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سرمقاله

رشکت مخابرات ایران؛ رویکرد جدید در نگاه به تولید داخل یا ادامه شیوه گذشته

دکتر صمد صمدیانی 
عضو هیات علمی دانشکده  پست و

 مخابرات و مدیرعامل شرکت دانش پایه دانیال موج 

ش��رکت مخابرات ایران به عنوان یکی از شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی 
در سال 1388 واگذار شد تا بتواند مستقل از سازوکارهای بوروکراتیک سیستم اداری 
دولتی به رشد و توسعه شتابان دست یابد. این اقدام از این لحاظ قابل تحسین است 
ولیکن به نظر اینجانب باعث ایجاد تفکری شد که شرکت های خصوصی شده صرفا 
باید به دنبال منافع اقتصادی باشند، بدون توجه به مسوولیت های اجتماعی و ملی )از 

جمله حمایت از تولیدات ملی باکیفیت و استفاده حداکثری از توان تولید داخل(.
در مبحث استفاده شرکت مخابرات ایران به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مصرف 
تجهیزات اکتیو و پس��یو مخابراتی از تجهیزات بومی تولید داخل، قوانین و مقررات 
زی��ادی وجود دارد، ولیکن اگر نگاهی به ش��رکت های موجود تولیدکننده تجهیزات 
اکتیو مخابراتی بیندازیم مشاهده می کنیم که تعداد معدودی از این شرکت ها وجود 

دارند، چرا؟

به نظر بنده دو دلیل مشخص در این زمینه نقش دارند:
1 - عدم سرمایه گذاری شرکت های تولیدی تجهیزات مخابراتی بر روی مقوله تحقیق 

و توسعه )R&D( و عقب افتادن از تکنولوژی های مخابراتی موجود در جهان،
2 - عدم خرید تجهیزات مخابراتی از سمت شرکت مخابرات ایران )به عنوان یکی از 

بزرگترین مشتریان شرکتهای تولیدی(.
به نظر اینجانب هر دو عامل فوق با درصدی تقریبا یکسان در افول شرکت های تولید 
کننده تجهیزات اکتیو مخابراتی نقش دارند که هم باید شرکت های داخلی تولیدات 
خود را با آخرین تکنولوژی های مخابراتی روز دنیا همگام سازند و هم شرکت مخابرات 
ایران در دوران مدیریت جدید خود از تجهیزات با کیفیت تولید داخل حمایت عملی 
نماید تا بتوانیم به دوران طالیی تولید داخلی در تجهیزات اکتیو مخابراتی نائل آییم.

 متاس��فانه صنعت مخابرات ایران از دهه 80 به دلیل حضور ش��رکت های چینی در 
ایران وارد دوره افول خود شد که باعث شد بسیاری از شرکت های داخلی تولید کننده 
به دلیل عدم س��رمایه گذاری مناسب در توسعه و تحقیقات و عدم رقابت قیمتی با 
کاالهای چینی به آستانه تعطیلی کشیده شوند. به نظر اینجانب دهه 80 دهه سیاه 

تولید داخل تجهیزات مخابراتی بود.
از اواس��ط دهه 80 با سرمایه گذاری مناس��ب مرکز تحقیقات مخابرات ایران جهت 
طراحی و تولید تجهیزات انتقال نوری نظیر SDH، CWDM، DWDM مجدد 
چندین ش��رکت در زمینه تکنولوژی های نوین انتقال نوری  مخابراتی فعال شدند، 
که هم اکنون کشور از لحاظ دارابودن شرکت های داخلی که در زمینه تولید تجاری 
تجهیزات اکتیو انتقال نوری فعال هستند در وضعیت مناسبی می باشد و محصوالت 
این ش��رکت ها در شرکت های مخابراتی به صورت تجاری در حال استفاده می باشند 

که نوید بخش روزهای خوشی برای بخش تولید داخل است.
اما متاسفانه برداشت اینجانب از دیدگاه موجود در شرکت مخابرات ایران در دوره قبل 

در زمینه استفاده از تجهیزات بومی دارای سه شرط بوده است:
1 -  از لح��اظ قیمت��ی از محص��والت ش��رکت های خارجی چینی نظی��ر ZTE و 

HUAWEI پایین تر باشند؛
نکته اینکه همین شرکت های چینی در دوران تحریم ها، پروژه های خود را در ایران 
ره��ا کردن��د و به دنبال منافع خود در کش��ورهای دیگر رفتند و دوب��اره بعد از رفع 
تحریم ها برگش��تند تا ریشه اش��تغال در بخش تولید مخابرات ایران را بخشکانند به 
روایتی نامعتبر یکی از این ش��رکت ها با پیش��نهاد تامین مالی چند صد میلیاردی 

تجهیزات انتقال نوری بازگشته است و ظاهرا فرش قرمز هم پهن گردیده است.
2 - از لحاظ کیفیت از شرکت های طراز اول جهانی باالتر باشند.

3 - از لحاظ پشتیبانی فنی بهتر از شرکت های خارجی باشند.
که عمال تحقق این س��ه اصل برای شرکت های تولید کننده ایرانی امکان پذیر نمی 
باش��د. نمونه بارز آن را می توان در برنامه خرید تجهیزات انتقال نوری POTN در 
دوره قبل بدون استفاده از توان تولیدکنندگان تجهیزات انتقال نوری داخل نام برد. 
البته اینجانب مدعی ت��وان 100 درصدی تولید داخل جهت رفع نیازهای مخابرات 
نمی باشم بلکه اینجانب معتقدم حداقل 20 تا 30 درصد پروژه های انتقال مخابراتی 

نوری مخابرات ایران با استفاده از توان تولید داخل قابل انجام می باشد.
یک��ی از موانع اس��تفاده از تجهی��زات تولید داخل به نظر اینجان��ب کم بودن تعداد 
مدیران ریس��ک پذیر و معتقد به اس��تفاده حداکثری از تجهیزات بومی است که با 
توجه به دیدگاه بسیار مثبت جناب آقای مهندس صدری، مدیرعامل محترم شرکت 
مخابرات ایران در زمینه اس��تفاده حداکثری از تجهیزات بومی، باید این جایگزینی 
در معاونت های فنی و ستادی و مدیران منطقه و معاونت های ستادی و فنی مناطق 
صورت پذیرد تا شرکت یکپارچه در راستای تحقق برنامه ره نگاشت و همچنین تحقق 

اقتصاد مقاومتی در شرکت مخابرات ایران به صورت موزون و یکپارچه گام بردارد.
اگر این امر محقق شود قطعا بحث اشتغال در بخش ICT کشور به صورت جهنده 
ای رشد خواهد کرد و شرکت های تولید کننده تجهیزات مخابراتی به روزهای طالیی 

خود نزدیک خواهند شد.



w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

9

13
96

اه 
ن   م

هم
 / ب

29
ره 

ما
ش

حبیب رستمی
مدیر گروه پژوهشی فناوری اطالعات

سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف 

یادداشت
ماه

تاثیر Hybrid Communication  در کاهش تصادفات خودرویی کشور

چرا مطالبه جدی برای استفاده از فناوری های نوین در جهت بهبود ایمنی حمل و نقل 
وجود ندارد؟مگر نه این اس��ت که »ایمنی حمل و نقل« به عنوان یکی از فناوری های با 
اولویت در سند نقشه جامع علمی کشور مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است؟ تاکنون چه 
برنامه جدی برای استفاده از فناوری های نوظهور برای بهبود ایمنی حمل و نقل در کشور 
داشته ایم؟ در سند نقشه راه ایمنی راههای کشور چه جایگاهی برای این نوع فناوری ها دیده 
شده است و چه برنامه عملیاتی برای استفاده از آنها وجود دارد؟مگر نه این است که مقام 
معظم رهبری در بیانات اخیرشان پیرامون موضوع تصادفات جاده ای فرموده اند و تکلیف 
کرده اند که دستگاه های مختلف، سهم خود را در این قصیه ادا نمایند. آیا سهم نهادهایی 
مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی صنعت خودروسازی در کشور، وزارت 
راه و شهرسازی به عنوان متولی امور جاده ای در کشور، وزارت کشور به عنوان متولی امور 
ترافیک شهری و پلیس راهور به عنوان ناظر بر اجرای قوانین و مقررات رانندگی در کشور، 
نباید این باشد که به طور اصولی به استفاده از فناوری های کارآمد برای بهبود ایمنی حمل 
و نقل توجه شود؟در گزارش نشست اخیر کمیسیون ایمنی راه های کشور آمده است که 
اعضاء محترم این کمیس��یون در جریان قابلیت و نحوه عملکرد سامانه پایش هوشمند 
تردد ناوگان )سپهتن( قرار گرفته اند. آیا این سوال در کمیسیون مزبور مطرح نشده است 
که این سامانه از کدام فناوری برای بهبود ایمنی حمل و نقل عمومی در جاده های کشور 
استفاده می کند؟ و اینکه سامانه سپهتن چگونه و با استفاده از کدام فناوری می تواند از وقوع 
تصادفات ناوگان جاده ای در کشور جلوگیری نماید؟ امروز دنیای پیشرفته و دولتمردان 
کشورهای پیشرو در زمینه حمل و نقل هوشمند، با دغدغه نجات جان شهروندان خود و با 
هدف به صفر رسانیدن تلفات تصادفات خودرویی، به اهمیت و ضرورت استفاده از فناوری 
ارتباطات خودرویی مبتنی بر استاندارد IEEE 802 . 11p رسیده اند که به DSRC در 
باند فرکانس��ی 5.9 گیگاهرتز مشهور است و استفاده از این فناوری را یک راهکار بسیار 
مؤثر و کارآمد برای بهبود ایمنی در ترددهای خودرویی می دانند.از باب نمونه و به عنوان 
شاهد اقدامات این کشورها می توان به تفاهمنامه اخیر مسئولین جاده ای در اتحادیه اروپا با 
خودروسازان این قاره اشاره کرد که در آن خودروسازان متعهد شده اند خودروهای تولیدی 

خود را از سال 2019 با قابلیت های مبتنی بر فناوری فوق الذکر به بازار عرضه کنند.
می توان احتمال داد که اگر در این کش��ورها اس��تفاده از سامانه ای مانند سپهتن الزامی 
می ش��د، به عنوان یک فرصت ارزشمند، منتظر سال 2019 نمی ماندند و این سامانه را 
طوری طراحی می کردند که بالفاصله در زمان نصب بتوانند از فناوری یاد شده استفاده 
کنند.هم اینک بسیاری از خودروس��ازان دنیا برای استفاده از این فناوری در خودروهای 
آینده خود برنامه ریزی کرده اند و از همه جلوتر، شرکت خودروسازی جنرال موتورز اولین 
نمونه کادیالک تولیدی خود را در سال 2017 با استفاده از این فناوری به بازار آمریکای 
شمالی و کانادا عرضه کرده است. اکثریت این خودروسازان و بیشتر فعاالن صنعت خودرو 
که مرکزیت فعالیت آنها در دیترویت آمریکا می باشد، اخیراً در نامه ای به تاریخ 20 نوامبر 
2017 خطاب به وزیر حمل و نقل این کشور خواستار این موضوع شده اند که دولت ضمن 
توجه به اهمیت پش��تیبانی از این فناوری و محافظت از باند فرکانسی آن برای کاهش 
تلفات و مجروحین تصادفات خودرویی، شرایط توسعه کاربردهای آن را با ابزارهای قانونی 

تسهیل نماید.

  اما وضعیت ما در ایران؟ 
آمده ایم و در س��ال 1392 س��ند »اهداف و سیاس��ت های توسعه صنعت خودرو در افق 
1404« را توس��ط وزارت صنعت، معدن و تجارت منتش��ر کرده ایم که در آن استفاده از 
فن��اوری ارتباطات خودرویی به عنوان یک سیاس��ت برای تولید خودرو رقابت پذیر ذکر 
شده است. ولیکن وقتی امروز به سراغ خودروسازان برای توجه به این فناوری می رویم، 
با کمال تعجب می بینیم که نهایت ارتباطات خودرویی را در بکارگیری فناوری ارتباطات 

سلولی )تلفن همراه( می دانند. گویی خودروسازان پیشرفته دنیا از درک توانمندی های 
تلفن همراه عاجزند و از سر ناآگاهی به سراغ فناوری DSRC رفته اند.آمده ایم و در سال 
1392 استاندارد IEEE 802 . 11p را به عنوان یک استاندارد ملی برای دسترسی های 
بی س��یم در محیط های خودرویی توسط سازمان ملی استاندارد ایران مورد تصویب قرار 
داده ایم، اما وقتی به سامانه سپهتن رسیده ایم، رفته ایم و از استاندارد منسوخ شده ای در 
کش��ور کره جنوبی استفاده کرده ایم که نسل اول DSRC است و فاقد هرگونه کارآیی 
عملیاتی برای کاربردهای ایمنی در جاده های کش��ور می باشد. در واقع بسیار ساده، یک 
فرصت بی نظیر برای بکارگیری و توس��عه کاربردهای استاندارد IEEE 802 . 11p را از 
دست داده ایم. آمده ایم در آبان ماه 1394 از طریق هیأت محترم دولت، الزام به استفاده 
از فناوری ارتباطات خودرویی را در سامانه های حمل و نقل شهری به تصویب رسانیده 
و آن را با تأکید بر اجرا در یک بازه زمانی دو ساله، ابالغ  کرده ایم، اما تا امروز کدامیک از 
نهادهای مسوول به اجرای این مصوبه توجه داشته اند؟آمده ایم به عنوان یک کشور پیشرو 
در منطقه و حتی جلوتر از بسیاری کش��ورهای دیگر، در مردادماه 1395 با دقت نظر و 
آینده نگری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پروانه عمومی بهره برداری از فضای 
فرکانسی مورد نیاز برای اجرای کاربردهای خودرویی فناوری DSRC را منتشر کرده ایم، 
اما امروز وقتی به اپراتورهای تلفن همراه کشور می گوییم بیایید مانند کشورهای پیشرفته 
 DSRC بر روی استفاده از کاربردهای ارتباطات هیبریدی )استفاده یکپارچه از فناوری
و ارتباطات سلولی( برنامه ریزی داشته باشیم، در پاسخ بدون توجه به راهبرد منتخب در 
دنیا و معرفی مقوله Hybrid Communications که بیان کننده استفاده توأمان از 
این دو فناوری است، آینده فناوری 5G را برای ما تصویر می کنند و خود را مستغنی از 
بکارگیری فناوری DSRC نشان می دهند. در حالی که اوالً هنوز راه بسیار زیادی برای 
عملیاتی شدن 5G باید طی شود، ثانیاً این فناوری حتی در زمان بلوغ نیز نمی تواند به 
قابلیت های کنونی DSRC برای کاربردهای ایمنی برسد و ثالثاً اینکه اساساً مقدور نیست 
که بتوانند خدمات 5G را در جاده های ما ارائه نمایند. جاده هایی که هم اینک پس از سالها 
هنوز پوشش دهی کامل برای استفاده از خدمات نسل 3G را ندارند و در همین جاده هاست 
که نیازمند خدمات فناوری DSRC برای اجرای کاربردهای ایمنی و غیرایمنی هستیم.و 
بعد می آییم پروژه سپهتن که بار مالی عمده آن بر دوش مالکین خودروهای ناوگان حمل 
و نقل عمومی است را اجرا می کنیم، بدون آنکه توجه داشته باشیم در صورت استفاده از 
فناوری ارتباطات خودرویی مبتنی بر استاندارد فوق الذکر در آن می توانیم درصد بسیار 
باالیی از تصادفات جاده ای را کاهش دهیم. اساساً به این موضوع توجه نداریم که پروژه 
سپهتن می تواند پیشران توسعه کاربردهای فناوری ارتباطات خودرویی در کشور باشد و 
یک تحول اساسی در ایمنی و اقتصاد حمل و نقل کشور ایجاد نماید.و می آییم پروژه ثبت 
تخلفات رانندگی را با نصب سامانه های گرانقیمت تصویری در راههای شریانی کشور اجرا 
می کنیم و این مهم را فراموش می کنیم که با استفاده از امکانات نصب شده در این پروژه و 
با هزینه بسیار ناچیز می توانیم بستر ارتباطی الزم برای اجرای گستره وسیعی از کاربردهای 
فناوری ارتباطات خودرویی را  ایجاد نماییم. کاربردهایی که به راههای ایمن تر، مسافرتهای 
راحت تر و محیط زیس��ت پاک تر منجر می شوند. کاربردهایی که می توانند فرصت های 
متعددی را برای اشتغالزایی جوانان کشور در زمینه ارائه خدمات و تولید محصول نرم افزاری 
و سخت افزاری حوزه حمل و نقل هوشمند فراهم نمایند.در پایان این سئوال مهم همچنان 
مطرح است که چرا با وجود این واقعیت های آشکار و این فرصت های بی نظیر برای بهبود 
ایمنی حمل و نقل در کشور، به توانمندی های موجود توجه نمی شود و مطالبه جدی برای 
استفاده از این فرصتها و توانمندی ها وجود ندارد. آیا باید همچنان بنشینیم و نظاره گر 
پیشرفت های دیگران، کشته های تصادفات خود را بشماریم و با بازی آماری، اثبات کنیم 

که خوب کار کرده ایم؟!
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لزوم توجه به اقتصاد سایربمحور در ایران
بدون تردید در جهان امروز فضای مجازی و س�ایبری تبدیل به یکی از اهرم های قدرت کش�ورها شده است و کسانی که در این زمینه 
سرآمد هستند، در عرصه اقتصادی و تجاری نیز مزیت های بسیاری برای رقابت دارند و به همین دلیل امروزه دولت های توسعه یافته، 

همه تالش خود را برای ایجاد زیربنای فعالیت های اقتصادی عرصه سایبری به کار گرفته اند.
طی چند دهه گذشته و مخصوصاً در یک دهه اخیر، توسعه اینترنت و فضای مجازی و همچنین افزایش پهنای باند، زمینه را برای تحقق 
اقتصاد جهانی و حذف مرزها فراهم کرده است. در این میان، به راحتی می توان به موفقیت شرکت  های اینترنتی همانند گوگل و آمازون، 
اَپل و سایر شرکت های بزرگ در بهبود موقعیت اقتصادی آمریکا و درآمدزایی از طریق فضای مجازی پی برد و در همین راستا دولت 

آمریکا همه تالش خود را برای رفع مشکالت تاجران در عرصه فضای مجازی به کار گرفته است.

 ام��روزه متخصصان امر معتقدند که دولت  ها برای توس��عه تج��ارت خارجی و فتح 
بازارهای جهانی باید عالوه بر رفع محدودیت های گمرکی و موانع توسعه بازار داخلی، 
شرایط استفاده از اینترنت ارزان و پرسرعت را برای همگان مخصوصاً فعاالن تجاری 
فراهم نمایند و در این راس��تا ارتقای امنیت در عرصه سایبری نیز بسیار مورد توجه 
کارشناسان قرار می گیرد. اکنون شرکت های موفق در عرصه تجارت جهانی از تغییر 
رفتار مشتریان و روی آوردن آنها به خریدهای اینترنتی نهایت بهره برداری را می کنند 
و دولت را نیز ترغیب به افزایش پهنای باند اینترنت کرده اند و این امر ناشی از درک 

جدیدی است که فعاالن اقتصادی از قدرت فضای مجازی دارند.
نگاه متخصصان و سیاس��تگذاران در کشورهای پیشرفته به اینترنت فاصله بسیاری 
با این نگاه در کش��ورهای جهان سوم دارد. در جهان اول سیاستگذاری ها به سمتی 
است که اینترنت به ابزاری برای پیشرفت اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی مبدل 
ش��ود، اما علی رغم تالش های انجام شده در چند سال اخیر همچنان فاصله زیادی 
با اقتصاد اینترنتی وجود دارد. هنوز اقتصاد سایبرمحور راهکاری برای حل مشکالت 
اقتصادی و درمان بحرانها نیس��ت و این در حالی اس��ت که بخشی از تولید ناخالص 
داخلی کشورهای توسعه یافته را اقتصاد در عرصه دیجیتال تشکیل می دهد؛ چراکه 
اکنون بالغ بر دو میلیارد نفر از جمعیت زمین به اینترنت دسترس��ی دارند و طبیعتاً 
تنظیم برنامه هایی خردمندانه برای اقتصاد در فضای مجازی می تواند بخش��ی از بار 

رونق اقتصادی و رفع معضالت در کشور را بر دوش بکشد.
با توجه به نکاتی که به عنوان مقدمه بیان شد، پر واضح است که هم سیاستگذاران 
در عرصه جهانی به س��مت توسعه سیستم های دیجیتال برای کسب درآمد، توسعه 
اقتصادی و ایجاد اشتغال رفته اند و هم اینکه رفتار شرکت های بزرگ جهانی با تغییر 
رفتار مشتریان و افزایش نگاه آنها به فضای سایبری دگرگون شده است. نکته دیگری 
که باید بدان اشاره کرد وضعیت نوپای کسب و کارهای اینترنتی در ایران است که در 
ادامه به آن پرداخته خواهد شد اما مسلماً در دنیای کنونی برای کسب سود و توسعه 

اقتصادی نمی توان فضای سایبری را نادیده گرفت.

  ضرورت استقبال گرم از اقتصاد سایبری
برای توسعه اقتصادی در فضای مجازی باید با آغوش باز به سراغ اینترنت پر سرعت و 
همچنین اطالعات آزاد پایش شده برویم. با توسعه اقتصاد سایبری، هر واحد تجاری 
کوچک این توان را دارد که با دسترسی به اقتصاد جهانی و توسعه کسب و کار از این 
طریق، کاالهای تولیدی خود را با کمترین هزینه ممکن به فروش برساند؛ موضوعی 
که شاید در چند دهه گذشته به ذهن هیچ کسی خطور نمی کرد اما امروزه بخشی از 

منافع اقتصادی کشورها با فضای مجازی گره خورده است.
استفاده از تکنولوژی های نوین، منجر به خلق ثروت های بسیاری می شود و نمونه بارز 
آن را در کشورهای جنوب شرقی آسیا مشاهده می کنیم که چگونه خدمات اینترنتی 
منجر به خلق ثروت و احیای چرخه تولید شده است. انتظار می رود کشور ایران هم 
در زمینه تعداد افرادی که از اینترنت استفاده می کنند و هم وضعیت پهنای باند، در 

مهدی دعاگوییحبیب اله حواریون 

وضعیت مناس��ب تری قرار گیرد. در دنیای کنونی، توسعه ارتباطات از طریق فضای 
مجازی، باعث کاهش محدودیت زمان و مکان شده است و دیگر نمی توان چیزی را 
از چشمان تیز بین پنهان نمود. اینترنت منجر به ایجاد شرایطی شده است که خدمات 
دولتی با س��هولت بیشتری در اختیار شهروندان قرار گرفته و نیز از گسترش مفاسد 

اقتصادی، اداری و غیره جلوگیری کند.

  واقعیتی به نام اقتصاد سایبری
اقتصاد در عرصه اینترنتی و مجازی موضوعی اس��ت که نمی توان آن را انکار کرد و 
اکنون بس��یاری از خریدها و کسب و کارها به صورت آنالین صورت می گیرد و همه 
گزارش هایی که نهادهای معتبر همانند بانک جهانی ساالنه منتشر می کنند حکایت 
از افزایش سهم سایبر در اقتصاد جهانی دارد. به عنوان مثال براساس گزارش منتشر 
ش��ده بانک جهانی، اقتصاد مجازی در س��ال های 2009 و 2010 هرکدام حدود 3 
میلیارد دالر درآمد داش��ته است و این بازدهی تجارت در عرصه مجازی، کشورهای 
مختلفی را مشتاق به ورود به چنین مسیری کرده است. البته اگر در گذشته بخش 
زیادی از فعالیت مردم در اینترنت صرف سرگرمی و بازی می شد اکنون شاهد توسعه 

بسیار زیاد فعالیت در دنیای مجازی اقتصادی هستیم.

  اهمیت امنیت سایبری
نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد اهمیت امنیت در فضای سایبری است. در 
صورت نبود امنیت و محرمانگی در این عرصه، زمینه برای سوءاستفاده و حتی آسیب 
به اقتصاد ملی فراهم می ش��ود. این موضوع نیز در کس��ب موقعیت بهتر اقتصادی یا 
افول آن مؤثر است. بنابر آمارهای معتبر، عدم امنیت کافی در عرصه سایبری، ساالنه 
میلیاردها دالر خس��ارت برای اقتصاد جهانی در پی دارد بنابراین دولت ها و مدیران 

شرکت  های اقتصادی باید موضوع حمالت سایبری را جدی بگیرند.

  توسعه پول های مجازی
نکته دیگر در عرصه اقتصاد سایبری، توسعه پول های مجازی با عناوین مختلف است 
که به عنوان مثال می توان به بیت کوین  و بالک چین و ... اشاره کرد. ظرفیت استفاده 
از هرکدام از این پول ها در تسهیل مبادالت تجاری و کاهش هزینه هاست. بیت کوین 
در چند سال اخیر در بازارهای جهانی، جای خود را باز کرده و به ابزاری تأثیرگذار در 
مبادالت اقتصادی تبدیل شده است و هر روز شاهد افزایش شرکت هایی هستیم که 
بیت کوین  و نظیر آن را می پذیرند. بنابراین می توان از توسعه پول در فضای مجازی 

نیز به عنوان ابزار دیگری در توسعه اقتصاد سایبری اشاره کرد.

  توسعه استارتاپ ها در اقتصاد سایبرمحور
در س��ال های اخیر شاهد افزایش توجه کارآفرینان به استارتاپ ها در سطح جهانی و 
حتی در داخل کشور هستیم. هرچند استارتاپ ها در کشور ما نوپا هستند اما اهمیت 
آنها در اشتغال زایی و کسب درآمد باعث شده تا متخصصان حوزه تکنولوژی، درصدد 
توس��عه این بازار جدید باشند و کاماًل اثبات شده است که استارتاپ ها نقش تعیین 
کننده ای در آینده اقتصاد جهان دارند و به همین دلیل در سال های اخیر استارتاپ ها 

توسعه بسیاری در عرصه جهانی داشته اند.
نکته مهمی که باید در مورد اس��تارتاپ ها بدان اش��اره کرد این است که این رویداد، 
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زمین��ه را ب��رای حمایت از ایده های خالقان��ه کارآفرینان جوان فراهم کرده اس��ت. 
استارتاپ ها که بخش اعظم فعالیت آنها مبتنی بر فناوری و تکنولوژی  است هنوز در 
ایران نوپا هستند اما برخی از این کسب و کارها، یک شبه ره صد ساله را طی کرده اند 
و بازدهی اقتصادی نیز داشته اند. هرچند استارتاپ ها در کشور ما جوان هستند اما باید 

توجه جدی تری به این رویدادها از جانب مسئوالن صورت گیرد.

  لزوم توجه به اقتصاد سایبری در ایران
قطعاً تعداد بسیاری از مردم ایران، روزانه بخشی از وقت خود را صرف انجام فعالیت های 
اینترنتی می کنند و همین عامل می تواند به ابزاری برای توس��عه اقتصاد سایبری در 
ایران، همگام با سایر کشورهای جهان تبدیل شود. کشور ما از جمله کشورهایی است 
که اقتصاد آن وابس��ته به درآمدهای نفتی می باشد. اقتصاد ایران از معضالت مهمی 
همانند نرخ باالی تورم و بیکاری و نرخ پائین رشد اقتصادی رنج می برد و این مساله 
نیازمند درمانی اساس��ی اس��ت. امروزه اقتصاد مجازی در بسیاری از کشورهای دنیا، 
عاملی پیشران و مهم در اقتصاد تلقی می شود و حتی می توان به این اقتصاد به عنوان 
عاملی جایگزین برای درآمدهای نفتی نگاه کرد. نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره 
کرد این است که اقتصادی که برای سال ها تحت تحریم های بین المللی بوده و از این 
راه آس��یب های جدی دیده اس��ت، قطعاً نیازمند مقاوم سازی است و فضای مجازی 

کشور می تواند در نیل به این هدف، ما را یاری کند.
با توجه به نکاتی که بیان شد، توجه به اقتصاد سایبری در کشورمان نیازمند مقدماتی 
است که از جمله این موارد، توجه جدی به فضای مجازی به عنوان بخشی واقعی و 
مهم از اقتصاد کشور، توجه به کارکردهای فضای مجازی و توجه به نقش پیشران آن 

در مقاوم س��ازی اقتصاد و در نظر گرفتن فضای سایبری به عنوان ابزاری برای تولید 
ثروت اس��ت که می تواند همپای س��ایر درآمدهای کشور، در تولید، اشتغال و کسب 

ثروت مؤثر واقع شود.

  نکته پایانی
در این مقاله اش��اره شد که فضای مجازی در دنیای کنونی بخشی از اقتصاد جهانی 
را در اختیار گرفته اس��ت و بس��یاری از دولت ها نیز وادار به حمایت از فعالیت های 
اقتصادی در این عرصه شده اند. در کشور ما نیز توجه به اقتصاد سایبری همگام با سایر 
کشورهای جهان پیش نرفته اما توجه به این عرصه و شبکه ملی اطالعات می تواند در 
توسعه زیرساخت های اقتصاد مجازی و حمایت از کسب و کارهای اینترنتی مؤثر واقع 
شود. در کشور ما، سال جاری با عنوان »اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال« نامگذاری 

شده است و قطعاً توجه به اقتصاد سایبری در تحقق این مسئله مؤثر است.
نکته ای که باید در پایان بدان اشاره نمود این است که نقش فضای اینترنتی و اقتصاد 
سایبری در تولید ثروت آنچنان مفصل است که در این مقاله کوتاه نمی گنجد اما پر 
واضح است که میزان توجه به اینترنت در جهان رو به افزایش است و افزایش کاربران 
در فضای مجازی دارای مقدماتی اس��ت که از جمله این موارد، افزایش پهنای باند و 
دسترسی آزاد به اطالعات پایش شده در میان عموم مردم است و در این راستا نقش 
و حمایت دولتی بسیار تعیین کننده است و دولت می تواند از طریق اقداماتی همانند 
توسعه اینترنت پرسرعت، افزایش امنیت در فضای سایبری، افزایش مشوق های مالیاتی 
برای ش��رکت های دانش بنیان و فعال در حوزه تکنولوژی و همچنین استارتاپ ها و 

اقداماتی از این دست، نقش خود را در توسعه اقتصاد سایبری ایفا نماید.

توجه به اقتصاد سایبری در کشورمان نیازمند مقدماتی است که از جمله این موارد، 
توجه جدی به فضای مجازی به عنوان بخشی واقعی و مهم از اقتصاد کشور، توجه به 

کارکردهای فضای مجازی و توجه به نقش پیشران آن در مقاوم سازی اقتصاد و در نظر 
گرفتن فضای سایبری به عنوان ابزاری برای تولید ثروت است که می تواند همپای سایر 

درآمدهای کشور، در تولید، اشتغال و کسب ثروت مؤثر واقع شود.
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1- پس از فروپاش��ی اتحاد جماهیر ش��وروی و صرفه جویی حاصل از بودجه جنگ 
س��تارگان و روانه  ش��دن این منابع مالی در بازارهای مالی و مس��کن و از آن جا که 
حجم عظیم منابع آزادشده قادر نبود بازار سهام را ببلعد، ایده ابزارهای مالی و توسعه 
فناوری های غارت پول در قالب پدیده های نوینی به نام قراردادها، آپشن، اولویت بندی 
خرید و فروش آتی مطرح و به سرعت ابزارهای مالی به  عنوان سالح های کشتار جمعی 
مالی مطرح ش��دند. در واقع بنیاد فروپاشی بازارها در سال های 2008 به بعد همین 
ابزارهای مالی بوده که فاقد هرگونه پش��توانه عملی بوده و صرفا تولید ثروت کاغذی 
می کردند. امروزه اقتصاد مبتنی بر ابزارهای مالی را بخش غیر واقعی اقتصاد و اقتصاد 

مبتنی بر تولید و خدمات را بخش واقعی اقتصاد می نامند.

2- بعد از نخس��تین س��قوط آزاد بازار س��هام در  س��ال 1998، طراحان و مبدعان 
بازارهای نوین پدیده جدیدی را به نام ارز س��ری که بعدها ارز دیجیتالی هم نامیده 
ش��د، راه اندازی کردند. از آن جا که در بحران های 1998 به بعد اش��خاص و نهادهای 
متعددی به  عنوان بنیان سقوط بازار معرفی و افشا شدند، طراحان این پدیده جدید 
از اساس ناشناخته و با نام های مستعاری که هیچ گونه رد و نشانی از آنان وجود ندارد، 
ایده پرداز بیت کوین شدند و در واقع برای تبری از مسئولیت عمال مسئولیت آتی این 
پدیده را که یک مفهوم بیش نیست، بر عهده خود خریداران و فروشندگان بیت کوینی 
واگذار کردند تا هیچ کس مقصر شناخته نشود؛ زیرا عمال به  ظاهر هیچ دولت، بانک 
مرکزی و یا نهاد مستقل قانونی مسئولیت بیت کوین را بر عهده نگرفته و صرفا گفته 
می ش��ود که شخصی به  نام ساتوشی ناکاموتو در یک فهرست ایمیل رمزنگاری شده 
مشخصات نخستین بیت کوین را منتشر کرده است. این  که این شخص مذکر، مونث، 
شخصیت حقیقی با چه ملیتی و کجا مستقر است تاکنون مشخص نشده است؟! یعنی 

غالمحسین دوانی
عضو شورای عالی انجمن 

حسابداران خبره ایران 

دالیل مخالفت نظام های مالی جهان با بیت کوین چیست؟

مدت هاست که موضوع معامالت مجازی پدیده ای به نام بیت کوین در شبکه ها در رسانه های اجتماعی مطرح شده است. اساسا در جامعه ما هر گونه پدیده های نوین بدون 
بررس�ی آثار و عواقب آن به  س�رعت مثل مد روز مورد استفاده قرار می گیرد.واقعیت آن است که جهان دیجیتال نیازمند اقتصاد دیجیتالی است و بسیاری افراد ترجیح 
می دهند که معامالت خود را به صورت ناشناس انجام دهند تا عالوه بر محفوظ و محرمانه  بودن معامالت از پرداخت هزینه های اجتماعی نظیر مالیات نیز فرار کنند. عالوه بر 
آن معامالت شبکه ای بیت کوین راهکاری مناسب جهت پولشویی نیز است زیرا هیچ گونه فرآیند قانونی بر آن مترتب نیست؛ مضافا بر آن که انجام عملیات فیزیکی بانکی 
مدت بردار )تحت ضابطه ساعات کار بانک( بوده اما انجام عملیات بیت کوین مدت بردار و تعطیل بردار نبوده و کارمزد آن بسیار نازل است.مزیت ویژه معامالت بیت کوین به  
ویژه برای باندهای مافیایی و جنایتکاران سازمان یافته مالی عدم انتقال اطالعات مالی یا شخصی به شبکه های دیگر است؛ البته نباید فراموش کرد که اصل محرمانگی در 

بیت کوین کامال بستگی به نرم افزار قابل استفاده دارد که به  هر حال طراحان نرم افزار و شبکه های اپلیکیشن قادر به استفاده از این اطالعات هستند.
با توجه به جوی که عمدتا از س�وی بازیگران س�هم باز اندر فواید بیت کوین و بیت کوین بازی درآورده اند به  ناچار تا آن جا که اطالعات در دس�ترس است، این پدیده مورد 

کنکاش قرار می گیرد.

در جهانی که ش��بکه های ماهواره ای از راه دور لرزش دست، شبکه های چشمی و یا 
شناسه های کامپیوتر افراد را شناسایی می کنند، این بانی بیت کوین شناسایی نشده 

است که همین خود بر ترفند جهانی این پدیده تأکید دارد.

3- بیت کوین )Bitcoin( نوعی واحد پول دیجیتال و در واقع واحد پول رایج در شبکه 
است که اخیرا در بین کاربران ایرانی رواج پیدا کرده است اما واقعا بیت کوین چیست و 
از کجا آمده است؟ این پدیده نخستین بار اوایل فوریه  سال 2009 در پی مقاله ای که 
توسط برنامه نویس ژاپنی به نام ساتوشی ناکاموتو )Satoshi Nakamoto( منتشر 

شد به دنیا معرفی شد.

  بیت کوین بر پایه رمزنگاری است؛ نه اعتماد
هیچ کس از خارج سیس��تم قادر به تولید پول بیش��تری نیست. بانک های مرکزی و 
دولت ها نقش��ی در تولید بیت کوین ندارند. در بیت کوین همه چیز بر پایه رمزنگاری 

است؛ نه بر پایه اعتماد.
بانک ها همواره بر تبادل الکترونیکی مالی نظارت دارند تا کسی نتواند یک پول را دو بار 
خرج کند! درباره پول نقد چنین مسأله ای مطرح نیست، زیرا نمی توان یک اسکناس را 
به دو نفر همزمان داد اما در مورد پول دیجیتال همواره این خطر وجود دارد که یک 
پول چند بار خرج شود. ناکاموتو راه حل هوشمندانه ای با استفاده از روش رمزنگاری 
ارای��ه کرد. نرم افزار بیت کوین تمام تبادالت مالی را رمزنگاری می کند؛ فرس��تنده و 
دریافت کننده بیت کوین در هر مبادله با رش��ته ای از اعداد شناخته می شوند اما یک 
مدرک عمومی از حرکت هر بیت کوین در تمام شبکه منتشر می شود. در این مبادالت 
ن��ام طرفین مبادله محفوظ اس��ت اما همه می توانند انتقال پول را مش��اهده کنند؛ 
بنابراین، این نرم افزار اجازه نمی دهد یک پول دو بار خرج ش��ود. یک زنجیره بلوکی 
)Block chain( محلی برای ثبت تراکنش های عمومی است که به اشتراک گذاشته 
شده است و کل شبکه بیت کوین را شامل می شود. همه تراکنش های تأییدشده در 
این زنجیره ثبت می شوند. به این ترتیب می توان در تراکنش های جدید بررسی کرد 

که بیت کوین هایی که خرج می شوند متعلق به فرستنده هستند یا خیر.

 
  نمی توانیم بگوییم هیچ کس صاحب بیت کوین نیست

گفته می شود همان طوری که هیچ کس مالک تکنولوژی  که در ورای ایمیل استقرار 
دارد، نیس��ت؛ هیچ کس هم صاحب یا مالک بیت کوین نیس��ت؟ ای��ن گزاره بغایت 
نادرس��ت اس��ت، زیرا همگان می دانند که تکنولوژی که ایمیل ماحصل آن است در 
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بر خالف تبلیغات وطنی که مدعی هستند 
پیچیدگی و رمزنگاری بیت کوین قادر 

شده از اخالل در بازار آن جلوگیری کند، 
عمال  تاکنون دوبار در آگوست ٢٠١٠ و 
مارس ٢٠١٣ این شبکه دچار مشکل 
شده است که باعث کاهش فوری و 

شدید ارزش بیت کوین شد.

 gmail شبکه های اینترنتی نهفته و چنانچه شبکه گوگل و یاهو  دچار اشکال شود
و  yahoomail کارکرد خود را از دست می دهند لذا مالکان گوگل، یاهو،  هات میل 
و... در واق��ع صاحبان واقع��ی تکنولوژی و  ایمیل ها و اپلیکیش��ن های حادث از آن 
هس��تند؛ بنابراین نمی توان پذیرفت که تکنولوژی بیت کوین نیز بی صاحب باش��د. 
تحقیقات شبکه های شیپوری نظیر ویکی لیکس، آسانژ و... نشان می دهد که صاحبان 
تکنولوژی های برتر )ایاالت متحده آمریکا، سازمان مرکزی اطالعات آمریکا( از طریق 
اپلیکیشن های سفارشی به شرکت های سازنده موبایل نظیر اپل، سامسونگ و... عمال 
اختیار کنترل اس��تفاده کنندگان موبایل ها را به دس��ت گرفته اند، لذا در عصر حاضر 
جاسوس��ی فناوری و حمالت سایبرفتس��یک جایگزین عملیات فیزیکی شده است 

بنابراین این که هیچ کس مالک بیت کوین نیست بیشتر یک شوخی است؟!

  آمریکا درباره بیت کوین چه فکر می کند؟
شاید استقبال شدید فعلی از بیت کوین واکنش عصبی برخواسته فناوری اطالعات به 
نابسامانی نظام مالی و پولی جهانی است که به نوعی در مخالفت با قدرت دالر شکل 
گرفته است. مرکز تحقیقات کنگره آمریکا بیت کوین را یک نوع ارز دیجیتالی نظیربه 
نظیر )تراکنش های فاقد نیاز به بانک های واس��طه( در فرآیند متن باز )کد رایانه ای 
کنترل کننده که برای عموم مردم قابل مش��اهده است( این نظام جدید به اصطالح 
پولی غیر متمرکز و تراکنش های آن به وسیله کاربران نظام پرداخت بیت کوین صورت 
می گیرد. فارغ از این  که سازمان مالیاتی آمریکا بیت کوین را یک نوع دارایی محسوب 
می کند که می تواند مشمول مالیات باشد؛ بررسی مختصات و مشخصات بیت کوین 
نشان می دهد که بیت کوین بیش از آن که به یک ارز شبیه باشد یک کاالی مجازی 
)Virtual Merchandise( اس��ت. به  طور مثال سازمان مالیاتی آلمان آن را یک 
ابزار مالی جدید و ارز خصوصی تلقی می کند که در زمره پول الکترونیکی نمی گنجد. 
در حال حاضر حدود 12 میلیون بیت کوین در گردش است که در بازار تولید مکرر آن 
حداکثر در  سال 2014 در سطح 21 میلیون بیت کوین محدود خواهد شد. با توجه به 
این که هر بیت کوین تا 8 رقم اعشار قابل تقسیم است حجم کل بیت کوین های قابل 

خرج کردن بیش از 2 هزار تریلیون خواهد شد.
حجم تراکنش های معامالتی روزانه بیت کوین در شش��م ژانوی��ه 2017 معادل 3.۶ 
میلیارد دالر بوده که هر ش��خص می تواند پردازش تراکنش های خود را با استفاده از 
توان محاسباتی سخت افزاری که ویژه این کار است، انجام دهد؛ این عمل را استخراج 
)Mine( می نامند. گفتنی اس��ت بر خالف معامالت ارزی که بس��یار ساده است، از 
ضرورت معامالت بیت کوین وجود کامپیوتر و نصب نرم افزار ویژه این معامالت از طریق 
اینترنت اس��ت که به این ش��بکه به هم متصل ش��بکه پرداخت یا شبکه بیت کوین 
گفته می ش��ود. در حال حاضر در کش��ور برخی اش��خاص و مراکز که عمدتا مراکز 
خدمات آنالین ارزی هستند به خریدوفروش بیت کوین برای اشخاص اقدام می کنند 

اما هیچ گونه ضمانت خاصی برای این مراکز وجود ندارد.

ارزش بیت کوین در بازار
ارزش کل بیت کوین های در گردش رقمی حدود 1/8 میلیارد دالر و جمع ارزش بازاری 

بیت کوین بیش از 10 میلیارد دالر است؛ در حالی که حجم دالر در گردش رقمی حدود 
1240 میلیارد دالر اس��ت که 1190 میلیارد دالر آن اسکناس است. اگر بیت کوین را 
یک  نوع ارز تلقی کنیم، قاعدتا نمی تواند دچار تغییرات قیمت شود، زیرا قدرت خرید یا 
توان ارزهای بین المللی ممکن است افزایش یا کاهش یابد، اما بهای اسمی آن دچار تغییر 

نخواهد شد؛ در حالی که بهای بیت کوین روزانه دچار تغییر است.

  موجودی بیت کوین چیست و چگونه کار می کند؟
 در واقع موجودی بیت کوین نه تعدادی سکه و یا مقداری پول کاغذی که صرفا سابقه 
تراکنش هایی اس��ت که نشان می دهد شما چه تعداد بیت کوین دارید. اطالعات این 
تراکنش ها در یک دفتر کل عمومی به نام بالک چین )زنجیره بلوکی( درج می شوند. 
انتقاالت بیت کوین از کیف پول ش��ما به کیف پول خریدار صورت می گیرد. به  طور 
مثال چنانچه روناک بخواهد تعدادی بیت کوین به فرزانه انتقال دهد به سه مشخصه 
زیر نیاز داریم. اول نشانه ورودی یعنی همان سابقه ای که نشان می دهد روناک برای 
ارس��ال بیت کوین به فرزانه از کدام آدرس استفاده کرده است. دوم تعداد بیت کوین 
مورد انتقال و س��وم نش��انه خروجی یا همان آدرس فرزانه است که بیت کوین با آن 
ارسال شده است. ضمنا برای انتقال این معامله عالوه بر وجود یک آدرس بیت کوین، 
یک کلید اختصاصی الزم است. آدرس بیت کوین هر لحظه تصادفی ساخته می شود 
و ترکیبی از اعداد و حروف است )نظیر تولید رمز ورودی حساب های بانکی در ایران  
که در اینترنت بانکینگ با ریموت کنترل لحظه ای تولید می شود.( کلید اختصاصی 
نیز ترکیبی از حروف و اعداد اس��ت که آدرس بیت کوین روناک یا گاوصندوق اوست 
در مثال فوق وقتی روناک می خواهد تعدادی بیت کوین به آدرس فرزانه ارسال کند از 
کلید اختصاصی برای امضای دیجیتال )یک پیام ورودی( استفاده کرده و آنگاه روناک 
از کیف پول خود )گاوصندوق مجازی( تعدادی بیت کوین را به ش��بکه بیت کوین به 

آدرس فرزانه با تراکنش تاییدشده ارسال می کند.
البت��ه ای��ن فرایند انتقال ح��دودا 10 دقیقه طول می کش��د تا اس��تخراج کنندگان 

)انتقال دهندگان( عملیات را تایید کنند.

  شبکه بیت کوین هم دچار اختالل شد
بر خالف تبلیغات وطنی که مدعی هس��تند پیچیدگی و رمزنگاری بیت کوین قادر 
ش��ده از اخالل در بازار آن جلوگیری کند، عمال  تاکنون دوبار در آگوس��ت 2010 و 
مارس 2013 این ش��بکه دچار مش��کل شده اس��ت که باعث کاهش فوری و شدید 

ارزش بیت کوین شد.
پل کروگمن، اقتصاددان برجس��ته نوکینری برنده جایزه نوبل در سال 2011 درباره 
بیت کوین گفته بود: بیت کوین هر چند نوسانات شدیدی را پشت سر نهاده اما به  طور 
عموم دارای افزایش شدید بوده لذا خرید آن اگر چه سرمایه گذاری مطلوبی بوده اما 
آیا این موضوع می تواند دلیل موفقیت این پروژه باشد؟! نه؛ زیرا چیزی که ما از یک 
سیستم پولی انتظار داریم این نیست که افرادی که آن را ذخیره می کنند، ثروتمند 
ش��وند ما از سیس��تم های پولی انتظار داریم که مبادالت را س��هولت بخشیده و کل 

اقتصاد را ثروتمند سازد و این خصیصه در بیت کوین وجود ندارد.
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وزیر ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات با 
اش��اره به بازنشستگی نیمی از کارکنان 
ای��ن وزارتخانه در طول برنامه شش��م 
توس��عه کش��ور، گفت: انق��الب چهارم 
صنعت��ی همان اقتص��اد دیجیتال بوده 
که مهم ترین عامل آن خالقیت جوانان 
اس��ت و مجبوریم ب��ه اقتصاد دیجیتال 
توجه کنیم و الزمه آن این اس��ت که به 

جوانان فرصت دهیم.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات 
و فن��اوری اطالع��ات در آیی��ن پایانی 
همایش مجمع س��ازمان های مردم نهاد 
جوانان با بیان اینکه در طول برنامه شش��م در وزارت ارتباطات حدود 50 درصد کارکنان بازنشس��ته 
می ش��وند و به ازای هر س��ه بازنشسته، یک نفر مشغول می ش��ود، گفت: این یعنی باز شدن جا برای 

اشتغال جوانان که یک فرصت بی نظیر است.
وی با بیان اینکه روند اقتصاد دنیا به سمت نقش آفرینی جوانان است، افزود: 10 شرکت برتر دنیا به 

لحاظ گردش مالی شرکت های حوزه فناوری هستند که توسط جوانان مدیریت می شوند.
آذری جهرمی انقالب صنعتی چهارم را در حال وقوع دانست و اظهار کرد: انقالب چهارم صنعتی همان 
اقتصاد دیجیتال بوده که مهم ترین عامل آن خالقیت جوانان است و مجبوریم به اقتصاد دیجیتال توجه 

کنیم و الزمه آن این است که به جوانان فرصت دهیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه امروز جوانان ما می خواهند حرف خود را در دنیا بزنند و در 
این راستا باید هوشیار باشند، تصریح کرد: یکی از مهم ترین مولفه های هوشیاری امید است که امروز 
سعی می شود به طرق مختلف ناامیدی در جامعه تزریق شود که عملکرد بد مسووالن یکی از دالیل 

آن است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به تاثیرگذاری فناوری بر تمام شئون اقتصادی گفت: امروز 
فناوری در حوزه ترافیک، حمل ونقل، مدیریت افکار عمومی، اقتصاد و اشتغال و... واردشده و مشکالت 

را حل کرده و هدف ما این است که به جایگاه خود در اقتصاد دیجیتال در دنیا برسیم.
وی اعالم کرد: دولت برای ورود به عرصه دیجیتال برنامه ریزی کرده و اقدام خواهد کرد که با وجود 

ظرفیتی که دارد به جایگاه اصلی خود در منطقه از نظر اقتصاد دیجیتال برسیم.
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 پوشش سراسری خدمات نسل سوم و چهارم 
اینترنت همراه در کشور

  پیشنهادهای تعرفه ای جدید برای مشترکین کم مصرف که 
پهنای باند باال نیاز دارند

الزمه  توسعه  اقتصاد دیجیتال، ایجاد فرصت برای جوانان است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اعالم اینکه ش��بکه نس��ل 
س��وم و  چهارم تلفن همراه در کشور سراسری شد، گفت: یک 
هزار و 330 روس��تای خراس��ان رضوی تا پایان اس��فندماه به 
شبکه ارتباطی کشور متصل می شوند و همزمان از طریق سه 
اپراتور تلفن همراه کشور دسترسی به شبکه را پیدا می کنند.
مهندس آذری جهرمی در مراس��م به��ره برداری از طرح های 
مخابراتی به مناسبت دهه مبارک فجر در مشهد مقدس، گفت: 
همزم��ان با دهه مبارک فجر در کنار ضریح مطهر ثامن االئمه 
)ع( اعالم می کنم که از امروز تمام ش��هرهای کش��ور شامل 
بیش از یک هزار و 24۶ ش��هر به ش��بکه نسل سوم و  چهارم 
تلفن همراه متصل ش��دند تا مردم شهرهای کشور به صورت 

عادالنه و مساوی از خدمات آن بهره مند شوند.
وی با اش��اره به توجه دولت به مناطق کمتر برخوردار، افزود: 
ام��روز وعده می دهم که تا پایان اس��فندماه یک هزار و 330 
منطقه روس��تایی استان خراس��ان رضوی به طور همزمان به 
ش��بکه همراه اول، ایرانس��ل و رایتل دسترسی پیدا می کنند 
که البته امروز 455 روس��تا دسترسی به شبکه پیدا می کنند 
و بقیه روس��تاها نیز تا پایان اس��فند امسال به شبکه ارتباطی 

متصل می شوند.
آذری جهرمی با اش��اره به اقداماتی که طی سال های گذشته 
انجام ش��ده اس��ت، اظهار کرد: روز به  روز که یک نهال بزرگ 
 می شود چالش های آن نیز همچون یک طفل در گهواره بزرگ 
تر می شود  که این نشانه رشد است، لذا هرچقدر رشد بیشتر 
باش��د چالش های آن نیز بیشتر می شود که این یک سیکل 
مطلوب است و نمی توان هیچ یک از آنها را خاموش کرد و این 

چرخه باید ادامه پیدا کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به سه سوال کاربران پیرامون 
انحصار شرکت مخابرات ایران، تعرفه جدید برای مشترکین کم 
مص�رف که پهنای باند باال نیاز دارند و بهبود کیفیت بازی های 
آنالی�ن پاس�خ داد.مهندس آذری جهرمی در اینس�تاگرامش 

پست کرد:توضیح در مورد چند سوال مکرر شما عزیزان:
*در م�ورد وج�ود انحص�ار برای ش�رکت مخابرات ای�ران در 
واگ�ذاری اینترنت خانگی، همانگونه که قبال عرض کرده بودم 
با توجه به مصوبه 260 کمیسیون تنظیم مقررات و لزوم اصالح 
این رفتار، شرکت مخابرات ایران تا کنون با دو شرکت دیگر به 
تفاهمات قراردادی رسیده و با ابالغ آن به استانهای خود شرایط برای خرید سرویس از این شرکت ها 
فراهم شده است. سازمان تنظیم مقررات موظف شده است بر نحوه اجرای این مصوبه نظارت نماید، در 

صورت وجود مشکل گزارش آن به سامانه ۱۹۵ موثر خواهد بود.
*در تعرفه جدید، مشترکین کم مصرف که پهنای باند باال نیاز دارند، فاقد انتخاب مناسب هستند. برای 
رضایت این دسته از کاربران، پیشنهادهایی در حال بررسی است که تالش می کنیم تا فروردین ماه به 

نتیجه نهایی برسد.
*در م�ورد بهب�ود کیفیت بازی های آنالین، عالوه بر اینکه کیفیت این بازیه�ا مورد پایش دائمی قرار 
گرفته تا شرایط نسبی فعلی تثبیت گردد، تیمی مشغول به مذاکره و پیگیری هستند تا بهبود مناسبی 

حاصل گردد.
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  اختصاص 500 میلیارد تومان اعتبار به 
کسب و کارهای نوپا
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  تاکید مدیرعامل شرکت مخابرات بر حفظ کرامت انسانی کارکنان

تحریم چند جانبه آموزش الکترونیکی توسط آمریکایی ها مصداق نقض حقوق بشر است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، اظهار داشت: اگر با استفاده از ظرفیت 
های موجود، از  موانع کسب و کارهای نوپا جلوگیری نکنیم، بازار را به 
بازار خارجی باخته ایم.مهندس آذری جهرمی، در دیدار با فعاالن حوزه ی 
کسب وکارهای نوپا، با اشاره به تاثیرگذاری فناوری بر فرهنگ و زندگی 
بشر، گفت: فناوری زندگی بشر را تغییر داده است و ایستادگی در برابر 
آن منطقی نیست و هر کسی باید شیوه نامه خود را در برابر فناوری 
داشته باشد تا خود را تثبیت کند.وی، اظهار داشت: اگر با استفاده از 
ظرفیت های موجود از  موانع استارت آپ ها جلوگیری نکنیم، بازار را 
به بازار خارجی باخته ایم.وی با بیان اینکه فناوری بالکچین با مفهومی 
که آورده به زودی همه  موضوعات را تحت تاثیر قرار می دهد، افزود: 
بالکچین در چند سال آینده تحول شگرفی را در دنیا ایجاد می کند 
و اگر خود و س��اختار خود را منطبق با این تغییرات نکنیم دوباره در 
عرصه ی رقابت فناوری و فرهنگ بازنده خواهیم بود.آذری جهرمی با 
اشاره به برنامه ریزی کشورها در حوزه اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد: در 
سال های گذشته 10 شرکت نخست دنیا را شرکت های نفتی تشکیل 
می دادند، اما اکنون شرکت های فناوری اطالعات جای آنها را گرفته 
اند و آمریکایی ها سرمایه گذاری جدی را در این عرصه انجام داده اند.
وی با بیان اینکه در عرصه  کنونی، کش��ورها در حال از دس��ت دادن 
حاکمیت خود هس��تند و در مقابل شرکت ها در حال قدرت گرفتن 
می باشند، تصریح کرد: با ایستادگی در این حوزه ها سهمی برای خود 
ایجاد نمی کنیم و عرصه ی فناوری اطالعات عرصه ی خالقیت هاست 
و چند راه در مقابل آن بیشتر نداریم.وی با تشریح روش های پیش رو 
در برخورد با عرصه فناوری خاطر نشان کرد: نخستین راه این است که 
در مقابل آن و سیلی که به راه افتاده تسلیم شویم یا اینکه در مقابل 
فناوری مقاومت کنیم و بایستیم.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با 
تاکید بر اینکه روش های برخورد با فناوری در این دو روش احاطه نمی 
شود، گفت: گزارش های بین المللی نشان می دهد که از نظر شاخص 
ه��ای مربوط به خالفیت ایران از کل دنی��ا در رتبه باالتری قرار دارد 
که این نشان می دهد که در کشور خالقیت داریم و لذا نیاز به چشم 
انداز، راهبرد و سیاس��ت در این ح��وزه داریم.وی در بخش دیگری از 
سخنانش گفت: رقم 500 میلیارد تومان اعتباری که قرار است به کسب 
و کارهای نوپا اختصاص پیدا کند، در قالب مدل های مختلف منابع در 
اختیار متقاضیان قرار می گیرد.وی گفت: قرار نیست تمام این مبلغ را 
وام دهیم بلکه بخش��ی از آن به صورت وام های کم حجم و کم بهره 
بخصوص در شهرستانها و متناسب با مدل کسب و کارها و توانمندی 
هر یک از طریق مراکز توانمندسازی کسب و کارهای نوپا اختصاص می 
یابد.وزیر ارتباطات اضافه کرد: بخشی از این اعتبار نیز در اختیار صندوق 
های سرمایه گذاری خطرپذیر که در این حوزه فعال هستند، قرار می 
گیرد که این منابع را برای سرمایه گذاری در عرصه استارتاپ ها و با 

سود کم هزینه کنند.

مدیرعامل ش�رکت مخابرات 
ایران، گفت: در این شرکت به 
دنبال توجه به منابع انسانی، 
رف�ع دغدغه های معیش�تی 
کارکن�ان و ایج�اد آرامش و 
رفاه پرسنل هستیم.مهندس 
س�ید مجید صدری در دیدار 
با نماین�دگان ش�ورای عالی 
تش�کل های کارگری شرکت 
مخابرات ای�ران با اش�اره به 
اینکه حل مس�ائل پرسنل از 
طریق گفت وگو و مفاهمه امکان پذیر اس�ت خاطرنش�ان کرد: به دنبال حل مش�کالت رفاهی کارکنان 
هستیم.مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: رفع دغدغه های معیشتی کارکنان و حفظ کرامت 
انس�انی ایشان عالوه بر ثواب اخروی موجب تامین انگیزه کافی به منظور تحقق اهداف شرکت خواهد 
ش�د.صدری ادامه داد: بس�یاری از مسائل نیز صرفا مالی نیس�ت و حفظ احترام و شان و عزت کارکنان 
نیز بخشی از توجه به پرسنل است.در این دیدار نمایندگان شورای عالی نمایندگان تشکلهای شورای 
عالی ایران نیز با ابراز امیدواری به دیدگاه مدیریت جدید شرکت مخابرات ایران مبنی بر اولویت در رفع 
دغدغه کارکنان، مباحث مورد نظر خود را به منظور ارائه در خواستهای تشکل ها و همچنین حل و فصل 

مباحث مربوط به نیروی انسانی عنوان کردند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی، 
گفت: در همه ابعاد فضای مجازی، 
آمریکا به دنبال آن است که ایران 
را در فضای مجازی سرگرم کند و 
آنجا که جنبه های اقتدار ایرانی، 
چون عرصه ه��ای علم و فناوری، 
اقتصاد، س��المت و ... مطرح است 
بطور همه جانبه ما را تحریم کرده 

است.
دکت��ر ابوالحس��ن فیروزآبادی در 
پاس��خ به تحری��م آمری��کا علیه 
ش��ورای عالی فضای مج��ازی و 
مرکز ملی اذعان داشت: قباًل هم 
آمریکایی ها ملت ایران را تحریم کرده اند و س��ال هاس��ت که این تحریم ها اعمال ش��ده و موجب 

سرفرازی و اقتدار ملی گردیده است و دنیا این موضوع را نظاره می کند.
در حوزه اقتصادی ش��رکتهای آمریکایی چون گوگل و آمازون س��رویس های خود را به روی کسب 
و کارهای ایرانیان بس��ته اند یا مثاًل در آموزش الکترونیکی که خود از جمله اهداف توس��عه پایدار 
سازمان ملل متحد و مفاد اعالمیه جهانی حقوق بشر است و پنج بند آن صریحاً این موضوع را تایید 
می کند، شرکتهای تامین کننده راهکارهای آموزش الکترونیکی، زیرساختی و نرم افزاری آمریکایی 
چ��ونAdobe ، Cisco ، Citrix ، Microsoft، Instructure و ... ای��ران را تحریم نموده اند. 
حتی دسترسی مردم ایران به آموزش های الکترونیکی رایگانی چون Coursera را نیز بسته اند.در 
حالی که بانک جهانی و س��ازمان ملل به دنبال توسعه آموزشهای الکترونیکی در جهت فقرزدایی و 
توانمندسازی جوامع اند.دولت آمریکا با تحریم مردم ایران از دستیابی به این چنین آموزشهایی دم از 
حقوق بشر و دفاع از حق مردم ایران را دارد و با وقاحت آشکار به فریبکاری و دروغ متوسل شده است.
دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی ضمن اشاره به مضمون تحریم وضع شده توسط آمریکا در خصوص 
اقدامات و فعالیت های ش��ورای عالی فضای مجازی، گفت: دولت آمریکا خود در قانون شایس��تگی 
ارتباطات )Communication decency act( مصوب 1995 کنترل دقیقی بر محتوای فضای 
مجازی دارد و آنرا مقرره گذاری کرده است و حال از اقدام ایران در خصوص محافظت در برابر محتوای 

نامناسب فضای مجازی از سیاست دوگانه تبعیت می کند.



13
96

اه 
ن   م

هم
 / ب

29
ره 

ما
ش

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

16

  الزام ارایه کنندگان خدمات اینترنت پرسرعت به رعایت الزامات 
پهنای باند، سرعت و تعرفه ارایه ی خدمات

امکان سرمایه گذاری سرمایه های خرد در کسب و کارهای نوپا

ماهی که
گذشت

 اعالم آمادگی شرکت مخابرات برای همکاری 
با شرکت های FCP به منظور افزایش حجم بازار 

ارتباطات کشور

مدیرعامل ش��رکت مخابرات ایران در دی��دار با تعدادی از مدیران 
ش��رکت های FCP، با تاکید ب��ر تعامل روزافزون ب��ا اپراتورهای 
ارتباطاتی کشور، گفت: صنعت مخابرات به اندازه ای پیشتاز است 
که تمام بازیگران این عرصه می توانند با گس��ترش س��رویس ها، 

بهترین خدمات را در بازار رقابتی به مشتریان ارائه دهند.
مهندس س��ید مجی��د صدری در دی��دار با مدیران و مس��ووالن 
ش��رکت های ارائه دهنده ی ارتباطات ثابت )FCP(، خاطر نش��ان 
کرد: یک پروژه »برد – برد« را با شرکت های FCP پیش خواهیم 

برد که نفع آن به تمام مشتریان می رسد.
وی افزود: شرکت مخابرات ایران عالوه بر بحث های خرده فروشی، 
عمده فروش��ی را نیز به عنوان یکی از مهمترین مس��وولیت های 
شرکت دانسته که در این راستا با هم افزایی با شرکت های همکار، 
آم��اده ارائه تمام ظرفیت ه��ای  قابل ارائه مخاب��رات به FCPها 

هستیم.
مدیرعامل ش��رکت مخابرات ایران تصریح کرد: تعداد مش��ترکین 
تلفن ثابت و فاصله زیاد این تعداد با تعداد مشتریان اینترنت ثابت، 
بهتری��ن ظرفیت برای گس��ترش بازار و ارائه دیتای پرس��رعت به 

مشتریان در سراسر کشور است.
 ICT وی اضافه کرد: افزایش تعداد مشتریان و رشد روز افزون بازار
، در تحقق اقتصاد مقاومتی ، رشد استارتاپ ها و اشتغال زایی در 

سطح جامعه موثر است.
صدری تاکید کرد: آمادگی داریم تا با تمام شرکت های FCP به 
منظور توس��عه بازار ارتباطات کشور همکاری کنیم، البته توسعه 
بخش دیتا در اقصی نقاط کش��ور یک کار ملی است تا در نتیجه، 
سهم دسترسی مشتریان در سراس��ر کشور به میزان قابل قبولی 

افزایش یابد.
وی ادامه داد: ارائه سرویس های VOD، به همراه افزایش کیفیت 
خطوط ADSL از مهمترین راهکارهای افزایش سود دهی بخش 

ارتباطات ثابت کشور است.
مدیرعامل ش��رکت مخابرات ای��ران در پایان تاکید کرد: در بخش 
فیبرن��وری و ارائه س��رویس ه��ای مبتنی بر دسترس��ی اینترنت 
 FCP پرس��رعت، آماده همکاری همه جانبه با تمام شرکت های

هستیم.
در ای��ن دیدار نیز مدیران ش��رکت های FCP نظ��رات خود را به 
منظور تقویت مش��ارکت با مجموعه مخابرات ایران و اس��تفاده از 
پتانس��یل بازار دیتا به منظور ارائه س��رویس ه��ای بهتر، اظهار و 
در مورد گس��ترش همکاری ها با ش��رکت مخابرات اعالم آمادگی 

کردند.

مع�اون نظارت و اعم�ال مقررات رگوالت�وری، گفت: 
ارایه دهن�دگان خدم�ات اینترن�ت پرس�رعت ثابت 
موظف هس�تند در مورد پهنای باند، سرعت و تعرفه 
ارایه خدمات به مش�ترکین، مصوبه 266 کمیسیون 
تنظی�م مقررات ارتباط�ات را به ص�ورت دقیق اجرا 
کنند.مجید حقی، گفت: بر همین اس�اس پهنای باند 
س�رویس در ۹۵ درصد زمان دریافت سرویس باید با 
پهنای باند خریداری ش�ده از سوی مشترک منطبق 

باشد و با توجه به اینکه مسیرهای اتصال مشترکین به مراکز مخابراتی کیفیت متفاوتی دارند و امکان ارایه 
سرعتهای متفاوت به این کیفیت وابسته است، شرکتهای ارایه کننده خدمات موظف هستند با بررسی 
دقیق، سرعت های واگذاری را امکان سنجی کرده و پس از آن برای واگذاری به مشترکان اقدام کنند.حقی 
افزود: اعمال هزینه حداقل نیم بها برای استفاده از ترافیک سایت های داخلی نسبت به ترافیک بین الملل 
از موارد دیگری است که شرکت های ارایه کننده خدمات اینترنتی باید آن را رعایت کنند.وی درباره تولید 
محتوای داخلی تصریح کرد: تمامی تولیدکنندگان محتوای داخلی که محصوالت آنها در داخل کش�ور 
http://ito.gov. میزبانی می شود می توانند با مراجعه به پورتال سازمان فناوری اطالعات ایران به آدرس
ir و یا با استفاده از لینک icip.ito.gov.ir دامنه و آدرس عددی )IP( خود را ثبت کنند.حقی تاکید کرد: 
مش�ترکان خدمات اینترنت پرس�رعت ثابت در صورت بروز تخلف یا وجود مشکل در دریافت سرویس 

می توانند شکایت خود را در سامانه ۱۹۵ ثبت کرده و پاسخگویی به آن را پیگیری کنند.

وزیر اقتصاد گفت: مردم با توجه به کاهش سود 
بانکی می توانند با آوردن سرمایه های خرد خود 
به عرصه سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوپا 
زمینه ساز رشد و توسعه این نوع کسب و کارها 

نیز بشوند.
مسعود کرباسیان در حاش��یه نشست امضای 
پیش نوی��س آیین نامه طرح ه��ای تامین مالی 
جمعی که با حضور وزی��ر ارتباطات در وزارت 
اقتصاد برگزار شد، گفت: تصویب این آیین نامه 
قدم مثبتی در راستای جذب سرمایه های خرد 
مردم در طرح ها و پروژه های مرتبط با کسب و 

کارهای نوپا می باشد.
ب��ه گفته وزیر اقتصاد، س��ازمان بورس تاکنون 
تنها در زمینه نقل و انتقال عادی سهام فعال بوده و به بازار سرمایه های اولیه توجهی نمی شد این در 
حالیست که با امضای این پیش نویس و تصویب آن در شورای عالی بورس فضای جدیدی پیش روی 

تامین مالی کسب و کارهای نوپا ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: راههای مختلفی برای تامین مالی از قبیل فروش اوراق سرمایه یا جمع آوری منابع مالی 
وجود داشته اما به طور کلی عمده روش های تامین مالی از طریق سیستم بانکی انجام می شده است. 
این در حالیست که از این فصل کسب و کارهای نوپا و استارت آپها می توانند از طریق مدل شراکت نیز 

برای تامین مالی پروژه های مالی استفاده کنند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برای اجرای این مدل تامین مالی به یک طرح نظارتی نیز نیاز داشتیم گفت: 
وزارت ارتباط��ات وظیفه نظارت و پایش در مدل های تامین مالی در فضای مجازی را برعهده خواهد 
داشت.کرباس��یان ابراز امیدواری کرد که این مدل تامین مالی به س��ایر زمینه ها و کسب و کارها نیز 
توسعه پیدا کند.وی با اشاره به کاهش نرخ سود سپرده طی ماههای اخیر گفت: مردم با توجه به کاهش 
سود بانکی می توانند با آوردن سرمایه های خرد خود به عرصه سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوپا 

زمینه ساز رشد و توسعه این نوع کسب و کارها نیز بشوند.
به گفته کرباسیان نمی توان تخمین دقیقی از اثرات این قبیل طرح ها بر ایجاد شغل در کشور مطرح 
کرد اما به طور کلی باید توجه داشت که برطرف کردن موانع از مسیر سرمایه گذاری می تواند تا میزان 

زیادی منجر به ایجاد اشتغال شود.
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فناوری های مالی و استارتاپ های جدید، سیستم مالی و بانکی دنیا را متحول می کند

ماهی که
گذشت

  مجوز نصب دکل های شرایط خاص از طرف 
شهرداری صادر شود 

  فراخوان وزارت ارتباطات برای ثبت طرح های فناورانه   اشتغالزای روستایی 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در دیدار با شهردار تهران با اشاره 
به مدیریت ارتباطات در زمان بحران، گالیه کرد که مجوز نصب دکل 
های ش��رایط خاص از طرف شهرداری صادر نمی شود.محمدعلی 
نجفی، ش��هردار تهران در نشستی با مهندس آذری جهرمی، وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات، با تاکید بر ضرورت توس��عه همکاری 
های مش��ترک، اظهار کرد: امی��دوارم همکاری فی مابین منجر به 
خدمات رسانی بهتر به شهروندان شود و الگویی برای انجام وظیفه 
در س��ایر شهرها باشد.شهردار تهران با اشاره به لزوم  بهینه سازی 
سیستم مخابرات پایتخت به ویژه در زمان بحران، گفت: مدیریت 
شورای هماهنگی مدیریت بحران شهر تهران بر عهده شهردار است 
و 30 دس��تگاه در آن عضویت دارند. زلزله اخیر مالرد موجب شد 
تا 1۶ کارگروه مس��تقل این ستاد فعال شوند و بازه زمانی 3 ماهه 
تعیین کردیم تا تمام کارگروه ه��ا برنامه های خود را اعالم کنند.
نجفی با اظهار امیدواری نسبت به همکاری شهرداری تهران و وزارت 
ارتباطات برای نصب دکل ها در پایتخت، عنوان کرد: همکاری دو 
ارگان در حوزه بحران باید در قالب یک کارگروه مشترک پیگیری 
شود. پیشنهاد من این است که یک کارگروه اصلی داشته باشیم و 
موضوعات در آن مطرح شود.در ادامه  جلسه، مهندس آذری جهرمی 
گفت: امروز شاهد توسعه نسل چهارم هستیم که در تهران از طرف 
تمام اپراتورها کامل ش��ده اس��ت و تا دهه فجر در تمام کشور نیز 

کامل می شود.
وی در خصوص اینکه مسیر کلی توسعه ارتباطات به سوی فیبرنوری 
 4G رفته است که در آن مشکل داریم، تصریح کرد: وقتی تکنولوژی
می شود هر دکل 10 گیگابایت دیتا می فرستد که فناوری رادیویی 
توانایی آن را ندارد. از طرف دیگر مردم گاها تصور دارند که این دکل 
ها سرطان زا هستند و این باعث می شود موقع مکان یابی دکل ها 
معارض به وجود بیاید.وی ادامه داد: وقتی از 10 دکل ضروری سه 
عدد مورد معارض قرار می گیرد، طبیعی است که 7 دکل نمی توانند 
از پس ارتباطات منطقه برآیند.آذری جهرمی در ادامه و پس از فتح 
باب بحث درباره مواقع بحران، ضمن طرح این گالیه از شهرداری که 
مجوز نصب دکل های شرایط خاص از طرف شهرداری صادر نمی 
شود، گفت: همه تجربه در موقع بحران را داریم. در زلزله اخیر تهران 
آس��یبی به زیرساخت های ارتباطاتی وارد نشد اما در منطقه غرب 
تهران مشکالتی برای کانال های ارتباطاتی مردم به وجود آمد.وزیر 
ارتباطات ادامه داد: شواهد نشان می دهند که الزم است در زمینه 
بحران همفکری هایی داشته باشیم. باید به یک فرمول واحد برسیم 

تا بیت المال و وقت هدر نروند.

ریی�س س�ازمان فن�اوری اطالع�ات، از 
فن�اوری  و  ارتباط�ات  وزارت  فراخ�وان 
اطالعات برای ثبت طرح های اش�تغالزای 
روس�تایی بر مبنای ارتباط�ات و فناوری 

اطالعات خبر داد.
دکتر رسول سراییان معاون وزیر ارتباطات 
و فن�اوری اطالعات با تاکید بر لزوم توجه 
به اش�تغال در مناطق محروم و روستایی 
گفت: در راس�تای اجرای قانون توس�عه 
اشتغال روستایی، کارآفرین ها و صاحبان 
ای�ده در ح�وزه اس�تفاده از ارتباط�ات و 
فناوری اطالعات در چهار بخش کشاورزی، 

kara. گردشگری، صنایع دس�تی و فروش محصوالت روستایی، متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت
mcls.gov.ir نسبت به ثبت طرح خود اقدام کنند.

همچنین از ش�رکت های استارتاپی نیز دعوت می ش�ود که طرح های پیشنهادی خود را در زمینه ایجاد 
اشتغال در مناطق روستایی و محروم از طریق پرتال www.ictstartups.ir مرکز توانمند سازی و تسهیل 

گری کسب و کارهای نو پا ارسال کنند .
رییس سازمان فناوری اطالعات، ادامه داد: این طرح ها در دستگاه های اجرایی مربوطه مورد بررسی قرار 
گرفته و پس از تایید کارگروه فنی جهت دریافت تسهیالت برای راه اندازی طرح، به بانک عامل معرفی می 

شوند.

دبیر س��تاد توسعه فناوری 
اطالعات، ارتباطات و فضای 
مجازی معاون��ت علمی و 
ریاست جمهوری،  فناوری 
گف��ت: فناوری ه��ای مالی 
و اس��تارتاپ های جدی��د، 
سیستم مالی و بانکی دنیا 

را متحول می کنند.
دکت��ر مه��دی فقیهی، در 
»کاربرد  تخصصی  نشست 
نوآوران��ه فن��اوری در ارائه 
خدم��ات مال��ی، قوانین و 
مقررات« با اش��اره به اهمیت موضوع فین تک ها و استارت آپ های فعال مالی در کشور گفت: ستاد 
توس��عه فناوری اطالعات، ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی، با توجه به گس��ترش فوق العاده 
فین تک ها و استارتاپ  های فعال در این حوزه اقدام به برپایی کارگروه بانکداری، خدمات و پرداخت 
الکترونیکی از مهرماه سال جاری کرده است، که این کارگروه با رویکرد کمک به رشد و توسعه این نوع 

از استارتاپها و کمک به بهبود چرخه خدمات مالی و بانکی کشور در حال فعالیت است.
فقیهی در ادامه گفت: س��تاد توس��عه فناوری اطالعات ارتباطات و فضای مجازی، تا کنون سلس��له 
جلسات مختلفی به منظور همفکری و ارائه راه کارهای مختلف در حل مسائل و مشکالت پیش روی 
استارتاپهای کشور برگزار کرده است، همچنین با حضور محققان و فعاالن کشورهای دیگر در خصوص 
مطالعه و بررسی سیاستهای دیگر کشورها در زمینه های مختلف حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
پرداخته اس��ت و این نشس��ت نیز در راس��تای همان اهداف و البته در بخ��ش مربوط به فینتکها و 

استارتاپهای این بخش برگزار میشود.
دبیر س��تاد توسعه فناوری اطالعات ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی با اشاره به حضور خانم 
BEH HEY CHING از پایه گذاران اکوسیس��تم فین تک مال��زی از مجموعه  MDECدر این 
نشست گفت: سخنران این مراسم از پایه گذاران اکوسیستم فین تک مالزی و متخصص و صاحب نظر 
در صنعت فناوری مالی است و این نشست با هدف بهره گیری از تجربیات ایشان در خصوص بررسی 
این صنعت در مالزی و با حضور صاحبنظران، کارشناسان و فعاالن این بخش کشور صورت میگیرد و 

امیدواریم تبادل تجربه خوبی در این زمینه در این نشست صورت پذیرد.
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  برگزاری دوره  آموزشی اینترنت اشیاء برای شرکت ملی گاز در 
دانشکده  پست و مخابرات

ثبت شناسه تلفن همراه مسافری، بدون مراجعه حضوری به دفاتر گمرک

ماهی که
گذشت

 همراه اول در ضریب نفوذ، رشد مشتری و 
میزان مصرف دیتا در بازار پیشرو است

مدیرعامل جدید همراه اول در مراسم تودیع و معارفه ی مدیران 
ش��رکت مخابرات ای��ران و هم��راه اول، گفت: زیرس��اخت های 
همراه اول بس��یار مناسب است و بستر بس��یار خوبی برای ارائه 
امکانات ایجاد شده است. در برنامه پنج ساله دوم، نگاه ما توسعه 

سرویس های نوین از جمله سرویس های ابری است.
حمید فرهنگ در صحبت های خود با اشاره به اینکه همان مسیر 
قب��ل را ادامه خواهیم داد، گفت:  برنامه پنج س��اله همراه اول به 
خوبی اجرا و شاخص های کیفی مد نظر، همه محقق شده است. 
امروز همراه اول در بازار از نظر ضریب نفوذ، رشد مشتری و میزان 
مصرف دیتا پیشرو است و برنامه های آتی همراه اول هم نشان از 

نگاه راهبردی هیأت مدیره و همراه اول دارد.
مدیرعام��ل جدید همراه اول، ادامه داد: اپراتور اول پیش��تاز بازار 
اس��ت و در زمینه مکالمه و دیتا س��هم بزرگی از بازار را دارد. در 
آینده بزرگترین چالش بعد از توسعه ۶0 هزار سایت ارتباطی نسل 
چهار، بحث های محتوا و توسعه سرویس ها از مهم ترین اقدامات 

آتی شرکت همراه اول خواهد بود.
فرهنگ در ادامه گفت: زیرس��اخت های همراه اول بسیار مناسب 
است و بستر بسیار خوبی برای ارائه امکانات ایجاد شده است. در 
برنامه پنج س��اله دوم، نگاه ما توسعه سرویس های نوین از جمله 

سرویس های ابری است.
فرهنگ با بیان اینکه همراه اول خام فروش��ی نخواهد کرد، گفت:  
صرفاً ارائه بستر ارتباطی توسط همراه اول صورت نخواهد گرفت 
و سرویس ها و خدمات نوین و مناسب برای کاربر از جمله اقدامات 

همراه اول است.
مدیرعامل همراه اول با اشاره به اقدامات این اپراتور به منظور ارائه 
امکانات به کس��ب وکارهای نوین، گفت: یکی از مسائل مهم که 
در دستور کار اپراتور اول قرار گرفته است، ارائه امکانات در بستر 
دولت و ارائه امکانات برای استارت آپ ها با توسعه سرویس و محتوا 

به منظور تحقق اقتصاد دیجیتالی است.
فرهنگ درباره خدمات نوین اپراتور اول توضیح داد و گفت: همراه 
اول تا به امروز خدمات نوینی را از جمله اینترنت اشیاء در دستور 
کار خود داش��ته که این مسائل ادامه پیدا می کند؛ چرا که برای 

بخش خصوصی از مهمترین نیازها به شمار می رود.
وی ضم��ن بیان اینک��ه از ظرفیت برند همراه اول برای توس��عه 
برندهای دیگر اس��تفاده می کنیم، گفت: چشم انداز همراه اول، 
برترین و محبوب ترین شرکت ایرانی است و امیدوارم که در کنار 
رس��یدن به برترین و محبوبترین شرکت ایرانی، بتوانیم محبوب 
ترین برند ایرانی هم باشیم و این موضوع اتفاق نمی افتد مگر با 
تکیه بر نیروی انسانی خبره که همراه اول آن را داشته و بحمد اهلل 

موفق هم بوده و در آینده هم همان گونه خواهد بود.

دوره آموزش�ی سه روزه  اینترنت اشیاء )IoT( برای کارشناس�ان و مدیران میانی شرکت ملی گاز ایران 
در دانش�کده ی علمی و کاربردی پس�ت و مخابرات برگزار شد.این دوره در سه بخش »رویکردهای بازار، 
روند رو به رشد اینترنت اشیاء در صنایع«، »پروتکل ها، الیه های ارتباطی و استانداردها« و »اجرای عملی 
آموزش ها با استفاده از کیت آموزشی تهیه شده توسط شرکت همکار دانشکده« برگزار شد.الزم به ذکر 
است که دوره ی ارائه شده با تمرکز بر کارکردهای اینترنت اشیاء در صنایع و به خصوص صنایع نفت و گاز 
برگزار شد و در بخش اجرای عملی با استفاده از کیت آموزشی نیز قابلیت های اجرای پروژه های مختلف 

به منظور افزایش عملکرد و کاهش هزینه ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

با راه اندازی سامانه گمرکی »ثبت شناسه گوشی تلفن همراه« امکان اظهار و پرداخت حقوق گمرکی 
تلفن همراه مسافری بدون مراجعه حضوری به دفاتر گمرک فراهم شد.مسافرانی که به هر دلیلی در 
هنگام ورود به کش��ور، موفق به اظهار تلفن همراه خود و پرداخت حقوق گمرکی آن نشده اند، از این 
پس می توانند با مراجعه به س��امانه گمرک به آدرس epl.irica.gov.ir/ImeiRegister نسبت به 
پرداخت حقوق گمرکی تلفن همراه و ثبت شناسه آن اقدام نمایند.بنابر تصمیمی که توسط گمرک 
جمهوری اسالمی ایران گرفته شده است، مسافران فقط تا 30 روز پس از ورود به کشور مهلت دارند 
تا از طریق این سامانه تلفن همراه خود را ثبت نمایند و درصورت اتمام این مهلت، گمرک وظیفه ای 
در قبال ثبت شناسه تلفن همراه شخص مسافر نخواهد داشت.افرادی که از طریق این سامانه اقدام به 
پرداخت حقوق گمرکی و ثبت تلفن همراه خود می کنند، الزم است کد پیگیری  و شناسه پرداخت را 
تا حصول اطمینان از ثبت تلفن همراه، نزد خود نگه دارند.پس از درخواست ثبت شناسه تلفن همراه 
در این سامانه، گمرک جمهوری اسالمی ایران صحت اطالعات وارد شده را بررسی می کند و در صورت 
تأیید، این اطالعات را برای س��امانه همتا ارس��ال می کند. دقت داش��ته باشید که در صورت نادرست 
بودن اطالعات وارد شده، نه تنها شناسه تلفن همراه ثبت نمی شود، بلکه وجه پرداختی نیز تحت هیچ 
ش��رایطی به فرد مسترد نمی گردد. لذا تنها افرادی که تلفن همراه خود را »به صورت مسافری« وارد 

کشور کرده اند، از این طریق اقدام نمایند.
الزم به ذکر است انتقال اطالعات از سامانه گمرک به سامانه همتا ممکن است اندکی زمانبر باشد و 

تلفن همراه به محض پرداخت حقوق گمرکی، در سامانه همتا ثبت نخواهد شد.
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سیم کارت، یک سال مکالمه و اینترنت رایگان، هدیه  رایتل به بیمه شدگان تامین اجتماعی

ماهی که
گذشت

  نمایندگان مدیران مسوول در کمیته رتبه 
بندی پایگاه های خبری انتخاب شدند

  تمام شهرهای کشور تحت پوشش اینترنت پرسرعت همراه اول قرار گرفت 
همزمان ب�ا آغاز ده�ه مبارک 
فجر، تمام ۱2۴6 ش�هر کش�ور 
تحت پوشش ش�بکه اینترنت 
همراه نس�ل ۳، ۴ و ۴.۵ همراه 

اول قرار گرفت.
ش�رکت  ارتباط�ات  کل  اداره 
ارتباطات سیار ایران، خبر داد: 
همزمان ب�ا آغاز ده�ه مبارک 
متخصص�ان  بات�الش  فج�ر، 
ایران�ی هم�راه اول و ب�ه یاری 
دولت دوازده�م و وزیر محترم 
ارتباطات و فناوری اطالعات، به 

عنوان اولین اپراتور تلفن همراه در کشور، پوشش  شبکه اینترنت همراه نسل ۳، ۴ و ۴.۵ همراه اول در 
تمام ۱2۴6 شهر کشور کامل شد و هم اکنون همراه اول گسترده ترین پوشش اینترنت همراه در کشور 

را داراست.
اپراتور اول تلفن همراه کش�ور، به عنوان اولین ارائه دهنده فناوری نس�ل ۴.۵ تلفن همراه، در کمتر از 
۳سال و پس از دریافت پروانه ارتقاء شبکه خود به نسل های ۳، ۴ و باالتر در 2۷ اسفندماه سال ۱۳۹۴، 

توانست در برنامه ای فشرده تمام شهرهای کشور را تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار دهد.
پیش از این نیز در آذرماه سال جاری، این اپراتور توانسته بود رکورد ترافیک اینترنت همراه را در کشور 

از آن خود کند.

ب��ا حضور مدیران رس��انه های برتر دومی��ن دوره طرح رتبه بندی 
پایگاه های خبری، اعضای کمیته رتبه بندی دوره س��وم با ترکیب 
»بیژن مقدم و مسعود فاتح« مدیران مسئول پایگاههای خبری الف 
و س��یتنا و »حبیب عباسی و محمد نوین« سردبیران پایگاههای 

خبری شفقنا و فرارو انتخاب شدند.
روابط عمومی معاونت مطبوعاتی و اطالع رسانی، اعالم کرد: محمد 
س��لطانی فر معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی در 
ابتدای این نشس��ت با اش��اره به نقش نظام رتبه بندی در ارتقای 
جایگاه رس��انه ها، تصریح کرد: تاکید ما این است که رتبه بندی 
رسانه ها صرفا توسط نمایندگان خود آنها انجام شود تا جامعیت و 

مقبولیت بیشتری داشته باشد.
وی در همین زمینه با اشاره به تجربه موفق رتبه بندی پایگاههای 
خبری در دو دوره قبل، خاطرنش��ان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در این کمیته فقط یک حق رای دارد و بقیه آرا متعلق به 

نمایندگان پایگاه های خبری و اساتید مرتبط دانشگاهی است.

وی با اش��اره به ضریب نفوذ رس��انه های برخط، جایگاه رسانه ای 
پایگاه های خبری دارای شناس��نامه را بسیار موثر دانست و تاکید 
کرد: توجه به این رس��انه ها از جمل��ه اولویت های من در معاونت 

مطبوعاتی است.
بنابراین گزارش، در ادامه این جلسه، شیوه نامه و شاخص های دور 
س��وم رتبه بندی پایگاههای خبری با حضور معاون مطبوعاتی و 

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی تصویب شد.
در این جلسه که بر اساس شیوه نامه، با حضور مدیران 20 پایگاه 
خب��ری برتر دور دوم رتبه بندی برگزار ش��ده بود پس از تصویب 
شیوه نامه و شاخص های رتبه بندی دور سوم، نمایندگان مدیران 
مسئول پایگاه های خبری در کمیته رتبه بندی نیز با رای مدیران 

رسانه های حاضر انتخاب شدند.
بر اساس رای حاضران در این جلسه آقایان »بیژن مقدم و مسعود 
فاتح« مدیران مسئول پایگاههای خبری الف و سیتنا به عنوان 2 
عضو نماینده مدیران مسئول پایگاه های خبری عمومی و تخصصی 
و آقایان »حبیب عباس��ی و محمد نوین« س��ردبیران پایگاههای 
خبری ش��فقنا و فرارو به عنوان 2 عضو دیگر کمیته رتبه بندی از 

میان نامزدها با رای اکثریت، انتخاب شدند.
همچنین آقایان »حمیدرضا ضیایی پرور و حس��ین امامی« نیز به 
عنوان اعضای هیات علمی عضو کمیته رتبه بندی و سید محسن 
فرجادی به عنوان دبیر کمیته رتبه بندی از سوی معاون مطبوعاتی 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی معرفی شدند. در کمیته رتبه بندی 
پایگاههای خبری مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی نیز 

نماینده معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است.

در طرح ویژه  رایتل برای بیمه ش��دگان تامین اجتماعی، این افراد می توانند با دریافت س��یم کارت این 
طرح، یک سال مکالمه و اینترنت رایگان از رایتل هدیه بگیرند.

روابط عمومی رایتل خبر داد: در این طرح تمامی کسانی که دفترچه  بیمه  تامین اجتماعی دارند )شامل 
بیمه شده ی اصلی و افراد تحت سرپرستی وی( می توانند با شماره بیمه ی مندرج در دفترچه ی تامین 
اجتماعی و کارت ملی خود، با مراجعه به فروش��گاه ها و سامانه ثبت نام و خرید سیم کارت اعتباری با 

بسته ی ویژه به صورت رایگان، از هدایای بی نظیر بسته ی آغازین آن بهره مند شوند.
گفتنی است؛ بسته  یک ساله  این سیم کارت شامل 24 گیگابایت اینترنت و همچنین ماهیانه 10 هزار 

دقیقه تماس صوتی درون شبکه است.
الزم به ذکر است؛ 24 گیگابایت اینترنت مذکور شامل 2 گیگابایت اینترنت 15 روزه است که در 12 

ماه برای مشترک لحاظ خواهد شد.



13
96

اه 
ن   م

هم
 / ب

29
ره 

ما
ش

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

20

بانکداری 
الکترونیک

آماده سازی بانک ها برای صدور کارت های هوشمند

وزیر ارتباطات: اپراتورها تضمین امنیت نکنند USSD قطع می شود

پرونده  تجمیع کارت های بانکی روی میز بانک مرکزی؛

مدی��ر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه، پرونده تجمیع کارت های 
بانکی روی میز بانک مرکزی اس��ت، گفت: بانک ها در حال آماده سازی برای صدور 

کارت های هوشمند هستند.
داود محمدبیگی با اشاره به برگزاری جلسات مشترک بانک مرکزی با بانک ها، گفت: 
یکی از موضوعاتی که هم اکنون در حال بررس��ی و اجرایی ش��دن آن هستیم، بحث 
آماده س��ازی بانک ها برای پیاده س��ازی اس��تانداردهای امنیتی و صدور کارت های 

هوشمند است.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: در کش��ور دو س��ه بار تا کنون به 
سمت کارت های هوشمند رفته ایم؛ ولی به دلیل اینکه الزام خاصی از نظر داخلی برای 

استفاده از این کارت ها، وجود نداشت، زیاد از کارت های هوشمند استفاده نکردیم.
محمد بیگی، یکی از چالش های اصلی در حوزه ارتباطات بین المللی را بهره گیری  از 
کارت های هوشمند در نظام بانکی داخلی دانست و تصریح کرد: برای این مهم باید دو 
اقدام انجام شود نخست اینکه زیرساخت های بانک ها آماده شود و دوم اینکه قوانین و 
مقررات این کارت ها فراهم شود به نحوی که هر بانکی کارت هوشمند صادر می کند 

بتواند در خارج از کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، عملیاتی ش��دن روش مذکور را نیازمند 
برخی پروتکل های ارتباطی عنوان کرد و افزود: پروژه ای را به همین منظور از ۶ ماه 
گذشته آغاز کرده ایم و امیدواریم تا تیرماه سال آینده آن را به اتمام برسانیم تا کشور 

ما استانداردهای هوشمند سازی کارت ها را رعایت کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بعد از آماده سازی استانداردها، تغییری در کارت های 
بانکی ایجاد خواهد شد؟ تصریح کرد: تغییرات در حوزه کارت یکی از بحث های چالشی 
و جدی است و به همین دلیل در کشورهای دیگر علی رغم اقداماتی که انجام شده اما 

هنوز نتوانسته اند کارت ها را تجمیع کنند.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با تأکید براینکه یکی از موضوعات اصلی در این حوزه، 
هزینه هایی اس��ت که اینکار می تواند به بانک ها تحمیل کند، افزود: سیاست بانک 
مرکزی در این حوزه تعریف محصوالت جدید است که مشتری هم بتواند از خدمات 
کارت های هوشمند در پرداخت های برون خط و هم از پرداخت های خارج از کشور 
استفاده کند.وی در تعریف پرداخت های برون خط این نکته را مورد تأکید قرار داد 
که در این روش نیازی نیست که همیشه ارتباط مرکز )بانک صادرکننده کارت( برقرار 
باشد، بر همین اساس این امر به دو شکل بدون رمز و یا حتی با رمز و به صورت آفالین  
انجام می شود. در این روش به هر دلیلی اگر شبکه قطع بود اما باز کار مشتری انجام 
می ش��ود.محمد بیگی در پاسخ به این سوال که آیا این سیاست در خودپردازها نیز 
عملیاتی می شود؟ گفت: خیر، این طرح  به دلیل اینکه خدمات خودپردازها محدود 
است بیشتر روی حوزه پایانه های فروش معنی پیدا می کند ضمن اینکه تقریب���ا 

پایانه های فروش ۶0 درصد تراکنش ها را به ثبت می رسانند.

وی در ادام��ه تصری��ح کرد: بنابرای��ن پرداخت های برون خط که م��ی تواند یکی از 
محصوالت جانبی هوشمند سازی باشد، یکی از سیاست هایی است که مشتریان را 

ترغیب می کند که به این سمت حرکت کنند.
محمد بیگی، پرداخت های خارج از کش��ور را یکی دیگر از ابزارهای هوشمندسازی 
کارت های بانکی برشمرد و در پاسخ به این سوال که آیا این کارت ها ارزی خواهند 
بود؟ افزود: این کارت ها ریالی هس��تند و مش��تری از همین کارت در خارج از کشور 
استفاده می کند به این صورت که با توجه به نرخی که با بانک توافق شده، بانک مبلغ 

ارز را پرداخت کرده ولی از حساب مشتری ریال برداشت می کند.
مدی��ر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در همین ارتباط به روابط بانکی ایران و 
روسیه اشاره کرد و گفت: با روسیه هم همین مدل را داریم منتهی این مساله در حوزه 

کارت های هوشمند نبوده بلکه در حوزه کارت های مگنت در حال انجام است.
وی با تأکید براینکه حرکت به س��مت EMV حدود ۶00-700 میلیون دالر هزینه 
صرفا در حوزه کارت خواهد داشت، تصریح کرد: اما این هزینه نباید یکباره پرداخت 
ش��ود بلکه باید به تدریج و هر زمان که تاریخ کارت ها تمام می شود، بانک ها آماده 

باشند که کارت جدید را با قابلیت هوشمند در اختیار مشتری قرار دهند.
محمد بیگ��ی ادامه داد: هزینه صدور این کارت ها با توجه به قابلیت هایی که دارند 

احتماال 2 تا 2.5 برابر کارت های مگنت و در محدوده 10 هزار تومان خواهد بود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی تأکید کرد که معموال این پروژه ها در کوتاه مدت 
اجرا نمی شوند و سه تا پنج سال زمان برای اجرای کامل آن نیاز است. این هم به دو 
دلیل اس��ت، یک اینکه زمان صدور کارت ها معموال س��ه ساله است و دوم هم اینکه 
مشتری نباید تغییراتی در این حوزه داشته باشد چراکه مشتری هایی که کارت های 

خیلی ساده هم دارند باید بتوانند در این شبکه از خدمات استفاده کنند.
وی گفت: هم اکنون در فاز برنامه ریزی هستیم تا بتوانیم کارهایی که بانک ها باید 
انجام دهند به صورت مشخص و مدون ابالغ کنیم تا آنها هم بدانند در چه مسیری 

حرکت خواهند کرد.

وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره مباحث اخیر مطرح ش��ده در مورد قطع 
س��رویس USSD در کش��ور تاکید کرد که اگر اپراتورها نتوانند از عهده تضمین 
امنیت بس��ترهای USSD بربیایند، قطعا نظر ما هم این است که این شیوه ادامه 

پیدا نکند.
محمد جواد آذری جهرمی در جریان بازدید خود از خبرگزاری دانش��جویان ایران 
در پاس��خ به س��والی درباره مباحث مطرح ش��ده در روزهای اخیر مربوط به قطع 
س��رویس های USSD، اظهار ک��رد: در هر صورت تصمیم بانک مرکزی در کلیت 
خودش تصمیم درستی است و این که امنیت را در خدمات بانکی لحاظ کنیم یک 
ضرورت درس��ت است. چراکه اکنون در بستر USSD، از دکل مخابراتی تا شبکه 

بانکی، اطالعات کارت مشتریان را در دست دارند و این خود یک مخاطره است.
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کشف بدافزار تازه در پلت فرم های استخراج ارز دیجیتالی

وی با بیان این که USSD از ابتدا با مجوز خود بانک مرکزی به وجود آمده است، 
 USSD بیان کرد: بخش عمده ای از خرید مردم از خدمات اپراتورها برروی بستر
انجام می شود، بنابراین زمانی که سرویسی دارای محبوبیت در بهره برداری است، اگر 

بخواهیم تغییراتی در آن انجام دهیم، باید تاثیرات آن را در بازار نیز بسنجیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ضمن تایید نگاه بانک مرکزی درباره لحاظ کردن 
مسائل امنیتی مش��تریان بانک ها ادامه داد: با این حال باید مالحظات را در انجام 
اینگونه تغییرات در نظر گرفت. در حال حاضر بعد از USSD ها بیش��ترین خرید 
شارژها از خرید دستگاه های POS انجام می شود، اما خرید از طریق دستگاه های 
POS گاهی گزارش ش��ده تا س��قف 1500 تومان درباره کارت شارژهای 10 هزار 

تومانی برای مشتریان هزینه داشته است.
وی این اتفاق را موجب کاهش بازار حوزه ICT و متضرر ش��دن مردم دانس��ت و 
گفت: به همین ترتیب اقتصاد حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات کوچک تر می شود 
و علت آن هم کاهش خرید مردم از خدمات این حوزه اس��ت که ما نمی توانیم در 

قبال این مساله بی تفاوت باشیم.
آذری جهرمی با بیان این که همان طور که بانک مرکزی تنظیم کننده روابط بانکی 
در کش��ور است ما هم به عنوان وزارت ارتباطات، تنظیم کننده مقررارت ارتباطاتی 
در کشور هستیم، ادامه داد: در صحبتی که با آقای دکتر سیف داشتیم، برای ایشان 
تشریح کردیم که این اقدام تبعاتی به همراه دارد و به همین خاطر اعضای سازمان 
تنظیم مقررات ارتباطات نشست مفصلی با مسئوالن بانک مرکزی داشتند و اپراتورها 

گفتند که اگر مساله امنیت این تراکنش ها است که ما آن را امن می کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در مورد نتیجه این نشست ها مطرح کرد: قرار شد 
تا یکسری اقدامات را سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در جهت خواسته های بانک 

مرکزی انجام دهد تا امنیت بستر USSD تضمین شود. در همین راستا کمیته ای 
نیز برای پیگیری خواسته های بانک مرکزی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: البته یکسری مباحث میان دو گروه در بازار که برروی اپلیکیشن ها 
و USSDها کار می کنند وجود دارد و چون این دو دس��ته با هم رقابت دارند هر 
کدام سعی می کنند تا بازار دیگری را از آن خود کنند. این که آنها با همدیگر رقابت 

می کنند، مساله نیست بلکه مساله این است که مردم از این مجرا آسیب نبینند.
به گزارش ایسنا، اخیرا بانک مرکزی بخشنامه ای به بانک ها ابالغ کرد که در نتیجه 
تغییراتی در انجام تراکنش های مالی، دسترسی به حساب  مشتریان بانک ها برای 
عواملی غیر از بانک یا ارایه دهنده خدمات پرداخت محدود شده و از امنیت باالتری 

برخوردار می شود.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی نباید  اطالعات حساس کارت  مشتریان از جمله 
رمز دوم آنها از مس��یرهایی که فاقد رمزنگاری مناسب بوده و امکان ذخیره سازی 
یا مش��اهده آن توس��ط عواملی غیر از بانک یا ارایه دهنده خدمات پرداخت وجود 

دارد، مبادله شود.
بر این اساس قرار بود از نیمه بهمن ماه امسال تراکنش های فاقد رمزنگاری از مبدأ 
تا مقصد وجود نداشته باشد، مگر برای پرداخت قبوض عمومی از جمله آب، برق، 
گاز و تلفن شهری. همچنین قرار است در صورت اجرای این مصوبه تراکنش های 
مربوط به خرید شارژ و یا قبض های ویژه در شبکه های شتاب و شاپرک نیز پذیرش 
و پردازش نشود، به عبارتی اطالعات رمزنگاری شده هستند که پذیرش می شوند. 
در این حالت پردازش از کدهای USSD که اطالعات در آنجا به صورت رمزنگاری 
نیستند محدود به پرداخت قبوض عمومی می شود و این اپلیکیش  هایی که خود 

بانک ها طراحی کردند هستند که جایگزین آنها خواهند شد.

به تازگی بدافزاری به نام »ایترنال بلو« کشف شده که در پلت فرم های استخراج ارز 
دیجیتالی اس��تفاده شده اس��ت و به هکرها اجازه می دهد اطالعات و سرمایه های 

فراوانی را به سرقت ببرند.
به گزارش وب سایت هکرنیوز، آمار حمالت سایبری و هک در سال جاری میالدی 
2017، به اوج خود رس��یده اس��ت و با توجه به افزایش روزافزون حمالت سایبری 
از س��وی هکرها، کشورها و ش��رکت های کوچک و بزرگ زیادی در سراسر جهان 
هدف این گونه حمالت قرار گرفته  و آسیب ها، خسارات جبران ناپذیری را متحمل 

شده اند.
این روزها که بازار ارزهای دیجیتالی رمزنگاری ش��ده بسیار داغ شده، وب سایت ها، 
حساب های کاربری و پلت فرم های بسیاری برای استخراج بیت کوین یا بیت کوین 
ماینینگ ایجاد شده است تا بتوانند با استفاده از آنها به خرید و فروش و مبادالت 

تجاری کالن اقدام کنند.
به تازگی ش��ماری از متخصصان و کارشناسان امنیت سایبری فعال در پلت فرم و 

مراک��ز مبادالتی ارزهای دیجیتالی اع��الم کرده اند که بدافزار و ویروس جدیدی را 
تحت عنوان ایترنال بلو )EternalBlue( کش��ف ک��رده و یافته اند که به هکرها 
و مجرمان س��ایبری امکان می دهد تا به اطالعات رایانه ها، سرورها و سیستم های 
موج��ود در مراک��ز مبادالتی ارز دیجیتالی رمزنگاری ش��ده همچون بیت کوین و 
مونرو نفوذ کرده و سرمایه های ارز دیجیتالی موجود آنها را که به ارزش میلیون ها و 

میلیاردها دالر است، به سرقت ببرند.
محققان و پژوهشگران در موسسه پروف پونت در این باره عنوان کرده اند که پس 
از انجام بررس��ی های فراوان مش��خص و معلوم شده است که این بدافزار جدید در 
بسیاری از پلت فرم های استخراج ارز دیجیتالی بزرگ و مشهور جهان مشاهده شده 
اس��ت. این بدافزار در ابتدا به ویندوز یا سیستم عامل رایانه کاربران حمله کرده و 
سپس به صورت کامال محرمانه و مخفیانه ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده را به 

سرقت می برد.
هفته پیش بود که هکرها به کوین چک به عنوان یکی از بزرگترین مراکز مبادالت 
ارز دیجیتالی رمزنگاری ش��ده در توکیوی ژاپن نفوذ و حمله کرده  و 532 میلیون 

دالر از سرمایه های این مرکز را به سرقت بردند.
تحلیلگ��ران بر این باورند که بدافزار مذکور مس��ئول حمله به کوین چک بوده اند 
چراکه این بدافزار به مجرمان س��ایبری اج��ازه می دهد تا براحتی به پلت فرم های 
اس��تخراج ارزهای دیجیتالی دسترس��ی یابند. در سال 2014 میالدی هم یکی از 
بزرگترین مراکز مبادالتی بیت کوین در آن زمان، پس از آنکه 450 میلیون دالر از 

سرمایه هایش را از دست داد، اعالم ورشکستگی کرد.
این درحالی اس��ت که بسیاری از کش��ورهای جهان از جمله برخی از کشورهای 
اروپایی در تالش��ند تا این پول بی افس��ار را کنترل کرده و معامالت با آن را تا حد 
ام��کان محدود کنند، چراکه آنها بر این باورند بیت کوین به تجارت های غیرقانونی 
و غیرمجاز همچون تجارت اس��لحه، تجهیزات تروریس��تی، قاچاق دارو موادمخدر 
دام��ن زده و به علت آنکه مقام��ات قضایی و پلیس نمی توانن��د طرفین معامله را 

شناسایی و ردگیری کنند، باعث سهولت آن می شود.
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نمایشگاه ITU TELECOM WORLD 2018 به عنوان معتبرترین و مهمترین رخداد نمایشگاهی سالیانه ITU از ۱0 تا ۱۳ سپتامبر 20۱8 
معادل ۱۹ تا 22 شهریور ۱۳۹۷ در دوربان آفریقای جنوبی برگزار می شود.

  برگزاری پاویون ایران طی دو سال اخیر در تایلند و کره جنوبی:
به دنبال برگزاری پاویون ایران طی دو سال اخیر در نمایشگاه های سالیانه  ITU در بانکوک تایلند 
)201۶( و بوسان کره ی جنوبی )2017(، برای سومین سال پیاپی، سازمان »سیتنا« به عنوان 
نماینده  نمایشگاه های ITU در ایران، پاویون کشورمان در نمایشگاه دوربان آفریقای جنوبی را 

برگزار می کند.

وزرا، قانونگذاران، سیاست گذاران و مقامات عالی رتبه   حوزه    ICT از کشورهای مختلف دنیا به 
همراه سرمایه گذاران بین المللی، طی حضور در نمایشگاه های سالیانه   ITU با کارشناسان و 
شرکت های حاضر در نمایشگاه تبادل نظر کرده و برای همکاری مشترک و اجرای پروژه های 

مختلف برنامه ریزی می کنند.
 

ش��رکت های دولتی و خصوصی بخش ICT ایران طی دو س��ال اخیر در قالب پاویون ایران در 
نمایشگاه های ITU در بانکوک تایلند و بوسان کره جنوبی حضور یافتند و طی مذاکره با مدیران 
ارشد بخش دولتی از کشورهای حاضر در نمایشگاه و مذاکرات متقابل با شرکت های خصوصی 
معتبر بین المللی، موفق به امضای تفام نامه و انعقاد قرارداد با سایر شرکت های حاضر در نمایشگاه 
شدند. در هر دو نمایشگاه اخیر هم منتخب پاویون ایران در میان برترین های نمایشگاه، مورد 

تقدیر دبیرکل ITU قرار گرفت.

D
U

RB

AN

   نکات قابل توجه برای ثبت نام کنندگان غرفه در پاویون ایران:
قیمت هر مترمربع غرفه ساخته شده به همراه امکانات اولیه غرفه 1000 فرانک سوییس می باشد.

متراژ غرفه ها تنها می تواند در ابعاد 9 ، 12 ، 18 ، 3۶ و 50 متر مربع باشد.به ازای هر سه متر مربع 
یک نفر از شرکت غرفه دار امکان حضور در نمایشگاه را خواهد داشت؛ به عبارتی به ازای 9 متر 
مربع غرفه که پایین ترین متراژ است، 3 نفر امکان دریافت کارت غرفه دار را خواهند داشت و به 

ازای هر 3 متر مربع اضافه شده، یک نفر دیگر نیز می تواند کارت غرفه داری دریافت کند.

  امکانات ارائه شده در غرفه: 
میز و صندلی بسته به متراژ غرفه ها، کابل اینترنت، نور، کف پوش، سطل زباله و کانتر. سایز کانترها 
و سردر غرفه ها و جایگاه های مخصوص بنرها در بازه زمانی مشخص قبل از برگزاری نمایشگاه ارائه 
می شود و شرکت کنندگان باید طبق فرمت درخواست شده، طرح های خود را تا زمان معین ارائه 

دهند تا بنرها توسط پیمانکار ITU چاپ و نصب شود.
هر شرکت با حضورش در پاویون ایران می تواند نامزد دریافت شرکت کننده  برتر نیز شود.
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   هزینه  حضور افراد برای شرکت در فروم ها و کارگاه  های جنبی نمایشگاه: 

متقاضیانی که به صورت انفرادی خواستار شرکت در فروم ها و کارگاه های جنبی نمایشگاه دوربان 
هستند؛ طبق جدول ذیل می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 

 Access Pass prices:
 Category Pre-Registration Rate)CHF(  

  مزایای دریافت کارت های ویژه ورودی:
- Executive Pass: 
ب��ا این کارت ورودی ام��کان حضور در تمام فروم ها، کارگاه ها و حتی حضور در مراس��م 
تبادل نظر و هم اندیشی مقامات عالی وزارت خانه ها و مدیران ارشد مخابراتی که با حضور 
دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات برگزار می ش��ود را خواهید داشت. همچنین با این کارت 
امکان حضور در بخش پاویون مقامات عالی را خواهید داش��ت و در صورت داش��تن وسیله 

نقلیه می توانید کارت پارکینگ رایگان دریافت کنید.
-Forum-4Day Pass: 

با این کارت ورودی امکان حضور در تمام فروم ها، کارگاه ها و نمایش��گاه برای متقاضیان 
فراهم خواهد بود. )الزم به ذکر اس��ت، امکان حضور در مراس��م تبادل نظر و هم اندیش��ی 
مقامات عالی رتبه وزارت خانه ها و مدیران ارش��د مخابراتی که با حضور دبیرکل اتحادیه 

جهانی مخابرات برگزار می شود را نخواهید داشت(.
-Forum-1Day Pass: 

ب��ا ای��ن کارت ورودی تنها امکان حض��ور یک روزه در یکی از 4 روز نمایش��گاه را خواهید 
داش��ت و در آن روز ف��رد متقاضی می تواند در تمام فروم ها ش��رکت کن��د. )الزم به ذکر 
اس��ت امکان حضور در مراس��م تبادل نظر و هم اندیشی مقامات عالی رتبه وزارت خانه ها 
و مدیران ارش��د مخابراتی که با حضور دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات برگزار می شود را 

نخواهید داشت(.
-Exhibition Pass: 

با این کارت ورودی تنها امکان حضور در نمایشگاه برای متقاضی فراهم خواهد شد.

  چرا نمایشگاه ITU متفاوت تر از نمایشگاه های دیگر است؟
   بازدیدکنندگان تاثیرگذار: از بخش دولتی و خصوصی، بخش های توسعه یافته و بازارهای 

یکپارچه،
   نمایشگاه بین المللی: به نمایش درآوردن نوآوری های جهانی و فرصت های سرمایه گذاری،

   تمرکز: کمک به ترویج و توس��عه تکنولوژی های ارائه ش��ده توس��ط SMEها، مبتکران و 
کارآفرینان صنعت دیجیتال،

،ICT بینش: درک صحیح از مشکالت و موانع فعلی صنعت و رشد و دگرگونی اکوسیستم  
گفتمان در سطح جهانی: با حضور سخنرانان متخصص در تکنولوژی، قانونگذاری و استراتژی،

  حضور قدرتمند: برای یکپارچه سازی بازارها،
  ارتباطات: ارتباط رو در رو در باالترین سطوح،

  برنامه معرفی برگزیدگان: قدردانی و کسب اعتبار از طرف ITU به عنوان برگزیده در بخش 
دولت و SMEها،

   حمایت های هدفمند: برای توسعه سهامداران کلیدی در اکوسیستم های دیجیتال بومی.

  ثبت نام در نمایشگاه و فروم های جنبی:
شرکت ها و افراد عالقه مند به حضور در نمایشگاه ITU دوربان وهمچنین عالقه مندان به حضور 
در فروم ها و کارگاه های جنبی اجالس، می توانند جهت کسب اطالعات تکمیلی و رزرو غرفه 
و فضای نمایشگاهی با سیتنا به عنوان نماینده نمایش��گاه های ITU در ایران از طریق پست 
الکترونیک ituexpo@citna.ir و ش��ماره تماس ه��ای ۶۶128055 /۶۶128009- 021 و 

همچنین شماره همراه 0912821۶۶58 در ارتباط باشند.

  تاریخ ثبت نام و رزرو غرفه:
متقاضیان جهت رزرو غرفه تا ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ فرصت دارند.

Category Pre-Registration Rate(CHF) 
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اقدامات دانشکده پست و مخابرات در جایگاه مجری تامین زیر ساخت های 
 ICT آموزش مهارتی بخش

برگزاری اولین جلسه کمیته راهربی طرح تأمین زیرساخت های آموزش مهارتی

در نیمه دوم دی ماه 9۶، طی حکمی از س��وی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، دکتر 
یزدانیان، رئیس دانشکده پست و مخابرات به عنوان مجری تامین زیر ساخت های آموزش 
مهارتی بخش در راس��تای طرح توسعه ی اش��تغال فراگیر در بخش ارتباطات و فناوری 
اطالعات )محتوا، ش��بکه و زیرس��اخت( با هدف ایجاد 90000 فرصت ش��غلی منصوب 

ش��د.در متن حکم دکتر یزدانیان آمده بود: ضروری اس��ت با همکاری وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، دستگاههای تابعه وزارت و سایر دستگاههای اجرایی در سطح ملی و استانی 

اقدامات ذیل به عمل آید؛
1- تامین زیر ساختهای آموزش مهارتی بخش ارتباطات و فناوری اطالعات برای کلیه ذی 

نفعان طرح توسعه اشتغال فراگیر متناسب با نیازهای هر استان.
2- استفاده حداکثری از توان بخش غیر دولتی و خصوصی جهت ارائه آموزش های مهارتی 
و بهره گیری از ظرفیت نیروی انسانی و منابع موجود دستگاه های اجرایی استانی در راستای 

توسعه کسب و کارهای بخش ارتباطات و فناوری اطالعات.
3- همکاری در اجرای کلیه وظایف محوله مندرج در » برنامه اشتغال فراگیر« مصوب ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی )ابالغی طی نامه شماره 37597 مورخ 139۶/3/31 معاون اول 

رئیس جمهور( با استفاده از ظرفیت بخش ارتباطات و فناوری اطالعات.
4- ارسال گزارش ماهانه اقدامات به عمل آمده در چارچوب سیستم ارزیابی، پایش و ارزشیابی 

برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار.

اولین جلسه کمیته راهبری طرح تأمین زیرساخت های آموزش مهارتی 2۶ دی ماه 9۶ 
برگزار شد. در این جلسه دکتر یزدانیان با اشاره به مفاد مندرج در حکم وزیر ارتباطات 
برای وی، ضمن اشاره به تاریخچه طرح و اقدامات انجام شده توسط تیم قبلی و تشکر از 

اقدامات انجام شده در این خصوص، موارد ذیل را مورد تأکید قرار داد:
 -الزم است  از توان و امکانات همه بخش ها در اجرای طرح، مطابق با مفاد حکم مقام 

عالی وزارت بهره برداری شود.
-وزارت ارتباطات مس��وول مستقیم اشتغال نیست، ولی تمام توان خود را برای تأمین 

زیرساخت های آموزش مهارتی به منظور توسعه کسب و کارها انجام خواهد داد.
-نقش دولت در بخش CT روشن هست، ولی در بخش IT موضوع پیچیده تر است و 

فرصت های بیشتری برای توسعه کسب و کار وجود دارد.
-ایجاد مدل برای تأمین زیرساخت های آموزش های مهارتی با استفاده از تجربه های قبلی 

بخصوص UNIDO ضرورت دارد.
-تجربه اس��تان کردس��تان در خصوص طرح مذکور به عنوان پایلوت موفق محسوب 

می شود.
-کار روی مدل نباید باعث تأخیر اجرای طرح شود بلکه  اقدامات باید  به صورت موازی 

انجام شود.
-مشارکت استان ها در اجرای طرح ضروری است، به همین دلیل مدیرکل امور هماهنگی 
استان ها هم به عنوان یکی از اعضای جلسه انتخاب شده اند تا هماهنگی های استانی از 

طریق آن اداره کل انجام شود.
-به منظور بهره گیری از تجربیات قبلی و همچنین مطالعه فنی طرح ها، کمیته فنی زیر 

نظر دبیر کمیته تشکیل شده است تا طرح ها کارشناسی گردد.
-الزامات برنامه استراتژیک در اجرای طرح باید لحاظ گردد.

-الزم است  نماینده ای  از سازمان بازرسی کل کشور به منظور اطمینان از رعایت نکات 
قانونی  در اجرای طرح به جلسه دعوت شود.

-به منظور بهره گیری از خدمات مش��اوره ای سازمان برنامه و بودجه جهت اطمینان از 
رعایت قوانین و اس��ناد باال دستی و چش��م انداز نماینده ای از آن سازمان نیز به جلسه 

دعوت شود.
-الزم است  نمایندگان وزارت  تعاون، کار و رفاه اجتماعی و UNIDO به منظور استفاده 

از تجربیات آنها و هماهنگی ها به جلسه دعوت شوند.  
- مدیرکل محترم امور مالی و ذیحساب وزارت جهت مشورت و ارائه راهکارها و اطمینان 

از رعایت موارد قانونی مالی نیز دعوت شود.
- نماین��ده اداره کل بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به منظور رعایت موارد 

بودجه ریزی و برنامه ریزی نیز دعوت شود.
در پایان جلسه، سایر اعضاء ضمن ارائه دیدگاه های خود در مورد طرح، موارد ذیل را مورد 

تأکید قرار دارند:
- مقرر شد جهاددانشگاهی مدل مطالعه شده را در جلسه بعد ارائه دهد ضمن اینکه تاکید 
شد که  مدل مذکور در خصوص تربیت افراد متخصص دارای مهارت امنیت نیز قابل 

توسعه به آموزش های مهارتی می باشد.
- مقرر ش��د طرح اش��تغال تهیه و  با توجه به کمبود بودجه، الویت بندی بودجه های 

تخصیصی انجام شود.
- الگوی رایج قبلی مداخله به صورت تسهیالت بوده است که با توجه به اقتضائات فعلی 
پاسخگو نیست، لذا الزم است که الگوی توسعه رسته در استان ها طبق شرایط موجود 

تدوین گردد.
- ب��ا توجه به عدم ش��فافیت اطالعات بخص��وص در حوزه IT الزم اس��ت، مطالعات 

امکان سنجی در این خصوص انجام شود. 
-الزم است تصمیمات متناسب یا  چشم اندازها  اتخاذ گردد و کلیه برنامه ها باید در راستای 

چشم اندازها باشد.
- با توجه به اینکه طبق طرح مذکور بیشترین سهم اشتغال در حوزه ICT پیش بینی 

شده است مقرر گردید در جلسه ای هدف گذاری الزم ارائه شود.
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ICT آغاز حرکت شتابان استان ها برای توسعه  زیرساخت  های آموزش مهارتی

یزدانیان در ارتباط ویدئو کنفرانس با مدیران کل ICT استان ها، تاکید کرد:

 ICT رئیس دانش��کده  پس��ت و مخابرات، در ارتباط ویدئو کنفرانس با مدیران کل
استان ها، بر آغاز حرکت شتابان استان ها برای توسعه  زیرساخت های آموزش مهارتی 

ICT تاکید کرد.
دکتر وحید یزدانیان، در گفت وگو با خبرنگار نس��ل چهارم پیرامون برگزاری جلسه  
ویدئو کنفرانس یکشنبه )اول بهمن ماه 9۶( با مدیران کل ICT ارتباطات و فناوری 
اطالعات استان ها، توضیح داد: این جلسه با دعوت آقای دکتر دهدشتی، معاون محترم 
امور مجلس، دولت و استان های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار شد و در 
این جلسه به صورت ویدئو کنفرانس با مدیران کل ارتباطات و فناوری اطالعات 30 

استان کشور ارتباطات برقرار شد.
وی ادامه داد: نظر به حکم جناب آقای آذری جهرمی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری 
اطالعات برای بنده به عنوان مجری تامین زیرس��اخت های آموزش مهارتی بخش 
ارتباطات و فناوری اطالعات در کشور، بنده در این جلسه اهمیت طرح را برای مدیران 
کل ICT استان ها توضیح دادم و تاکید کردم که این طرح باید با هماهنگی فی مابین 
مدیران کل ICT استان ها و مدیران کل استانی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی 

انجام شود.

یزدانیان خاطرنشان کرد: در این جلسه مطرح شد که ما باید تا یک سال آینده در تمام 
 ICT استان های کشور مراکز آموزشی فعال داشته باشیم که آموزش مهارتی بخش
را به عالقه مندان ارائه کنند و همین طور تاکید شد که ما هدفمان صرفا تربیت نیروی 
ماهر بدون توجه به اشتغال نیست، به همین دلیل از مدیران درخواست کردم که با 
بخش خصوصی در استان ها ارتباط برقرار کنند و نیازهای آموزشی آن ها و پتانسیل 

استان را استخراج کنند.
وی ادامه داد: در همین راستا از مدیران ICT استان ها درخواست کردم که بر اساس 
آمایش��ی که انجام می شود ما نسبت به تربیت نیروی ماهر اقدام کنیم که این نیرو 

بتواند جذب بازار کار شود.
رئیس دانشکده  پست و مخابرات، تاکید کرد: استان ها بسیار استقبال کردند و قول 
مساعد دادند که همکاری گسترده ای را با ما انجام دهند و قرار شد ارتباطشان با ادارات 
کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی در استان ها برقرار شود و با هم هماهنگ شوند و طرح 
های خودشان را در زمینه  توسعه ی زیرساخت های آموزش مهارتی ICT کشور برای 
ما ارسال کنند.یزدانیان گفت: ما به طور متناوب با این مدیران در ارتباط خواهیم بود 

و از ظرفیت آنها برای اجرای طرح استفاده خواهیم کرد.
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ارائه  تجارب موفق استان کردستان و ترشیح مدل مطالعاتی جهاد دانشگاهی

 ICT برگزاری دومین جلسه   شورای راهربدی طرح توسعه زیرساخت های آموزش مهارتی

دومین جلس��ه   شورای راهبردی طرح توس��عه  ی زیرساخت های آموزش مهارتی 
ICT با حضور رئیس و اعضای شورا 3 بهمن ماه 9۶ در دانشکده   پست و مخابرات 
برگزار شد و در این جلسه تجارب موفق استان کردستان در رسته  تولید نرم افزار 
و ارائه  خدمات در بخش ICT و مدل مطالعاتی جهاد دانشگاهی در تدوین برنامه  

تربیت 10 هزار نفر نیروی کار در حوزه  امنیت فضای مجازی کشور ارائه شد.
در ابت��دای این نشس��ت، دکتر وحید یزدانیان، رییس دانش��کده علمی کاربردی 
پست و مخابرات، گزارشی از جلسه  اول شورای راهبردی و همچنین جلسه  ویدئو 

کنفرانس با مدیران کل ICT ارتباطات و فناوری اطالعات استان ها ارائه داد.
یزدانیان به مذاکره با دکتر دهدش��تی، معاون امور مجلس، دولت و اس��تان های 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اش��اره کرد و گفت: ارتباطات گس��ترده ای با 
 ICT  استان ها جهت اجرای طرح توس��عه   زیرساخت های آموزش مهارتی حوزه
برقرار و هماهنگی الزم انجام شد و از این پس، جلسات متعددی با مدیران استان 

در بخش ICT خواهیم داشت.
 UNIDO وی اظهار کرد: در جلسه  ویدئو کنفرانس به تشریح طرح و مدل موفق

پرداختیم و مدیران از آن طرح بسیار استقبال کردند.
یزدانیان خاطرنشان کرد: مطرح شد که ما باید تا یک سال آینده در تمام استان 
های کشور مراکز آموزشی فعال داشته باشیم که آموزش مهارتی بخش ICT را 

به عالقه مندان ارائه کنند.
یزدانیان در ادامه به مکاتباتی که با مدیران اس��تان ها انجام شده است اشاره کرد 
و اف��زود: برای تش��ریح طرح و تاکید بر نقش حمایت��ی وزارت ICT مکاتباتی با 

مدیران انجام داده ایم.
وی همچنین با اش��اره به اجرای پایلوت طرح توس��عه   زیرس��اخت های آموزش 
مهارتی ICT در اس��تان کردس��تان، گفت: از مدیران استان ها جهت همگرایی 

ما باید تا یک سال آینده در تمام استان های کشور 
مراکز آموزشی فعال داشته باشیم که آموزش مهارتی 
بخش ICT را به عالقه مندان ارائه کنند.ما هدفمان 

صرفا تربیت نیروی ماهر بدون توجه به اشتغال نیست، 
به همین دلیل از مدیران درخواست کردم که با بخش 
خصوصی در استان ها ارتباط برقرار کنند و نیازهای 
آموزشی آن ها و پتانسیل استان را استخراج کنند.
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ب��ا فضا دع��وت خواهیم کرد و جلس��اتی را تدریجا برگزار 
می کنیم.

در ادامه  جلس��ه، مهندس فردین سعیدی، مدیر اداره کل 
ارتباطات و فناوری اطالعات اس��تان کردستان به گزارش 

اقدامات انجام شده در استان متبوعش پرداخت.
وی گفت: در 19 مرداد س��ال 95 در مراسمی که با حضور 
دکتر واعظی و دکتر ربیعی و تعدای از معاونانش��ان برگزار 
ش��د، با 1۶ ش��رکت حوزه  ICT توافقنامه هایی را جهت 
ایجاد اشتغال به امضا رساندیم. همچنین طرحی با عنوان 
 )UNIDO  طرح تکاپو با جناب دکتر ابطح��ی )نماینده
مطرح ش��د. طی صحبت هایی که انجام ش��د قرار بر این 
شد که اکوسیستم اشتغال استان انجام و رتبه بندی شود. 
همچنین رس��ته  ICT در رس��ته  اول در کردس��تان قرار 

گرفت تا تحت بررسی قرار گیرد.
وی ادامه داد: استارت آپ های کوچک را شناسایی کردیم 
و به اس��تارت آپ ها و ش��رکت های بزرگ معرفی کردیم. 
از استان های دیگر نیز استارت آپ ها را شناسایی کردیم 

و قرار بر این ش��د که برای ایجاد اش��تغال صرفا از نیروی بومی استان کردستان 
استفاده شود تا ایجاد اشتغال در استان صورت گیرد. در همین راستا، تعدادی از 

شرکت ها صرفا از بعد تبلیغاتی همکاری کردند تا از آن منظر دیده شوند.
سعیدی ادامه داد: برخی شرکت ها در حال ورشکستگی بودند یا ورشکسته شده 
بودن��د که با کمک معنوی و م��ادی ما روی کار آمدند و فضای کارآفرینی ایجاد 
ش��د. از محل وام وجوه اداره ش��ده به این شرکت ها وام ارائه شد و به آنها کمک 

کردیم تا در نهایت حوزه  ICT در استان کردستان تقویت شود.
در ادامه س��وما عبدالهی، مدیر رس��ته  فناوری اطالعات طرح تکاپو در اس��تان 
کردس��تان با ارائه  گزارش��ی به معرفی 11 برنامه  اجرایی در کردستان پرداخت 
و افزود: از 20 طرح، 11 طرح به انجام رس��یده است و سایر طرح ها نیز در حال 

بررسی هستند.
وی، گفت: بنگاه های جدیدی در استان شکل گرفت و بنگاه های گذشته توسعه 
یافتند. برندسازی فناوری اطالعات در استان کردستان انجام شد. 20 توافقنامه 
با شرکت های صاحب برند در سطح بازار کشور به امضا رسید. برگزاری دوره های 
آموزش��ی تخصصی مرتبط با نیاز بازار در اس��تان و غیره از اقداماتی است که در 
این حوزه انجام ش��ده اس��ت.وی با اشاره به چش��م انداز توسعه  رسته در استان 
کردس��تان، گفت: استان کردس��تان به عنوان یک بازیگر جدید در عرصه  تولید 
محتوا باید بتواند راهکارهای خالق را در مقیاس جهانی تحویل مشتریان دهد و 

از بخش ICT با توسعه  کسب و کارهای موجود و ایجاد کسب و کارهای جدید 
با سرمایه گذاری بخش خصوصی، حلق ثروت نماید.

عبدالهی از توس��عه  مرکز آپا در اس��تان کردس��تان با تولی گ��ری مرکز ماهر و 
همچنین از همکاری با ش��اتل در بخش خدمات اینترنت پرس��رعت خبر داد و 
رابطه با دیگر پروژه ها، گفت: با شرکت سالمت الکترونیک برکت، ایرانسل، همراه 
اول، راهکار سرزمین هوشمند، سرمایه گذاری اول سازان مبین، فناپ و غیره در 

حال همکاری هستیم.
در ادامه، مهندس پرهیزکار از پژوهش��کده  ICT جهاد دانش��گاهی نیز به ارائه  

گزارشی پرداخت.
وی از تدوی��ن طرح مطالعاتی برنامه ی تربی��ت 10 هزار نفر نیروی کار در حوزه  
امنیت فضای مجازی کش��ور و تدوین برنامه  ملی ارزیابی و توسعه  نیروی کار در 
این حوزه خبر داد و گفت: با توجه به تاکیدات جناب مهندس جهرمی در رابطه 
با تالش برای تربیت نیروی کار متخصص، ما نیز بر آن شدیم تا برای تدوین این 

امر تالش کنیم.
وی گف��ت: از اهداف مهم ما افزایش امنیت فضای مجازی کش��ور در کلیه  ابعاد 
می باش��د.در پایان دکتر یزدانیان به دکتر اصغری رییس پژوهشکده  ICT جهاد 
دانش��گاهی پیش��نهاد کرد تا کار را با همکاری سندیکای افتا و دیگر فعاالن این 

صنعت پیش برند تا نتایج مورد نظر حاصل شود.
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مهندس فرامرز رستگار در گفت وگو با نسل چهارم پیرامون تغییرات مدیریتی در 
شرکت مخابرات ایران، گفت: تغییراتی که در مدیریت ارشد مخابرات ایران و همراه 
اول رخ داده است در راستای برنامه ای است که حدود 20 ماه پیش برای شرکت 
مخابرات و همراه اول در نظر گرفته ش��د. در آن زمان دکتر س��رائیان، مدیرعامل 
ش��رکت مخاب��رات ایران و مهندس قنب��ری، رییس هیات مدیره  این ش��رکت با 
همکاری س��ایر مدیران، ره نگاشت پنج ساله را برای تحول شرکت مخابرات ایران 
در همان ماه های اول حضورش��ان تنظیم کردند و این امر بسیار امیدبخش بود و 
برنامه ای است که تا پنج سال آینده مشخص است که در مجموعه  مخابرات کشور 

چه اقداماتی باید انجام شود.
رس��تگار اف��زود: گام اول خوش��بختانه با موفقیت انجام ش��د و ای��ن گام ادغام 
شرکت های مخابرات استانی با شرکت مخابرات ایران بود که به عنوان ایجاد یک 
بدنه  واحد با یک مدیریت و هیات مدیره به منظور یک دست شدن تصمیمات و 
سیاست های مجموعه مخابرات کشور و در حوزه  شرکت مخابرات ایران انجام شد 
که کار س��اده ای نبود و در س��ال های قبل چندین بار قرار بود این اتفاق رخ دهد، 

زهرا طاهری

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران:

تغییرات مدیریتی در مخابرات و همراه اول به صالح کشور بود

برنامه  همگرایی شبکه  ثابت و همراه مخابرات در سال 97 محقق شود

رشکت مخابرات به بدنه  فنی قوی با روحی تازه نیاز دارد
دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران، گفت: به عنوان شخصی که از بیرون نظاره گر هستم، به مدیران مجموعه شرکت مخابرات ایران پیشنهاد می کنم 

که مجموعه را به عنوان بخشی از کشور بدانند و نگاه بخشی نداشته باشند. نگاهشان ملی باشد و کاری را انجام دهند که بنگاهشان رونق پیدا کند.

ولی با پیگیری و مقاومتی که در مجموعه  شرکت مخابرات وجود داشت نهایتا با 
موفقیت انجام ش��د و در حال حاضر در حوزه  مخابرات ثابت در اصل یک شرکت 
داریم و باقی ش��رکت های مخابرات اس��تانی تحت عن��وان مناطق تحت مدیریت 

شرکت مخابرات ایران فعالیت می کنند.
وی خاطرنش��ان کرد: گام دوم سنگین تر است و در ابتدا به دلیل حساسیت های 
زیادی که در این مرحله وجود داش��ت، برداش��ت می ش��د که عملی نش��ود. گام 
دوم باید از اواخر س��ال جاری ش��کل گیرد و در سال 97 محقق شود که موضوع 
همگرایی شبکه ثابت و همراه اول است؛ هم به لحاظ تشکیالتی و سازمانی و هم 
به لحاظ ش��بکه ای. ش��رکت مخابرات ایران و همراه اول یک بدنه هستند و یک 
پروانه برای ش��رکت مخابرات ایران صادر ش��ده است که طی آن پروانه، مخابرات 
ایران اجازه داشته است هم سرویس های ثابت و هم سرویس های موبایل را ارائه 
دهد، که س��رویس های موبایل در قالب همراه اول ش��کل م��ی گیرد، ولی تمام 
این ها یک پروانه هس��تند و در این پروانه شرکت مخابرات ایران در اصل مسوول 
پیاده س��ازی ضوابط آن پروانه اس��ت. در این کار حساسیت هایی وجود داشت که 
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ادغام و همگرایی از نظر تشکیالت سازمانی و شبکه سازی، تهیه تجهیزات و پیاده 
سازی آن صورت گیرد.

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران، گفت: ترکیبی که این روزها برای شرکت 
مخابرات ایران و همراه اول در نظر گرفته ش��ده اس��ت، من را به عنوان شخصی 
که در رابطه با پیاده س��ازی این همه سال نگران بودم را به شدت امیدوار کرد و 
این تغییرات به صالح کشور است. اگر نگاهی در سطح کشور داشته باشیم و به 
صورت بخش��ی به این امر ننگریم و به یکپارچه بودن شبکه  ثابت و همراه توجه 
کنیم، این امر برای کشور بسیار حائز اهمیت است. به لحاظ آنکه در کشور منابع 
مالی محدودی داریم، ولی انتظارات و برنامه های بس��یار گسترده وجود دارد که 
این دو ش��رکت بزرگ که اصل سرمایه گذاری در آن صورت می گیرد، اگر رفتار 

همگرایی داشته باشند با منابع کمتر، خروجی بهتری را انتظار خواهیم داشت.
وی گفت: زمانی که در شرکت مخابرات ایران مهندس صدری به عنوان مدیرعامل 
در نظر گرفته می ش��وند و آقای دکتر صفری نیز در هیات مدیره وارد می شوند، 
باعث امیدواری است و احساس می شود این مجموعه توانمندی الزم برای انتقال 
هم��راه اول به ش��رکت مخابرات را دارد و به خوبی ای��ن برنامه را انجام می دهد. 
سوابق این مدیران نشان دهنده ی این است که جسارت الزم را در کارهای قبلی 

خود نشان داده اند.
رستگار درباره  سوابق مدیریتی مهندس صدری، افزود: زمانی که مهندس صدری 
وارد رایتل ش��دند، رایتل تقریبا در ش��رایطی بود که احتمال لغو پروانه برای آن 
وجود داش��ت. رایتل س��ال ها به تعه��د پروانه خودش عمل نک��رده بود و اگر در 
دوره  انحصار می توانس��ت شبکه ای ایجاد کند، بخش بزرگی از بازار را در اختیار 
می گرفت. ولی از این فرصت استفاده ی درست نشد و زمانی که دو اپراتور دیگر 
اجازه ی نسل چهارم را گرفتند و این انحصار برداشته شد، رایتل در وضعیتی بود 
که شاید سهامدارانش هم تمایلی به کار نداشتند و بازاری را در اختیار نداشتند. 
زمانی که مهندس صدری مدیریت رایتل را در آن فضای نگران کننده پذیرفتند، 
توانس��تند سرویس های رایتل را ارائه دهند و س��همی در بازار ارتباطات موبایل 

داشته باشند.
وی ادامه داد: دکتر صفری نیز با توجه به تجاربی که در طول 25 س��ال گذشته 
در امور بین الملل و به عنوان سفیر در امور خارجه داشتند، همچنین در شرکت 
مخابرات ایران در معاونت توس��عه مهندس��ی حضور داش��تند و در هیات مدیره 
مخاب��رات ایران نیز بودند و همچنین س��ال ها به عن��وان رییس هیات مدیره ی 
کارخانجات مخابراتی شیراز فعالیت می کردند، رفتار ایشان در شرکت مخابرات 
ایران از جنس حمایت از تحقیق، تولید و استفاده از توانمندی های داخل خواهد 

بود. از نظر اقتدار و تصمیم گیری و جسارت هیچ جای شکی وجود ندارد.
رس��تگار افزود: این ترکیب به اتفاق س��ایر دوس��تان که در هیات مدیره  شرکت 
مخاب��رات هس��تند حاکی از این خواهد بود که تحول��ی در ادامه  کاری که آقای 
دکتر سرائیان و آقای مهندس قنبری انجام می دادند و مقدماتش را فراهم آورده 

بودند به وجود خواهد آمد.
دبیر س��ندیکای ش��رکت مخابرات ایران ادامه داد: دوستانی که در هیات مدیره  
هم��راه اول نیز قرار گرفتند تعدادی از اعضای هیات مدیره  مخابرات ایران بودند 
که تغییر سنگر داده اند و در همراه اول شروع به کار می کنند. این دوستان زمانی 
که در ش��رکت مخابرات ایران بودند به این نتیجه رسیده بودند که ادغام همراه 
اول و ثابت انجام شود و این همگرایی رخ دهد. طبیعتا با توجه به مطالعاتی که 
داش��ته اند در هیات مدیره به فواید این ادغام اش��اره خواهند کرد و این انتقال 
با وضعیت بهتری رخ خواهد داد. مجموعه  این رویدادها باعث امیدواری اس��ت و 
تاکید بنده بر این بود که اگر این فاز به درستی مدیریت نشود به انجام نخواهد 

رسید.
رس��تگار خاطرنش��ان کرد: با انجام این فاز، همراه اول و ش��رکت مخابرات ایران 
س��ودمند خواهن��د بود و از هم��ه مهم تر با وجود این یکپارچگ��ی، با به حرکت 
درآم��دن یک بنگاه فکری، تمام مراکز تحقیقاتی و تولیدی کش��ور از این حالت 
کنونی خارج می شوند و شکوفایی جدیدی شکل می گیرد. شرکت مخابرات ایران 
پیشران این موضوع اس��ت. ما در کشور نمی توانیم در صنعت ICT تکیه کنیم 
مگر اینکه شرکت مخابرات ایران به تشکیالت کامال پویا تبدیل شود و برنامه های 
توس��عه ای را با تامین منابع ملی پیش برد. همه به دنبال رونق شرکت مخابرات 

هستیم.
وی گفت: به عنوان شخصی که از بیرون نظاره گر هستم، به مدیران این مجموعه 
پیش��نهاد می کنم که مجموعه را به عنوان بخشی از کشور بدانند و نگاه بخشی 
نداش��ته باشند. نگاهشان ملی باش��د و کاری را انجام دهند که بنگاهشان رونق 
پیدا کند. بخش های فنی که در این چند س��ال تضعیف ش��ده اس��ت را تقویت 
کنند چرا که ش��رکت مخابرات به بدنه  فنی قوی نیاز دارد ولی از جنسی جدید 
نه قدیمی. شرکت مخابرات ایران باید کالن نگر باشد و از مشاوران جامع استفاده 
کند و کار مش��اور را نظارت کند و با آن گفت وگو داشته باشد و در نتیجه  کار از 
نظر اجرایی به ش��رکت ها EPC داده شود که در طراحی و تامین جنس و اجرا 
بتوانند مسوولیت بر عهده گیرند و مخابرات خودش را درگیر کارهای ریز نکند؛ 
چرا که برای کارهای بزرگ اگر به صورت ریز وارد ش��وید قطعا موفقیتی حاصل 

نخواهد شد.
رس��تگار در بخشی دیگر از گفت وگو، اظهار داشت: تجدید ساختاری در شرکت 
مخاب��رات ایران بای��د رخ دهد که بتواند همه  موارد را به صورت کالن مدیریت و 

تعریف کند و تحویل گیرد و ارائه دهد. 
تش��کیالت شرکت مخابرات در بسیاری از مناطق باید اندکی تغییر کند و بتواند 
با نهادهای بیرونی که جای س��رویس خرد س��رویس کالن قرار است ارائه دهند 
گفت وگو کند. بخش خصوصی خوشبختانه بسیار توانمندتر از گذشته است، اما 
مجموعه  شرکت مخابرات ایران نسبت به گذشته ضعیف تر شده است و نیاز به 

بازنگری توسط مدیران جدید دارد.

به عنوان شخصی که از بیرون نظاره گر هستم، به مدیران این 
مجموعه پیشنهاد می کنم که مجموعه را به عنوان بخشی از کشور 

بدانند و نگاه بخشی نداشته باشند. نگاهشان ملی باشد و کاری را 
انجام دهند که بنگاهشان رونق پیدا کند. بخش های فنی که در این 
چند سال تضعیف شده است را تقویت کنند چرا که شرکت مخابرات 

به بدنه  فنی قوی نیاز دارد ولی از جنسی جدید نه قدیمی.
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توسعه اقتصاد دیجیتال در گرو توسعه کسب وکارهای نوین در کشور است

رییس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات در گفت وگو با نسل چهارم:

ایجاد 90 هزار فرصت شغلی در بخش ICT با آموزش های مهارتی؛ 

نیروی انسانی ماهر پیرشان نیل به اهداف توسعه اقتصاد دیجیتال است

  چه برنامه هایی را برای تامین زیرساخت های آموزش مهارتی ICT در 
کوتاه مدت و بلندمدت مد نظر دارید؟

برنامه اول ما در راس��تای برنامه ای است که بین وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
و وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی ق��رار دارد و باید ضمن تفاهم نامه ای که بین 
ادارات کل استانی ICT و ادارات کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی منعقد می شود، در 

خصوص نیازهای آموزش مهارتی به ما طرح ارائه شود.
برنامه کوتاه مدت ما رس��یدن به تفاهم با ادارات کل استانی وزارت کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی می باشد و در قدم بعدی استخراج طرح های مشترکشان و ارائه این طرح ها 
به ماست که باید این طرح ها را برای ما ارسال کنند. در ادامه برنامه بعدی ما بررسی 
طرح های ارس��الی و تصویب آنها می باشد و باید برای تجهیز کردن مراکز آموزشی و 
تامین منابع آموزشی و زیرساخت های آموزشی در استان ها اقدام کنیم. نیاز آموزشی  
نیاز بخش خصوصی است و منجر به اشتغال جدید در هر استان می شود و نیروهای 
بومی استان ها باید در بخش خصوصی جذب شوند و ما برای جذب آنها، هر نیازی به 

زهرا طاهری

دکتر وحید یزدانیان رییس دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات در گفت وگوی ویژه این شماره از ماهنامه نسل 
چهارم،  پیرامون اقدامات این دانشکده در راستای تامین زیرساخت های آموزش مهارتی ICT به سواالت خبرنگار 

ماهنامه نسل چهارم پاسخ داد.

آموزش در حوزه ICT  وجود داشته باشد، تقبل می کنیم.
نوع همکاری دانشکده با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به صورت خاص رئوس 

برنامه های مهارتی شما در حوزه ICT برای طرح تکاپو را بفرمایید.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسوول اشتغال در کشور است. کاری که ما انجام 
می دهیم پشتیبانی از عملکرد آنهاست. ما هماهنگی کامل با معاونت توسعه کارآفرینی 
و اش��تغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی داریم. وزیر ارتباطات در حکم بنده نیز 
بر این قضیه تاکید داشتند که حتما با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی هماهنگی 

داشته باشید.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چند اس��تان مخصوص، طرح آماده دارد. طرح 
 ICT مشترکی بین اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کردستان و مدیر کل
استان کردستان مورد بررسی قرار گرفته است که این طرح نهایی، ارسال و تصویب 
شده است و در مرحله اجرا می باشد و ما حمایت الزم را انجام می دهیم. اگر بقیه هم 
طرح هایشان را برای ما ارسال کنند، ما از طرح های مشترک استقبال می کنیم و پس 
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برسیم یا کسب  وکارهای جدید ایجاد شود، برای اقتصاد دیجیتال موفقیتی محسوب 
می شود.

برای تحقق این امر نیروی انسانی نقش مهمی دارد یعنی نیروی انسانی ماهر پیشران 
این اهداف می باشد و اگر نیروی انسانی خوبی داشته باشیم هم کسب وکارهای فعلی 

می توانند بزرگ تر شوند و هم کسب وکارهای نوپا می توانند ایجاد شوند.
زمانی که می گوییم 90 هزار فرصت شغلی در بخش ICT، در حقیقت این 90 هزار 
فرصت شغلی پیشران منابع انسانی هستند برای اقتصاد دیجیتال و تحول خوبی در 

این زمینه ایجاد می کند.

  ب�رای آغاز گام های بع�دی پس از تامین زیرس�اخت ها برای جذب 
آموزش دیدگان توسط بازارکار چه برنامه ای در نظر دارید؟

تفاوتی که این طرح با باقی طرح های آموزش��ی دارد در این اس��ت که در طرح های 
س��نتی آموزش، نیرو را از دانش��گاه انتخاب می کردند، آموزش  و مدرک می دادند و 
پس از آن تازه آن ش��خص به دنبال کار بود. در طرح جدید برعکس است، یعنی در 
گام اول بخش خصوصی و ادارات کل استانی و کار، تعاون و رفاه اجتماعی می گویند 
چند شغل می خواهیم و برای توسعه بر اساس نیاز، آن افراد تربیت می شوند و مهارت 
یاد می گیرند و درصد باالیی از آنها وارد اشتغال می شوند، چرا که بر اساس نیاز بخش 

خصوصی آموزش دیده اند.
در ای��ن طرح نیاز بازار وجود دارد و ش��رکت خاص برای بخ��ش خاصی به دنبال 
نیروی ماهر است که آموزش می بیند و تحویل بخش خصوصی داده می شود، ولی 
در بخش سنتی شخص مدرک دارد، مهارت هم دارد اما کار ندارد که این می شود 

گره روی گره.

از بررسی، مصوب خواهیم کرد.
حدود پنج یا ش��ش طرح در حال حاضر در پنج یا ش��ش استان پیش رفته است و 
طرح ها آماده هستند. با توجه به تفاهمی که ما با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
داریم، در حال حاضر مدیرکل های استانی ما فعال شده اند و ادارات کل ICT استانی 
و ادارات کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی به ما مراجعه می کنند و درخواس��ت دارند 
که هرچه س��ریعتر به تفاهم برسند و طرح هایشان را تدوین کرده و برای ما ارس�ال 

کنند.  
ما براساس نیاز بخش خصوصی استان  برنامه آموزشی برگزار می کنیم. به عنوان مثال 
بخش خصوصی استانی به ما اطالع می دهد اگر این تعداد نیروی ماهر برای ما آموزش 
داده شود ما قدرت جذب آنها را داریم. بنابراین نیاز آموزشی هر استان با استانی دیگر 

متفاوت می باشد و بستگی به نیاز بخش خصوصی آن استان دارد.

  برنامه شما در استان های مختلف چیست و بفرمایید کدام استان ها 
را در اولویت دارید؟

ما به دنبال آن هستیم که این طرح در کل کشور برگزار شود. به دنبال چند ویژگی 
هس��تیم، اس��تان هایی که از این ویژگی ها برخوردارند را در اولویت قرار دهیم. اولین 
ویژگی، آماده بودن طرح آن استان می باشد؛ به این معنا که بخش خصوصی استان با 
اداره کل ICT و اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی به تفاهم رسیده باشند و طرح 
آماده داشته باشند. هرچه بخش خصوصی توانایی جذب نیروی بیشترو ایجاد اشتغال 

بیشتری داشته باشد، ما آن طرح را در اولویت قرار می دهیم. 
مورد بعدی طبیعتا استان هایی که کمتر برخوردار هستند و به لحاظ اشتغال در حال 
فش��ار هس��تند در اولویت ما قرار می گیرند. ما از لفظ محروم استفاده نمی کنیم و از 
اصطالح کمتر برخوردار اس��تفاده می کنیم. از مدیرکل های استانی این خواهش را 
داریم که به سراغ چنین استان هایی بروند و بررسی کنند. بنابراین استانی که این دو 

ویژگی را داشته باشند در اولویت خواهند بود. 

  آموزش چه تعداد نیرو را در مجموع در دستور کار قرار داده اید؟
ما هدفی که آقای مهندس جهرمی قرار داده اند را مدنظر داریم. در بازه برنامه، سعی 
می کنیم به بخشی از هدف 90 هزار نفری که تاکید کرده اند دست یابیم. امیدواریم 

بتوانیم به بیش از این عدد هم برسیم.

  در راس�تای توسعه اقتصاد دیجیتال چه برنامه هایی در دستور کار 
دارید؟

بخش عظیمی از توس��عه اقتصاد دیجیتال به توسعه کسب وکارهای نوین در کشور 
برمی گردد. بخش فناوری اطالعات ما پتانس��یل مناس��بی دارد؛ هم به لحاظ ایجاد 
کس��ب وکارهای نوین و هم توس��عه کس��ب وکارهای فعلی. هر کدام از این اتفاق ها 
  Unicorn پیش بیاید؛ یعنی کسب وکارهای فعلی بزرگ تر شوند و حتی بتوانیم به

ما هدفی که آقای مهندس جهرمی 
قرار داده اند را مدنظر داریم. در 

بازه برنامه، سعی می کنیم به بخشی 
از هدف 9٠ هزار نفری که تاکید 
کرده اند دست یابیم. امیدواریم 
بتوانیم به بیش از این عدد هم 

برسیم.
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برای رفع موانع پیش روی استارت آپ ها کوشش های زیادی کردهایم

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در امور فناوری های نوین:

معاون س�ابق فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: در جهت رفع موانع پیش روی اس�تارت آپ ها کوش�ش های زیادی کرده ایم و در دوره  آقای 
مهندس جهرمی هم این حمایت ها شتاب بیشتری پیدا کرده است. 

دکتر امیرحسین دوایی مرکزی، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در امور فناوری های نوین در گفت وگو با خبرنگار نسل چهارم پیرامون نحوه  تعامل و حمایت دولت 
از استارت آپ ها، گفت: وزارت ارتباطات در حد مقدوراتی که در اختیار داشته است چند کار مهم برای استارت آپ ها انجام داد. موضوع اول بحث ایجاد زیرساخت شبکه  
ملی اطالعات، افزایش دسترسی و پهنای باند داخلی و بین المللی، ارزان سازی دسترسی کاربران به خدمات ایرانی و غیره است. در حوزه  اقتصادی قاعدتا شرکت های 

نوآوری که از زیرساخت های شبکه  ملی اطالعات استفاده کرده و خدماتشان را به مردم ارائه داده اند، بیشترین بهره را برده و در عین حال به جامعه خدمت کرده اند.

وی ادامه داد: امروزه ده ها اس��تارت آپ موفق داریم که با گردش مالی بسیار باال در حال 
استفاده از این امکانات زیرساختی و همچنین بهره گیری از بازار تشنه در جامعه هستند و 

این جای قدردانی، قدرشناسی و شکر دارد.
دوایی اظهار کرد: مورد دوم بحث رفع موانع است و وزارت ارتباطات در جهت رفع موانع 
پیش روی استارت آپ ها کوشش های زیادی را انجام داده و با توجه به نیاز روز، در دوره  
آقای مهندس جهرمی هم این حمایت ها ش��تاب بیشتری پیدا کرده است. چه از منظر 
قوانین و مقررات و چه از منظر سایر وظایفی که بر عهده دارند، باید شفاف سازی و قانون مند 
شدن اولویت نظام و مردم باشد. حمایت ها باید به طور متوازن انجام شود و مجموعه  اقتصاد 
کشور را به صورت یکجا مد نظر قرار دهد. مطلب اصلی قانون مند بودن است که کارها 
در شرایط مشخص و شفافی انجام شود تا استارت آپ ها بتوانند فعالیت هایشان را بر اساس 

قوانین و رویه های قابل اتکا تنظیم کنند.
مشاور وزیر ارتباطات در امور فناوری های نوین، گفت: مبحث وام وجوه اداره شده از دیگر 
مواردی اس��ت که وزارت ارتباطات انجام داده اس��ت. اگرچه در کل فرمول وام در مراحل 
اولیه  استارت آپ ها فرمول مناسبی نیست، ولی با روندهایی که در دبیرخانه  وجوه اداره شده 
پیش بینی شده، سعی شده است تا مجرای اعطای وام به شرکت ها از طریق داوری های 
تخصصی باشد، به این معنا که حتما از منظر مدل کسب و کارشان و اهلیت فنی، داوری 
مناسبی انجام شود که امید موفقیت شرکت ها از محل و با پشتوانه وام ها و تسهیالتی که 
در اختیارشان  قرار می گیرد تا حدودی بیشتر شود. تا جایی که به خاطر دارم، خوشبختانه 
تا به حال هیچ موردی  نداشته ایم که شرکتی نتوانسته باشد اقساطش را به موقع به بانک 
عامل پرداخت کند و این نشان دهنده ی آن است که فرمول وجوه اداره شده در چهارچوب 

تمامی الزامات قانونی در حد قابل قبولی موفق بوده است.
معاون س��ابق فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در بخش دیگری از 
سخنانش، گفت: دولت همواره تالش کرده است که زمینه  رشد و توسعه استارتاپ ها را 
فراهم کند و مثال با توسعه  نسل سوم و چهارم تلفن همراه که حتی برخی رسانه ها حرمت 

شرعی برایش قائل بودند، فضا را برای رشد و جهش استارتاپ ها بازکرد و می توان گفت 
دولت موج شکن استارتاپ ها بوده است.

دوایی ادامه داد: استارت آپ ها هم مثل بچه های نخبه ملت و نظام هستند. بعضی از آنها 
در مرحله  طفولیت هستند، بعضی در دوران بلوغ و اندکی از آنها به مرحله پختگی نسبی 
رس��یده اند. رفتار شرکت ها در هر مرحله از رشد با محیط پیرامونی، دولت و همقطاران 
خود متفاوت است. امروزه ما شاهد بروز رفتار دوران بلوغ از بسیاری از شرکتها هستیم. در 
دوران بلوغ، شرکت ها به توانایی ها و فرصت ها یی دست پیدا می کنند که تا چند سال قبل 
خودشان هم هیچ تصوری از آن نداشته اند. طبیعتا در چنین شرایطی باید انتظار بعضی از 
رفتارهای احیانا غرور آمیز و تا حدی انکارگرایانه نسبت به ذی حقان دیگر را داشته باشیم. 
مثال برخی استارت آپ ها که به بلوغ نسبی رسیده اند ممکن است تصورشان این گونه شود 
که ما می خواهیم دولت در کار ما دخالت نکند تا ما بتوانیم کسب و کار خودمان را هر چه 
سریع تر گسترش دهیم، اما کسب و کارهایی که به مرحله ای از پختگی می رسند متوجه 
می شوند که کسب و کارهای دیجیتال آنها با کسب و کارهای سنتی تقابل پیدا می کند. 

صاحبان کسب و کارهای سنتی هم اکثرا ربطی به دولت ندارند.
وی ادامه داد: در این مرحله است که آنها به سوی دولت بازگشته و درخواست های حمایتی 
جدیدی را مطرح می کنند. مثال از حاکمیت می خواهند که از آنها دفاع حقوقی بش��ود 
تا بتوانند کسب و کار خود را حفظ کنند. آنهایی که پخته تر می شوند انتظارشان باالتر 
و منطقی تر می ش��ود. مثال انتظار آنها از حاکمیت، شفافیت در قوانین و مقررات است. 
انتظاراتی که کل حوزه  حاکمیت، اقتصاد، فضای کسب و کار و حتی نهادهای فرهنگی، 
قضایی و انتظامی و به خصوص مردم را مخاطب قرار می دهند. اینجاست که رابطه  خالقیت 
نسل جوان و شرکت های نوآور با تجربه دلسوزانی که در سطح حاکمیت دغدغه پیشرفت 
کشور را دارند تعریف جدیدی پیدا می کند که ما آن را تعامل مثبت مردم، دولت و بخش 

خصوصی می نامیم.
وی افزود: نگاه خودمحوربینی چه در سطح دولت و چه در سطح بنگاهها و شرکت ها به یک 
میزان مانع توسعه است. چه بسا ممکن است استارت آپی که خود تا چندی پیش انتظار 
حمایت از دولت و مردم داشته و از آن هم برخوردار شده است، ممکن است روزی در برابر 
رقبای هم سنخ خود نقش مانع را بازی کند. بنابراین ایجاد فضای شفاف و حامی رقابت 

منصفانه برای فعالیت مردم و از جمله استارت آپها از مهمترین وظایف حاکمیت است.
دوایی، گفت: ار منظر تکنولوژی به نظر من دولت باید در ایجاد پلتفرم ها بیشتر و مستقیم تر 
سرمایه گذاری کند و به خصوص روی پلتفرم های انعطاف پذیر سرمایه گذاری بیشتری 
بکند. این پلتفرم ها به دیگران امکان می دهد تا بتوانند مدل های خالقانه برای توسعه کسب 
و کارهای خود را در چهارچوب این پلتفرم ها پیاده سازی کنند. پلتفرم های ارایه  خدمات 
ابری در تراز جهانی نمونه ای از این سامانه های ارزش آفرین است زیرا امکان تبلور خالقیت 

را فراهم می کنند بدون آنکه در حوزه  کسب و کار ها دخالت مدیریتی داشته باشد.
وی افزود: این اشتباه است که حاکمیت و دولت راسا به دنبال ایجاد کسب و کاری خالقانه 
با محوریت خود باشند، چون امکان موفقیت بسیار کم است، به دلیل اینکه مدیران دولتی 
گرفتاری ها، مسوولیت ها و محدودیت های قانونی خاص خود را دارند و حتی اگر بعضی 
خودش��ان هم از طبقه خالق و نوآور، به معنای اس��تارت آپی باشند، در ساختار دولتی 
محدودیت های زیادی خواهند داشت و بهتر است برای پیاده سازی ایده خود دولت را ترک 

کنند. البته این هم خود پارادوکسی است که فعال موضوع بحث ما نیست.



سهم تولید داخل را در زنجیره تامین مخابرات کشور افزایش می دهیم

متایل مدیریت جدید رشکت مخابرات به استفاده  هر چه بیشرت از تولیدات داخلی کامالً مشهود است

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به وسعت بازار ICT و صنعت ارتباطات 
کش��ور، گفت: بازار دیتای کنونی مخابرات قابل گسترش روزافزون است و در این 
روند، به توان فنی صنایع کشور اتکا داریم.مهندس مجید صدری در دیدار با مدیران 
و اعضای هیات مدیره س��ندیکای صنعت مخابرات ایران، خاطرنش��ان کرد: رونق 
صنعت مخابرات و تجهیزات فنی، وابسته به رونق فعالیت در شرکت مخابرات است.
وی اف��زود: به منظور تحقق اقتصاد مقاومت��ی و درون زا، به دنبال تعامل با بخش 
خصوصی از جمله سندیکای مخابرات به عنوان یکی از بازیگران مهم ICT کشور 
هستیم.صدری گفت: اولویت در توسعه و نگهداری با شرکت های داخلی و توجه به 
توان فنی داخل است؛ بدین منظور از حداکثر توان فنی تولید داخلی با یک نقشه 
راه مشخص در بخش های تامین تجهیزات  و پشتیبانی استفاده خواهیم کرد.وی 
یادآور شد: بازار مخابراتی کشور بسیار گسترده است و در ضمن قائل بودن به حفظ 
یکپارچگی ش��بکه و مدیریت، از توان داخلی تولید کنندگان تجهیزات مخابراتی 
و بخش خصوصی اس��تفاده می کنیم.مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین 
تاکید کرد: مسیر مشخص ما ، همکاری با تمام رقبا ، تامین کنندگان ، مشارکت 
کنندگان و نهادهای تاثیر گذار حوزه مخابرات و ارتباطات کشور است.وی در پایان 
یادآور شد: با گسترش همکاری با سندیکای مخابرات در بخش تامین تجهیزات و 

ارتباط روز افزون با تامین کنندگان، سهم تولید داخل را در زنجیره تامین مخابرات 
کشور افزایش خواهیم داد.مدیران سندیکای مخابرات نیز با تاکید بر لزوم تعامل دو 
جانبه و ش��فاف سازی فرایندها در همکاری با شرکت مخابرات ایران اعالم کردند: 
طراحی نقش��ه راهی برای تامین تجهیزات مورد نیاز در سراس��ر کشور و استفاده 
از پتانس��یل موجود در س��ندیکای مخابرات، منجر به هم افزایی در تولید داخلی و 

افزایش اشتغال زایی بخش ارتباطات وفناوری اطالعات کشور خواهد شد.

دبیر س��ندیکای صنعت مخابرات ایران، گف��ت: رویکردهای 
مهندس صدری از لحظه  شروع بکار در شرکت مخابرات ایران 
و پیگیری های ایشان قابل تقدیر است. همین امروز از سندیکا 
خواستند که به شرکت های تولیدی که لیست تجهیزات آنان 
برایشان فرستاده شده پیام بدهم که با قوت به کار خود ادامه در 
مواردی که الزم به همکاری فنی و تائید نمونه محصوالت می 
باشد مراتب را به شرکت مخابرات ایران برای اقدام اعالم نمائیم.

مهندس فرامرز رس��تگار در گفت وگو با خبرنگار نسل چهارم 
پیرامون تعامل ش��رکت مخابرات ایران با س��ندیکای صنعت 
مخابرات ایران پس از تغیی��رات مدیریتی اخیر، گفت: پس از 
ش��روع بکار آقای مهندس صدری و طبق درخواست سندیکا 

برای دیدار با ایشان در اولین فرصت جلسه ای با حضور هیات مدیره  سندیکای صنعت 
مخابرات ایران در دفتر کار ایشان برگزار شد.وی ادامه داد: در آن دیدار تمایل ایشان به 
استفاده ی هر چه بیشتر از تولیدات داخلی کامالً مشهود بود، لذا عالوه بر بیان مطالب، 
وقت زیادی را برای چگونگی عملیاتی نمودن طرح ها گذاشتند. نتیجه ی این بحث آن 
شد که هر دو طرف راه حل ها و پیشنهادات خود را تهیه و جلسات تخصصی را برای 
برطرف نمودن کاستی ها و استفاده از فرصت ها ارائه نمایند.رستگار خاطرنشان کرد: پیرو 
جلسه  مذکور، مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران از سندیکا خواستند که لیست تولیدات 
داخلی را به همراه سازندگان آن جهت بررسی و منظور نمودن در برنامه  توسعه  مخابرات 
در اختیارشان قرار دهیم که این کار توسط سندیکا انجام گرفت.دبیر سندیکای صنعت 
مخابرات ایران، در مورد مطالبات شرکت های تولیدی و پیمانکاری از شرکت مخابرات هم 
گفت: در دیدار حضوری با مدیرعامل محترم شرکت مخابرات ایران یکی از موضوعات 
مورد بحث نحوه  پرداخت مطالبات شرکت های تولیدی و خدمات فنی و مهندسی از 
جانب مخابرات ایران بود. مهندس صدری تاکید داشتند شرکت های تولیدی و پیمانکاران 
طراحی و اجرا عناصر اصلی در زنجیره ی تامین شرکت مخابرات ایران برای پیاده سازی 
برنامه  توسعه  شبکه می باشند لذا تا حد توان و در چند مرحله، منابع تامین و در اختیار 

این گروه از شرکتها قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: به دنبال این توافق، درخواستی از جانب سندیکا برای پرداخت بخشی از 
مطالبات در نیمه اول بهمن ماه و همچنین نیمه  دوم اسفندماه به ایشان تسلیم گردید که 
مراحل اداری خود را طی می نماید و به موازات آن سندیکا از اعضای خود خواسته است 

که میزان مطالبات تائید شده  خود را اعالم نمایند.
رستگار در پاسخ به این سوال که سندیکا در مقابل حمایت های 
خود از اعضاء چه انتظاراتی از آنها دارد؟ گفت: اعضای تالشگر 
س��ندیکا اعم از تولیدکننده و یا ش��رکت های خدمات فنی و 
مهندسی با همکاری های صمیمانه ی خود در بخش مخابرات 
کشور و از همه مهمتر شرکت مخابرات ایران اعتمادسازی خوبی 
را به وجود آورده اند و همین امر باعث شده که فعاالن این حوزه 
به عنوان اصلی ترین زنجیره  تامین ش��رکت مخابرات نامبرده 
شوند. اقداماتی که سندیکا انجام می دهد به پشتوانه ی خدمات 
ارزنده ای است که اعضای آن برای مشتریان و کارفرمایان انجام 
می دهند.وی ادامه داد: وقتی که تعامالت خوب بین سندیکا و 
مدیریت شرکت مخابرات ایران در حمایت از این فعاالن شکل می گیرد به طور طبیعی 
امید در اعضاء تقویت و کارهای تحقیقاتی و تولیدی متحول می ش��ود و البته س��تاد 
سندیکا هم با حضور پررنگ خود در محافل تصمیم سازی و تصمیم گیری مانند وزارت 
ارتباطات، شرکت مخابرات ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی در مناسبت های مختلف با تبادل اطالعات و ارائه راهبردها و برگزاری 
جلسات تخصصی اعضاء را برای حضور قوی تر در توسعه  مخابرات یاری می دهد.رستگار 
خاطرنش��ان کرد: این سندیکا  مطمئن است که در مقابل بهادادن و حمایت شرکت 
مخابرات ایران قادر خواهد بود خدمات ارزنده تری را به آن شرکت ارائه دهد. سندیکا 
معتقد است که توسعه  صنعت و خدمات مخابرات در کشور با شکوفائی شرکت مخابرات 

ایران پیوند دارد لذا تمام تالش ما ایجاد رونق در آن شرکت می باشد.
رستگار در بخش دیگری از گفت وگوی خود، تاکید کرد: هرچند که من و بسیاری از 
اعضای سندیکا از نوع نگاه و سوابق آقای مهندس صدری اطالع داشتیم و با انتصاب 
ایش��ان به عنوان مدیرعامل بزرگترین اپراتور مخابراتی کشور امیدوار شدیم، ولی این 
دغدغه وجود داشت که ایشان در شرکتی با یک دنیا برنامه  توسعه ولی کسری منابع 
مالی چه سیاستی را اتخاذ خواهند نمود.وی افزود: رویکردهای ایشان از لحظه  شروع 
بکار در شرکت مخابرات ایران و پیگیری های ایشان قابل تقدیر است. ایشان از سندیکا 
خواستند که به شرکت های تولیدی که لیست تجهیزات آنان برایشان فرستاده شده پیام 
بدهم که با قوت به کار خود ادامه دهند و در مواردی که الزم به همکاری فنی و تائید 

نمونه محصوالت می باشد مراتب را به شرکت مخابرات ایران برای اقدام اعالم نمائیم.
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خطرات آشکار و پنهان اقتصاد دیجیتالی برای بازار کار آملان!

  فرص�ت های ش�غلی در آلمان که در اثر افزایش نق�ش روبات ها از بین 
خواهد رفت

بر اساس مطالعات صورت گرفته، افزایش نقش اقتصاد دیجیتالی در بخش های تولیدی و 
خدمات باعث از بین رفتن میلیون ها فرصت شغلی در آلمان می شود. علت این موضوع 
افزایش نقش روبات ها و آلگوریتم ها در اقتصاد است.بر اساس ارزیابی های صورت گرفته، 
تا سال 2022 حدود سه میلیون و چهارصد هزار فرصت شغلی در آلمان در اثر افزایش 
نقش روبات ها و آلگوریتم ها از بین خواهد رفت. این پدیده یک موضوع جدی اس��ت که 
به باور کارشناسان از نظر سیاستمداران این کشور به دور مانده است.روزنامه »فرانکفورتر 
آلگماینه« گزارشی درباره نقش اقتصاد دیجیتالی در بازار کار آلمان منتشر کرده است. این 
گزارش مستند به اطالعاتی است که از سوی اتحادیه آی تی »بیتکوم« )Bitkom( تهیه 

شده است.

  خطری برای بانک ها و شرکت های بیمه
»بیتکوم« این اطالعات را از طریق نظرسنجی از 500 شرکت آلمانی گرد آورده است. بر 
اساس این اطالعات 10 درصد کل فرصت های شغلی آلمان تا سال 2022 از بین خواهد 
رفت. افزون بر آن یک چهارم شرکت های آلمانی که بیست شاغل و بیشتر دارند موجودیت 

خود را در اثر دیجیتالی شدن اقتصاد در خطر می بینند.
بر اساس گزارش »بیتکوم«، در شرایط کنونی 20 هزار نفر در بخش فن آوری ارتباطات 
فعالیت می کنند. این در حالی است که شمار شاغالن همین بخش در اواسط دهه 1990 
حدود 200 هزار نفر بوده است. به این ترتیب، گسترش نقش اقتصاد دیجیتالی در بخش 
فن آوری ارتباطات باعث از بین رفتن 90 درصد مشاغل این بخش ظرف دو دهه گذشته 
شده است.آخیم برگ، رئیس »بیتکوم«، پیکان خطر اقتصاد دیجیتالی را در شرایط کنونی 

متوجه بانک ها، شرکت های بیمه و همچنین صنایع شیمیایی و داروسازی می داند.
بر اساس همین گزارش، پیامدهای دیجیتالی شدن اقتصاد و تولید هنوز از نگاه بسیاری 
از مردم آلمان به دور مانده است. حتی بسیاری از شرکت ها در شرایط کنونی از کمبود 
نیروهای متخصص در عرصه اقتصاد دیجیتالی سخن می گویند. اما شرکت های فعال در 
عرصه آی تی هشدار می دهند که این وضعیت دوامی ندارد و به زودی بسیاری از فرصت های 

شغلی در سایه روند دیجیتالی شدن اقتصاد و تولید از بین خواهند رفت.

  کم توجهی سیاستمداران آلمان به پدیده اقتصاد دیجیتال
آخیم برگ در گفت وگو با روزنامه »فرانکفورتر آلگماینه« از کم توجهی سیاستمداران آلمان 
به پدیده اقتصاد دیجیتالی انتقاد کرده است. برگ می گوید: »در مجمع جهانی اقتصاد در 
داووس، موضوع تقریبا همه جلسات به هوش مصنوعی مربوط می شد. اما به نظر می رسد 

امروزه سازمان ها پا را از اتوماسیون فرایندهای موجود فراتر گذارده و برای تحقق انتظارات مشتریان داخلی و خارجی، 
کل فرایندهای کسب و کار را تغییر داده اند، همچنین محصوالت و خدمات نیز در این راستا مورد توجه قرار گرفته اند. 

که این خبر هنوز به گوش سیاستمداران آلمان نرسیده است.«
رئی��س »بیتک��وم« در عین حال به مذاکرات بین اتحاد دو حزب دموکرات مس��یحی و 
سوسیال مسیحی با حزب سوسیال دموکرات پیرامون تشکیل دولت ائتالف بزرگ اشاره 
کرده و از بی توجهی احزاب بزرگ آلمان به پدیده اقتصاد دیجیتالی سخن می گوید.در متن 
پایه تشکیل ائتالف بزرگ آلمان تنها پاراگراف کوتاهی به موضوع تصمیم آلمان به ایجاد 
یک اینترنت پرسرعت تا سال 2025 اشاره شده است. به باور رئیس »بیتکوم«، سیاست در 
آلمان خود را درگیر مسائلی نظیر سطح دستمزد پزشکان و مستمری بازنشستگی کرده و از 

مسئله مهمی چون نقش فزاینده اقتصاد دیجیتالی در بازار کار کشور غافل بوده است.

  آیا می توان ش�غل هایی را که قرار اس�ت در آینده ایجاد شوند پیش 
بینی کرد؟

پیش بینی شغل هایی که قرار است در آینده به واسطه فناوری ها و تکنولوژی های جدید 
به وجود بیایند، کار بس��یار سختی است. در زمینه فناوری دیجیتال، روباتیک یا هوش 
مصنوعی الزم است این ماشین ها و وسایل جدید را به کار بگیریم و همچنین از مشاغلی 
که به طور غیرمستقیم با این تکنولوژی ها، اختراعات و تولیدات جدید در ارتباط هستند 
غافل نشویم.با آنکه این جنبش و حرکت جدید هنوز آنچنان رشد نکرده و در دنیای کار 
مطرح نشده است اما الزم است هریک از ما و هر فرد شاغلی خود را هرچه سریع تر با این 
موج جدید همراه کند. تعداد شغل هایی که پیش بینی می شود در آینده به وجود  آید 
بستگی به شیوه ای دارد که فعاالن اقتصادی، عموم مردم وشهروندان به کار می گیرند تا 
این دوره وسیع تغییرات و انتقال مشاغل را مدیریت کنن��د. پایین ت���رین رقم���ی که 
می توان برای این تغییرات در نظر گرفت تغییر یک شغل از هر دو شغل موجود در شرایط 

کنونی است.
در حال حاضر شرکت ها و ادارات به خوبی توسعه و فراگیری دیجیتال را در بازار کار درک 
کرده و از نتایج آن باخبرند. طبق مطالعات اخیر، بیش از 70 درصد مدیران شرکت های 
اروپایی تصمیم دارند در دو سال آینده کارهای شرکت را به صورت دیجیتال انجام داده و 
از تکنولوژی های جدید برای پیشرفت کار و کاهش نیروی انسانی استفاده کنند. تغییرات 
دیجیتال به چشم مدیران شرکت ها به عنوان منبعی برای بهتر شدن کارهای اجرایی 
دیده می شود.فناوری دیجیتال همچنین شرایط جدیدی را برای مدیران شرکت ها ایجاد 
می کند تا در محیط کاری خود فعالیت های تازه ای را آغاز کرده و عملکرد شرکت خود 
را تغییر دهند. این تغییرات با ایجاد فضای جدید کاری و تغییر عادت های همیشگی در 
محیط کار می تواند باعث پیشرفت و تغییر عملکرد مدیران شرکت شود. بنابراین الزم است 
هرفرد در هر سمت و شغلی که دارد تغییراتی را در خود ایجاد کرده، عادت های همیشگی 

خود را تغییر دهد و با این موج جدید تکنولوژی همراه شود.
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اینرتنت ماهواره ای رایگان در افغانستان؛ فرصت یا تهدید؟
در حال حاضر برخی سایت های مرتبط به گروه های تروریستی 
مانند طالبان و داعش و سایت های غیراخالقی در افغانستان 
فیلتر اس�ت و خبر امکان ارائه اینترنت ماهواره ای رایگان در 
افغانس�تان عالوه بر انعکاس گس�ترده در رسانه های داخلی 
افغانستان در رسانه های برخی کشورهای همسایه افغانستان 
نیز انع�کاس قابل توجهی یافته است.ش�رکت کوئیکا اعالم 
کرده است که در سه ماهه دوم سال 20۱8 میالدی، نخستین 
اینترنت رایگان و پرسرعت ماهواره ای خود را در اختیار مردم 
افغانس�تان، عراق و بخش بزرگی از کشورهای آفریقایی قرار 
می دهد.آلن افراس�یاب، بنیانگذار و رئیس شرکت کوئیکا و 
مدیرعامل تالیا در این باره گفت: معتقدیم جوامعی که توازن 
و تعادل ندارند از رشد اقتصادی و تکنولوژی عقب می مانند. 
کوئیکا قصد دارد که روی این ش�کاف دیجیتالی و اقتصادی 

پلی ایجاد کند.

به  نظرعبدالرزاق وحیدی، تالیا یک شرکت معتبر جهانی است و جزء توسعه دهندگان 
فضای اینترنتی برای کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. وزیر سابق مخابرات 
افغانستان می گوید: این شرکت در 32 کشور قاره آفریقا پروژه های موفقی داشته است و 
برای کشور ما با جغرافیای کوهستانی، اینترنت ماهواره ای می تواند سهولت های مناسبی 
برای مردمی که در نقاط دوردست زندگی می کنند، به وجود آورد و طبیعتاً بکارگیری 
این تکنولوژی هم بر رشد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مردم و هم بر نسل های آینده 

و نحوه زندگی شان تاثیر خواهد گذاشت.

حمزه فاتح

  فرصتی برای توسعه زیربنایی
اما عبدالرزاق وحیدی وزیر س��ابق مخابرات افغانستان، در مورد تبعات ایجاد اینترنت 
ماهواره ای رایگان در افغانس��تان می گوید: خبر امکان استفاده از اینترنت ماهواره ای 
رایگان، درمیان خبرهای انتحار و خشونت ها در افغانستان، خبر خوبی است و می تواند 
فرصت ساز شود، مشروط بر اینکه تمام جنبه های آن مورد توجه قرار گیرد. الزم است با 
استخدام متخصصان، حکومت اهداف اصلی این پروژه، تاثیرات سیاسی، جوانب حقوقی، 
اجتماعی و موضوعات تکنیکی پروژه را دقیقاً مورد مطالعه قرار دهد و قبل از آغاز مرحله 
تطبیق پیش نیازها و ضروریات آن از جمله چارچوب حقوقی، نیروی بشری، تجهیزات 
و ایس��تگاه های زمینی محیا شود تا محیط مناسب برای تداوم پروژه، تطبیق موثر و 

مصونیت معلومات و دیتا فراهم گردد.

  وضعیت اینترنت در افغانستان
براساس آمارهای رسمی مخابرات افغانستان، 3.5 میلیون نفر که عمدتا جوان ها هستند، 
از خدمات اینترنتی نسل سوم )3G( استفاده می کنند که این بخش کوچکی از جمعیت 

34 میلیون و ۶۶0 هزار نفری افغانستان است.
در حال حاضر، امکان استفاده از خدمات اینترنتی ماهواره ای در افغانستان وجود دارد، اما 
به دلیل هزینه های هنگفت استفاده از آن، شهروندان افغانستان ترجیح می دهند که از 
خدمات مخابراتی داخلی استفاده کنند.اینترنت ماهواره ای در افغانستان نرخ هایی بین 
100 دالر و باالتر از آن را در هر ماه شامل می شود که این جدا از هزینه های تجهیزات 
نصب و راه اندازی است که رقم نصب و به کار انداختن آن، بالغ بر 1000 دالر امری�کا 

می شود و این مقدار هزینه برای شهروندان افغانستان توجیه اقتصادی ندارد.
ش��هروندان افغانس��تان امروزه از طریق فیبرنوری به شبکه اینترنت وصل می شوند و 
براس��اس آخرین رده بندی صورت گرفته توسط سایت نت اندکس، افغانستان از نظر 
سرعت اینترنت در رده کشور 18۶ قرار دارد.در حال حاضر سایت های طالبان، داعش 
و س��ایت های غیراخالقی در افغانستان فیلتر اس��ت و خبر امکان اتصال به اینترن�ت 
ماه��واره ای رایگان در افغانس��تان عالوه بر انعکاس گس��ترده در رسانه های داخلی 

افغانستان در رسانه های کشورهای همسایه نیز انعکاس داشته است.



w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

37

13
96

اه 
ن   م

هم
 / ب

29
ره 

ما
ش

گزارش
ویژه

در کشور ما معموالً پروژه ها 
آغاز موفقیت آمیزی داشته 
است، ولی برای تداوم آن و 
هزینه های عملیاتی و حفظ 

و مراقبت از پروژه ها منابع 
مالی و ظرفیت نیروی انسانی 

در نظر گرفته نمی شوند.

اما آیا اینترنت ماهواره ای می تواند یاری دهنده نظام آموزش��ی افغانستان باشد. آیا 
توسعه دولت الکترونیک از جمله حوزه هایی است که به کمک اینترنت ماهواره ای 

چشم انداز روشنی پیدا می کند؟ 
وحیدی درباره تاثیر این پروژه بر توسعه وزارت های افغانستان می گوید: وزارت های 
معارف و تحصیالت عالی از امکانات اینترنت ماهواره ای کوئیکا می تواند برای اتصال 
دانشگاه ها و مکاتب و مدارس استفاده کند یا در ترویج سواد حیاتی بهره ببرد. وزارت 
صحت عامه نیز از این امکانات برای ارتباط شفاخانه ها و کلینیک هایی که در نقاط 
دور دس��ت هستند استفاده کند. وزارت زراعت برای مطالعات ساحات مفید و تحت 
کش��ت، وزارت معادن برای مطالعات معدنی و نیز وزارت زنان برای خودکفایی زنان 
و حتی وزارت اطالعات و فرهنگ و نیز وزارت حج و اوقاف برای توس��عه فرهنگی و 
ارتباطات بین جوانها و روحانیون و نیز وصل کردن مساجد از این امکانات می توانند 

نهایت استفاده را ببرند.

  تهدیدهای اینترنت ماهواره ای رایگان
کارشناس��ان معتقدند که اینترن��ت ماهواره ای رایگان از یک طرف مورد اس��تقبال 
مش��ترکین و استفاده کنندگان خدمات مخابراتی و اینترنتی قرار خواهد گرفت، اما 
همزمان نگرانی و اعتراض شرکت های مخابراتی و ارائه کننده خدمات اینترنتی را به 

دنبال خواهد داشت.
 

اسداهلل خدادادی، استاد دانشگاه در رشته مخابرات 
کوانت��وم درباره تهدیدهای احتمالی اس��تفاده از 
اینترنت ماهواره ای رای��گان می گوید: مهمترین 
تهدید این شبکه پدیده گریز از درگاه های رسمی 
اینترنت است که باعث عدم کنترل دولت بر روی 
چنین ارتباطاتی خواهد شد که خود تهدیدی برای 
ترویج افراط گرایی و تروریسم در افغانستان خواهد 
بود، از سوی دیگر این پروژه تهدیدی برای اپراتورها 
و ISP های موجود در بازار افغانس��تان اس��ت و 
ممکن اس��ت عالقمندی برای سرمایه گذاری هر 

چه بیشتر در افغانستان را کاهش دهد.
وی می افزاید: تهدید دیگر این است که ممکن است این پروژه برای مدت کوتاهی به 
صورت رایگان باشد و در آینده با بیرون راندن رقبای خود، بازار مخابرات را در دست 
گرفته و تک قطبی را در بازار مخابرات افغانستان بوجود آورد. خطر دسترسی، شنود 
و ذخیره س��ازی اطالعات مشکالت نفوذ در حریم خصوصی کاربران و سازمان ها و 
صدمه زدن به حریم حاکمیت دولت ها، مش��کل دیگر عدم تطابق بین سرعت رشد 
محتوای اینترنت و فرهنگسازی در درون جامعه است که ممکن است به یک خالء 

فرهنگی منجر شود.

به  گفته این استاد دانشگاه، اگر این پروژه بتواند از طریق ایجاد یک مکانیزم قوی قانونی 
از طرف دولتها با روندی آرام اما پایدار در جوامع نفوذ کند، هم به رشد اقتصادی جامعه 
کمک نموده و هم می تواند به عنوان پشتیبانی قوی در صنعت مخابرات مخصوصا در 

جوامعی که دچار جنگ های پراکنده هستند، عمل نماید.
دانشگاه ها، مراکز تحقیقی، ادارات دولتی، نهادهای بخش خصوصی و تجاری و عامه 

مردم عمده ترین استفاده کنندگان خدمات اینترنتی در افغانستان هستند.

  خوش بین نیستم!
عبدالرزاق وحیدی، وزیر سابق مخابرات افغانستان می گوید: نهادهای حکومتی باید از 
همین امروز شروع کنند و بر روی توسعه زیرساخت ها و نیازمندی های سخت افزاری 
و نرم افزاری پروژه همکاری نمایند، اما من خیلی خوش بین نیس��تم. با تاسف باید 
بپذیریم و تجربه ثابت کرده است که حکومت ما معموالً به این مسایل حیاتی توجه 
جدی ندارد و اینقدر سران حکومت مصروف موضوعات کم ارزش و جانبی هستند که 

وقتی برای پرداختن به استفاده موثر از چنین تسهیالتی ندارند.
وی اضافه می کند: در کش��ور ما معموالً پروژه ها آغاز موفقیت آمیزی داشته است، 
ولی برای تداوم آن و هزینه های عملیاتی و حفظ و مراقبت از پروژه ها منابع مالی و 
ظرفیت نیروی انسانی در نظر گرفته نمی شوند. به همین دلیل بسیاری از پروژه ها از 

همان آغاز بی نتیجه باقی می مانند.
پیش از این فیس بوک هم از راه اندازی اینترنت ماهواره ای در تعدادی از کشورهای در 
حال توسعه خبر داده بود اما اطالعات جدیدی از طرح فیس بوک در دسترس نیست.
منبع: یورونیوز
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انقالب صنعتی چهارم؛ پرتگاه یا نردبان دیجیتال و تغییر پارادایم ها

تصمیم گی��ری هایی کالن و راهبردی در این حوزه م��ی تواند موجب بهره مندی از 
این تحول دیجیتال و پیش��رفت صنعتی و متعاقب آن توس��عه های اجتماعی باشد و 
البته فقدان راهبردهای جامع موجب متضرر ش��دن وتشدید عقب ماندگی ها خواهد 
بود. بسیاری کشورها این راهبردهای کالن ویکپارچه را درقالب طرح های ملی تحول 
دیجیت��ال دنبال می کنند .طرح هایی ک��ه هدف آن ایجاد هارمونی و بکارگیری همه 
پتانسیل های این انقالب صنعتی چهارم در بخش های مختلف و حتی ایجاد فرصت 
جهش در حوزه های عقب مانده اس��ت .برای نمونه  طرح کش��ور هند با عنوان » هند 
دیجیتال« با بهره گیری از توانمندی های پیش رو در تحول دیجیتال و ایجاد هم افزایی 
در بخش های مختلف س��عی در تمرکز بر ایجاد اقتصاد دانش بنی��ان دارد. در نمونه 
سنگاپو ، دولت در تعامالت نزدیک با اپراتورها، طرح زیر ساخت ملی تحول دیجیتال را 
به عنوان توانمندن ساز این حوزه در کانون توجه قرارداده است. طرح دیجیتال امارات 
با عنوان »امارات هوشمند« در برگیرنده برنامه های عملیاتی در حوزه هوشمندسازی 
شهری واقتصادی با توسعه مدلهای همکاری است ودر برنامه تحول دیجیتال استرالیا با 
تصویب سه قاعده )اطالعات برابر با ارزش ، تنها راه مدیریت اطالعات تحول دیجیتال 
ولزوم تعامل اطالعات، سیستمها و فرایندها( ، پروژه های متعددی را برای بهینه سازی 
خدمات وبرنامه های دولت، ایجاد امکان بکارگیری اطالعات در جهت منافع اقتصادی 
واجتماع��ی و حمایت از منافع ملی دنبال م��ی کند.اما افق های نو با مدل های کهنه 
سازگار نبوده و پیش نیاز اجرای طرح های ملی و به طور کلی پیشبرد تحول دیجیتال ، 

تغییر در پارادای�م های بازیگران اصلی عرصه تحول دیجیتال است. 

فرزانه غالم ابوالفضل
محقق حوزه  فناوری اطالعات و 

ارتباطات

گستره وسیع خالقیت های فناورانه مانند موبایل هوشمند، هوش مصنوعی ، کارپایه های تحلیلی و...به صورت غیر قابل انکاری زندگی ، 
کار وتعامالت ما را دستخوش تغییرات کرده وما را در آستانه انقالب صنعتی چهارم قرارداده اند. در این میان قطعا صنعت ارتباطات نقشی 

کلیدی در شکل گیری این انقالب پیش رو که با عبارت تحول دیجیتال می شناسیم ایفا می کند. 

  تحول انگاره  پیشران  تحول دیجیتال:
بخش بزرگی از ارزش آفرینی قابل پیش بینی در صنایع مختلف در دهه آتی  بستگی 
به قابلیت های صنعت ارتباطات و فناوری اطالعات در ایجاد زیر ساخت ها وابزارهای 
کاربری دارد. اما پارادایمی در این حوزه وجود دارد ، با مدلهای فعلی ، اپراتورها خود از 
ارزش آفرینی که در توسعه اقتصاد دیجیتال برای بقیه صنایع دارند بی بهره خواهند 
بود مگر انکه مدل های درآمدی خود را تغییر داده و به سمت کسب سهم بازار خود 
در تحول دیجیتال باش��ند، لذا در دهه آتی اپراتورهایی برنده خواهند بود که بتوانند 
نگاه متفاوتی به بازار خود داشته و با دید بازتری از تحول دیجیتال در زندگی مشتریان 

و شیوه های کسب وکار بنگاه ها بهره برداری کنند.
تحقیقات نش��ان می دهد چهار حوزه وجود دارد که بیش��ترین اثر را بر شرکت های 

مخابراتی می تواند داشته باشد:
•شبکه های آینده  که با مجازی سازی وحداقل شدن وابستگی سرویس به بسترهای 

فیزیکی همراهند،
•فرصت توس��عه درآمد به فراسوی اتصال با بکار گیری سرویس های نسل نو توسط 
کاربران و کس��ب وکارها وعملیاتی ش��دن مفاهیمی نظیر اینترنت اشیاء و واقعیت 

مجازی،
•بازتعریف تجربه مشتری وسفارشی سازی خدمات،

•تاکید بر نوآوری ومدل های نوآورانه.
با بررسی اکوسیس��تم درآمدی صنعت ارتباطات وفناوری اطالعات در می یابیم که 
اگرچه کل این اکوسیستم درحال بزرگ شدن است، اما پیش بینی ها نشان می دهد 
سهم اپراتورهای مخابراتی، در حال کاهش است وراه برون رفت از این تنگنا ورود و 

سرمایه گذاری در سایر بخش های این اکوسیستم خواهد بود.
با این وصف اپراتورها با مقطعی سرنوش��ت ساز روبرو هستند، شرایط�ی که اگرچ��ه 
فرصت های بسیار برای رشد را در بردارد ، در عین حال ماندن در مدلهای سنتی، فقدان 
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بی شک تحول دیجیتال که از آن به عنوان انقالب صنعتی چهارم یاد می شود فرصت بسیار 
ارزنده ای برای جبران عقب ماندگی های صنعتی، اقتصادی وحتی اجتماعی کشورهای درحال 

توسعه است، فرصتی که اگر به خوبی و با برنامه ریزی عملیاتی وجامع وهمچنین تمرکز وتوجه 
در سطح ملی به آن پرداخته نشود می تواند به تهدید افزایش شکاف بین کشورهای درحال 

توسعه وتوسعه یافته بیانجامد.

نوآوری  و چابکی الزم در انطباق با شرایط می تواند تهدیدی جدی باشد واین به معنی لزوم 
تحول انگاره )shift paradigm( در کسب وکار اپراتورهای مخابراتی است.

بجز اپراتورها  بازیگران دیگری هم وجود دارند که باید خود را با تحول دیجیتال تطبیق 
دهند وتغییراتی را در فرضیات بنیادی خود داشته باشند. شکاف دیجیتال که اخیرا به پرتگاه 
تعبیر می شود و با آینده جوامع ارتباطی غیرقابل انکار دارد ، مستقیما با مفاهیم بکارگیری 
یا عدم بکار گیری فناوری ها ومدل های جدید در ارتباط بوده و نیازمند تغییر نگرش در 
نهادها تصمیم گیر در سطح ملی است. دولت ها دریافته اند که شبکه ها وزیرساخت های 
مخابراتی قابلیت آن را دارند که در سطح ملی ایجاد مزیت رقابتی کنند واگرچه بخش 
ارتباطات همیشه منبع درآمدهای قابل توجهی از محل واگذاری منابع ملی مانند فرکانس 
، مجوزها ومالیات ها بوده اخیرا بسیاری از دولت ها به سرمایه گذاری در توسعه شبکه 
ها به عنوان یک سرمایه ملی پرداخته اند. به عنوان نمونه ژاپن ، نیوزیلند، سنگاپور،هند، 
استرالیا وکره در توسعه زیرساخت های فیبر در بخش دسترسی سرمایه گذاری مستقیم 
کرده والبته با داشتن برنامه های تکمیلی برای ایجاد منافع بلند مدت درتوسعه این بسترها 
ورودکرده اند. وجه دیگر تحول دیجیتال که می تواند نردبانی برای ارزش آفرینی باش��د 
تقویت خالقیت ونوآوری اس��ت. مدل های سنتی نوآوری که شامل ساختارهای طویل 
تحقیق وتوسعه مستقل وداخلی، سرمایه گذاری های سنگین و چرخه های پنج تا هفت 
س��اله برای استخراج نتیجه اند دیگر جوابگو نخواهند بود و این حوزه نیز نیازمند تغییر 
پارادایم های ذهنی است. رویکردهای جایگزین، بیرون - به - درون و تعاملی می تواند روند 
نوآوری را با ضرب آهنگی سریعتر ومتناسب با نیاز صنعت سو ددهی کند. نوآورترین شرکت 
ها ی حوزه ارتباطات به مدل های نوآوری باز، پروژه های نوآورانه فردی وگروه های نوآورانه 
بین حوزه ای روی آورده اند. در این میان بکارگیری پتانسیل کسب وکارهای استارت آپی 
نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. البته الزمه این امر وجود اکوسیستمی حمایتگر است 
که بتواند غول های بین المللی را خلق کند، غول هایی که از یک استارتآپ شروع می شوند 
و به کمپانی هایی با گردش مالی بیش از بودجه سنواتی کشورها ختم می شوند.  برخی 
از اپراتورهای و تولید کنندگان تجهیزات مطرح دنیا در این مقوله به طور جدی ورود کرده 
وبا ایجاد بخش شتابدهی وسرمایه گذاری خطر پذیرو تعامل با استارت آپ ها تالش در 

بکارگیری این پتانسیل ها دارند. برای نمونه تلفونیکا بیش از 200 میلیون دالر در کورال 
گروپ برای ایجاد بازوی شتابدهی نوآوری خود سرمایه گذاری کرده است.

 Comcast،  Verizon، Intel ، Cisco و Qualcomm نیز از س��ال 2015 بخش 
سرمایه گذاری خطرپذیر را برای مشارکت و بهره برداری از  توسعه ای��ن اکو سیست��م 
راه اندازی کرده اند. با این حال گفته می شود همچنان این تالش ها نتوانسته اند نیازهای 
کوتاه مدت را برآورده کنند و به عبارتی بازده این اکوسیستم درگرو باز بودن آن و ساده 

سازی امکان ورود تازه واردان است.

  سخن پایانی: 
بی شک تحول دیجیتال که از آن به عنوان انقالب صنعتی چهارم یاد می شود فرصت 
بس��یار ارزنده ای برای جبران عقب ماندگی های صنعتی، اقتصادی وحتی اجتماعی 
کشورهای درحال توسعه است، فرصتی که اگر به خوبی و با برنامه ریزی عملیاتی وجامع 
وهمچنین تمرکز وتوجه در سطح ملی به آن پرداخته نشود می تواند به تهدید افزایش 
شکاف بین کشورهای درحال توسعه وتوسعه یافته بیانجامد، اما هرگونه برنامه ریزی  وهر 
قدم در اجرای این برنامه ها به شرط تغییر دیدگاه ها وتحول انگاره های ذهنی هم��ه 

ذی نفعان صنعت ارتباطات وفناوری اطالعات می تواند به سرمنزل مقصود برسد.

  مراجع:
 Digital Transformation Initiative. word economic forum in-
2017 .collaboration with Accenture
 Telecommunications Trends. Aspiring to digital 2017-
&simplicity and clarity in strategic identity. strategy
 Digital Middle East: Transforming the region into a leading-
201۶.digital economy.McKensey

 Policy. National archive of Australian 2020 Digital Continuity-
2015.government
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مقالــه

مدیریت بحران و زیرساخت های ارتباطی

در طول حوادث، آسیب زیربنایی ارتباطات مخابراتی از طریق مکانیسم های مختلفی 
رخ می دهد. بررسی قطع ارتباطات در زمان بالیای بزرگ شهری طی 15 سال گذشته، 

نشان دهنده سه علت اساسی است:
1. تخریب فیزیکی زیرساخت های شبکه،

2. قطع زیرساخت های پشتیبانی،
3. قطعی به علت تراکم،

این مقاله، هر یک از این سه علت، شکست شبکه را با استفاده از نمونه های تاریخی از 
بالیای مهم شهری در دهه های 1990 و 2000 تحلیل می کند.

  ۱.تخریب فیزیکی زیرساخت های شبکه:
شایع ترین و مستندترین علت قطعی در ارتباطات مخابراتی در بالیا و حوادث، تخریب 
فیزیکی زیرساخت های شبکه است.  به دلیل زمان و بودجه مورد نیاز برای تعمیر و یا 
جایگزینی سیستم ها، اختالالت خدماتی ناشی از تخریب فیزیکی بیشتر و شدیدتر از 

موارد ناشی از قطع یا تراکم است.
از لحاظ تاریخی در دستگاههای ساخت انسان، سیستم تلفنی از لحاظ تخریب فیزیکی 
در زمان فاجعه بسیار آسیب پذیر است. زمین لرزه و آب و هوای طوفانی می تواند به 
کابل ها و تجهیزات زیر زمینی آسیب برساند. در طی جنگ ها، این سیستم ها معموال 
اولین محل هایی هس��تند که مورد هدف قرار می گیرن�د. همچنی��ن در تخری��ب 
شبکه های ارتباطات راه دور به عنوان یک تاکتیک جنگی، استفاده از تلگراف به عنوان 

اولین راه در جنگ های داخلی استفاده می شود.
از لحاظ تاریخی به دلیل این واقعیت که ش��بکه های مخابراتی آسیب پذیر هستند، 
این سیس��تم ها دارای کارایی باالیی نیستند. برای مثال، شبکه تلفن، از یک ساختار 
شاخه ای استفاده می کند که در آن تخریب یک شبکه واحد می تواند کل شبکه ها را 
بالفاصله قطع کند. بعضی شهرها حتی از حوادث محلی و بدون کمترین آسیب فیزیکی 
به شبکه تلفنی به ندرت از این اختالالت نجات می یابند. حمالت 11 سپتامبر آمریکا 
باعث آسیب های جانبی به یک مرکز مهم تلفن در نزدیکی مرکز تجارت جهانی شد. 
بادهای زیاد در طوفان ها و گردبادها، س��رمازدگی در دشت های برفی و حرکت های 
ل��رزه ای، همه خطوط تلفن های ش��کننده را نابود می کنن��د. در مثالی دیگر، آتش 
سوزی های زیرزمینی در ساحل شرقی بالتیمور در سال 2001 ارتباطات اینترنتی را 

فلج و سیگنالینگ را در سیستم مترو به شدت مختل کرد.
شبکه های مخابراتی جدیدتر به گونه ای طراحی شده اند تا انعطاف پذیری بیشتری 
نس��بت به تخریب های فیزیکی داشته باش��ند. در اوایل دهه 1970، توسعه آنچه که 
بعدها به عنوان اینترنت نامیده شد آغاز شد و فلسفه جدیدی را برای طراحی و بهره 

دکتر طاهره حق روستا
کارشناس شرکت ارتباطات زیرساخت

دفتر مدیریت استراتژیک و کسب و کارهای نوین
Email: haghroosta@hotmail.com

قطعی و اختالالت ارتباطات مهم و ضروری یکی از مسائل مشترک و زیربنایی در همه بالیای طبیعی است. خرابی زیرساخت های مخابراتی هرچند جزئی یا 
کامل، منجر به از دست رفتن زندگی، صدمه به اموال و تأخیر و خطا در کمک رسانی اضطراری زمان حوادث می شوند.  با وجود افزایش قابلیت اطمینان و انعطاف 
پذیری شبکه های مخابراتی مدرن به آسیب های فیزیکی، خطرات ناشی از عدم برقراری ارتباطات مهم و اساسی در عملیات اضطراری همچنان جدی است.

در مطالعه ای که در دسامبر 200۴ صورت پذیرفت، هزینه های انسانی در حوادث ناشی از انفجارها در سونامی اقیانوس هند مورد بررسی قرار گرفت؛ در حالی 
که ایستگاه های لرزه نگاری و نظارتی آن در سراسر دنیا زمین لرزه های فراوانی را که موجب سونامی شده بود را شناسایی کردند، کمبود و نقص روش های 
انتقال این هشدارها به دولت ها و همچنین زیرساخت های نامناسب در مناطق خطرناک، باعث شدند که هشدارها با تعویق انجام شود. با این حال، بعضی از 
مناطق با هشدارهای کافی از طریق کانال های غیر رسمی توانسته بودند از خطر نجات یابند، واضح است که ارتباطات بهتر می تواند ده ها یا صدها هزار نفر 

را از خطرات جدی نجات دهد.

برداری از شبکه های مخابراتی معرفی کرد. با افزایش بیش از حد ارتباطات شبکه و 
تکنیک های مسیریابی پیشرفته برای حفظ بخش های آسیب دیده، شبکه هایی با نام 
»سوییچ های پاکتی« می توانند قبل از اینکه بخش هایی از شبکه قطع شوند، آسیب 
جدی را متحمل شوند. در طول یک درگیری بزرگ شهری و بمب گذاری سال 1999 
ناتو در بلگراد، آس��یب های جدی و قابل مالحظه ای به ش��بکه های IP وارد شد. در 
حالی که عمده تجهیزات ارتباطات مخابراتی در ابتدا توسط اعتصابات هدفمند تخریب 
شده بود، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی به سرعت قادر به بازگشت به مجموعه ای 
غیرمتمرکز از لینک های ثانویه - لینک های ماهواره ای، ش��بکه های تلفن همراه و 

حتی بسته رادیویی آماتور بودند.
با وجود انعطاف پذیری باالی اینترنت، هنوز هم این ش��بکه آس��یب پذیر اس��ت. در 
حقیقت، همانگونه که تحقیقات انجام شده نشان داده است، تعداد محدودی از امکانات 
ارتباط��ی کلیدی که در ش��هرهای ب��زرگ وجود دارند نقاط مهم آس��یب پذیر برای 
ارتباطات اینترنتی را نشان می دهد. در سطح محلی، خدمات اینترنت برای کسب و 
کارهای کوچک و خانه ها تا حد زیادی هنوز روی سیم مسی قدیمی تلفن بدون ماژول 

اضافی و شبکه های تلویزیون کابلی ارائه می شود.
لینک های بی سیم که پیوندهای آنها از تابش الکترومغناطیسی غیرمستقیم ساخته 
ش��ده اند، برخی آسیب پذیری شبکه های س��یمی را کاهش می دهند. با این حال، 
بالیای اخیر نشان داده اند، شبکه هایی که بیش از حد آسیب پذیر بودند دچار تخریب 
فیزیکی بیشتری شدند. با این حال، شبکه های بی سیم درجه باالیی از تنوع در آسیب 
پذیری در تخریب فیزیکی نودها و از دست رفتن خدمات دارند؛ چراکه امکانات پخش 
اخبار را معموال در مقیاس شهرهای بزرگ متمرکز کرده، بنابراین آنها را بسیار آسیب 
پذیر می کند. به عنوان مثال، تخریب مرکز تجارت جهانی که بس��یاری از آنتن های 
تلویزیون و رادیو در آن قرار داده ش��ده بود، قابلیت های پخش رس��انه های متعدد را 

مختل کرد.
ش��بکه های جدیدتر بی سیم روند عمومی را بیشتر به سمت سازه های غیرمتمرکز 
دنبال می کنند. ش��بکه تلف��ن همراه می تواند در مح��دوده محله های کوچکتر در 
شهرهای بزرگ غیرمتمرکز شود. بنابراین تخریب سایت های آنتن، تنها خدمات را در 
یک منطقه محدود کاهش می دهد. فناوری های بی سیم جدید مانند Wi-Fi حتی 

در حوزه های کوچکتر تنها قطر چند 100 متر را پوشش می دهند.
به عنوان پیچیده ترین و شکننده ترین زیربنای شهری، شبکه های مخابراتی تقریبا در 
هر فاجعه بزرگ شهری آسیب دیده اند. با این حال، اندازه فاجعه تنها فاکتور تعیین 
کننده نیست، بلکه چگونگی جغرافیای آن تخریب به هر دو امکانات قدیمی و جدید 

برای ارتباطات بستگی دارد.

  2.قطع زیرساختهای پشتیبانی:
در حالیکه قطع برق ناشی از اختالل در زیرساخت های پشتیبانی کمتر از وقفه های 
ناشی از آسیب فیزیکی می باشد،  لیکن نسبت به اقدامات واکنشی و بازیابی، بسیار 
گس��ترده تر و آسیب پذیرتر اس��ت. شبکه های مخابراتی به بسیاری از سیستم های 
محلی و منطقه ای متکی هستند تا از انجام عملیات مناسب آنها اطمینان حاصل شود. 
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مقالــه

با وجود انعطاف پذیری باالی 
اینترنت، هنوز هم این شبکه 
آسیب پذیر است. در حقیقت، 

همانگونه که تحقیقات انجام شده 
نشان داده است، تعداد محدودی 
از امکانات ارتباطی کلیدی که در 
شهرهای بزرگ وجود دارند نقاط 
مهم آسیب پذیر برای ارتباطات 

اینترنتی را نشان می دهد.

این زیرس��اخت های پشتیبانی اغلب از همان مراحل اولیه دچار آسیب های فیزیکی 
شده اند.

سیستم های توزیع برق از مهمترین زیرساخت های پشتیبانی شبکه های مخابراتی 
هس��تند. توان الکتریکی مورد نیاز برای اجرای تمام تجهیزات مدرن مخابراتی، اغلب 
بس��یار زیاد است. با این حال، سیستم های توزیع توان الکتریکی، فاقد قابلیت »خود 
تعمیری« شبکه های مخابراتی هستند، هرچند انتظار می رود که پیشرفت های آینده 

توانمندی های بیشتری به قدرت شبکه ها بدهند.
مثال هایی از این نوع آسیب ها در زیرساخت ها می توان ارائه کرد. در سال 1989 و 
زلزله Loma Prieta، 154 دفتر از 1۶0 دفاتر مرکزی در شمال کالیفرنیا، توان خود 
را از دست دادند. حتی بدتر از آن، در شش دفتر از 154 دفتر سیستم های پشتیبان 
برق کال قطع شد. همچنین خدمات تلفن همراه به شدت مختل شدند؛ چرا که اکثر 
سایت های آنتن تنها با 4 تا ۶ ساعت برق باتری اضطراری تامین می شدند. در حالی 
که سیستم های توان الکتریکی قدرتمندترین زیرساخت های پشتیبانی برای تجهیزات 
مخابراتی هس��تند، سیستم های خنک کننده حس��اس هستند و می توانند به طور 
مستقل از منبع تغذیه قطع شوند. به عنوان مثال، پس از زلزله Northridge، »وقفه 

در خدمات آب شهری باعث اختالالتی در عملکرد خنک کننده های مرکزی شد.« 
در نهایت، خرابی در اختالالت حمل و نقل نیز می تواند تأمین سوخت برای تولید برق 
را تحت تأثیر قرار دهد. قطع منبع اصلی برق در هاب های مرکزی و نیز به علت خرابی 
ها در ژنراتورهای پش��تیبانی ناشی از آلودگی سوخت دیزلی، آنها را به صورت آفالین 
قرار می دهد. یا مثال برای تامین منابع اضافی سوخت برای ژنراتورهای پشتیبانی مراکز 
تلفن در پیش بینی یک قطع برق گسترده با سختی مواجه شد. قطعی های گسترده 
برق پس از سونامی سال 2004 توانست ارتباطات در سراسر نواحی آسیب دیده را فلج 
کند. همچنین یکی از قدیمی ترین فناوری های ارتباطات راه دور - رادیو آماتور - تنها 
زیرساخت ارتباطی است که بارها نش��ان داده است توانایی کارکردن در زمان قطعی 
منابع توان الکتریکی را به خوبی دارد. پس از فجایع بزرگ، تیم های رادیویی آماتور دنیا 
که با دولت ها و سازمانهای کمک رسانی بین المللی کار می کنند، به منظور بازگرداندن 

ارتباطات اصلی بحرانی به سرعت در منطقه مستقر شده و کارشان را آغاز می کنند.

 ۳.قطعی به علت تراکم:
علت اصلی و نهایی در قطعی ارتباطات مخابراتی در بالیا، تراکم بار یا اضافه بار شبکه 
اس��ت. در زمان بحران ها، نیاز شدید انسانی برای برقراری ارتباطات جهت هماهنگ 
کردن فعالیت های واکنشی، انتقال اخبار و اطالعات به شدت افزایش می یابد و خود 
ای��ن امر ی��ک واکنش ناگوار به بحران ایجاد می کنن��د. از لحاظ تاریخی، فاجعه های 
بزرگ تولیدکننده های بزرگ ترافیک ارتباطات مخابراتی هستند و افزایش تقاضا حتی 
می تواند شبکه هایی که به خوبی مدیریت می شوند را مسدود کند. تحت این فشار، 

تماس ها مسدود شده و پیام ها از بین می روند.
بدترین حالت تراکم شبکه مدرن پس از زلزله Northridge  در سال 1994 رخ داد. 
گزارش های حاصله از تماس ها بالفاصله اعالم کرد که ارتباط منطقه مورد نظر از سایر 
نقاط جهان قطع شده است، زیرا قطعی های فراوان تجهیزات و خطوط متراکم باعث 

می ش��وند تقریبا برقراری ارتباط به منطقه زلزله زده غیرممکن ش��ود. حدود 204.7 
میلیون تماس تلفنی در آن روز توسط AT&T در سراسر منطقه برقرار شد، که 17 

ژانویه 1994، را بزرگترین رویداد مخابراتی در تاریخ بشر کرد.
ش��رکت هایی نظیر AT&T به طور چش��مگیری عملکرد مدیریت بحران خود را با 
توج��ه به تجربه Northridge  بهبود دادند. ب��ا اولویت دادن و با اختصاصی کردن 
استفاده از مدارات برای تماس های خروجی، حامل ها قادر بودند که در فواصل طوالنی 
به ساکنان مناطق آسیب دیده توانایی اطالع رسانی از محل و موقعیت به عزیزان خود 
را ارائه دهند. سپس این اطالعات می تواند بین طرف های ذینفع در سایر نقاط کشور 
بدون ایجاد تراکم اضافی از طریق تماس های ورودی به منطقه آس��یب دیده توزیع 
شود. برنامه های جدید مانند سرویس مخابراتی اورژانس دولتی »دسترسی اورژانسی و 
پردازش اولویتی را در بخش های در فاصله محلی و دور« شبکه تلفن در حین بالیای 
طبیعی را فراهم می سازد. این تهیه کنندگان سرویس و خدمات به خوبی گلوگاههای 
تراکم بار در شبکه ثابت را هنگامی که حجم تماس ها در زلزله مورد نظر وضعیت بدی 

پیدا کرد را هموار کردند.
با وجود این اقدامات، سرعت توسعه شبکه های ارتباطی جدید و تست نشده به این 
معنی است که خرابی ها در سیستم های جدیدی که مردم به آن وابسته هستند ادامه 
خواهد یافت. برای مثال، 11 س��پتامبر اولین فاجعه بزرگی بود که در آن شبکه های 
تلفن همراه به دلیل تراکم بار به ش��دت افت کرد. با توجه به گزارش های کریرها به 
FCC، افزایش 10 برابری حجم تماس ها در ساعت های پیک پس از حمالت، منجر 
به نرخ 92 درصد قطعی در شبکه های تلفن همراه شد. در بعضی شهرهای مجاور، علی 
رغم اینکه نرخ تماس های مسدود خیلی کمتر بود، اما غیرقابل پذیرش بود. همچنین، 
پس از سونامی سال 2004 در پوکت تایلند، شبکه های تلفن همراه وهمچنین خطوط 

تلفن ثابت کامال پر شدند و فقط امکان ارسال پیام کوتاه وجود داشت.
عالوه بر اس��تفاده گس��ترده از فناوری های تست نشده و به دلیل تنوع ارتباط آنها با 
یکدیگر، اختالالت تراکم بار، یک اتفاق رایج خواهد بود. به عنوان مثال، ش��بکه های 
پیچیده به طور فزاینده ای وابسته به اینترنت هستند که اغلب دارای محدودیت های 
ناش��ناخته ای بوده که تنها در شرایط بحرانی ظاهر می شوند. عالوه بر این، به دالیل 
اقتصادی، اغلب شبکه های ارتباطی برای حالت پیک بار تحت بار وارده در زمان وقوع 
بالیای طبیعی در س��طوح خوبی طراحی می شوند. ولیکن، شبکه ها به طور فزاینده 
ای وابس��ته به حمالت ناشی از تراکم بار هستند. در آینده  این حمالت تحت عنوان 
»رد سرویس« همراه با ضربات فیزیکی گسترده یک تاکتیک سازمان های تروریستی 

خواهند شد.
در قطعی شبکه های تلفن همراه ناشی از تراکم بار باید به سرعت برای ایجاد سیستم 
دسترسی اولویتی برای مقامات کلیدی دولتی اقدام کرد. مدل خدمات اولویت بی سیم 
)WPS( که پس از مدل سرویس ارتباطات اضطراری دولتی )GETS( که دسترسی 
اولویتی را در شبکه تلفن ثابت فراهم می کند طراحی شد، تا دسترسی به شبکه تلفن 
همراه در شرایط اضطراری را مدیریت کند. با این حال، پیاده سازی توسط کریرها به 

آرامی انجام می شود و مشارکت، داوطلبانه است.
منابع و مواخذ نزد ماهنامه نسل چهارم محفوظ است.



بــازار
بــازار

42

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir
13

96
اه 

ن   م
هم

 / ب
29

ره 
ما

ش

اجرای طرح رجیسرتی منافع چه کسانی را به خطر انداخته است؟
با گذش�ت چند ماه از آغاز طرح رجیستری، شاهد فعل و انفعاالت مختلفی در بازار 
تلفن همراه بوده ایم. تاکنون تنها ۴ برند از تلفن های همراه مشمول طرح رجیستری 
شده است که درمجموع کمتر از ۱۵ درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده اند؛ اما 

سود و زیان های طرح رجیستری تاکنون نصیب چه کسانی شده است؟

قاچاقچیان و رجیستری
بی ش��ک قاچاقچی��ان تلفن هم��راه و 
متخلفان ح��وزه خدمات پس از فروش، 
اصلی تری��ن زیان دیده ه�ای رجیستری 
محس��وب می ش��وند. افرادی که سود 
میلیاردی خود را به ناحق در جیب مردم 
جست وجو می کردند، حال منافع خود 
را در مع��رض خطر دیده و به هر نحوی 
به دنبال عدم موفقیت طرح ثبت تلفن 
همراه هستند؛ یکی از اقدامات اساسی 
این اف��راد ذی نف��وذ، افزایش نرخ تلفن 
هم��راه و مرتبط نم��ودن آن به اجرای 
طرح رجیس��تری اس��ت که در نهایت 
احس��اس نارضایت��ی عموم��ی از طرح 
را افزای��ش دهند؛ جال��ب آنکه در حال 
حاضر تنها 15 درصد بازار مصرف تلفن 

همراه مش��مول طرح شده اس��ت و جالب تر اینکه فرایندهای رجیستری نظیر 
استعالم اصالت تلفن همراه و ثبت آن فرایندی آسان و رایگان بوده و با ارسال 
یک پیامک یا اس��تفاده از کد دستوری )#7777*( توسط هر فردی قابل اجرا 
می باشد.متاسفانه این جریان با استفاده از نفوذ رسانه ای خود و ناآگاهی برخی 
از مردم و رسانه ها، در حال تکمیل پازل خود به منظور خدشه دار نمودن طرح 
رجیستری هستند که این امر اطالع رسانی همه جانبه و هرچه بیشتر رسانه ها 
و دس��تگاه های ذی ربط از جمله سازمان تنظیم مقررات، گمرک و صداوسیم�ا 

را می طلبد.

  احیای حقوق مصرف کننده
شاید اولین مزیت طرح رجیستری را بتوان در نگاه مصرف کننده جست وجو کرد؛ 
مصرف کنن��ده ای که بی اعتنا به اصالت تلفن همراه و میان هجوم گارانتی های 
تقلب��ی، در ب��ازار قاچاق تلفن همراه س��ردرگم بود و در صورت بروز مش��کل، 
این ضرر تنها به وی تحمیل می ش����د و سودش به جیب سودجویان سرازیر 
می گردید؛ معضلی که مرتفع نمودن آن از اصلی ترین خدماِت جانبی رجیستری 
محسوب می شود. همچنین تس��ت بین المللی SAR که تلفن همراه را از بُعد 
عوارض جانبی بر سالمت مصرف کننده ارزیابی می کند، بهره  دیگری است که 
صرف��ا با اجرای طرح ثبت تلفن همراه، نصیب مردم خواهد ش��د. همچنین با 
اج��رای این طرح مصرف کننده می تواند مطمئن باش��د که در ازای مبلغی که 
می پ���ردازد، تلفن همراه نو و آکبند خریداری می کند، نه تلفن همراه کارکرده 

یا دست دوم !
  رشد ۱۹8 درصدی واردات تلفن همراه

لبخند بعدی را می توان در چهره دولتمردان مشاهده نمود؛ دولتمردانی که هر ساله 
هزینه ه��ای جانی و مالی هنگفتی را صرف مبارزه میدانی و فیزیکی با قاچاق کاال 
می کردند و در نهایت نیز قاچاقچیان پیروز این میدان بودند؛ حال با استفاده از فناوری 
روز و کمترین هزینه می توانند صرفه اقتصادی قاچاق را کاهش داده و درآمدهای از 
دست رفته را به بیت المال برگردانند.با وجود اینکه تاکنون تنها 15 درصد از سهم بازار 
تلفن همراه مشمول طرح رجیستری شده است، طبق آمار گمرک جمهوری اسالمی 

ایران، پس از ورود طرح رجیستری به فاز اجرایی یعنی از ابتدای آبان تاکنون، بیش از 
1۶7 میلیون دالر )در حدود 740 میلیارد تومان( واردات قانونی تلفن همراه به کشور 
ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 198 درصد افزایش یافته است. درواقع 
تنها سه ماه پس از اجرای طرح رجیستری و با مشمول کردن تنها 4 برند از برندهای 
تلفن همراه، میزان واردات قانونی تلفن همراه به کشور 3 برابر شده است که نشان دهنده 

کوچک شدن سفره قاچاق تلفن همراه است.

  رشد 60 درصدی ورود اپل های قانونی به بازار
واردکنندگان رس��می، شرکت های معتبر گارانتی و اصناف مرتبط، سومین گروهی 
هستند که از اجرای کامل این طرح بهره  خواهند برد. باتوجه به آمار منتشرشده توسط 
کمیته اجرایی طرح رجیستری، سهم واردات قانونی تلفن همراه اپل به عنوان اولین برند 
مش��مول طرح رجیستری، از 5 درصد به ۶5 درصد رسیده است. البته بدیهی است 
با توجه به اینکه بازار تلفن همراه، جدیت طرح رجیستری در عدم ارائه سرویس به 
تلفن های همراه قاچاق را مشاهده کرده است، سهم ورود به بازار تلفن های همراه قانونی 

در روزهای آینده افزایش خواهد یافت.

   استارت آپ ها و تولیدکنندگان داخلی
عالوه بر آنکه با افزایش واردات قانونی تلفن همراه و درآمدهای عمومی، ساالنه امکان 
ایجاد دو میلیون اشتغال مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد، اما از سوی دیگر بستر 
گسترش فعالیت های نوپای اینترنتی و تولید تجهیزات وابسته به تلفن همراه رونق 
خواهد گرفت. متاسفانه در حال حاضر بازار مصرف کشورمان به صورت رایگان در 
اختیار برندهای خارجی قرار می گیرد بدون آنکه از حیث فناوری یا اشتغال، آورده ای 
برای کش��ور داشته باشند، بلکه در مقابل، برخی از برندهای مطرح اپلیکیشن های 
ایرانی را تحریم می نمایند! با اجرای طرح رجیس��تری، این بار “بازار مصرف ایران” 
به عنوان یک برگ برنده و در اختیار سیاس��ت گذاران کش��ور قرار می گیرد و این 
برگ برنده قادر خواهد بود به منظور انتقال فناوری و گسترش حوزه استارت آپ ها، 

برندهای تلفن همراه را سر خط بیاورد!

ساناز توکلی افشار
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نوکیا به دنبال تحول در دوربین های گوشی موبایل با وجود کاهش فروش آیفون،
 اپل سود کرد

بر اس��اس گزارش ها فروش آیفون های اپل در س��ه ماهه آخر س��ال 
گذشته میالدی )2017( در مقایسه با سال قبل از آن )201۶( اندکی 
کاهش داش��ته، اما قیمت  باالی محص��والت جدید، کاهش فروش را 

جبران کرده است.
به گزارش بی بی سی، این شرکت در سه ماهه آخر سال گذشته 20 
میلیارد دالر سود داشته که این میزان مرهون میزان رشد بازار اپل در 
ژاپن و کشو رهای اروپایی است. این اولین گزارش رسمی از آمار فروش 

آیفون ایکس، محصول گران قیمت اپل است.
تیم کوک، مدیرعامل اپل گفته که تقاضا برای این محصول که قیمت 
آن از حدود 1000 دالر شروع می شود، بیشتر از حد انتظار بوده است. 
میزان فروش های س��ه ماهه در این کمپانی س��ال به سال با رشدی 
13 درصدی به رکوردی حدود 88 میلیارد دالر رس��یده اس��ت. اپل، 
آیفون ایکس را در نوامبر سال گذشته همزمان با دهمین سالگرد این 

محصول روانه بازار کرد.
به گفته کوک، در حالی که میزان کلی فروش سال به سال حدود یک 
درصد کاهش داش��ته و به بیش از 77 میلیون رسیده، فروش آیفون 
ایک��س از زمان رونمایی از این محص��ول در صدر فروش محصوالت 

اپل بوده است.
ب��ه هرحال پیش بینی اپ��ل در مورد میزان ف��روش محصوالت این 
ش��رکت در ماه های آتی کمتر از آن چه انتظار می رود، بوده اس��ت. 
چنین پیش بینی ای ظاهرا نگرانی های��ی را در مورد احتمال کاهش 

تقاضا برای محصوالت این شرکت ایجاد کرده است.
تیم کوک با اش��اره به این که کاهش ف��روش این محصوالت برایش 
خیل��ی نگران کنن��ده نبوده، گفت که وجود بی��ش از یک میلیارد و 
سیصد میلیون محصول فعال اپل در سراسر جهان، مشتریان زیادی را 

برای بخش خدمات این کمپانی فراهم می کند.
اپل در دس��امبر گذش��ته تایید کرد که عمدا در عملکرد باتری های 
تلفن های قدیمی آیفون دستکاری می کند. این مسئله با واکنش هایی 

در چندین کشور جهان روبرو شد.
اپ��ل گفته بود که دلی��ل کند کردن این تلفن ها ب��ه خاطر عملکرد 
باتری های آنهاست که به مروز زمان قدرت خود را از دست می دهند. 
این کمپانی در پی افزایش انتقادها مجبور به عذرخواهی از مشتریان 

خود شد.
اپ��ل همچنین اعالم ک��رد که برای جبران این مش��کل، هزینه های 

جایگزینی باتری گوشی های خود را کاهش داده است.

ش��رکت نوکیا قص��د دارد نوکیا 10 را با پنج لنز مختلف روانه ب��ازار کند. نوکیا می گوید این 
دوربین ها در پش��ت گوش��ی قرار گرفته اند و شکلی ش��بیه یک دایره را ایجاد می کنند. این 
گوشی یک فلش LED نیز خواهد داشت.گفته می شود سنسورها تا 32 مگاپیکسل تصویر بر 
می دارند و می توانند در فرمت 4K فیلم برداری کنند.در نوکیا 10 لنزها  می توانند بچرخند و 
این روش، تصویربرداری با فاصله های کانونی مختلف و زوم واید را امکان  پذیر می کند.اچ ام دی 
گلوبال و زایس، س��ال گذشته برای توسعه نوکیا 8 با هم وارد همکاری شدند به همین دلیل 
می توان امیدوار بود که نوکیا 10 با یک دوربین مجهز به پنج لنز به بازار عرضه شود که زایس 
آن  را توس��عه داده اس��ت.بنا بر گزارش ها نوکیا 10 به تراش��ه اسنپدراگون 845 مجهز خواهد 
بود.نوکیا 10 احتماالً به نمایشگری با نسبت ابعاد 18 به 9 مجهز خواهد بود؛ این برند، هنوز 
محصولی با نمایشگر 2 به 1 عرضه نکرده اند و انتظار می رود نوکیا 9 اولین گوشی اچ ام دی با 

این صفحه نمایش باشد.

نوکیا؛ از مایکروسافت تا اچ ام دی
پس از تصاحب بخش تولید گوشی های هوشمند نوکیا توسط مایکروسافت، کمپانی فنالندی 
به س��ه بخش تولید تجهیزات مخابراتی به عنوان پرس��ودترین بخش کمپانی، بخش توسعه 

نقشه های HERE و بخش تولید سخت افزار تقسیم شد.
ابتدا گوش��ی های موبای��ل با نام نوکیا لومیا و پ��س از چندی با حذف نام نوکی��ا با نام لومیا 
مایکروسافت تولید شدند.در سال 201۶ مایکروسافت بخش تولید موبایل خودش را فروخت 
و ش��رکتی با نام اچ ام دی تاس��یس شد که وظیفه ساخت گوشی نوکیا برای این شرکت را به 

عهده گرفت.
پس از جدایی نوکیا از مایکروس��افت این ش��رکت دوباره گوشی هایش را با نشان نوکیا تولید 

کرد.
ش��رکت اچ ام دی که به وس��یله مدیران سابق نوکیا اداره می ش��ود وظیفه بازاریابی و فروش 

گوشی ها را به عهده دارد و تولید و تحقیق و توسعه هم به عهده فاکسکان است.
این ش��رکت تا کنون چندین مدل گوش��ی می��ان رده معرفی کرده اس��ت و پرچمدار فعلی 
محصوالت این ش��رکت هم نوکیا هشت اس��ت. این گوشی که با توجه به قیمت مناسبش با 
اقبال در بازار هم روبرو ش��ده اس��ت.پرچمدار نوکیا از دوربین دوگانه برای ثبت تصاویر بهره 
برده اس��ت و شرکت زایس نیز ساخت لنز های این موبایل را بر عهده داشته است. نوکیا 8 به 
دو سنسور 13 مگاپیکسلی مجهز شده است و دو لنز با دیافراگم اف دو نیز وظیفه  انتقال نور 
به سنسور را برعهده دارند. تصاویر ثبت شده توسط دو سنسور با یکدیگر ادغام شده تا نتیجه  
نهایی کنتراست و جزئیات بیشتری به همراه داشته باشد.نوکیا شش یکی دیگر از محصوالت 
میان رده این ش��رکت است. نوکیا سه با نمایشگر پنج اینچی و قیمت 139 یورویی محصول 

پایین رده نوکیا است.
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چرا نباید گوشی  تلفن همراه را در طول شب شارژ کنیم؟

اپل برترین سازنده گوشی های هوشمند دنیا معرفی شد

کارشناس��ان پیشنهاد می کنند که برای جلوگیری از کم شدن ظرفیت باتری 
تلفن های هوش��مند خود، منتظر نمانید تا شارژ آن به صفر برسد؛ زیرا تخلیه 
کامل شارژ، باتری را زودتر خراب می کند.به گزارش یورونیوز، حتما شنیده اید 
که می گویند گوشی تلفن همراه خود را در طول شب شارژ نکنید و اطمینان 
حاصل کنید که زمانی که شارژ آن به 100 درصد رسید، آن را از برق بکشید.
ممکن است که برخی درباره این موضوع زیاده روی  کنند، اما اصل این موضوع 
ناشی از پارانویا و تئوری توطئه نیست و در هر صورت نباید باتری موبایل خود 
را بیش از اندازه به پریز برق بزنید.باتری گوشی های تلفن های همراه جدید از 
نسل باتری های لیتیوم-یون هستند، باتری هایی که تقریباً دو برابر انرژی قابل 
دسترس باتری های نیکل-کادمیم را تولید می کنند.خاصیت اصلی باتری های 
لیتیوم-یون، شارژ پذیری سریع آنهاست. به همین دلیل است که شما می توانید 
گوشی آیفون یا اندروید خود را در مدت زمان کوتاهی تا 80 درصد شارژ کنید.
اما همانطور که می دانید تمام ش��دن شارژ مشکل اصلی صاحبان موبایل های 
هوشمند است. وقتی که شارژ گوشی به 20 درصد می رسد و هیچ پریز برقی 
در دسترس نیست، فشار غیرقابل باوری به دارنده گوشی همراه هوشمند وارد 
می شود.بخشی از مشکل زود تمام شدن شارژ، کوچک بودن باتری گوشی های 
موبایل و بنابراین کمتر بودن ظرفیت آنهاس��ت. اما اصلی ترین دلیل، استفاده 
ما از تلفن های هوشمندمان است. چک کردن ایمیل ها، فرستادن پیام کوتاه، 
ش��بکه های اجتماعی، گوش دادن به موسیقی، تماش��ای فیلم و ویدئو، بازی 
کردن در راه رس��یدن خانه در مترو و اتوبوس و اس��تفاده از اپلیکیش��ن های 
گوناگون برای کارهای مختلف روزانه، تنها گوش��ه ای از موارد اس��تفاده ما از 

گوشی هایمان تا لحظاتی پیش از خوابیدن است.
بنابراین بسیاری از افراد مایلند تا در طول شب گوشی های خود را شارژ کنند تا 

صبح پس از بیدار شدن موبایلی با شارژ 100 درصد منتظر آنها باشد.

  چیزی به نام شارژ بیش اندازه گوشی همراه وجود ندارد
نگران نباشید، در شارژ گوشی های موبایل چیزی بنام شارژ بیش اندازه باتری 
وجود ندارد. تلفن های هوش��مند جدید به محض رس��یدن میزان شارژ باتری 
به 100 درصد بصورت خودکار و توس��ط تراش��ه محافظتی جریان ش��ارژ را 
قطع می کنند.شرکت کادکس، تولیدکننده باتری گوشی های همراه می گوید: 
»نیازی به نگرانی درباره ش��ارژ بیش از حد نیس��ت زیرا گوشی های مدرن، با 

رسیدن به ولتاژ الزم جریان شارژ را خاموش می کند.«

  خبر نسبتا بد؛ جریان شارژ دوباره وصل می شود، اما چه زمانی؟
با وجود اینکه گوش��ی شما با رسیدن به شارژ کامل، عمل شارژ باتری را متوقف 
می کند؛ اما در طول ش��ب دوباره این جریان متصل می ش��ود؛ زیرا گوشی های 
همراه بطور طبیعی مقداری از ش��ارژ را مصرف می کنند و به محض پائین آمدن 
ش��ارژ باتری از میزان 100 درصد، مجددا جریان برق متصل می ش��ود.این قطع 
و وصل ش��دن جریان ش��ارژ، بدلیل باال بردن حرارت باتری به آن صدمه می زند. 
کادکس می گوید: »بهتر است که گوشی های خود را با ولتاژ باال بطور کامل شارژ 

نکنید. زیرا به باتری شما فشار وارد می کند.«

  بهترین راه برای جلوگیری از صدمه به باتری گوشی های موبایل
با ش��ارژ شبانه تلفن های همراه هوش��مند، و قطع و وصل شدن چندباره جریان 
ب��رق با ولتاژ باال، ظرفیت باتری این دس��تگاه ها کاهش می یابد و در مدت زمان 
کوتاهی به خراب شدن باتری می انجامد. پس در طول شب گوشی خود را به برق 
متصل نگاه ندارید.کارشناسان پیشنهاد می کنند که برای جلوگیری از این موضوع، 
منتظر نمانید تا شارژ باتری به صفر برسد. تخلیه کامل شارژ، باتری را زودتر خراب 
می کند.جان برادشاو، مدیر بازاریابی و روابط عمومی شرکت کادکس توصیه می 
کند: »زمانی  که ش��ارژ گوش��ی تان 35 تا 40 درصد رسید آن را به شارژر متصل 
کنید. این موضوع به نگهداری از ظرفیت باتری کمک می کند.« همچنین توصیه 
می شود که گوشی همراه خود را خنک نگاه دارید و به هنگام شارژ آن را از قاب 

در آورید، زیرا حرارت باال از دست رفتن ظرفیت باتری را تسریع می کند.

بررس��ی های موسسه تحقیقاتی آی دی سی نش��ان می دهد اپل موفق شده جایگاه 
قبلی خود را از سامسونگ پس بگیرد و در سه ماهه چهارم سال 2017 برترین عرضه 
کننده گوش��ی هوشمند دنیا شود.به گزارش ونچربیت، سامسونگ در سه ماهه سوم 
سال 2017 توانسته بود اپل را پشت سر بگذارد. اما این برتری بیشتر از سه ماه دوام 

پیدا نکرد و اپل مجددا به صدر جدول برترین تولیدکنندگان گوش��ی های هوشمند 
در جهان راه پیدا کرد.بر اس��اس آمار منتش��ر شده توسط آی دی سی، شرکت های 
سازنده تلفن همراه در سه ماهه چهارم سال 2017 در مجموع 430.7 میلیون گوشی 
هوشمند به بازارهای جهانی عرضه کردند که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 
۶.3 درصد کاهش نشان می دهد.بعد از اپل و سامسونگ، سه شرکت چینی هواووی، 
شیوآمی و اوپو رتبه های سوم تا پنجم را در اختیار دارند. در این میان تنها شیوآمی 
توانسته تعداد گوشی های عرضه شده خود به بازار را افزایش دهد.بر همین اساس اپل 
با عرضه 77.3 میلیون گوشی 19.2 درصد از بازار و سامسونگ با عرضه 18.4 میلیون 
واحد گوشی 18.4 درصد از بازار را در اختیار داشته است. سهم سه شرکت دیگر نیز 
به ترتیب 10.2، 7 و ۶.8 درصد بوده اس��ت. بقیه شرکت های سازنده گوشی هم در 
مجموع 38.۶ درصد از بازار که معادل 151.3 میلیون گوشی است را از آن خود کرده 
اند.البته باید توجه داشت که در کل سال 2017 سامسونگ با فروش 317.3 میلیون 
واحد گوش��ی و کسب س��هم 21.۶ درصدی از بازار تلفن همراه جهان رتبه اول را به 
خود اختصاص داد و اپل، هواووی، اوپو و شیوآمی به ترتیب 14.7، 10.4، 7.۶ و ۶.3 

درصد از این بازار را از آن خود کردند.



بــازار
بــازار

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir
13

96
اه 

ن   م
هم

 / ب
29

ره 
ما

ش

45

ال جی پایش را از گلیم گوشی های چینی بیرون کشید

بلندگوی هوشمند اپل از راه رسید

با این گوشی انگار در سینام فیلم می بینید

طبق تازه ترین گزارش ها، شرکت ال جی قصد خروج از بازار گوشی های هوشمند چین را دارد.
ال جی پایش را از گلیم گوشی های چینی بیرون کشید.

به گزارش وب سایت اندروید هدالین، به تازگی خبرهای جدیدی در فضای مجازی منتشر شده 
است که حاکی است ال جی می خواهد از بازار گوشی های هوشمند چین خارج شود. دلیل این 
تصمیم می تواند گزارش مالی سال 2017 این شرکت باشد. با اینکه گزارش مالی ساالنه ال جی 
که هفته پیش منتشر شد، نشان دهنده آن است که این شرکت توانسته به سود قابل توجهی 
دس��ت یابد اما در بخش گوشی های هوشمند در سه ماهه چهارم و پایانی سال 2017 ضرری 

معادل 192 میلیون دالر را متحمل شده است.
بازار چین با توجه به جمعیت کاربران و تقاضای بسیار باالیی که دارد، برای تمامی محصوالت 
بخصوص در عرصه فناوری از اهمیت خاص و بس��زایی برخوردار اس��ت. حاال با گزارش مال�ی 
ال جی می توان گفت که این غول تکنولوژی کره ای شکس��ت خود را در برابر برندهای گوشی 
هوش��مند چینی پذیرفته اس��ت. این شرکت در سال گذش��ته 2017 میالدی توانست 13.9 

میلیون دستگاه گوشی به فروش برساند که بازار چین از آن سهمی ندارد.
به نظر می رس��د که ال جی نتوانس��ته در بخش گوشی های هوش��مند به اهداف بلندمدت و 
جاه طلبانه خود برسد و همین امر موجب شده است که دیگر نخواهد در بازار چین حضور داشته 
باشد. از آن طرف هم عدم عرضه و ارائه دو پرچمدارG ۶ و V30 در چین به ضرر و زیان دهی 
این ش��رکت افزود. در وب سایت رسمی این شرکت برای کاربران چینی، تنها گوشی پرچم دار 

G5 دیده می شود و خبری از دیگر پرچم داران ال جی نیست.
برندهای چینی فعال در زمینه فناوری و گوش��ی هوشمند در بیشتر بازارهای آسیایی، همواره 
بخاطر عرضه محصوالت مناس��ب و با قیمتی پایین، سایر رقبای خود را از عرصه رقابت حذف 

می کنند و در نهایت هم خودشان برنده و پیروز میدان می شوند.
حاال بدین ترتیب ال جی تنها چشم امیدش به منطقه آمریکای شمالی است تا بتواند با عرضه 
محصوالت با کیفیت باال و قیمت مناسب جایگاه گوشی های هوشمند خود را در عرصه رقابت 

تنگاتنگ میان غول های تکنولوژی حفظ کند.

شرکت رازر گوشی هوشمند تازه ای عرضه خواهد کرد که به علت امکانات 
چندرسانه ای مناسب می تواند کیفیت تماشای فیلم در سالن های سینما 

را بر روی نمایشگر کوچک خود به ارمغان آورد.
به گزارش انگجت، این گوش�ی رازر از پخش فیلم با اس�تفاده از خدمات 
نتفلیکس با کیفیت اچ دی آر پشتیبانی می کند و صدای فیلم ها را نیز 
به صورت دالبی دیجیتال ۵.۱ پخش می کند. لذا افراد در زمان مشاهده 
فیلم از طریق این گوش�ی خود را در مرکز رویدادها و حوادث تصور می 

کنند.
این گوش�ی ک�ه Razer Phone نام دارد می توان�د تصاویر ویدئویی را 
باکیفیت فوق العاده HDR۱0 نیز پخش کند. این اس�تاندارد این امکان 
را به وج�ود می آورد که هر س�کانس یا حتی فریم از یک فیلم به صورت 
جداگانه تنظیم کیفیت ش�ود تا الیه های بیش�تری از ه�ر تصویر قابل 
مش�اهده باش�ند. در نتیجه نمایش�گر تصاویر زنده ت�ری را به نمایش 

می گذارد، به عالوه صحت رنگ و کنتراست بهتری نیز به دست می آید.
 Dolby و HDR۱0 این اولین بار اس�ت که یک گوشی از دو اس�تاندارد
Digital ۵.۱ برای پخش تصویر و صدا پش�تیبانی می کند. در گوش�ی 
یادشده از نمایشگر ۵.۷ اینچی IGZO شرکت شارپ استفاده شده که 
دارای نرخ تازه س�ازی صفحه ۱20 هرتز اس�ت و همین امر نمایش دقیق 

جزئیات به خصوص در صحنه های پربرخورد و اکشن را ممکن می کند.
شرکت سازنده تغییراتی در دوربین و تنظیمات امنیتی این گوشی هم به 
وجود آورده که قرار اس�ت در روزهای آینده در این زمینه اطالع رسانی 

شود.

سرانجام شرکت اپل هم یک بلندگوی هوشمند به نام هوم پاد طراحی و روانه بازار کرد.به گزارش اپل اینسایدر، 
هوم پاد ش��رکت اپل 350 دالر قیمت دارد و رقیبی جدی برای اکوی آمازون و بلندگوی هوم گوگل محس��وب 
می ش��ود. اپل معموال در بازار محصوالت فناوری پیشتاز نبوده، اما به علت تولید محصوالت جذاب توانسته رقبا 
را از میدان به در کند. به عنوان مثال در حالی که ده ها شرکت در زمینه تولید گوشی های هوشمند رقابت می 
کردند اپل با عرضه آیفون با نمایشگر بزرگ و حذف صفحه کلید اکثر رقبا را به عقب راند.این شرکت مدعی است 
هوم پاد کیفیت صوتی بسیار مطلوب تر در مقایسه با رقبا دارد و با دقت بسیار باالیی قادر به تشخیص و اجرای 
فرامین صوتی است. حسگرهای حساس هوم پاد قادر به تحلیل دقیق محیط اطراف هستند تا ارسال پاسخ را با 
کیفیت مناسب و با نشانه گیری دقیق به سمت هدف انجام دهند.هوم پادها همچنین قادر به شناسایی یکدیگر 
و تبادل داده با یکدیگر هستند. شش میکروفون برای درک دقیق صحبت های کاربران و پردازنده مرکزی A8 از 
جمله دیگر امکانات این محصول است. هوم پاد به صورت لمسی نیز قابل استفاده است و از این طریق می توان از 

آن برای پخش موسیقی و کم و زیاد کردن صدا بهره گرفت.
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تینا ضمیری آذر

درخواست سرمایه گذاران اپل برای مقابله با اعتیاد کودکان به تلفن همراه

اولین فروشگاه بدون فروشنده آمازون شروع به کار کرد

آن سوی
مرزها

دو سرمایه گذار بزرگ شرکت آمریکایی 
اپل از این شرکت خواسته اند با طراحی 
نرم افزاری مدت زمان استفاده کودکان از 

تلفن همراه را محدود کند.
به گزارش بی بی سی، این درخواست از 
طرف س��رمایه گذارانی مطرح شده که حدود 2 میلیارد دالر از سهام شرکت اپل را در 
اختیار دارند.شرکت سرمایه گذاری مشترک جنا و صندوق بازنشستگی معلمان کالیفرنیا 
اواخر هفته پیش با ارسال نامه ای از اپل خواسته بودند سیستم قفل دیجیتالی را در این 
زمینه طراحی کند.در این نامه گفته شده که هر نوجوان آمریکایی در ده سالگی اولین 
تلفن هوش��مند خود را می خرد و بطور متوسط روزانه چهار ساعت و نیم را صرف آن 
می کند؛ البته اوقاتی که صاحب تلفن صرف مکالمه یا فرستادن پیام کوتاه می کند در 
این محاسبه لحاظ نشده است.بر همین اساس »حدود 80 درصد نوجوانان آمریکایی هر 
ساعت تلفن خود را چک می کنند.«نویسندگان این نامه پیشنهاد کرده اند که شرکت 
اپل برای انجام تحقیقات در این زمینه س��رمایه گذاری کند و ابزارهایی را برای والدین 
طراحی کند تا آنها بتوانند فعالیت کودکان خود را در تلفن همراه محدود و یا رصد کنند.
درخواس��ت نظارت بیشتر بر فعالیت کودکان در تلفن   های همراه با استقبال گسترده 
چهره های دانشگاهی روبرو شده؛ کسانی که در زمینه استفاده نسل جوان از اینترنت، 
مطالعه می کنند.ش��رکت سرمایه گذاری جنا و صندوق بازنشستگی ایالتی کالیفرنیا از 
شرکت اپل خواسته اند که تاثیر استفاده بیش از حد از تلفن های همراه را بر روی سالمت 
روان جوانان مد نظر قرار دهد.این دو سازمان می گویند که اگر شرکت اپل این نگرانی ها 
را رفع نکند، ارزش سهام و اعتبار این شرکت آسیب خواهد دید.بر اساس گزارشی که 
خبرگزاری رویترز تهیه کرده، حدود نیمی از نوجوانان آمریکایی خود را به تلفن همراه 
معتاد می بینند و نیاز دارند به پیام های ارس��الی فورا پاسخ دهند.سونیا لیوینگستون، 
استاد روانشناسی اجتماعی در دانشگاه اقتصاد لندن درخواست سرمایه گذاران را اقدامی 
مناسب دانس��ته و بر لزوم »همصدایی« سازندگان تلفن های همراه، شرکت های ارائه 
کننده خدمات اینترنتی و شبکه های اجتماعی تاکید کرده است.او گفته است: »همه 
دوست دارند زندگی متوازنی داشته باشند، اما طراحی کنونی تلفن های همراه به گونه ای 
است که موجب تنش والدین با فرزندان می شود.«سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد 

که اعتیاد به بازی های دیجیتال را به عنوان بیماری به رس��میت خواهد شناخت چرا 
که متخصصان در زمینه خطر اعتیاد به این بازی ها اتفاق نظر دارند.این سازمان گفته 
است که در ویرایش یازدهم طبقه بندی بین المللی بیماری ها )ICD-11( که تابستان 
سال 1397 منتشر می شود این بیماری گنجانده خواهد شد.به دلیل گسترش وسیع 
بازی های آنالین، این اختالل بیشتر دامنگیر جوانان می شود.چین از سال 2008 اعتیاد 
به اینترنت را به عنوان بیماری به رس��میت ش��ناخت و از آن زمان به بعد اردوگاه های 
بازپروی برای نوجوانان معتاد به اینترنت راه اندازی کرد.در این اردوگاه ها سعی می شود با 
سختگیری زیاد و فعالیت  بدنی شدید، اعتیاد نوجوانان را درمان کنند؛ به روشهای این 
اردوگاه ها هم از نظر انسانی و هم از نظر کارآمدی بشدت انتقاد شده است.در کره جنوبی 
که داشتن موبایل برای دانش آموزان مدارس ابتدایی پدیده ای عادی است، از سال 2015 
مراکز ترک اعتیاد برای نوجوانان راه اندازی شده و از سال 2011 قانونی موسوم به قانون 
»سیندرال« وجود دارد که بازی آنالین را از ساعت 12 شب تا شش صبح برای افراد زیر 

1۶ سال ممنوع می کند.

آمازون اولین فروش��گاه بدون فروش��نده خود را در شهر سیاتل آمریکا به روی عموم 
باز کرد. در این فروش��گاه خریداران از انتخاب تا پرداخت پول کاال را خودش��ان انجام 
می دهند.به گزارش بی بی سی، دوربین های نصب شده در سقف فروشگاه و حسگرهای 

الکترونیک، هر خریدار را تشخیص داده و متوجه می شوند که چه کاالهایی را انتخاب 
کرده و هنگام خروج نیز پول کاال از کارت اعتباری خریدار برداشته می شود.

خریدار پیش از ورود به فروشگاه باید اپلیکیشن »آمازون گو« را در موبایل خود نصب 
کند و وقتی که خریدار کاالیی را از قفسه بر می دارد حسگرها کاال را وارد لیست خرید 
می کنند.آمازون در یک سال گذشته به کارکنان خود اجازه داد که از این فروشگاه خرید 
و به این ترتیب آن را آزمایش کنند. انتظار می رفت آمازون مدتی قبل این فروشگاه را به 
روی عموم باز کند اما به گفته یکی از کارکنان، دوربین ها در تشخیص افرادی که شکل 
بدنشان شبیه هم بوده دچار مشکل می شدند یا زمانی که کودکان کاالیی را از قفسه بر 

می داشتند و آن را در قفسه اشتباه می گذاشتند.
جانا پوئرینی، مدیر آمازون گو، گفت عملکرد فروش��گاه در دوران آزمایشی خوب بوده 
است. او گفت این فناوری پیش از این وجود نداشته و در واقع گامی است به جلو از نظر 

دید کامپیوتری و همچنین یادگیری ماشین.
آمازون اعالم نکرده که آیا این کار را در فروشگاههای دیگرش هم انجام خواهد داد یا 
نه. عالوه بر این آمازون فعال قصد ندارد این فناوری را در صدها فروشگاه زنجیره ای مواد 
غذایی خود بکار گیرد.با این حال آمازون می داند که هر چه مشتریان سریعتر خرید خود 
را بکنند و از فروشگاه بیرون بروند احتمال آنکه باز هم برای خرید مراجعه کنند بیشتر 
می شود بنابراین اگر مشتریان بتوانند بدون ایستادن در صف خرید و پرداخت پول را 
انجام دهند باعث برتری بر رقبا می شود.آمازون اولین بار در سال 2015 به خرده فروشی 
روی آورد و اولین کتاب فروشی خود را در همین شهر سیاتل که مقر خود آمازون هم 

هست راه اندازی کرد و اکنون سیزده کتاب فروشی مشابه در آمریکا دارد.
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تلگرام ایکس؛ »سریع تر و کم مصرف تر«

بیش از 50 هزار شرکت ایرانی در فعالیت های اقتصادی خود از تلگرام بهره می برند

چاره  مقابله با کند شدن گوشی های آیفون قدیمی چیست؟

آن سوی
مرزها

 پیام رس��ان تلگرام نسخه آزمایش��ی محصول تازه خود با عنوان »تلگرام ایکس« را 
در اختیار کاربرانش قرار داده است. گفته می شود که تلگرام ایکس سریع تر است و 
باطری کم تری نیز مصرف می کند.به گزارش دویچه وله، در وب سایت رسمی تلگرام 
گفته شده که برای بهبود خدمات این پیام رسان یک »رقابت داخلی« در درون این 
شرکت ش��کل گرفته و حاصل آن نسل های مختلف این نرم افزار است که در کنار 
هم فعال هستند.»تلگرام ایکس« نسل تازه این پیام رسان است که کد نویسی آن از 
ابتدا صورت گرفته است و با نسخه اصلی تفاوت دارد. به گفته توسعه دهندگان این 
اپلیکیشن سرعت بارگذاری صفحات ، فایل های تصویری، صوتی و ویدیویی افزایش 
یافته اس��ت.این اپلیکیشن همچنین قرار است در مصرف باطری صرفه جویی کند. 
ظاهر نسخه ios  این نرم افزار با تلگرام اصلی تفاوت چندانی ندارد. تفاوت عمده در 

نسخه اندرویدی تلگرام  و تلگرام ایکس است.

امکانات نسخه اندروید
در نسخه اندروید برای چت کاربران حالت »bubble-free«ارائه شده که در این 

ش��رایط پیام ها و تصاویر فضای بیشتری برای نمایش دارند. حتی می توان نمایش 
عکس ه��ا را به صورت تمام صفحه انجام داد.همچنین کاربران می توانند با انتخاب 
کردن یک پیام، بدون باز کردن، محتوای آن را ببینند. در بخش مشخصات کاربری 
هم به راحتی می توان به تصاویر، ویدیوها و فایل های صوتی که به اشتراک گذاشته 
ش��ده دسترس��ی داش��ت.در تلگرام ایکس در منوی باالی هر چت یا گروه، گزینه 
»گزارش« اضافه ش��ده اس��ت. در نرم افزار قدیمی تر، این گزینه در بخش اطالعات 
هر کانال قابل دسترس است.به گفته تیم طراحی ، نسخه تلگرام ایکس ارائه شده 
آزمایش��ی است و توسعه امکانات این نرم افزار ادامه خواهد یافت.در حال حاضر هر 
دو نس��خه تلگرام در اختیار کاربران اس��ت اما این احتمال وج��ود دارد که تلگرام 
ایکس جایگزین نرم افزار اولیه شود. تلگرام ایکس در حال حاضر از 13 زبان مختلف 
از جمله زبان فارس��ی پش��تیبانی می کند.به کاربران توصیه ش��ده است که تنها از 
طریق فروش��گاه اپل )اپل اس��تور( یا گوگل پلیر نرم افزار پیام رسان تلگرام را دانلود 
کنند. همچنین درباره برنامه های نا امن با اسامی مشابه هشدارهایی منت���شر شده 

است.

وال استریت ژورنال بر اساس داده های یک حساب توییتری می نویسد که حداقل 50 
هزار ش��رکت ایرانی در فعالیت های اقتصادی خود به نحوی از تلگرام بهره می برند، اما 
آماری که رئیس مجمع تش��کل های دانش بنیان اتاق بازرگانی ارائه داده از این کمتر 
است و 10 تا 15 هزار اعالم شده است.روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی 

به تاثیر اپلیکیشن تلگرام بر فعالیت های اقتصادی شهروندان ایرانی پرداخته است.یکی 
از آخری��ن آمارهای��ی که مدیرعامل تلگرام اعالم کرده حکای��ت از آن دارد که بیش از 
40 میلیون ایرانی کاربر این اپلیکیشن هستند.وال استریت ژورنال در بخشی از گزارش 
خود از قول مدیرعامل یک شرکت تکنولوژیک که بر خاورمیانه تمرکز دارد نوشته که 
»اینترنت یکی از معدود عرصه های تجاری غیرنفتی در ایران اس��ت که رشد بسیاری 
داشته اس��ت«.وال استریت ژورنال بر اساس داده های یک حساب توییتری می نویسد 
که دس��ت کم 50 هزار شرکت ایرانی در فعالیت های اقتصادی خود به نحوی از تلگرام 
بهره می برند، اما آماری که افشین کالهی، رئیس مجمع تشکل های دانش بنیان اتاق 
بازرگانی ارائه داده از این کمتر است. به گفته او، 10 تا 15 هزار کسب وکار در حال حاضر 
در کش��ور ما به صورت کامال مجازی اداره می ش��وند.در پایان این گزارش آمده است: 
اقتصاد تکنولوژی ایران در مقیاس جهانی کوچک است، اما در عین حال به سرعت رو 
به گسترش دارد به طوری که سال گذشته تعداد کاربران تلفن همراه در کشور به 47 

میلیون رسید که نزدیک ۶0 درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهد.

یکی از راه حل ها برای مقابله با کند ش��دن گوش��ی های آیفون قدیمی، تنزل به 
نس��خه های پایین تر یا به اصطالح Downgrade سیستم عامل مثال از 11 به 10 
است.اپل به تازگی اعالم کرد که مدل هایی از گوشی های خود را که قدیمی می شوند، 
عمدا کند می کند. علت کند کردن این گوشی ها به خاطر تغییر عملکرد باتری های 
آنهاست که به مرور زمان توان خود را از دست می دهند.اعتراضات جنجالی کاربران 
پیرامون این موضوع باعث شده تا اپل از کاربران عذرخواهی کند و قیمت باتری ها را 
برای تعویض پایین بیاورد. به نظر می رسد تعویض باتری گوشی کند شده مشکلش 

را حل می کند.اما مشکل آیفون مدل 5S یا سیستم عامل iOS 11 از جنس دیگری 
 iOS 11 است. به نظر می رس��د که به روزرسانی سیستم عامل به نسخه های باالتر
با این گوشی چندان سازگار نیست و آن را به طور غیرعادی کند می کند.اما چاره 
چیست؟ نخستین راه حل یعنی خرید گوشی های جدیدتر مطلوب اپل خواهد بود 
البته اگر اساسا بخواهید پس از این تجربه، به اپل وفادار بمانید. راه حل دیگر تنزل 
به نس��خه های پایین تر یا به اصطالح Downgrade سیستم عامل مثال از 11 به 

10 است.



13
96

اه 
ن   م

هم
 / ب

29
ره 

ما
ش

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

48

آن سوی
مرزها

نرم افزاری که مرگ را پیش بینی می کند

فناوری جدید تلگرام با قابلیت دور زدن فیلترینگ چیست؟

ش��بکه باز تلگرام یا به اختصار TON بستری را برای تلگرام فراهم می کند که بدون 
اتصال با سرور بتواند ارتباط میان کاربران را حفظ کند.

کارشناس بی بی سی به سوال »درباره فناوری جدید تلگرام که قرار است فیلترینگ را 
دور بزند توضیح دهید؟ Blockchain چیست؟ آیا این فناوری شبیه به Tor است؟ 

آیا کند است؟« به شرح ذیل پاسخ داده است؛
»چن��دی پیش پ��اول دوروف، بنیانگذار تلگرام و پی��ش از آن آنتون روزنبرگ یکی از 
مهندسان پیشین این شرکت اطالعاتی را از برنامه های پیش رو در سال جاری میالدی 

منتشر کردند.
یک��ی از آنها وعده به کارگیری فناوری بالک چین یا زنجیره بلوکی در این اپلیکیش��ن 
پیام رسان بود. این فناوری که بنا بر توییت دوروف در سه ماه نخست سال 2018 ارائه 
خواهد شد، شبکه باز تلگرام یا به اختصار TON نام دارد. این فناوری بستری را برای 

تلگرام فراهم می کند که بدون اتصال با سرور بتواند ارتباط میان کاربران را حفظ کند.
در این روش با وجود قطع ارتباط اینترنت و عدم دسترسی به سرورهای تلگرام، ارتباط 
میان کاربران شبکه حفظ خواهد شد. به عبارت ساده تر به جای این که اطالعات را صرفا 
روی سرورهای تلگرام نگهداری کنند، در میان کاربران توزیع خواهند کرد. بنابراین اگر 
مرجعی تصمیم به فیلتر تلگرام بگیرد، تنها می تواند مانع ارتباط کاربران با سرورهای این 

شرکت شود اما ارتباط میان کاربران همچنان حفظ خواهد شد.
از آنجایی که یکی از کاربردهای مش��هور زنجیره بلوکی )بالک چین( در ارزهای رمزی 

)Cryptocurrency( چون بیت کوین اس��ت، توس��عه این فناوری در تلگرام، بستر 
مناسبی برای استفاده از آن در این پیام رسان فراهم خواهد کرد.

تلگرام اعالم کرده که قصد دارد از رمز اختصاصی خود به نام گرام را تا پایان سال 2018 
راه اندازی کند. در چهار سالی که از فعالیتی تلگرام می گذرد، این پیام رسان توانسته 180 
میلیون کاربر جذب کند. از این تعداد بیش از 40 میلیون نفر در ایران زندگی می کنند.

بس��یاری از تاج��ران خرده پا و صاحبان کس��ب وکار در ایران از تلگرام ب��رای بازاریابی 
محصوالت و خدمات خود استفاده می کنند. راه اندازی یک ارز دیجیتالی در این بستر 
می تواند تحول بزرگی در کس��ب وکارهای آنالین ایرانی محس��وب شود. افزون بر این، 
فراگیری ارزرمز تلگرام می تواند تراکنش و نقل و انتقال پول را از انحصار بانک ها و دولت ها 

خارج خواهد کند«.

 سازمان غذا و داروی آمریکا برای اولین بار الگوریتمی 
را تأیی��د کرده که قادر اس��ت از مرگ ناگهانی به 
دلیل وقوع اختالل قلبی-تنفسی جلوگیری کند.
به گزارش بی بی س��ی، تصور کنید که ساعت ها 
قبل از یک حمله قلبی، خبردار می شدید که چنین 
اتفاقی قرار است برای شما بیفتد. شبیه داستان های 
علمی تخیلی است، نه؟اما االن دیگر چندان تخیلی 
نیست، دست کم در بعضی بیمارستان های آمریکا.سازمان غذا و داروی آمریکا برای اولین بار 
الگوریتمی را تأیید کرده که قادر است از مرگ ناگهانی به دلیل وقوع اختالل قلبی-تنفسی 
جلوگیری کند.این الگوریتم در واقع یک نرم افزار کامپیوتری است که با تحلیل اطالعات 
مربوط به بیمار در بیمارستان، ریسک اختالل را دست کم شش ساعت قبل از وقوع آن 
محاسبه می کند و پزشکان و پرستاران را از هر گونه خطر احتمالی آگاه می کند.لنس برتون، 
مدیر اکسل مدیکال - شرکتی که این الگوریتم را طراحی کرده - می گوید: »خدمات درمانی 
با تحولی چشمگیر روبرو است. مردم بیشتر عمر می کنند اما از طرفی به بیماری های مزمن 
بیشتری هم دچار می شوند. عالوه بر این تعداد بیشتری از پزشکان باتجربه هم خود را 
بازنشسته می کنند.«آقای برتون به به بی بی سی گفت: »بیماران در بیمارستان تحت نظر 
هس��تند، اما پزشکان و پرستاران غالبا زمانی واکنش نشان می دهند که اتفاق ناگوار رخ 
داده است، نه قبل از آن.«واقعیت این است که بسیاری از بیمارستان ها نیروی کافی برای 
رسیدگی به بیماران را ندارند. حتی اگر این مشکل هم نبود و تعداد کارکنان آن قدر زیاد 
بود که مرتب اطالعات بیمار را بررسی می کردند، امکان تشخیص و استخراج همه مشکالت 
برای آنها وجود نداشت.لنس برتون می گوید: »نیروی انسانی نمی تواند همه اطالعات را 
درباره بیمار تجزیه و تحلیل کند. تشخیص این که حال بیمار چه زمانی وخیم می شود 
خیلی سخت است.«الگوریتم اکسل  مدیکال با نام WAVE و اطالعاتی که این نرم افزار از 

بیمار ارائه می دهد »الگوهایی را مشخص می کند که با چشم انسان قابل رویت نیست«.

سومین عامل مرگ
بر اساس پژوهشی در دانشگاه جان هاپکینز، دست کم ده درصد از کل تعداد مرگ  و میر 
بیماران در آمریکا به اشتباهات پزشکی مربوط می شود.این اشتباهات که منجر به مرگ های 
غیرمنتظره و قابل پیشگیری می شود، سومین عامل بزرگ مرگ و میر در میان بیماران 
در این کشور است.سازندگان برنامه WAVE معتقدند ساالنه دست کم 250 هزار مورد 

مرگ بیماران قابل پیشگیری است.به گفته اکسل مدیکال، استفاده از برنامه آنها بسیار 
س��اده است چون این برنامه نیاز به تجهیزات یا سخت افزار خاصی ندارد. این نرم افزار از 

سیستم هایی استفاده می کند که در بیشتر بیمارستان ها وجود دارد.

هشدارها
این نرم افزار پنج متغیر اصلی بیمار را تحلیل می کند: ضربان قلب، ریتم تنفسی، فشار خون، 
دمای بدن و سطح اکسیژن.در این برنامه از اپلیکیشنی استفاده می شود که می توان روی 
موبایل، تبلت یا کامپیوتر پرستار نصب کرد. آنها می توانند با آن بیماران را بدون آن که در 
کنارشان حاضر شوند، لحظه به لحظه زیر نظر داشته باشند.این نرم افزار که سازمان غذا و 
داروی آمریکا تأییدش کرده با تحلیل متغیرها ریسک اتفاق ناگوار برای بیمار را بین اعداد 
صفر تا پنج ارزیابی می کند.اگر ریسک بیمار باالتر از 3 باشد، سیستم به طور خودکار به 

پرستاران و پزشکان هشدار می دهد.

مرحله آزمایشی موفق
مراحل آزمایشی نرم افزار که در دانشگاه پیسبورگ طی شده بسیار موفقیت آمیز بوده است: 
در طی دوره هش��ت هفته ای آزمایشی هیچ یکی از بیمارانی که با WAVE تحت نظر 
بودند، نمردند.در همان دوره در بخشی که بیماران با روش های سنتی تحت نظر بودند 
ش��ش نفر جان خود را از دست دادند.هر چند که این نتایج به نظر چشمگیر می آید اما 
سیس��تم WAVE در حال حاضر تنها در بخش مراقبت های ویژه قابل استفاده است.
چالش بعدی سازندگان این برنامه طراحی سیستمی است که از مرگ به دلیل حمله قلبی 
نه فقط در بیمارستان ها که در میان عموم مردم جلوگیری کند.برتون می گوید این طور 
نیست که بتوان از مرگ ناگهانی تمام بیمارانی که با خطر فوری اختالل قلبی-تنفسی روبرو 
هستند، جلوگیری کرد: »بیمارانی هستند که وقتی به بیمارستان می رسند، مشخص است 
که زنده نمی مانند.«»هدف ما این است که از مرگ کسانی پیشگیری کنیم که به صورت 
غیرمنتظره جان خود را از دست می دهند، مانند بیمارانی که بعد از عمل جراحی یا به دلیل 
عوارض جانبی بعضی داروها حالشان وخیم می شود.«مدیر اکسل مدیکال می گوید این 
شرکت در حال کار روی الگوریتم های دیگر برای تشخیص ریسک و پیشگیری از مرگ به 
دلیل عوامل دیگر هم هست.به گفته آقای برتون پروژه بعدی اکسل مدیکال به سپتیسمی 
)عفونت  خونی( مربوط می شود؛ عفونتی که ساالنه 20 میلیون نفر را در دنیا مبتال می کند 

و جان هشت میلیون نفر را می گیرد.










