهای مخابراتی و ارتباطی در داخل کش��ور را بیش از گذش��ته 
نحیف و ضعیف کرده اس��ت. پس این رویداد مهم در این مقطع به خوبی توانست  

فرصتی مغتنم برای گام گذاش��تن در فضای جدید گش��ایش های پس از تحریم 
باشد.

ورود و حضور پر رنگ بازیگران جدید )شرکتهای خارجی( در فعالیت های  بازرگانی 
پیش رو در داخل کشور به عنوان قطب سوم این بازی، عالوه بر شرکت های داخلی 
تولید کننده و  اپراتورها، از منظر منافع ملی کشور در این حوزه هم فرصت و هم 

تهدید است.
فرصت از این منظر که این امكان وجود دارد با سیاست گذاری شایسته در سطح ملی 
حلق��ه این ارتباط را به نوعی پایه گذاری کرد که هم تولیدکنندگان و فعاالن عرصه 
صنعت مخابرات و ارتباطات در داخل کشور تقویت شوند و هم تكنولوژی های جدید 
از طریق مش��ارکت های سه جانبه از مسیر توانمندسازی و کارآفرینی داخلی همراه 
با ایجاد کنسرس��یوم های معتبر با خارجی ها به داخل کش��ور وارد شود. تا بتوان از 

ظرفیت های این اپراتورها و شرکت های بزرگ  در کشور به خوبی استفاده کرد .
در ن��گاه فراتر به نمایش��گاه تلكام  نباید از این نكته غافل ب��ود که  هنوز به جایگاه 
مناسب و دلخواه در سطح جهانی نرسیده ایم. تلكام ایران هنوز فاصله بسیار زیادی با 
نمایشگاههای مشابه خود در خاورمیانه و کشورهای حوزه خلیج فارس دارد و  باید با 
برنامه ریزی بلندمدت و راهبردهای مناسب و همچنین ارائه خدمات نمایشگاهی در 

حد استانداردهای بین المللی، سعی کنیم تا به رتبه های بین المللی نزدیک شویم. 
از همی��ن رو اس��ت که ارتقاء دان��ش فناوری و تبادل اطالع��ات روز در موضوعات 
نمایشگاه، معرفی آخرین دس��ت آوردها و پیشرفت های کشورمان در زمینه های 
موضوعی نمایشگاه، افزایش سطح مبادالت تجاری کشور در جهت توسعه صادرات 
غیر نفتی، آشنائی شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان از نمایشگاه با آخرین دست 
آوردهای علمی و پژوهش��ي، تش��ویق و ترغیب تولید کنندگان براي رقابت سالم و 
هدفمند در عرصه این صنعت، ایجاد فضا جهت ارتباط مستقیم تولید کنندگان و 
مصرف کنندگان از جمله اولویت ها  و اهداف تلكام شانزدهم عنوان شده است، که 
به نظر می رسد با توجه به فضا و شرایط حاکم بر بازار ICT توانست  به بخشی از 

این اهداف جامه عمل بپوشاند .
اما در نمایش��گاه ش��انزدهم اپراتوراول  با ش��عار »یه همراه پرس��رعت« در سالن 
اختصاصی هفت ایران تلكام 2015 حاضر شد و با فضایی بیش از دو هزار و پانصد 

مترمربع، بزرگترین حضور نمایشگاهی خود را  تجربه کرد.

گزارش
مــاه

از س��وی دیگر تلکام ش��انزدهم یک تفاوت عمده و بسیار چش��مگیر با دوره های قبلی خود داشت و آن هم برگزاری این دوره در شرایطی 
بود  که  تحریم ها مرتفع و هیات های خارجی  در قالب کمیته های تخصصی ارتباطی و مخابراتی به کشور ما سفر کرده و با وزیر ارتباطات 
ایران و دیگر مسووالن ارتباطی  دیدار و بعضا تفاهم نامه هایی نیز برای همکاری و سرمایه گذاری در این حوزه رو به پیشرفت، به امضا 

رسانده اند.
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این شرکت در بخش خدمات ارزش افزوده، خدمات و پلت فرم های هوشمند بیش از 100 محصول 
باند پهن را که با همكاری بیش از 40  ش��رکت متخصص این حوزه آماده ارائه اس��ت، رونمایی و 

معرفی کرد.
همچنین رونمایی از س��امانه پرداخت اینترنتی مبتنی بر موبایل فروشگاه های اینترنتی شهروند 
و زنبیل نیز در نمایش��گاه شانزدهم توس��ط همراه ا ول رونمایی شد. این سامانه  این امكان را به 
مشترکان می دهد تا از هر نقطه جغرافیایی تحت پوشش شبكه همراه اول،  بدون نیاز به اینترنت، 

اقدام به پرداخت فاکتور خرید انجام شده کنند.

امضا تفاهم نامه همکاری اپراتور اول و دانشگاه امیرکبیر برای تولید محتوای 
علم�ی و فناوری با هدف انجام همکاری مش�ترک در حوزه خدمات ارزش 
اف�زوده تلفن همراه و ایجاد یک تجمیع )Aggregator( در حوزه آموزش، 
تحقیقات، علمی و فناوری مبتنی بر شبکه نسل سوم موبایل و باالتر نیز از 

جمله برنامه های مهمی بود که در تلکام شانزدهم کلید خورد . 

ای��ن در حالی اس��ت که  توس��عه 
پرداخت الكترونیكی در چشم انداز 
1404 نیز تاکید ش��ده اس��ت؛ به 
طوری که تقوی��ت آن می تواند به 
اقتصاد کالن کش��ور کمک کرده و 
رشد اقتصادی کشورمان را افزایش 

دهد.
بر اس��اس این گزارش، جیرینگاه یا 
اینترنتی مبتنی  س��امانه پرداخت 
بر موبایل، یک س��امانه الكترونیكی 
جدید خدماتی بوده که با ترکیب قابلیت های بسترهای اینترنتی و تلفن همراه، نسبت به ایجاد 

درگاه امن پرداختی، تهیه و عرضه شده است.

در این تفاهم نامه  همكاری دو جانبه »شرکت ارتباطات سیار ایران« 
بعنوان تأمین کننده بس��تر ارتباطی و »دانشگاه صنعتی امیرکبیر« 
بعنوان قطب بهره مندی از فناوری، تحقیق و نوآوری می تواند بستر 
مناسبی را در گسترش فرهنگ و ابزارهای بهره مندی از این موقعیت 

فراهم کند.
اپراتور سوم نیز در تلكام 2015 بیشترین فعالیت خود را بر روی معرفی 
بس��ته  های مختلف و طرح های نوین بر بس��تر نسل سوم ارتباطی 
متمرک��ز کرده بود. ای��ن اپراتور با ارائه تخفی��ف 50 درصدی خرید 
سیم کارت اعتباری رایتل به همراه هدایای یک ماهه به استقبال بازدید 
کنندگان در تلكام 2015 رفت. رایتل همچنین با معرفی محصوالت و 
خدمات خود بر بستر پهن باند و نسل سوم و چهارم ارتباطی توانست 

در میدان رقابت جدی با سایر اپراتورها ورود کند.

حال به نظر می رس��د اپراتورهای فعال در کشور گام بلند خود را برای 
دس��ت یابی به پهن باند برداش��ته اند و در این بین با ارائه نسل چهارم 
ارتباطی سعی در رسیدن به اپرتورهای کشورهای پیشرفته دارند، مساله 
ای که می تواند با رفع ضعف زیر س��اخت های ارتباطی و پیاده س��ازی 

برای زیر ساخت ها روند صعودی به خود بگیرد . 

گزارش
مــاه



دفتر مطالعات ارتباطات و فناوري هاي نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی-1393

تا قبل از دهه 1970 ارتباطات بي س�یم براي انتقال صوت به صورت آنالوگ بود و 
اولین نسل از شبکه هاي مخابرات بي سیم در این دهه با معرفي شبکه ارتباطي 
بي سیم شروع شد. اولین تغییر نسل، در دهه 1990 به وجود آمد و نسل چهارم 
ش�بکه هاي ارتباط س�یار با  عنوان تکامل بلندمدت، مهمترین اتفاق در دنیاي 

مخابرات محسوب شد.
هر 10 س�ال نس�ل جدیدي از شبکه هاي مخابرات س�یار ظهور مي کند و اخیراً 
نسل پنجم ارتباطات سیار به منظور مرتفع ساختن مشکالت نسل هاي پیشین 
پیشنهاد شده و کشورهایي همچون انگلیس، آلمان، کره جنوبي، چین و بحرین، 

بیشترین فعالیت را در این خصوص دارند.
خصوصیات نس�ل پنجم ارتباطات س�یار مانند افزایش س�رعت انتق�ال داده، 
افزایش قابلیت اطمینان، کاهش مصرف انرژي و... در مقایسه با نسل هاي مختلف 
شبکه هاي ارتباط بي س�یم، بیانگر اهمیت دس�تیابي به این فناوري هاي نوین 
ازس�وي دولت ها و ازجمله کشور ما است. دس�تیابي به این نوع از فناوري هاي 
نوین در کشور، درواقع حرکت به  سوي تحقق اهداف در نظر گرفته شده در سند 

چشم انداز 1404 خواهد بود. 

نسل های مختلف شبكه های مخابرات بی سیم، 
به تغییرات اساسی خدمات، فناوري هاي به کار 
گرفته شده در ش��بكه های مخابرات بی سیم و 
لین  و ا باندهای فرکانسی اطالق می شود. 
نس��ل از ش��بكه های مخابرات بی سیم در دهه 
1970 میالدي با معرفی شبكه ارتباطی بی سیم 
ش��روع شد. در این دهه، ارتباطات بی سیم تنها 
برای انتقال ص��وت به صورت آنالوگ بود. اولین 
تغییر نسل، در دهه 1990 میالدي به وجود آمد. 
نسل دوم ش��بكه های ارتباط بی سیم، با انتقال 
اطالعات به صورت دیجیت��ال و با نرخ 14/4 – 
9/6 کیلوبیت بر ثانیه، همراه بود. در سال 2000 
میالدي، با بهبود نرخ دیتا در ش��بكه های نسل 
دوم، نس��ل میانی با عنوان 2.5G معرفی ش��د 
که نرخ ارس��ال اطالعات ب��ه 40-15 کیلوبیت 
بر ثانیه افزایش یافت. نس��ل س��وم شبكه های 
مخابرات بی س��یم، در سال 2005 میالدي و با 
افزایش نرخ ارس��ال داده به 384-50 کیلوبیت 
بر ثانیه، معرفی ش��د. در سال 2006 میالدي، 
نسل میانی 3.5G با افزایش نرخ ارسال داده به 
14-2 مگابیت بر ثانیه، معرفی ش��د. در نهایت 
در سال 2010 میالدي، نسل چهارم شبكه های 
مخابرات بی سیم با نرخ ارسال داده بیش از 100 
مگابیت بر ثانیه معرفی شد. نسل های مختلف 
بیان شده شبكه های ارتباط بی سیم، از فناوری ها 
و استانداردهای مختلفی نیز برای ارسال اطالعات 
استفاده می نمایند که این فناوری و استانداردها، 

نرخ داده قابل ارسال را ممكن می سازند. 
تا پایان دهه جاری، نس��ل چهارم ش��بكه های 

شبكه های مخابراتی سيار نسل پنجم؛

با نگاهی به فعالیت های انجام شده در کشورهای پیرشو

ارتباط 
س��یار ک��ه تحت 

عنوان تكامل بلند مدت ش��ناخته 
می ش��ود، مهمترین اتفاق در دنیای مخابرات 
محسوب شده و همچنان بر پیشرفت های خود 
ادامه می دهد. با وجود این، بعد از سال 2020 
نس��ل جدید فناوری های مخابراتی، به گونه ای 
ارائه می شوند که با نیازهای بازار سازگاری پیدا 
می کنند. کاربران شبكه های ارتباطی بی سیم 
هم��واره به دنبال دسترس��ی به نرخ ارس��ال و 
دریافت اطالعات باالتر، تأخیر اندک در ارسال و 
دریافت و همچنین قابلیت تحرک پذیري بیشتر 
می باش��ند. لذا نس��ل های مختلف شبكه های 
ارتباط بی سیم، همواره به دنبال راهكاری برای 
ارائه خدماتی با این مشخصات به کاربران بوده 

است.
با توجه به موارد بیان ش��ده در باال، )دسترسي 
ب��ه نرخ باالتر، تأخیر اندک در انتقال اطالعات 
و قابلیت تحرک( تحقیقات روی نس��ل جدید 
شبكه های ارتباطی تحت عنوان نسل پنجم  در 
کشورهای مختلف شروع شده است. هدف از 

این تحقیقات، بررسی 
اجرای��ی،  راهكاره��ای 
اس��تاندارد و تعیین  تهیه 
پارامترهای ش��بكه های نسل 
پنجم می باش��د. در این گزارش، 
سعی شده است با معرفی اجمالی از شبكه های 
نس��ل پنجم، مقایسه ای بین نس��ل های سوم، 
چهارم و پنجم صورت گرفته و فعالیت های انجام 
شده در کشورهای مختلف بیان شود. در نهایت، 
ضمن بیان نتیجه گیری از گزارش، پیشنهاداتی 
در جهت بومی س��ازی و پیاده سازی شبكه های 

نسل پنجم در کشور بیان می گردد.
شبكه های مخابراتی نسل پنجم

س��ازمان های ب��زرگ مخابرات��ی و همچنین 
مؤسسات استانداردسازی در صنعت مخابرات، 
به دنبال افزایش منطقه تحت پوشش )با استفاده 
از همكاري دستگاه ها و تجهیزات بي سیم در یک 
محیط( و سرعت انتقال داده هستند. از سویی 
دیگر، پهنای باند فرکانسی از منابع محدود در 
شبكه های ارتباط بی سیم است. از طرف دیگر، 
پیش��رفت و ن��وآوری در ش��بكه های ارتباطی 
بی سیم باعث رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع 
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خصوصیات
نسل پنجم

برقراری
ارتباط بدون 
محدودیت

افزایش
قابلیت
اطمینان

کاهش
هزینه

تمام شده

کاهش
مصرف
انرژی

رشد ادوات
مرتبط با
یکدیگر افزایش

ظرفیت

سرویس های
چند رسانه ای

رشد میزان
ترافیک

افزایش
سرعت

کاهش 
تاخیـر خواهد شد. به همین دلیل، شرکت ها 

و سازمان ها همواره به دنبال راهكاري 
برای بهبود شبكه های موجود ارتباط 
بی سیم )کاهش تأخیر و افزایش نرخ  

ارسال و دریافت اطالعات( هستند. 
با پیشرفت فناوري، صنعت مخابرات 
نیز به دنبال پیش��رفت و تحول است. 
ازس��وي دیگر، کارب��ران انتظار دارند 
بتوانن��د داده هاي با حجم ب��اال را در 
کس��ري از ثانی��ه دریافت یا ارس��ال 
نمایند. این چالش، به عنوان نیاز اصلي 
صنعت مخاب��رات، جوام��ع علمي و 
دانشگاهي را بر آن داشته تا شبكه هاي 
نسل پنجم را در همایش ها و مباحث 
علمي خود مط��رح س��ازند. در این 
جلسات، به تعیین و پیشنهاد برخی از 
مشخصات نسل پنجم پرداخته شده 
اس��ت. شبكه های نس��ل پنجم با دو 

هدف اصلی معرفی گردید:
1. ارتباط تمام اشیا و وسایل از طریق 

ارتباطات بی سیم با یكدیگر،
2. توسعه و بهبود خدمات و سرویس ها 

در شبكه های بی سیم.
پیش بینی شده است که نسل پنجم 
ش��بكه های ارتباطی بین س��ال های 
2020 تا 2030 میالدي پیاده سازی 
و بهره برداری شود. با پیاده سازی این 
نس��ل، ضمن معرفی فناوري جدید 
در ش��بكه های رادیویی، فناوری ها و 
نس��ل های قبل نیز تكام��ل خواهند 
یاف��ت. از طرفی دیگر، ش��بكه های 
نس��ل پنجم، دسترسی تمام وسایل، 
اش��یا و موجودات را ب��ه اطالعات و 
ارتباطات مهیا می س��ازد. با توجه به 
دو ه��دف تعیین ش��ده برای نس��ل 
پنج��م، فناوری های مختل��ف برای 
استفاده در ش��بكه های نسل پنجم 
در حال بررسی است. آنچه مشخص 
است، نسل پنجم شبكه های ارتباط 
بی س��یم برپایه اینترنت خواهد بود. 
دلیل انتخاب اینترنت به عنوان بستر 
ارائه خدمات در شبكه بی سیم، قابلیت 
ارائه خدمات بیشتر به کاربران در این 

بستر می باشد. 

  شکل 1. خصوصیات نسل پنجم
با معرفی و تحقیق روی نس��ل پنجم شبكه های 
ارتباطی، موضوعاتی چون اینترنت اشیا نیز مطرح 
شد، که خود متشكل از چندین موضوع و شاخه 
مختلف در مخابرات است و هدف آن دسترسی به 

اینترنت در هر مكان و هر زمان است. 
با توج��ه به اینكه کاربران همواره به دنبال قابلیت 
تحرک بیشتر، قابلیت حمل ساده تر و دسترسی 
وس��یع تر ب��ه ش��بكه های مختلف هس��تند، لذا 
ش��بكه های مخابراتی با شعار هر مكان، هر زمان، 
هر وسیله و هر محتوا در حال پیشرفت و توسعه 
هستند. اگر مقایسه ای بین نسل پنجم با شعار باال 
انجام ش��ود، مش��اهده خواهد شد که شبكه های 
نس��ل پنجم، در صورت محقق ش��دن، نمونه ای 
عملی از این ش��عار خواهد بود. در اینجا ذکر این 
نكته الزم اس��ت که قابلیت حمل ساده تر دلیلي 
بر کوچک تر شدن ادارات مخابراتي نیست. بلكه 
هدف دسترس��ي بهتر به شبكه هاي مخابراتي و 
ارتباطاتي با ادوات موجود نسبت به گذشته است. 
در سال هاي اول معرفي شبكه هاي بي سیم، هدف 
از استفاده شبكه هاي مخابرات بي سیم تنها انتقال 
صوت یا پیام کوتاه بود، ولي با پیشرفت فناوري، 
ادوات مخابرات��ي براي انتقال و دریافت پیام هاي 
چند رس��انه اي )ص��وت، تصوی��ر و...( اس��تفاده 

مي شود. 

  خصوصیات شبکه های مخابراتی
 نسل پنجم

از آنجا که هنوز استاندارد خاصی برای نسل پنجم 
ش��بكه های ارتباطی بی سیم تعیین نشده است، 
خصوصیات این نسل تنها با مقایسه با نسل قبلی 
و بیان برخی از خصوصی��ات آن مورد توجه قرار 

گرفته است. در گردهمایی سالیانه متخصصان و 
فعاالن حوزه مخابرات در سال 2013 میالدي، با 
اشاره به این نكته که هنوز بسیاري از قابلیت های 
شبكه های نسل پنجم مش��خص نشده است، اما 
برخی خصوصیت ها برای ش��روع فعالیت در این 
حوزه مش��خص شده اس��ت. به همین دلیل، در 
مقایسه با نسل های مختلف ش��بكه های ارتباط 
بی س��یم، خصوصیات زیر برای شبكه های نسل 

پنجم در نظر گرفته شده است:
افزایش سرعت انتقال داده، تنها تفاوت بین نسل 
چه��ارم و پنجم نیس��ت. در این ش��بكه ترافیک 
اطالعاتی به میزان قابل مالحظه افزایش می یابد 
و در عین ح��ال تعداد گوش��ي هاي تلفن همراه 
متصل به شبكه های بی سیم هم بیشتر می شود، 
که این سیس��تم برای ارائه خدمات بهتر نیازمند 
کاوش��گرهای هوش��مند، حس��گرها، محرک ها، 
سیس��تم های سنجش و ماش��ین آالت هوشمند 
خواهد بود. پنجمین نس��ل سیستم های بی سیم 
می بایست سرعت انتقال اطالعات را به میزان قابل 
مالحظه افزایش دهد و در مقابل، هزینه خدمات 
مخابرات��ی را تا حد ممكن پایین بی��اورد. از نگاه 
کاربران، شبكه های مخابراتی نسل پنجم می بایست 
دسترسی بیشتری داشته باشند، استقالل بیشتری 
داشته باش��ند و بیش از شبكه های امروزی قابل 
اعتماد باش��ند. کاربران از این نس��ل شبكه های 
مخابراتی انتظار دارند اطالعات را با سرعت باالتر 
ردوبدل کند، کیفیت بهت��ر خدمات را در اختیار 
آنها بگذارد، تأخیرها را به حداقل برساند و سیستم 
خ��ودکار ارائ��ه خدمات با کیفی��ت بهتر فعالیت 
کند. کاربران در کل توقع دارند که نس��ل پنجم 
شبكه های مخابراتی تمامی خدمات یاد شده را با 

هزینه ارزان تر در اختیار آنها بگذارد.

افزایش سرعت 
انتقال داده، 
تنها تفاوت بین 
نسل چهارم و 
پنجم نیست. 
در این شبکه 
ترافیک اطالعاتی 
به میزان قابل 
مالحظه افزایش 
می یابد و در 
عین حال تعداد 
گوشي هاي تلفن 
همراه متصل به 
شبکه های بی سیم 
هم بیشتر 
می شود
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برای مقایسه نس��ل های مختلف، پارامترهای مختلفی وجود دارد. اما آنچه در تعیین 
سیاست ها و س��رمایه گذاری این حوزه مهم است، سرعت انتقال داده، تأخیر، فناوري 
استفاده شده در انتقال داده و نوع سرویس قابل ارائه توسط هر نسل به کاربران است. 
همان گونه که بیان ش��د، کاربران انتظار دارند در هر لحظه بتوانند به شبكه دسترسی 

داشته و هرگونه محتوایی را از آن دریافت دارند. با توجه به این پارامترها، در جدول زیر 
مقایسه ای بین نسل های مختلف شبكه های ارتباط بی سیم صورت گرفته است. در این 
مقایسه، معیارهای ارائه شده برای نسل پنجم، درواقع معیارهای پیش فرض برای این 

نسل بوده است.

تفاوت نسل پنجم با نسل  های قبل

جدول مقایسه نسل های مختلف با یکدیگر

شکل 2. نقشه راه اتحادیه اروپا براي فعالیت در حوزه نسل پنجم

نســل
مشخصات

2020 2020 -2010 2010 -20042004 - 19801990 - 1970شروع/ خاتمه

2Kbps10 - 64 Kbps2 Mbps1 Gbps1 Gbps

CDMA2000WiMax LTEWireless- www

 50 msec 10 msec 1 msec --

سرعت انتقال داده

دیجیتالآنالوگتکنولوژی

سرویس های چندرسانه ایسرویس های چندرسانه ایصوت- دیتا- ویدئوصوت- پیامک

احتماال از 

بیشتر از 

اینترنتاینترنتبستــه ای

صوت

شبکه تلفن سیمیشبکه تلفن سیمی

سرویس ها

هسته شبکه

تأخیــر

نسل پنجمنسل چهارمنسل سومنسل دومنسل اول

همان گونه که از جدول باال مشخص است، با ظهور نسل های جدید، سرعت انتقال داده به صورت چشمگیری افزایش یافته، که 
با این افزایش، نوع سرویس قابل ارائه به کاربران نیز تغییر کرده است. 

فعالیت های انجام شده در 
کشورهای مختلف

از زم��ان معرف��ي نس��ل پنج��م تعاریف و 
پارامترهای��ی به ص��ورت پیش ف��رض برای 
آن در نظر گرفته ش��د، کشورهای مختلف 
ش��روع به س��رمایه گذاری و فعالیت در این 
زمین��ه کرده اند. این فعالیت ه��ا، به صورت 
مشترک یا مجزا، با سرمایه گذاری دولت ها 
و ش��رکت های مخابراتی بوده است. در این 
بین، کشورهای اروپایی و آسیایی بیشترین 
فعالیت را درخصوص نسل پنجم شبكه های 
ارتباطی دارند. در این بخش به بیان برخی 
فعالیت های صورت گرفته درخصوص نسل 

پنجم پرداخته می شود.

1. انگلیس
کشور انگلیس از پیشگامان سرمایه گذاری 
در حوزه تحقیقات نس��ل پنجم بوده است. 
مهمترین هدف کشور انگلیس از تحقیقات 
در این زمینه افزایش ظرفیت ش��بكه های 
همراه برای تبادل ترافیک اس��ت. به همین 
منظور، اولین مرکز تحقیقاتی با مش��ارکت 
مراکز علمی و دانشگاهی و همچنین صنایع 
معتبر مخابراتی ازجمله سامسونگ، هوواوی، 
فوجیتسو و... در این کش��ور راه اندازی شد. 
این کش��ور درخصوص ش��بكه های نس��ل 
پنجم و تحقیق��ات در این زمینه، مبلغ 65 
میلیون دالر سرمایه گذاری نموده است که 

قسمتی از این مبلغ توسط دولت انگلیس و 
بقیه آن توسط شرکت های حامی این پروژه 
پرداخت می شود. براساس این سرمایه گذاری 
و تحقیق��ات، دولت انگلس��تان قص��د دارد 
که اولین کشوری باش��د که نسل پنجم را 

راه اندازی می نماید. 

2. آلمان
کشور آلمان، درخصوص فعالیت در زمینه 
نس��ل پنجم، قراردادی را با کشور انگلیس 
به امضا رس��انده است. طی این قرارداد، سه 
دانش��گاه از دو کش��ور )دانشگاه »درسدن« 
آلمان با دانش��گاه »کینگز کال��ج« لندن و 
دانشگاه »سری« انگلیس(، به طور مشترک 

به فعالیت در این زمینه خواهند پرداخت.

3. اتحادیه اروپا
عالوه بر فعالیت برخی کش��ورهای اروپایی، 
اتحادی��ه اروپا به صورت جداگان��ه وارد این 
عرصه ش��ده و ب��ه س��رمایه گذاری در این 
بخش پرداخته اس��ت. ای��ن اتحادیه، مبلغ 
963 میلیون دالر برای تحقیقات در زمینه 
نسل پنجم شبكه های ارتباط بی سیم، تحت 
عن��وان »افق س��ال 2020« در نظر گرفته 
است. همچنین این اتحادیه یک نقشه راهی 
برای انجام تحقیقات در طی سال های آینده 
و اهداف قابل دستیابی در طی هر سال را نیز 

مشخص نموده است.

4. سوئد
اریكس��ون با هم��كاري دو ش��رکت تحقیقاتي دیگر 
)مؤسس��ه س��لطنتي KTH و مؤسس��ه تحقیقات��ي 
Acreo(، آزمایش��گاه نس��ل پنجم را با هدف بررسي 
زیرس��اخت ها و انج��ام تحقیق��ات درخصوص نس��ل 
پنجم ش��بكه هاي ارتباطي راه اندازي نمودند. بودجه  
این تحقیقات توس��ط آژانس هاي دولتي سوئد تأمین 

مي شود.

5. چین
کش��ور چین، به منظور فعالیت درخصوص شبكه های 
نسل پنجم، به سرمایه گذاری 600 میلیون دالر برای 
تحقیقات در طی چهار س��ال آتی پرداخته است. این 
کشور سعی دارد شبكه ارتباطی با سرعتی 100 برابر 
شبكه های کنوني راه اندازی کند. دولت چین پیش بینی 
نموده است که ارزش تولید جهانی در این خصوص تا 

سال 2021 به مبلغ 61 میلیارد دالر برسید.

تحقیقـــاتاستاندارد سازیتولید محصوالت مرتبطتوسعه

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022

طبق گزارش های منتشر شده، این سازمان قصد دارد بین سال های 2014 تا 
2020 میالدی در بخش تحقیق و توسعه برای فناوری یاد شده 700 میلیون 

دالر هزینه کند.
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گزارش
ویـژه

یك��ي از وظای��ف دولت در حوزه ه��اي فناورانه 
همچ��ون ارتباطات و فن��اوري اطالعات، رصد 
حوزه ه��اي نوظهور و اتخاذ تصمیمات مقتضي 
به منظور فراهم نمودن تمهی��دات الزم و ایجاد 
زیرساخت مناسب جهت دستیابي به آن است. 
در مورد ارتباطات مخابراتي مخصوصاً مخابرات 
سیار، فعالیت هایي توسط رگوالتوري در حوزه 
مقرراتگذاري و اپراتورها در حوزه اجرا انجام شده 
است و شبكه هاي نسل هاي اول و دوم و به طور 
نسبي سوم راه اندازي شده است که البته ارتقاي 
نسل ها و شبكه هاي موبایل از نسل دوم به سوم 
با چالش هایي روبرو گردیده است، که مهمترین 
این چالش ها به واس��طه عدم توجه به مسائلي 
کلیدي مانن��د مالحظات فرهنگ��ي، امنیتي، 

اقتصادي مي باشد. 
عقب ماندگي کنوني در کشور در راه اندازي کامل 
نس��ل سوم )که اپراتورهاي مربوط هم اکنون در 
حال تجهیز زیرساخت هاي مورد نیاز مي باشند 
و هن��وز ب��ه نیازمندي ه��اي )نس��ل چهارم( 
نپرداخته ان��د(، به مرور س��بب آفت��ي دیگر در 
صنعت مخابرات سیار کشور مي گردد. معضالتي 
مانند عدم دسترس��ي پرسرعت، افزایش تأخیر 
در ش��بكه و کم بودن قابلی��ت تحریک پذیري 
ازجمله مشكالتي مي باشند که تأخیر در ارتقاي 
سامانه هاي مخابراتي، مخصوصاً ارتباطات سیار، 
ایجاد مي کنند. این تأخیر عمدتاً به واسطه عدم 
رصد به موقع فناوري هاي نوین و سیاستگذاري 
و مقرراتگ��ذاري ب��ه موقع در ح��وزه ارتباطات 

مي باشد.
اخیراً نسل پنجم ارتباطات سیار به منظور مرتفع 
ساختن مشكالت مرتبط با شبكه هاي ارتباطي 

نسل هاي گذشته پیشنهاد شده است که 

6. ژاپن
ژاپن به همراه چین و کره جنوبي، همكاري مش��ترکي را 
براي استاندارد سازي نسل پنجم شبكه هاي ارتباطي شروع 
نموده اند. ازسویي دیگر، ژاپن گروه تحقیقات و توسعه نسل 
پنجم شبكه هاي ارتباطي را براي انجام تحقیقات در این 
 and Beyond Adhoc 2020 ARIB حوزه، با ن��ام
 ،NTTDOCOMO راه اندازي نمود. همچنین شرکت
بزرگترین شبكه ارتباطي ژاپن، یكي از فعاالن در حوزه نسل 

پنجم شبكه هاي ارتباطي است. 

7. کره جنوبی
ک��ره جنوب��ی از فع��االن ای��ن عرص��ه به حس��اب 

می آین�����د.
 ش��رکت هایی چون سامس��ونگ تم��ام تالش خود 
را برای پیاده س��ازی شبكه های نس��ل پنجم به کار 
گرفته ان��د، به نحوی ک��ه با توجه ب��ه گزارش هاي 
منتشر شده، ش��رکت سامسونگ برخی تجهیزات با 
خصوصیات ش��بكه های نس��ل پنجم را تست نموده 

است.

8. هند
هند به صورت مش��ترک ب��ا رژیم اش��غالگر قدس به 

فعالیت در زمینه شبكه نسل پنجم پرداخته است.

9. بحرین
دولت بحرین اعالم نموده است که سرمایه گذاری های 
الزم برای پیاده س��ازی شبكه های نسل پنجم را انجام 
داده است و پیش بینی نموده که تا سال 2017 بتواند 

این شبكه را راه اندازی نماید.

نتیجه گی��ری

هنوز در مرحله تحقیقاتي مي باشد و کشورهاي 
زی��ادي مانند ک��ره جنوبي، آلم��ان و انگلیس 
تحقیقات بنیادي را آغاز نموده اند که در صورت 
دستیابي به فناوري هاي نرم افزاري، سخت افزاري 
و زیرساخت با توجه به توجیه هاي اقتصادي این 
نس��ل )نس��ل پنجم( عالوه بر انحصارگرایي، در 
جلب بازار رقابتي نیز موفق خواهد بود. پیش بیني 
مي ش��ود که اولین نمونه این شبكه ها در سال 
2020 میالدي اجرایي شود که با توجه به زمان 
6 ساله باقي مانده الزم است سیاستگذاري انجام 
شود و پیش بیني قوانین و مقررات الزم در این 
خصوص با توسعه فعالیت هاي پژوهشي مراکز 
تحقیقات و پژوهش��ي در این زمینه انجام شود 
و ارگان هاي ذیربط که با انجام این فعالیت هاي 
پژوهش��ي و کارشناس��ي خودکفایي کشور در 
صنایع مرتبط با آن فناوري و س��اخت ادوات و 
اجزاي آن در صورت محقق ش��دن این نسل از 

شبكه هاي مخابراتي در کشور را فراهم نمایند.
سرعت بخشیدن در دستیابي به این فناوري نوین 
ارتباطي مي تواند در تحقق اهداف درنظر گرفته 
شده در سند چشم انداز 1404 نقش بسزایي 

داشته باش��د و دسترسي به اهداف مورد 
نظر در س��ند چشم انداز و برنامه هاي 

توسعه در حوزه فناوري اطالعات و 
ارتباطات را سرعت بخشند. 

ایران  اس��المي  جمه��وري 

به عنوان حساس ترین و مهمترین کشور منطقه، 
می بایست توجه خاص به تكنولوژی و نسل های 
جدید سیس��تم های ارتباطی داشته باشد. عدم 
توجه به این مس��ئله، در ش��رایط حاضر ضمن 
عقب افتادن کشور، ایجاد وابستگی شدید و ضرر 
اقتصادی را نیز به دنبال خواهد داشت. لذا انجام 

اقدامات زیر پیشنهاد می شود:
1. پیش بین��ی بودجه تحقیقاتی ب��رای انجام 
تحقیق��ات در حوزه نس��ل پنجم ش��بكه های 

مخابراتی،
2. ایجاد مرکز تحقیقاتی مستقل جهت انجام 

تحقیقات،
3. ارتب��اط ب��ا س��ازمان ها و پژوهش��گاه های 
بین المللی جهت داشتن نقش فعال در فرآیند 

استانداردسازی،
4. ارتب��اط ب��ا کش��ورهای دیگر ب��رای انجام 

پروژه های مشترک،
5. بررسی راهكارهای بومی سازی نسل پنجم 

شبكه های مخابراتی،
6. بررسي زیرساخت هاي الزم جهت پیاده سازي 

نسل پنجم شبكه هاي مخابراتي در کشور. 

یکي از وظایف 
دولت در 
حوزه هاي 
فناورانه 
همچون 
ارتباطات 
و فناوري 
اطالعات، رصد 
حوزه هاي 
نوظهور و اتخاذ 
تصمیمات 
مقتضي 
به منظور 
فراهم نمودن 
تمهیدات 
الزم و ایجاد 
زیرساخت 
مناسب جهت 
دستیابي به 
آن است.





  
 

 809نشاني: تهران، فلكه دوم صادقيه، برج گلديس، طبقه هشتم، واحد 
 1451796798كدپستي: 

  44288298 -44288257تلفن : 
 44288238نمابر: 

 www.4Gnews.irوب سايت:     info@4Gnews.irپست الكترونيك:
 

، جدول ذيلهستيد، فرم زير را تكميل و پس از واريز هزينه اشتراك طبق اين ماهنامه چنانچه خواستار اشتراك  

 .شماره نمابر و يا پست الكترونيك ماهنامه ارسال فرماييدبه با برگه درخواست را همراه  فيش واريزي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرم اشتراك ماهنامه نسل چهارم
.............................زمينه فعاليت: ........            ..........نام مشترك: .............................  

نسخه .......... هر شماره با تعداد  ك از شماره ................. تا شماره ............... اشترا  

...................................................................آدرس:  

.........................كد پستي: ...................................  

....................................: تلفن  

: .....................................نمابر  

 پست الكترونيكي: ............................

. 

 ريال مي باشد. 25000ريال و هزينه پست سفارشي هر بسته  100000ر نسخه مجلد قيمت ه 
 

به نام آقاي مسعود فاتح  -شعبه امام حسن  -بانك پاسارگاد 3238000101312991شماره حساب:  
 5022291043378619شماره كارت: و 

 



13
94

ن 
ــا

 آب
/ 2

ره 
ــا

مـ
ش

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

37

  آخرین برنامه ریزی سازمان نظام صنفی رایانه ای 
ب�رای برگزاری هرچه موثرتر نمایش�گاه الکامپ 21 را 

بفرمایید.
با توجه به اینكه ما در دوران پسا تحریم به سر می بریم، هدف اصلی الكامپ 
21 این اس��ت که بتواند توانمندی های بخش خصوصی را هر چه موثرتر 
نشان دهد و از آن مهم تر یک رابطه فعال و مناسب را با مصرف کنندگان یا 
مشتریان این صنف ایجاد کند. واقعیت این است که ما تالشمان را می کنیم 
تا حد امكان رنگ و بوی بین المللی را در نمایش��گاه الكامپ امسال بیشتر 
داشته باشیم باوجوداینكه برای انجام چنین هماهنگی هایی زمان طوالنی تری 
موردنیاز است؛ بنابراین سال آینده بخش بین الملل نمایشگاه پربارتر خواهد 
بود اما برای امسال هم تمام کوششمان را به کار می گیریم تا نمایشگاهی مؤثر 

و تأثیرگذار بر گذار کنیم.
  در سال گذشته چه موانع و مشکالتی باعث شد که 

سازمان نصر از برگزاری نمایشگاه الکامپ انصراف دهد؟
در س��ال گذشته یک سری مشكالتی وجود داشت که متاسفانه تا آخرین 
لحظه نتوانستیم آن ها را رفع یا درواقع جمع وجور کنیم که می توان وجود یک 
سری ناهماهنگی ها، نوع نگاه ما به مساله نمایشگاه که شاید می بایست با آن 
برخورد می شد که نشد و نوع برخوردها که ازنظر ما شفاف و روان و آن طور 
بایدوشاید نبود را نام برد؛ بنابراین در آخرین لحظات ما به این نتیجه رسیدیم 
که بهتر است نمایشگاه را برگزار نكنیم، ولی امسال تمام تالشمان را به کار 

گرفته ایم تا نمایشگاه بتواند در مسیر برگزاری باشكوه پیش رود.
  در برگزاری الکامپ 21 تا چه میزان استانداردهای 

نمایشگاهی را در نظر گرفته اید؟
من معتقدم که اگر امس��ال ما بتوانیم نمایش��گاه را نزدیک به استانداردها 
اجرا کنیم، بزرگ ترین اقدامی است که در حوزه نمایشگاهی انجام داده ایم. 
نمی گویم با اس��تانداردهای 100 درصدی ولی نزدیک به اس��تانداردهای 
قابل قبول هم خوب اس��ت. درواقع ما و شرکت توسعه تجارت در کنار هم 
باید این فضا و پتانسیل را ایجاد کنیم که برای سال آینده بتوانیم نمایشگاه 

الکامپ 21 موقعیتی اسرتاتژیک 

برای افزایش تعامالت دولت و بخش خصوصی

بهتری را بر پا کنیم.
  حضور شرکت های داخلی فعال در حوزه ICT در 
نمایشگاه های داخلی و خارجی چه دست آورد هایی را 

برای توسعه کسب وکار به همراه دارد؟
من معتقدم که باید کاری کنیم تا ش��رکت های داخلی مقداری پایشان را 
فراتر از چارچوب مرزهای کشورمان بگذارند تا بتوانیم در سطح بین المللی 
کسب وکارمان را توسعه دهیم. این برنامه ای است که هم سازمان نظام صنفی 
از زمان تشكیل دوره جدید به آن فكر می کند و هم در این نمایشگاه مدنظر 
دارد و برنامه از اولویت های ما در نمایش��گاه های بعدی هم اس��ت که آن را 
اجرایی می کنیم. چندی پیش نمایش��گاه جیتكس هم برگزار شد که من 
فكر می کنم اگر بخواهیم واقع نگر باشیم، باید بگویم که فاصله ما با نمایشگاه 
جیتكس خیلی زیاد است و برخالف دوستان که آمال و مدینه فاضله شان 
این است که ما از آن رد شویم، در حال حاضر این امكان وجود ندارد چون 
اس��تانداردهای ما در حدی نیس��ت که بتوانیم این کار را انجام دهیم، ولی 
مهم ترین مس��ئله این است که ما بتوانیم یكی یكی اس��تانداردهای الزم را 
برای برگزاری یک نمایشگاه خوب و موفق بین المللی که بتواند کسب وکار 

را گسترش بدهد ایجاد کنیم.
  درنهایت تعامل دولت تدبیر و امید با سندیکاها و 
اصناف بخش خصوصی حوزه ICT را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
در چارچوب نمایشگاه با توجه به اینكه امسال دولت الكترونیک، شعار اصلی 
دولت است، دولت به طورجدی در نمایشگاه شرکت می کند و ما تمایل داریم 
با جلسات و قرارهایی که می گذاریم ارتباط موثرتری را برقرار کنیم؛ یعنی 
بخش خصوصی و بخش دولتی را در جاهایی به هم نزدیک کنیم. االن دولت 
الكترونیک یكی از مهم ترین سرلوحه های کاری دولت است و من فكر می کنم 
بازوی اساسی که بتواند این جریان را به هدف برساند، بخش خصوصی است 
و طبیعتا نمایشگاه یكی از مكان های استراتژیک برای مالقات دولت و بخش 

خصوصی است.

همراه با
صنف

مهوین رفیع تبار

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور از تیرماه سال 1384 بر اساس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار )مصوب 1379/10/4 مجلس شورای اسالمی( و آیین نامه 
مصوب هیئت وزیران )مصوب 1383/4/24( فعالیت خود را آغاز کرد. این سازمان به عنوان بزرگ ترین تشکل مردم نهاد در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، با تالش 
بی وقفه دست اندرکاران صنعت ICT کشور، باهدف تنظیم مناسبات بخش خصوصی و دولت و مشارکت مؤثر در ساماندهی امور تجاری رایانه ای، پیش ازاین در قالب 
انجمن شرکت های انفورماتیک از سال 73 فعال بوده است که درنهایت سال 84 بر اساس مصوبه مجلس و آئین نامه هیئت وزیران، تحت عنوان سازمان نظام صنفی 
رایانه ای فعالیت خود را در مقیاس وسیع تری آغاز کرده است. در همین راستا و برای اجرای هر چه باشکوه تر نمایشگاه الکامپ، مجوز برگزاری الکامپ بیست و یکم 
به سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور واگذار شد. در همین راستا در شماره دوم ماهنامه نسل چهارم گفت وگویی داشته ایم با مهندس باقر بحری سخنگوی کمیته 

اجرایی الکامپ بیست و یکم که در ادامه می خوانید.

من معتقدم 
که باید 
کاری کنیم تا 
شرکت های 
داخلی مقداری 
پایشان را 
فراتر از 
چارچوب 
مرزهای 
کشورمان 
بگذارند 
تا بتوانیم 
در سطح 
بین المللی 
کسب وکارمان 
را توسعه 
دهیم. 



بــازار

جدیدترین گوشی های تلفن همراه

ــازار ایــران
در ب

تلفن همراه به یکی از ابزارهای ضروری این عصر تبدیل شده است. از سوی دیگر این روزها، 

یکی از قابلیت های مهم برای تلفن های همراه پشتیبانی از شبکه های 4G است تا کاربران بتوانند 

از گوشی های همراه خود برای ورود به فضای مجازی و استفاده از شبکه های اجتماعی، ارتباط با افراد 

و انجام کارهای بانکی و غیره استفاده کنند. ما در هر شماره از ماهنامه نسل چهارم سعی می کنیم 

تعدادی گوشی تلفن همراه با مشخصات متفاوت و قابلیت های متنوع و همچنین حدود 

قیمت مختلف معرفی کنیم. گوشی های همراهی که  این ماه معرفی می شوند، 

وجه اشتراکش�ان پشتیبانی از شبکه 4G است و وجه تمایزشان در 

مشخصات و قابلیت هایشان است.
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4G

این گوش��ی در سپتامبر امسال وارد بازار جهانی شد و به تازگی وارد بازار ایران شده است. پرچمدار 
جدید س��ونی دو س��یم کارته اس��ت و با ابعاد 146 در 72 در 7.3 میلیمتر و وزن 154 گرم بزرگ 
و س��بک اس��ت. اکسپریا زد5 سونی با ظاهر شیک خود مانند بس��یاری از گوشی های این شرکت از 
قابلیت ضد آب و ضد گرد و غبار بهره می برد. بطوریكه سونی اعالم کرده است، گوشی جدیدش در 
عمق 1.5 متری به مدت 30 دقیقه همچنان سالم باقی می ماند. از دیگر ویژگی های این تلفن همراه 
می توان به سنس��ور اثر انگش��ت، صفحه لمس��ی ضد خش 5.2 اینچی با رزولشن 1080 در 1920 

پیكسل اشاره کرد.
سیستم عامل: اندروید v5.1.1 اللی پاپ که قابلیت ارتقا به مارشمالو v6 را هم دارد

چیپ ست: 
س�ی پی یو: Cortex-A53 1.5 گیگاهرتزی چهار هس��ته ای  و  Cortex-A57 2 گیگاهرتزی 

چهار هسته ای 
کارت حافظه: میكرواس دی بیش از 200 گیگابایت

حافظه داخلی: 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم
دوربی�ن اصل�ی: 23 مگاپیكس��ل با فل��ش ال ای دی، 

فوکوس لمسی و پانوروما
HDR 1080وp ،دوربین ثانویه: 5.1 مگاپیكسل

رده قیمت: باال
جدیدترین محصول س�ونی موبایل در رنگ های سفید، 
مش�کی، طالیی و سبز و با عمر باتری 73 ساعت قابل 

خرید است.

Xperia z5 سـونی

میــت اس هـــواوی
این گوشی هم در س�پتامبر امسال توسط شرکت 
چینی هواوی معرفی شد و به تازگی در فروشگاه های 
ایران در دسترس قرار گرفته است. فبلت میت اس 
دو س�یم کارته اس�ت و از بدنه  فل�زی برخوردار 
اس�ت، این گوش�ی موبایل ظاهری بزرگ دارد، 
ابعاد آن 149.8 در 75 در 7.2 میلی متر اس�ت 
ولی ب�ه راحتی در یک دس�ت جای می گیرد 
و ب�ا وزن 156 گرمی خود جزو گوش�ی های 
تلفن همراه س�بک وزن به حساب می آید. 
جدیدترین گوشی هواوی ظاهری شبیه به 
آیفون 6S دارد. صفحه نمایش آن لمسی 
خازنی AMOLED اس�ت و 16 میلیون 
رنگ را نش�ان می دهد. ان�دازه آن 5.5 اینچ  

است و سطح وضوح آن 1080 در 1920 پیکسل است.
سیستم عامل: اندروید v5.1.1 اللی پاپ 

چیپ ست: هشت هسته ای کرین 935
سی پی یو: 2.2 گیگاهرتزی چهار هسته ای و 1.5 گیگاهرتزی چهار هسته ای 

کارت حافظه: میکرواس دی تا 128 گیگابایت
حافظه داخلی: 32 و 64 گیگابایت، 3 گیگابایت رم

دوربین اصلی: 13 مگاپیکسل با فلش دوگانه ال ای دی، فوکوس خودکار، 
تثبیت کننده تصویر اپتیکال

دوربین ثانویه: 8 مگاپیکسل با فلش ال ای دی 
رده قیمت: باال

مهمترین قابلیت این گوشی چینی فورس تاچ آن است 
که البته در نمونه های ع�ادی آن این قابلیت وجود ندارد. 
می�ت اس را می توانید در رنگ های طالیی، نقره ای، مش�کی و 

صورتی در اختیار داشته باشید.  

آزاده ارش��دی

Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810
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A6000 لنــوو
+HTC One E9

مایکروسافت لومیا 950 ایکس ال

عالقمندان سیس�تم عامل ویندوزفون در ایران هم کم نیستند. فبلت جدید 
مایکروسافت Lumia  950  XL نام دارد که در ماه اکتبر وارد بازار جهانی شده 
است. لومیا 950 ایکس ال تک و  دو سیم کارته است. ابعاد آن 151.9 در 78.4 
در 8.1 میلیمتر و وزن آن 165 گرم اس�ت. این لومیا هم مانند میت اس دارای 
صفحه نمایش لمسی خازنی AMOLED با 16 میلیون رنگ و اندازه آن 5.7 

اینچ است و دارای سطح وضوح 1440 در 2560 پیکسل می باشد. 

سیستم عامل: مایکروسافت ویندوز 10 
چیپ ست: هشت هسته ای اسنپدراگون 810

Cortex- 1.5 گیگاهرتزی چهار هس�ته ای و Cortex-A53 :س�ی پی یو
A57 2 گیگاهرتزی چهار هسته ای 

کارت حافظه: میکرواس دی تا 200 گیگابایت
حافظه داخلی: 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم

دوربین اصلی: 20 مگاپیکسل با فلش سه گانه ال ای دی، فوکوس خودکار، 
تثبیت کننده تصویر اپتیکال و لنز کارل زایس

 1080p ،دوربین ثانویه: 5 مگاپیکسل
رده قیمت: باال

همانطور که می دانید عنبیه چشم هرکس مانند اثر انگشت خاص آن فرد است، 
با اسکنر عنبیه چشم مایکروسافت لومیا 950 ایکس ال می توان قفل دستگاه را 
باز کرد. این فبلت در رنگ های مشکی، آبی و سفید در دسترس لومیا دوستان 

است.

اگر لنوو در بازار لپ تاپ موفق عمل کرده اما کمتر کسی در ایران آگاه و 
عالقمند به خرید گوشی موبایل این شرکت است. این شرکت در ژانویه 

امسال A6000 را وارد بازار تلفن های هوشمند کرد. این گوشی لنوو دارای 
ابعاد 141 در 70 در 8.2 میلیمتر است و با وزن 128 گرمی خود گوشی باریک 

و س�بکی به حساب می آید.  دو س�یم کارته است و صفحه نمایش 5 اینچ 
لمسی با رزولشن 720 در 1280 هست که از پنل IPS برخوردار است.

سیستم عامل: اندروید v4.4.4  کیت کت 
چیپ ست: 

سی پی یو: Cortex-A53 1.2 گیگاهرتزی چهار هسته ای 
کارت حافظه: میکرواس دی قابل ارتقا تا 32 گیگابایت

حافظه داخلی: 8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم
دوربین اصلی: 8 مگاپیکس�ل با فل�ش ال ای دی، فوک�وس خودکار، قابلیت 

تشخیص چهره و ثبت موقعیت جغرافیایی
دوربین ثانویه: 2 مگاپیکسل 

رده قیمت: ارزان
ای�ن تلفن هوش�مند چین�ی را 

می توانید در رنگ های مشکی 
و سفید تهیه کنید.

این گوشی خانواده اچ تی سی که در ماه مارس امسال معرفی شد، دو سیم کارته است و با صفحه نمایش 
لمسی 5.5 اینچی خود رنگ ها را شفاف و واضح نشان می دهد. ابعاد آن هم 156.5 در 76.5 در 7.5 

میلیمتر است و وزن آن نیز 150 گرم هست که به آن ظاهری ظریف و زیبا می دهد.

سیستم عامل: اندروید v5 اللی پاپ قابل ارتقا به v6 مارشمالو
Mediatek MT6795M Helio X10 :چیپ ست

سی پی یو: Octa-core 2  گیگاهرتزی 
کارت حافظه: میکرواس دی قابل ارتقا به 128 گیگابایت

حافظه داخلی: 32 گیگابایت، 3 گیگابایت رم
دوربین اصلی: 20 مگاپیکسل با فلش ال ای دی، فوکوس خودکار، پانوراما، اچ دی آر

دوربین ثانویه: 13 یا 4 مگاپیکسل )بسته به منطقه و بازار( 
رده قیمت: متوسط

از دیگ�ر ویژگی ه�ای ای�ن تلف�ن 
می توان ب�ه اس�پیکرهای دوقلو 
 HTC و  گوش�ی  جل�وی  در 
کیفی�ت  و   ™BoomSound
صدای Dolby در آن اش�اره 
کرد که صدای عالی را برای 
لذت ب�ردن از این گوش�ی 

فراهم کرده است.
این گوش�ی تایوان�ی در 
رنگ های طالیی صورتی 
طالی�ی  و  کالس�یک 
خاکس�تری و طالی�ی 
قرم�ز در ب�ازار ایران 

موجود است.

Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
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موتوروال هم مانند بلک بری در بازار ایران محجور مانده است. گوشی جدید این شرکت در 
جوالی امسال روانه بازار شد. موتوروال Moto X Style دارای ابعاد 153 در 76.2 در 11.1 
و وزن 179 گرم است. یكی از مهمترین ویژگی های این گوشی ضد آب با پوشش نانو آن 
است. این تلفن هوشمند تک سیم کارته صفحه نمایش لمسی خازنی دارد که اندازه آن 

5.7 اینچ است.
سیستم عامل: اندروید 5.1.1 اللی پاپ قابل ارتقا به اندروید 6 مارشمالو

چیپ ست:  
سی پی یو:Cortex-A57   دو هسته ای 1.8گیگاهرتزی و Cortex-A53 چهار 

هسته ای 1.44 گیگاهرتز
کارت حافظه: میكرواس دی قابل ارتقا تا 128 گیگابایت
حافظه داخلی: 16، 32 و 64 گیگابایت، 3 گیگابایت رم

دوربین اصلی: 21 مگاپیكسل، فوکوس با لمس و کانون گیری خودکار به همراه 
فلش دوگانه ال ای دی، تشخیص چهره و اچ دی آر
دوربین ثانویه: 5 مگاپیكسل با فلش ال ای دی

رده قیمت: متوسط
این تلفن همراه آمریکایی را می توانید در رنگ های مشکی، سفید، خاکستری و 

نقره ای داشته باشید.

Leap بلک بری
اگر گوش�ی های همراه بلک بری 
طرفدار زی�ادی در ای�ران ندارند 

اما در غ�رب یکی از محبوب ترین 
تلفن های هوش�مند هستند. بلک 

ب�ری Leap در م�اه مارس امس�ال 
معرف�ی ش�د و در آوری�ل هم عرضه 

جهانی شد.
این گوش�ی تک س�یم کارته برخالف 

بسیاری از اس�الف خود کیبورد معروف 
بلک  بری را ندارد و از صفحه نمایش لمسی 

خازنی ب�ا توانایی نش�ان دادن 16 میلیون 
رنگ به�ره می برد. ان�دازه صفحه نمایش 5 

اینچ است و وضوح آن 720 در 1280. ابعاد این 
گوشی کانادایی 144 در 72.8 در 9.5 میلیمتر و 

وزن ان 170 گرم است.
سیستم عامل: بلک بری 10.3.1

چیپ ست: 

سی پی یو: Krait دو هسته ای 1.5  گیگاهرتزی 
کارت حافظ�ه: میک�رواس دی قابل ارتق�ا تا 128 

گیگابایت
حافظه داخلی: 16 گیگابایت، 2 گیگابایت رم

دوربی�ن اصل�ی: 8 مگاپیکس�ل با فل�ش ال ای دی، 
فوکوس خودکار

دوربین ثانویه: 2 مگاپیکسل 
رده قیمت: متوسط

بلک بری Leap را می توانید با رنگ مشکی در بازارهای ایران 
خریداری کنید.

Moto X Style موتوروال

4c Mi شیائومی
گوشی بعدی که این ماه معرفی می کنیم متعلق به شرکت چینی شیائومی است. 4c Mi هم دو 
س�یم کارته است و در ماه سپتامبر امسال با ابعاد 138.1 در 69.6 در 7.8 میلیمتر و وزن 132 
رونمایی و وارد بازار شده است. همانطور که متوجه شدید این تلفن هوشمند باریک و سبک 
اس�ت و دارای صفحه نمایش 5 اینچی لمس�ی IPS LCD است که 16 میلیون رنگ را نشان 

می دهد. همچنین رزولشن این صفحه نمایش 1080 در 1920 پیکسل است.
 سیستم عامل: اندروید 5.1.1v اللی پاپ 

 چیپ ست: 
سی پی یو:Cortex-A57   دو هسته ای 1.82گیگاهرتزی و Cortex-A53 چهار هسته ای 

1.44 گیگاهرتز
کارت حافظه: ندارد

حافظه داخلی: 16و 32 گیگابایت، رم هم به ترتیب 2 و 3 گیگابایت
دوربین اصلی: 13 مگاپیکسل، فوکوس خودکار به همراه فلش دوگانه ال ای دی

1080p دوربین ثانویه: 5 مگاپیکسل
رده قیمت: متوسط

این تلفن همراه را می توانید در رنگ های سفید، خاکستری، صورتی، زرد و آبی داشته باشید.

Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 Plus

Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808

Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808
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گوشی وایلی فاکس سوئیفت را بیشرت بشناسید!
اندروید، سلطان بالمنازع در سیستم عامل گوشی های هوشمند است که شرکت های بسیار زیادی اقدام به تولید 
کاال برای آن می کنند. اما در این بین، برخی سازندگان روی به استفاده از سیستم عامل دیگری آورده اند که عالوه 
بر امكانات اندروید، از مزایای منحصربفرد خودش نیز بهره می گیرد. سیانوژن نام این سیستم عامل است که با 
پوشش برخی از ایرادات اندروید، دارای امكانات فوق العاده باالیی بوده و در کنار این موارد، از امنیت مناسبی 

نیز بهره می گیرد.
گوشی وایلی فاکس سوئیفت، یكی از معدود مدل هایی است که از این سیستم عامل محبوب بهره گرفته و 

در کنار مشخصات سخت افزاری قابل قبول، قیمتی بسیار رقابتی و عالی دارد.
سوئیفت دارای یک نمایشگر 5 اینچ با وضوح اچ دی و کیفیت باالست که از شیشه مستحكم گوریال گلس 3 

بر روی آن استفاده شده و به لطف فناوری IPS، از زوایای مختلف نیز کیفیت قابل قبولی دارد.
قلب تپنده دستگاه در اختیار محصولی 64 بیتی از اسنپدراگون است که دارای 4 هسته با فرکانس کاری 
1.4 گیگاهرتز بوده و از واحد گرافیكی قدرتمند آدرنو 306 بهره می گیرد. همچنین وجود 2 گیگابایت 
رم و 16 گیگابایت حافظه داخلی که قابلیت ارتقا نیز دارد، از دیگر مزایای این گوشی میان رده اما 

قدرتمند وایلی فاکس است.
 سوئیفت یک اسمارت فون مناسب برای عكاسی نیز است و شما می توانید با استفاده از دوربین با 
کیفیت 13 مگاپیكسلی که از فالش دوگانه LED  بهره می گیرد، تصاویر بسیار باکیفیتی را شكار 

کنید و لنز 5 مگاپیكسلی در جلو، به کمک عاشقان عكاسی سلفی خواهد آمد.
محصول وایلی فاکس به صورت پیش فرض از دو سیم کارت پشتیبانی می کند و قادر به فعالیت 
در شبكه نسل چهارم یا 4G نیز است. همچنین باتری 2500 میلی آمپری توسط کاربر در 

دسترس بوده و تا 10 ساعت می توانید با آن به صورت مداوم مكالمه کنید.
الزم به ذکر است که گوشی سوئیفت به زودی و با گارانتی شرکت فوژان تل، نماینده رسمی 

و انحصاری محصوالت وایلی فاکس در ایران، به بازار عرضه خواهد شد.
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مقـاله

از طرفي،  فناوري  هایی که در ارتباطات ش��بكه بي س��یم نسل پنجم تلفن همراه براي 
برطرف ساختن چالش ها در این پروژه مطرح مي شوند، عبارتند از:

Massive MIMO-
Full-duplex-

 FBMC 1-
Advanced coding-

 C-RAN 2-
 NOMA 3-

 SDN 4-
 NFV 5-

 Mobile CDN 6-
پروژه دیگر در کشور چین،  پروژه 5G - 863یک فعالیت حمایت شده از سوی دولت 
در زمینه نسل پنجم تلفن همراه است، که اولین فعالیت های آن به چهار حوزه و برای 

مدت سه سال تقسیم شده است)2014-2016( ]1[:
-معماری شبكه دسترسی رادیویی)RAN( که بر روی معماری مورد نیاز برای دستیابی 
به برخی از اهداف نسل پنجم تلفن همراه مانند دسترسی به نرخ 10  گیگابیت برثانیه در 
هر گره، افزایش 10 برابری بهره کارایی طیفی و انرژی و افزایش 25 برابری نرخ گذردهی 

در هر گره، متمرکز شده اند.
-تكنولوژی های انتقال رادیویی که بر روی موضوعاتی چون سیستم های چند ورودی–

چند خروجی گسترده و همكاری توزیع شده تمرکز دارند.
-اهداف، نیازمندی ها، طیف و تكنیک های الزم برای دستیابی به آن

-ارزیابی و روش های آزمون
2(کره جنوبی در سال 2013 گروه 5G Forum، متشكل از شرکت های صنعتی و 
دانشگاه ها را برای فعالیت در زمینه نسل پنجم تلفن همراه شكل داد، که رهبری آن بر 
عهده شرکت های الكترونیكی و مخابراتی می باشد. اهدافي  که براي سرویس هاي نسل 

آینده مخابرات بي سیم در این پروژه درنظر گرفته مي شود عبارتند از ]3[:

دکتر جهانگیر دادخواه چیمه
عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و 

فناوری اطالعات و مجری پروژه نسل پنجم
 Dadkhah@itrc.ac.ir 

مـروی بر رونـد شکل گیـری نسل پنجـم تلفن همــراه
تا پایان دهه جاری، نس�ل چهارم ش�بکه های ارتباط س�یار که شامل 
فناوری ه�ای LTE و LTE-Advanced اس�ت، مهمتری�ن اتفاق در 
دنیای مخابرات محس�وب ش�ده و همچنان بر پیشرفت  خود ادامه می 
دهد. با این وجود، بعد از سال 2020 نسل جدید فناوری های مخابراتی، 
به گونه ای ارائه می ش�وند که با نیاز های بازار س�ازگاری پیدا می کنند. 
در واقع در آینده نزدیک، ماشین ها، حسگرها، وسایل نقلیه، شهرهای 
هوشمند، و سیستم سالمت عمومي به صورت بی سیم ارتباط خواهند 
داش�ت و از این رو، بار شبکه دارای تنوع بسیاری خواهد بود. در واقع،  
در تفاوت بین نس�ل چه�ارم و پنجم عالوه بر افزایش س�رعت انتقال 
داده، افزای�ش ترافیک اطالعاتي به میزان قابل مالحظه، افزایش تعداد 
گوش�ی های تلفن همراه متصل به ش�بکه های بی س�یم وجود خواهد 
داش�ت. لذا نس�ل پنجم تلفن همراه برای ارائه خدم�ات بهتر، نیازمند 
کاوشگرهای هوش�مند، حسگرهاي محرک، سیس�تم های سنجش و 

ماشین هاي هوش�مند خواهد بود. پنجمین نسل سیستم های بی سیم 
می بایس�ت س�رعت انتقال اطالعات را به میزان قابل مالحظه افزایش 
دهد و در مقابل، هزینه خدمات مخابراتی را تا حد ممکن پایین بیاورد. 
از نگاه کاربران، شبکه های مخابراتی نسل پنجم تلفن همراه می بایست 
دسترسی بیشتری داشته باشند، استقالل بیشتری داشته باشند و بیش 
از شبکه های امروزی قابل اعتماد باشند. کاربران از این نسل شبکه های 
مخابراتی انتظار دارند اطالعات را با سرعت باالتر رد و بدل کند، کیفیت 
بهتر خدمات را در اختیار آن ها بگذارد، تاخیرها را به حداقل برساند و 
سیس�تم خودکار ارائه خدمات ب�ا کیفیت بهتر فعالیت کند. با توجه به 
این نیازها، تحقیقات روی نسل جدید شبکه های ارتباطی تحت عنوان 
نسل پنجم تلفن همراه در کشورهای مختلف شروع شده است. هدف 
از این تحقیقات، بررس�ی راهکارهای اجرایی، تهیه استاندارد و تعیین 

پارامترهای شبکه های نسل آینده مخابرات سیار می باشد.

 مروري بر فعالیت کشورها در نسل پنجم 
فعالیت کش��ورها، بصورت مشترک یا مجزا، با س��رمایه گذاری دولت ها و شرکت های 
مخابراتی بوده اس��ت. در این بین، کشورهای اروپایی و آسیایی بیشترین فعالیت را در 
خصوص نسل پنجم تلفن همراه دارند. مهمترین کشورهاي فعال در آسیا عبارتند از:  
چین، کره و ژاپن که در ادامه به بررسي این پروژه ها، اهداف و فناوري هاي مطرح در هر 

پروژه پرداخته مي شود. 
1(فعالیت های انجام ش��ده در خصوص نسل پنجم تلفن همراه در چین، به دو حوزه 

تقسیم می شود:IMT - 2020  و پروژه وزارت علوم و تكنولوژی
 )MOST 5-863G Project(]1[ 

پ��روژه IMT - 2020 ،  از کارگروه ه��اي مختلف براي مطالعه بر روي جوانب مختلف 
نسل پنجم تلفن همراه تشكیل شده است. مقادیر و راندمان پیش بینی شده مورد نیاز 
سیستم هاي نسل پنجم تلفن همراه که در پروژه IMT  مطرح شده اند در جدول )1( 

بیان شده است. 

جدول1- مقادیر و راندمان پیش بینی شده مورد نیاز سیستم هاي 
نسل پنجم تلفن همراه]2[

مقادیر پیش بینی شده

راندمان پیش بینی شده

نرخ داده ها
باال 

) 10 تا 100
برابر(

راندمان طبقی باالتر
)5 تا 15 برابر(

راندمان انرژی باالتر
)بیش از 100 برابر(

با بهبود عملکرد

هزینه کمتر به ازای
هر ییت ) بیش از
100 برابر کاهش(

چگالی باالی 
وسایل متصل

)میلیون ها ارتباط
در هر کیلومتر

مربع(

سرعت های
باال )بیش از

 500 کیلومتر
در ساعت(

چگالی حجم
ترافیک 
) ده ها

)Tbps/ Km2

1 . Filter Bank Multi Carrier
2 . Cloud-RAN
3 . Non orthogonal multiple access
4 . Software-Defined Networking
5 . Network Function Virtualization
6 . Content Delivery Network or Content Distribution Network
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-سرویس هاي بدون خطا براي خدمات پزشكي و امنیت عمومي و...
-سرویس هاي با راندمان توان و ذخیره سازي انرژي 

-سرویس هایي با زیرساخت هاي با راندمان هزینه 
-ارتباط بي سیم و با سیم تمامي المان هاي موجود در شبكه 

-سرویس هاي با سرعت باال،  تاخیر کم و پاسِخ زمان واقعی
 20B  در سال 2013 پروژه اي را با عنوان ARIB 3(موسسه استانداردسازي ژاپن یا  
AH یا شبكه هاي اقتضایي براي 2020 و پس از آن 7 آغاز نموده است. وظایف مطرح 

براي این فعالیت عبارتند از:
-مطالعه فناوري هاي قابل استفاده در سیستم هاي بي سیم در 2020 و پس از آن

-مطالعه مفاهیم سیستمي و معماري هاي پایه اي در 2020 و پس از آن
-مطالعه سرویس ها و کاربردهاي مطرح در 2020 و پس از آن
-همكاري و هماهنگي با سایر سازمان هاي محلي و بین المللي

از طرفي،  برخي از پروژه هاي فعال در نسل پنجم تلفن همراه در اروپا عبارتند از: پروژه 
iJOIN،  پ��روژه 5GNOW،  پروژه METIS، پروژه 5GIC،  پروژه 5GPPP که در 

ادامه شرح داده می شوند. 
  1(پروژه iJOIN  زیر نظر اتحادیه اروپا شروع به فعالیت نموده و دو هدف را براي 
ارتقاي معماري شبكه موبایل دارد که پیاده سازي کارآمد سلول هاي کوچک با چگالي 
ب��اال را به همراه حضور فناوري  هاي بک هال ناهمگون را فراهم مي کند. اهداف پروژه 

عبارتنداز ]4[: 
-معرفي مفهوم جدید RAN 8  به عنوان سرویس )RANaaS( را، که در آن عملكرد 

RAN از طریق یک پلتفرم IT  باز بر اس��اس یک زیر س��اخت ابري متمرکز 
مي شود. در واقع RANaaS  از طریق مجازي سازي واسط ها و نهادهاي شبكه 
به داخل یک معماري ابري پیاده سازي مي  شود. عالوه بر این، آن راهي جدید 

براي مدیریت شبكه موبایل و بهبود گذردهي مي باشد.
-طراحي و بهینه سازي توام دسترسي و بک هال، الگوریتم هاي مدیریت و عملكرد، 

اجتماع سلول هاي کوچک، پردازش مرکزي و بک هال ناهمگون است. 
-مزایاي این راه حل ها عبارتند از:

 RAN بهینه نمودن گذردهي سیستم-
-راندمان در هزینه، انرژي، پیچیدگي

-کاهش تاخیر و افزایش سرعت در خدمات علي رغم رشد تقاضا 
  2(پ��روژه 5G NOW  تحت حم��ای��ت اتحادیه اروپ����ا در 

FP7 Call8  با همكاري ش��رکایي از آلمان، فرانس��ه، لهس��تان 
 5G و مجارس��تان فعالیت خود را آغاز نموده اس��ت. چشم انداز
NOW  تحول در الیه فیزیكي فناوري ش��بكه مخابرات سیار 
به گون��ه اي که LTE-Advanced  به س��مت چالش هاي 
 5GNOW کارب��ردي ظهور یافته برود مي باش��د. پ��روژه
مبن��اي فعالیت هاي تحقیقات��ي خود را حل مش��كالت و 
محدودیت هایي که همزمان س��ازي و تعامد در ش��بكه هایي 

7 . 2020 and Beyond Ad Hoc (20B AH)
8 . RAN-as-a Service

پروژه 5G NOW  تحت حم��ایت اتحادیه اروپ����ا در FP7 Call8  با همکاري شرکایي از آلمان، 
فرانسه، لهستان و مجارستان فعالیت خود را آغاز نموده است. چشم انداز 5G NOW  تحول در الیه 
فیزیکي فناوري شبکه مخابرات سیار به گونه اي که LTE-Advanced  به سمت چالش هاي کاربردي 

ظهور یافته برود مي باشد. 
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LTE. LTE-A  در برخورد با کاربردهاي نس��ل آینده ایجاد 
مي کند، قرارداده است. تحقیقات نشان مي دهد که استفاده 

از شكل موج هاي غیر متعامد درکاربردهایي همچون 
MTC، باعث کاهش سیگنالینگ و افزایش نرخ داده 
مي شود. در بحث استفاده از شكل موج هاي متفاوت 
معیارهاي گوناگوني را مي توان مدنظر قرار داد که 
معیار اصلي، بحث دسترسي چندگانه براي شبكه 
نسل پنجم مي باشد. لذا، با توجه به اهداف متفاوت 
مي توان شكل موجي متفاوت و مناسب پیشنهاد 

داد]5 و6[.
  3(موسس��ه METIS  از س��ال 2012  پ��روژه 

تحقیقاتی خود را شروع کرده است که پروژه آنها شامل 
چهار بخش است. بخش اول پروژه که تحقیقات اکتشافی 

اس��ت که بمدت 2/5 سال در دس��تور کار خود دارند و تا پایان 
2015/4/30 به پایان می رسانند. سپس در بخش دوم، فعالیت های پیش 

از استاندارد سازی را مد نظر دارند و سعی بر آن دارند تا در سال 2019 به 
مرحله سوم برنامه خود، یعنی استاندارد سازی بپردازند تا در نهایت بتوانند 

از سال 2020 به بعد از این نسل بهره برداری کنند.
از آنجا که در نسل پنجم تلفن همراه هیچگونه مشخصاتی به صورت کامل 
و استاندارد مشخص نیست، برخی پارامترهای برای این نسل در این پروژه 

مطرح شده است، عبارتند از:
-1000 برابر کردن حجم داده 

-10 تا 100 برابر کردن تعداد تجهیزات متصل به شبكه
-10 تا 100 برابر شدن نرخ داده کاربر

-5 برابر کاهش یافتن تاخیر
- برابر شدن افزایش عمر باتری برای تجهیزات با توان کم. 

ساختار پروژه از 8 کار گروه  تشكیل شده است که وظایف مجموعه  این 
کارگروه ها به طور خالصه عبارتنداز: توس��عه مفاهیم سیستم،  شناسایي 
چالش ها و الزامات مورد نیاز در مدل سازي،  طراحي واسط هوایي انعطاف 
پذیر، طراحي ش��كل موج هاي جدید، مدوالسیون،  کدینگ و فرستنده 
گیرن��ده، طراحی تكنولوژی های چند آنتنه/ چند نود برای رس��یدن به 
عملكرد و قابلیت برای سیستم های مخابرات بی سیم نسل آینده، تمرکز 
بر روی شبكه های الیه ای ناهمگون چند گانه و تكنولوژی های دستیابی 
رادیویی چندگانه )Multi-RAT(، بررسی راه های فعال و امن دسترسی 

کافی به طیف و غیره مي باشد]7[. 
  4(پروژه 5GIC یكی دیگر از مراکز تحصصي 5G  در جهان مي باشد. 

اهداف اصلي مطرح شده در این پروژه عبارتند از:  
-راندمان طیفي باالتر )راندمان طیفي سطحي(

-تاخیر کم )واسط هوایي(
-راندمان انرژي 

-کاهش هزینه شبكه
-کاهش فاصله نرخ بین شبكه هاي سیار و ثابت

برنامه تحقیقاتي 5GIC به هفت ناحیه کار تحقیقاتي تقسیم شده است 

مراجع:
[1 { 4 G Americas> summary of global 5G initiatives, 2014.
[2] IMT vision towards 2020 and beyond, IMT5) 2020-G) Promotion Group, 2014.
[3] Y. Park, “5G Vision and Requirements Of 5G Forum, Korea”, 5G forum, Feb 2014. 
[4] http://www.ict-ijoin.eu/
[5]http://www.commnet.ac.uk/documents/comment_5g_workshop_5_1/130314GNOW.pdf
[6]http://cordis.europa.eu/fp7/ict/future networks/documents/call8 projects/5gnowfactsheet.pdf 
[7] METIS_project_presentation_public.pdf.
[8]http://www.surrey.ac.uk/5gic/research/index.htm
[9] http://5g-ppp.eu/

موسسه 
METIS  از 
سال 2012  
پروژه  تحقیقاتی 
خود را شروع 
کرده است که 
پروژه آنها شامل 
چهار بخش 
است. در بخش 
دوم، فعالیت 
های پیش از 
استاندارد 
سازی را مد نظر 
دارند و سعی 
بر آن دارند تا 
در سال 2019 
به مرحله سوم 
برنامه خود، 
یعنی استاندارد 
سازی بپردازند 
تا در نهایت 
بتوانند از سال 
2020 به بعد از 
این نسل بهره 
برداری کنند.

که عبارتند از: محتوا و چارچوب کاربر/شبكه، الیه فیزیكی جدید، 
MAC. RRM، پردازش توام سلول های چندگانه، آنتن ها 
و انتشار، معماری سیستم و همزیستی، شرایط آزمایشی 

و اثبات مفاهیم. 
در این پروژه،  راهكارهایي همچون رادیو ش��ناختگر، 
موج میلیمت��ري، RAN متمرک��ز / RAN ابري، 
SDN،  شبكه هاي چند آنتني انبوه، مشارکت سلول 
هاي چندگانه، مدوالسیون مراتب باالتر و... به منظور 
رسیدن به اهداف نسل پنجم و مقابله با چالش هاي 

پیش رو  مورد بررسي قرار دارد]8[. 
  5( پروژه 5GPPP تحت حمایت مشترک صنایع 
ICT اروپ��ا و اتحادیه اروپا به منظ��ور تجدید نظر در زیر 
ساخت ها و ایجاد نسل جدید شبكه ها و سرویس هاي مخابراتي 
که ارتباط با سرعت باالتر و خدمات یكپارچه در تمام شرایط تشكیل 
شده است.. مقادیر آستانه اي که براي نسل پنجم تلفن همراه در این پروژه 

پیشنهاد شده است عبارتند از: 
-افزایش 1000 برابري ظرفیت ناحیه بي س��یم و قابلیت س��رویس هاي 

متنوع تر در مقایسه با 2010
-ذخیره 90درصدي انرژي براي هر سرویس با تمرکز بیشتر بر روي شبكه 

هاي مخابرات موبایل  
-کاهش متوسط دوره زماني ایجاد سرویس از 90 ساعت به 90 دقیقه 

-ایج��اد یک اینترنت امن، قابل اعتماد با خراب��ي در حد صفر  براي ارائه 
خدمات 

-تسهیل استقرار بسیار متراکم لینک هاي مخابرات بي سیم براي اتصال 
بیش از 7 تریلیون وسیله بي سیم در خدمت 7 میلیارد نفر 

-فعال سازي حریم خصوصي کنترل شده پیشرفته براي کاربر 
ساختار پروژه 5GPPP از 4 گروه که براي هریک مدل هاي پیش ساخته 
با اهداف خاص تعریف شده است، تشكیل شده است. برخي از این اهداف 
عبارتنداز:  طراحي سیستم بي سیم 5G، واسط هوایي و چند آنتني، واسط 
هوایي چند سرویس��ي، نس��ل 5 براي MTC انبوه،  طیف جدید و امواج 
رادیوی��ي، HW/SW  مؤث��ر و پلت فرم هایي براي وس��ایل و المان هاي 
شبكه، معماري جدید براي سیس��تم رادیویي، ترکیب بک هال و فرانت 
هال، مدیریت شبكه رادیو شناختگر،  معیارها براي QoS. QoE،  امنیت 

 .]9[5G  شبكه
براس��اس تحقیقات انجام ش��ده در پروژه های مطرح در س��طح جهان،  
تغییرات در نس��ل پنجم تلفن همراه در دو دس��ته قابل تقسیم هستند: 
1( پروژه هایی که به بررسی هسته در شبكه های نسل پنجم تلفن همراه 
می پردازند و بر این اس��اس پیش��نهاداتی در خصوص استفاده در هسته 
نسل پنجم ش��بكه های تلفن همراه ارائه نموده اند و 2( پروژه هایی که 
به بخش دسترسی رادیویي نسل پنجم شبكه های تلفن همراه پرداخته 
اند. در ادامه مقاله به بررسي فناوري هاي پیشنهادي در دو بخش هسته 
و دسترس��ی و چالش هاي هریک از آن ها در نس��ل پنجم تلفن همراه 

پرداخته مي شود. 
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»آشنایی با میلیاردرهای صنعت ICT دنیا«
به استناد رتبه بندی نوامرب 2015  فوربز

فوربز )Forbes( ش�رکت رسانه ای و مجله آمریکایی است، که در سال 1917 توسط بی. سی. فوربز تاسیس شد.امروزه مجله 
فوربز هر دو هفته یک بار منتشر می شود و یکی از مشهورترین مجله های اقتصادی آمریکا و جهان بشمار می آید که در آن 
فهرستی از قدرتمندترین و ثروتمندترین افراد جهان منتشر می شود. در این گزارش نیز  با قدرتمندان صنعت پر رونق تلکام 

در دنیا آشنا می شوید. 

آن سوی
مرزها

مهوین رفیع تبار

 Net(  کارلوس اسلیم 75 ساله با دارایی خالص
Worth( 77.1 میلیارد دالر، کارآفرین، بازرگان 
و سرمایه دار مكزیكی لبنانی تبار است، که بر پایه 
رتبه بندی فوربز در سال 2015، به عنوان  دومین 
فرد ثروتمند جهان بعد از بیل گیتس شناخته 
می شود. او نقش عمده ای در صنایع ارتباطی در 
مكزیک و آمریكای التین دارد. وی مالک شرکت  
Grupo Carso ، ش��رکت ه��ای مخابرات��ی 

Telmex و  Móvil América  می باشد .

خاوی��ر نیل 48 س��اله با دارای��ی خالص 9.3 
میلیارد دالر، صد و س��ی و ششمین ثروتمند 
جهان می باش��د. ی��ک کارآفرین فرانس��وی 
و تاج��ر، فعال در ارتباط��ات راه دور و صنایع 
تكنولوژی اس��ت. او موسس و سهامدار عمده 
سازمان ارائه دهنده خدمات اینترنت ،دومین

ISP بزرگ فرانسه، سومین اپراتور تلفن همراه 
ایلیاد )Iliad( و همچنین مالک موناکو تلكام 

می باشد.

پاتریک Drahi 51 س��اله با دارایی خالص 16 
میلی��ارد دالر پنجاه و هفتمین ف��رد ثروتمند 
جهان می باش��د. او یک تاجر یهودی مراکشی 
با تابعیت فرانسوی و اسرائیلی است.بنیانگذار و 
رئیس دومین شرکت بزرگ مخابراتی در فرانسه 
با نام  Altice اس��ت.  در سال 2015، پاتریک 
و گروه��ش )Altice( ب��ا خری��د 70 درصد از 
 ،Suddenlink Communication سهام 
هفتمین ش��رکت کابلی در ایاالت متحده، وارد 
 Suddenlink . بازار ارتباطات راه دور آمریكا شد

دارای 9.1بیلیون دالر ارزش دارد .    

اناندا کریشنان 77 ساله با دارایی خالص9.7 میلیارد 
دالر، صد و بیست و نهمین فرد ثروتمند جهان می 
باشد. او یک تاجر مالزیایی سریالنكایی تبار است که 
بیشترین سهام Maxis را دارد. مكزیس شرکت 
هلدینگ مخابراتی مالزیایی است، که در زمینه ارائه 
شبكه تلفن همراه، ارتباطات ماهواره ای و خدمات 
اینترنتی فعالیت می کند. این ش��رکت در سال 
1993 راه اندازی شد و در حال حاضر ارائه دهنده 
سرویس های ش��بكه جی اس ام، اچ اس دی پی ای، 
نسل دوم و سوم، پروژه مشارکتی نسل سوم و نسل 

چهارم شبكه تلفن همراه می باشد.

ماسایوشی سان 58 ساله با دارایی خالص14.1 
میلیارد دالر، هفتاد و پنجمین فرد ثروتمند جهان 
می باش��د. او کارآفرین، سرمایه دار و مدیر ارشد 
اجرای��ی ژاپنی کره ای تبار اس��ت، که در حال 
حاضر به  عنوان موس��س و مدیر عامل اجرایی 
ش��رکت  SoftBank و ریی��س هیئت مدیره 

شرکت اسپرینت فعالیت می کند. 

 وانگ جینگ تاجر چینی، 42 ساله با دارایی 
خالص 6.9 میلیارد دالر، صد و نود و پنجمین 
ثروتمند جهان می باش��د. وانگ جینگ یک 

تاجر چینی و میلیاردر است.
 او رئی��س و مدی��ر عامل ش��رکت مخابراتی 

چینی  Beijing Xinwei است. 

Carlos Slim HeluXavier Niel

Patrick DrahiAnanda Krishnan

Masayoshi SonWang Jing
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آن سوی
مرزها

دنیس اُبراین 57 ساله ایرلندی با دارایی خالص 
6.8  میلی��ارد دالر، صد و نود و نهمین ثروتمند 
جهان می باشد.او موسس و مالک شرکت ارائه 
دهنده ش��بكه تلفن همراه )Digicel(  در 31 
بازار در سراسر کارائیب، امریكا مرکزی و اقیانوسیه 
اس��ت. اُبراین در دهه 90 با راه اندازی و ریاست 
کنسرسیوم )Digifone ESAT ( توانست یک 
مجوز تلفن همراه به دست آورد و در سال 2001، 

Digicel را در جامائیكا تاسیس کرد.

چی تائه- وون 54 ساله با دارایی خالص 3.5 میلیارد 
دالر،497 امین ثروتمند جهان می باشد.کارآفرین و 
مدیر ارش��د اجرایی کره ای است، که در حال حاضر 
به عنوان مدیر عامل و رییس هیئت مدیره شرکت 
اس کی گروپ فعالیت می نماید. یكی از بزرگترین 
ش��رکت های ارتباط��ی در کره جنوبی ک��ه دارای 
بزرگترین ارائه دهن��ده) SK Telecom (خدمات 
تلفن همراه بی سیم ، تلفن محلی، اینترنت با سرعت 
باال و  خدمات بی سیم باند پهن )WiBro (  است.

س��انیل میتال 58 ساله هندی با دارایی خالص 
6.6 میلی��ارد دالر، 208 امی��ن ثروتمند جهان 
می باش��د. یک کارآفرین و بازرگان ، موسس ، 
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل اجرایی شرکت  
Bharti Enterprises اس��ت. او همچنی��ن 
موسس  Bharti Airtel یک شرکت خدمات 
مخابراتی چند ملیتی هندی اس��ت ، که در 20 
کشور در سراسر آسیای جنوبی، آفریقا و جزایر 
کانال عم��ل می کند و مقر آن در دهلی نو می 
باشد. بزرگترین شرکت مخابراتی هند و سومین 

اپراتور تلفن همراه در جهان است.

ریچارد لی 48 ساله هنكنگی با دارایی خالص 
4.5 میلی��ارددالر، 360 امی��ن ثروتمند جهان 
می باش��د. لی رئی��س و رئیس کمیته اجرایی 
PCCW می باش��د که بزرگترین ارائه دهنده 
ارتباط��ات راه دور و IT در زمین��ه خط ثابت، 
اینترن��ت باند په��ن ، خدمات تلف��ن همراه و 
تلویزیون در هنگ کنگ است. در سال 2006، 
این شرکت س��رویس G3 خودش را در هنگ 
کن��گ راه اندازی کرد و برای اولین بار در زمان 
واقعی پخش جهانی، سرویس تلویزیون تلفن 

همراه را به کاربران G3 ارائه کرد.

نجیب میقاتی 59 ساله لبنانی به همراه برادر خود 
طاها میقاتی 70 س��اله هر دو با دارایی خالص 
3.3 میلیارد دالر،534 امین ثروتمند جهان می 
 Investcom باش��ند. آنان ش��رکت مخابراتی
را در اوج جنگ داخلی 1982 لبنان تأس��یس 
کردند و توانستند بازار خوبی در سودان، لیبریا 
و یمن بیابن��د و در 2006 ای��ن مجموعه را به 
ام تی ان آفریقای جنوبی به مبلغ 5.5 میلیارد دالر 

فروخت.

والدیمی��ر یفتاش��نكوف، ش��انی67 س��اله با 
دارایی خال��ص 2.8 میلی��ارددالر،663 امین 
ثروتمند جهان می باشد. بازرگان و مدیر ارشد 
اجرایی روس اس��ت،او در حال حاضر به عنوان 
سهامدار عمده و رییس هیئت مدیره شرکت 
بزرگ Sistema و همچنین مالک ش��رکت 
Sitronics است که هر دو این شرکت ها در 
زمینه مخابرات ، IT، تلفن همراه و... فعالیت 

می کنند. 

Denis O/BrienChey Tae-Won

Sunil Mittal Richard Li

Najib MikatiVladimir Yevtushenkov
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آن سوی
مرزها

Kenny Troutt  67 س��اله آمریكای��ی ب��ا 
دارایی خالص 1.45میلی��ارد دالر،1312 امین 
 Excel ثروتمند جهان می باش��د. او بنیانگذار
Communications ، یک شرکت مخابراتی 

مستقر در تگزاس است .

جان کادوِل 63 ساله انگلیسی با دارایی خالص 
2.6 میلی��ارد دالر،714 امی��ن ثروتمند جهان 
می باش��د . یك��ی از بنیانگ��ذاران تلفن همراه 
تلفن خرده 4u Phones اس��ت. او همچنین 
بزرگترین مالیات دهنده بریتانیا شناخته شده 

است.

شانی60 س��اله اس��راییلی با دارایی خالص 3 
میلی��ارد دالر،603 امی��ن ثروتمند جهان می 
 Global Village 1999 باش��د. او در س��ال
Telecom، یک ش��رکت مخابراتی برزیلی را 
 Swarth تاسیس کرد. او همچنین مالک گروه
اس��ت، ک��ه دارای 44درص��د از ECI تل��كام 

اسراییلی است. 

Yasumitsu Shigeta 50 س��اله ژاپن��ی با 
دارایی خالص 1.95 میلی��ارد دالر،1000 امین 

ثروتمند جهان می باشد .

Craig McCaw  66 ساله آمریكایی با دارایی 
خالص 1.8میلی��ارد دالر،1054 امین ثروتمند 
جهان می باشد . یک تاجر آمریكایی و کارآفرین، 
پیش��گام در صنعت تلفن های همراه اس��ت. او 
 Clearwire و Cellular McCaw بنیانگذار

Corporation است.

چارلز دانِسُتن 51 ساله انگلیسی با دارایی خالص 
2.7 میلیارد دالر،690 امین ثروتمند جهان می 
باشد . او از بنیانگذاران و رئیس خرده فروش تلفن 
هم��راه  Carphone Warehouse ، رئیس 
ش��رکت چند ملیتی خدمات برقی و ارتباطات 
 TalkTalk رئی��س و    Dixons دور راه  از 

Group است .

Kenny Troutt

 John Caudwell

Shaul Shani

  Naguib Sawiris

Yasumitsu Shigeta

Craig McCaw

 Charles Dunstone

نجیب  ساویرس 61 ساله با دارایی خالص 3.1 میلیارد دالر،577 امین ثروتمند جهان می باشد. کارآفرین، سرمایه دار و مدیر ارشد 
اجرایی مصری است، که در سال 1998 شرکت گلوبال تلكام را تاسیس نمود. گلوبال تلكام،شرکت مخابرات مصری است، که در 
زمینه ارائه شبكه تلفن همراه و خدمات اینترنتی فعالیت می کند.این شرکت تحت نام Orascom تلكام فعالیت خود را با راه اندازی 
نخستین اپراتور موبایل مصر بنام Mobinil آغاز کرد. این شرکت در حال حاضر دارای عملیات در خاورمیانه، آسیا، آفریقا و کانادا 

می باشد.






