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سرمقاله

بررسی موانع رشد و توسعه صنعت مخابرات داخلی و لزوم حامیت دولت 
از رشکت های توامنند این صنعت 

ــال در لباس مدرس و محقق دانشگاه و کارآفرین صنعتــی و فعــال  ــنده ۲۷ س نویس
کمیتــه های برنامه های عمرانی در مخابرات با مشکالت این بخش آشنایی دارد. مطالب 
ذیل نیاز به شرح و مصادیق مختلف دارد. امیدوارم در میزگردها مفصل تر بحث شود، اما 
ــیار فشرده و تلگرافی نموده است که به شرح ذیل به استحضار  نیاز ایجاز متن آن را بس

خوانندگان میرسد:

  سه فضای مجزای کاری
سالهاست که در کشور در سه فضای مجزا و مختلف کار می کنیم؛

الف- در فضای سیاسی صرف، مصالح کشور را دنبال می کنیم،
ــارکت با خارجی ها  ب- در فضای اقتصادی صرف، به دنبال انتقال تکنولوژی و مش

هستیم،
ج- در فضای علمی صرف، در دانشگاه ها تدریس و تحقیق در زمینه های هایتک انجــام 
می دهیم، تصمیم گیران سیاسی مجریان اقتصادی را فقط به صورت عامل انجام امور 
در نظر می گیرند و مجریان اقتصادی بعضا انگار در بازار آزاد فعالیت می کنند و اساتید 
دانشگاه هم ناامید از به کار گرفته شدن، کار علمی و نوعا برای حل مسائل جهانی اقدام 
ــت گذار فقط مایل به استفاده ابزاری از تکنولوژی است و بخش  می کنند. بخش سیاس
ــور مانند این حقیر هرگز در هم تنیدگی اقتصاد این صنعت  متخصصان تکنولوژی کش
و سیاست را روشن ننموده است. کامال مشخص است که در این سه مسیر وفاق وجود 
ندارد و مشورت ناپذیری هم مزید بر علت شده است. سالهاست در این زمینه ها مدیران 
اجرائی بر این باورند ما در این بخش ها ارزش افزوده نداریم و فقط باید متمرکز بر توسعه 
خدمات و واردات از فروشندگان خارجی باشیم. حتی قائل به سازوکار اجرائی برای جذب 
تکنولوژی توسط عوامل داخلی هم نیستند و حتی تاکیدی ندارند که شرکت خارجی باید 
نماینده توانمند داخلی داشته باشد؛ بنابراین اعتقاد، مایل به ارتباط مستقیم با فروشنده 
خارجی و به زعم خویش خرید ارزانتر هستند.اکثرا اینگونه مدیران در بخش اقتصادی، 

دکتر علی فتوت احمدی
دانشیار دانشکده برق دانشگاه صنعتی 

شریف و نائب رئیس هیات مدیره 
سندیکای صنعت مخابرات ایران 

 Low Tech و یا حتی Medium Tech را بر مبنای عینک صنعت HiTech صنعت
مورد قضـاوت قرار می دهند و تفاوتی بین فروشنده تجهیزات اداری با تجهیزات پیشرفته 

مخابراتی قائل نیستند.
مشکل جدید دیگر دید مثبت داشتن در زمینه IT و دید منفی در زمینه CT است که 
تمام تصمیم گیران کشور را مسحور کرده است. آنها با اطمینان کامل فیس بوک، اوبر، 
گوگل و Airbnb را مالک قرارداده و نسخه برای آینده کشور میپیچند. غافل از اینکه اوال 
غربیان به مالک چون که صد آمد نود هم پیش ماست بر مبنای توسعه تکنولوژی های 
ــخت افزاری که توسعه داده اند زمینه رشد بعدی را در این بخش می بینند. از سوی  س
دیگر در عمل هم دیده ایم که در بخش IT هم سرمایه گذاری جدی الزم است. نویسنده 
در ده سال اخیر یک بار اوبر را اختراع و چند سال بعد کشف کردم. خوشبختانه در هر دو 
بار به دالئلی به دنبال آن نرفتم. امروز از این انتخاب خوشحالم چون می بینـم چقــدر 
سرمـــایـه گذاری در این بخش شده است و ورود ما جز یاس و حرمان فایده ای نداشت.

ــرکت ها را ترغیب به مشارکت با خارجی ها  در فضای اقتصادی مدیران اجرائی بارها ش
و قراردادن مهندس های خودمان پشت سر متخصصان خارجی و یادگرفتن کار نموده 
اند. متاسفانه توجه به این موضوع وجود ندارد که تکنولوژی امروز با 3۰ سال قبل فـرق 
دارد و آن کس که به ایران می آید در حد تکنسین نصب است و با پشت سر او ایستادن 
فقط نصب نرم افزار و تنظیم پارامترهای پیکربندی و اتصاالت را می بینیم که آنهم توسط 
اکسپات های ترک و مانند آن انجام می گیرد. مجتمع و پیچیده شدن تکنولوژی ها و 
صعود چینی ها در بازار، شرکت های غربی را از نشر جزئیات طراحی ها باز داشته است. 
یکی از اساتید مرحوم شده بنده 5۰ سال قبل با مطالعه شخصـــی و عمیـــق نقشــه 
تلویزیــون های آلمانی در پارس الکتریک چنان تسلطی به مدارات فرکانس رادیوئی پیدا 
کرد که خود بعدها  اختراعات و ابداعات مفصل در خارج از کشور نمود. امروز برای نصب 
یک ایستگاه موبایل اموزش سازنده در حدی است که یک دیپلمه به راحتی از پس آن 
برمی آید و مستندات به قدری کلی است که از عمق تکنولوژی فقط در حد چند کالم 
استفاده می شود. با کپی نرم افزار هم به جائی نمی رسیم چون کمپانی سازنده دو سه هفته 
یک بار نرم افزار کنترلی جدید تولید می کند و نداشتن ارتباط منسجم منجر به استفاده از 
نرم افزار قدیمی و استفاده از ریبوت به عنوان راه حل و فی الواقع ناتوانی از استفاده از تمام 

توان فنی دستگاهی که با هزینه زیاد خریده ایم می گردد.
متاسفانه برخی مدیران اجرائی در گذشته و در مواجهه با شرکت های تولید کننده داخلی 
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با زیر پا گذاشتن تمام اصول قانون و شرع و عرف و با تحمیل قراردادهای غیرمنصفانه، پول 
را با سالها تاخیر داده اند، ولی برای فروشنده خارجی LC باز می نمودند.

  انتظار ما چیست؟
دستاورد بخش اقتصادی و اجرائی ما در این میان توسعه شبکه تلفن همراه کشور است که 
در البالی خصوصی سازی و قهر و خروج فروشندگان خارجی فراهم شده است. اتوماسیون 
اداری  و خدمات رسانی الکترونیکی در کشور فعال شده است. سیستم بانکی به واسطه 
نیاز به امنیت در بسیاری مسائل رشد کرده است که همه نیاز به تشکر دارند.در مقابل این 
ــتاورد حتی یک شرکت خارجی از امکانات طراحی کشور و مهندسین داخلی جهت  دس
صادرات استفاده نکرده است. در مذاکرات با شرکت ها بازار داخل را عمال با استیصال تقدیم 
کرده ایم و در دور اول تحریم ها که متاسفانه بوی دور دوم نیز به مشام می رسد برای نگه 
داشتن فروشندگان، همه بخش های باقی مانده را هم به آنان واگذار کردیم که در مواردی 

آن هم اثر نداشت.
  تغییر تکنولوژی و عدم حساسیت ما

سی سال قبل  برای طراحی یک گوشی موبایل باید 3۰ مدار مجتمع را انتخاب می کردیم 
و تولید ارزش افزوده می نمودیم. اینک سازندگان گوشی از تعداد انگشتان یک دست فراتر 
نیستند و مجموعه چیپ های محدود دو سه تولید کننده جهانی را مصرف می کنند.در 
بخش تولید ایستگاه موبایل علی رغم تالش های دولت، سازندگان بومی تعطیل و مهندس 
ــدند و احدی در مورد ارزش استراتژیک این محصول احساس  ــان به کانادا صادر ش هایش
مسئولیت نکرد. فی الواقع چنین مسئولیتی برای کسی در سیستم ما تعریف نشده بود. در 
اخبار همین روزها آمد که در امریکا برای ورود و نصب تجهیزات یک تولید کننده خاور دور 

که از قضا در ایران هم فعال است محدودیت گذاشته اند.
  مثال اینترنت و فقدان دید استراتژیک

در سال های اول با به وجود امدن اینترنت و وب، ما برای اتصال و گرفتن یک دیتا شیت 
فنی از تلفن، دقیقه ای یک دالر برای وصل شدن به خارج استفاده می کردیم. با سال ها 
تاخیر باالخره توانستیم از داخل ایران به ISP های محدود خودی وصل شویم. در آن زمان 
در دوره ای که امارات فیلتر داشت ما فیلتر نداشتیم و باالخره ما هم صاحب فیلتر شدیم و  
این بار داغ تر از بقیه. شبکه های اجتماعی به تدریج مثل بقیه دنیا مردم ما را هم مشغول 
کردند. فیلترکردن وایبر در همان ابتدا تبعاتی نداشت چون نه آنطور در جامعه رسوخ کرده 
بود و در عین حال راه حل های دیگر هم موجود بود، اما با گذشت زمان و تبادل اطالعات 
واقعی و شایعات و خالی کردن دل مردم و نشر عکس های نایاب و قلب تاریخ گذشته برای 
نسلی که آن را تجربه نکرده و سیاه نمائی وضع موجود، اینک باز هم با تاخیر بیدار شده ایم 
و انتظار داریم مشکلی که به راحتی با برنامه ریزی و تفکر استراتژیک از چند سال قبل  قابل 
پیش بینی و حل بود، ظرف چند هفته و ماه حل شود. در این میان وظیفه متخصصان برای 

تبیین تبعات مثبت و منفی این تصمیم گیری ها بیش از سایرین است.
تولید نرم افزار صنعتی کار چند ماه نیست و چند سال تجربه و ممارست می خواهد.

  راه حل داستان ساده است!
دست پنهان آدام اسمیت راهکار ویژه مدیران اجرائی ماست. شرکت ها به خودی خود صعود 
و نزول می کنند و وظیفه ما اعالم مناقصه و خرید است. دانشگاه اصال ربطی به ما ندارد. 
نه لزومی دارد از آنها برای آینده نگری و توسعه تکنولوژی و تربیت نیروی انسانی منابعی 
اختصاص دهیم و نه احتیاجی به دخیل کردن آنها در تبیین نقشه راه داریم. این تفکرات 
ــود می تواند متخصصان را ناامید و مهجور  و تحریم های درونی و بیرونی که تجمیع ش
سازد.در مقابل، راه حل ساده ای وجود دارد. اوال باید وفاق حاصل شود و از تجارب گذشته 
استفاده کنیم. علی رغم مشکالت موجود باید زمینه هائی را برای توسعه تکنولوژی در کشور 
انتخاب کنیم. در این زمینه ها باید به تربیت نیرو در دانشگاه بپردازیم و زمینه ساز تحقیقات 
پیشرفته در آنها باشیم. در زمینه سیاسی باید با انها که با ما کنار می آیند توافق های تضمین 
کننده منافع دو طرف و دخیل نمودن همه آورده هایمان من جمله توان دانشگاهی و توان 
فارغ التحصیالن را داشته باشیم. اینها همه مستلزم استفاده از منابع عمومی در این زمینه 
هاست. باید با درایت کنسرسیوم هائی از شرکت های توانمند را با منابع ملی مشغول توسعه 
تکنولوژی های کلیدی نمائیم. در مورد قراردادهای خارجی نیز می توانیم به اضاء هر قرارداد 
مبلغ معادل ۲۰ درصد از قیمت قرارداد را برای انعقاد قرارداد توسعه تکنولوژی دقیقا در همان 
زمینه با دانشگاه ها و مراکز علمی کشور منعقد کنیم. واگذاری امور به دست پنهان بازار در 
دهه آینده وحتی در ماه های آینده، با خطرات تحریم ها، ما را به جایی خواهد رساند که 

توصیف آن در رسانه عمومی مناسب نیست و منافع ملی را خدشه دار می سازد!

تحلیل
ویژه

صنعت مخابرات با وجود تحریم های اعمال شده، هیچ گاه از تالش برای روزآمدی و کسب 
ــت و این تالش ها به آنجا انجامید که با وجود همه  دانش های نوین جهانی فرو نگذاش
مشکالت، این صنعت بتواند محصول های فناورانه داخلی بسیاری را روانه بازار کرده و بر 

توانمندی این صنعت برای گذر از تنگناهای سخت مهر تایید دیگری بزند.
صنعت مخابرات با گردش مالی بیش از 3۰ هزارمیلیارد تومانی در سال، بازار ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومانی منطقه را پیش رو دارد و می تواند با رونق اقتصادی کشور در سایه کمترین 

وابستگی و بیشترین اشتغال آفرینی، چرخ دیگر صنایع را هم به حرکت درآورد.

  الف- تلفن ثابت
ــیار  ــه بخش تلفن ثابت، تلفن س ــتاد علوم ارتباطات صنعت مخابرات را به س یک اس
)همراه( و بخش دیتا تقسیم کرده و می گوید: کشور ما در بخش تلفن ثابت جزو معدود 
کشورهای با سابقه در تولید تجهیزات، اجرای طرح های مختلف و نگهــداری شبکه هــا 
و زیــرســاخت هاست. امیررضا داودی، ادامه می افزاید: همچنین در ۱5 سال گذشته از 
معدود کشورهای با افزایش تقاضای تلفن ثابت بوده؛ زیرا این روند در بسیاری از کشورها 
حتی اروپا کاهش یافته است. بنا بر این بخش تلفن ثابت قدرت ایستادگی در برابر هر فشار، 
سرعت بخشی به روند توسعه کشور و صادرات خدمات فنی و مهندسی را دارد که قدرت 

مانور آن را دوچندان می کند.

  ب- تلفن سیار )همراه(
داودی بخش تلفن سیار را به دو بخش تجهیزات پسیو )با دانش بومی( و اکتیو )نیازمنــد 
به روزرسانی جهانی( تقسیم کرده و ادامه می دهد: وضعیت کشور در بخش تجهیزات پسیو 
بسیار عالی است و حتی در منطقه نظیر ندارد.به گفته وی، تنها نقطه آسیب پذیر صنعت 
مخابرات بخش اکتیو تجهیزات تلفن سیار است که به برنامه ریزی جدی برای فائق آمدن 
بر مشکالت این بخش و تالش برای رسیدن به دانش روز جهانی نیاز دارد و باید کارشناسان 

و مسئوالن دست به دست هم داده و اتکای این بخش به خارج را کم کنند.

  ج- داده )دیتا(
داودی، می گوید: وضعیت بخش سوم صنعت مخابرات یعنی داده )دیتا(، بهتر از بخش 

تلفن سیار است اما به پای بخش تلفن ثابت نمی رسد.
وی  اضافه می کند: بخش دیتای صنعت مخابرات هم از توان تولید داخلی و هم کارشناسان 

ماهر بهره مند است که می تواند صنعت مخابرات را با کمی توجه بیشتر به اوج برساند.

  تامین نیازهای داخلی
مهندس فرامرز رستگار، دبیر سندیکای صنعت مخابرات، وضعیت کنونی کسب و کارهای 
مرتبط را تا اندازه ای نامطلوب توصیف کرده و در عین حال می گوید: این صنعت با وجود 
مشکالت توانسته است نسبت به تامین 5۰درصدی نیازهای داخلی اقدام کند و مصمم 
است این سهم را به ۸۰درصد افزایش دهد.به گفته دبیر سندیکای صنعت مخابرات، اکنون 
ــاری ارتباطات  هم فعاالن صنعت مخابرات با تالش دوچندان اجازه نمی دهند هیچ فش
کشور را با اختالل روبرو سازد؛ همچنانکه این صنعت در زمان تحریم ها هم با قوت به کار 
خود ادامه داد.رستگار می افزاید: صنعت مخابرات با نامالیمات رشد می کند، همچنانکه 
در زمان تحریم ها این صنعت هیچ تاخیری نداشت و همواره بـرای بهتر شــدن تــالش 
می کرد.در این میان به نظر می رسد هر چه صنعت مخابرات در بستر فشارهای بیشتر 
بین المللی قرار گیرد، شکوفاتر می شود.در همین زمینه دبیر سندیکای صنعت مخابرات 
ــت فناوری در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات را برای رشد  اجرای پیوس
صنعت مخابرات ارزشمند دانسته و اعالم می کند: مقرر شده است سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی عالوه بر معرفی شرکت هایی که در بکارگیری تولید داخلی اهتمام دارند، 
شرکت های کم کار در این زمینه را جریمه کند که راهکار خوبی برای افزایش توانمندی 
صنعت مخابرات است.رستگار همچنین همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات در زمینه وضع تعرفه های بیشتر برای کاالهای وارداتی صنعت 

مخابرات را سبب رشد توان داخلی ها می داند.
منبع: ایرنا

صنایع مخابراتی؛  راهگشای بازارهای جهانی
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در سایه کمرتین وابستگی و بیشرتین اشتغال آفرینی؛

صنعت مخابرات کشور می تواند چرخ سایر صنایع را به حرکت درآورد

سحر افشاری

ــد و همچنین می تواند برای  فناوری اطالعات خود به تنهایی می تواند یک صنعت باش
سایر حوزه ها نیز توانمندی ایجاد کند، برای مثال می توان به ایجاد بستر مناسب برای 
ــت که  ــاره کرد. در این رابطه وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفته اس کارآفرینی اش
ــت، به طوری که  دولت منابع مالی را برای حمایت از این موضوع برنامه ریزی کرده اس
ــرمایه گذاری های خطرپذیر به  ــال از طریق صندوق س 5۰۰  میلیارد تومان طی دو س

کسب و کارهای نوپا اختصاص پیدا کرده است.
ــمی از تلفن در تهران به سال ۱۲۶5،  شمسی مصادف با ۱۸۸۶ میالدی،  استفاده رس
زمانی که برای اولین بار در ایران،  یک رشته سیم تلفن بین تهران و شهر ری به  طول ۷/۸ 
کیلومتر توسط بوآتال بلژیکی که امتیاز راه آهن ری را داشت کشیده شد،  برمی گردد. 
ــی یعنی ۱3 سال پس از  ــال ۱۲۶۸ شمس مرحله دوم فناوری مخابرات در تهران از س
اختراع تلفن با برقراری ارتباط تلفنی بین دو ایستگاه ماشین دودی تهران و شهرری آغاز 
شد. پس از آن بین کامرانیه در منطقه شمیران و عمارت وزارت جنگ در تهران و سپس 
بین مقر ییالقی شاه قاجار در سلطنت آباد سابق و عمارت سلطنتی تهران ارتباط تلفنی 
دایر شد. سال ۱3۰۲ شمسی قراردادی برای احداث خطوط تلفنی زیرزمینی با شرکت 
زیمنس و هالسکه منعقد و آبان ۱3۰5 شمسی تلفن خودکار جدید روی ۲3۰۰ رشته 
کابل در مرکز اکباتان آماده بهره برداری شد. مرکز تلفن اکباتان در سال ۱3۱۶ شمسی 
به ۶۰۰ شماره تلفن و در سال ۱33۷ به ۱3  هزار شماره توسعه یافت. خطوط تلفن جدید 
یا کاریر نیز پس از شهریور ۱3۲۰ مورد بهره برداری قرار گرفت و ارتباطی تلفنی بین 
تهران و سایر شهرها گسترش یافت و مراکز تلفنی تهران یکی پس از دیگری تاسیس 
شد. بعد از پیروزی انقالب اسالمی،  واحدهای مخابراتی شهر تهران زیرمجموعه معاونت 
نگهداری و بهره برداری تلفن شهری و حومه فعالیت می کرد و تاسیس شرکت مخابرات 
ایران مصوب ۷۲/۲/۶ ،  شرکت مخابرات استان تهران در سال ۱3۷5 تاسیس شد. پس 
از تبدیل شرکت مخابرات ایران به شرکت سهامی عام که در اجرای سیاست های اصل 
۴۴ قانون اساسی در راستای خصوصی سازی صورت گرفت،  اساسنامه جدید در تاریخ 
۸۸/۲/۲۶ به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق شد. مخابرات منطقه تهران با 
ــش از 35۰ مرکز کم ظرفیت، ارائه خدمات  ــهری و بی بیش از  ۸۰ مرکز پرظرفیت ش
ــتان تهران و البرز را بر عهده دارد. شرکت  ــتره جغرافیایی اس تلفن ثابت و دیتا در گس
ــیار  کارخانجات مخابراتی ایران اولین و بزرگ ترین تولید کننده مراکز تلفن ثابت و س
کشور بوده است. این شرکت در سال ۱3۴5 با مشارکت وزارت پست و تلگـراف و تلفن، 
بانک توسعه صنعتی و شرکت زیمنس آلمـان به صورت شرکت سهامی خاص در شیراز 
به منظـور تولید تجهیزات مورد نیاز شبکه مخابراتی کشور و با ظرفیت اسمـی سالیانه 
۴5 هزار خط تلفن EMD  و ۶۰  هزار دسـتگاه تلفن رومیزی تاسیس و در سال ۱3۴۸ 

به بهره برداری رسید.

  بررسی وضعیت صنعت مخابرات
وضعیت از حدود سال ۸3 تغییر کرد، زیرا اپراتورهای ایران خرید از خارج کشور را به 
ــروعی بود که شرکت کارخانجات مخابراتی  خرید تولید داخلی ترجیح دادند و این ش
ــد. در  ــال ۱3۹3 به 5۰۰ نفر برس ــه هزار و ۹۰۰ کارگر و کارمند تا س ایران از حدود س
ــور اصال مطلوب نیست و این صنعت در  حال حاضر وضعیت صنعت مخابرات در کش
این سال ها مرتب سیر نزولی داشته است. کارشناسان مخابرات در مورد اینکه با توجه 
به شرایط فعلی در زمینه تجهیزات صنایع مخابراتی در کشور چه رویه ای را باید دنبال 
کرد نظرات مختلفی را مطرح می کنند. برخی معتقدند که قرار نیست که همه کشورها 
ــند و ایران هم باید در زمینه ای که استعداد تولید  ــته باش در همه زمینه ها تولید داش

ــرمایه گذاری بزند. با روی کارآمدن دولت یازدهم و انتخاب  ــتری دارد دست به س بیش
محمود واعظی به عنوان سکاندار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات عزم جدی بر توسعه 
زیرساخت های ارتباطات و فناوری اطالعات قرارگرفت و با حمایت های ویژه ای که حسن 
ــد شاخص ها سرعت بیشتری  روحانی، رئیس دولت یازدهم از این بخش انجام داد رش
گرفت. براساس گزارش دفتر بررسی های اقتصادی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات ضریب نفوذ مشترکان فعال تلفن همراه کشور به ۱۰۴/۱3  رسیده 
است. براساس گزارش دفتر مذکور مشترکان پهن باند به ۴۱  میلیون و 5۷ هزار و ۴۱ 
مشترک رسیده است. اکنون و با پیشرفت های چشمگیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
جای آن دارد مسئوالن به همدلی و هماهنگی از این فرصت ها نهایت استفاده را کرده 
ــتغال و توسعه کشور را رقم  ــد اش و قفل اقتصاد دیجیتال را باز کرده و به دنبال آن رش

بزنند.

  گردش مالی صنعت مخابرات و اشتغال زایی
ــال، بازار  ــارد تومانی در س ــش از 3۰ هزارمیلی ــردش مالی بی ــت مخابرات با گ صنع
یکصد هزار میلیارد تومانی منطقه را پیش رو دارد و می تواند با رونق اقتصادی کشور در 
سایه کمترین وابستگی و بیشترین اشتغال آفرینی، چرخ دیگر صنایع را نیز به حرکت 
درآورد. مهندس آذری جهرمی در آیین افتتاح پروژه های ارتباطی منطقه آزاد به رشد ۱3 
رتبه ای شاخص بین المللی کارآفرینی اشاره کرد و گفت: البته وضعیت آن چنان مطلوبی 
از نظر این شاخص نداریم که با همکاری وزارت های ارتباطات، صنعت، کار و سازمان امور 
استخدامی الیحه ای برای رفع موانع کسب و کارهای نوپا تنظیم شده است که به زودی 
برای تصویب ارسال می شود. یکی از زیرشاخص های کارآفرینی، مدت زمان مورد نیاز 
برای آغاز یک  کسب و کار است، کسب و کارهای نوپا بر اساس یک خالقیت شکل می گیرد 
بنابراین اگر قرار باشد فقط سه ماه وقت برای ثبت شرکت نیاز باشد بنابراین خالقیت از 
میان می رود. او همچنین وضعیت جغرافیایی و جمعیتی استان گیالن را برای تحول 
دیجیتال در این استان مناسب ارزیابی کرد. به گفته جهرمی، با ظرفیتی که مناطق آزاد 
دارند، اتصال منطقه آزاد به سرزمین اصلی و استفاده از چارچوب های راحت تر، فضای 
مناسبی برای رشد و نمو کسب و کارهای نوپا به شمار می رود. مناطق آزاد برای توسعه 
ــب و کارهای نوپا نیاز به بسترهای ارتباطات درجه یک دارد. وزیر ارتباطات عنوان  کس
کرد: دولت منابع مالی را برای حمایت از این موضوع برنامه ریزی کرده است، به طوری 
ــال از طریق صندوق سرمایه گذاری های خطرپذیر به  که 5۰۰ میلیارد تومان طی دوس

کسب و کارهای نوپا اختصاص پیدا کرده است.

  کارشناسان چه می گویند؟
گروهی از کارشناسان اینطور استدالل می کنند که ساخت و تولید تجهیزات تلفن همراه 
ــت و بازار بین این دو  ــرکت یکی اروپایی و دیگری چینی اس در دنیا در انحصار دو ش
شرکت تقسیم شده  است که رقابت با آنها آسان نیست؛ به نظر این گروه به همین جهت 
بهتر است ایران در جایی که استعداد و توانایی بیشتری دارد مثل تولید نرم افزار در سطح 
ــود، درمقابل، گروهی  جهانی رقابت کند و با تمرکز در این زمینه وارد بازار جهانی ش
ــان معتقدند که باتوجه به سابقه طوالنی مدت ایران در عرصه تولید  دیگر از کارشناس
تجهیزات مخابراتی و با توجه به صادرات موفق محصوالتی مثل سوئیچ های مخابراتی به 
برخی کشورها توسط ایران باید این صنعت در کشور بیشتر جدی گرفته شده و روی 
ــرمایه گذاری شود تا در آینده موفق شده و به بار بنشیند. مسلم است، که ادامه  آن س
روند فعلی و تکیه به واردات محض از چین و برخورد منفعالنه؛ در آینده ای نه چندان 
دور ایران را مثل برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس به مصرف کنندگان صرف تبدیل 
ــتگی روز افزون کشور به قدرت های  می کند که البته این روند در نهایت موجب وابس

جهانی می شود.
منبع: آرمان



چگونه فروشگاه ها از طریق ابر به یکدیگر متصل می شوند؟

ــور افتتاح شد کسی فکر  ــگاه زنجیره ای در کش ــال ۱3۲۰ که اولین فروش در س
ــگاه ها را تا حدی در سطح کشور گسترده  نمی کرد تغییر روند زندگی، این فروش
ــال بعد بیش از 5۲ فروشگاه زنجیره ای با ۱۴۰۰ شعبه  خواهد کرد که چندین س

در کشور داشته باشد. 
ــه دلیل ماهیت  ــد ب ــب وکارهای روبه  رش ــگاه ها  به عنوان یکی از کس این فروش
ــعب  در سطح کشور هر روز  بیشتر از قبل  ــان یعنی تعدد و پراکندگی ش اصلی ش
ــد نظام یکپارچه  اطالعاتی و ارتباطی  برای انجام ارتباطات درونی و روزانه   نیازمن
ــود که این گونه کسب وکارها به شبکه  ــده اند. وجود اینترنت باعث می ش خود ش
جهانی اینترنت روی آورده و به آن وابسته شوند، اما آیا واقعا بستر جهانی اینترنت 
ــگاه ها فراهم می کند؟  این  در معنای عمومی خود ارتباط امنی را برای این فروش

پرسشی است که در این مطلب مورد بحث قرار خواهد گرفت.
اینترنت شبکه ای بین المللی و مجموعه ای از کامپیوترهای به هم  پیوسته است که 
امکان نشت اطالعات از حفره های امنیتی موجود در آن با احتمال بسیار باال وجود 
دارد، عالوه بر این دغدغه، دادوستد اطالعات در یک بستر ارتباطی جهانی آن هم 
در زمانی که فرستنده و گیرنده هر دو در یک محل هستند، می تواند هزینه های 
ــتفاده از شبکه های  ــائل، اس ــازمان تحمیل کند. راه حل این مس اضافی هم به س
گسترده  مجازی است که فارغ از اینترنت امکان برقراری ارتباط و تبادل اطالعات 
به شکل رمزگذاری شده را میان دفتر مرکزی با دیگر دفاتر یا شعب آن سازمان 

در سراسر کشور فراهم می کند.
ــعب فروشگاه های زنجیره ای یا فرانچایزها در سطح جغرافیایی یک  پراکندگی ش
کشور نیاز به ارتباطی امن با پهنای باند وسیع و در قالب ارتباطی بی سیم را بیشتر 
از گذشته نشان می دهد؛ چراکه این فروشگاه ها به بستری مجزا از اینترنت برای 

ارتباطات درونی و همچنین ذخیره سازی اطالعات خود نیاز دارند.
ــود، برای هر سازمان  ــبکه های ارتباطی ارایه  می ش  در ایران خدماتی که ویژه ش
  )WAN(  ــترده ــبکه  گس ــگاه زنجیره ای، یک ش یا در مثال مورد بحث هر فروش
ــی به سرورها  ــبکه و دسترس اختصاصی ایجاد می کند که امکان اتصال به این ش
ــرکت ها و  ــم می کند. تمامی بانک ها، ش ــازمان را فراه ــات داخلی آن س و خدم
ــتری امن و قابل  ــان بر بس ــازمان هایی که تمایل دارند اطالعات و داده های ش س
ــت از راهکارهای ارتباطی شامل شبکه اختصاصی  ــود، می بایس اعتماد مبادله ش

مجازی )VPN( و شبکه ملی بی سیم )اینترانت( استفاده کنند.
ــازی به اتصال به درگاه خرید  ــازمان های غیرتجاری نی  در خصوص بانک ها و س
اینترنتی نیست، اما فروشگاه ها نیاز دارند تا شبکه  داخلی خود را نقاطی به شبکه 

بانکی متصل کنند.
نیاز اصلی این فروشگاه ها شبکه ای گسترده و در عین حال ارزان است تا بتوانند 
ــعب خود در مناطق تحت پوشش شبکه سراسری بي سیم  از این طریق میان ش
ارتباط برقرار کنند و از سوی دیگر به سرورهای بانک برای استفاده دستگاه های  

POS و درگاه های خرید متصل باشند.
ــتقل از اینترنت، یک ابر ارتباطی با قابلیت دسترسی  در واقع چنین خدمتی مس
در سراسر کشور ایجاد می کند و کابردهای متنوعی از جمله ارتباط دستگاه های 
POS، تماس تلفنی مبتنی بر IP و انتقال و نظارت تصویری را در اختیار مدیران 

این فروشگاه ها قرار می دهد.
این نیاز ویژه باعث شده است تا اپراتورها و سایر ارایه دهندگان خدمات ارتباطی 
ــد. به عنوان مثال  ــره ای بیفتن ــگاه های زنجی ــر ارایه محصولی ویژه فروش ــه فک ب
ــی از راهکارهای ارتباطي مبتني  ــرکت ارتباطات مبین نت، محصول اختصاص ش
ــی از شبکه ملي بی سیم مبین نت را  ــیم، به عنوان بخش بر فناوری باندپهن بی س
ــگاه های زنجیره ای با شعب پراکنده در سراسر کشور با نام اختصاصی  ویژه فروش

هایپرنت عرضه می کند.  
ــدارد و از اینترنت و  ــتگی ن ــهری مخابرات وابس ــبکه ش هایپرنت مبین نت به ش

ــاس مدیران امنیت فروشگاه های  ــت. براین اس اختالالت احتمالی آن هم دور اس
ــند که این محصول در پیکره شبکه  فعلی شان  زنجیره ای می توانند مطمئن باش
کوچکترین اختاللی وارد نکرده و با سادگی و چابکی باال پیاده سازی و راه اندازی 

خواهد شد. 
ــیم مبین نت است که ویژه  ــبکه ملی بی س این محصول جدیدترین خدمت از ش
ــگاه های زنجیره ای طراحی و تاکنون در شبکه فروشگاه های افق کوروش،  فروش

اتکا، هایپرمی، پرپروک و ایران اطلس پیاده سازی و اجرا شده است.

پراکندگی شعب فروشگاه های 
زنجیره ای یا فرانچایزها در سطح 

جغرافیایی یک کشور نیاز به ارتباطی 
امن با پهنای باند وسیع و در قالب 

ارتباطی بی سیم را بیشتر از گذشته 
نشان می دهد؛ چراکه این فروشگاه ها 

به بستری مجزا از اینترنت برای 
ارتباطات درونی و همچنین ذخیره سازی 

wاطالعات خود نیاز دارند.
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وزیر جوان ارتباطات در برقراری ارتباط آنالین و دوسویه با مردم موفق بوده است

 بازار ICT کشور با ارزش 35 هزار میلیارد   وزیر ارتباطات در بیان نظراتش بسیار صریح، سریع و شفاف است
تومان ایجاد شده است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به افزایش ۱۶۰۰ میلیارد 
ــروژه های دولت  ــت در اثر اجرای یکی از زیر پ ــی درآمد دول تومان
ــی های همراه، گفت: این در  الکترونیک در اجرای طرح ثبت گوش
حالی است که با تمام سرمایه گذاری هایی که تاکنون صورت گرفته، 
سهم دولت از بازار ICT در کشور پنج هزار میلیارد تومان می شود.

مهندس آذری جهرمی، در جلسه معرفی پارک علم و فناوری دانشگاه 
تهران با بیان اینکه هزینه در عرصه دانشگاهی نوعی سرمایه گذاری 
ــت، گفت: چند برابر این هزینه ها به جامعه باز می گردد و هر  اس
مجموعه ای که در این عرصه پا بگیرد در رشد و ترقی کشور موثر 

است.
ــر دولت ها، نقش و اثر مجموعه های  ــاره به اینکه با تغیی وی با اش
ــگاهی قابل جعل و تکذیب شدن نیست و فقط ممکن است  دانش
اولویت ها جابه جا شود، افزود: جامعه ما با دو ابرچالش محدودیت 

منابع و دوم اشتغال روبروست.
آذری جهرمی، با بیان اینکه بیشترین میزان بیکاری در کشور در میان 
قشر تحصیلکرده وجود دارد، اظهار کرد: باتوجه به شرایط بین المللی 
پیش بینی می شود با محدودیت های جدی تر روبرو شویم که راه 

حل مقابله با آن بهره وری است.
وی با تاکید بر اینکه یکی از بزرگترین کاربردهای فناوری اطالعات 
افزایش بهره وری در همه حوزه هاست، تصریح کرد: با سرمایه گذاری 
هایی که از ابتدا تاکنون در عرصه ارتباطات و فناوری اطالعات صورت 
گرفته است بازاری به ارزش 35 هزار میلیارد تومان ایجاد شده است 
که از این میزان پنج هزار میلیارد تومان به خزانـه دولــت تزریــق 

می شود که یکی از منابع بودجه دولت به حساب می آید.
ــم توسعه این بازار با رشد  ــاره به اینکه تا پایان برنامه شش وی با اش
۲.5 برابری باید به بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان برسد، خاطرنشان 
ــراه به عنوان یک  ــی های هم کرد: فقط با اجرای طرح ثبت گوش
زیر پروژه دولت الکترونیک با  ارتباط سه دستگاه وزارت ارتباطات، 
وزارت صنعت و گمرک کشور بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان در سال، 

پرداختی به خزانه دولت افزایش یافت.

ــیون فرهنگی مجلس شورای  نائب رییس اول کمیس
ــالمی، گفت: وزیر ارتباطات دولت دوازدهم یکی از  اس
معدود وزرایی است که پاسخگو، فعال، پیگیر و در بیان 
نظراتش بسیار صریح، سریع و شفاف است و در این بین، 

پاسخگویی ایشان به مردم بسیار حائز اهمیت است.
ــیتنا  ــعودی در گفت وگو با خبرنگار س دکتر اصغر مس
ــت دوازدهم در  ــی عملکرد وزیر ارتباطات دول در ارزیاب
ــبکه های  ــتقیم و بی پرده با مردم در ش مواجهه ی مس
ــت که  اجتماعی، گفت: مهندس جهرمی از وزرایی اس
ــده  و به صورت فعال و بسیار  پرتوان و پرانرژی ظاهر ش
تخصصی با موضوعات موجود در بدنه  وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات، برخورد کرده   است.نماینده  مردم استهبان و نی ریز در مجلس شورای اسالمی، افزود: ایشان 
یکی از معدود وزرایی است که به شدت پیگیر مسائل حوزه  ارتباطات است و در بیان نظرات بسیار صریح، 
سریع و شفاف است و پاسخگویی ایشان به مردم بسیار حائز اهمیت است.دکتر مسعودی با ذکر مثالی ادامه 
داد: در سفر کمیسیون فرهنگی به کردستان، جهت پیگیری و اعالم مشکل آنتن دهی از طریق استاندار 
به ایشان، تماسی گرفتیم که به دالیلی در ابتدا پاسخگو نبودند و چند دقیقه بعد خودشان تماس گرفتند و 
مورد را پیگیری کردند. وی، خاطرنشان کرد: پاسخگو، فعال، پیگیر و با برنامه بودن از خصوصیاتی است که 
در وجود وزیر ارتباطات دولت دوازدهم بسیار دیده می شود.مسعودی، اظهار کرد: فضای مجازی و اینترنت 
نیازمند زیرساخت هایی است که شاید همه  آن در دسترس ما نباشد، اما مهندس جهرمی سعی کرده  است از 
همه  امکانات و تمام روابطش با وزرای دیگر استفاده کرده تا مشکالت را حل کند؛ هر چند که در این زمینه 
مشکالت زیادی، مخصوصا در بخش پیام رسان ها وجود دارد، با توجه به رقابتی که با پیام رسان های خارجی 

داریم، مهندس جهرمی سعی کرده است که این مشکالت را رفع کند.

رییس کمیته  ارتباطات کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای 
ــالمی، گفت: روشی که آقای  اس
ــر گرفته  ــی در نظ آذری جهرم
ــورت آنالین می توانند با  و به ص
ــد و مطالب  مردم در ارتباط باش
خود را با مردم در میان بگذارند 
و بالعکس مردم نیز نظراتشان را 
به ایشان منتقل کنند تا مسوول 
بتواند از نقطه نظرات آنها استفاده 
کند، راهی تاثیرگذار و مناسب در 
ارتباطات است.رمضانعلی سبحانی فر در گفت وگو با خبرنگار سیتنا پیرامون ارزیابی نحوه  ارتباط آنالین 
و دوسویه  وزیر ارتباطات با کاربران شبکه های اجتماعی، گفت: مهندس آذری جهرمی جوان هستند و 
در دنیای امروز که دنیای فضای مجازی و ارتباطات است از این مزیت ارتباطات آنالین استفاده کرده و 
می توان گفت به عبارتی ایشان وزیری به روز هستند و در برقراری ارتباط آنالین و دوسویه با مردم موفق 
بوده است.وی ادامه داد: وزیر ارتباطات از طریق شبکه های اجتماعی در ارتباط آنالین و مستقیم با مردم 
ــتند و از این طریق مردم می توانند حرف هایشان را بزنند و اگر ایشان هم مطالباتی داشته باشند  هس
ــبحانی فر، خاطرنشان کرد: روشی که آقای آذری جهرمی در نظر  می توانند با مردم در میان گذارند.س
گرفته و به صورت آنالین می توانند با مردم در ارتباط باشد و مطالب خود را با مردم در میان بگذارند و 
بالعکس مردم نیز نظراتشان را به ایشان منتقل کنند تا مسوول بتواند از نقطه نظرات آنها استفاده کند، 

راهی تاثیرگذار و مناسب در ارتباطات است.
رییس کمیته  ارتباطات مجلس شورای اسالمی، اظهار کرد: هرچه ما مسووالن بیشتر با مردم در ارتباط 
باشیم و این ارتباط به گونه ای باشد که البته وقت مسووالن هم خیلی گرفته نشود و از کارهای اصلی 
باز نمانند، مفید است.رییس کمیته  ارتباطات مجلس شورای اسالمی، در پایان افزود: می توان گفت که 
شیوه  آقای جهرمی روشی درست در ارتباطات است که مسیری مستقیم و دوسویه را در ارتباط با مردم 

برقرار کرده اند.
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  حمایت از تولیدکنندگان داخلی، توسعه خدمات و محتوا و همکاری با FCPها از مهمترین برنامه های سال جاری

سرمایه گذاری 38 هزار میلیارد ریالی شرکت مخابرات ایران در سال 97

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ضمن بازدید از مرکز عملیات 
شبکه مخابرات ایران با بخش های مختلف ناک یکپارچه مخابرات، سیستم پایش عملیات 
و سیستم سنجش کیفیت باند پهن سراسر کشور آشنا شدند.به گزارش روابط عمومی 
و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، در این بازدید که با حضور دکتر صفری، رئیس 
هیات  مدیره، مهندس صدری، مدیرعامل و اعضای هیات  مدیره شرکت مخابرات ایران و 
اعضای کمیسیون صنایع مجلس و مدیران ارشد مخابراتی برگزار شد، دکتر صفری با اشاره 
به نقش زیرساختی مخابرات در کشور خاطرنشان کرد: به منظور توسعه پایدار شرکت به 
مدیریت متمرکز داده ها در تمام بخش ها از جمله بخش مهم و زیرساختی شبکه ارتباطات 
ثابت و دیتای کشور نیاز داریم.وی افزود: با احداث مرکز یکپارچه عملیات مخابرات، عالوه 
بر مدیریت متمرکز عناصر شبکه ، کنترل عملکرد، پایداری و کارایی آن نیز بهبود می یابد.
صدری نیز در این دیدار با تشریح عملکرد مرکز عملیات شبکه شرکت مخابرات ایران گفت: 
با راه اندازی این مرکز که برای نخستین بار در کشور ایجاد می شود ضمن افزایش کیفیت 
شبکه ارتباطی و بهینه سازی نظارت و کنترل شبکه ، رفع خرابی نیز با سرعت بیشتری 
صورت می گیرد.وی همچنین با تشریح وضعیت شرکت و برنامه های آتی آن افزود: به روز 
شدن واگذاری تلفن ثابت در کشور به مرور در حال انجام است و در بخش دیتا نیز با ارائه 
سرویس های ترکیبی و باندل به دنبال کسب سهم بازار مناسب خود هستیم.صدری افزود: 
توجه خاص به سرمایه انسانی مخابرات ایران به عنوان پیشران هرگونه توسعه در دستور 
کار است و تالش داریم تا مشکالت تمام کارکنان اعم از رسمی، قراردادی و پیمانکاری را 
 FTTH کاهش دهیم.وی با اشاره به برنامه مخابرات برای ایجاد ۲ میلیون ظرفیت سازی
گفت: در سال ۹۷ در حوزه سرمایه گذاری شبکه و ظرفیت سازی آن مجموعا حدود 3۸ 
هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری پیش بینی شده است.صدری با اشاره به برنامه شرکت 

ــرکت مخابرات ایران، با تاکید بر استفاده از فناوری های لبه در تمام ابعاد  مدیر عامل ش
سازمانی و عملیاتی گفت: هم افزایی و استفاده مشترک از منابع به منظور خودکفایی در 
صنعت مخابرات، از اولویت های اصلی فعالیت مجموعه مخابرات است.مهندس سید مجید 
صدری در مجمع عمومی سال ۱3۹۷ شرکت مخابرات ایران، افزود: به منظور تحقق اهداف 
یاد شده، ارتباط با سندیکا، اتحادیه، شرکت های دانش بنیان و تولید کننده های داخلی 
ــرکت مخابرات ایران، با ارائه گزارشی از عملکرد سال ۹۶ این  مدنظر است.مدیرعامل ش
شرکت، گفت: با گام گذاشتن در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی به 
دنبال سود آوری برای تمام ذی نفعان هستیم.وی با نگاهی به دستاوردهای تجاری شرکت 
در سال ۱3۹۶، گفت: توسعه بازار، توسعه سرویس های باندل، تحول در شبکه و فناوری 
اطالعات و افزایش بهره وری در مدل عملیاتی از مهم ترین اولویت های تجاری شرکت 
است.صدری، خاطرنشان کرد: با تمرکز بر توسعه باند پهن ثابت و موبایل، شصت درصد بازار 
اینترنت کشور را در اختیار داریم و در ضریب نفوذ تلفن ثابت از 3۹ به ۴۲ درصد رسیده ایم.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، با تأکید بر وجود نگاه تجاری به سرویس FTTH، گفت: 
امسال حداقل سیصد هزار مشترک به سرویس فیبرنوری شرکت اضافه خواهد شد، در 
حالی که تعداد پورت پرسرعت ADSL به 5/5 میلیون پورت بالغ شده است.وی، توسعه 
پورتال و خدمات غیرحضوری، ساده سازی فرایندهای ارائه خدمات به مشتریان، افزایش 
کانال های پرداخت، ساماندهی مراکز تماس و بهبود نیم درصدی در شاخص NPS را 

از مهمترین دستاوردهای شرکت در حوزه مشتریان عنوان کرد.صدری، با تأکید مجدد بر 
توجه به سرمایه انسانی به عنوان بزرگ ترین پیشران توسعه شرکت مخابرات، افزود: تدوین 
نقشه راه آموزشی، توجه بیشتر به نیازها و خواسته های سرمایه انسانی و پیاده سازی نظام 

مدیریت عملکرد کارکنان همسو با راهبرد شرکت، از اولویت های منابع انسانی است.
وی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، توسعه خدمات و اکوسیستم محتوا و همکاری با 

شرکت های FCP را از مهم ترین برنامه های شرکت در سال ۱3۹۷ عنوان کرد.

ــاخت  در حوزه فناوری اطالعات گفت: بخش های بیلینگ، ERP، هوش تجاری، زیرس
و دیتا سنتر، CRM وسیستم یکپارچه عملیات و پشتیبانی از جمله برنامه های حوزه 
IT می باشد.وی همچنین اضافه کرد: استقرار CDN در چهار نقطه، افزایش سه و نیم 
برابری سهم ترافیک داخلی ، توسعه اکوسیستم محتوای داخلی ، توسعه سبد محصوالت 
و همکاری گسترده تر با سازمان تنظیم مقررات در پیاده سازی مصوبات از برنامه هایی 
بود که در سال۹۶ عملیاتی شد.مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تشریح فعالیت های 
شرکت در حوزه تجاری افزود: افزایش سهم خدمات دیتا و ارزش افزوده از کل درآمد، ارائه 
ــب و کارهای نوپا و شرکت های داخلی و پیاده سازی  محصوالت باندل ، حمایت از کس
نظام ارزیابی عملکرد از جمله برنامه ها در حوزه تجاری است.وی با اشاره به تدوین طرح 
تجاری شرکت گفت: پیاده سازی همگرایی در الیه های مختلف کسب و کار و حمایت از 
کسب و کارهای نوپا از دیگر برنامه های شرکت در این حوزه است.صدری افزود: در حوزه 
منابع انسانی نیز ، طراحی و پیاده سازی اپلیکیشن رفاهیات، نظام پیشنهادها و ابزارهای 
ــازی در حوزه فیبر نوری از برنامه های مهم است.حمیده زرآبادی از  آموزش و توانمندس
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی نیز با اشاره به اهمیت زیرساختی 
ــعه کشور و لزوم توجه به مشکالت مخابرات به عنوان یک نهاد مهم و  مخابرات در توس
تاثیرگذار در کشور، عنوان کرد: توسعه مخابرات، توسعه کشور را به دنبال دارد و بنابراین 
ــورای اسالمی در بحث قانون گذاری و حمایت از مجموعه مخابرات و فناوری  مجلس ش
کشور با تمام توان فعالیت می کند.این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به لزوم توجه مجموعه مخابرات به مشکالت تمام کارکنان و همچنین 
ــتریان در سراسر کشور اضافه کرد: انجام تعهدات در بخش تلفن ثابت روستایی در  مش
بخش uso، افزایش کیفیت و سرعت خدمات رسانی به مشتریان به خصوص در مناطق 
محروم به صورت یکپارچه و توجه به کاهش استفاده از پهنای باند در مجموعه مخابرات و 
ارتباطات کشور بعد از فیلترینگ اخیر از جمله موارد مهمی است که باید به آن توجه شود.
وی با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت مخابرات ایران و لزوم اجرای 
آن گفت: توجه به سرمایه انسانی در تمام سازمان ها و به خصوص شرکت هایی که در 
حوزه فناوری به عنوان پیشران توسعه فعالیت می کنند، باید به صورت نظام مند در دستور 
کار قرار گیرد.رمضانعلی سبحانی فر، رئیس کمیته مخابرات و ارتباطات کمیسیون صنایع 
ــرفت و توسعه مخابرات در سال های  ــاره به پیش و معادن مجلس نیز در این بازدید با اش
اخیر خاطرنشان کرد: توجه به دغدغه های کارکنان و نیروی انسانی به خصوص در بحث 
کارگزاران روستایی باید از اولویت های اصلی مجموعه مخابرات باشد.وی با اشاره به یکپارچه 
سازی سیستم ها وشبکه مخابراتی در سراسر کشور گفت: با اجرای یکپارچگی، کیفیت ارایه 

خدمات به مشتریان و رضایتمندی افزایش می یابد.



انتصاب رییس جدید مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات

  انتصاب نخستین معاون خانم در دانشکده    انعقاد تفاهم نامه دانشکده پست و مخابرات با سازمان نظام صنفی رایانه ای
پست و مخابرات 

  دکتر »سعید عسکری« معاون تجاری 
رایتل شد 

در راستای تحقق اهداف دانشکده و به منظور ارتقای سطح دانش، گسترش فناوری های جدید در علوم 
ــتغال زایی در حوزه فاوا، تفاهم نامه  مشترکی ما بین  ــعه اش رایانه ای، فناوری اطالعات و ارتباطات، و توس
دانشکده پست و مخابرات و سازمان نظام صنفی رایانه ای منعقد شد.به گزارش روابط عمومی دانشکده 
پست و مخابرات، از اهداف این تفاهم نامه می توان به توسعه  همکاری های مشترک در زمینه  تبادل دانش، 
اطالعات و داده های مورد نیاز در زمینه های مشاوره ای، آموزشی و تحقیقاتی در راستای ارتقای بهره وری و 
تعالی سازمانی اشاره کرد.بر اساس این گزارش، برگزاری دوره های آموزشی مشترک و تامین زیر ساخت های 
آموزشی منجر به اشتغال و مشارکت در برگزاری دوره های آموزشی بین المللی، از دیگر اهداف تفاهم نامه 
مذکور است.این تفاهم نامه با امضای دکتر یزدانیان رئیس دانشکده پست و مخابرات و محمد باقر اثنی 

عشری رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، بین طرفین مبادله شد.

با حکم محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، سید جمال هادیان طبایی زواره به عنوان 
رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی این وزارتخانه منصوب شد. در بخشی از این حکم آمده است: نظر 
به تخصص، تعهد و سوابق ارزشمندتان در امور مدیریتی و رسانه ای، جنابعالی را به سمت »رییس مرکز 

روابط عمومی و اطالع رسانی«، منصوب می نمایم.
اهم انتظارات عبارتند از:

- ارتباط با مخاطبان و اطالع رسانی با بهره مندی از ظرفیت رسانه ها اعم از مکتوب، شنیداری، دیداری و 
فضای مجازی؛

- بهره مندی از ظرفیت و تجارب نخبگان رسانه ای و تعامل سازنده با اصحاب رسانه؛
- ایجاد همگرایی و وحدت رویه میان بخش های اطالع رسانی در وزارت متبوع؛

ــتر سازی برای اجرای طرح ها و پروژه های  ــت ها و پویش فرهنگی به منظور بس - تدوین و اجرای پیوس
وزارت متبوع؛

- به کارگیری ایده های نو در تعامل با رسانه ها و مردم؛
گفتنی است؛ سید جمال هادیان طبایی زواره، دانش آموخته کارشناسی ارشد رسانه و صاحب چند تالیف و 
ده ها یاداشت و مقاله در حوزه فرهنگ ارتباطات است.وی پیش از این مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات بین 
الملل و سخنگوی سازمان ملی استاندارد ایران بود و عناوینی چون مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات بین 
الملل شورای اسالمی شهر تهران، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و مدیر مشارکت های مردمی 

و تبلیغات شهری سازمان زیباسازی شهرداری تهران را در کارنامه دارد.

ــی، دانشجویی و  خانم مهندس مافی، به عنوان معاونت امور آموزش
ــت و مخابرات منصوب شد.به گزارش نسل  پژوهشی دانشکده  پس
چهارم، برای نخستین بار در تاریخ دانشکده  پست و مخابرات، یک 
ــوزه  ICT، در جایگاه معاون  بانوی متخصص و تحصیلکرده در ح
رئیس دانشکده منصوب شد.دکتر یزدانیان، رئیس دانشکده  پست و 
مخابرات، طی حکمی سرکار خانم مهندس مافی، عضو هیات علمی 
این دانشکده را به عنوان معاونت امور آموزشی، دانشجویی و پژوهشی 
دانشکده  پست و مخابرات منصوب کرد.گفتنی است؛ خانم زهره مافی 
دارای مدرک کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار از دانشگاه 
ــی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار  علم و صنعت ایران، کارشناس
ــگاه تربیت مدرس و دکتری مهندسی کامپیوتر نرم افزار از  از دانش
دانشگاه صنعتی شریف، پردیس کیش )امتحان جامع گذرانده شده و 
دفاع از پروپوزال انجام شده( است. او که عضو هیات علمی دانشکده  
پست و مخابرات است، در سال های گذشته مسوولیت نرم افزار پروژه 
مخابراتی SS۷ در گروه سوییچ مرکز تحقیقات مخابرات، مدیریت 
ــی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران و مدیریت  گروه برق کارشناس
گروه برق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال 

را بر عهده داشته است.

طی حکمی از سوی مدیرعامل رایتل، دکتر سعید عسکری به عنوان 
ــد.به گزارش نسل چهارم، دکتر  معاون تجاری این اپراتور معرفی ش
ــعید عسکری از سوی مهندس محمد مهدی عطوفی مدیرعامل  س
رایتل، به عنوان معاون تجاری این اپراتور منصوب شد.عسکری پیش 
از این قریب به ۲۰ سال در همراه اول مشغول فعالیت در سمت  های 
مختلف، از جمله مدیرکل ارتباطات، عضو کمیته تبلیغات و مشاور 
ــکری دارای مدرک کارشناسی مهندسی  مدیرعامل بوده است.عس
مخابرات، کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی و دکتری علوم 
ارتباطات اجتماعی است.گفتنی است؛ معاونت تجاری رایتل شامل پنج 
مدیریت ارشد »بازاریابی« ، »فروش« ، »برند و ارتباطات« ، »توسعه 

محصوالت و خدمات جدید« و »خدمات مشترکین« است.
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  شرکت »زی تی ای« با پرداخت جریمه به   توقیف اسناد خاص از دفتر گروه MTN توسط پلیس
آمریکا فعالیتش را از سرگرفت 

همراه اول برای دومین دوره متوالی رتبه اول شفافیت مالی در بازارسرمایه و شرکت های بورسی را از آن 
خود کرد.به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان 
بورس و اوراق بهادار، رتبه  بندی 3۰3 شرکت  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را از نظر کیفیت 
افشا و اطالع  رسانی مناسب برای دوره دوازده  ماهه منتهی به پایان اسفندماه ۹۶ منتشر کرد.براین اساس، از 
میان 3۰3 شرکت مورد بررسی، رتبه  نخست از لحاظ به موقع بودن، قابلیت اتکای اطالعات ارسالی و امتیاز 
اطالع رسانی به نماد معامالتی شرکت  ارتباطات سیار ایران تعلق گرفت. این شرکت با نماد »همراه« با کسب 
امتیاز حداکثری ۱۰۰ در معیار نهایی به موقع بودن، امتیاز ۹۹/۹۶ در امتیاز قابلیت اتکای اطالعات ارسالی 
و امتیاز ۹۹/۹۰ در معیاراطالع  رسانی به  عنوان شفاف  ترین شرکت در این دوره شناخته شد. همراه اول در 
دوره قبلی )۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه سال گذشته( نیز رتبه نخست را کسب کرده بود. به این ترتیب با 

عملکرد موفق خود در زمینه افشای به موقع اطالعات قابل اکتفا، توانست رتبه مزبور را حفظ کند.
گفتنی است؛ بازار سهام با برخورداری از مقررات و دستورالعمل  های الزم یکی از شفاف  ترین بازارهای مالی 
کشور به شمار می  رود. به  طوری  که نه تنها شرکت  های پذیرش شده در این بازار موظف به ارائه اطالعات 
از عملکرد خود در دوره  های مالی مشخص هستند، بلکه این روند هر 3 ماه یکبار مجددا ارزیابی و برترین 
شرکت  ها از لحاظ اطالع  رسانی رتبه  بندی می  شوند.در این راستا اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان 
بورس و اوراق بهادار با درج اطالعیه  ای در سامانه کدال، آخرین رتبه  بندی شرکت  های فعال در بورس را بر 
اساس وضعیت اطالع  رسانی آنها از نظر قابلیت اتکا و به  موقع بودن ارسال اطالعات منتشر کرده است. این 

اطالعات بر اساس عملیات ۱۲ ماهه شرکت ها تا پایان اسفندماه سال ۹۶ تهیه شده است.

همراه اول شفاف ترین شرکت بورسی کشور

ــروه ام تی ان آفریقای جنوبی اعالم کرد: پس از آنکه  گ
ترکسل دعوایی ۴.۲ میلیارد دالری علیه فعالیت های 
این اپراتور در ایران طرح کرده، پلیس آفریقای جنوبی 
ــت. ــنادی را از دفتر گروه ام تی ان توقیف کرده اس اس
ــرکت ام تی ان اعالم کرد: پس از  به گزارش رویترز، ش
آنکه شرکت ترکسل دعوایی ۴.۲ میلیارد دالری علیـه 
فعالیت های ام تی ان در ایران طرح کرده، پلیس آفریقای 
ــنادی را از دفتر گروه ام تی ان توقیف کرده  جنوبی اس
است.شرکت ترکسل مدعی است که گروه ام تی ان آفریقای جنوبی به لطف پرداخت رشوه و اعمال نفوذ 
متخلفانه توانسته مجوز فعالیت در شبکه تلفن همراه ایران را که قبال به شرکت ترکسل واگذار شده بود، 
از آن خود کند. ام تی ان این ادعاها را رد می کند.ام تی ان در بیانیه ای اعالم کرد که »ام تی ان همچنان 
ادعای ترکسل را فرصت طلبانه، سوء استفاده از فرآیند دادگاه، بی پایه و بدون وجاهت قانونی می داند.« با 
این حال ام تی ان اضافه کرده که با مقامات قضایی آفریقای جنوبی در مورد این پرونده همکاری می کند.
ترکسل که مقر آن در استانبول قرار دارد، در سال ۲۰۱۲ از گروه ام تی ان نزد دادگاه های آمریکا شکایت 
کرد. یک سال بعد ام تی ان این دعوا را در آمریکا پس گرفت و در آفریقای جنوبی دعوای جدیدی طرح کرد. 
از آن زمان تاکنون این پرونده در سیستم قضایی آفریقای جنوبی در حال رسیدگی است. یک سال پیش، 
یک دادگاه آفریقای جنوبی اجازه داد که این پرونده به دادگاه برود.این پرونده در آفریقای جنوبی که به گفته 
وکیل شرکت ترکسل، جلسه استماع آن احتماال تا پایان امسال برگزار خواهد شد، پنجمین پیگرد قضایی 

شرکت  چینی »زی تی ای« که آمریکا آن را به دلیل نقض تحریم های شرکت ترکسل علیه ام تی ان بر سر موضوع فعالیت این شرکت در ایران است.
ــینگتن  ــمالی مجازات کرده بود، پس از مذاکره با واش ایران و کره ش
توانست مجازات خود را تخفیف دهد و با پرداخت یک میلیارد دالر 
ــل در آمده بود، از  ــه آمریکا، فعالیتش را که به حال تعطی جریمه ب

سرگرفت.
ــیتنا، پیشتر وزارت بازرگانی آمریکا این شرکت را ۱.۱۹  به گزارش س
میلیارد دالر جریمه و مقرر کرده بود که »زی تی ای« به مدت هفت 
سال در فهرست شرکت های ممنوعه قرار می گیرد و هیچ نهاد آمریکایی 

اجازه همکاری تجاری و مالی با آن نخواهد داشت.
ــر راس، وزیر بازرگانی آمریکا، گفت: جریمه »زی تی ای« به یک  ویلب
میلیارد دالر کاهش پیدا کرده است، ضمن اینکه ۴۰۰ میلیون دالر را 

برای تضمین رفتار مناسب، در یک حساب مخصوص نگه می داریم.
وزیر بازرگانی آمریکا به این شرکت یک ماه فرصت داده که تمام اعضای 

هیات مدیره و مدیر عامل شرکت را عوض کند.
ــاب هیات مدیره و  ــرکت زی تی ای برای انتخ ویلبر راس افزود:  »ش
مدیرعامل جدید باید با وزارت بازرگانی آمریکا همکاری کند و کسانی 

را منصوب کند که توانایی الزم را داشته باشند«.
ــایل ارتباطات  ــرکت وس ــکل از دو گروه »ش ــروه زی تی ای متش گ
ژونگ ژینگ« و »شرکت ارتباطات زی تی ای کانگ ژون با مسئولیت 
محدود« است. زی تی ای، بزرگترین شرکت ارتباطات چین و چهارمین 

شرکت بزرگ ارتباطی در جهان است.
طبق حکم صادر شده قبلی، زی تی ای از ژانویه ۲۰۱۰ تا آوریل ۲۰۱۶ 
ــرای گرفتن قرارداد همکاری با  ــن تحریمی آمریکا را نقض، و ب قوانی
ــاخت، راه اندازی و خدمات  نهادهای مرتبط با حکومت ایران برای س

ارتباطات شبکه در مقیاس بزرگ همکاری کرده است.
منبع اصلی اجرای این قرارداد، نرم افزارها و تجهیزات ساخت آمریکا 

بوده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، ماه گذشته در پیامی توئیتری 
نوشت که مشغول مذاکره برای بازگرداندن زی تی ای به چرخه فعالیت 
ــغل خود را در چین از دست  ــت چرا که به گفته او، »خیلی ها ش اس

داده اند«.
ــرکت زی تی ای پس از اعمال مجازات از سوی  ــده که ش گزارش ش
آمریکا، به حال نیمه تعطیل درآمده بود چرا که بزرگ ترین بازار خود 

را از دست داده بود.
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توسط رشکت های عضو سندیکای صنعت مخابرات ایران، صورت گرفت:

معرفی هشت محصول جدید داخلی حوزه  ICT در دو ماه نخست سال

در همین راستا، دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران، گفت: تعدادی از شرکت های عضو 
سندیکا در نمایشگاه جانبی هفته  جهانی ارتباطات که در ساختمان وزارت ارتباطات 

برگزار شد حضور یافتند و هشت محصول جدید تولید داخل را معرفی کردیم.
مهندس »فرامرز رستگار« در گفتگو با خبرنگار نسل چهارم پیرامون حضور شرکت های 
عضو سندیکا در نمایشگاه جانبی هفته  جهانی ارتباطات که در ساختمان وزارت ارتباطات 
ــد، گفت: در آستانه  روز جهانی ارتباطات مراسمی در محل وزارت ارتباطات  برگزار ش

برگزار شد که در کنار آن نمایشگاهی جنبی مرتبط با دولت همراه برپا شد.
ــه داد: پیرو قول وزیر ارتباطات مبنی بر آنکه هفته ای یک محصول داخلی در  وی ادام
حوزه ی ICT معرفی شود، ما نیز در همین راستا قول دادیم که تا آخر سال ۹۷ بیش 

از ۴۰ محصول پیشرفته در حوزه ی ICT را معرفی کنیم.
ــال ۹۷، ما هشت محصول را به  ــتا در دو ماه نخست س ــتگار، افزود: در همین راس رس
مناسبت روز جهانی ارتباطات معرفی کردیم؛ چرا که این قول را داده ایم و تا آخر سال 

نیز به آن عمل خواهیم کرد.
دبیر سندکای صنعت مخابرات ایران، هدف از معرفی محصوالت را اینگونه بیان کرد: 
به منظور نشان دادن توانمندی تولیدات داخلی در معرفی تکنولوژی های پیشرفته این 

محصوالت معرفی شدند.

نظر به تصمیم وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات برای معرفی هفتگی یک محصول ایرانی با کیفیت و قابل رقابت در عرصه جهانی، سندیکای صنعت مخابرات ایران 
نیز نسبت به تحقق وعده اش برای معرفی تجهیزات ICT تولید داخل با فناوری های پیشرفته که توسط شرکت های دانش بنیان عضو سندیکا در ماه های اخیر 

طراحی و ساخته شده است، اقدام کرد.

وی، خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت این نمایشگاه، تکیه  ما بر روی معرفی محصوالتی 
بود که در چند ماه آخر سال ۹۶ و دو ماه اول سال۹۷، تست شده و آزمایش شده بودند؛ در 
نتیجه ما محصوالتشان را معرفی کردیم. البته ما نظرمان روی هشت محصول بود، ولی چند 

محصول دیگر نیز اضافه شدند، اما ما مبنا را بر همــان هشت محصــول می گذاریم.
ــتگار، پیرامون حضور شرکت های عضو سندیکا و محصوالت معرفی شده در این  رس
ــان کرد: شرکت های صنایع ارتباطی آوا و کیاتل محصوالتی شبیه  نمایشگا، خاطرنش
هم داشتند به همین دلیل ما این دو شرکت را یک شرکت حساب کردیم که IMS را 
 .POTN و دیگری OLT معرفی کردند. شرکت سینا دو محصول معرفی کرد یکی
ــرکت اتصال صنعت میانه از  ــوس، روتر بومی را معرفی کرد. ش ــرکت ژرف پویان ت ش
ــیاء رونمایی کرد. پرورش داده ها هم در حوزه  مدیریت  محصولی در حوزه  اینترنت اش
شبکه  های هوشمند محصولی ارائه کرد. شرکت نور بهینه گستر، میکرو داکت و شرکت 

ارگ جدید ONT و شرکت پرمان هم STM ۶۴ را معرفی کردند.

وی ادامه داد: شرکت های خصوصی دیگری هم حضور داشتند که در UPSها ارتقایی 
انجام داده بودند. شرکت آزمون کیفیت هم کافوهای نوری را معرفی کرد.

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران، در پایان افزود: هدف ما از حضور در این نمایشگاه ها 
معرفی جایگاه صنعت مخابرات کشور بود و می خواهیم اثبات کنیم که کارهای بزرگی 

در صنعت مخابرات کشور انجام شده و کشور ظرفیت کارهای بزرگتری هم دارد.

  برگزاری نمایش�گاه سندیکای صنعت مخابرات ایران در محل دانشکده  
پست و مخابرات

ــتای اجرای سیاست همکاری های مستمر صنعت و دانشگاه،  در همین حال و در راس
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نمایشگاه سندیکای صنعت مخابرات ایران در محل دانشکده  پست و مخابرات هم برگزار 
ــگاهیان و مدیران  ــد و توانمندی های صنعت مخابرات داخلی در معرض دید دانش ش

دولتی و خصوصی حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات کشور قرار گرفت.
در همین راستا ماهنامه نسل چهارم به استناد اطالعات دریافتی از شرکت ها، نسبت به 
معرفی اجمالی محصوالت جدید شرکت های داخلی عضو سندیکای صنعت مخابرات 

  خدمات مخابراتی ارگ جدیداقدام کرده است که به شرح ذیل است:
ADSL/VDSL/GPON مقایسه  اجمالی تکنولوژی های 

ADSL اینترنت 
و   Asymmetric Digital Subscriber Line ــف  مخف  ADSL ــارت  عب
ــاخه اتصال های DSL است. ADSL جزو قدیمی ترین  یکی از فناوری های زیرش
ــتفاده از خطوط تلفن  ــمار می رود که با اس ــرویس های اینترنت در جهان به ش س
معمولی بدون ایجاد مزاحمت برای تماس های صوتی؛ اطالعات را از مراکز مخابراتی 
ــت که نیازی به  ــی آورد. مزیت اینترنت ADSL  در این اس ــما م به روی مودم ش
ــی و نصب خطوط جدید نیست و روی همان خط تلفن هر خانه می تواند  کابل کش

یک اتصال اینترنت ADSL  برقرار کرد.
ــترس  و  ــه انواع دیگر اینترنت باندپهن در دس ــبت ب اینترنت ADSL ارزان و نس
راه اندازی سریع و ساده تری دارد اما سرعت دانلود روی آن حداکثر به ۲۴ مگابیت 
ــد. سرعت آپلود بسیار محدودتر از سرعت دانلود و در حدود یک یا  بر ثانیه می رس
دو مگابیت است. سیم های تلفن، فاصله خانه شما از مرکز مخابرات، بستر خطوط 
تلفن شهری و پارامترهای دیگر روی سرعت و کیفیت اینترنت ADSL تاثیرگذار 
ــل جدیدی از اینترنت ADSL  است و برای افرادی که  ــتند. +ADSL۲  نس هس
ــرویس دهنده اینترنت  ــک به مرکز مخابراتی یا تجهیزات س ــیار نزدی در فاصله بس
ــت. این نوع اینترنت به این دلیل نامتقارن نام گذاری شده  ــب اس قرار دارند؛ مناس
ــرویس دهنده یا مرکز مخابراتی نزدیک تر هستند در   ــت چون افرادی که به س اس
  Downstream ــرعت و کیفیت اینترنت بیشتری نسبــت به Upstream ؛ س

دارند.

VDSL  اینترنت  
عبارت VDSL مخفف Very-high-bitrate Digital Subscriber Line و 
نسل جدیدی از فناوری DSL بر روی بسترهای کابل های شبکه است. پس؛ اولین 
ــهری برای  ــت که اولی از خطوط تلفن ثابت ش تفاوت ADSL با VDSL این اس
انتقال اطالعات استفاده می کند در حالی که VDSL بر بسترهای کابل است و نیاز 
به کابل کشی و نصب کابل دارد. سرعت دانلود روی اینترنت VDSL نزدیک به 5 
برابر سرعت دانلود ADSL است و به مرز ۶۰ مگابیت بر ثانیه )برخی فناوری ها 5۲ 
مگابیت( می رسد. سرعت آپلود VDSL نیز ۱۰ برابر ADSL می شود و به مرز ۱۶ 
ــد. VDSL از کابل های مسی استفاده می کند و باندهای فرکانسی  مگابیت می رس

آن از ۱۲ کیلوهرتز تا ۲5 کیلوهرتز است.
تکنیک استفاده شده در VDSL این است که سعی می کند از نزدیک ترین کافوی 
ــه ورودی آن فیبرنوری و خروجی آن  ــترکین ک نوری )صندوق توزیع خطوط مش
کابل مسی است( به مشترک سرویس دهی انجام شود. بنابراین؛ در VDSL دیگر 

شرکت های سازنده کنتور و اپراتور تلفن همراه ماژول مربوطه را براساس پروتکل های 
ارتباطی مورد نظر اپراتور پیاده سازی و آزمایش های الزم را با موفقیت در شبکه هر دو 

اپراتور موبایل اصلی کشور به انجام رساند. 
ــازی سریع پروتکل های امنیتی و ارتباطی   از نکات قابل ذکر در این پروژه پیاده س
ــد و با توجه به دانش فنی  ــرکت های سازنده قطعات می باش ــتگی به ش بدون وابس
موجود در الیه های مختلف در سریع ترین زمان، قابل پیاده سازی است که این مهم 

درطول اجرای پروژه فوق به دفعات پیاده سازی و با موفقیت اجرا شده است. 
تالش می کنیم با توجه به ظرفیت علمی موجود در کشور و با استفاده از نیروهای 
متخصصی که در سال های اخیر دانش و توان اجرایی الزم را در این بخش از زنجیره 
ارزش اینترنت اشیاء کسب کرده اند، صادرات خدمات و راهکارهای اینترنت اشیاء را 

به کشورهای هدف توسعه دهیم. 

 )ESM( شرکت اتصال صنعت میانه  
ــازمان مدیریت و  ــرکت اتصال صنعت میانه ESM   دارای رتبه یک ارتباطات از س ش
برنامـه ریزی کشور و رتبه یک انفورماتیک از شورای عالی انفورماتیک، از حدود سه سال 
قبل طی تفاهم نامه همکاری با دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات، فعالیت خود 
را در زمینه اینترنت اشیاء آغاز کرد. در طول این همکاری که با هدف تلفیق ظرفیت های 
علمی و بازار و با سرمایه گذاری این شرکت انجام شد، محصوالت و خدمات قابل توجهی 

طراحی و عرضه شده است.
ــای خود را در بخش  ــیاء، این مجموعه فعالیت ه ــتم اینترنت اش  با توجه به اکوسیس
Connectivity متمرکز نموده است و در حال حاضر بیش از ۱5 نفر از متخصصین 

داخلی در بخش تحقیق و توسعه این مجموعه فعالیت دارند.
 

  ماژول استراتژیک اینترنت اشیاء مبتنی بر تکنولوژی NB-IoT و کاربرد 
آن در هوشمند سازی کنتورهای گاز کشور

ــتفاده از بستر شبکه  ــیاء با اس NB-IoT به عنوان یکی از تکنولوژی های اینترنت اش
اپراتورهای تلفن همراه است که با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خود در بخش های 
مختلف صنعتی و خدماتی مانند هوشمند سازی کنتورهای گاز، برق و آب، سیستم های 
اندازه گیری آلودگی هوا و آب و اندازه گیری های محیط زیست، دستگاه های پوشیدنی، 
ــا، اتومبیل ها و  ــتفاده در خانه ه ــاری، تجهیزات مورد اس ــتم های صنعتی و تج سیس

سیستم های حمل و نقل و ... کاربرد خواهد داشت. 
شرکت اتصال صنعت میانه با توجه به نیاز موجود در حوزه هوشمندسازی کنتورهای 
ــازی گاز نمود و طی تفاهم نامه ای با  ــاخت ماژول هوشمندس گاز اقدام به طراحی و س
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بحث Upstream و Downstream وجود ندارد و تمامی مشترکان یک سرعت 
ــی  اینترنت را دریافت می کنند. البته، در اینجا باز هم بحث کیفیت کابل های مس
 VDSL با مودم ADSL ــت. مودم ــرعت اینترنت تاثیرگذار اس و تداخل روی س
ــت و روی VDSL می توان سرویس های ارزش افزوده  ای مانند خطوط  متفاوت اس
ــتر اینترنت(، ویدیو کنفرانس، IP-TV  و غیره نیز عرضه  تلفن SIP )تلفن بر بس
ــرعت نسبت به ADSL روی بسترهای کابلی  کرد. بنابراین؛ اگر یک اینترنت پرس
می خواهید؛ بهتر است به سراغ اینترنت VDSL بروید. در اینترنت VDSL نیازی 
نیست که شما کار خاصی بکنید و شرکت مخابرات وظیفه کابل کشی ها را برعهده 

دارد. کاربر فقط باید یک خط تلفن ثابت و یک مودم VDSL خریداری کند.

 GPON تکنولوژی 
 Ultra-Fast Broadband ــارت ــت UFB مخفف عب ــت فیبر یا اینترن اینترن
ــت و می تواند  ــت؛ مبتنی بر کابل های فیبرنوری اس همان طور که از نامش پیدا اس
ــت دهد. البته، به طور معمول  ــرعتی تا یک گیگابیت برای دانلود و آپلود به دس س
ــتر برای  ــدود 3۰۰ مگابیتی دارد. این نوع اینترنت بیش ــرعتی ح اینترنت فیبر س
شرکت های بزرگ و سازمان ها استفاده می شود تا با استفاده از دستگاه های خود این 
ــان توزیع کنند. در اینترنت فیبر دیگر خبری از  پهنای باند را میان کاربران خودش
کابل های مسی یا خطوط تلفن نیست و کابل های فیبرنوری انتقا ل دهنده اطالعات 
ــیگنال های الکتریکی از سیگنال های  ــتند. در کابل های فیبرنوری به جای س هس
ــتفاده می شود که کیفیت و سرعت بیشتری به دست می دهند و در برابر  نوری اس
ــرایط محیطی بسیار مقاوم تر ظاهر می شوند. اینترنت فیبر گران  قیمت است اما  ش
برخالف اینترنت های DSL  می تواند یک کیفیت و سرعت را بدون در نظر گرفتن 
ــرویس دهنده ارائه بدهد. برای استفاده از اینترنت فیبرنوری نیاز  فاصله کاربر تا س
 VDSL و ADSL ــتگاه های مخصوص این نوع اینترنت دارید و مودم های به دس

استفاده نمی شوند.
ــتن اینترنت با  ــه نیازهای گوناگون مردم ،تقاضای آنها برای داش ــروزه با توجه ب ام
پهنای باند باال افزایش یافته است. ترویج دور کاری، تماشای کانال های تلویزیونی 
ــتفاده از چندین تلویزیون به صورت همزمان در خانه، آپلود  HD متعدد و گاهاً اس
 ، Peer-to-Peer ــرویس های ــتفاده از س ــانه ای و اس و دانلود فایل های چند رس
ــبکه های اجتماعی، اشتراک گذاری داده ها همه و  ــتفاده از ش بازی های آنالین، اس
ــده و آوردن فیبر نوری به  ــه ایجاد نیاز به ظرفیت باال در اینترنت ش ــه منجر ب هم

منازل پاسخی قطعی به این تقاضا خواهد بود.
ــتفـاده از تکنولــوژی    ــازل اس ــه منــ ــه فیبــر ب ــای ارائــ ــی از راه هـــ یکـــ
 GPON است. تکنولوژی GPON)Gigabit Passive Optical Network( 
ــخصه اصلی آن  ــی Point-to-Multi point بوده و مش ــک مکانیزم دسترس ی
استفاده از تقسیم کننده های پسیو در شبکه های توزیعی فیبر نوری می باشد، بدین 
ــده، دریافت و به چندین مصرف کننده  ــا که تنها یک فیبر از مراکز ارائه دهن معن
  GPON ــامل منازل و مشاغل کوچک ارائه خواهد شد. سرعت اشتراک گذاری ش
ــرویس دهنده به سرویس گیرنده -  در ظرفیت downstream انتقال داده از س
ــرویس گیرنده  ــود، ۲.۴۸۸Gbps  و در ظرفی Upstream انتقال داده از س دانل
ــرویس دهنده - آپلود، Gbps ۱.۲۴۴ می باشد. در اغلب موارد سیگنال های  به س
ــود اما  ــده broadcast می ش ــتراک گذاری ش downstream به تمام نقاط اش
ــایر کاربران، داده ها  ــمع س ــتراق س جهت حفظ داده های خصوصی هر کاربر از اس
ــوند. گرچه فناوری های دیگری نیز قادر هستند  در این تکنولوژی رمزنگاری می ش
  GPON   فیبر تا منازل را فراهم کنند اما به طور کلی تکنولوژی FTTH زمینه

قوی ترین کاندیدا برای استفاده گسترده می باشد.
ــبکه های فیبر  ــکلی از ش ــع ش    Passive Optical Network( PON( در واق
ــایر تجهیزات مربوط به آن و تعداد دفاتر در  ــت که میزان فیبر نوری و س نوری اس

ارتباط با end-user ها را نسبت به معماری Peer-to-Peer کاهش می دهد.
ماژول های فعال در شبکه را می توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد: OLT )ترمینال 
ــبکه  ــع در دفتر مرکزی و ONT )ترمینال نوری( یا ONU )واحد ش ــوری( واق ن
نوری( در انتهای شبکه. ONT فقط به طور مستقیم به محل مشتری متصل است. 

ــب و کار )معموال در کابینه مخابرات(  ــه ای از خانه یا کس ONU در نزدیکی خوش
ــیم پیچ خورده مانند خط تلفن و  ــود. ONU به هر جفت س اختصاص داده می ش
یا لینک های دیجیتال مشترک یا کابل کواکسیال متصل است. اینها اجزای اصلی 

شبکه مبتنی بر تجهیزات GPON هستند.
ــه عنوان یک راه حل بهینه برای ارائه پهنای  Fiber to the Home(FTTH( ب
 xDSL باند به جوامع جدید به رسمیت شناخته شده است. بر خالف سرویس های
 FTTH ،ــتفاده می کنند ــی که از خطوط تلفن قدیمی و کابل تلویزیون اس و کابل

شامل نصب فیبر نوری از یک دفتر مرکزی به خانه است.
ــی قابلیت کارکرد با تمامی  ــودم u-tel مدل G۲۴۲ محصول ۱۰۰ درصد ایران م

برندهای OLT مخابرات کشور را دارد.
در زیر قابلیت های این مودم آورده شده است:

ــه گانه video ، voice و  ــرویس های س ONT مدل G۲۴۲ قابلیت های ارائه س
ــر نـــوری مهیــا  ــتر فیب ــا بهره گیری از فناوری GPON بر روی بس data را ب
ــتگاه امکان دسترسی به اینترنت از طریق فیبر نوری با سرعت  ــازد. این دس می س
دانلود ۲.۴۸۸ گیگابیت بر ثانیه و آپلود ۱.۲۴۴ گیگابیت بر ثانیه را فراهم می سازد. 
ــرویس های IPTV ، Online Gaming و همچنین سرویس های مدرن  ارائه س

VoIP )خدمات تلفن بر بستر IP( از قابلیت های این دستگاه ONT می باشد.
ــانی و ذخیره سازی روی  ــتگاه، امکان هم رس ــتفاده از پورت USB  این دس با اس

حافظه جانبی برای کاربران مهیا شده است.
  

3۰۰Mbps Wireless
GPON Interface )۲.۴۸۸ Gbps/۱.۲۴Gbps(
۲ x LAN Ports)۱GE + ۱FE(
۱ x FXS For Voice
۱ x USB Port
Complaint with IUT-T G.۹۸۴ )G.۹۸۴.5 SUPPORT(
Complaint with SFF- ۸۴۷۲
Complaint with FDA ۲۱ CFR ۱۰۴۰.۱۰ & ۱۰۴۰.۱۱ . CLASS I
Complaint with IEEE ۸۰۲.3 Ethernet
Complaint with ITU-T G.۹۸۴.۲ Amd۱ . Class B+
Complaint with ۸۰۲.۱ q/p VLANs
Complaint with CCC regulatory
Supports Forward Error Correction )FEC( and Dynamic 
Bandwidth Allocation )DBA(
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  صنایع ارتباطی آوا
شرکت صنایع ارتباطی آوا، با بیش از هفده سال تجربه و برخورداری از مهارت و دانش 
ــان متخصص، یکی از صنایع فن آور کشور و پیشگام در زمینه فناوری های  کارشناس
ــال ۱3۷۹، طراحی و  ــتین بار در ایران، از س ــد که برای نخس نوین مخابراتی می باش
تولید مراکز تلفن نسل جدید مبتنی بر شبکه را بر اساس جدیدترین فناوری مخابراتی 
جهــان IMS /NGN  آغاز نموده و سوئیچ های مخابراتی نسل جدید را با نام تجاری 
ــماره(  ــای Enterprise و Public از ظرفیت های پایین )چند صد ش »آوا« در رده ه
ــماره( با توانایی ارتباط با انواع مدیا و پروتکل های  تا ظرفیت های باال )چند میلیون ش

استاندارد مخابراتی، تولید می نماید.
صنایع ارتباطی آوا با بهره گیری از توان بخش های مختلف تحقیق و توسعه خود، در سال 
۱3۹۴ گوشی های تلفن مبتنی بر شبکه صوتی را نیز طراحی و تولید نموده و به پشتوانه 
تجربه های ارزشمند کسب شده در طول سال های متمادی و به همت تالش بدون وقفه 
پرسنل خود توانسته با پیاده سازی مجموعه متنوعی از ایده ها و تولید محصوالت نوآورانه، 

به طور مستمر نسبت به ارتقای کیفی و کمی سبد محصوالت خود اقدام نماید. 
ــب با دانش روز دنیا،  ــتای اهداف و ماموریت خود و متناس صنایع ارتباطی آوا در راس
ضمن استقرار سیستم های مدیریت کیفیت نوین، موفق به اخذ مجوز »شرکت ارتباطات 
زیرساخت کشور« و »سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور« و ده ها تاییدیه، 
ــت، همچنین این شرکت به عنوان  ــان و افتخار ملی و بین المللی گردیده اس لوح، نش
ــازی IMS« از طرف معاونت علمی ریاست جمهوری انتخاب  »مجری طرح بومی س
ــال، فازهای مطالعاتی، Documentation، نمونه سازی و نیز  ــد و طی چند س ش
ساخت محصول را به اتمام رسانده  و در حال حاضر این محصول آماده ارائه به اپراتورها 

می باشد.
 IMS ــرکت برای شبکه مخابرات عمومی مبتنی بر ساختار راهکارهای جدید این ش
ــتم های دارای پراکندگی جغرافیایی و  ــده که قابلیت پیاده سازی در سیس طراحی ش
مدیریت یکپارچه شبکه را فراهم می آورد. با استفاده از این تکنولوژی ارتباط با شبکه 
ــبکه خصوصی در مکان های  ــرات عمومی، مدیریت جریان تماس و ارتباط با ش مخاب
ــانه ای، همسویی با  ــرویس های متنوع و چند رس جغرافیایی متعدد و پراکنده، ارائه س
ــازی سیاست های مشتری مداری امکان پذیر  گرایش روز مخابرات جهانی و پیاده س

می گردد.
صنایع ارتباطی آوا در این خصوص با ارائه مجموعه امکانات IMS، شامل قابلیت های 
صوتی تصویری بر مبنای LTE، پوششی کامل از این خدمات ارائه می دهد تا خدمات 
رگوالتوری، خدمات تکمیلی و ارزش افزوده به بهترین نحو در اختیار متقاضیان خطوط 

ثابت و سیار به واسطه زیرساخت All-IP قرار گیرد.
راهکارهای صنایع ارتباطی آوا برای IMS و VoLTE بر اساس بخش های معرفی شده 

از سری محصوالت آوا تولید شده است:

 Access and Interconnection Layer 
 AVA IMS for IMS Core. Border and Service Layer 
 P-CSCF and SBC 
 LTE and IMS HSS with MAP Proxy capability to query 

existing ۲G/3G HLR 
 I/S-CSCF with Protocol Adaptation Layer to handle even SIP 

IETF devices and pre-IMS SIP IP-PBX 
 E-CSCF 
 MRF 
 IBCF. BGCF and MGCF 
 Telephony Application Server )TAS( for Supplementary and 

Regulatory Services 
 IM-SSF 
 SCC-AS for eSR-VCC 
 ATCF. ATGW and EATF 

شایان ذکر است تمامی طراحی های انجام شده و قابلیت های ارائه شده کامال مطابق 
ــطه ای ارتباطی باالترین میزان تطابق با  ــخه ۱3 است و واس ــتاندارد 3GPP نس با اس

محصوالت تولید شده از سوی شرکت های دیگر را تضمین می کند.
قابلیت های اصلی پشتیبانی شده عبارتند از:

 Single All-IP Access and Core network ready for fixed and 
mobile subscribers 
 Capability to handle even pre-IMS and non-IMS SIP devices 

such as SIP IETF devices and SIP IP-PBX 
 3GPP procedures and reference points. interfaces 
 Supplementary and Regulatory Services 
 Standard ISC interfaces and initial Filter Criteria capabilities 

to handle any third party AS 
 Support for RCS-e devices and for Joynt / RCS enablers 
 eSR-VCC for ۴G to ۲G/3G handover 
 Convergent LTE / IMS HSS 
 Fully virtualized Solution deployable in Datacenter and 

Cloud / NFV environment 

راهکارهای IMS و VoLTE صنایع ارتباطی آوا محصولی مقرون به صرفه برای ارائه 
دهندگان سرویس های سیار، ثابت و همگرا محسوب میشوند که در نظر دارند به سوی 
شبکه هایی با هسته Full-IP، NFV و الگوهای ابری حرکت کنند و هزینه های خود 

را در زمینه تولید سخت افزار کاهش دهند.

  پرورش داده ها
ــال سابقه موفق در انجام پروژه های  ــرکت پرورش داده ها دارای بیش از 3۰ س ش
ملی و کالن فناوری اطالعات و ارتباطات است. شرکت پرورش داده ها یک شرکت 
ــته فاوا، عضو سندیکای صنعت مخابرات ایران، و دارنده  دانش بنیان صنعتی در رس
ــازمان برنامه  و  ــط س ــرکت ها توس رتبه یک در هر ده حوزه فعالیت رتبه بندی ش
ــت. یکی از قابلیت های محوری شرکت پرورش داده ها طراحی،  ــور اس بودجه کش
ــعه، مشاوره و نگهداری و پشتیبانی در زمینه سامانه های OSS و BSS است  توس
ــابقه اجرایی در شرکت های حاکمیتی مانند شرکت  ــال س که در این حوزه ۱۴ س
ــرکت  ــاخت و اپراتورهای ارتباطات داده ای مانند صبانت دارد. ش ارتباطات زیرس
ــعه سامانه هوشیار، محصوالت نرم افزاری دیگری در  پرورش داده ها عالوه بر توس
ــاب کو(، یادگیری الکترونیکی )رایبد( نیز  حوزه CRM، تدارکات الکترونیکی )ه
ــان  ــد کرده که همگی تولید داخلی و مبتنی بر توان فنی و اجرایی کارشناس تولی

شرکت هستنـــد.
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   س�امانه مدیری�ت ش�بکه و پش�تیب���انی از عملی���ات هوش�یار 
 :)Houshyar OSS(

 راه حلی برای مدیریت جامع، یکپارچه و امن
زیرساخت های فناوری اطالعات در اپراتورهای مخابراتی و ارتباطات داده ای، سازمان ها 
و شرکت ها به شکل پیوسته در حال رشد هستند و کاربران، ابزارها، برنامه های کاربردی 
و خدمات بیشتری بر پایه این زیرساخت ها در حال شکل گیری هستند. هم زمان با 
ــازمان ها باید با وجود شرایط  ــد همه جانبه و افزایش پیچیدگی، اپراتورها و س این رش
سخت اقتصادی و رقابت های شدید موجود در بازار، کیفیت خدمات خود )دردسترس 

بودن، پوشش، قابلیت اطمینان، امنیت و پشتیبانی از معرفی سریع 
خدمات جدید( را افزایش دهند. برای پاسخ گویی به این چالش ها، 
ــاخت هایی از حوزه های مختلف  اپراتورها باید علیرغم وجود زیرس
ــوییچینگ، داده، مرکز داده و غیره( با چندین فناوری و  )انتقال، س
ــاخت ها، کارایی و انعطاف  چندین تولیدکننده، با بهبود این زیرس
ــاخت های فناوری اطالعات و ارتباطات خود را ارتقاء  پذیری زیرس
 )OSS( بخشند. راه حل اصلی، داشتن سامانه پشتیبانی از عملیات
پیشرفته و یکپارچه ای است که ضمن حل چالش های مورد اشاره 
و افزایش کارایی و کیفیت سرویس در محیط های بسیار پیشرفته، 
ــاخت ها نیز  باعث کاهش هزینه های بهره برداری و نگهداری زیرس

گردد. 
ــای فناوری  ــتم ه ــتیبانی از عملیات گروهی از سیس ــامانه پش س
ــط فراهم کنندگان خدمات مخابراتی برای  اطالعات است که توس
ــبــکه های مخابراتی  نظارت، کنترل، تجزیه  وتحلیل و مدیریت ش
ــاس دیدگاه ارائه شده  ــتفاده می شود. بر اس و ارتباطات داده ای اس

توسط TM Forum، این سامانه، کارکردهای مدیریت شبکه مانند مدیریت خرابی، 
ــت پیکربندی، مدیریت دارایی و مدیریت امنیت به همراه کارکردهای مدیریت  مدیری
سرویس )تحویل سرویس، تدارک سرویس و تضمین سرویس( را پشتیبانی می نماید. 
OSS به همراه سامانه پشتیبانی از کسب وکار برای پشتیبانی انتها به انتهای خدمات 
مخابراتی و ارتباطات داده ای استفاده می شود. در تالش برای استقرار سامانه پشتیبانی 
از عملیات مشکل مشاهده می شود که کارکردهای مدیریت شبکه و مدیریت سرویس 
ــبکه بی سیم و سیمی( یا فناوری های مختلف، با ترکیبی از  ــبکه ها )ش برای انواع ش
محصوالت یا حتی اسکریپت هایی که توسط مدیران شبکه نوشته شده اند، به شکل مجزا 
ارائه می گردند. این موضوع باعث می گردد که بسیار از قابلیت  ها یکپارچه نباشند و 
درنتیجه، فعالیت های مدیریتی تکرار شوند و هم پوشانی داشته باشند و نوعی ناکارآمدی 
عملیاتی به وجود آید. شرکت پرورش داده ها با اتکا به تجارب ۱۴ ساله خود در زمینه 
ــامانه های OSS محصول هوشیار را به  ــازی و نگهداری س تحلیل، طراحی، پیاده س
ــعه داده  ــاخت های فناوری اطالعات و ارتباطات توس  منظور مدیریت یکپارچه  زیرس
است تا اپراتورها و سازمان ها با بهره گیری از آن، بتوانند سرویس های جدید را سریع تر 
ارائه کنند، کیفیت سرویس را افزایش دهند و پشتیبانی بهتری از عملیات ارائه کنند. 
ــعه ای خود بر روی این  ــرکت پرورش داده ها در ادامه فعالیت های توس همچنین ش
محصول، خود را برای اینترنت همه چیزها آماده می کند تا بتواند مدیریت تعداد زیادی از 
ابزارهای بی سیم را پشتیبانی نماید و قابلیت هایی را برای ردگیری دارایی ها و خدمات 
مبتنی بر مکان ارائه دهد. در این مقاله، سامانه پشتیبانی از عملیات هوشیار به شکل 

خالصه معرفی می گردد.

   معرفی سامانه مدیریت شبکه/پشتیبانی از عملیات هوشیار
نرم افزار هوشیار، محصولی کامال داخلی شرکت پرورش داده ها است که با تکیه بر توان 
ــبکه های مخابراتی، شبکه های ارتباطات  متخصصین داخلی و به  منظور مدیریت ش
داده ای و مراکز داده ای به شکل یکپارچه بوده و در آن ها فناوری ها و برندهای معتبر 
 ZyXELوHUAWEI، Cisco، HP، Fujitsu ــده بین المللی نظیر و شناخته ش

استفاده شده است، به کار می رود. این محصول، کارکردهای زیر را ارائه می نماید:
ــامل، مدیریت خرابی، مدیریت پیکربندی، مدیریت   کارکردهای مدیریت شبکه ش

دارایی  و مدیریت امنیت

کنکاش

 کارکردهای مدیریت سرویس )تحویل سرویس، تدارک سرویس و تضمین سرویس(
)CRM( کارکردهای امور مشتریان 

ــط کاربری هوشیار دسترسی به  ــت و بر همین اساس، واس ــامانه مبتنی بر وب اس س
ــادگی فراهم می کند. نمایی  ــتم های  عامل مختلف به س ــا و روی سیس آن از همه ج
ــت. سرور هوشیار، از یک  ــکل ذیل نشان داده شده اس ــامانه در ش از صفحه اول این س
 Polling Engine ــا ــی ی الیه Presentation، چندین مؤلفه و یک موتور سرکش
تشکیل شده است. الیه Presentation مسئولیت برقراری ارتباط مابین سرور هوشیار 
و واسط کاربری را بر عهده دارد و به نوعی، صفحاتی را که قرار است در اختیار کاربر قرار 

گیرد، تولید می نماید.

نمونه ای از ابزارک های انتخاب شده توسط کاربر در داشبورد صفحه اول سامانه هوشیار

مؤلفه های هوشیار هریک بخشی از قابلیت های نظارتی و پایشی هوشیار را در اختیار قرار 
می دهند. طراحی مؤلفه های هوشیار دو امکان ویژه را برای این محصول فراهم ساخته است. 
نخست آنکه در صورت بزرگ بودن شبکه و حجم باالی پردازش ها، می توان ماژول های 
مختلف را روی سرورهای مختلف به صورت توزیع شده مستقر نمود تا بار پردازشی مابین 
این سرورها توزیع گردد. دوم آنکه اگر در شبکه ای، برخی از این ماژول ها مورد نیاز نباشند، 
می توان آن ماژول ها را غیرفعال نمود تا مشتری با صرف هزینه کمتر،  بتواند دقیقاً به آنچه 
مورد نیاز اوست دسترسی یابد. ماژول های هوشیار عبارت اند از: داشبورد، مدیریت دارایی، 
نظارت بر آالرم، مدیریت پیکربندی، مدیریت کارایی، مدیریت پویش، مدیریت نگهداری، 

مدیریت سرویس، مدیریت امنیت و چارچوب.
از سوی دیگر، هوشیار به گونه ای توسعه داده  شده است که امکان برقراری ارتباط با سایر 
ــامانه های Ticketing یا پیگیری خطا نظیر Jira و  ــامانه های OSS/BSS و نیز س س
OTRS را داشته باشد. بدین منظور، واسط های NBI استانداردی در هوشیار تعبیه شده اند 

که امکان ارسال و دریافت اطالعات از سامانه های ذکرشده را فراهم می سازند. 

    هوشیار و مدیریت مراکز داده
ــته مرکزی زیرساختی هر سازمان ارائه دهنده خدمات فناوری  امروزه مراکز داده، هس
اطالعات هستند. درصورتی که مرکز داده به هر دلیل دچار مشکل شود، خدمت رسانی 
ــتریان خود را به سادگی از دست  ــازمان مختل شده و در فضای رقابتی کنونی، مش س
خواهد داد. به همین دلیل، الزم است که عملکرد مراکز داده به صورت مداوم و پیوسته 
تحت نظارت باشد و وقوع هرگونه مشکل یا کمبود منابع مورد نیاز در آن، بالفاصله به 
مدیران شبکه اطالع رسانی شود، تا آن ها بتوانند در اسرع وقت، اقدامات مناسب را انجام 
 ،UPS ،دهند. مراکز داده ترکیبی از سرورهای فیزیکی و مجازی، تجهیزات شبکه ای
ــگرهای محیطی هستند. هوشیار امکان مدیریت بر  پایگاه های داده، نرم افزارها و حس
تمامی مؤلفه های مورد اشاره را فراهم می آورد. در ادامه، توضیحاتی در رابطه با هر مورد 

ارائه می گردد.

  1-3 مدیریت خدمات پهن باند توسط هوشیار
ــرار می دهند، مجهز  ــترکین ق ــه خدمات باند پهن را در اختیار مش ــز داده ای ک مراک
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ــای مدیریتی  ــتند که نیازمندی ه ــزات DSLAM هس ــه تجهیزاتی نظیر تجهی ب
منحصربه فردی را طلب می کنند. در حقیقت، با توجه به آنکه عمده استفاده کاربران 
ــی  ــن مراکز داده ای، دریافت پهنای باند باال جهت اتصال به اینترنت و دسترس چنی
ــت که در سایر مراکز داده قرار دارند، توجه به وضعیت پهنای باند  ــرورهایی اس به س
دریافتی آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود. بدین منظور، هوشیار مجموعه  
ــتفاده از آن ها  ــت که با اس ــات و امکانات زیر را در اختیار مدیران قرار داده اس خدم

می توانند به مدیریت خدمات باند پهن ارائه شده بپردازند:
DSLAM کشف تجهیزات  

DSLAM انجام تست های تشخیصی مختلف روی تجهیزات  
  مدیریت پورت ها

 DSLAM ــکان تعریف پروفایل ها به صورت یکپارچه بر روی تمامی تجهیزات   ام
در شبکه

  پایش وضعیت پورت ها
  پایش وضعیت خطوط باند پهن

  2-3 پایش و نظارت بر سرورهای مجازی
امروزه با گسترش تکنولوژی مجازی سازی، اهمیت سرورهای مجازی موجود در یک 
مرکز داده، اگر بیشتر از سرورهای فیزیکی موجود نباشد، کمتر از آن هم نیست. به 
همین دلیل، مدیران شبکه باید بتوانند همان گونه که به پایش و نظارت بر سرورهای 
فیزیکی مرکز داده خود می پردازند، وضعیت عملکردی سرورهای مجازی خود را نیز 
ــی داشته باشند. به همین دلیل، هوشیار قابلیت کشف، نظارت  تحت نظارت و بررس
و بررسی این دسته از سرورها را نیز در خود جای داده است. فهرستی از قابلیت های 

هوشیار در این زمینه به شرح زیر است:
 کشف سرورهای مجازی

 راه اندازی مجدد، خاموش یا روشن کردن سرورهای مجازی
 پایش وضعیت سخت افزاری و نرم افزاری سرورهای مجازی

   3-3 پایش و نظارت بر پایگاه داده
ــرورهای موجود در یک مرکز داده هستند که  پایگاه های داده یکی از حیاتی ترین س
عموماً اطالعات بسیار حیاتی را در خود جای  داده اند. در دنیای امروز که عصر اطالعات 
است، از دست رفتن داده ها و اطالعات می تواند به بروز فاجعه های جبران ناپذیر منجر 
گردد. به همین دلیل، الزم است که نظارت و پایش جداگانه و ویژه ای روی پایگاه های 
ــته باشد. هوشیار در این راستا قابلیت های متنوع زیر را فراهم نموده  داده وجود داش

است:
  پایش پایگاه های داده ای رابطه ای

NoSQL پایش پایگاه های داده ای  
  پایش زمان اجرای پرس وجوها

  امکان تعریف حدود آستانه روی زمان اجرای پرس وجوها و نیز خروجی آن ها

UPS 4-3 پایش و نظارت بر تجهیزات   
ــرویس دهی  ــتقیمی در س اگرچه تجهیزات UPS موجود در مراکز داده، نقش مس
ــانات  ــه کاربران ندارند، اما اطمینان از صحت عملکرد آن ها، برای از بین بردن نوس ب
ــرایط اضطراری قطع برق  ــیب دیدن تجهیزات و نیز برای ش برق و جلوگیری از آس
بسیار ضروری و حیاتی است. ازاین رو، سامانه هوشیار امکانات ویژه ای را برای نظارت 
ــت. به کمک هوشیار، مدیران شبکه  ــاخته اس بر وضعیت عملکردی UPS فراهم س
می توانند پارامترهای مختلفی، منجمله دما، بار کاری، بهره وری، توان اسمی و حقیقی، 
 UPS ــارژ، ولتاژ و دمای باتری تجهیزات ولتاژ، جریان و فرکانس ورودی/خروجی، ش
موجود در مرکز داده خود را به  صورت مداوم و لحظه  به  لحظه تحت پایش و نظارت 

بگیرند. 

   5-3 پایش و نظارت بر حسگرهای محیطی
ــا توجه به تأثیر دما و رطوبت مراکز داده در عملکرد و کارایی تجهیزات موجود در  ب

این مراکز، الزم است که این پارامترهای محیطی همواره کنترل شده و در حد مطلوب 
قرار داشته باشند. به همین دلیل، اغلب در مراکز داده حسگرهای دما و رطوبت نصب 
می شود تا بتوان کنترلی مناسبی در این زمینه اِعمال نمود. با این  وجود، دسترسی 
ــگرها همواره کار ساده ای نیست و در بسیاری از موارد، مدیران  به اطالعات این حس
ــی نموده و مقادیر  ــتند که به  صورت دوره ای به مرکز داده سرکش ــبکه ناچار هس ش
حسگرها را مورد بازبینی قرار دهند. راهکار دیگر آن است که این حسگرها عموماً در 
ــنیدن آن،  صورت باال رفتن بیش ازحد دما یا رطوبت، آالرمی ایجاد می کنند که با ش
مدیران شبکه از وقوع شرایط بحرانی اطالع حاصل می نمایند. برای داشتن یک پایش 
کامل تر بر مقادیر این حسگرها، بسیار مناسب خواهد بود اگر بتوان گزارش های لحظه  
ــاهده نمود. هوشیار  ــبورد مدیریتی مش به  لحظه از خروجی های آن ها را در یک داش
 SNMP ــگرهایی را که از استاندارد می تواند به صورت لحظه  به  لحظه خروجی حس
پشتیبانی می کنند دریافت نموده و آن ها را در قالب گزارش هایی در اختیار مدیران 

شبکه قرار دهد. 

   هوشیار: سامانه ای مبتنی بر استانداردها
ــتانداردها شده است. در تعیین قابلیت های  ــیار، توجه ویژه ای به اس در طراحی هوش
ــتاندارد M.3۴۰۰ از سری استانداردهای ITU-T موردتوجه  عملیاتی هوشیار،  اس
ــیار، مدل داده ای OSS/J است  ــت. مدل داده ای مورداستفاده در هوش قرارگرفته اس
که توسط TMForum استاندارد شده است. به عالوه، به منظور فراهم سازی امکان 
ــط استاندارد  ــیار از واس ــامانه های OSS/BSS، در هوش ــایر س برقراری ارتباط با س
ــط  ــده توس ــتانداردهای ارائه  ش ــدل داده ای SID، که هر دو جزء اس MTOSI و م
ــتند، استفاده  شده است. در قسمت موتور سرکشی هوشیار نیز،  TMForum هس
که مسئول برقراری ارتباط با المان های تحت مدیریت در شبکه است، استانداردهای 
 MIB ــای مختلفی چون ــخه های ۱، ۲ و SNMP، MIB 3ه ــددی نظیر نس متع
و   II، Host-Resources-MIB، IF-MIB، Net-SNMP-MIB
ــواردی  )Telnet )RFC ۸5۴( ،Cisco-CDP-MIB، SSH )RFC۴۲53 و م

از این دست به کار گرفته  شده اند.

   شرکت دانش بنیان تحقیقاتی مهندسی ژرف پویان توس 
ــرکت دانش بنیان تحقیقاتی مهندسی ژرف پویان توس با سابقه بیش از ۱5 سال  ش
فعالیت در حوزه تولید تجهیزات زیرساخت شبکه، همواره از پیشتازان فناوری بوده 
ــامانه های نظارت و  ــت. اصلی ترین محصول ژرف پویان روترهای بومی ژرف و س اس
کنترل شبکه های سازمانی ژرف کاو است که بیش از ۷ سال در زیرساخت کشور به 

بهره برداری رسیده است.
از جمله ویژگی های بارز روتر ژرف )در ادامه به تشریح آن پرداخته  شده است( می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
  اولین روتر بومی دارای تأییدیه اروپایی

  دارای تأییدیه از آزمایشگاه معتبر دانشگاه صنعتی شریف
  بیش از ۷ سال سابقه عملیاتی موفق در زیرساخت شبکه های کشور
Core و  Distribution و Access تولید روتر بومی در رده های  

  سازگاری کامل با روترهای موجود
WAN و LAN پشتیبانی از انواع ماژول های  

  پشتیبانی از انواع پروتکل های شبکه از قبیل IPv۴ ،MPLS، IPv۶ و ...

   روتر چیست؟
مسیریاب )Router( دستگاه رایانه ای شبکه ای )یک رایانه( است که بسته های داده 
ــان، هدایت می کند.  ــته برای رسیدن به مقصدش ــبکه به هم  پیوس را بر روی یک ش
روترها جهت اتصال دو یا چند شبکه محلی به هم یا اتصال چندین خط شبکه بزرگ 
ــبکه را به هم وصل کند و  ــتفاده قرار می گیرند که می تواند انواع مختلف ش مورد اس

مسیریابی های موردنیاز برای بسته های ارسال شده انجام دهد. 
مسیریابی )Routing( به معنی ارسال بسته از مبدأ به مقصد براساس پروتکل ها)بسته 

به نوع شبکه(،  آدرس الیه سومی )IP( و Routing Table یک روتر می باشد.

  )RFC ۸5۴( Telnet،)RFC۴۲53( SSH،Cisco-CDP-MIB
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   جدیدترین فیچر رونمایی شده ژرف: »سرویس های پیشرفته و سریع بر 
بستر IP/MPLS با روتر ایرانی ژرف«

ــط مهندسین گروه  Multi-protocol Label Switching یا MPLS ابتدا توس
IPSILON به عنوان پیشنهادی برای انتقال IP روی ATM ارائه شد و در واقع برای 
ــته های شبکه با کمک Label )مثل عمل Routing که توسط IP است(  حمل بس
به وجود آمد.  این تکنولوژی انتقال با استفاده از سوئیچینگ Labelها و بدون در نظر 
گرفتن آدرس های شبکه می تواند ارسال بسته را به نحوی کنترل کند که مشکالت کند 
شدن ارتباط در صورت قطعی را با تغییر مسیر سریع در شبکه های کالن و زیر فشار 
را با مکانیزمی ساده تر حل کند و جریان ترافیک را بهینه کند. MPLS مقیاس پذیری 
ــیده و در دسترس بودن آن افزونه های  ــبکه های موجود IP را بهبود بخش و کارآیی ش
ارزشمندی از قابلیت های شبکه که ارائه آن سرویس  ها در شبکه های سنتی IP قابل  
ــت؛ از قبیل ارتباطات دوطرفه  ــی نبوده و موردنیاز کاربران خاص منظوره اس دسترس

)Point-to-point( و شبکه های خصوصی )VPN( را فراهم آورده است.

   شرکت دانش بنیان سامانه های نوآوری ارتباطات سینا
فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان عاملی فراگیردر رشد و توسعه کشورها، گسترش 
ــت؛ لذا صنعت ارتباطات، به عنوان موتور محرک  ــته اس فراوانی در دهه های اخیر، داش
اقتصاد کشورها و بسیاری از فناوری های پیشرفته در سال های اخیر، بسیار مورد توجه 
قرارگرفته  است و صنعتی راهبردی در توسعه پایدار کشورها می باشد. ازاین رو شرکت 
دانش بنیان سامانه های نوآوری ارتباطات سینا، با درک صحیح از نیازمندی حال حاضر 
در زیرساخت صنعت مخابرات و ارتباطات کشور، بستری مناسب، جهت ثمر بخشیدن 
دانش محققین، مخترعین، نخبگان و حفاظت از دارایی های فکری ایشان، فراهم کرده 
تا با بهره مندی از دانش و تجربه داخلی، در راستای تحقیق و توسعه )R&D( در این 
صنعت، آنچه را که در گذشته، تنها ایده ای دور از دسترس برای جامعه تحقیقاتی کشور 
ــت را به منصه  ظهور برساند. بدین سبب، این شرکت در سه حوزه تخصصی،  بوده اس

شامل:
 گروه محصول سیستم های انتقال نوری 

 گروه محصول سیستم های دسترسی نوری 
 گروه محصول هسته ی شبکه

عملیات تجاری سازی از ایده تا محصول را به منظور تولید نمونه صنعتی، با موفقیت به 
پایان رسانده و هم اکنون محصوالت تولید شده این شرکت، در حال استفاده در صنعت 

مخابرات و ارتباطات کشور می باشند.
محصوالت 

شرکت سامانه های نوآوری ارتباطات سینا بر آن است تا با تکیه  بر سرمایه های انسانی 
کارآمد و خالق در کنار افراد با تجربه در حوزه مخابرات و با تولید محصوالت دانش بنیان، 
گام های مؤثری را در جهت خودکفایی ملی بردارد و در این راستا محصوالت ذیل را 

به صنعت مخابرات و ارتباطات کشور معرفی و عرضه نموده است.  
   محصول سیستم پیشرفته انتقال نوری POTNترابیتی
  دارای تأییدیه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

ــارت جهت تولید انبوه در  ــرداری از وزارت صنعت معدن تج ــه بهره ب   دارای پروان
مقیاس کل کشور

  دارای رتبه اول طرح های توسعه ای جشنواره بین المللی خوارزمی
  دارای تاییدیه بهره برداری در شبکه

مشخصات فنی
  ظرفیت انتقال دیتا تاTb/s ۱۹.۲ در فیبر نوری

۲۰۰ Gامکان ارسال همزمان ۹۶ طول موج  
ــم از  ــی اع ــرویس های مخابرات ــه س ــتیبانی از کلی   پش

Ethernet. SDH. OTN
اهداف بکارگیری محصول

  ایجاد بستر زیرساخت تبادل دیتای کشور
  قابل رقابت با نمونه های پیشرفته خارجی

  ایجاد بستر امن ارتباطات دیتا
  ایجاد خط تولید صنعتی

  صرفه جویی ارزی
GPON-OLT محصول سیستم دسترسی نوری 

  دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن تجارت 
جهت تولید انبوه در مقیاس کل کشور

  دارای تاییدیه بهره برداری در شبکه 
مشخصات فنی

GPON ۸ پورت  
 ۱۰Gbps ــود و ــد ۲.5Gbps درجهت دانل ــای بان   پهن

درجهت آپلود برای هر پورت
ــر ۱۲۸ کاربر به ازای  ــرویس دهی به حداکث   قابلیت س

هر پورت
ITU-T G.۹۸۴.x پشتیبانی کامل از استاندارد  

Gb E ۱۰ یا ۸ پورتGb E ۲ پورت

 Traffic Engineering، ایـــن فیچــــر به خاطـر تـــوانــایــی هـــای زیـاد در 
Quality of Services و همچنیــــن Virtual Private Networks و

Any-Transport over MPLS(AToM( مورد قبول واقع شد. 
روترهای بومی ژرف با پشتیبانی طیف وسیعی از قابلیت های نرم افزاری و انواع  ماژول ها و 
سازگاری با محصوالت خارجی، کارآیی  و عملکرد مطلوبی را داراست. شرکت ژرف پویان 
توس با توانایی که در شناسایی نیاز روز شبکه کشوردارد، توانسته است قابلیت هایی مفید 
به دستگاه های کاربردی در این زمینه افزوده و راهی برای همکاری با سایر محصوالت 
بومی فراهم کند و گامی مفید در منسجم کردن شبکه داخلی کشور با داشتن محصولی 
باکیفیت بردارد.   مفتخریم که توانستیم در جهت خودکفایی میهن عزیزمان در این حوزه 
پرمخاطره مثمر ثمر واقع شده و موجبات رضایتمندی مشتریانمان را فراهم نماییم. تیم 
تحقیق و توسعه ژرف پویان همگام با آخرین تکنولوژی های جهانی همواره به توسعه 
محصوالت ژرف می  پردازد. امنیت باالی روترهای ژرف، در اختیار بودن دانش تولید و 
تسلط کامل بر آن و همچنین قابلیت خاص منظوره محصوالت و پشتیبانی همه جانبه از 

محصول سبب پذیرش و رضایت محصول توسط مشتریان ژرف شده است. 
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VLAN. Multicast.LACP پشتیبانی از قابلیت  
  پشتیبانی از سرویس های سه گانه و تجمیع آنها

  نرم افزار مدیریت شبکه  قدرتمند
  امکان تغییر با توجه به نیازمندی ها

SNMP پشتیبانی از پروتکل  
  تخصیص پویای پهنای باند به کاربران

  تضمین کیفیت سرویس)QoS( با استفاده از الگوریتم های صف و زمان بندی آنها
  تأمین امنیت اطالعات در سطوح کاربر، دستگاه و شبکه

گواهینامه ها
ــورای عالی  ــرکت های انفورماتیکی از ش   گواهی رتبه بندی و احراز صالحیت ش

انفورماتیک
  پروانه بهره برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

  گواهی عضویت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
  عضویت در سندیکای صنعت مخابرات ایران

  عضویت در سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطالعات ایران
  مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

ــازمان تنظیم  ــوری POTN-DWDM از س ــتم انتقال ن ــد نمونه سیس   تأیی
مقررات و ارتباطات رادیویی

ــبکه  ــتر ش ــتم انتقال نوری POTN-DWDM بر بس   تأییدیه عملکرد سیس
شرکت مخابرات ایران 

ــت جمهوری برای سیستم    تأییدیه دانش بنیان از معاونت علمی، فناوری ریاس
ــوری POTN-DWDM با ظرفیت انتقال ۲۰۰Gb/s بر روی هر طول  انتقال ن

موج
ــت جمهوری برای سیستم    تأییدیه دانش بنیان از معاونت علمی، فناوری ریاس

          GPON-OLT دسترسی نوری
  رتبه اول جشنواره خوارزمی در طرح های توسعه ای

  استاندارد ایزو۹۰۰۱
   کیات�ل

شرکت کیاتل در سال ۱3۶۸ با آرمان واالی خودکفایی و استقالل صنعتی کشور در زمینه 
سیستم های مخابراتی و مراکز تلفن دیجیتال تاسیس و طی قریب به 3۰ سال پژوهش، 
طراحی و تولید اینگونه تجهیزات با برخورداری از دانش فنی مهندسین و متخصصین 

خود موفق گردید محصوالت کیاتل را در بیش از ۲5۰۰ سایت شرکت مخابرات ایران 
ــی، درمانی، شرکت ها و سازمان ها وهمچنین تأسیسات صنعتـی مورد  و مراکز آموزش
ــترک از سرویس های  ــه میلیون مش بهــره برداری قرار دهد. در حال حاضرحدود س

ارتباطی فراهم شده توسط محصوالت دیجیتال کیاتل بهره مند می باشند.
لزوم همگامی با پیشرفت فناوری در سیستم های مخابراتی و بکارگیری دانش روز در این 
زمینه، شرکت کیاتل را برآن داشت تا با تکیه بر توانمندی علمی و فنی متخصصین خود 
از سال ۱3۸5 کار پژوهش، بومی سازی و طراحی سیستم های مبتنی بر IP و پلتفرم 
ــال ۱3۹۲ موفق گردید محصوالت جدیدی بشرح  NGN/IMS را آغاز نماید و در س

زیر به صنعت مخابرات کشور عرضه کند.

KSS200 مدل NGN/IMS 1- پلتفرم   
ــتفاده در شبکه های ارتباط عمومی اپراتورهای بزرگ مخابراتی  این پلتفرم به منظور اس
ــت اطمینان و پایداری  ــده و با توجه به قابلی ــا طراحی و تولید ش )Telco( و FCPه
ــته )Core( و پایگاه داده  ــوان از آن به عنوان هس ــاال )Carrier Grade( می ت ب

ــترکین )HSS( سامانه چند رسانه ای  مش
مبتنی بر شبکه )IMS( استفاده نمود.

مشخصات اصلی KSS۲۰۰ عبارتند از:
  ظرفیت ۲،۰۰۰،۰۰۰ کاربر رجیستر شده

ــاس  تم ــراری ۲۰۰،۰۰۰  برق ــت  قابلی   
همزمان

  افزونگی)Redundancy( در واحدهای 
کنترل و پایگاه داده ها

ــبکـــه به    امـــکان قرارگیـــری در ش
Multi Home صورت

 قابلیت یکپارچگی در شبکه شامل انـواع 
IMS و SoftSwitch

ــخت افزار و نرم افزار مستقل   مجهز به س
OSS-BSS

ــتم عامل ویژه طراحی و    بکارگیری سیس
توسعه یافته توسط مهندسین کیاتل

ــرم افزار متن  ــتفاده از هرگونه ن   عدم اس
باز)Open Source( و پلتفرم آماده

ــرویس های ارزش افزوده با    امکان ارائه س
توجه به تنوع نیازهای کاربران

ــردازش  ــامانه ذخیره و پ ــه س ــز ب   مجه
صورتحساب مشترکین 

  دارای تأیید نمونه از سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی

KPC7 مدل )Protocol Converter( 2- مبدل پروتکل   
گذر از شبکه TDM و پیاده سازی شبکه 
کامال IP به یکباره امکان پذیر نیست. در 
ــترکین  ــت ابتدا مش ــن روند الزم اس ای
شبکه های قدیمی به نحوی به تجهیزات 

جدید متصل شوند. به منظور پاسخگویی به این نیاز، شرکت کیاتل دستگاه KPC۷ را 
طراحی و تولید نموده است. 

مشخصات اصلی KPC۷ عبارتند از:
IP و TDM پشتیبانی از انواع پروتکل های استاندارد شبکه های  

SIP Trunk از طریق IP امکان برقراری ارتباط با شبکه  
E۱ از طریق ۱ تا ۷ لینک TDM امکان برقراری ارتباط با شبکه  

Web مجهز به کنسول مدیریت و نگهداری تحت  
AC و DC امکان کار با هر دو تغذیه  
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کنکاش

 3- درگاه دست��رسی شبک��ه
KGW384 مدل )Media/Access Gateway(

ارائه سرویس های جدید به مشترکین در حال کار نیازمند 
بکارگیری درگاه های دسترسی به عنوان تجهیزات رابط بین 
ترمینال های مشترکین و پلتفرم NGN/IMS می باشد. 
در یک سوی این درگاه ها سیستم هایی نظیر مراکز تلفن 
ــوئیچ شبکه تلفن همراه، سیستم های  دیجیتال، مراکز س
WLL ، سیستم های FTTx و نظایر آنها امکان برقراری 
ــبکه را فراهم می نمایند. در سوی  ارتباط مشترکین با ش
ــته مرکزی  ــرم NGN/IMS به عنوان هس ــر پلتف دیگ
ــارت، وظیفه هدایت مکالمات و ایجاد درآمد  کنترل و نظ
برای اپراتورهای مخابراتی و FCPها را به عهده دارد. برای 
ــرکت کیاتل اقدام به طراحی و  برآورده نمودن این نیاز ش

تولید درگاه دسترسی مدل KGW3۸۴ نموده است.
مشخصات اصلی KGW3۸۴ عبارتند از:

  ظرفیت 3۸۴ لینک E۱ در پیکربندی کامل
ــتیبانی از انواع پروتکل های استاندارد نظیر    قابلیت پش

PRI و V5.۲ و SS۷
  توانایی برقراری ارتباط با انواع پلتفرم های NGN/IMS از طریق پروتکل های

SigTran و H۲۴۸MEGACO ، SIP ، M۲UA ، M3UA ، IUA
  امکان بکار گیری در شبکه بعنوان TGW ، SGW و AGW بصورت همزمان

  ساختار سخت افزاری و نرم افزاری ماژوالر و قابل توسعه بنا به نیاز کاربران
  بکارگیری سیستم عامل ویژه طراحی و توسعه یافته توسط مهندسین کیاتل
  عدم استفاده از هرگونه نرم افزار متن باز)Open Source( و پلتفرم آماده

 IP-PBX و VoIP 4- مرکز تلفن   
KIX و KVG مدل های

ــازمان ها، ادارات دولتی، مراکز آموزشی و درمانی  س
و تأسیسات صنعتی نیز مانند اپراتورهای مخابراتی 
نیازمند بکارگیری سیستم های جدید ارتباطی برای 
ارائه سرویس های متنوع به کارکنان خود می باشند. 
ــرکت کیاتل ضمن طراحی و تولید  در این راستا ش
ــا امکانات  ــواع IP-PBX و VoIP Gateway ب ان
ــخت  و قابلیت های مورد نظر کاربران، بخش های س
ــوالت دیجیتال خود  ــزاری محص ــزاری و نرم اف اف
ــت که خریداران آنها  ــعه داده اس را به گونه ای توس
بتوانند بدون صرف هزینه های اضافی ناشی از حذف 
ــتم های  تجهیزات موجود و جایگزین نمودن سیس
ــای نوین ارتباطی  ــرویس ه جدید، از امکانات و س

بهره مند گردند.
مشخصات اصلی KVG و KIX عبارتند از:

  ظرفیت ۱۶ تا ۷۶۸ پورت آنالوگ در ساختارهای 
۴۲U 3 تاU

 VoIP ۱۰ تا ۴۰۰ کانال ارتباط همزمان  
  پشتیبانی از انواع پروتکل های استاندارد شبکه های 

IP و TDM
SIP Trunk از طریق IP امکان برقراری ارتباط با شبکه  

E۱ از طریق ۱ تا ۷ لینک TDM امکان برقراری ارتباط با شبکه  
  بکارگیری سیستم عامل ویژه طراحی و توسعه یافته توسط مهندسین کیاتل
  عدم استفاده از هرگونه نرم افزار متن باز)Open Source( و پلتفرم آماده

Web مجهز به کنسول مدیریت و نگهداری تحت  
AC و DC امکان کار با هر دو تغذیه  

   نور بهینه گستر خاورمیانه
ــتر خاورمیانه با هدف دستیابی به تکنولوژی ساخت تجهیزات  شرکت نور بهینه گس
ــال ۱3۸۲ در ایران آغاز نموده و با تکیه  ــت خود را در س ــی فعالی )passive( مخابرات
ــاله خود  برای اولین بار در ایران اقدام به ایجاد خط تولید رابط های  بر تجربیات ۱5س
فیبرنوری در مقیاس وسیع و با کاربردهای متنوع در شبکه های مخابراتی و دیتا کشور 
نموده و به سرعت دامنه فعالیت خود را در سایر تجهیزات پسیو فیبر نوری گسترش 
داد. از جمله تولیدات نوین شرکت انواع میکروداکت های فیبر نوری با پوشش سیلیکونی 
مطابق با استاندارد های جهانی می باشد. تکنولوژی کاربرد میکروداکت در اروپا پیشینه 
ــت که در ایران جهت تامین زیرساخت های کشور مورد  ــاله داشته و ۲سال اس ۱5 س

استقبال قرار گرفته است. 
یکی از موارد مهم در توسعه زیرساخت های مخابراتی کشور کابل کشی می باشد. برای 
این کار روش های مختلفی وجود داشته که در روش متدوال این کار، حفاری با عرض 
و عمق زیاد )تا ۲ متر( انجام شده و کابل در کانال هایی دفن می شود که در این روش 

هزینه زیادی بابت نیروی انسانی و تامین مجوز های الزم پرداخت می گردد.
در این راستا جهت بهبود و رفع نواقص موجود در روش مذکور به تکنولوژی کابل کشی 
ساختار یافته )ماژوالر( گرایش پیدا کرده اند که در این روش المان اصلی میکروداکت 
بوده که یکی از جدیدترین محصوالتی است که برای انتقال کابل فیبر نوری، مصارف 
ــبکه ها مصرف  مخابراتی ارتباطی دوربین ها و فرامین کنترل ترافیک و برای انتقال ش
می گردد. میکروداکت  ها برای نصب فیبرهای سبک و کم حجم با استفاده از دمش هوای 
فشرده مورد استفاده قرار می گیرند و متناسب نیاز و محل استفاده آنها داخل هر داکت 

می تواند شامل تعداد متفاوتی از تیوپ ها باشد. 

    مزایای میکرو داکت :
  انعطاف پذیری در طراحی شبکه

  امکان عبور ۱۴۴ کر فیبر در یک تیوپ ۱۰ میلی متری 
  سرعت ارتقاء شبکه در آینده

  انشعاب آسان
  حداقل هزینه و فضای الزم برای حفاری و نصب داکت

  کاهش سرمایه گذاری اولیه
  سهولت تزریق در شبکه داکت موجود
 امکان ارسال )شوت( کابل تا ۲ کیلومتر

  تنوع سایز و ابعاد برای کاربرد های متنوع
  استحکام باال و مقاومت زیاد در برابر له شدگی و خرد شدن

 تنوع رنگ و چاپ متراژ برای سهولت اجرا
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FCCC راه اندازی خط تولید کابل های نوری در

شرکت فنی و مهندسی کارت اعتبار فارس با برند FCCC،  با بیش از ۲۰ سال سابقه 
ــیو مخابراتی  )اعم از RF و نوری( که مکمل اقالم اکتیو و در  فعالیت در حوزه اقالم پس
ــت؛ عالوه بر  ــع اقالم جانبی مورد نیاز در زمان نصب و راه  اندازی تجهیزات اکتیو اس واق
محصوالتی نظیر انواع بست های مخابراتی، انواع گراند کیت، انواع جمپر های مخابراتی، 
ــرق DC در کابینت هــای  ــای موردنیــاز توزیع ب ــای نوری و فیوز پنل ه ــچ پنل ه پ
مخابراتی،)FTTA)FIBER TO THE ANTENNA   و  راک های نوری، کانکتور،  
راک ۱۹ اینچ و همچنین کابل های RG که با  مشارکت یک تولیدکننده داخلی کابل تولید 
می نماید، در زمینه تولید تجهیزات پسیو شبکه های فیبر نوری نیز از سال ۸۹ تا کنون 
پیشگام بوده است. این شرکت در جهت خودکفایی اقدام به تولید اقالم پر مصرف شبکه 
نوری از قبیل  پچکورد که ارتباط بین دستگاه های اکتیو فیبر نوری و تجهیزات توزیع 
کننده شبکه نوری را برقرار می نماید و همچنین  پیگتیل ها که ارتباط بین تجهیزات توزیع 
و کابل های فیبر نوری ارتباطی را فراهم می سازد نموده است. مهندس علیرضا حیدری 
فرد، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فنی و مهندسی کارت اعتبار فارس در این 

خصوص اطالعات بیشتری ارائه می دهند:
این شرکت در آغاز اقدام به خرید تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز خطوط تولید نمود و 
با تامین مواد اولیه مصرفی از خارج کشور به تولید کابل های پچکورد و همچنین پیگتیل 
و عرضه آن ها به بازار مخابرات کشور پرداخت. سال گذشته تحقیق و توسعه در رابطه با 
تولید انواع کابل های نوری در دستور کار واحد مهندسی قرار گرفت و شرکت کارت اعتبار 
فارس با استعانت از خداوند بزرگ در راستای ارتقاء و گسترش تولید یکی از پر مصرف ترین 
مواد اولیه این صنعت که همان پچ کابل ها است، گام برداشت، در همان سال خط تولید 
کابل های نوری بر اساس نیاز کشور خریداری و در سال جاری که سال »حمایت از کاالی 

ایرانی« است،  تجهیزات مذکور نصب و راه اندازی گردید. 
تولید جدید در دو خط با مشخصات ذیل دائر گردیده است:

ــال و قابلیت تولید کابل نوری در  ــط اول با ظرفیتی حدود ۱۰۰ هزار کیلومتر در س خ
قطرهای مختلف ۰/۹ ، ۲ و 3 میلی متر به صورت دابلکس و سیمپلکس جهت مصرف 
در داخل ساختمان ها  )Indoor( و در انواع سینگل مود و مالتی مود و با روکش های 

PVC.LSZH.OFNR.OFNP راه اندازی گردیده است.
خط دوم نیز با ظرفیت حدود ۱۰۰ هزار کیلومتر در سال توانایی تولید انواع کابل های مورد 
نیاز تا قطر 5 میلی متر جهت الیه سوم شبکه های توزیعFTTH  را دارد، که پر مصرف 
ترین آن ها به نام کابل دراپ با ظرفیت های دو و چهار ُکر جهت مصرف در داخل ساختمان 

و همچنین خارج از ساختمان )Outdoor( بر اساس شرایط آب و هوایی و محیطی در 
ــبکه های موبایل جهت  انواع و رنگ های گوناگون و نیز کابل های پچکورد مورد نیاز ش

اینترفیس CPRI  و شبکه های FTTA   را شامل می گردد.
  در این راستا چه انتظاری از مسووالن دارید؟

همانطور که پیش از این هم در مصاحبه های مختلف اعالم کردیم: سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی باید نقش فعال تری در حمایت از تولید داخلی و الزام اپراتورهای کشور 
به خرید از منابع داخلی ایفا نماید.  خوشبختانه در سال جاری که تحت عنوان »حمایت 
از کاالی ایرانی«  نامگذاری شده است  این موضوع بصورت جدی در دستور کار سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار گرفته است و با تعامل سندیکای صنعت مخابرات 
ایران و تشکیل کارگروه موضوع مصوبه ۱۶3 کمیسیون تنظیم مقررات در حال پیگیری 

است. 
  اما کالم آخر

اطمینان داریم، با حمایت سازمانهای ذیربط و پیگیری های مستمر سندیکای صنعت 
مخابرات ایران  و همکاری و همدلی شرکت های عضو سندیکای مذکور می توانیم، بخش 
عمده  اقالم مورد نیاز شبکه های پسیو مخابراتی را در داخل به تولید انبوه برسانیم و کشور 

را از این نظر بی نیاز نماییم. 
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گفت وگوی
ویژه

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران:

تحریم ها فرصتی استثنایی برای تولیدکنندگان مخابرات داخلی است

با حضور پررنگ در منایشگاه تلکام دوربان، در زنجیره تامین برندهای معترب جهانی قرار می گیریم

خطوط اعتباری و تضامین صادراتی به رشکت های مخابراتی اختصاص یابد

 سندیکای صنعت مخابرات ایران شامل چه تعداد شرکت است و این 
شرکت ها در کدام حوزه ها مشغول به فعالیت هستند؟ 

ــدود ۷۰ درصد آن ها  ــت که ح ــرکت عضو اس ــال حاضر دارای ۱۲۲ ش ــندیکا در ح س
شرکت های تولیدی و 3۰ درصد شرکت های خدمات فنی مهندسی در حوزه ارتباطات 
و فناوری اطالعات هستند.شرکت های تولیدی عمدتا دارای بخش های R&D پیشرفته 
ــته مبتنی برIP  و همچنین  ــبکه هس برای طراحی تجهیزات رادیویی، انتقال نوری، ش
سیستم های دسترسی می باشند.شرکت های فنی مهندسی عضو سندیکا  از مرحله مشاوره 
و طراحی تا اجرای پروژه ها، نگهداری و بهره برداری از شبکه های مخابراتی فعالیت دارند.
فعالیت های گسترده سندیکا و حضور پررنگ در محافل مختلف تصمیم گیری و همچنین 
نقش راهبردی برای اعضا و دفاع از حقوق آنان باعث شده که عالقمندی برای عضویت 
در این سندیکا بیشتر شود؛ به طوریکه در چهار سال گذشته تعداد شرکت های عضو به 
دو برابر افزایش یافته و برآورد می شود که تا پایان سال جاری تعداد اعضا به ۱۴۰ شرکت 

زه�را طاه�ری

مهندس فرامرز رستگار، عضو هیات مدیره و دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران در گفت وگوی ویژه این شماره از ماهنامه نسل چهارم به موانع، چالش ها و 
فرصت های صنعت مخابرات داخلی در شرایط پیش رو پرداخته است، که به شرح ذیل به استحضار مخاطبان می رسد.

افزایش یابد. قابل ذکر است که جذب شرکت های توانمند در حوزه تخصصی هر تشکل از 
شاخص های مهم ارزیابی توسط اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی به عنوان پارلمان 

بخش خصوصی می باشد.

  در فض�ای رقابتی، کیفیت تجهیزات مخابراتی ش�رکت های عضو 
سندیکا نسبت به نمونه های خارجی در چه سطحی است؟ 

تجهیزاتی که در شبکه های مخابراتی استفاده می شوند حتما باید از استانداردهای معتبر 
ــند در غیر این صورت، یک سیستم غیراستاندارد در زنجیره شبکه باعث  برخوردار باش
اختالل در خدمات می شود؛ بنابراین وقتی صحبت از تولید داخلی تجهیزات مخابراتی 

می شود یعنی حداقل های الزم فنی رعایت شده است. 
انتخاب تجهیزات تولید داخل توسط اپراتورهای مخابراتی پس از بررسی های فنی الزم، 

انجام آزمایش های مختلف کارخانه ای و اجرای طرح پایلوت در شبکه صورت می گیرد.
ــوالت خارجی، با در نظر گرفتن روش  ــرایط برابر با محص در بحث رقابت قیمتی، در ش
پرداخت ها، بسیاری از کاالهای ساخت داخل، یا قابل رقابت با نمونه های خارجی است و یا 

با حمایت کوتاه مدت برای شکل گیری تولید، قابل رقابت خواهد شد. 
اگر ویژگی هایی مانند عدم وابستگی، پشتیبانی فنی، مسائل امنیت، صرفه جویی ارزی و 
همچنین اشتغال و رشد فناوری به آن اضافه شود، رقابت پذیری این تولیدات به مراتب 
بیشتر خواهد بود.وقتی صحبت از روش پرداخت می شود منظور ریسک باال در پرداخت به 

تولید کنندگان داخلی و پایین بودن ریسک در خریدهای خارجی است. 
در خریدهای خارجی که به صورت گشایش اعتبار اسنادی از طریق بانک ها صورت می گیرد، 
بخش عمده پرداخت با حمل کاال به کشور یا بالفاصله انجام می شود و یا به صورت مدت دار 
با لحاظ بهره بانکی و با  ارز معتبر صورت می پذیرد، ولی در خریدهای داخلی پرداخت ها 
براساس صورت وضعیت و طی مراحل مختلف انجام می گیرد و در آن نرخ تعدیل برای 
افزایش قیمت ارز وجود ندارد، ضمن اینکه در بسیاری از موارد با تاخیر چند ساله و بدون 
در نظر گرفتن جریمه دیرکرد صورت حساب ها پرداخت می شود، درحالی که مالیات ارزش 
افزوده آن درهمان زمان صدور صورتحساب باید پرداخت شود در غیر اینصورت مشمول 
جریمه سنگین می گردد. تالش های زیادی برای فعال نمودن گشایش اعتبارات ریالی در 
قراردادهای داخلی صورت گرفته است ولی چون به نفع کارفرمایان نیست متاسفانه تاکنون 

اجرایی نشده است. 

 مزیت نسبی تجهیزات مخابراتی داخلی در مقایسه با نمونه خارجی 
چیست؟

همان طوری که عنوان شد، عدم وابستگی به سازندگان خارجی، پشتیبانی فنی ارزانتر و 
ارائه راه حل های بومی از مزیت های استفاده از محصوالت داخلی است و در برخی از موارد 
همچون طراحی می توان گفت طراحی ها جدیدتر از طراحی شرکت های خارجی است، 
لذا قیمت تمام شده کمتر و قابلیت رقابت بیشتر است که نمونه آن تجهیزات انتقال نوری 
و شبکه های هسته مبتنی برIP  است. در سال های اخیر به علت تحریم و یا ادغام بعضی 
شرکت های خارجی در شرکت های دیگر بین المللی، اختالل فراوان در پشتیبانی های فنی 
آنان ایجاد شده که اپراتورها را با مشکل مواجه نموده خصوصا تجهیزاتی که نرم افزار آن، بر 

مبنای الیسنس خریداری گردیده است. 
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اگر مسئولین کشور در مقابل محدودیت هایی که برای 
خریدهای خارجی ایجاد می شود به جای دنبال کردن راه های 

جبرانی برای واردات به دنبال اتکا به تولیدات داخلی باشند 
و موانع سر راه آن را برطرف نمایند این تحریم نه تنها تهدید 
نخواهد بود بلکه به یک فرصت استثنایی تبدیل خواهد شد.

وزیر، رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، رییس پژوهشگاه فضایی، اینجانب از 
طرف سندیکای صنعت مخابرات ایران و نماینده سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور است. 
نقطه ضعفی که جلوتر در مورد اجرایی نشدن پیوست فناوری اشاره کردم مربوط می شود 
به عدم تشکیل شورای راهبری که دبیرخانه آن معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات 

می باشد. 

 در ش�رایط فعلی و اعمال تحریم های آمریکا علیه ایران و همچنین 
تبعیت برخی شرکت های مخابراتی بزرگ دنیا از این سیاست ها آینده بازار 

مخابراتی کشورمان را چگونه می بینید؟
در طول چهل سال بعد از پیروزی انقالب تاکنون چندین بار این شرایط ایجاد و خوشبختانه 

کشور سربلند از آن خارج شده است و این بار نیز چنین خواهد بود.
اگر مسئولین کشور در مقابل محدودیت هایی که برای خریدهای خارجی ایجاد می شود 
به جای دنبال کردن راه های جبرانی برای واردات به دنبال اتکا به تولیدات داخلی باشند و 
موانع سر راه آن را برطرف نمایند این تحریم نه تنها تهدید نخواهد بود بلکه به یک فرصت 
استثنایی تبدیل خواهد شد که کشورهای بزرگ از ترس آن، با دست خود تحریم ها را 
لغو خواهند نمود. شعار این سندیکا برای سال ۹۷، معرفی حداقل چهل محصول جدید 
پیشرفته مخابراتی به بازار کشور است که خوشبختانه تاکنون طبق برنامه پیشرفت داشته 
ــت. در مراسم روز جهانی ارتباطات که در هفته پایانی اردیبهشت امسال برگزار شد  اس
بخشی از محصوالت جدید مانند DWDM با سرعت ۲۰۰ گیگا، تجهیزات اکتیو نوری 
ــبکه FTTX شامل OLT و ONT،  تجهیزات شبکه NGN/IMS، میکرو داکت  ش

نوری، روتر، ماژول های هوشمند اینترنت اشیاء معرفی شدند. 

  ت�وان صنعت مخابرات برای حض�ور در بازارهای بین المللی در چه 
سطحی است؟ 

ورود به بازارهای مخابراتی بین المللی فقط بحث کیفیت، قیمت و شرایط تحویل نیست 
بلکه باید برندسازی انجام شود. برای تبدیل به یک برند معتبر، ابتدا باید در زنجیره تامین 
برندهای معتبر جهانی قرار بگیریم که در این زمینه اقداماتی در دست انجام است که اولین 
مناسبت آن حضور پررنگ در نمایشگاه تلکام آفریقای جنوبی که در شهریور امسال برگزار 
خواهد شد می باشد. همان طوری که در سیاست های نظام نامه پیوست فناوری ابالغی 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی آمده است قصد داریم تولیدات داخلی که در زنجیره تامین 
ــرکت Irancell/MTN است را از طریق شرکت MTN که در ۱۰ کشور آفریقایی  ش

دارای شبکه مخابراتی می باشد، وارد زنجیره تامین بین المللی نماییم. 

  در ارزیاب�ی نهایی از وضعیت فعلی ب�ازار و آینده صنعت مخابراتی 
ایران و دنیا پیشنهادهای شما به فعاالن صنعت مخابرات در داخل کشور 

چیست؟
تقویت هر چه بیشتر بخش تحقیق و توسعه )R&D(، تقویت بخش رضایت مشتریان 
)CRM(، همکاری با شرکت های نوپا و نوآور، همکاری با مراکز تحقیقاتـی و صنعتــی 
بین المللی از جمله مواردی است که در سال های اخیر به اعضا خاطرنشان شده و بسیاری 

از موفقیت های فعلی در سایه این اقدامات صورت گرفته است. 

  در حال حاضرآیا صنعت مخابرات کشور به سطحی رسیده که بتواند 
بدون حمایت دولت روند توسعه ای داشته باشد؟

ــت که بدون حمایت دولت روی پای خود ایستاده است، وقتی  صنعت مخابرات سالهاس
صحبت از حمایت دولت می شود منظور انجام کارهایی است که در کل دنیا برای پشتیبانی 
از تولیدات رایج است مانند حمایت های مالیاتی، تعرفه های گمرکی و تسهیالت بانکی ارزان 

قیمت، که اگر چنین نباشد نمی بایستی انتظار رقابت داشت. 
ــته های صنعت مخابرات از دولت، همکاری در زمینه صادرات است یعنی  یکی از خواس
استفاده از فرصت های سیاسی و اختصاص خطوط اعتباری و تضامین صادراتی است که 
این هم در کشورهای صنعتی به ویژه کشور چین بخوبی توسط دولت انجام می شود و این 

امر باعث توسعه صادرات و افزایش رقابت شرکت های چینی شده است. 
در موضوع صادرات تجهیزات مخابراتی الزم است که شرکت های دولتی و یا شرکت های 
خصوصی که با پروانه سازمان تنظیم مقررات به ارائه خدمات مخابراتی مشغول هستند نیز 
وارد بازارهای بین المللی شوند و شرکت های تولید داخلی که در زنجیره تامین آن ها هستند 

را نیز وارد آن بازارها نمایند. 

 سیاس�ت مجموعه وزارت ارتباطات در دولت دوازدهم در راس�تای 
حمایت از تولید داخل را چگونه ارزیابی می کنند. 

ــبختانه وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان  خوش
مهم ترین وزرای مرتبط با این صنعت، تالش های خوبی را در این زمینه آغاز کرده اند که 
به تدریج شاهد ثمرات آن هستیم. تعیین کاالی مخابراتی ساخت داخل توسط وزارت 
ارتباطات و اعالم آن به وزارت صنعت و نهایتا مصوبه دولت برای منع ورود این تجهیزات 
از خارج، از جمله تفاهمات این دو وزارتخانه در راستای حمایت از تولیدات داخلی است. 
استفاده از اهرم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای نظارت بر فعالیت های 
ــای داخلی طبق مصوبه ۱۶3  ــتر از توانمندی ه ــتفاده بیش اپراتورهای ارتباطی برای اس

کمیسیون تنظیم مقررات از دیگر سیاست های وزارت ارتباطات می باشد. 
ــت فناوری در قراردادهای خارجی برای انتقال تکنولوژی و استفاده موثر از منابع  پیوس
داخلی از بابت اینکه آئین نامه اجرایی آن توسط وزارت ارتباطات تنظیم و تصویب شده به 
عنوان نقطه قوت و از اینکه متاسفانه به خوبی اجرا نمی شود از نقاط ضعف آن است که این 
سندیکا برای فعال شدن آن چندین بار تاکید نموده و انتظار دارد وزیر محترم ارتباطات 
برای رفع این مشکل اقدام نمایند.آیین نامه پیوست فناوری براساس نظام نامه پیوست 
فناوری ابالغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تهیه گردیده است که اصول زیر می بایستی 

در آن رعایت شود:
ــرکت های ایرانی با همکاری بین شرکت های ایرانی و خارجی  - واگذاری انجام کار به ش

)انتقال دانش طراحی و مدیریت طرح/ محصول(، 
- حداکثر بکارگیری منابع انسانی متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقای دانش تخصصی 

و مهارت نیروی انسانی،
- انتقال فناوری به شرکت های داخلی و حداکثر تامین مواد مورد نیاز پروژه و اجرای آن 

از داخل کشور، 
- صادرات محور بودن همکاری شرکت های مجری داخلی و خارجی و ورود شرکت های 

ایرانی به زنجیره تامین بین المللی شرکت های خارجی،
- مشارکت در فعالیت های توسعه کارآفرینی دانش بنیان،

ــعه مشترک با مراکز علمی، پژوهشی دارای مجوز و شرکت های دانش  - تحقیق و توس
بنیان داخلی،

که نظارت بر اجرای صحیح آیین نامه اجرایی پیوست فناوری و همچنین سیاست گذاری 
در این زمینه برعهده شورای راهبری پیوست فناوری است. اعضای شورای راهبری پیوست 
فناوری در وزارت ارتباطات با حکم وزیر ارتباطات منصوب شده اند که مرکب از دو معاون 

گفت وگوی
ویژه



13
97

اه 
د   م

ردا
��

/ خ
 3

ه 3
مار

ش
w

w
w

.4
G

ne
w

s.
ir

28

زه�را طاه�ری

عضو هیات رییسه  کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی:

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی:

با حامیت دولت از صنعت مخابرات داخلی شاهد شکوفایی کامل این صنعت خواهیم بود

با وجود تحریم ها، رشد تکنولوژیکی صنعت مخابرات داخلی مناسب است

ــد دارد که زمانی ظرفیت صنعت  ــیون صنایع و معادن مجلس،  تاکی دبیر اول کمیس
ــرکت های خارجی به بازار مخابرات  ــید، از ورود ش مخابرات داخل به حد مطلوبی رس

کشور جلوگیری شود.
حجت االسالم سید جواد حسینی کیا در گفت وگو با ماهنامه نسل چهارم، در ارزیابی 
ــه وجود تحریم ها  ــرات داخلی با توجه به وجود تحریم ها، گفت: همیش صنعت مخاب

ــت، در عین آنکه در مقطعی محدودیت ها و  ــکوفایی صنعت داخلی شده اس باعث ش
محرومیت هایی را برای ما به وجود می آورد و مشکالتی را طبیعتا خواهیم داشت، ولی در 
بلندمدت موجب آن می شود که فرزندان فهیم ایرانی به سطح باالیی از تکنولوژی و علم 
دست یابند. عضو هیات رییسه  کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اظهار کرد: نمونه هایی 
را در صنایع مختلف به خصوص صنعت مخابرات داخلی شاهدیم و این شکوفایی خود 
ــتند و باید بتوانیم از آن  به خود به وجود می آید، ولی این تحریم ها برای ما آزمون هس
عبور کنیم و از طرف دیگر دولت باید پس از آنکه ظرفیت داخلی ایجاد شد، مانع ورود 
شرکت های خارجی به داخل شود تا نتوانند بازار داخل را در دست گرفته و به صنعت ما 

خساراتی را وارد کنند و جای صنعت داخلی را بگیرند.
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس، افزود: با توجه به شرایط فعلی شاهد مشکالتی 
خواهیم بود ولی این مشکالت مقطعی هستند که امری طبیعی است و برای صنعت 
مخابرات داخلی افق خوبی پیش بینی می شود. تکنولوژی و علوم در این حوزه پیشرفت 
کرده است ولی در این لحظه با توجه به شرایط حاکم دچار مشکالتی خواهیم بود، اما در 

نهایت این سختی ها باعث تقویت صنعت و تکنولوژی داخلی خواهد شد. 
حسینی کیا در رابطه با نقش دولت در حمایت از صنعت داخلی نیز، افزود: این شرایط 
ــور دولت را می طلبد که پای کار آمده و با حمایت صنعت داخلی، این صنعت به  حض

شکوفایی کامل دست یابد. 

ــیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، معتقد است: با توجه به  یک عضو کمیس
وجود تحریم ها در صنعت مخابرات، در بخش خصوصی و تولید داخلی کشور، شاهد رشد 

تکنولوژیکی ارتباطی خوبی هستیم.
دکتر عبداهلل رضیان، در گفت وگو با ماهنامه نسل چهارم پیرامون شرایط فعلی صنعت 
مخابرات داخلی با توجه به وجود تحریم ها و نقش حمایتی دولت از این صنعت، گفت: 

صنعت مخابرات ایران طی این سال ها رشد خوبی داشته است. 
وی، ادامه داد: طی یکی دو سال اخیر، بازدیدهایی که از بخش های مختلف این صنعت 
از شرکت مخابرات گرفته تا زیرساخت های ارتباطی صورت گرفته، رشد باالیی را شاهد 

بودیم.
وی افزود: با توجه به تحریم هایی که وجود دارد، نوساناتی را شاهدیم و شرکت هایی که 
در گذشته با صنعت مخابرات ما همکاری می کردند، کمی ما را دچار مشکل کردند، اما 
در حال حاضر این صنعت در جایگاه خوبی قرار گرفته و با شرایطی که حاکم است دچار 

مشکل چندانی نخواهیم شد.
نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسالمی، خاطرنشان 
ــرایط زیرساختی، صنایع مخابراتی دارای شرایط مطلوبی است. به عنوان  کرد: از نظر ش
ــی از صنعت ارتباطی و مخابراتی ما  مثال در بحث فیبرنوری خوب عمل کردیم. بخش
همین بحث فیبر نوری و زیرساخت هاست. شبکه های تلفن همراه و اینترنتی کشور به 
خوبی عمل می کنند. در مجموع می توان گفت که امکانات و زیرساخت های این صنعت، 

مناسب است. 
دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس، افزود: البته در این صنعت با توجه به شرایط 
فعلی شاهد مشکالتی هستیم که با  کمک متخصصان داخلی در زمینه  ارتقای تکنولوژی 

تالش هایی انجام شده است و به نتایج مطلوبی هم رسیده ایم. 
وی، اظهار کرد: با توجه به جلساتی که با وزارت ارتباطات داشتیم مشکل خاصی در این 

صنعت دیده نشده است و در بخش خصوصی و تولید داخلی با توجه به وجود تحریم ها، 
رشد تکنولوژیکی ارتباطی خوبی را شاهد هستیم.

گفت وگوی
ماه
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عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای  اسالمی:

رییس کمیته  ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی:

تحریم ها در بعد خود تحریمی بیشرت منایان است تا تحریم های خارجی

قطع همکاری رشکت های بزرگ مخابراتی با ایران، خللی در صنعت ما ایجاد نخواهد کرد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، گفت: تحریم ها تاثیر جدی در 
صنعت مخابرات نخواهند داشت، چراکه اگر یک سری از شرکت ها همکاری خود را قطع 

کنند، قطعا شرکت های دیگری هستند که جایگزین شوند.
رمضانعلی سبحانی فر در گفت وگو با ماهنامه نسل چهارم پیرامون حجم بازار صنعت 
مخابرات، گفت: بازار این صنعت حدود شش میلیارد دالر است و در حال حاضر سهم 
بازار داخلی ۱.۷ میلیارد دالر است. این سهم می تواند قابل افزایش باشد و سهم بیشتری 

از این بازار گرفته شود.
وی ادامه داد: این امری طبیعی است که از کاالهای داخلی حمایت شود و خرید تجهیزات 
و نرم افزارهای مربوطه از محصوالت داخلی تهیه شوند. با حمایت هایی که از تولید داخلی 

انجام می شود، می توانیم این سهم را افزایش دهیم. 
ــورای اسالمی، پیرامون تاثیر تحریم ها بر صنعت  رییس کمیته  ارتباطات مجلس ش
ــان کرد: تحریم ها تاثیر جدی در صنعت مخابرات نخواهند  مخابرات داخلی، خاطرنش
داشت، چراکه اگر یک سری از شرکت ها همکاری خود را قطع کنند، قطعا شرکت های 
دیگری هستند که جایگزین شوند و همکاری با آنها صورت گیرد و مشکلی در این صنعت 

پیش نیاید.
وی در پایان افزود: در صورت قطع همکاری با شرکت های بزرگ خارجی، در بحث صنعت 

مخابرات و شبکه ارتباطی کشور، مشکل خاصی به وجود نخواهد آمد.

عضو فراکسیون امید مجلس، گفت: در خصوص حمایت از تولید داخلی  چندان کارنامه 
موفقی را شاهد نیستیم و اصال موضوع تحریم ها در بعد خود تحریمی بیشتر نمایان است 

تا  تحریم های خارجی.
سیده حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای  اسالمی در گفت وگو 
با ماهنامه نسل چهارم پیرامون وضعیت کنونی صنعت مخابرات داخلی با وجود تحریم ها 
و نقش حمایتی دولت از این صنعت در شرایط کنونی، گفت: متاسفانه علی رغم تــوان 
شرکت های داخلی برای تولید بخشی از تجهیزات، حمایت های واقعی چندان به چشم 
نمی خورد، اما به دلیل عطش خرید تجهیزات خارجی که بعضا حتی مشابه داخلی هم 
دارند، مانند تجهیزات DWDM در انتقال، ولیکن خرید تجهیزات خارجی همچنان در 

اولویت برخی مدیران دولتی این صنعت است.
ــاهد  ــه داد: لذا در خصوص حمایت از تولید داخلی چندان کارنامه موفقی را ش وی ادام
نیستیم و اصال موضوع تحریم ها در بعد خود تحریمی بیشتر نمایــان است تا تحریم های 

خارجی.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسالمی، خاطرنشان کرد: بهترین 
ــط بخش های  ــرکت های داخلی به همراه ارزیابی کارایی آنان توس ــور ش روش، حض
غیردولتی خواهد بود و به عنوان مثال می توان حضور شرکت های داخلی را به صورت 
ــب  پایلوت در بخش هایی از صنایع مخابراتی مورد آزمون قرار داد که در صورت کس
ــته  ــان غیردولتی بتوانند در پروژه های بزرگتر حضور داش ــط ارزیاب نمره قبولی توس

باشند.
زرآبادی، اظهار کرد: می توان گفت در حوزه ارتباطات شرکت های زیادی هستند که 
تجهیزات ارایه می کنند و چندان الزامی به خرید از شرکت های بزرگی که وابسته به 
تکنولوژی خارجي هستند وجود ندارد و به عقیده بنده کار ارتباطات با وجود تحریم ها 

کما فی السابق راه می افتد.

گفت وگوی
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چالش های فضای كسب و كار در ایران و راه های برون رفت

زیر
ذره بین

ــرو در  ــال ۲۰۱۷ بانک جهانی، امتیاز فاصله ایران تا اقتصاد پیش ــاس گزارش س بر اس
سهولت انجام کسب و کار در سال ۲۰۱۶ میالدی 5۷.۰۸ بوده و در سال ۲۰۱۷ میالدی 
5۷.۲۶ اعالم شده است. طبق گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی از وضعیت بین المللی 
ــاخص سهولت انجام کسب وکار، جایگاه ایران در بین ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۰ قرار  ش
گرفته است. این گزارش نشان می دهد، امتیاز ایران از نظر شاخص سهولت کسب وکار، 
نسبت به سال قبل بهبود یافته است، اما ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان با نزول 
سه پله ای در میان ۱۹۰ کشور مورد بررسی، در جایگاه ۱۲۰ قرار گرفته است. اگرچه 
گزارش ها نشان می دهد که ایران اقدامات موثری را در راستای تسهیل فضای کسب وکار 
ــال ۲۰۱۷ انجام داده است، اما در مقایسه با سایر کشورها این اقدامات منجر به  در س
ارتقای جایگاه ایران در رتبه بندی جهانی نشده است. چراکه بانک جهانی، رتبه ایران را 
در ۷ شاخص ضعیف گزارش کرده است و تنها در دو مورد بهبود رتبه را شاهدیم و در 
یک مورد نیز تغییری حاصل نشده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، وضعیت رتبه 
ایران در ۱۰ شاخص سهولت کسب وکار در سال ۲۰۱۷ نشان از این دارد که رتبه ایران 
در شروع کسب وکار )رتبه ۱۰۲(، اخذ مجوز ساخت )رتبه ۲۷(، دسترسی به زیرساخت 
)رتبه ۹۴(، ثبت مالکیت )رتبه ۸۶(، اخذ اعتبارات )رتبه ۱۰۱(، حمایت از سهامداران 
خرد )رتبه ۱۶5(، سهولت پرداخت مالیات )رتبه ۱۰۰(، تجارت فرامرزی )رتبه ۱۷۰(، 
ــهولت اجرای قراردادها )رتبه ۷۰(، ورشکستگی و پرداخت دیون )رتبه ۱5۶( است.  س
نکته قابل تامل دیگر در این گزارش این است که ضعیف ترین عملکرد ایران در مقایسه 

با سایر کشورها، مربوط به »تجارت فرامرزی« است.
با توجه به شرایط کشور، سیاستگذاری کالن جهت بهبود فضای کسب و کار، مستلزم 
برنامه ریزی اساسی با نگاه ویژه به بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان بیشترین تعداد 
واحدهای کشور است. الزم به ذکر است که در ایران با توجه به شاخص تعداد شاغالن، 
ــوب  ــط محس ــاغل، در زمره صنایع خرد، کوچک و متوس بنگاه های زیر ۱5۰ نفر ش

می شوند.

  مولفه های تحلیل کسب و کار و محیط پیرامون
  تحلیل محیط پیرامون فضای کسب و کار

-  محیط داخلی شامل عناصر داخلی کسب و کار است از جمله مالکان، هیأت مدیره، 
کارمندان و فرهنگ سازمانی.

-  محیط خارجی در مقیاس خرد )محیط کار( شامل هر کسب و کار و یا مصرف کننده 
خارج از سازمان است که در ارتباط مستقیم با سازمان می باشد؛ از جمله مشتریان، رقبا، 

براس�اس آخرین گزارش بانک جهانی، فضای کس�ب و کار در ایران از منظر ش�اخص های دهگانه آن که عبارتند از » شروع کسب وکار«، » اخذ مجوز ساخت«، 
»دسترسی به برق«، »ثبت مالکیت«، »اخذ اعتبارات«، »حمایت از سهامداران خرد«، »سهولت پرداخت مالیات«، »تجارت فرامرزی«، »سهولت اجرای قراردادها« و 
»ورشکستگی و پرداخت دیون« مناسب نمی باشد. در این مطلب، سعی شده است که با ارائه مدل تحلیل فضای کسب و کار و کنکاش در مورد مولفه های داخلی و 

خارجی موثر بر فضای کسب و کار، چالش ها و دالیل فضای نامناسب مشخص و در نهایت راهکارهای رفع چالش ها و بهبود فضای کسب و کار ایران ارائه شوند.

قانونگذاران، تأمین کنندگان و شرکای استراتژیک.
ــرایطی که به  ــامل عوامل و ش -  محیط خارجی در مقیاس کالن )محیط عمومی( ش
طور کلی همه افراد موجود در یک صنعت یا بازار را تحت تأثیر قرار می دهند؛ از جمله 
عوامل اقتصادی، عوامل بین المللی، عوامل سیاسی- قانونی، عوامل اجتماعی- فرهنگی 

و عوامل تکنولوژیکی.

  چالش ها و دالیل شرایط نامساعد محیط کسب و کار در ایران
1 - عوامل داخلی

-  مالکان: مدیر مالکی بودن واحدها و در واقع عدم دانش کافی مالکان کسب و کارها 
در ایران، به صورتی که عموما به صورت سنتی و بدون داشتن تیم مدیریتی متخصص و 

قوی اقدام به  سرمایه گذاری، تولید و تجارت می کنند.
-  کارکنان: نبود تخصص و مهارت مورد نیاز، نبود فرهنگ کاری و سیستم همکاری 

متقابل، رفتار نامناسب مالکان با کارکنان.
-   شرایط فیزیکی: تجهیزات و ماشین آالت فرسوده، نبود زیرساخت های مناسب، نبود 
سیستم لجستیک و حمل ونقل مناسب، آب و هوا، شرایط نامساعد محیط کاری و عدم 

رعایت اصول ارگونومی.
-   فرهنگ: نبود فرهنگ کار و تولید و تفکر صرف سودآوری، عدم تحویل کار مناسب، 
ــرمایـه اجتماعــی، عدم تعهــد و  ــارکت- س ــق و به موقع، نبود کار تیمی و مش دقی

مسئولیت پذیری اجتماعی، عدم توجه به محیط زیست و محیط پیرامون.
2 - عوامل خارجی

ــل: وجود تحریم های مختلف و عدم امکان معامالت و تراکنش های  ــد بین المل -   بع
مالی، نبود مشوق های مالیاتی و وام های کم بهره جهت صادرات و متقابال سرمایه گذاری 
ــرمایه گذاری خارجی در داخل، نبود  ــور، عدم ثبات و امنیت س خارجی در داخل کش
پایگاه ها و دفاتر فروش محصوالت داخلی و مطرح نبودن برند داخلی در خارج از کشور، 

نبود باراندازهای فروش و ترخیص کاال در خارج از کشور.
-   بعد قانونی- سیاسی: عدم ثبات رویه سیاسی، نبود قوانین حمایتی مالیاتی، بیمه و 
ارزش افزوده، نبود دادگاه های خاص صنعتگران، ضعف قوانین کار در زمینه حمایت از 

کارفرما و کارگر.
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-  بعد اجتماعی- فرهنگی: عدم سرمایه اجتماعی، عدم فرهنگ معرفی کاالی ایرانی.
ــتر انتقال فناوری  ــگاه و صنعت، نبود بس -  بعد تکنولوژیکی: ارتباط ضعیف بین دانش
درست و بهینه، نبود سیستم های توسعه تکنولوژی، عدم حضور شرکتهای چند ملیتی  

 .)TNC(
-  بعد اقتصادی: فضای باز جهت انواع واسطه گری بدون پرداخت عوارض و مالیات، نرخ 
بهره باال، تورم باال، عملکرد ضعیف صندوق های ضمانت، نبود کمک های مالی سرمایه 
گذاری موثر، بستر ضعیف در زمینه تجارت الکترونیک و نبود پنجره واحد جهت تسهیل 

ارائه خدمات به صنعتگران.

  راهکارهای رفع چالش ها و بهبود فضای کسب و کار در ایران
 1 - رفع چالش ها از طریق مولفه های داخلی موثر بر فضای کسب و کار:

-  مالکان: آموزش مالکان و تغییر پارادایم فکری و تفویض اختیار، به کارگیری نیروهای 
متخصص و متعهد در کسب و کارها، منوط کردن مجوزها، تسهیالت و کمکهای دیگر 
به وجود تیم مدیریتی قوی )هیچ آزمونی برای تعیین صالحیت کاری یک سرمایه گذار 
وجود ندارد(، الزام به کارگیری مشاوران قوی و همچنین تربیت مدیران موفق و کارآمد 
ــب و کار، آموزش کار گروهی و تیمی و ایجاد فرهنگ تعامل و  در حوزه مدیریت کس

تحمل یکدیگر.
ــور،  ــب و کار در کش - کارکنان: تربیت نیروهای متخصص و کارآمد و مطابق نیاز کس
گسترش فرهنگ کار و تالش و کوشش از طریق رسانه ها و تبلیغات، انطباق آموزش 

دانشگاهها با نیاز کسب و کارها، ایجاد بانک اطالعاتی از نیروها در تمامی سطوح.
ــب کاال و خدمات در داخل و خارج  ــرایط فیزیکی: ایجاد کانال های توزیع مناس - ش
کشور، استقرار کسب و کارها براساس مزیت های منطقه ای، ایجاد فرهنگ احترام انسانی 
متقابل به کارمند و کارفرما، ایجاد شرکت های حمل و نقل بهینه جهت لجستیک کاال 
و خدمات، همراهی و همکاری ارگان های مختلف با بخش کسب و کار، ارائه تسهیالت 
ــین آالت و همچنین استفاده از شرکت های فراملیتی برای  ــانی ماش جهت به روز رس
سرمایه گذاری های مشترک جهت ارتقای تکنولوژی، ایجاد زیرساخت های مشترک در 

رسانه ها و فضای مجازی.
-   فرهنگ: افزایش سرمایه اجتماعی ایران، افزایش تعهد و مسئولیت اجتماعی، حفظ 
محیط زیست، تبلیغ فرهنگ اشتغال، کار و کارآفرینی و معرفی کاالی ایرانی از طریق 

رسانه ها، شهرداری ها و مساجد.
ــگ کارآفرینی در  ــگاهها از مکانهای صنعتی و ایجاد فرهن ــدارس و دانش ــد م - بازدی

دانش آموزان و دانشجویان.
2 -  رفع چالش ها از طریق مولفه های خارجی موثر بر فضای کسب و کار:

ــورهای هدف از جمله ایجاد  -  بعد بین الملل: ایجاد راهکارهای تراکنش مالی با کش
بانکهای مشترک، ایجاد دفاتر فروش در کشورهای هدف، تغییر رویکرد سفیران مستقر 
در کشورهای مختلف به سوی ایجاد و گسترش بستر تبادالت اقتصادی، ارائه مشوق ها 
ــورهای هدف، احداث  و جوایز صادراتی برای صادرکنندگان، احداث خانه تجار در کش
ــای ایرانی، تبدیل کردن ایران به یک  ــگاههای زنجیره ای معرفی و توزیع کااله فروش
ــیل، ایجاد باراندازهای ترخیص کاال در  برند جهانی در حوزه های دارای ارزش و پتانس
ــرمایه گذاری خارجی از طریق ارائه مشوق های مختلف  ــورهای هدف، جذب س کش
ــترک، ایجاد بسترهای مجازی معرفی پتانسیل های  ــرمایه گذاری های مش جهت س
سرمایه گذاری در ایران به زبان های مختلف و ایجاد برند ملی، استفاده از شرکت های 
مدیریت صادرات جهت مطالعات بازار و صادرات تخصصی و هدفمند محصوالت صنایع 

کوچک و متوسط.

-  بعد قانونی- سیاسی: ایجاد ثبات سیاسی در روند معامالت روابط بین الملل، اصالح 
قوانین بیمه و مالیات بر اساس سطح کسب و کارها، ایجاد دادگاه های خاص کسب و 
کار، تبلیغات در رسانه ها جهت معرفی پتانسیل های موجود مثل گردشگری و سالمت، 
ارائه مشوق های مختلف مالیاتی و سرمایه گذاری، ایجاد و تقویت  NGOهای کار و 
ــات دانش بنیان، ارائه رویکرد اشتغالزایی در قبال  کارگری و حمایت از تولید و موسس

تسهیالت و تخفیفات بیمه ای.
-  بعد اجتماعی- فرهنگی: ایجاد موسسات و نهادهای پشتیبان تولید و دانش بنیان، 
ــور از طریق سفارتخانه ها،  ــور و معرفی ظرفیتهای کش جذب فرصتهای خارج از کش
تبلیغات مختلف در رسانه ها و اماکن عمومی و مساجد در خصوص معرفی کاالی ایرانی 

و گسترش فرهنگ کارآفرینی، تولید و اشتغال.
توسعه صنعت فرهنگ محلی با پیاده سازی پروژه »هر شهر یک محصول«. این پروژه 

ایده جالبی جهت گسترش توانمندیهای بومی هر شهر می باشد.  
-   بعد تکنولوژیکی: بسترسازی و حرکت به سمت سرمایه گذاری در عرصه تکنولوژی های 
نوین و به روز دنیا از جملهIT  و الکترونیک، جذب شرکت های فراملیتی جهت ایجاد 

پروژه های مختلف.
-  بعد اقتصادی: توسعه خوشه های کسب و کار که در واقع حمایت گروهی از باالترین 
ــر ارزش افزوده و کاهش  ــه ای و در نتیجه ایجاد حداکث ــیل و مزیت های منطق پتانس
ــد، ایجاد و تقویت برند  ــده در زمینه تولید و صادرات می باش هزینه ها و بهای تمام ش
مشارکتی برای پتانسیل های هر منطقه جهت گسترش شبکه فروش در داخل و خارج 
ــور، ایجاد فروشگاه های عرضه محصوالت بومی هر منطقه در مناطق استراتژیک  کش
ــات مردم نهاد، حمایت از تولید و علم، ارائه تسهیالت  ــور، ایجاد صندوق و موسس کش
ــطه گری و  ــتغالزایی در زمینه تولید، مبارزه با رانت و واس ــا نرخ بهره کم به ازای اش ب
واردات بی رویه، پایین آوردن نرخ مالیات تولیدکنندگان به ازای اشتغالزایی آنها در عرصه 
تولید، گسترش خدمات الکترونیکی در ارائه خدمات مختلف همچون صدور مجوز به 
ــازی کامل سیاست خدمات یکپارچه پنجره واحد  جهت کاهش  صنعتگران و پیاده س

زمان راه اندازی کسب و کارها.

  نتیجه گیری
ــاغل، با موانع و مشکالت قابل  ــب و کار در ایران جهت راه اندازی انواع مش فضای کس
ــت که با یک نگاه به گزارش آمار بانک جهانی، رتبه پایین کسب و  توجهی مواجه اس
ــب کاری دارد. برای بهبود این فضای کسب و کار  ــان از فضای نامناس کار در ایران نش
ــب و کار کمک گرفت که تمرکز بر روی  ــوان از دو مولفه داخلی و خارجی کس ــی ت م
مولفه های خارجی شامل عوامل اقتصادی، عوامل بین الملل، عوامل سیاسی- قانونی، 
عوامل اجتماعی- فرهنگی و عوامل تکنولوژیکی بیشترین تأثیر را می تواند در بسترسازی 

مناسب برای سرمایه گذاری بهبود فضای کسب و کار داشته باشد.
منبع: تارنمای اطالع رسانی خوشه های کسب و کار 

با توجه به شرایط کشور، سیاستگذاری کالن جهت بهبود 
فضای کسب و کار، مستلزم برنامه ریزی اساسی با نگاه ویژه به 
بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان بیشترین تعداد واحدهای 
کشور است. الزم به ذکر است که در ایران با توجه به شاخص 
تعداد شاغالن، بنگاه های زیر 150 نفر شاغل، در زمره صنایع 

خرد، کوچک و متوسط محسوب می شوند.
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فناوری زنجیره بلوکی و تاثیر آن بر بخش سالمت

   چیستی زنجیره بلوکی
ــت که با استفاده از یک  ــتی از رکوردها )یا بلوک ها( اس منظور از زنجیره بلوکی لیس
ــده و امنیت داده های درون آنها حفظ می شود. هر  روش رمزگذاری به هم متصل ش
ــت شامل سه قسمت است که عبارتند از: اطالعات یک تراکنش،  بلوک در این لیس
برچسب زمانی آن و رمز بلوک قبلی. تراکنش های دخیره شده در یک زنجیره بلوک 
قابل تغییر نیستند. در حقیقت، تغییر یک بلوک مستلزم تغییر تمام بلوک های متصل 
به آن است که امری غیرممکن است. بدین ترتیب، یک زنجیره بلوک را می توان به 
یک دفترکل تشبیه کرد که می توان تراکنش های دوطرفه را در آن برای همیشه ثبت 
ــیاری از کاربردها از جمله ثبت انواع  نمود. امنیت باالی زنجیره بلوک آن را برای بس
رخدادها، مدیریت تراکنش های مالی و رای گیری مناسب می سازد. زنجیره بلوک اولین 
بار در سال ۲۰۰۸ میالدی توسط آقای ساتوشی ناکاموتو به منظور تولید و ثبت پول 
رمزشده بیت کوین به کار گرفته شد. بیت کوین نیاز به بانک ها به عنوان واسطه را در 
ــال ۲۰۱۷ میالدی تاکنون شاهد رشد  تراکنش های مالی از بین می برد. از ابتدای س
قابل توجهی در ارزش سرمایه بیت کوین هستیم. ارزش سرمایه بیت کوین به صدها 
میلیارد دالر و ارزش سرمایه صنعت زنجیره بلوک نیز به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد دالر 
می رسد. شایان ذکر است رشد سایر صنایع وابسته به زنجیره بلوکی شش برابر بیش 

از بیت کوین است. 

دکتر حسین قریب، حسین سبزیان

 )New version of internet( بسیاری زنجیره بلوک را شکل نوینی از اینترنت
می دانند و معتقدند که این فناوری پایه و اساس نسل سوم وب )web ۰.3(  خواهد 

بود. 
 )The semantic web( در واقع، نسل سوم وب که گاه از آن به عنوان وب معنایی
یاد می شود بستر ارتباطات بدون واسطه را فراهم می کند. از نقطه نظر تولید محتوا، 
تفاوت اصلی نسل اول وب )Web ۰.۱(، نسل دوم وب )Web ۰.۲( و نسل سوم وب  
ــل اول وب متشکل از سایت هایی است که محتوای آن توسط  ــت که  نس در آن اس
ــود و کاربران وب فقط مصرف کننده  افرادی خاص و یا از منابعی خاص ارائه می ش
ــتند. نسل دوم وب متشکل از سایت هایی است که محتوای آن توسط کاربران  هس
ــود و هر کاربر می تواند هم مصرف کننده و هم تولید کننده محتوا  آن تولید می ش
باشد )وبالگ ها، ویکی ها و اجتماعات اینترنتی(. حال آنکه در نسل سوم وب  کاربران 
عالوه بر محتوا می توانند سایت ها را هم بنا به نیاز خود تغییر داده و خصوصی سازی 

)customization( کنند. در شکل)۱( تفاوت انواع وب نشان داده شده است:

)۱(  تکامل انواع وب 

ــل سوم وب، کاربران و برنامه ها برای تعامل امن با یکدیگر به یک  در حقیقت، در نس
واسط مورد اعتماد متکی نیستند. در حال حاضر، پول رمزی مصداق بارز زنجیره بلوک 
ــمار می رود، اما در آینده ای نزدیک نرم افزار های متعددی بر بستـر پلتفرم هــا  به  ش
ــتم های عامل )مانند EOSIO( زنجیره بلوک توسعه  )مانند ethereum( و سیس
ــل سوم وب از یک معماری چهار الیه ای برخوردار  خواهند یافت. از دیدگاه فنی، نس
ــکل )۲( این  ــت. مطابق ش خواهد بود که اولین الیه آن یک پلتفرم زنجیره بلوک اس

الیه ها عبارتند از:
)ethereum الیه تراکنش غیرمتمرکز )یک پلتفرم زنجیره بلوک  مانند   

)IPFS الیه ذخیره فایل غیرمتمرکز )یک سیستم فایل توزیع  شده مانند   
)Matrix الیه تبادل پیغام غیرمتمرکز )شبکه های ارتباطی مانند   

)GOLEM الیه پردازشی قوی ) مانند   

 شکل )۲( معماری پایه زنجیره بلوکی



w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

33

13
97

اه 
د   م

ردا
��

/ خ
 3

ه 3
مار

ش

نگاه نو

  تحول بخش سالمت توسط فناوری زنجیره بلوکی 
انقالب زنجیره بلوکی در صنعت مراقبت های پزشکی وارد شده است و این تنها شروع 
ماجرا است. مطالعه انجام شده توسط شرکت آی بی ام به نام “تحرکات حوزه پزشکی 
و سالمت برای استفاده از تکنولوژی زنجیره بلوکی ” تیم سازی و برنامه ریزی می کند، 
ــان داد که ۱۶ درصد از مدیران مورد بررسی در نظام پزشکی و سالمت  تحقیقی ، نش
ــور راه اندازی یک راه حل تجاری زنجیره بلوکی  در  ــای جامعی به منظ دارای برنامه ه
سال جاری هستند، در حالی که انتظار می رود تا سال ۲۰۲۰ این رقم به 5۶ درصد نیز 
برسد. شرکت های مراقبت های پزشکی، نوآوران فناوری و سایر بخش های این صنعت با 
دو سوال چه چیزهایی در حال حاضر امکان عملیاتی شدن دارد و زنجیره بلوکی  چه 
مشکالتی را در آینده می تواند حل کند درگیر هستند .چشم انداز کلی زنجیره بلوکی ، 
برای ایجاد تغییر در صنعت مراقبت های پزشکی در آینده است که بسیاری از مسائلی 
که امروزه صنعت را تهدید می کنند را حل کند. این راه حل ایجاد یک پایگاه اطالعاتی 
مشترک از اطالعات پزشکی بهداشتی  است که دسترسی تمام پزشکان و افراد مرتبط به 
آن ممکن باشد و این مهم نباشد که این افراد از چه سیستم الکترونیک پزشکی استفاده 
ــن پایگاه باید دارای ویژگی هایی  ــوند. ای کنند ولی بتوانند به آن پایگاه داده متصل ش
ــد تا  ــی به اطالعات باش همچون امنیت و حریم خصوصی باال و کاهش زمان دسترس
پزشکان  زمان بیشتری برای صرف مراقبت از بیمار و حتی به اشتراک گذاری بهتر نتایج 

تحقیق برای تسهیل تجویز داروهای جدید و درمان بیماری به دست آورند. 

به صورت یکپارچه به کلیه اطالعات سالمت خود دسترسی داشته باشند. به عالوه اگر 
بیماران اجازه دهند اطالعات پزشکی آن ها به منظور مطالعات پزشکی استفاده شوند، 
مراکز تحقیقاتی نیز بدون دسترسی به نام بیماران به این اطالعات دسترسی خواهند 
ــرعت فرایند درمان را بسیار باال می برد وسرعت باالتر در درمان به  ــت. این امر س داش
ــد قابل مالحظه علم پزشکی می باشد. افزون بر دسترسی سریع به پرونده  معنی رش
ــکی الکترونیکی، فناوری بالکچین دارای امنیت بی نظیری است. تحقیقات  های پزش
نشان داده است که در سال های ۲۰۱5 و ۲۰۱۶، حدود ۱۴۰ میلیون پرونده از بیماران 
 Protenus Breach افشا شدند و مورد سوء استفاده قرار گرفتند و بر طبق گزارش
ــاختی جهت امن نگه  Barometer  زنجیره بلوکی  ها راهکاری تکنولوژیک و زیرس
ــتن پرونده های پزشکی هستند اگر چه دستگاه های پزشکی همه به هم متصل  داش
خواهند بود.  با تمام آنچه بیان شد، زنجیره بلوکی  ها هر روز در مسیر تکاملی تری قرار 

می گیرند و از راه های بهتری به علم پزشکی کمک می کنند.
توس�عه داروهای جدید و تضمین اصالت آن ها: زنجیره بلوکی نه تنها از طریق 
اشتراک اطالعات پزشکی توسعه داروهای جدید را تسهیل می کند، بلکه اگر بیماران به 
متخصصان مربوطه اجازه دسترسی به  پرونده های پزشکی شان را دهند.، به مبارزه با 
داروهای قالبی که در حال حاضر برای شرکت های دارویی آمریکا به طور متوسط ۲۰۰ 

میلیون دالر هزینه ساالنه به وجود می آورند، کمک بسزایی می کند.
تحقیقات دارویی:تمرکز نتایج تحقیقات کلینیکی و داده های بیماران از استفاده از 
ــرفت دارویی را بهبود بخشند، زیرا در حال حاضر اطالعات  داروها می تواند نتایج پیش
دارویی به صورت پراکنده و انفرادی می باشند و هیچ منبع یکپارچه ای وجود ندارد تا 

نوآوری در زمینه دارو تسهیل شود.
 مدیریت ش�کایات و صورت حساب های پزشکی: کاله برداری های دارویی در 
سال ۲۰۱۶ در کشور آمریکا بیش از 3۰ میلیون دالر هزینه داشته است. سیستم های 
ــره بلوکی  می تواند این هزینه ها را به حداقل تقلیل دهد. به عالوه، هزینه های  زنجی
واسطه گری در صنعت دارو از طریق خودکارسازی و فرایندهای به نحوی بسیار کاراتر 

کاهش می یابند.
منابع:

۱-Azaria A. Ekblaw A. Vieira T. Lippman A. Medrec: 
Using blockchain for medical data access and permission 
management. In: Open and Big Data )OBD(. International 
Conference on. IEEE; ۲۰۱۶. p. 3۰–۲5. 
۲- http://digitaltransformation.ir

ــا روش های باور نکردنی و هیجان انگیزی می تواند عملیات  ــر چه زنجیره بلوکی  ب اگ
مراقبت های بهداشتی را بهبود بخشد، اما هم اکنون راه حلی جامع برای صنعت نیست، 
اما قطعا یک گام در مسیر درست خواهد بود. صنعت بهداشت و درمان در آزمایشات 
داده های بالینی، پرونده پزشکی بیمار، صورتحساب های پیچیده، تحقیقات پزشکی و 
غیره در حال غرق شدن است. تصویب و اجرای زنجیره بلوکی ها در طول زمان انقالبی 
خواهد بود، مادامی که کاربردهای زنجیره بلوکی  نیز بررسی و رایج می شوند و همچنین 
مفهوم همکاری و اشتراک اطالعات در صنعت پزشکی جا افتاده تر می شود. سالمت 
نیز همانطور که همیشه با تکنولوژی جدید ارتباط دارد، فرصت های کامل آنچه که از 
آینده می تواند به دست آید، در این زمان ناشناخته است. ولی داشتن یک پایگاه پزشکی 
ــت. جان  هاالمکا، افسر ارشد اطالعات  ــک تاثیرات فراوانی خواهد داش یکپارچه بی ش
در مرکز پزشکی Beth Deaconess مستقر در بوستون، می گوید: “در حال حاضر 
احتماال زمان مناسب در تاریخ ماست که روش جدیدی را برای به اشتراک گذاری داده 
ها در نظام پزشکی سالمت در نظر بگیریم.”چند کاربرد از  کاربرد بالکچین در بخش 

سالمت به شرح زیر می باشد.
دسترس�ی  به پروندهای پزش�کی الکترونیک و امنیت بس�یار باال: فناوری 
ــگاه  MIT  توسعه یافته است، یک نمونه از  ــط دانشمندان دانش MedRec که توس
کاربرد زنجیره بلوکی  است که هدفش بهبود پرونده های پزشکی الکترونیک و دادن 
جواز جهت دسترسی به پرونده ی بیماران است. به این صورت که پرونده بیماران ضمن 
ــانی )پزشکانی( که می خواهند صرفه جویی در زمان  ــط کس حفظ امنیت آن ها توس
کنند و رویه ها و راه های اشتباه و تکراری را نروند و از تجارب یکدیگر استفاده کنند، در 
دسترس باشند. این امر مطمعنا موجب نجات جان بسیاری از بیماران می شود و از گیج 
شدن پزشکان در مواردی که قبال تجربه شده جلوگیری می کند. بیماران نیز می توانند 

در نسل سوم وب، کاربران و برنامه ها برای تعامل امن با 
یکدیگر به یک واسط مورد اعتماد متکی نیستند. در حال 

حاضر، پول رمزی مصداق بارز زنجیره بلوک به  شمار می رود، 
اما در آینده ای نزدیک نرم افزار های متعددی بر بستـر 

پلتفرم هــا )مانند ethereum( و سیستم های عامل
 )مانند EOSIO( زنجیره بلوک توسعه خواهند یافت.
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مقاله

رگوالتوری و حقوق شهروندی در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات

امروزه در مبادی ورودی سازمان ها و دستگاه ها با تابلوی حقوق شهروندی مواجه شده 
و اگر فرصتی برای مطالعه دقیق آن داشته باشیم با محتوای آن آشنا می شویم که البته 
بسیار مناسب و ضروری است. اما از آن جا که این موضوع در حوزه ارتباطات و فناوری 
اطالعات بسیار گسترده بوده و از ابعاد مختلف قابل تحلیل و بررسی است نگاهی مجدد 
کرده و به بررسی زوایای مختلف آن می پردازیم. باشد تا این مقاله راهگشایی برای ادامه 
این بحث توسط دیگران و نهایتاً تعمیق هرچه بیشتر حقوق شهروندی در این حوزه 

گردد.
موضوع رگوالتوری و حقوق شهروندی اگرچه واژگان نوظهوری نیستند اما قدمت آن ها 
ــت که وارد ادبیات اداری و دیوان ساالری  چندان زیاد نبوده و حدود یک تا دو دهه اس

ما شده اند. 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یک نهاد مقررات گذار در حوزه ICT بوده که 
 ،)ICT از یک طرف به مردم، از طرف دیگر به اپراتورها )شرکت های ارائه دهنده خدمات

از یک طرف به  دولت و از طرف دیگر به صاحبان صنایع نظر دارد. 
   ماموریت سازمان، ایجاد رفاه برای مردم، درآمد برای دولت، سودآوری برای اپراتورها و 
اشتغال و زمینه های تولید برای صاحبان مشاغل است. در مقابل اپراتورها از مردم دفاع  

می کند و در مقابل دولت از اپراتورها و ...
ــیدن به فرآیند  ــت بازار، رونق بخش از جمله مهمترین وظایف آن جلوگیری از شکس
خصوصی سازی و رقابتی کردن بازار خدمات مخابراتی و در نتیجه افزایش سطح کیفی 
سرویس های ارتباطی است. با توجه به استراتژیک بودن اهداف فوق در تحقق چشم انداز 
اقتصادی و ارتباطی سند توسعه کشور به جرات می توان از سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی به عنوان مهمترین زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 

نام برد.

مهندس مسعود حاج اسمعیلی
مدیر واحد رگوالتوری شرکت آسیاتک 

همینطور سایت ها و تلفن های مختلف برای رسیدگی به شکایـات تعریــف شــده 
مثــل سایـت ir .۱۹5 و یا شماره پیامک ۶۰۰۱۹5 و یا آدرس پست الکترونیکی سازمان 

و از این قبیل ...
بهبود وضعیت کسب و کار و دور شدن از فضای انحصار و رفتن به سمت بازارهای رقابتی 
از دیگر اهداف و رسالت های این سازمان است. البته با توجه به اینکه سازمان از اوایل دهه 
گذشته )۱3۸۲( و در یک فضای انحصار دولتی شروع به کار کرده اما تا کنون توانسته 
مقداری  فضای رقابتی در حوزه های اینترنت و تلفن همراه ایجاد کند و در زمینه تلفن 
ثابت هم شروع به انحصار زدایی شده و امید است این روند رقابتی شدن به صورت کارآمد 

و عادالنه هدایت شود.
 از جمله ابزارهای مورد استفاده سازمان در این برهه، کنترل قیمت به مفهوم تعیین سقف 
و کف قیمتی برای اپراتورهای فعال در حوزه ارتباطات با هدف حفظ و صیانت از حقوق 
مردم و کلیه بازیگران صنعت است. قیمت های بیش از سقف مصداق گرانفروشی بوده و 
منجر به شکست بازار و تضییع حقوق مشتریان می شود و قیمت های کمتر از کف نیز به 
مثابه دامپینگ بوده و یک اقدام ضد رقابتی و برای بیرون کردن رقبا از بازار و آن هم نهایتا 

موجب شکست بازار و تضییع حقوق مشتریان می شود.
دومین ابزار سازمان، کنترل ورود و خروج و تعداد مجوزهای صادره است که از متغیرهای 
اساسی در تعیین کارایی تخصصی و بهره وری بازار و از جمله مکانیز م های جلوگیری از 
شکست بازار بوده که از یک طرف به انحصار مربوط شده و از طرف دیگر به عواملی مثل 

تعداد مجوزها که باید متناسب با ظرفیت و حجم بازار باشد.
ــوم سازمان کنترل مقدار تولید و خدمات و تخصیص منابع محدود به ویژه در  ابزار س

خصوص منابع کمیاب مثل فرکانس است.
و چهارمین ابزار، صدور مجوز به منظور ایجاد درآمد برای دولت و گسترش شبکه های 

خدمات و ایجاد رفاه و تسهیل ارتباطات برای مردم است.
یکی از نقش های رگوالتوری طراحی قوانینی برای تشویق رقابت در بخش های مختلف 

از جمله اتصال متقابل، به اشتراک گذاری سایت ها و شبکه های دسترسی است. 
امروزه در اکثر دستگاه ها و سازمان ها  تابلوی منشور حقوق شهروندی را می بینیم. حقوق 
شهروندی واژه جدیدی است که به همراه بوروکراسی و تکنولوژی های جدید و به ویژه با 
گسترش فضاهای رقابتی نمایان شده است. در فرهنگ لغت، حقوق جمع حق و به مفهوم 

راست و درست و ضد باطل است. 
ــتگاه های دولتی اولین بار در قانون  ــردم به عنوان ارباب رجوع در دس رعایت حقوق م
استخدام کشوری در سال ۱3۰۱ که با اقتباس از قوانین استخدامی برخی کشورهای 
اروپایی تدوین شده بود مورد اشاره واقع شده و مجددا در سال ۱3۴5 تغییرات و اصالحات 

زیادی در آن انجام گردیده است.
مصوبه طرح تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت ایشان در نظام اداری کشور سال ۱3۸۱ 
ــور و در ۲۰ ماده تنظیم و تدوین و ابالغ گردید. کلیه  ــورای عالی اداری کش ــط ش توس
ــازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، موسسات و شرکت هایی که  وزارتخانه ها، س
شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام هستند از جمله نیروی انتظامی ، شهرداری، 
بانک ها و شرکت های بیمه، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و نهادهای 
انقالب اسالمی که از بودجه عمومی استفاده می کنند ملزم به رعایت آن هستند. ماده 

یک و دو و سه آن به شرح زیر است: 
ــا و مسئولین واحدهای ستادی و اجرایی دستگاه های  ماده یک: کلیه مدیران، روس
موضوع این مصوبه مکلفند جهت شفاف سازی نحوه ارائه خدمت به مردم حداکثر تا تاریخ 
۱3۸۱/۰۷/۰۱ اطالعات الزم در خصوص خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع را به نحوی که 

حاوی موارد زیر باشد مستند کرده و در اختیار مراجعین قرار دهند:
- نوع خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع، مقررات مورد عمل و مراحل انجام کار، مدت زمان 
انجام کار، مدارک مورد نیاز و فرم های مورد عمل، عنوان واحد، محل استقرار ، نام متصدی 

انجام کار و تعیین اوقات مراجعه ونوع فناوری مورد استفاده 
ماده دو : کلیه اطالعات مذکور در ماده یک باید به ترتیب اولویت و از طریق زیر به اطالع 

عموم و مخاطبین برسد:

  REGULATION در واقع به روز کردن مقررات با توجه به شرایط بازار و تکنولوژی 
و بازخوردهای آن ها است. رگوالتوری نقش هر سه قوه اجرایی، تقنینی و قضایی را در 
این زمینه به عهده دارد. مصوبات تدوین شده توسط کمیسیون را به اپراتورها ابالغ کرده 
و بر چگونگی اجرای آن ها نظارت می کند و در صورت تخلف ایشان، از تذکر، اخطار، 

جریمه و دیگر اهرم های پیش بینی شده استفاده می کند.
ــهروندی از جمله دغدغه های رگوالتوری در حوزه ICT است که     رعایت حقوق ش
ــده است.  ــعی بر احصاء و دفاع از این حقوق ش با تدوین مصوبات مختلف و متعدد س
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 از جمله ابزارهای مورد استفاده سازمان 
تنظیم مقررات، کنترل قیمت به مفهوم تعیین 

سقف و کف قیمتی برای اپراتورهای فعال 
در حوزه ارتباطات با هدف حفظ و صیانت 
از حقوق مردم و کلیه بازیگران صنعت 

است. قیمت های بیش از سقف مصداق 
گرانفروشی بوده و منجر به شکست بازار و 

تضییع حقوق مشتریان می شود و قیمت های 
کمتر از کف نیز به مثابه دامپینگ بوده و یک 
اقدام ضد رقابتی و برای بیرون کردن رقبا 

از بازار و آن هم نهایتا موجب شکست بازار و 
تضییع حقوق مشتریان می شود.

- نصب تابلوی راهنما در مبادی ورودی و در معرض دید مراجعین، تهیه بروشور و توزیع 
بین ارباب رجوع و مخاطبین، نصب نام و نام خانوادگی عوامل متصدی انجام کار، پست 
سازمانی و رئوس وظایف اصلی کارکنان در محل استقرار آنان، راه اندازی خط تلفن گویا 

برای راهنمایی مردم حداکثر ظرف مدت ۷ ماه از تاریخ ابالغ مصوبه 
 ماده سه: دستگاه های مشمول این مصوبه مکلفند نسبت به تهیه کتاب راهنمای مراجعین 
و ایجاد سایت اینترنتی جهت اطالع رسانی در خصوص خدمات قابل ارائه دستگاه¬های 
ــاس بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه¬ریزی  اجرایی به مردم و ارباب  رجوع بر اس

کشور اقدام نمایند.
باتوجه به شرایط و برنامه های نوین کشور و گسترش وظایف و فعالیت های دولت و تغییر 
نگرش مدیریت در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی، قانون مدیریت خدمات 
کشوری در سال ۱3۸۶ تصویب گردید. تعدادی از مواد آن که به حقوق مردم اختصاص 

یافته به شرح زیر است:
ماده 25- مدیران و کارمندان دستگاه های اجرایی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با 
رعایت موازین اخالق اسالمی و اداری و طبق سوگندی که بدو ورود ارائه نموده و منشور 
اخالقی و اداری که امضا می نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و 

با در نظر گرفتن حقوق و خواسته های قانونی آنها انجام دهند.
ــتگاه های اجرایی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با   ماده 26- دس
ــایل ارتباط جمعی به ویژه صدا وسیما  ــتگاه های اجرایی آشنا نموده و از طریق وس دس
جمهوری اسالمی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطالعات الزم را 

به نحو مطلوب و مناسب در اختیار مردم قرار دهند.
ماده 28- دولت مکلف است به منظور تامین حقوق مردم و مراجعان، رضایت یا عدم 
رضایت مردم از عملکرد کارمندان را، در ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و 
بهره مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه 
آیین نامه ها، شیوه نامه ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان 

یک عامل موثر منظور می نمایند.
ماده 36- دستگاه های اجرایی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روش های انجام کار خود 
را با هدف افزایش بهره وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیت ها، نظیر سرعت، دقت، هزینه، 
کیفیت، سالمت و صحت امور و تامین رضایت و کرامت مردم و بر اساس دستورالعمل 
سازمان تهیه و به  مورد اجرا گذارند و حداکثر هر سه ســال یک بار ایــن روش ها را مورد 

بازبینی قرار دهند. 
ماده 37- دستگاه های اجرایی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمت به مردم 

و با رعایت دستورالعمل های ذیربط اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهند: 
۱- اطالع رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمانبندی انجام آن و 

مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید.
۲- ارائه فرم های مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه های الکترونیکی .

3- ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم 
به دستگاه اجرایی برای دریافت خدمت.

ــهولـت در ارائــه خدمــات به مـردم، واحدهــای  ــریع و س ماده 38- به منظور تس
خدمـت رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیر دولتی در مراکز شهرستان ها ایجاد 
می گردد. کلیه دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر تا پایان سال ۱3۸۷ انجام آن دسته از 
خدماتی که از این طریق قابل ارائه می باشد را توسط این مراکز ارائه نمایند . دستورالعمل 

اجرایی این ماده به تصویب شورای عالی اداری می رسد.
ماده 90-  کارمندان دستگاه های اجرایی موظفند که وظایف خود را با دقت ، سرعت، 
ــاده رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی  صداقت، امانت، گش
دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یکسان و دستگاه ذیربط 

پاسخگو باشد.
  آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری: 

دستگاه های اجرایی موظفند در استخدام کارمندان خود پس از طی مراحل گزینش و در 
بدو ورود افراد به دستگاه اجرایی، تمهیدات الزم را برای ادای سوگند و امضاء منشور توسط 
آنان فراهم آورده و سوگند نامه و منشور امضاء شده را در پرونده پرسنلی آنان نگهداری 

نمایند.
  اصول حاکم بر منشور: 

ــهروند مداری ) مردم مداری( و اصل شفافیت: کارمندان بایدتمامی اطالعات  -  اصل ش
مربوط به امور و فرآیندهای جاری دستگاه های اجرایی ) به غیر از اموری که در زمره اسناد 
و اطالعات طبقه بندی شده قرار دارد( را به طور شفاف در چارچوب مقررات و ضوابط در 
اختیار ذینفعان قرار دهند. این اطالعات ضمن مشخص کردن فرایندهای سازمانی، مبنای 

پاسخگویی کارمندان به مردم  و مراجع ذیصالح را فراهم می آورد.
ــتگاه های اجرایی متوقف و یا به طور کامل  از آنجا که مصوبات مربوطه در برخی از دس
اجرا نگردیده است مجدداً بخشنامه شماره ۲۰۰/۹3/5۶۶۹۷ تاریخ ۱3۹3/۰۴/۲۴ از طرف 
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در ۱۷ بند تهیه و به دستگاه های 

مربوطه ابالغ گردید که به تعدادی از بندهای آن اشاره می شود:
۱- شناسایی، اولویت بندی و مستندسازی آن دسته از فرایندهای اختصاصی و مشترک 

انجام کار مرتبط با ارباب رجوع که تاکنون مستندسازی نشده است.
۲- بهبود، اصالح و مکانیزه نمودن فرایندهای اختصاصی و مشترک مورد عمل مرتبط 
با ارباب  رجوع که تاکنون اصالح نشده است. همچنین سنجش و ارزیابی از نحوه اجرای 

فرایندهای اصالح شده .
ــایت  ــانی کلیه خدمات اختصاصی قابل ارائه به مردم در پورتال یا س 3- درج و به روزرس

مربوطه 
۶-  شناسایی، اولویت بندی، انتخاب و ارزیابی شیوه های مناسب اطالع رسانی نحوه ارائه 

خدمات مناسب با شرایط ارباب  رجوع، امکانات سازمانی، نوع و ماهیت وظایف
ــوع و تعیین میزان  ــت مندی ارباب رج ــتمر رضای ــنجش و ارزیابی مس ۸ - پایش، س

رضایت مندی مردم از خدمات ارائه شده 
۱۴ - شناسایی، رتبه بندی ،انتخاب و تشویق واحدهای عملیاتی با عملکرد برتر بر اساس 

نتایج و ارزیابی ها  وفق دستورالعمل این معاونت
عالوه بر مستندات قانونی و حقوقی داخلی در زمینه رعایت حقوق شهروندی، استاندارهای 

جهانی نیز داللت بر موضوع دارد که به دو مورد آن اشاره کوتاه می شود:
- استاندارد ISO ۱۰۰۰۱ با موضوع »مدیریت ارتباط با مشتری« که در ارتباط با مفهوم 
مشتری مداری، بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتار مشتری، روش های برقراری ارتباط موثر 
با مشتری، جایگاه مشتری در مدل های تعالی و رویکردهای بهبود، تالش در جهت تبدیل 
نیاز و انتظار مشتری به کدهای رضایت مشتری و پایبندی به آن ها از اهداف این استاندارد 

است.
ــتاندارد ISO ۱۰۰۰۲  با موضوع »مدیریت رسیدگی به شکایات مشتری« که در  - اس
ارتباط با نحوه جمع آوری و ارائه اطالعات آماری در ارتباط با شکایات مشتریان، آشنایی 
و تشریح الزامات استاندارد مدیریت شکایت مشتریان، اجرای فرآیند، طراحی فرم های 

متناسب با پایش و اندازه گیری شکایت مشتریان سازمان از اهداف این استاندارد است.
رگوالتوری با تجربه افزون بر یک دهه، مصوبات، آیین نامه ها و دستورالعمل های متعددی در 
خصوص رعایت حقوق مشتریان تدوین نموده و شرکت های ارائه دهنده خدمات را ملزم 

به اجرای آن ها نموده است.
ادامه در شماره های بعدی ...



فراخوان ثبت نام در منایشگاه
ITU TELECOM WORLD 2018

Durban – South Africa – 2018 September 10 -13
19 تا 22 شهریور 1397– دوربان – آفریقای جنوبی

نمایشگاه ITU TELECOM WORLD 2018 به عنوان معتبرترین و مهمترین رخداد نمایشگاهی سالیانه ITU از 10 تا 13 
سپتامبر 2018 معادل 19 تا 22 شهریور 1397 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 
)۲۰۱۶( و بوسان کره ی جنوبی )۲۰۱۷(، 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.
 

ــال اخیر در قالب پاویون ایران در  ــرکت های دولتی و خصوصی بخش ICT ایران طی دو س ش
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.
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   نکات قابل توجه برای ثبت نام کنندگان غرفه در پاویون ایران:
قیمت هر مترمربع غرفه ساخته شده به همراه امکانات اولیه غرفه ۱۰۰۰ فرانک سوییس می باشد.

متراژ غرفه ها تنها می تواند در ابعاد ۹ ، ۱۲ ، ۱۸ ، 3۶ و 5۰ 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 ۹ 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.

2,500
1,000
500
5



 
   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: 
ــم  ــکان حضور در تمام فروم ها، کارگاه ها و حتی حضور در مراس ــا این کارت ورودی ام ب
تبادل نظر و هم اندیشی مقامات عالی وزارت خانه ها و مدیران ارشد مخابراتی که با حضور 
ــود را خواهید داشت. همچنین با این کارت  دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات برگزار می ش
ــتن وسیله  ــت و در صورت داش امکان حضور در بخش پاویون مقامات عالی را خواهید داش

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

ــگاه برای متقاضیان  با این کارت ورودی امکان حضور در تمام فروم ها، کارگاه ها و نمایش
ــی  ــم تبادل نظر و هم اندیش ــت، امکان حضور در مراس فراهم خواهد بود. )الزم به ذکر اس
ــد مخابراتی که با حضور دبیرکل اتحادیه  مقامات عالی رتبه وزارت خانه ها و مدیران ارش

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

ــگاه را خواهید  ــور یک روزه در یکی از ۴ روز نمایش ــن کارت ورودی تنها امکان حض ــا ای ب
ــد. )الزم به ذکر  ــرکت کن ــرد متقاضی می تواند در تمام فروم ها ش ــت و در آن روز ف داش
ــم تبادل نظر و هم اندیشی مقامات عالی رتبه وزارت خانه ها  ــت امکان حضور در مراس اس
ــد مخابراتی که با حضور دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات برگزار می شود را  و مدیران ارش

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،

ــط SMEها، مبتکران و  ــده توس ــعه تکنولوژی های ارائه ش    تمرکز: کمک به ترویج و توس
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 
ــگاه های ITU در ایران از طریق پست  و فضای نمایشگاهی با سیتنا به عنوان نماینده نمایش
ــای ۶۶۱۲۸۰55 /۶۶۱۲۸۰۰۹- ۰۲۱ و  ــماره تماس ه الکترونیک ituexpo@citna.ir و ش

همچنین شماره همراه ۰۹۱۲۸۲۱۶۶5۸ در ارتباط باشند.

Category Pre-Registration Rate(CHF) 
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جدیدترین ساعت های هوشمند ال جی در راهند

رومنایی از دستبند هوشمندی که فکر شام 
را می خواند!

ساناز توکلی افشار
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اپل واچ پرفروش ترین گجت پوشیدنی هوشمند

ساعت هوشمند ال جی با سیستم عامل اندروید مخصوص گجت های پوشیدنی 
)Wear OS( در سایت FCC  مشاهده و رویت شد.

ــایت  gsmarena، به نظر می رسد که ال جی به عنوان یکی از  به گزارش وب س
شرکت های کره ای فعال در حوزه تکنولوژی نیز قصد دارد با تقویت سایر بخش های 
خود همچون ساعت های هوشمند، سهم بیشتری برای خود در بازارهای جهانی به 

ارمغان بیاورد.
به تازگی تصاویر و گزارش های جدیدی از سایت FCC منتشر شده است که نشان 
می دهد سه ساعت هوشمند جدید ال جی با سیستم عامل ور او اس وجود دارند که 

به احتمال زیاد، در آینده ای نزدیک رونمایی می شوند.
دو ساعت هوشمند جدید قرار است جایگزین مدل های پیشین اسپرت و استایل 
شوند و سومین مدل از این ساعت ها نیز با سیستم عامل Wear OS و قابلیت 

اتصال به شبکه اینترنت LTE به زودی قرار است معرفی شوند.
ــت که ال جی در پاییز سال جاری ۲۰۱۸ میالدی احتماال با  می توان انتظار داش
معرفی چند محصول جدید از جمله گجت های پوشیدنی و ساعت های هوشمند به 

رونمایی خواهد پرداخت.

اپل واچ پرفروش ترین و پرطرفدارترین محصول در 
عرصه گجت های پوشیدنی و هوشمند گزارش شده 
است.به گزارش وب سایت gsmarena، موسسه 
تحقیقاتی IDC به تازگی در گزارشی اعالم کرده 
ــت با اینکه بازار فروش گجت های پوشیدنی و  اس
هوشمند چندان چنگی به دل نمی زند و پیشرفت 
خوبی نداشته است، اما ساعت های هوشمند اپل 
واچ همچنان در حال یکه تازی و پیشروی هستند 
ــته اند لقب پرفروش ترین و  به گونه ای که توانس
پرطرفدارترین محصول هوشمند و پوشیدنی را از 
آن خود کنند.طبق آمار منتشر شده در این گزارش، رشد بازار گجت های پوشیدنی و هوشمند 
تنها حدود ۱.۲ درصد ذکر شده است و در جهان فروشی معادل ۲5.۱ میلیون دستگاه را برای 
خود به ثبت رسانیده است. برندها و شرکت های متعددی هستند که در این حوزه فعالیت های 
گسترده ای داشته و محصوالت جدید و شگفت انگیزی را با قیمت های مختلف به بازار عرضه 
کرده و سپس به فروش می رسانند.این در حالی است که اپل توانست در همین مدت زمان و 
بازار نه چندان داغ گجت های پوشیدنی، رشد فروش ساعت های هوشمند اپل واچ ۱3.5 درصد 
در سال بوده است که به وضوح نشان دهنده عملکرد و فروش موفقیت آمیز این گجت پوشیدنی 
است و کاربران نیز در سراسر جهان همچنان مشتاق خریداری و استفاده از این محصول اپل 
هستند.البته بعد از اپ واچ، باید به محصوالت شیائومی اشاره کرد که توانسته است با قیمت های 
مناسب و کیفیت باال و مدل های به روز، نظر و توجه خیل عظیمی از کاربران در سراسر جهان 
را با خود جلب کند. شیائومی بعد از اپل در جایگاه دوم ایستاده است.شرکت فیت بیت نیز با 
جای گرفتن در رتبه سوم، توانسته است فروش نسبتا خوب و موفقیت آمیزی را برای ساعت 
های هوشمند خود رقم بزند هرچند که حجم عرضه ساعت های هوشمند این برند در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته حدودا 3۰ درصد کاهش یافته است اما با اینحال توانسته است در 
رتبه سوم بایستد.بعد از آن، هواوی و آنر نیز به ترتیب با قرار گرفتن در رتبه های چهارم و پنجم، 
ــتن تنوع گسترده ای برای طیف وسیعی از کاربران توانسته اند به موفقیت  با در اختیار گذاش
چشمگیری دست یابند و میزان فروش خود را تقریبا دو برابر کرده اند. البته موفقیت این دو 
برند بیشتر در بازارهای آسیایی بوده است. در آخر، گارمین در رتبه ششم فهرست پرفروش ترین 
برندهای فعال در زمینه گجت های پوشیدنی و هوشمند قرار گرفته است و به دلیل همین روند 

کند، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.

ــی و اولیه دستبند هوشمندی  ــرکت CTRL-labs از یک نسخه آزمایش ش
رونمایی کرد که قادر است فکر و دستورات ذهنی کاربران را بخواند.به گزارش وب 
سایت phonearena، شرکت سازنده و توسعه دهنده مرورگر اینترنتی اینترنت 
اکسپلورر که موسسه CTRL-labs را نیز اداره می کند، به تازگی از یک نمونه 
اولیه و آزمایشی یک دستبند هوشمند رونمایی کرده است که می تواند دستورات 
ذهنی و فکر کاربران را بخواند و طبق آن ها عمل کند.این شرکت که دفتر مرکزی 
آن در شهر نیویورک ایاالت متحده آمریکا واقع شده است، از یک فناوری مبتنی 
ــتبند هوشمند بهره  بر رابط کاربری عصبی به منظور طراحی و تولید این دس
گرفته است که به موجب آن، یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی به تشخیص و 

شناسایی فکر و ذهن کاربران خواهد انجامید.
به گفته جاش وولف، موسس شرکت لوکس کاپیتال، رویای همیشگی انسان ها 
به راستی تحقق یافته است و اختراع چنین گجت شگفت انگیزی به طور قطع 
تحوالت عظیمی را در عرصه تکنولوژی به وجود خواهد آورد.این گجت هوشمند 
قادر است به راحتی ایده ها و تفکرات انسانی را تشخیص داده و آن ها را بر روی 
ــگر ثبت کند. یکی از متخصصان تیم طراحان در اثبات کار کردن این  نمایش
دستگاه می گوید: با مشت کردن یکی از دستانم و فکر کردن به باز کردن مشت، 
ــد.این وسیله جذاب و جدید  ــتم پس از چند ثانیه به صورت مجازی باز ش دس
توسط سرمایه گذاری های کالن شرکت هایی نظیر آمازون، اسپارک کپیتال و 
ولکان کپیتال بوجود آمده و اختراع شده است. این شرکت همچنین قصد دارد 
فناوری مذکور را در هدست های واقعیت مجازی و واقعیت افزوده که این روزها از 

محبوبیت به خصوصی برخوردار شده است، نیز به کار ببرد.
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آیفون ارزان قیمت شبیه آیفون ۱۰ نخواهد بود

موبایل مخصوص بازی رایانه ای رومنایی شد

به تازگی قاب محافظی برای موبایل ساخته شده که با حسگر سه بعدی از فاصله ۴۰ 
متری افراد را رصد می کند و تشخیص می دهد آنها سالح همراه دارند یا خیر.به گزارش 
انگجت، بیشتر قاب های محافظ موبایل  از شکستن نمایشــگر دستــگاه جلوگیــری 
می کنند، اما شرکت Royal Holdings قاب محافظی به نام SWORD ساخته که 
5 اونس وزن دارد مانند یک اسکنر سه بعدی تصویری کار می کند.این قاب در حال 
حاضر فقط  برای آیفون ۸ پالس و پیکسل۲XL ساخته شده و می تواند از فاصله ۴۰ 
متری افراد را رصد و تعیین کند آنها سالحی همراه خود دارند یا خیر.SWORD به 
وسیله یک حسگر 3 بعدی قابل برنامه ریزی اسلحه را تشخیص می دهد. همچنین 
حسگر مذکور می تواند با امواج رادیویی اشیا را بررسی کند.این قاب محافظ مجهز به 
فناوری شناسایی صورت است که چهره فرد را در مخزن تصاویر مجرمان تحت تعقیب 
جستجو میکند و در صورت یافتن تطابق به نیروهای امنیتی هشدار می فرستد. تمام این 
قابلیت ها از طریق یک اپلیکیشن و ظرف کسری از ثانیه فعال می شوند.بری اوبرهولزر 
مدیر ارشد اجرایی این شرکت می گوید: این نوع محصول اکنون وجود ندارد اما  می توان 
آن را در فرودگاه ها یا مکان های سربسته به کار برد.با پرداخت ۹5۰ دالر می توان این 

محافظ را سفارش داد. البته فرد باید ماهانه 3۰ دالر نیز هزینه عضویت بپردازد.
محموله های این قاب محافظ از  بهار ۲۰۱۹ بارگیری می شوند.

یک شرکت تولید کننده موبایل، موبایلی مخصوص بازی رایانه ای ساخته که دارای 
نمایشگر آمولد ۶ اینچی و سیستمی برای کاهش حرارت دستگاه است تا کاربر مدت 
زمان طوالنی تری بازی کند.به گزارش مهر، بخش بازی های رایانه ای شرکت ایسوس 
ــاخته است.شرکت  موبایل مخصوص بازی های رایانه ای به نام ROG Phone س
ایسوس برای مقابله با حرارت دستگاه سیستم جدیدی به نام »Game Cool« ابداع 
کرده که شامل یک منتشر کننده حرارت از جنس مس، اتاق تبخیر سه بعدی و یک 
ــت که پشت موبایــل هوا را به جریــان  خنک کننده AeroActive )انتخابی( اس
می اندازد و اتالف حرارت را سرعت می بخشد.این موبایل عالوه بر حسگرهای معمول 
ــگر مجاورت، حسگر Hall و دو حسگر  ــرعت سنج و ژیروسکوپ، یک حس مانند س
اولتراسونیک AirTrigger دارد که مخصوص دکمه های کنترل است.عالوه برتمام 

این موارد، از جی پی اس پشتیبانی می کند و مجهز به بلوتوث 5.۰ است.

بر اساس برخی شایعه ها، صفحه نمایش ال سی دی نسل 
جدید گوشی های آیفون تحت تاثیر مشکالت فنی، احتماال 

از بریدگی باالی نمایشگر آیفون ۱۰ بهره نخواهند برد.
گوشی های جدید آیفون مدل ۲۰۱۸ که قرار است در نیمه 
ــال جاری میالدی معرفی و سپس عرضه شوند، از  دوم س
نمایشگر ال سی دی )LCD ( ال جی بهره مند می شوند اما 
بر اساس شایعات منتشر شده، ساخت این مدل ها احتماال 

به دلیل مشکالت فنی و نوری، به تعویق خواهد افتاد.
درصورت صحت این گزارش ها و همچنین عزم اپل برای 
ــی دی، باید  تامین صفحه های نمایش ارزان قیمت ال س
ــکالت را برطرف می کند،  ــی این مش ــا زمانی که ال ج ت
منتظر بماند. این بدان معناست که اگر این مشکالت فنی 
ــود، اپل باید طراحی ظاهری نمایشگر مدل های  حل نش
ــمت بریدگی باالی  ارزان قیمت آیفون را تغییر داده و قس
نمایشگر را از آن حذف کند. طبق این شایعه ها، هر دو مدل 
صفحه نمایش نوع ال سی دی برای معرفی در سپتامبر و 

یا اکتبر آمادگی الزم را دارند.تحلیلگران و کارشناسان فعال در حوزه تکنولوژی بر این 
ــازندگان  باورند که صفحه های نمایش اولد )OLED( از لحاظ فنی این امکان را به س
نمایشگر می دهد تا درصورت لزوم، در آن بریدگی ایجاد کرده و یا آن را منحنی کنند. اما 
ماهیت نمایشگرهای نوع ال سی دی )LCD( همچنین قابلیتی ندارند و باید به صورت 
مستطیل کامل بدون هیچ بریدگی و انحنا باشند.اگر این ادعا درست باشد، نباید انتظار 
داشت که مدل ارزان قیمت و مقرون به صرفه آیفون که اپل می خواهد در سال جاری 

از آن رونمایی کند، طراحی شبیه به آیفون ۱۰ همراه با بریدگی باالی نمایشگر داشته 
باشد. بجای آن، این مدل از آیفون احتماال به یک قاب کوچک، حسگر و بلندگوهای 
ــان می دهند که اپل سفارش  باالی صفحه مجهز خواهد بود.اما گزارش های قبلی نش
ــل های جدید آیفون را ثبت کرده است. آیفون های ۲۰۱۸ دو  صفحه نمایش برای نس
نسخه 5.۸ و ۶.5 اینچی با صفحه نمایش اولد و نسخه ارزان تر ۶.۱ اینچی با نمایشگر ال 

سی دی معرفی و روانه بازار خواهد کرد.
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میلی آمپری عرضه کرد

گلکسی نوت 9 تابستان معرفی می شود

مایکروسافت درصدد عرضه لپ تاپ ارزان قیمت
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شرکت موتورال آخرین نسخه از یک موبایل میان رده را عرضه کرده که دارای 
باتری 3 هزار میلی آمپری است.به گزارش آرس تکنیکا، موتورال  آخرین نسخه 

از  موبایل های میان رده Zplay را  عرضه کرده است.
 این موبایل که Play Moto Z3 نام دارد با یک باتری اضافی به قیمت ۴۹۹ 
ــمت های جلو و پشت این موبایل از جنس شیشه و  دالر عرضه می شود.قس
کناره های آن از جنس آلومینیوم است. داخل دستگاه نیز یک پردازشگر ۱.۸ 
ــنپ دراگون SoC، RAM ۶3۶ ۴ گیگابایتی، 3۲ گیگابایت  گیگاهرتزی اس
حافظه  ذخیره و یک باتری 3 هزار میلی آمپری دارد.پشت دستگاه دو دوربین 
قرار دارد که یکی از آنها مجهز به حسگر ۱۲ مگاپیکسلی و دیگری به حسگر 
عمق 5 مگاپیکسلی است. دوربین سلفی دستگاه نیز ۸ مگاپیکسل است. در این 
دستگاه یک پورت یو اس بی سی، خروجی میکرو اس دی  نیز وجود دارد. عالوه 

بر آن در این موبایل هیچ خروجی جک هدفون وجود ندارد.

مایکروسافت می خواهد یک لپ تاپ مقرون به صرفه از سری 
ــال جاری ۲۰۱۸ عرضه کند.به  ــرفیس را در نیمه دوم س س
ــایت Windows Central، گزارش های  ــزارش وب س گ
منتشره حاکی است که مایکروسافت به دنبال توسعه یک 
ــری لپ تاپ های  لپ تاپ ارزان قیمت و مقرون به صرفه از س
سرفیس است تا بتواند نظر آن دسته از افرادی که نمی خواهند 
مبلغ هنگفتی را خرج خریداری لپ تاپ و رایانه شخصی کنند، 
ــد مایکروسافت درصدد  را نیز جلب کند.حاال به نظر می رس

توسعه، تولید و عرضه دستگاه جدیدی از خانواده سرفیس هاست که قرار است در نیمه 
دوم سال ۲۰۱۸ روانه بازارهای جهانی شود.نام رمز و کد این لپ تاپ جدید Lex است و 
نسبت به لپ تاپ سرفیس پرو فعلی، اندازه کوچک تر و وزن کمتری خواهد داشت. بسیاری 
از تحلیلگران فعال در حوزه تکنولوژی همچنین برآورد کرده اند که این لپ تاپ از شبکه 
LTE و درگاه یو اس بی سی )USB-C( که نسل جدید و پرسرعت درگاه های یو اس 
بی برای انتقال سریع داده است، بهره می برد.صفحه کلید این دستگاه نیز احتماال تغییرات 

عمده ای با سایر لپ تاپ های سرفیس نخواهد داشت. می توان 
گفت مایکروسافت نیز به منظور رقابت با آی پدهای جدید اپل 
ــوگل از یک لپ تاپ مقرون به  و همچنین کروم بوک های گ
صرفه از سری سرفیس که از محبوب ترین لپ تاپ های جهان 
ــمار می رود، سخن گفته است.شاید تا همین چند سال  به ش
پیش تصور اینکه مایکروسافت که تنها وظیفه ارائه، توسعه و 
انتشار نسخه های جدید از سیستم عامل محبوب و پرطرفدار 
ویندوز برای رایانه های شخصی را بر عهده داشته، روزی بتواند 
لپ تاپ و رایانه شخصی بسازد، دور از ذهن بود اما چند سال است که مایکروسافت با عرضه 
و تولید محصوالت جدید و لپ تاپ های منحصر بفرد خود تحت عنوان سرفیس و سرفیس 
پرو توانست به خوبی موفقیت و فناوری های نوین خود را به رخ رقبای قدرتمند خود بکشد 
ــرفت های قابل مالحظه ای را برای خود به ارمغان بیاورد.  در حال حاضر  و نتایج و پیش
می توان گفت یکی از بهترین، به روزترین و قدرتمندترین لپ تاپ های جهان، سرفیس 

مایکروسافت  است.

سامسونگ قصد دارد پرچمدار بعدی خود از سری نوت یعنی گلکسی نوت ۹ را در نهم 
ماه اوت سال جاری ۲۰۱۸ میالدی معرفی و رونمایی کند.

به گزارش بلومبرگ، بخش سامسونگ الکترونیکس که هم اکنون در حال برنامه ریزی 
برای پرده برداری از نسل جدید گوشی های هوشمند سری نوت است، طبق گزارش های 
منتشره، در تاریخ ۹ ماه اوت سال جاری میالدی در معرض دید کاربران و عالقمندان در 

سراسر جهان قرار خواهد گرفت.
به گفته منابع آگاه، گلکسی نوت ۹ از جدیدترین تراشه کوالکام اسنپدراگون در برخی 
ــمند بهره می برد و به نظر می رسد که سامسونگ قصد دارد  ــی هوش از بازارهای گوش
ــهر نیویورک ایاالت متحده آمریکا برگزار  ــم رونمایی از این نسل جدید را در ش مراس
کند. گوشی های سری گلکسی نوت سامسونگ عالوه بر بزرگ تر بودن، از قلم لمسی 

پیشرفته ای هم برخوردارند.
سامسونگ هنوز در این باره، اظهار نظر نکرده و صحت جزئیات و اطالعات منتشر شده 
را تایید نکرده است. تحلیلگران بر این باورند یکی از دالیلی که موجب شده سامسونگ 
تالش کند گلکسی نوت ۹ را زودتر از موعد مقرر خود معرفی و عرضه کند، رقابت و پیشی 
ــت که اپل قصد دارد در سپتامبر سال جاری از آن ها  گرفتن از آیفون های جدیدی اس
پرده برداری کند و این کار موجب می شود سامسونگ بتواند سهم بیشتری از بازار را به 

خود اختصاص دهد و از اپل سبقت بگیرد.
ــت ۲3 درصد از سهم بازارهای جهانی  ــونگ توانسته اس ــاس آمار IDC، سامس بر اس
گوشی های هوشمند را در فصل زمستان سال ۲۰۱۸ از آن خود کند، این در حالیست 
که اپل، بزرگترین رقیب این غول تکنولوژی کره ای، در مدت مشابه تنها ۱۶ درصد از بازار 

را در اختیار خود گرفته بود.
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تجهیز پرچمداران جدید گوگل به شارژر بی سیم

به نظر می رسد موبایل جدید موتورال شبیه آیفون ایکس است و نمایشگری تمام 
صفحه با بریدگی باالی آن و دو دوربین پشتی دارد.به گزارش انگجت، دو وب 
 One Power سایت »اندروید هدالین« و » ۹۱ موبایلز« ادعا می کنند جزئیات
موبایل جدید موتورال را در اختیار دارند. این دستگاه که با سیستم عامل اندروید 
One کار می کند شباهت هایی به آیفون ایکس نیز دارد.موبایل مذکور نه تنها 
نمایشگری تمام صفحه با بریدگی و لبه های خمیده دارد، بلکه مانند آیفون دو 
دوربین پشتی آن به طور عمودی قرار گرفته اند.تنها تمایز مهم آن قاب دستگاه 
ــت که از ترکیب شیشه و فوالد ساخته نشده است.هنوز ویژگی های دیگر  اس
ــت اما باید توجه داشت که اندروید One فقط مختص  موبایل مشخص نیس
موبایل های ارزان نیست.البته لزوما موبایل جدید موتورال یک پرچمدار نیست اما 
نمایشگر و دوربین نشان می دهد احتماال از گوشی های رده باالی این شرکت 

باشد.همچنین هنوز مشخص نیست این موبایل چه زمان عرضه می شود.

شرکت اچ ام دی گلوبال وعده داده است که تمامی گوشی های هوشمند نوکیا به جدیدترین 
نسخه از سیستم عامل اندروید )AndroidP( مجهز خواهند شد.

به گزارش وب سایت phonearena، پس از آنکه حق فروش محصوالت نوکیا توسط شرکت 
فنالندی HMD خریداری شد، حاال این شرکت اعالم کرده که توانسته است با افزایش میزان 
فروش گوشی های هوشمند نوکیا و کسب درآمد قابل مالحظه از آن، این شرکت پیشگام در 
عرصه تکنولوژی را از خطر ورشکستگی برهاند و نوکیا را بار دیگر به فهرست پرفروش ترین و 

محبوب ترین گوشی های هوشمند در جهان بازگرداند.
ــد این شرکت که به عنوان فرشته نجات نوکیا از آن یاد می شود حقیقتا  حاال به نظر می رس
توانسته است محصوالت جدید و به روز نوکیا را با موفقیت چشمگیر و قابل مالحظه ای به 

فروش برساند و این غول تکنولوژی دیرینه را از خطر ورشکستگی برهاند.
ــه به زودی تمامی  ــت ک ــون اچ دی ام گلوبال )HMD Global( اعالم کرده اس ــم اکن ه
گوشی های هوشمند و اندرویدی نوکیا به جدیدترین نسخه از سیستم عامل اندروید یعنی 

اندروید پی مجهز خواهند شد.
گوگل چندی پیش در کنفرانس توسعه دهندگان Google I/O ۲۰۱۸ از نسخه آزمایشی 
و بتای اندروید P به منظور استفاده برای توسعه دهندگان اپلیکیشن های مختلف و شرکتهای 

تکنولوژی رونمایی کرد.
به طور کلی می توان گفت که موفقیت بازگشته و احیا شده نوکیا در سال گذشته ۲۰۱۷ میالدی 
مرهون تالش های شرکت اچ دی ام است که توانست این شرکت را از خطر ورشکستگی و از 
دست دادن بازار خود در جهان به خوبی برهاند. در مجموع، میزان فروش ساالنه نوکیا در سال 
۲۰۱۷ به خرده فروشان، حدود ۸.5 میلیون دستگاه گوشی هوشمند بوده است که البته هنوز 
آمار دقیقی در دسترس نیست که معلوم شود چه تعداد از این دستگاه های به فروش رفته، 

توسط خریداران واقعی و کاربران خریداری شده اند.
ــمند هنوز چندان محبوب و پرطرفدار نبودند،  ــالهایی که گوشی های هوش برند نوکیا در س
بزرگترین و محبوب ترین سازنده گوشی های همراه در جهان محسوب می شد و کاربران بسیاری 
نیز در جهان از محصوالت و گوشی های با کیفیت و پردوام آن خشنودی و رضایت کافی را 

داشتند.
به عقیده برخی دیگر از تحلیلگران، دلیل دیگر آن می تواند عرضه گوشی هایی با سیستم عامل 
اندروید توسط نوکیا باشد چراکه هم اکنون تنها دو سیستم عامل اندروید و iOS هستند که 

محبوب ترین و پرطرفدارترین سیستم های عامل گوشی های هوشمند شناخته می شوند.
از آنجایی که نوکیا مدل های معرفی و عرضه شده یک سال اخیر خود را به اندروید اوریو مجهز 
کرده است، بنابراین می توان مطمئن بود که این کمپانی فنالندی مدل های جدید خود را به 

اندروید پی مجهز خواهد کرد.

ــی از آن  ــره حاک گزارش های منتش
است که جدیدترین گوشی پرچمدار 
گوگل، پیکسل 3 ایکس ال، به شارژر 
بی سیم مجهز خواهد بود.به گزارش 
وب سایت gsmarena، این روزها 
که گوشی های هوشمند و پرچمدار 
ــوی  ــیاری از س جدید و متنوع بس
ــر تکنولوژی در  تولیدکنندگان برت
ــود،  ــان رونمایی و عرضه می ش جه

ــتریان  یکی از قابلیت های جدید و منحصر بفردی که می تواند در جذب مش
ــیم و وایرلس است. ــی های هوشمند موثر باشد، شارژر بی س و کاربران گوش

پیشتر گزارش هایی مبنی بر عرضه و معرفی زودهنگام و همچنین تصاویری 
ــوم و جدید گوشی های هوشمند و پرچمدار گوگل یعنی پیکسل  از نسل س
ــل 3 ایکس ال در فضای مجازی منتشر شده بود که نشان می داد  3 و پیکس
این گوشی های جدید به اسپیکرهای استریو )stereo( و صفحه نمایش بدون 
حاشیه کناری مجهزاند. حاال یــکی از اعضای فعــال در موسسه تحقیقــاتی و 
آمــاری XDA-Developers اعالم کرده که این پرچمداران جدید گوگل 
قرار است به شارژر بی سیم نیز مجهز شوند و تجربه فوق العاده راحت و سریعی 
ــان به ارمغان بیاورند.نسل قبلی گوشی های گوگل علی رغم  را برای کاربرانش
جذابیت ظاهری و همچنین قابلیت های منحصر بفرد، نتوانست چندان عملکرد 
ــاند و به همین دلیل نیز سهم قابل  موفقیت آمیزی را برای خود به ثبت برس
توجهی از بازار را کسب نکرد.گوشی پیکسل 3 که نسخه کوچک تر این نسل 
جدید از گوشی های گوگل است، طراحی متفاوتی دارد که البته همچون نسل 
پیشین خود، این تفاوت ها از جلوی گوشی قابل رویت و تشخیص نخواهد بود.
ــی های جدید پیکسل 3 و پیکسل 3 ایکس ال قرار است به جدیدترین  گوش
نسخه از سیستم عامل اندروید یعنی اندروید پی )Android P( و همچنین 
تراشه پردازنده اسنپدراگون ۸۴5 مجهز باشند. طبق گزارش های منتشره، این 
دو گوشی جدید احتماال در فصل پائیز سال جاری ۲۰۱۸ میالدی به بازارهای 

جهانی موبایل روانه خواهند شد.



13
97

اه 
د   م

ردا
��

/ خ
 3

ه 3
مار

ش
w

w
w

.4
G

ne
w

s.
ir

42

تینا ضمیری آذر

آمریکا از سریع ترین کامپیوتر جهان پرده برداری کرد

اپلیکیشن اللیگا از کاربران خود جاسوسی کرده است

تراشه ویژه  مودم های اینترنت 5G در راه است

آن سوی
مرزها

آمریکا  ابرکامپیوتری ساخته که سریع ترین 
ــت. این ابر  ــر جهان نام گرفته اس کامپیوت
ــامیت« نام دارد، سرعت  کامپیوتر که »س
ــبه اش بیش از دو برابر سریع ترین  محاس
کامپیوتر فعلی جهان است.به گزارش بی بی 
سی، سامیت قدرتی حدود ۲۰۰ هزار تریلیارد پردازش یا ۲۰۰ پتافالپس در ثانیه را دارد. در 
حالیکه »سان وی تایهو الیت« ساخت چین که تاکنون سریع ترین کامپیوتر جهان شناخته 
ــد، ۹3 پتافالپ را در ثانیه پردازش می کند.حوزه کاری سامیت در ابتدا در زمینه  می ش
فیزیک نجومی، پژوهش در زمینه سرطان و زیست شناسی خواهد بود.این ابر کامپیوتر که 
با همکاری دو شرکت  ان ویدیا و آی بی ام ساخته شده در آزمایشگاه ملی اوک ریج در تنسی 
نگهداری می شود.سامیت ۴ هزار و ۶۰۸ سرور کامپیوتر و ۱۰ پتابایت )۱۰ هزار ترا بایت( 
حافظه دارد.آمریکا و چین برای ساختن سریع ترین ابرکامپیوتر های دنیا رقابت تنگانگی 
دارند.تا پیش از این در میان ده ابرکامپیوتر سریع دنیا، دو ابرکامپیوتر در چین و چهار تا 
در آمریکا بودند و آلمان، سوئیس، ژاپن و عربستان سعودی هم هر کدام یک ابرکامپیوتر 
داشتند.اما همچنان در میان 5۰۰ ابرکامپیوتر سریع دنیا ۲۰۲ تا در اختیار چین است و 
آمریکا ۱۴3 ابر کامپیوتر دارد.تا پیش از این سریع ترین ابرکامپیوتر آمریکا تیتان نام داشت 

که در رده پنجم جدول سریع ترین ها قرار دارد.در سال ۲۰۱5 باراک اوباما، رئیس جمهور 
وقت آمریکا، دستور داد تا کشورش پرسرعت ترین کامپیوتر دنیا را تا سال ۲۰۲5 بسازد که 
قرار است قدرت پردازشی ۲۰ برابر سریع ترین کامپیوتر آن زمان داشته باشد.پرسرعت ترین 
کامپیوتر آن زمان تیانه ۲ نام داشت که در مرکز ملی کامپیوتر چین در گوانگ ژو نگهداری 
ــرعت  ــد.قدرت پردازش آن ابرکامپیوتر 33.۸۶ پتافالپ در ثانیه بود که دو برابر س می ش

دومین ابرکامپیوتر پرسرعت دنیا را داشت که که متعلق به آمریکا بود.

ــی از کاربران از آنها  ــن آن با ردیابی مکان و ثبت کلیپ صوت اللیگا اعالم کرده اپلیکیش
جاسوسی می کرده است. هدف آن از این کار یافتن افرادی بوده که به طور غیر قانونی 

مسابقات را پخش می کرده اند.به گزارش تلگراف، لیگ فوتبال اسپانیا )ال لیگا( اعتراف کرده 
اپلیکیشن رسمی موبایل آن به طور رسمی صدای کاربران را ثبت می کرده تا افرادی که 
غیر قانونی بازی های فوتبال را پخش می کنند، دستگیر کند.این لیگ در این باره اعالم 
کرده اپلیکیشن مخصوص آن مکان کاربران را ردیابی می کرد و اگر آنها در رستوران بوده 
ــتفاده از میکروفون های دستگاه ثبت می کرده است.این  اند کلیپ های صوتی را با اس
اپلیکیشن با استفاده از یک الگوریتم  تشخیص می داد فرد در حال تماشای بازی فوتبال 
است یا اینکه آیا صاحب رستوران یا کافه اجازه پخش بازی را دارد یا خیر.اللیگا  اعالم کرده 
هیچ کار خالف قانونی انجام نداده و کاربران خود به اپلیکیشن اجازه دسترسی به مکان 
و میکروفون را داده اند.همچنین اعالم کرده هیچ یک از کارمندان به کلیپ های صوتی 
ثبت شده گوش نداده اند.این اپلیکیشن تاکنون ۱۰ میلیون بار در سراسر جهان دانلود شده 
است. البته اللیگا اعالم کرده از کاربران خارج از اسپانیا هیچ کلیپ صوتی ثبت نکرده است.

این سازمان ادعا می کند پخش غیر قانونی مسابقات تاکنون ساالنه بیش از ۱5۰ میلیون 
یورو خسارت برای آن دربر داشته است.

ــه مخصوص مودم های اینترنت 5G را در سال ۲۰۱۹ میالدی  مدیاتک قصد دارد تراش
ــایت GSMArena، مدیاتک که یکی  به بازارهای جهانی روانه کند.به گزارش وب س
از شرکت های طراح محصوالت نیمه هادی برای محصوالت بی سیم، رسانه های دیجیتال 
و پردازنده در جهان است و دفتر مرکزی آن نیز در تایوان مستقر شده است، حاال اعالم 
کرده که می خواهد به منظور همگام شدن با سایر غول های تکنولوژی در توسعه فناوری 
نسل پنجم اینترنت همراه 5G، از تراشه اختصاصی خود تحت عنوان هلیو ام ۷۰ رونمایی 
کرده و آن را سال دیگر در سال ۲۰۱۹ میالدی به بازارهای جهانی روانه کند.این تراشه 
که مخصوص مودم های اینترنت 5G است، در تاریخ 5 ژوئن ۲۰۱۹ به طور رسمی توسط 
این شرکت رونمایی خواهد شد. این تصمیم و استراتژی می تواند مدیاتک را برای ایجاد 
ــعه زیرساخت فناوری های نوین  ــب و کار و توس و بهره مندی از فرصت های جدید کس
ــازد و به طور جدی آن را وارد ماراتن و رقابت تنگاتنگی با  ــبکه 5G آماده س همچون ش
سایر شرکت های ابر قدرتمند و فعال در این عرصه کند.ریک تسای - مدیر عامل شرکت 
مدیاتک - در این خصوص اعالم کرده است که متخصصان فعال در تیم تحقیق و توسعه، 
در حال تالش برای توسعه فناوری نسل پنجم  و هوش مصنوعی هستند و می خواهند 
تجربه لذت بخش، سریع و راحتی را برای کاربران خود در آینده ای نزدیک به ارمغان بیاورند.
اما مدیاتک همچنین طی همکاری با بزرگترین و مشهورترین اپراتورهای جهان توانسته 
ــت در توسعه فناوری نسل فعلی و کنونی اینترنت همراه ۴G بسیار تاثیرگذار باشد  اس

و  می توان گفت این شرکت تایوانی کارنامه درخشانی در زمینه تولید تراشه و گسترش 
فناوری اینترنت همراه و تسهیل برقراری ارتباط میان کاربران در جهان دارد.

مدیاتک تاکنون به منظور توسعه فناوری شبکه 5G با شرکت هایی نظیر نوکیا، هواوی، 
چایناموبایل و NTT Docomo به منظور ایجاد همکاری مذاکرات متعددی را به انجام 
رسانده و قصد دارد با عرضه تراشه 5G در سال ۲۰۱۹، سهم قابل مالحظه ای در بازار تراشه 

و پردازنده های فناوری 5G تا سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ را از آن خود کند.
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تمرکز بر فناوری های نوین، اچ تی سی را نجات می دهد؟

ساخت اینترانت بدون قطعی توسط ارتش روسیه

درخواست غرامت 200 هزار دالری از اپل به علت سرقت لوگو

آن سوی
مرزها

ــت که می خواهد در زمینه فناوری های نوین  ــرکت اچ تی سی تایوان اعالم کرده اس ش
همچون واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و هوش مصنوعی سرمایه گذاری کند.به گزارش 
وب سایت Android Authority، شرکت اچ تی سی که یکی از شرکت های تایوانی 
موفق و فعال در حوزه تکنولوژی بود که چند سال متوالی توانست درآمدهای چشمگیری را 
به خود اختصاص دهد مدتهاست که با کاهش میزان درآمد و سوددهی مواجه شده است و 
یکی از بزرگترین علت های این امر نیز کاهش میزان محبوبیت و همچنین سقوط فروش 
گوشی های هوشمند اچ تی سی در بازارهای جهانی است.درآمد های شرکت اچ تی سی 
تایوان که روزی در بازار گوشی های هوشمند به رقابت با غول های تکنولوژی می پرداخت، 
همچنان روندی نزولی را پیش رو دارد.چند ماه پیش بود که گزارش های زیادی مبنی بر 
تصاحب اچ تی سی توسط گوگل تحت تاثیر بحران های شدید مالی که این شرکت تایوانی 
با آن مواجه شده بود، منتشر شد.شرکت تایوانی اچ تی سی حاال اعالم کرده است که قصد 
دارد با سرمایه گذاری در بخش فناوری های نوین و جدید بار دیگر به نام و برند این شرکت 
جانی دوباره ببخشد و آنرا احیا کند. چر وانگ - مدیرعامل اچ تی سی - در گزارش ساالنه 
این شرکت عنوان کرده است که می خواهد به منظور ورود به کسب و کارهای جدید و 
کشف فرصت های شگفت انگیزی که می تواند در بلندمدت به کمک و توسعه این شرکت 
بیاید، در فناوری های جدیدی همچون واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، هوش مصنوعی، 
اینترنت اشیاء و نسل پنجم شبکه اینترنت همراه )5G( که از استقبال زیادی هم برخوردار 
شده است، سرمایه گذاری کند.وی همچنین در ادامه سخنان خود به اهمیت واالی فناوری 
بالک چین برای اچ تی سی که در استخراج ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده و همچنین 
انجام معامالت تجاری مجازی در جهان به کار می رود، اشاره کرده است و می گوید که 
اچ تی سی بدون شک توجه و تمرکز ویژه ای بر روی این فناوری جدید و پیچیده خواهد 
داشت.او معتقد است که هم اکنون عصر ارتباطات است و باید تمامی اپراتورها و غول های 

تکنولوژی در جهان به دنبال تسریع و تسهیل برقراری ارتباط میان شهروندان و کاربران در 
جهان باشند بنابراین گسترش بسترها و زیرساخت های الزم برای شبکه اینترنت 5G  از 
اهمیت خاص و بسزایی برخوردار است. بدین منظور، نسل های آتی و بعدی گوشی های 
هوشمند نیز با امکان پشتیبانی از این نسل جدید از اینترنت همراه به بازار خواهند آمد.
در ماه ژانویه سال جاری میالدی بود که اچ تی سی طی یک قرارداد ۱.۱ میلیارد دالری، 
قسمت طراحی گوشی هوشمند خود را به گوگل واگذار کرد تا بتواند با درآمدهای حاصل 

از آن، در حوزه فناوری های نوین که در نظر دارد سرمایه گذاری کند.
اچ تی سی نخستین هدست مبتنی بر فناوری واقعیت مجازی خود را تحت عنوان اچ تی سی 
وایو در سال ۲۰۱۶ معرفی و به بازار عرضه کرد. در سه ماهه دوم سال جاری میالدی نیز 
نسخه ارتقا یافته و به روزشده آن تحت عنوان اچ تی سی وایو پرو عرضه شد و از استقبال 
خوبی هم برخوردار شد.این شرکت تایوانی امیدوار است با موفقیت در عرصه فناوری های 

نوین، بتواند اهداف بلندمدت خود را تحقق بخشد و روحی دوباره به این شرکت بدمد.

ــال ۲۰۲۰ راه اندازی خواهد شد تا روسیه در بدترین شرایط جنگی دچار  »ابر جنگ« س
قطعی ارتباطات نشود.به گزارش سیتنا، نظامیان روس باهدف داشتن »بک آپ« مطمئن 
ــتن ارتباط میان سیستم نظامی خود در شرایط جنگی پروژه موسوم  از اینترنت و داش
ــیه روزی از اینترنت )شبکه  ــاس اگر روس به War Cloud را تعریف کرده اند.بر این اس
جهانی( قطع شود، همچنان قادر به ادامه حیات بوده و ترافیک تجاری و نظامی خود را 
روی »ابر جنگ« خواهد داشت.این پروژه بر پایه زنده نگه داشتن دیتاسنترهای حیاتی و 
»بک آپ« از آن ها با هزینه ای معادل ۶ میلیون دالر تکمیل می شود.فاز اول پروژه در ناحیه 
موسوم به Southern District افتتاح خواهد شد که »کریمه« بخشی از آن است. ایجاد 
چنین زیرساختی منجر به قوی تر شدن روسیه در نبردهای آتی می شود.به گفته »هرمان 
کلیمنکو« مشاور آی تی پوتین، شبکه نظامی Closed Transfer Segment در زمان 

جنگ بدون مشکل به حیات خود ادامه خواهد داد.

اپل از سوی یک شرکت نوپا به استفاده بدون مجوز از لوگوی آن متهم شده و ممکن است 
به همین علت به پرداخت ۲۰۰ هزار دالر مجبور شود.به گزارش آسین ایج، اپل در جریان 
برگزاری کنفرانس توسعه دهندگان خود در سال ۲۰۱۸ از عرضه برنامه ها و دو سیستم 
عامل جدید خبر داد.یکی از این برنامه ها که Siri Shortcut نام دارد، به کاربران امکان 
می دهد تا مجموعه ای از دستورات را برای کنترل دیگر برنامه ها ایجاد کنند.چند روز بعد 
از معرفی این برنامه، اپل از سوی یک شرکت فناوری نوپا به علت سرقت لوگو مورد پیگرد 
قضایی قرار گرفت. لوگوی این شرکت که شیفت نام دارد شباهت زیادی با لوگوی برنامه 
Siri Shortcut دارد.شیفت ابتدا با ارسال نامه ای برای اپل خواستار دریافت غرامت ۲۰۰ 
 Siri Shortcut هزار دالری شد. در این نامه از اپل خواسته شده یا طراحی لوگوی برنامه
را تغییر دهد یا غرامت درخواستی را پرداخت کند.در ادامه این نامه تصریح شده که استفاده 
از لوگوی یادشده توسط اپل باعث سردرگمی در بازار و در میان کاربران می شود و ممکن 
است بر میزان فروش محصوالت شیفت تاثیر منفی بگذارد. اپل هنوز در این زمینه واکنشی 

از خود نشان نداده است.
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نوت بوک 2 اسکرینه اینتل چیزی است که همگان دنبال آن بودند

اینترنت وای فای رایگان به ایستگاه های قطار در هند می آید

اطالعات کاربران فیس بوک در اختیار 60 تولید کننده موبایل و تبلت!

نوت بوک )لپ تاپ( مجهز به ۲ اسکرین، ارائه شده توسط اینتل محصولی است که بسیاری 
ــال  ــگاه امس از کاربران دنبال آن بوده اند.به گزارش خبرآنالین، کمپانی اینتل در نمایش
ــه Tiger Rapids را به عالقه مندان  ــوم ب کامپیوتکس مدل مفهومی از محصول موس
نشان داد که می تواند موردتوجه قرار گیرد.در حالی که ایسوس با مدل واقعی تحت پروژه 
Precog و لنوو با مدل جدید یوگا، تقریباً چنین کاری را کرده اند؛ اما طراحی وسیع اینتل 
برای کاربردی تر شدن اسکرین دوم می تواند به عنوان گرایش و ترند میان سازندگان لحاظ 
شود.اینتل دنبال شریک سخت افزاری برای تجاری سازی محصول خود می گردد و به زودی 

شاهد وفور لپ تاپ های دو اسکرینه در بازار خواهیم بود.
ضخامت محصول اینتل به اندازه نوت بوک Moleskine )دفترچه یادداشت( است که 
قرار است بازطراحی شده و ظریف تر شود.در یک طرف نمایشگر ۷.۹ اینچی فول اچ دی 
ــط نیز لوالی  ــده و در طرف دیگر کاغذ الکترونیک/ EPD وجود دارد و در وس تعریف ش
خاصی تعبیه شده تا به راحتی تبدیل شود. نسل هفتم پردازنده اینتل، حافظه اس اس دی، 

یو اس بی تایپ سی و باتری با عمر ۱3 تا ۱5 ساعت در این محصول قابل ذکر است.
ــت( به صورت  ــعه نوت بوک )دفترچه یادداش چند دهه قبل اختراع لپ تاپ باهدف توس
الکترونیکی ظاهر شد و از همان ابتدا نیز اسم نوت بوک را یدک می کشید. اما رؤیای آن تا 
امروز باقی ماند تا فناوری بتواند رؤیای دیروز را به طور کامل، امروز محقق سازد و آنچه امروز 

اینتل ارائه کرد، همان نوت بوکی بود که همگان آرزوی داشتن آن را در سر می پروراندند 
تا کارت تبریک سال نو را در یک  طرف به نوک انگشت کشیده و در طرف دیگر به صورت 

کارت پستال الکترونیکی برای دوستان در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند.

ــتگاه قطار راه آهن در هند به  گوگل اعالم کرده که می خواهد در بیش از ۴۰۰ ایس
ــبکه اینترنت بی سیم وای فای اقدام کند.به گزارش سیتنا به نقل از وب  راه اندازی ش

سایت gsmarena، سزار سنگوپتا – معاون ارشد رئیس گوگل و مدیر تیم کاربران 
چند میلیونی گوگل – در مصاحبه ای با گزارشگران و خبرنگاران رسانه های مختلف 
اعالم کرد که گوگل به منظور گسترش و توسعه دسترسی کاربران و شهروندان هندی 
به اینترنت همگانی و رایگان، قصد دارد در بیش از ۴۰۰ ایستگاه قطار برون شهری و 
خطوط راه آهن به برقراری شبکه اینترنت وایرلس و بی سیم وای فای اقدام کند.وی 
ــال ۲۰۱5، یعنی سه سال پیش،  ــخنان خود می گوید: این پروژه که از س در ادامه س
کلید خورده و آغاز شده است تاکنون توانسته برخی از ایستگاه های قطار و راه آهن را 
که در میان شهروندان و مسافران هندی از محبوبیت و استقبال بی نظیری برخوردار 
ــت، به اینترنت همگانی و رایگان وای فای مجهز سازد.او علت این پروژه مشترک  اس
گوگل با سازمان های مربوطه در هند را اینچنین تشریح کرد: دسترسی مردم جهان 
به اینترنت می تواند گام بزرگی برای اطالع رسانی و سهولت در ارتباطات مردم و دولت 
باشد چراکه آن ها بدون هزینه خاصی قادر خواهند بود به کار و فعالیت های موردنظر 
خود بپردازند.گوگل در این همکاری با سازمان راه آهن هند و همچنین شرکت ریلتل 
)RailTel( قصد دارد زیرساخت های الزم برای برقراری و راه اندازی اینترنت همگانی 
و رایگان وای فای را فراهم آورده و بستری مناسب برای بهره مندی عموم کاربران  از 

خدمات آنالین و اینترنتی را برای آن ها به ارمغان بیاورد.

گزارشی جدید نشان می دهد فیس بوک اطالعات کاربران خود را بدون رضایت آنها در 
اختیار حداقل ۶۰ تولید کننده تبلت و موبایل از جمله اپل و سامسونگ قرار داده است.
ــال ۲۰۱5 میالدی فیس بوک اجازه دسترسی برنامه نویسان  ــابل، در س به گزارش ماش
اپلیکیشن های طرف سوم به اطالعات کاربران فیس بوک را مسدود کرد. اما طبق تحقیقی 
جدید نشان می دهد تولید کنندگان موبایل و تبلت به این اطالعات دسترسی داشته اند.
ــی اعالم کرده این شبکه اجتماعی با حداقل ۶۰ تولید کننده   نیویورک تایمز در گزارش
قرارداد اشتراک گذاری اطالعات داشته است. برخی ازاین شرکت ها عبارتند از اپل، آمازون، 
بلک بری و سامسونگ. این درحالی است که قرارداد با برخی از این شرکت ها همچنان 
ادامه دارد.به عنوان مثال طبق این قرارداد، قابلیت های فیس بوک که با موبایل ها همخوان 
می شود )مانند API های یکپارچه با دستگاه( به کاربران موبایل های بلک بری اجــازه 
می دهد تا با دوستان فیس بوکی یکدیگر تماس بگیرند.چنین عملیات های یکپارچه 
سازی در زمانی که موبایل های هوشمند قابلیت های الزم برای ارائه اپلیکیشن فیس بوک 
را نداشتند، ملزوم بود.اما به نوشته نیویورک تایمز،  فیس بوک این تولید کنندگان را طرف 
سوم به حساب نیاورده و به آنها اجازه دسترسی به اطالعات کاربران بدون رضایتشان را داد.

عالوه برآن برخی تولید کنندگان می توانستند اطالعات دوستان کاربر را بازاریابی کنند. 
به هرحال فیس بوک از ماه آوریل تصمیم داشته این نوع شراکت را نیز پایان دهد.فیس 
بوک در پاسخ به گزارش تایمز، با موضوعاتی که در آن مطرح شده مخالفت کرده است. این 

شرکت ادعا می کند چنین قراردادهایی را از آغاز به شدت کنترل کرده است.
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گوگل سیستم محافظ جدید به گوشی هایش اضافه کرد

مدیریت ریسک بیماری های  قلبی با فناوری مبتنی بر تلفن همراه

ــم امنیتی جدید برای گوشی های هوشمند Pixel ۲ خود  گوگل به تازگی یک مکانیس
ــانی یا  معرفی کرده که در آینده نزدیک، بدون واردکردن گذرواژه کاربر، امکان به روزرس
جایگزینی سیستم عامل تلفن را غیرممکن خواهد کرد.به گزارش ایسنا، به گفته شرکت 
گوگل، این مکانیسم امنیتی جدید را می توان به عنوان راهی برای جلوگیری از مهاجمین، 
هکرها و خرابکاران، حتی کسانی که دارای باالترین سطح دسترسی به گوشی هستند 
ــی، مانع هک سخت افزاری  در غیاب کاربر در نظر گرفت.این ویژگی امنیتی جدید گوش
آن می شود؛ این اقدام امنیتی جدید شرکت گوگل فقط برروی دستگاه های جدید این 
ــرکت قرار داده  شده است که در حال حاضر نسخه های جدید فوق العاده امن هستند  ش
ــدار زیادی از نرم افزارهای امنیتی و آنتی ویروس های ویندوز  که در حال حاضر نیز با مق
پشتیبانی می شوند.به عنوان مثال، دستگاه های )گوشی ها و تبلت های( Pixel این شرکت از 
اجزای سخت افزاری امن برای ذخیره و مدیریت اطالعات کاربر با کلیدهای رمزنگاری شده 
برای داده های ذخیره شده محلی کاربر خود استفاده می کند.این »امنیت سخت افزاری« 
مجموعه ای از برنامه های مرتبط با امنیت سیستم عامل را اجرا می کند که اعتبار گذرواژه 
کاربر را به صورت ویژه بررسی می کند و همچنان سیستم عامل دستگاه را از تالش های مکرر 
برای حدس زدن رمز عبور )حمالت هکرها و خرابکاران( محافظت می کند.سیستم عاملی 
که بر روی گوشی های جدید این شرکت نصب شده نیز توسط یک مکانیسم امضای کد 
محافظت می شود تا مانع از جایگزینی برنامه های مربوط به امنیت دستگاه توسط مهاجمان 
ــود و نتوانند به رمز عبور محافظت شده توسط سیستم عامل دسترسی داشته باشند  ش
ــایی می شوند و هیچ سؤالی از کاربر توسط هوش  و در این مکانیزم فقط داده ها رمزگش
مصنوعی دستگاه پرسیده نمی شود.رمز عبور تلفن همراه برای به روزرسانی سیستم عامل 
دستگاه های شرکت Pixel موردنیاز است؛ بر اساس اطالعات سایت پلیس فتا، با اتخاذ این 
ویژگی جدید شرکت گوگل تحولی بزرگ در امنیت سخت افزارهای این شرکت ایجاد و 
همچنین مکانیزم امنیتی جدید شرکت گوگل با نیاز به گذرواژه phone>s هنگام تعویض 
یا به روزرسانی  سخت افزار، به کاربر واقعی این امکان را می دهد که یک هکر مجبور است 
هر دو فرآیند امضای دیجیتالی دیواره آتش و رمز عبور دستگاه کاربر را هم زمان هک کند 

که این نیز یک فرایند بسیار سخت و غیرممکن است.این اقدامات گوگل در حالی است که 
سال گذشته گزارش های بسیاری مبنی بر نقص در صفحه نمایش گوشی های هوشمند 
پیکسل ۲ و پیکسل ۲ ایکس ال همچنین مشکل در سیستم پخش صوتی و اسپیکرهای 
این گوشی های ساخت گوگل در فضای مجازی منتشر شد.نمایندگان گوگل در مصاحبه 
با وب سایت های سی نت و اندروید پلیس اظهار کرده اند که شرکت گوگل از این موضوع 

مطلع بوده و قرار است این مشکل را با انتشار یک به روزرسانی نرم افزاری حل کند.
بسیاری از کاربران گوشی های مذکور از سیستم ضبط صدا و پخش صوتی اسپیکرهای 
ــی های خود ناراضی و شاکی بوده اند و عنوان می کردند که هنگام فیلم برداری یا  گوش
ضبط صدا، پس از چند دقیقه کیفیت صدای آن به شدت  افت می کرده و صداهای آن 
دیگر قابل فهم و دریافت نبوده است.نقص در صفحه نمایش این گوشی های گوگل سر و 
صدای بسیاری به پا کرده بود. البته برای این مشکل، گوگل اعالم کرده بود که تحقیقات 
گسترده ای در این باره انجام داده است و نتایج بدست آمده از تحقیقات کامال بر تطابق 

پیکسل های صفحه نمایش گوشی  هوشمند پیکسل ۲ ایکس ال داللت دارد.
کاربران گوشی های گوگل پیکسل ۲ و پیکسل XL ۲ که تاکنون مشکالت کوچک و بزرگ 
بسیاری را تجربه کرده اند، بارها به دلیل مشکالت باتری، خاموش و روشن شدن ناگهانی 

گوشی و مشکل صفحه نمایش در رسانه ها خبرساز شده اند.

مطالعات نشان می  دهند که فناوری سالمت مبتنی بر تلفن همراه، می  تواند خطر کلی 
بیماری قلبی را بهبود ببخشد. اگرچه همچنان بسیاری از سؤاالت در این خصوص باید از 

طریق آزمایش  های بالینی پاسخ داده شود.
به گزارش Canadian Journal of Cardiology، بیماری قلبی  عروقی علت اصلی 
مرگ در سراسر جهان است. به  تازگی، تکنولوژی سالمت تلفن همراه )mHealth(به 
مرکز عالقه رو به افزایشی تبدیل شده است و همچون وسیله  ای عمل می  کند که پیشگیری 
از بیماری  های قلبی  عروقی را با هدف قرار دادن ترکیبی از عوامل خطر زای قابل اصالح، 
بهبود می  بخشد. این وسیله، اکثر عوامل خطرزای جهانی برای بیماری  های قلبی  عروقی 
را به روشی مقیاس  پذیر و مقرون به صرفه، در نظر می گیرد.در مطالعه ای که در همین 
رابطه انجام شده، محققان شواهدی در مورد مداخالت mHealth برای کاهش همزمان 
چندین عامل خطرزا در تنظیمات اولیه و ثانویه پیشگیری، با استفاده از برنامه  های کاربردی 
ــمند )apps( و پیام  های متنی )خدمات پیام کوتاه یا SMS( بررسی  گوشی های هوش

کرده اند. محققان در تنظیمات اولیه، تنها چند آزمون تصادفی کنترل  شده )RCT( یافتند 
که روش  های mHealth را با استفاده از پیام  های متنی ارزیابی می  کردند. اما نتوانستند 
هیچ کدام ازRCT ها را که تأثیر برنامه  های mHealth تلفن هوشمند را در مورد خطر 
کلی قلبی  عروقی بررسی می کردند، شناسایی کنند.پژوهش پیام متنی پیشگیری اولیه، 
یک آزمایش تصادفی کنترل  شده در چین بود که شامل مداخله ۱۲ ماهه پیام  های متنی 
و تماس  های تلفنی می  شد و در میان 5۸۹ کارگر چینی صورت گرفت که بین ۴5 و ۷5 
سال داشتند. این کارگران، بدون سابقه بیماری قلبی  عروقی، برای دریافت معاینه پزشکی 

ساالنه، انتخاب شده بودند.
در ۱۲ ماه، میانگین ریسک بیماری قلبی  عروقی)CVD( ۱۰ ساله، در گروه مداخله به  
طور معنی  داری کمتر از گروه کنترل بود. با این حال در این ۱۲ ماه نسبت به زمان اولیه، 
خطر ابتال به بیماری قلبی عروقی گروه مداخله، کاهش معنی  داری نشان نداد. فشار خون 
سیستولیک، کلسترول عمومی، نسبت دور کمر به دور باسن و شاخص توده بدنی در این 
۱۲  ماه نسبت به زمان اولیه، در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری 
پایین  تر بود.پس از گذشت شش ماه، آزمون TEXT ME، مطالعه مربوط به پیام کوتاه 
پیشگیری ثانویه، شواهدی واقعی نشان داد که حمایت متنی از بازماندگان حمله قلبی، 
می  تواند عوامل کلیدی خطرزای سالمت را یعنی کلسترول، فشارخون، وزن، ورزش، رژیم 

غذایی و سیگارکشیدن را بهبود بخشد.
ــتر احتمال  بیماران دریافت کننده TEXT ME در عوامل خطرزای خود، دو برابر بیش
 ،TEXT ME ــان دادند. پیام  های ــیدن به اهداف دستورالعمل  ها را نش موفقیت و رس
ــاوره، انگیزه، پشتیبانی در رژیم غذایی، ترک سیگار، ورزش و سالمت کلی  خدمات مش
قلب را ارائه می  داد.این یافته ها نشان می دهند که استفاده از تکنولوژی های نوین مبتنی 
بر برنامه های کاربردی هوشمند و تلفن های همراه، می تواند در جهت کمک به کاهش 

صدمات بیماری های قلبی عروقی، به طور مؤثر و مفیدی عمل نماید.
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مشتریانی که با یک پیامک خرید می کنند

نقص برنامه تناسب اندام باعث افشای اطالعات میلیون ها کاربر شد

چگونه تصاویر را با دوربین گوگل ترجمه کنیم؟

ــان بزرگ در آمریکا خدمت خرید با پیامک را برای جذب مشتریان  یکی از خرده فروش
ثروتمند ارائه کرد. در این خدمت مشتریان می توانند با ارسال پیامک هر کاالیی را بخرند.

به گزارش میل آنالین، والمارت در رقابت با آمازون خدمت جدید خرید با ارسال پیامک را 
ارائه کرده است.این خدمت در حقیقت یک برنامه با هزینه عضویت ماهانه 5۰ دالر است 
و به مشتریان اجازه می دهد با پیامک کاالهایی را سفارش دهند که جلوی در خانه به 
آنها تحویل می شود.خدمت مذکور Jetblack نام گرفته و به مشتریان اجازه می دهد 
کاالهایی از شرکت والمارت و خرده فروشان دیگر بخرند. این خدمت آخرین تالش والمارت 
)بزرگترین خرده فروش آمریکا( برای جذب مشتریان ثروتمند است.تا به حال این خدمت 
در منهتن و بخش هایی از بروکلین )نیویورک( به طور آزمایشی اجرا شده اما پیش بینی 
می شود با گذر زمان در مناطق بیشتری به کار گرفته شود.خدمت مذکور بدون هیچ هزینه 
اضافی کاالی خریداری شده را همان روز یا روز بعد برای مشتری ارسال می کند. همچنین 
ــخص نشده است.عالوه برآن کاربران می توانند  حداقل میزان خرید در این خدمت مش

به طور مجانی کاالی خریده شده را بسته بندی شده دریافت کنند. همچنین مشتریان 
می توانند هر چیزی از هدیه تولد گرفته تا ملزومات خانگی را بخرند.در این خدمت غذا، 

نوشیدنی یا دارو برای مشتری ارسال نمی شود.

شرکت طراح یک برنامه محبوب تلفن همراه که ۱5۰ میلیون نفر از آن برای برنامه ریزی 
تمرینات ورزشی استفاده می کنند، اعالم کرد اطالعات خصوصی کاربران افشا شده است.

به گزارش انگجت، برنامه »مای فیتنس پال« از جمله برنامه های محبوب تلفن همراه است 
که ۱5۰ میلیون نفر در سراسر جهان از آن برای برنامه ریزی تمرینات ورزشی استفــاده 
می کنند.شرکت PumpUp طراح این برنامه به تازگی اذعان کرده که اطالعات خصوصی 

حدود ۶ میلیون نفر از کاربران برنامه مای فیتنس پال به علت نقص امنیتی سرورهای این 
شرکت افشا شده است.از آنجایی که اطالعات خصوصی این کاربران بر روی سرورهای کلود 
شرکت آمازون نگهداری می شده و برای این کار از هیچ کلمه عبوری استفاده نمی شده 
است، هر کسی بدون بهره مندی از دانش فنی باال قادر به دسترسی به داده های خصوصی 

کاربران مای فیتنس پال بوده است.
ــرقت اطالعات خصوصی ۶ میلیون کاربر برنامه یادشده سرور مورد  ــای س به دنبال افش
سوءاستفاده قرار گرفته ایمن سازی شده، ولی هکرها و سارقان اطالعات هنوز هم مشغول 

تبادل داده هایی هستند که قبل از فرایند ایمن سازی به سرقت برده اند.
عالوه بر اطالعات خصوصی افراد که شامل نام و نام خانوادگی آنان می شود، داده هایی 
مانند اطالعات کارت های اعتباری، آدرس های ایمیل، موقعیت های مکانی افراد، سوابق 
فعالیت های ورزشی، سوابق مربوط به فعالیت های حوزه بهداشت و سالمت، قد و وزن، 
ــکی و داده های مربوط به مصرف سیگار و مشروبات الکلی هر فرد نیز به  اطالعات پزش

سرقت رفته است.
ــرکت  ــام اولیور هوگ این موضوع را به اطالع ش ــناس امنیتی به ن ــن بار یک کارش اولی
PumpUp رساند. هنوز فرد یا افرادی که از این اطالعات سواستفاده کرده اند، شناسایی 

نشده اند.

اگر شما نیز جزو آن دسته از کاربرانی هستید که سر و کار زیادی با ترجمه زبان های مختلف 
دارید، می توانید از اپلیکیشن ترجمه گوگل )google translate( بهره مند شوید.

به گزارش وب سایت support.google، اپلیکیشن ترجمه گوگل یا گوگل ترنسلیت که 
از هر دو سیستم عامل اندروید و iOS پشتیبانی می کند، به کاربران این امکان را می دهد 
تا عالوه بر جاگذاری کردن متون و دریافت ترجمه و معادل های آن به زبان های موردنظر، 

از تصاویر و عکس هایی که دارای نوشته هستند نیز ترجمه بگیرید.
در واقع، اپلیکیشن ترجمه گوگل با بهره مندی از هوش مصنوعی فوق پیشرفته، متون و 
نوشته های عکس های موردنظر کاربران را تشخیص داده و آن ها را به زبان مدنظر آن ها 

تبدیل می کند.
بدین ترتیب، کاربران باید وارد اپلیکیشن گوگل ترنسیلت شوند و در قسمت چپ صفحه 
اصلی، زبان متن داخل عکس )بعنوان مثال انگلیسی( را انتخاب کنند، سپس در قسمت 
راست صفحه زبان موردنظر )بعنوان مثال زبان فارسی( خود را وارد کنند. در این هنگام، 
برروی عالمت دوربین کلیک کرده تا با گرفتن عکس از تصویر موردنظر و گذاشتن انگشت 
خود بر روی نوشته آن، از این اپلیکیشن بخواهید تا نوشته آن را برایتان تبدیل و ترجمه 
ــت پیش فرض گوگل  ــد. کاربران در صورتی که زبان های موردنظر خود را در فهرس کن
ترنسلیت مشاهده نکردند، می توانند آن را دانلود کرده و سپس انتخاب و استفاده کنند.این 
قابلیت برای آن دسته از افرادی که به جهانگردی، سفر به نقاط مختلف جهان و کار با افراد 

و متون خارجی مشغول هستند، می تواند بسیار مفید و کاربردی باشد چراکه قادر خواهند 
بود بدون داشتن دانش زبان موردنظر، به کار و فعالیت های ضروری خود بپردازند و از پس 

مکالمات روزمره خود برآیند.
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رد درخواست کسپرسکی برای فعالیت مجدد در آمریکا از سوی قاضی

اضافه شدن قابلیت خرید کاال در استوری اینستاگرام

مایکروسافت خدمات بازی رایانه ای ارائه می کند

قاضی فدرال در واشنگتن دو شکایت کسپرسکی با هدف رفع محدودیت اعمال شده برای 
این کمپانی در ایاالت متحده را نپذیرفت.

ــیتنا، به دنبال ممنوعیت تصویب شده در کنگره و همچنین دستور وزارت  به گزارش س
امنیت داخلی، فعالیت کسپرسکی در آمریکا و به خصوص همکاری با کمپانی های دولتی 
ممنوع اعالم شد و کمپانی ضدویروس که به عقیده آمریکایی ها توسط سازمان جاسوسی 
روسیه مدیریت می شود، به هر دو دستور اعتراض کرده و شکایت رسمی به دادگاه فدرال 

ارائه داد.
اما »کولین کوالر -کوتلی« قاضی فدرال در واشنگتن اعالم کرد کسپرسکی نتوانسته نشان 
دهد که قوانین فدرال علیه این کمپانی نقض شده است و بنابراین حقی برای کمپانی 
روسی قائل نشد. به همین خاطر دفتر مرکزی کسپرسکی در مسکو اعالم کرد درخواست 

تجدیدنظر خواهد داد.
آمریکایی ها معتقدند روسیه از طریق کسپرسکی علیه کاربران این کشور دست به جاسوسی 

زده و امنیت ملی ایاالت متحده را به خطر انداخته است.
هک سیستم یکی از هکرهای بلندپایه آژانس امنیت ملی آمریکا از طریق نرم افزار کسپرسکی 
و سرقت مهم ترین ابزار هک که توسط این آژانس علیه کاربران اینترنت استفاده می شد؛ 
خشم مقامات آمریکایی را برانگیخت و به همین دلیل دستور توقف فعالیت کسپرسکی 

به خصوص در نهادهای دولتی صادر شد.

ــس ضدویروس  ــازمان ک.گ.ب به عنوان مؤس ــابق س ــکی، کارمند س یوجین کسپرس
ــکی بارها ادعاهای مطرح شده را رد کرده و گفته است با راه اندازی دیتاسنتر در  کسپرس
سوئیس، قصد دارد فایل های مشکوک کاربران آمریکایی-اروپایی را آنالیز کرده تا شک و 

شبهه برطرف شود.

اینستاگرام قابلیت جدیدی به اپلیکیشن خود افزوده که به کاربران اجازه می دهد با کلیک 
روی استیکرهای خاص در استوری یک کاال را بخرند.

به گزارش دیلی میل، اینستاگرام به کاربران اجازه می دهد هر آیتمی را مستقیم از داخل 
اپلیکیشن بخرند.

این شرکت اعالم کرد قابلیت های خرید خود را توسعه می دهد تا کاربران بتوانند با کلیک 
روی استیکرهای خاصی در استوری اینستاگرام یک کاال را بخرند.

برندهای مختلف می توانند استیکری را با لوگوی خرید به پست های استوری خود اضافه 
کنند و کاربر با کلیک روی استیکر اطالعات بیشتری درباره محصول را مشاهده خواهد 
کرد.در حال حاضر برخی خرده فروشی های بزرگ مانند آدیداس می توانند لینکی را روی 
محصوالت خود در اینستاگرام تگ کنند. این قابلیت به تدریج برای کاربران عادی نیز ارائه 
می شود.ویژگی مذکور در راستای تالش های اخیر اینستاگرام برای همکاری با برندها در 

بخش استوری است.
سال گذشته این اپلیکیشن مجموعه ای از ابزارهای خرید ارائه کرد که به برندهای مختلف 

اجازه می داد محصوالتشان را در پست هایی تگ کنند.

ــافت قصد دارد خدمت بازی های آنالینی ارائه کند که کاربران می توانند با  مایکروس
کمک آن بازی رایانه ای دلخواه شان را در هر دستگاهی انجام دهند.

به گزارش پی ای ساینس، مایکروسافت تصمیم دارد خدمت بازی های آنالین خود 
ــتگاهی بازی  را راه اندازی کند. کاربران با کمک این خدمت می توانند روی هر دس

دلخواه خود را انجام دهند.
در همین راستا فیل اسپنسر مدیر ایکس باکس تایید کرد مهندسان این شرکت به 

دنبال فراهم کردن خدمات بازی آنالین هستند.
به گفته مایکروسافت، گروه Gaming Cloud این شرکت به دنبال ارائه خدماتی 
است که به کاربران اجازه می دهند در هر دستگاهی بتوانند بازی رایانه ای را انجام 

دهند.
ــخص نیست اما اسپنسر به طیفی از  ــافت مش هنوز هیچ جزئیاتی از برنامه مایکروس
ــرکت اشاره کرد مانند کار روی کنسول های بازی آتی  برنامه های بلند مدت این ش
ــده که سبب می شود عمل و  و تحقیق درباره بهبود هوش مصنوعی به کارگرفته ش

عکس العمل کاراکترها در بازی های ویدئویی بهبود یابد.












