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امس��ال كه تحريم ه��اي يكجانبه عليه كش��ورمان 
ش��دت گرفته اس��ت وزارت ارتباط��ات و فناوري 
اطالعات با تكيه بر دس��تاوردهاي بومي و نيروهاي 
جوان در نمايشگاه ايران تلكام 2018 از طرح ه��ا 
و پ���روژه های جديد رونماي��ي كرد تا در اين حوزه 

همچنان پويا باشد.
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محمد جواد آذری جهرمی
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

سرمقاله

دورنـامی روشن صنعت ارتباطات در ایران

همه چیز به سرعت در حال تغییر است. این تغییرات در زندگي مردم آنچنان سریع 
ــت که کمتر کسي به ماهیت آن پي مي برد. بي اغراق مي توان گفت  و پرنفوذ اس
سرعت تحوالت فرصت اندیشیدن را از جوامع گرفته است، اما این تحوالت مرهون 

چیست؟ پاسخ ساده است؛ فناوري اطالعات.
ــریع و متهورانه پیش مي رود که هر کس در مقابلش  فناوري اطالعات آنچنان س
ــی فرصت دارند پابه پای  ــد عقب مي ماند. جوامع ــتاده باش یا حتي در کنارش ایس
ــان  دیگران پیش روند که فناوری اطالعات خالقانه و بدون محدودیت در خدمتش
ــت که کشورهاي توسعه یافته و بزرگ در عصر دیجیتال  ــد. به همین دلیل اس باش
ــخن از تحریم مي کنند تنها اقتصاد مادی را نشانه نمي روند، بلکه فناوري  وقتي س
اطالعات را در کشورها نشانه مي روند تا سرعت حرکت آنها را کند یا متوقف کنند. 
اینترنت را نشانه مي روند و خدمات رساني در فضاي مجازي را )البته در کنار سایر 

سیستم های پولي و مالي(!
پس باید به هوش باشیم و در زمین دشمن بازی نکنیم. از این رو امسال که تحریم هاي 
یکجانبه علیه کشورمان شدت گرفته است وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات با تکیه 
بر دستاوردهاي بومي و نیروهاي جوان در نمایشگاه ایران تلکام 2018 از طرح هــا و 

پـروژه های جدید رونمایي کرد تا در این حوزه همچنان پویا باشد.
برگزاری این نمایشگاه با رونمایی از دستاوردهای نوین داخلی در صنعت مخابرات، 
نمایش موفقیت آمیزي از تبدیل تهدیدها به فرصت ها و عبور از تحریم ها بود که 
در شرایط فعلی کمتر کسی انتظار برگزاری این نمایشگاه با این حجم از دستاورد 
را داشت، اما نمایشگاه امسال نشان داد که با تکیه بر عناصر خالق و جوان می توان 

در زمین توسعه گام برداشت. 
آنچه که در نمایشگاه امسال شاهد آن بودیم بخش کوچکي از ظرفیت هایي بود که 
موجود است و باور داریم ظرفیت هاي خوب علمي دانشگاهي و خالقانه داخلي اگر 

پا به میدان بگذارند توسعه فراگیر این صنعت را به منصه ظهور مي رسانند. 
ــال ویژگي هاي دیگري نیز داشت. یکي از این ویژگي ها این  ــگاه تلکام امس نمایش
ــد. فضا را کوچکتر  ــتر توجه ش بود که از هزینه هاي بیهوده رها و به کیفیت بیش

ــگاه را در اولویت  در نظر گرفتیم و به کمیت اگرچه توجه کردیم اما کیفیت نمایش
قرار دادیم. 

ــازمان هــا و  ــــال همجواري غرفه هــاي س ــگاه امس از دیگر ویژگي هاي نمایش
شرکت هاي دولتي با شرکت هاي بخش خصوصي بود. این ویژگي مهم نشان داد 
که تبادل اطالعات و رایزني و همکاري میان شرکت هاي خصوصي و دولتي و بها 
دادن به رشد و پویایي بخش خصوصي برایمان مهم است و به آن توجه مي کنیم. 
ــراي ورود بخش خصوصي به عرصه باز  ــنتي پرهیز کرد و فضا را ب باید از عقاید س
ــایي و معرفي ظرفیت هاي مشترك طرفین  کرد. این نزدیکي امکان ارتباط  شناس
را بیش از پیش فراهــم ساخت و نشــان داد که چیدمــان همگن نمایشگاهــي 
ــدن نتایج  هــم مي تواند بر بهینه تر ش

نمایشـــگاه کمك کند.
ــزاري پنل هاي تخصصي با  همچنین برگ
موضوعاتي چون »اینترنت اشیاء، فرصت ها 
 ،»ICT  ــا«، »بازآفرینی صنایع و چالش ه
ــت ها و  ــات ثابت، فرص ــعه ارتباط »توس
ــد تا  چالــش ها« و موارد دیگر موجب ش
ــگاه آشنایي بیشتري  حاضرین در نمایش
ــازه در این عرصه پیدا  با تکنولوژي هاي ت

کنند.
ــت و چشم  انتظار ما از این صنعت باال اس
ــگاه های  ــه راه آینده و امیدواریم نمایش ب
بعدی صنعت ارتباطات و فناوری اطالعات 
ــگاه هایی باشد که با حضور تمامي  نمایش
فعاالن این عرصه، به تحقق چشم اندازهای 
تدوین شده در برنامه ششم توسعه انجامیده 
و دورنمای روشن تري براي توسعه صنعت 

ICT ترسیـم کند.



برنامه ریزی برای بهره برداری اپراتورهای خصوصی از اقتصاد میلیارد دالری فضایی

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: دولت پروانه اپراتور ماهواره ای مخابرات را تصویب کرده و کمیسیون تنظیم مقررات هم به ما ابالغ کرده است، در تالشیم 
اپراتورها حضور حداکثری در اقتصاد فضایی داشته باشند و طی پیش بینی های انجام شده، در بیست سال آینده اقتصاد این صنعت بین 300 تا 500 میلیارد دالر خواهد 

بود.

گفت وگوی نسل چهارم با رئیس سازمان فضایی ایران به مناسبت هفته فضا:

در چند دهه گذش��ته، ه��م دولت و هم بخش خصوصی 
توجه حداقلی نسبت به ارتباطات ماهواره ای داشته اند 
كه امروزه توسعه شبكه ارتباطات ماهواره ای نيزبا جديت 

وارد عرصه شده است.
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ــازمان  ــراری، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و رییس س ــر مرتضی ب دکت
ــل چهارم گفت وگو می کرد،  ــبت هفته جهانی فضا با نس فضایی ایران که به مناس
ــازمان فضایی در دوره مدیریت جدید، گفت: با مشارکت دولت  پیرامون عملکرد س
و بخش خصوصی در چند دهه گذشته، در توسعه ارتباطات ثابت و سیار توفیقات 
ــت خدمات خوبی ارائه  ــت آورده ایم؛ به صورتی که در این دو صنع ــی به دس خوب

شده است.

وی، ادامه داد: ICT بستری برای توسعه کسب و کار، اشتغال و رونق اقتصادی است 
و به فرصتی تبدیل شده که توانسته است صنعت خدمات را ارتقاء دهد و مردم شاهد 
آن هستند که زیرساخت ICT بستر ارائه خدمات ارزان تر و با کیفیت تر به جامعه 
شده است، اما در چند دهه گذشته، هم دولت و هم بخش خصوصی توجه حداقلی 
نسبت به ارتباطات ماهواره ای داشته اند که امروزه توسعه شبکه ارتباطات ماهواره ای 

نیزبا جدیت وارد عرصه شده است.

ــادی را طی کرده ایم و حضور حداقلی که  ــراری، افزود: در حوزه فضا موج اقتص  ب
ــته ایم. اقتصاد تلویزیون  ــت را داش همان موج اقتصادی یا تلویزیون ماهواره ای اس
ــد. سوال جدی ما این است که سهم  ماهواره ای بیش از 150 میلیارد دالر می باش
بخش خصوصی در این اقتصاد چقدر است و چه کاری انجام داده ایم تا سهم بخش 

خصوصی در این اقتصاد پر رنگ شود؟
 

معاون وزیر ارتباطات، گفت: موج دوم اقتصادی شبکه های ناوبری هستند که بحث 
ــال 2013 در این صنعت 190  ــت. در س صنعت اطالعات مکانی در آن مطرح اس
ــتقیم  ــتقیم و بیش از 1200 میلیارد دالر اقتصاد غیرمس میلیارد دالر اقتصاد مس
داشته ایم. در سال 2017 طی چهار سال، اقتصاد مستقیم صنعت اطالعات مکانی 
ــتقیم به بیش از 2200 میلیارد دالر  به بیش از 290 میلیارد دالر و اقتصاد غیرمس

رسید و تا سال 2020 این رقم به 435 میلیارد دالر خواهد رسید.

ــازمان فضایی ایران، اظهار کرد: سوال جدی ما این است که سهم بخش  رییس س
ــی که به عنوان  ــت؟ در صنعت اقتصاد فضای ــن اقتصاد چقدر اس ــی در ای خصوص

ــت، بیش از 75 درصد  اقتصادی موضوعی و به عبارتی یك انقالب فضایی مطرح اس
بخش خصوصی حضور دارد. ما تالشمان این است که بستر را برای بخش خصوصی 
در این صنعت فراهم کنیم، اما موج سوم اقتصادی تحت عنوان ارتباطات ماهواره ای 
پهن باند مطرح است. یعنی شبکه باند پهن ماهواره ای در حال توسعه است و به دلیل 
آنکه شرکت ها با جدیت به دنبال جذب Big Data هستند، بازار تمام کشورها برای 

این صنعت فرصت خوبی است.

براری، ادامه داد: امیدواریم اپراتورهای ما در این عرصه ورود پیدا کنند. دولت پروانه 
ــیون تنظیم مقررات هم به ما  اپراتور ماهواره ای مخابرات را تصویب کرده و کمیس
ابالغ کرده است، در تالشیم شرکت های خصوصی اپراتورها حضور حداکثری در این 
اقتصاد داشته باشند و طی پیش بینی های انجام شده، در بیست سال آینده اقتصاد 

این صنعت بین 300 تا 500 میلیارد دالر خواهد بود.

وی افزود: شعار جهانی امسال »فضا جهان را متحد می کند« است و امیدواریم فضا 
فرصتی باشد تا اپراتورها با هم متحد شوند. 
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گام نو

هر میزان رسمایه گذاری در دوره کودکی 16 برابر بازگشت رسمایه دارد

بانک اطالعاتی حامیت از فضای مجازی کودکان تشکیل شد

مهندس خسرو سلجوقی، مجری سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای 
ــه برنامه جدید و هفت جلد کتاب در زمینه  ــازی کودك با اعالم رونمایی از س مج
ــت اجرا  فضای مجازی کودکان، گفت: در ارتباط با اینترنت کودك طرحی در دس
است به نام 20 تا 20 که بیستم هر ماه حداقل یك طرح بخش خصوصی در ارتباط 
 www.cop.ir ــخصات آن را در وبگاه ــود؛ و مش با کودك رونمایی و معرفی می ش

قرار می دهیم.

ــازی فضای مجازی کودکان کارهایی انجام شده  ــیر استانداردس وی افزود: در مس
ــتانداردهای بخش توان خواهان )معلولین( توسط وزارت  که می توان به ترجمه اس
ارتباطات و فناوری اطالعات اشاره کرد که با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران 
ــیده و برای اجرا به زودی ابالغ خواهد شد، در همین راستا به زودی  به تصویب رس
ــی از این استانداردها متناسب با نیازهای کودکان معلول  جزییات طرح )که بخش

است( اطالع رسانی عمومی می شود.

خسرو سلجوقی با اشاره به اینکه بخشی از نیازهای اینترنت کودکان حقوقی است، 
گفت: تعدادی از قوانین حقوقی این حوزه در کشورهای دیگر ازجمله آمریکا ترجمه 
شده تا بتوانیم یك مطالعه تطبیقی بین چند کشور داشته باشیم و از آن ها با توجه 

به نیازهای کشور خودمان بهره برداری کنیم.

ــند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودك با اعالم  مجری س
اینکه در سال 1396 پژوهشی برای شناخت میزان بهره برداری کودکان سه تا پنج 
ــور از اینترنت و تجهیزات تلفن همراه و تبلت انجام شد، اظهار کرد: بر  ــاله کش س
ــد که 66 درصد این کودکان دارای تلفن همراه  ــاس نتایج این مطالعه معلوم ش اس

مجری سند حامیتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک:

مجری س�ند حمایتی و برنامه اقدام توس�عه خدمات فضای مجازی کودک با 
تاکید ب�ر رونمایی از برنامه ه�ای بخش خصوصی در این ح�وزه، گفت: تمام 
طرح های رونمایی ش�ده در مورد توس�عه خدمات فضای مج�ازی کودک در 
دس�ترس است که یک بانک اطالعاتی برای بازیگران خدمات فضای مجازی 
ک�ودک )کودکان، اولیا آن�ان، مربیان، تولیدکنندگان محت�وا، ارائه دهندگان 

خدمات و غیره( محسوب می شود.

ــتند و جالب اینجاست که بر اساس همین مطالعات متوجه شدیم که  یا تبلت هس
ــاید غیرقابل باور  ــتفاده می کنند که ش برخی بچه های 6 ماهه نیز از تلفن همراه اس

است ولی باید بپذیریم که هست.

وی با بیان اینکه برای شرایط فعلی که این کودکان به وسایل الکترونیکی دسترسی 
دارند باید برنامه داشته باشیم گفت: مناسب سازی تبلت و تلفن همراه کاری است 
ــود. بخش خصوصی می تواند سرمایه گذار در  ــرمایه گذاری ش که باید بر روی آن س
این حوزه باشد و من معتقد هستم که باید محتوای مناسب برای این وسایل آماده 

شود که تاکنون چند برنامه ساز ایرانی در این حوزه داریم.

سلجوقی با اشاره به رتبه بندی بازی های کودك، گفت: سه مرکز بر روی رتبه بندی 
بازی ها کار می کنند که برای چه گروه سنی، کدام بازی خوب است و هر بازی چه 
میزان هیجان و استرس به کودك وارد می کند؛ اما چند خانواده به این رتبه بندی 

مراجعه می کنند که چه بازی یا نرم افزاری را برای فرزند خود انتخاب کنند؟
مجری سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودك با تأکید بر 
ــال  آموزش کودکان در خانواده ها اظهار کرد: بر طبق احادیث و روایات در هفت س
ــال دوم و سوم میزان جذب  اول زندگی باید کودك را تربیت کرد؛ زیرا در هفت س

و کشش کودك افت پیدا می کند.

ــورها برای کودکان، گفت: مطالعه ای 38 ساله  ــاره به مطالعات سایر کش وی با اش
ــرمایه گذاری در دوره کودکی 16 دالر  ــان می دهد که هر یك دالر س در آمریکا نش
ــما کجا می توانید این نوع سرمایه گذاری انجام دهید که  بازگشت سرمایه دارد. ش

چنین سودآور باشد؟

ــور ما  ــی آموزش دوره کودکی در کش ــزود: در حال حاضر تنها متول ــلجوقی اف س
ــازمان بهزیستی است که در قالب مهدکودك ها عمل می کند و اگر فرض کنیم  س
ــودکان در مهدکودك آموزش  ــتند 13 درصد ک ــه مهدکودك های ما کامل هس ک

می بینند و 87 درصد کودکان در خانه توسط پدر و مادر آموزش می بینند.
ــتیم که توسط  ــاس یکی از پروژه هایی که به دنبال آن هس وی ادامه داد: بر این اس
ــا تلفن همراه«  ــروژه »هر ولی یك مربی کودك ب ــود، پ بخش خصوصی انجام ش
ــی )Mobility( و اقتصاد  ــر دو ظرفیت دانش جابجای ــت این پروژه متمرکز ب اس
اشتراکی است تا والدین به یك مربی کودك تبدیل شوند و امیدواریم در این حوزه 
تولیدکنندگان محتوا، ارائه دهندگان خدمات و توانمندان تربیت دانش مربی کودك 

وارد عرصه شوند و هر کس نقش خود را به نحو مناسب ایفا کند.
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خطاب به مدیران شرکت ملی پست: 

جوانگرایی به معنی آوردن یک شخص جوان نیست بلکه باید تفکر را تغییر داد
به جای ایجاد انحصار با طرح های ابتکاری سراغ افزایش درآمد بروید

  وزیر ارتباطات در نیاسر کاشان: با وجود تحریم ها 
فناوری اطالعات در کشور رونق دارد

ــر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه حوزه فناوری  وزی
ــات و گمرك که  ــوزه هایی چون مالی ــات بر خالف ح اطالع
ــت: با وجود  ــت، گف ــده اند دارای رونق اس ــا رکود مواجه ش ب
تحریم ها، وزارت ارتباطات مبلغ شش هزار میلیارد تومانی که 
ــاالنه به خزانه کشور کمك می کرد را امسال باالتر از هدف  س

تعیین شده، تامین خواهد کرد.
ــورای اداری شهرستان  ــه ش مهندس آذری جهرمی در جلس
ــاره به توسعه شهری  ــر برگزار شد، با اش ــان که در نیاس کاش
ــال های اخیر، گفت: عالوه بر صنایع  ــد پیرامونی در س و رش
ــت، دارای  ــه در  دنیا معروف اس ــان ک ــاجی و فرش کاش نس
جاذبه های طبیعی و گالب نابی است که هر ساله خانه خدا را 

با آن شستشو می دهند.
ــان و حضور مردم دیندار،  ــاره به تاریخ و تمدن کاش وی با اش
ــگری  ــان به لحاظ گردش معتقد و  وفادار به نظام، افزود: کاش
ــگران  ــتر گردش ــنگینی دارد به خصوص اینکه بیش وظیفه س
منطقه از کشورهای اروپایی هستند، بنابراین به نظر می رسد 
کاشان ویترینی برای کشور باشد، چراکه به لحاظ بین المللی 
ــده در  ــورد قضاوت قرار می گیرد پس باید خدمات ارایه ش م

آن مطلوب تر باشد.
ــا بیان اینکه مدیریت در وزارت ارتباطات مبتنی بر چانه  وی ب
زنی نیست، افزود: با سیستم دقیق ارتباطات مردمی و دریافت 
و طبقه بندی مشکالت، مطابق برنامه ششم توسعه، مشکالت 
ــال گذشته در مناطق شهری و  ــده و در یك س جمع بندی ش

روستایی اقدام شده است.
ــود حجم باالی  ــاره به وج ــوان کابینه دوازدهم با اش وزیر ج
ــرخ باالی بیکاری این  ــان و ن فارغ التحصیالن در منطقه کاش
ــگری در  ــه ظرفیت باالی گردش ــرد: باتوجه ب ــر، اظهار ک قش
ــی از مشکل بیکاری  منطقه، فناوری اطالعات می تواند بخش
ــش اعظمی از  ــل کند و از آنجاکه بخ ــارغ التحصیالن را ح ف
ــور می آیند زائران هستند، بنابراین  ــت هایی که به کش توریس
ــگری  ــتر ظرفیت گردش ــاوری اطالعات با فعال کردن بیش فن
ــهمی از این توریست ها را جذب کند که  ــان می تواند س کاش

باعث ایجاد شغل مستقیم و غیرمستقیم می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خطاب به مدیران شرکت ملی پست، گفت: عقاید سنتی را کنار بگذارید 
و به جای ایجاد انحصار با طرح های ابتکاری سراغ افزایش درآمد بروید تا کارکنانی که از شما مطالبه 

دارند به خاطر ایجاد تحول و افزایش درآمد از شما قدردانی کنند.
مهندس محمدجواد آذری جهرمی، که در مراسم روز جهانی پست سخن می گفت، خاطرنشان کرد: 
پست همواره انتقال دهنده پیام صلح، محبت و علم بوده است و در همه دنیا پستچی نمادی خوب و 

دوست داشتنی بوده و همچنان هم هست.
ــتی در سال گذشته، افزود: بازار پست کشور را باید دو برابر کنیم و  ــاره به صدور دو پروانه پس وی با اش
مقاومت در برابر شکل گیری بخش خصوصی را از میان ببریم تا بازار رشد بیشتری کند و رشد بازار باعث 

رشد شرکت ملی پست شود.
وزیر جوان دولت تدبیر و امید با بیان اینکه امسال استراتژی تجاری شرکت ملی پست، توسعه محصول 
ــمارگان آنها کم می شود، با استانداردها و  ــکل توزیع نشریاتی که روز به روز ش ــت، اظهار کرد: مش اس
ــرکت ملی پست را باال می برد و هم بازار پستی کشور را  ــب، هم درآمد ش کیفیت خوب و زمان مناس

توسعه خواهد داد.
ــبد پستی در کشور طی چند دهه اخیر، تصریح کرد: امسال  ــاره به ثابت ماندن س آذری جهرمی با اش
زمانی است که باید خدمات ویژه پست همچون پست نشریات، صنایع دستی و سوغات مناطق مختلف 

را ارایه کنیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم خاطرنشان کرد: وقتی برای ارسال یك نامه آن را وزن می کنند و بر اساس 
آن هزینه ارسال را محاسبه و دریافت می کنند بنابراین کسی برای ارسال سوغات یا میوه سراغ پست 

نمی آید و این فرهنگ شکل نمی گیرد.
آذری جهرمی با اشاره به تغییرات در ساختمان های شرکت ملی پست در سراسر کشور که ماموریت 
خود را از دست داده اند، گفت: باید عقایدمان را به روز کنیم و استراتژی توسعه محصول را اجرا کنیم 
چراکه دو برابر شدن بازار پست برای تحقق وعده بهبود وضعیت معیشتی کارکنان شرکت ملی پست 

الزامی است.
وی با بیان اینکه بخش اعظم نیروی انسانی این وزارتخانه در شرکت ملی پست متمرکز هستند و سطح 
درآمدی به نسبت پایینی دارند، افزود: البته با توجه به رشد درآمدی که این شرکت دارد ترمیم حقوق 

کارکنان از مهرماه عملیاتی می شود.
وزیر جوان دولت تدبیر و امید خطاب به مدیران شرکت ملی پست گفت: عقاید سنتی را کنار بگذارید و 
به جای ایجاد انحصار با طرح های ابتکاری سراغ افزایش درآمد بروید تا کارکنانی که از شما مطالبه دارند 

به خاطر ایجاد تحول و افزایش درآمد از شما قدردانی کنند.
آذری جهرمی با تاکید بر اینکه جوانگرایی به معنی آوردن یك شخص جوان نیست بلکه باید تفکر را 
تغییر داد، خاطرنشان کرد: با توجه به شروع فعالیت شرکت فرودگاهی پیام انتظار داریم هاب پستی که 

برای آن درنظر گرفته شده است رشد قابل توجهی داشته باشد.
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آذری جهرمی: مدیران پست بانک برای اصالح وضعیت موجود، عزم خود 
را بکار گیرند

ماهی که
گذشت

  وزیر ارتباطات ایران در حاشیه اجالس وزیران 
اتحادیه ی RCC، پیشنهاد داد:

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه پست بانك باید شعبه ای تخصصی برای حوزه ICT ایجاد 
کند گفت: پست بانك با ایجاد اعتماد در حوزه فناوری اطالعات باید سرمایه در گردش شرکت های فعال 

این حوزه را جذب کند.
ــر اینکه خدمات »بانك« در  ــت بانك ایران با تاکید ب ــدس آذری جهرمی در جمع مدیران پس مهن
سراسر کشور در دسترس مردم است، گفت: حضور پست بانك در 6 هزار باجه بانکی در کشور هزینه 

زیادی بر »بانك« تحمیل و سوددهی آن را پایین می آورد.
آذری جهرمی با تاکید بر مدیریت هزینه ها در پست بانك، اظهار کرد: مدیران »بانك« باید راه های 
ــتر کردن سود دهی بانکی ارائه دهند و مهمترین نکته، مدیریت هزینه ها در  خالقانه ای برای بیش

بانك است تا هزینه های جاری حضور پست بانك )در مناطق کمتربرخوردار( را پوشش دهد.
وی افزود: یکی از ارکان نهاد توسعه ای و نهاد مهارتی وجود بانك توسعه ای در آن حوزه است که 

پست بانك باید این نقش را در حوزه ICT ایفا کند.
ــنامه پست بانك ایران، گفت: مدیران بانك باید  وزیر ارتباطات با انتقاد از عدم پیگیری تغییر اساس
برای تغییر اساسنامه پیگیری بیشتری داشته باشند تا اشکاالت مرتبط با دریافت مجوز PSP )درگاه 

پرداخت( برطرف شود.
وی آموزش نیروی انسانی، تغییر فرآیندها و کارکردهای پست بانك را برای تبدیل بانك به نهاد تخصصی 
حوزه ICT ضروری دانست و اظهار کرد: پست بانك بــرای رسوب منابــع، بایــد از سرمایــه های 

حوزه ارتباطات استفاده کند و سرمایه در گردش شرکت های حوزه ICT  در پست بانك باشد.
وی تغییر اساسنامه، افزایش سرمایه و مدیریت هزینه را از مهمترین برنامه های این بانك اعالم کرد 
و گفت: اگر بخواهیم موفق شویم پست بانك باید جلوتر از برنامه های »وزارت« حرکت کند و این 

تغییر نیاز به عزم جدی مدیران پست بانك برای اصالح امور دارد.
آذری جهرمی با تشویق مدیران پست بانك برای جذب منابع مالی سایر بخش ها گفت: اگر مسایل 
مربوط به مدیریت هزینه ها، تکمیل سیستم »core بانکی« و مشکالت آموزش پرسنل حل شود، 

پست بانك می تواند در حوزه بانکداری بهترین باشد.
وزیر ارتباطات با تاکید بر نصب و راه اندازی 1700 خودپرداز پست بانك در مناطق کمتر برخوردار 
کشور گفت: باید گزارش آماری با جزییات میزان تراکنش در روستاهای با تعداد خانوار 2 هزار و 5 
هزار و حتی گزارشی از تراکنش خودپردازها در روستاها با فاصله های متفاوت از شهر ها به وزارتخانه 
ــود تا بتوانیم تصمیمات جدیدی برای نصب خودپرداز یا دستگاه Cashless و Pos بانکی  ارائه ش

)دستگاههای بدون دریافت وجه نقد( در روستاها گرفته شود.
وی با توصیه برای توجه بیشتر به خدمات الکترونیك در پست بانك تصریح کرد: باید با سیاست گذاری 
ــرکت های حوزه ICT پرداخت می کنید منابع آن شرکت در پست  ــت وقتی تسهیالت به ش درس

بانك رسوب کند نه در بانك های دیگر.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در حاشیه اجالس وزیران اتحادیه 
منطقه ای کشورهای مستقل مشترك المنافع در زمینه مخابرات 
)RCC(، با کنستانتین نوسکوف، وزیر توسعه دیجیتال، مخابرات 

و ارتباطات جمعی فدراسیون روسیه دیدار و گفت و گو کرد.
آذری جهرمی در این دیدار با تاکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال چهره 
جهان امروز را تغییر داده است، گفت: ارتباطات در گذشته مسوول 
برقراری ارتباط سخت افزاری میان افراد و بخش های مختلف بود 
ــش فناوری اطالعات در  ــرفت صنعت، نق ولی امروز به مدد پیش
تمامی ابعاد زندگی اجتماعی از جمله کشاورزی، سالمت و انرژی 

بسیار اثر گذار شده است.
وزیر ارتباطات با اعالم پیشنهاد تشکیل یك بازار منطقه ای 1.5 
میلیارد نفری در حوزه اینترنت و ارتباطات، تصریح کرد: این بازار 
منطقه ای می تواند میان ایران، روسیه، ترکیه، آذربایجان و هند بر 

مبنای پول ملی این کشورها تشکیل شود.
وی، گفت: در قدم اول باید زمینه ایجاد این بازار و حمایت از بخش 
ــرکت ها برای ورود به آن میسر شود تا در مراحل  خصوصی و ش
ــرکت ها و فعاالن  ــدی نظام اداره این بازار به طور کامل به ش بع

بخش خصوصی منتقل شود.
ــتانتین نوسکوف وزیر توسعه دیجیتال،  در ادامه این دیدار، کنس
مخابرات و ارتباطات جمعی فدراسیون روسیه با اشاره به تحریم های 
آمریکا علیه ایران و کشورهای مختلف جهان گفت: اقدامات آمریکا 
تجارت آزاد در جهان را با تهدید مواجه کرده و اکنون بسیاری از 

کشورها درك بهتری از مواضع ایران پیدا کرده اند.
وی افزود: زمینه های فراوانی برای همکاری های ایران و روسیه در 
زمینه های IT و اقتصاد دیجیتال وجود دارد که باید فعال شوند.

ــنهاد آذری جهرمی برای ایجاد بازار  نوسکوف با استقبال از پیش
ــختی است اما مسیر درستی  منطقه ای تصریح کرد: این کار س

است که باید پیموده شود.
در این دیدار طرفین ضمن تاکید بر ارتقا سطح همکاری های دو 
کشور در حوزه ارتباطات برای برگزاری دومین جلسه کمیسیون 

مشترك ICT در آینده نزدیك توافق کردند.

تشکیل بازار منطقه ای 1.5 میلیاردی در حوزه  
اینترنت میان ایران، روسیه، ترکیه، آذربایجان و 

هند بر مبنای پول ملی
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بیشترین موانع شرکت پست در حوزه  تجارت الکترونیک بین الملل با 
مجموعه  گمرک است

به منظور تحقق مشتری مداری تعرفه ها و شرایط اتصال فیبرنوری اصالح 
خواهد شد

  آمادگی برای تاسیس دفتر تهران اتحادیه  
کشورهای مشترک المنافع مخابرات

ــرکت مخابرات ایران، با  مدیرعامل ش
ــال  بیان اینکه تالش داریم تا پایان س
حداقل 350 هزار مشترك فیبر نوری 
داشته باشیم گفت: با تسهیل شرایط 
ــط مشتریان ،  دریافت فیبر نوری توس
تقسیط هزینه مودم و اصالح تعرفه ها 
استقبال مشتریان از فیبر نوری بیشتر 

خواهد شد .
ــدری، افزود:  ــیدمجید ص مهندس س
ــورد تامین مودم برای فیبر نوری  در م
ــتفاده  ــتفاده از توان داخلی و اس با اس
ــی تولید داخل و  از تجهیزات مخابرات
ــتفاده از همکاری با شرکت های  با اس

مخابراتی داخلی ، 500 هزار مودم تهیه و دراختیار مشتریان قرار داده خواهد شد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، با بیان اینکه یکی از دالیل عدم استقبال عمومی از فیبر نوری تا کنون 
قیمت باالی آن بوده است افزود: در مورد استفاده تمام مشتریان و بخصوص مشتریان خانگی از تجهیزات 
فیبر نوری و اینترنت پرسرعت ، تسهیل شرایط انجام شده و بدین ترتیب اکثر مشتریان می توانند از 

اتصال مبتنی بر فیبر نوری برخوردار شوند.
وی، در همین رابطه افزود: به منظور تشویق مشتریان برای دریافت امکانات فیبر نوری، تعرفه های مربوط 
به FTTH تا پایان مهرماه سال جاری کاهش یافته است و در تالش هستیم تا زیرساخت مبتنی بر 

اتصال فیبر نوری را در بین مشترکان بسط و گسترش دهیم.

ــات و فناوری  ــر ارتباط ــاون وزی مع
اطالعات، گفت: بیشترین مساله ما با 
مجموعه گمرك است و به دنبال آن 
هستیم موانع این مسیر را رفع کنیم.
حسین نعمتی، مدیرعامل و رئیس 
ــت  ــرکت ملی پس هیات مدیره  ش
ــتی خبری به مناسبت روز  در نشس
ــخ به خبرنگار  ــت و پاس جهانی پس
سیتنا پیرامون فعالیت های شرکت 
ملی پست در حوزه تجارت الکترونیك 
در بازار بین الملل و موانعی که در این راه وجود دارد، گفت: در بحث تجارت الکترونیك در حوزه داخلی 

فعالیت های خوبی را آغاز کرده ایم.
وی، ادامه داد:  سامانه ای را با همکاری بخش خصوصی به این منظور راه اندازی کرده ایم و همچنین در 
حوزه بین الملل نیز کارهایی را شروع کرده ایم که با استفاده از توان بخش خصوصی بتوانیم فعالیتمان را 

تقویت کرده و گسترش دهیم.
مدیرعامل شرکت ملی پست ایران، خاطرنشان کرد: در حال حاضر با چند شرکت وارد مذاکره شده ایم 

و به ما درخواست داده اند تا بتوانیم روزانه هزار بسته را ارسال کنیم.
ــرکت های ما در این حوزه بحث هایی را مطرح کرده اند تا  معاون وزیر ارتباطات، اظهار کرد: یکی از ش

بتوانیم برای تمام نقاط دنیا صادرات و همچنین واردات نیز داشته باشیم.
رییس هیات مدیره شرکت ملی پست ایران، افزود: در این حوزه بیشترین مساله ما با مجموعه گمرك 

است و به دنبال آن هستیم موانع این مسیر رفع شوند.
نعمتی، خاطرنشان کرد: دوستان ما کمك کردند تا دوره آموزشی بین المللی CDS با تعامل بین شرکت 
پست و گمرك، انجام شود تا موانع بین این دو مجموعه تسهیل یابد و امیدواریم با توجه به شرایط موجود 

این موارد سریع تر رفع شوند.

ــران برای  ــات از آمادگی ای ــات و فناوری اطالع ــر ارتباط وزی
تاسیس دفتر منطقه ای کمیته کشورهای مشترك المنافع در 

حوزه مخابرات )RCC( خبر داد.
ــرکت در کنفرانس و  ــرای ش ــی که ب ــدس آذری جهرم مهن
ــل- 2018« به  ــرات »ترکمن ت ــی مخاب ــگاه بین الملل نمایش
عشق آباد سفر کرده است در جمع وزرای ارتباطات کشورهای 
ــترك المنافع )RCC(، گفت: ایران آمادگی دارد تا برای  مش
تاسیس دفتراتحادیه  RCC برای گفت و گوهای مشترك در 

حوزه ICT  همکاری کند.
وی، افزود: ICT پیوند دهنده فکر و ذهن مردم و تسهیل کننده 

تجارت و رشد اقتصادی است.
ــی از ابزارهای  ــر اینکه ICT  یک ــر ارتباطات، با تاکید ب وزی
اساسی در ارتقا شاخص های امنیت انسانی است، گفت: برای 
دستیابی به هدف منطقه ای قوی تر ایران به دنبال همکاری 
ــایگان شمالی خود در حوزه ICT  است تا این هدف  با همس

را محقق کند.
ــعه اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیك  آذری جهرمی، توس
ــوزه ارتباطات ایران برای همکاری  ــت های ح را در راس اولوی
 )CIS( با اعضای اتحادیه کشورهای مستقل مشترك المنافع
ــترده ای از موضوعات از  ــف گس ــرد: طی ــت و اظهار ک دانس
همکاری های فضایی، ماهواره ای  و تنظیم مقررات و ارتباطات 

پستی برای همکاری های بیشتر پیش روی ما است.
ــع  ــترك المناف ــورهای مش ــات کش ــه وزاری ارتباط اتحادی
ــط اعضای  ــت که توس ــك اتحادیه منطقه ای اس )RCC( ی
ــورهای مشترك المنافع )CIS( روسیه، بالروس،  اتحادیه کش
ــتان،  ــتان، مولداوی، ارمنس ــتان، ازبکس ــتان، قزاقس قرقیزس
ــت و هر ساله  ــتان تشکیل شده اس ــتان و ترکمنس تاجیکس
ــگاه بین المللی در یکی از کشورهای عضو  کنفرانس و  نمایش
ــال ترکمنستان میزبان کشورهای عضو  برگزار می شود. امس

است.
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آغاز فعالیت تجاری دو اپراتور پست خصوصی تا چند هفته دیگر

به استناد گزارش کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات وزارت فرهنگ و ارشاد؛

  وزیر ارتباطات آذربایجان: ایران می تواند هاب 
منطقه ای ترانزیت اینترنت باشد

ــر ارتباطات و فناوری اطالعات در دیدار با وزیر ارتباطات  وزی
جمهوری آذربایجان به ضرورت انجام پروژه های مشترك در 

حوزه ICT با این کشور تاکید کرد.
ــیه  ــتان و در حاش ــواد آذری جهرمی در ترکمنس محمد ج
ــگاه »ترکمن تل« در عشق آباد با رامین قلی زاده وزیر  نمایش

ارتباطات جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد.
ــاره به  اینکه با تمام توان  ــی در این دیدار با اش آذری جهرم
ــت تا قبل از  ــرکت می کنیم، گفت: الزم اس در »باکوتل« ش
ــای ترانزیت  ــترك در حوزه ه ــل، حداقل 4 پروژه مش باکوت
ــتی، تحقیقات مشترك  ــعه همکاری های پس اینترنت، توس
ــایبری را تعریف  ــتارتاپ ها و امنیت س ــعه اس فضایی، توس

کنیم.
ــترك دو کشور  ــت کمیسیون مش وی تصریح کرد: الزم اس
ــکیل شود و کارشناسان  ــریعتر تش در حوزه ICT هر چه س
ــنجی پروژه های  ــرف بر روی اولویت بندی و امکان س دو ط

مشترك گفتگو کنند.
ــدار با تاکید به اینکه  ــات آذربایجان نیز در این دی وزیر ارتباط
همیشه در کنار ایران هستیم و ایران را در کنار خود می دانیم، 
گفت: موقعیت ایران به گونه ای است که می تواند هاب منطقه ای 

ترانزیت اینترنت باشد.
ــتیم در خاك ایران پروژه های مشترك  وی افزود: مایل هس
برای انتقال دیتا به افغانستان، پاکستان و ترکمنستان انجام 

دهیم.
ــاره پیگیری و  ــور درب ــه این دیدار وزرای هر دو کش در ادام
ــترك  ــکار ایران مبنی بر ایجاد بازار مش ــازی ابت عملیاتی س
ــان، ترکیه و هند به  ــیه، ایران، آذربایج ــا حضور روس ICT ب

تفاهم رسیدند.

معاون پستی سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی از آغاز فعالیت تجاری 
اپراتورهای خصوصی پست در چارچوب 
ــده به آنها تا چند هفته  پروانه اعطا ش
ــر داد.مجتبی نصیری گفت:  دیگر خب
دو اپراتور ترن پارت تیپاکس و شرکت 
ــگامان بادپا پس از دریافت  پست پیش
پروانه، در سه حوزه ایجاد زیرساخت های 
الزم، شبکه توزیع و سامانه های نظارتی 
در چارچوب پروانه و الزامات رگوالتوری 
ــات الزم را انجام داده اند و تا یك  اقدام
ماه آینده سرویسهای پستی خود را در 
ــب اپراتورهای خصوصی این حوزه  قال
ارایه می کنند.وی با اشاره به اینکه این 
اپراتورها متعهد هستند در سال اول در 

10 مرکز استان فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کنند، عنوان کرد: در حال حاضر گردش مالی بخش پست 
کشور حدود 9 هزار و 800 میلیارد ریال است که با حضور اپراتورهای خصوصی در بخش ارتباطات کشور این 
بازار در سال پنجم فعالیت، به حدود 63 هزار میلیارد ریال می رسد.نصیری افزود: پروانه اپراتورهای پستی به 
منظور ایجاد رقابت و توسعه در بخش پست و ساماندهی فعالیت های پستی در کشور ارایه شده است که در 
پی آن مردم حق انتخاب بیشتری در حوزه سرویسهای پستی داشته و نظارت بر کیفیت خدمات و پاسخگوئی 

به شکایات مردم در این حوزه نیز برای رگوالتوری فراهم می شود.

کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به تازگی گزارشی از نحوه عملکرد 
دستگاه های دولتی در سامانه دسترسی آزاد به اطالعات منتشر کرده است که بر اساس آن پاسخگوترین 
و غیرپاسخگوترین وزارتخانه ها و دستگاه ها تا تاریخ 9 مهر 97 معرفی شده اند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
دولت، بر اساس این گزارش، سازمان انرژی اتمی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت به ترتیب با 8، 9 و 
14 روز به عنوان دستگاه هایی با کمترین زمان پاسخگویی و سازمان برنامه و بودجه، جمعیت هالل احمر و 
وزارت ورزش و جوانان به ترتیب با 184، 164 و 116 روز به عنوان دستگاه هایی با بیشترین زمان پاسخگویی 
معرفی شده اند.همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت امور خارجه و معاونت علمی و فناوری ریاست 
ــخگویی و وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت،  جمهوری باالترین درصد پاس
درمان و آموزش پزشکی نیز پایین ترین درصد پاسخگویی را داشته اند.وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیشترین تعداد پاسخ به درخواست های ارائه شده در 
سامانه و وزارت امور خارجه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان انرژی اتمی با توجه به تعداد 
درخواست های ثبت شده، کمترین درصد نارضایتی از پاسخ ها را داشته اند.همچنین بیشترین زیرمجموعه 
فعال در سامانه نیز متعلق به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست 
ــی آزاد به اطالعات در تیر ماه 96 و با حضور وزرای وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی و  ــامانه دسترس است.س

اطالعات و فناوری ارتباطات راه اندازی شد.

سریع ترین زمان پاسخگویی در سازمان انرژی اتمی و وزارت جهاد کشاورزی و باالترین درصد 
پاسخگویی در بنیاد شهید، وزارت امور خارجه و معاونت علمی ریاست جمهوری می باشد
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sim-sd همراه اول برای اولین بار در کشور  
 تولید می کند

  شبکه رایتل سرعت یک گیگابیت را تجربه کرد

نظرسنجی ایسپا: 

کاهش کاربران سروش به 4.3 درصد
استفاده  بیش از 47 درصد کاربران از تلگرام

ــجویان ایران )ایسپا( گویای آن است که با  ــی های صورت گرفته در مرکز افکارسنجی دانش بررس
ــتفاده می کنند و در ماه های  ــگ، همچنان بیش از 47 درصد کاربران از تلگرام اس ــود فیلترین وج

گذشته میزان استفاده از شبکه های اجتماعی داخلی کاهش چشمگیری داشته است.
ــی های صورت گرفته در مهر ماه 1397 تعداد  ــپا، طبق نتایج بررس طبق اعالم روابط عمومی ایس
ــخگویان اعالم کردند قبل از فیلتر تلگرام از این پیام رسان استفاده می  کردند.  62.5 درصد از پاس
ــخگویان گفته  ــنجی خرداد ماه این مرکز نیز 62.4 درصد پاس نکته جالب توجه این که در نظرس
بودند قبل از فیلتر از تلگرام استفاده می  کردند. بر اساس نتایج این نظرسنجی در حال حاضر و با 
ــخگویان اعالم کرده  اند همچنان از  ــت حدود پنج ماه از فیلتر تلگرام 47.3 درصد از کل پاس گذش
تلگرام استفاده می  کنند که این عدد نسبت به خرداد ماه تقریباً ثابت مانده است. بر اساس نتایج 

این نظرسنجی زنان و مردان تقریباً به یك میزان از تلگرام استفاده می  کنند.
ــان می  دهد استفاده از واتس آپ بعد از فیلتر تلگرام افزایش یافته،  ــنجی نش همچنین نتایج نظرس
این عدد بر اساس نظرسنجی ملی ایسپا در نیمه فروردین ماه سال جاری قبل از فیلتر تلگرام 12 
درصد بوده اما در خرداد و مهر ماه به ترتیب 25 درصد و 30.1 درصد بوده است. میزان استفاده 
از اینستاگرام بعد از فیلتر تلگرام رشد صعودی داشته و از 17.7 درصد در فروردین ماه سال جاری 
به 32.2 درصد در خردادماه رسیده بود اما این عدد طبق نتایج اخیر ایسپا از خرداد تا مهر نسبتاً 

ثابت مانده است.
از طرف دیگر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی داخلی از خرداد ماه تا مهر ماه کاهش 
ــروش« که در فروردین ماه قبل از فیلتر تلگرام، حدود 2 درصد عضو  ــت؛ پیام رسان »س یافته اس
داشته است در خرداد ماه و بر اساس نتایج نظرسنجی ملی ایسپا به 13.5 رسیده بود اما در مهرماه 
سال جاری این مقدار به 4.3 درصد رسیده است، »ایتا« از 2.9 درصد به 0.9 درصد، »آی گپ« و 
»بله« هرکدام از 2.5 و 1.8 درصد به 0.4 درصد، »گپ«  از 1.4 درصد به 0.2 درصد، »بیسفون« 

و »ساینا« از 0.6 درصد هرکدام به 0.1 درصد رسیده اند.
همچنین 36.3 درصد پاسخگویان اظهار کرده اند در حال حاضر از هیچ کدام از شبکه های اجتماعی 
ــتفاده نمی کنند. به عبارت دیگر در حال حاضر 63.7 درصد پاسخگویان اعالم کرده  اند حداقل  اس

عضو یکی از شبکه  های اجتماعی مجازی هستند.
طرح نظرسنجی »بررسی مسائل روز کشور از منظر افکار عمومی مردم ایران« در مهرماه 1397 با 
پرسشگری از 1281نفر از افراد باالی 18 سال به باالی کشور به شیوه تلفنی انجام شد و بخشی از 

طرح مذکور به میزان استفاده مردم ایران از شبکه های اجتماعی اختصاص داشته است.

ــتفاده از سیم  کارت  همراه اول برای اولین بار با ارائه )sim-sd( اس
و حافظه جانبی به صورت همزمان در گوشی های دوسیم  کارته را 
ــور سیــم کارت  فراهم می کند.همراه اول برای اولین بــار در کش
ــول با بهره  گیری از توان  ــد می کند. تولید این محص sim-sd تولی
ــط کارخانه »تولید سیم  کارت همراه اول«  متخصصان داخلی توس
انجام می شود.سیم  کارت جدید که )sim-sd( نام دارد، دارای چیپ 
کارت حافظه میکرو اس دی و چیپ نانوسیم است و امکان استفاده از 
سیم  کارت دوم و کارت حافظه به صورت همزمان را در گوشی های 
دو سیم  کارته بازار فراهم می کند. بیشتر گوشی های هوشمند دوسیم 
کارته در بازار، تنها دو اسالت دارند که اسالت اول برای سیم کارت 
ــالت دوم برای استفاده از سیم کارت دوم یا کارت حافظه  اول و اس
است.همراه اول قرار است »سیم-اس دی« را در حافظه های 8، 16، 

32 و 64 گیگابایت تولید و به مشترکان خود عرضه کند.

رایتل، تست Gbps MBB )اینترنت پهن باند گیگابیت بر ثانیه( 
را در نوزدهمین نمایشگاه ایران تلکام، بر روی گوشی مشترکین ارائه 
داد.به گزارش روابط عمومی رایتل، این اپراتور با استفاده از به روزترین 
تجهیزات شبکه موبایل، در سایت نصب شده در فضاهای اختصاصی 
ــگاه ایران تلکام 2018، بر روی گوشی های موجود  خود در نمایش
ــل 4.5 به باال، اینترنت با سرعت  ــتیبانی نس در بازار با قابلیت پش
ــتر از Gbps1 ، را ارائه داد.الزم به ذکر است؛ رایتل با ارایه این  بیش
سرویس، به باالترین سرعت قابل پشتیبانی در به روزترین گوشی ها 
در شبکه تلفن همراه کشور دست یافته است.گفتنی است؛ این 
سرویس خارج از محیط آزمایشگاهی، در فضای سالن های 8 و 9 
نمایشگاه بین المللی تهران و بدون استفاده از هرگونه تجهیزات 
ــد و توسط  ــی )دمو(، به صورت عملیاتی ارایه ش خاص و نمایش

بازدیدکنندگان عالقه مند مورد آزمایش قرار گرفت.

ماهی که
گذشت
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ماهی که
گذشت

حضور مجموعه رسانه ای سیتنا، ایران پژواک و نسل چهارم در نمایشگاه تلکام 2018

رسانه های تخصصی سیتنا و نسل چهارم و رسانه عمومی ایران پژواک در قالب گروه رسانه ای در نوزدهمین نمایشگاه صنایع مخابرات و اطالع 
رسانی میزبان بازدیدکنندگان نمایشگاه بودند. مدیران و مسووالن حوزه ارتباطات کشور طی حضور در نمایشگاه در غرفه این گروه رسانه ای 

حضور یافته و با مدیران و دست اندرکاران این رسانه ها گفت و گو کرده و دفتر یادبود گروه را امضا کردند.
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جزئیات هشدار برای امنیت دستگاه های خودپرداز بانکی

اخیرا بسیاری از کارشناسان فعال در حوزه امنیت سایبری از افزایش بی سابقه حمالت 
سایبری و نفوذ به دستگاه های خودپرداز بانك ها در سراسر جهان هشدار دادند.

به گزارش وب سایت زد دی نت، با توجه به آنکه این روزها امنیت سایبری و حریم 
خصوصی و حفاظت از اطالعات مالی کاربران از اهمیت به سزایی برخوردار شده است، 
ــان برآورد کرده اند که از این پس مجرمان سایبری و هکرهای  بسیاری از کارشناس
بسیاری در انتظار نفوذ و دسترسی به اطالعات مالی و کارت های اعتباری مشتریان 
بانکی خواهند بود که در نهایت این امر به کاهش امنیت سایبری شهروندان هنگام 

استفاده از دستگاه های خودپرداز بانکی ) ATM ( منجر خواهد شد.
این کارشناسان تاکید کرده اند که مجرمان با بهره گیری از روش های متعدد و نوینی 
همچون نصب و تعبیه دوربین های با سایز و اندازه کوچك، دستکاری در دستگاه های 
ــمت قرار  ــکنر در قس ــتم امنیتی آن ها و تعبیه یك اس خودپرداز بانکی، هك سیس
گذاشتن کارت بانکی و تهیه یك نسخه کپی از کارت های بانکی قربانیان قادر خواهند 
بود به اطالعات مربوط به کارت های اعتباری مشتریان بانکی دسترسی پیدا کنند و 

مبالغ هنگفتی را از حساب بانکی آنها به سرقت ببرند.
ــرقت اطالعات کارت های بانکی قربانیان استفاده  یکی از متداول ترین روش های س
از یك دوربین بسیار کوچك و میکروسکوپی است که کاربردهای پزشکی داشته و 
قابلیت نصب و تعبیه در قسمتی که قربانیان رمز کارت خود را وارد می کنند را نیز 
داراست. مجرمان پس از ضبط و مشاهده رمز ورودی و شماره کارت بانکی قربانیان، 
ــده و مبالغ موردنظر خود را از  ــاب آن ها باخبر ش قادر خواهند بود از موجودی حس

حساب آن ها سرقت کنند.
ــازنده دستگاه های خودپرداز بانکی  ــرکت بزرگ جهان که خود س پیش تر نیز دو ش
در جهان به شمار می روند، از روش های جدید مجرمان سایبری و هکرها خبر داده 
بودند که با بهره گیری از ابزارهای جدید قادر خواهند بود به اطالعات مالی و هویتی 

مشتریان بانکی دسترسی پیدا کنند و مبالغ موردنظر خود را از آن به سرقت ببرند.
ــرکت دیبولد نیکس دورف و  NCR در ایاالت متحده  چند ماه پیش بود که دو ش
آمریکا اعالم کردند که هکرها با بهره گیری از ابزار سخت افزاری و نرم افزاری جدیدی 
می توانند به اطالعات مالی کاربران هنگام دریافت وجه از خودپرداز، دسترسی پیدا 
کرده و سپس با چك کردن موجودی حساب آن ها، مبالغ هنگفتی را به سرقت ببرند. 

ــیاری از دستگاه های خودپرداز در آمریکا و  ــر شد که بس این اعالمیه در حالی منتش
بسیاری از کشورهای دیگر هك شد و اطالعات مشتریان بانکی بسیاری را افشا کرد و 

آن ها را با مشکالت  و چالش های کوچك و بزرگی مواجه کرد.
ــیاری از محققان فعال در حوزه امنیت سایبری از حمالت  ــال پیش نیز بس چند س
سایبری و هك گسترده در این دستگاه های خودپرداز بانکی خبر دادند که هکرها و 
مجرمان سایبری به وسیله نصب نرم افزارهای آلوده به بدافزار توانستند به بالغ بر 20 
ــتگاه خودپرداز بانکی )ATM( نفوذ کرده و پول و اطالعات کارت های اعتباری  دس

مشتریان بانك های موردنظر را به سرقت ببرند.
ــدار داده بودند که از کار کردن  ــان به مشتریان هش ــیاری از کارشناس در پی آن، بس
ــتگاه های خودپرداز که پیغام های نامرتبط نمایش می دهد، خودداری کنند و  با دس

موضوع را سریعا به بانك مربوطه و پلیس اطالع دهند.
به طور کلی می توان این چنین نتیجه گیری کرد با اینکه امنیت دستگاه های خودپرداز 
بانکی چندان باال نیست و ریسك باالیی از لحاظ احتمال هك و نفوذ مجرمان سایبری 
ــبانه روزی و قابلیت در دسترس بودن آن  دارد، با این حال با توجه به نوع خدمات ش
ــت و تنها کاری که می توان درباره  ــبکه بانکی و سطح شهر اس غیرقابل حذف از ش
افزایش امنیت سایبری این دستگاه ها و درنهایت امنیت مالی مشتریان انجام داد، آن 
است که متخصصان زبده و فعال در حوزه امنیت سایبری و فناوری خیلی زود به زود 
نرم افزارهای این دستگاه ها را به روزرسانی کنند و با بررسی های زود هنگام، مشکالت 

سخت افزاری احتمالی آن را نیز برطرف کنند.

کشف به روزرسان جعلی »فلش پلیر« برای استخراج ارز مجازی

محققان یك شرکت امنیتی یك به روز رسان جعلی نرم افزار »ادوب فلش پلیر« کشف 
کرده اند که پس از نصب ارز مجازی استخراج  می کند. همچنین آنها 113 نمونه از این 

نوع بدافزار کشف کردند.
ــرکـــت امنیـــت سایبـــری  بـــه  گـــزارش انگجـــت، ش
ــان جعلی نرم افزار   ــك به روز رس Palo Alto  Networks، ی
ــف کرده که از ماه آگوست کاربران  Adobe Flash Playerکش
ــان جعلی فایل هایی روی  را فریب  می دهد. این نرم افزار به روزرس
دستگاه نصب  می کند که  حاوی یك بات استخراج ارز مجازی به 
نام XMRig هستند.  این بات ها ارز مجازیMonero استخراج 
ــزار جعلی  عالوه بر بات  ــا نکته جالب آنکه این نرم اف  می کنند.ام
ــز آپدیت  ــازی،Adobe Flash Player را نی ــتخراج ارز مج اس
 می کند.محققان این شرکت مشغول رصد اینترنت برای آپدیت های 
ــد و 113 نمونه از آن را  ــی نرم افزار »ادوب فلش پلیر« بودن جعل

رصد کردند.
 Windows & Service Pack1 این گروه آزمایش هایی روی 
ــدند سیستم عامل هشداری درباره  انجام داده بودند و متوجه ش

دانلود نرم افزار از منتشر کننده های ناشناس ارسال  می کند.
به هر حال با توجه به ظاهر قابل قبول بدافزار احتمال دارد قربانیان 
زیادی آن را نصب کنند.سال گذشته عالوه بر هکرها، وب سایت های 

مختلف نیز سعی داشتند با فریب کاربران ارز مجازی استخراج کنند.
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مشتریان ارزهای دیجیتالی به یک میلیارد نفر افزایش می یابد!

مدیرعامل صرافی ارزهای دیجیتالی کوین بیس، برآورد کرده است که مشتریان ارزهای 
دیجتیالی رمزنگاری شده تا پنج سال آینده به یك میلیارد نفر افزایش پیدا خواهد کرد.

به گزارش وب سایت بیت کوین نیوز، طی چند سال اخیر ارزهای دیجیتالی رمزنگاری 
شده بسیاری هم چون بیت کوین، مونرو، ریپل و اتریوم از محبوبیت و استقبال بی نظیری 
برخوردار شده و کاربران بسیاری در جهان به دنبال استخراج و تبدیل پول های خود به 
ارزهای دیجیتالی هستند؛ چراکه این روزها بسیاری از افراد با خرید و استخراج این ارز 

توانسته اند به پول زیادی دست پیدا کنند.
برایان آرمسترانگ - مدیر عامل صرافی کوین بیس - که در زمینه ارزهای دیجیتالی 
رمزنگاری شده فعالیت می کند، به تازگی پیش بینی کرده است که تا پنج سال آینده 
تعداد افراد و مشتریان حاضر در اکوسیستم ارزهای دیجیتال رمزپایه از 40 میلیون نفر 

کنونی به یك میلیارد نفر خواهد رسید.
با گسترش روزافزون محبوبیت و استقبال از ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده در جهان، 
صرافی و مراکز بزرگی در زمینه خرید و فروش و سرمایه گذاری در این حوزه شروع به 
فعالیت کرده اند که یکی از مهم ترین آن ها کوین بیس است که مدیرعامل آن به تازگی 
در گفت وگو با گزارشگر وب سایت تك کرانچ، از افزایش بی سابقه استقبال کاربران از این 

نوع سرمایه گذاری خبر داده است.

وی در ادامه سخنانش افزود: اکوسیستم ارزهای دیجیتالی و به طور کلی تعداد خود این 
ارزهای مجازی در سال های آتی با رشد و افزایش قابل مالحظه ای روبرو خواهد شد که 
این افزایش بیش تر به سازمان و نهادهای تجاری و دولتی نسبت داده می شود که هریك 
از آن ها خود به دنبال توسعه یك توکن اختصاصی هستند و می خواهند به عنوان یك 

سیستم سرمایه گذاری جایگزین از آن بهره ببرند.
ــتره وسیعی از ارزهای دیجیتالی و  ــته از گس وی ادامه داد: صرافی کوین بیس توانس
توکن های اختصاصی میزبانی کند که این نوع برای صرافی ما مایه افتخار بزرگی بوده 

است.
بیت کوین از سال 2009 میالدی معرفی شد و به تدریج به مشهورترین ارز دیجیتالی در 
سراسر جهان که ارزش بسیار باالیی پیدا کرد، تبدیل شد. گفته می شود ارزهای دیجیتالی 
رمزپایه غیرقابل هك هستند و باید به صورت ناشناس و با استفاده از سخت افزارهای 
قدرتمندی از پلت فرم های مخصوص استخراج این نوع ارزهای مجازی، استخراج یا به 

اصطالح ماینینگ شوند.
بسیاری از کشورهای جهان در تالشند تا این پول بی افسار را کنترل کرده و معامالت 
با آن را تا حد امکان محدود کنند؛ چراکه آن ها بر این باورند بیت کوین به تجارت های 
غیرقانونی و غیرمجاز هم چون تجارت اسلحه، تجهیزات تروریستی، قاچاق دارو و مواد 
ــدر دامن زده و به علت آنکه مقامات قضایی و پلیس نمی توانند طرفین معامله را  مخ
شناسایی و ردگیری کنند، باعث سهولت استفاده از آن می شود. این درحالیست که 
برخی دیگر از کشورها با وضع قوانین دقیق و درست، استفاده از این ارزهای دیجیتالی 
رمزنگاری شده را مجاز اعالم کرده اند.بر اساس گفته های تحلیلگران، زمانی که بیت کوین 
در سال 2009 برای نخستین بار در بازارهای جهانی ظهور پیدا کرد، ارزش آن حتی 
از یك دالر هم کمتر بود، اما در ماه های گذشته حتی تا مرز 20 هزار دالر هم رسید. 
در واقع، فناوری بیت کوین  که یك پول رمزنگاری شده است، این امکان را به کاربران 
می دهد که بدون نیاز به هیچ بانکی مبادالت مالی خود را انجام دهند و هم چنین هویت 
طرفین معامله نیز ناشناس باقی می ماند. ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده باید توسط 
سخت افزارهای قدرتمندی که معموال کارت گرافیك موجود در ابررایانه هاست، استخراج 

یا به اصطالح ماینینگ شوند.

ــان می دهد که کاربران در منطقه شرق آسیا و  ــر شده نش تازه ترین گزارش های منتش
اقیانوسیه بیشترین استقبال را از ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده کرده اند.

به گزارش وب سایت statista،  به تازگی در گزارش موسسه آماری استاتیستا، اعداد و ارقام 
و نمودارهایی منتشر شده است که نشان دهنده چگونگی پراکندگی، توزیع  و تعداد کاربران 

و طرفداران جهانی ارزهای دیجیتال رمزپایه در سال 2016 میالدی است.
منطقه شرق آسیا و اقیانوسیه با اختصاص 38 درصد از تعداد کل کاربران ارزهای مجازی 
در جهان رتبه نخست این رده بندی را به خود اختصاص داده اند. طرفداران ارزهای مجازی 
همچون بیت کوین در منطقه اروپا با 27 درصد در جایگاه دوم و آمریکای شمالی با 17 

طرفداران ارزهای دیجیتال متعلق به کدام مناطق هستند؟
درصد در رتبه سوم جای گرفته اند.

کاربران ساکن و فعال در منطقه آمریکای التین نیز 14 درصد و خاورمیانه چهار درصد از 
سهم بازار ارزهای دیجیتال را از آن خود کرده اند.

کشورهای آفریقایی به دلیل غیر قابل دسترس بودن اطالعات کافی از این رده بندی حذف 
شده اند و این طور که به نظر می رسد تعداد قابل توجهی از کاربران نیز در این منطقه قرار 

نگرفته اند.
ــتقبال از ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده  ــگران با توجه به افزایش روزافزون اس پژوهش
ــرم و صرافی های مجاز در  ــعه پلت ف همچون بیت کوین، پیش بینی کرده اند که با توس
کشورهای مختلف و همچنین تغییر رویکرد و سیاست گذاری دولت های مختلف در جهان، 
تعداد کاربران و طرفداران ارزهای دیجیتال با افزایش بی نظیر و بی سابقه ای در سال های 

آینده مواجه شود.
در ابتدا بسیاری از کشورهای جهان در تالش بودند تا این پول بی افسار را کنترل کرده 
ــالت با آن را تا حد امکان محدود کنند چراکه آن ها بر این باورند بیت کوین  و معام
ــلحه، تجهیزات تروریستی،  به تجارت های غیرقانونی و غیرمجاز هم چون تجارت اس
قاچاق دارو و مواد مخدر دامن زده و به علت آنکه مقامات قضایی و پلیس نمی توانند 
طرفین معامله را شناسایی و ردگیری کنند، باعث سهولت استفاده از آن می شود. اما 
به تدریج با توسعه روزافزون پلت فرم های مربوطه و پیشرفت و تکامل ارزهای مجازی، 
هم اکنون بسیاری از کشورهای جهان درحال تغییر سیاست های خود و قانون گذاری 
برای استفاده صحیح هستند تا تبادالت پولی و مالی خود را از این طریق تسهیل و 

تسریع بخشند.
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صرافی های ارز دیجیتال به پول شویی 88 میلیون دالری در دنیا متهم شدند

ــوزه ارزهای دیجیتالی  ــال، صرافی های فعال در ح ــتریت ژورن به ادعای وال اس
رمزنگاری شده در پول شویی 88 میلیون دالر در جهان دست داشته اند.

ــال اخیر ارزهای  ــی چند س ــزارش Bitcoin Exchange Guide، ط ــه گ ب
ــرو، ریپل و اتریوم  ــیاری همچون بیت کوین، مون ــده بس دیجیتالی رمزنگاری ش
ــده و کاربران بسیاری در جهان  ــتقبال بی نظیری برخوردار ش از محبوبیت و اس
ــتند؛ چراکه  ــتخراج و تبدیل پول های خود به ارزهای دیجیتالی هس به دنبال اس
ــیاری از افراد با خرید و استخراج این ارز توانسته اند به پول زیادی  این روزها بس

دست پیدا کنند.
ــار را کنترل کرده و  ــورهای جهان درتالشند تا این پول بی افس ــیاری از کش بس
ــدود کنند، چراکه بر این باورند بیت کوین و  ــالت با آن را تا حد امکان مح معام
ــابه آن به تجارت های غیرقانونی و غیرمجاز هم چون تجارت اسلحه،  ارزهای مش
تجهیزات تروریستی، قاچاق دارو و مواد مخدر دامن زده و به علت آنکه مقامات 
ــایی و ردگیری کنند، باعث  ــی و پلیس نمی توانند طرفین معامله را شناس قضای
سهولت استفاده از آن می شود .این درحالیست که برخی دیگر از کشورها با وضع 
قوانین دقیق و درست، استفاده از این ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده را مجاز 

اعالم کرده اند.
حال به تازگی وال استریت ژورنال با انتشار گزارشی جدید مدعی شده است که 
فعالیت بیش از 46 صرافی و مرکز تبادالت ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده در 
جهان از سال 2016 میالدی تاکنون موجب تسهیل و انجام پولشویی و فرارهای 
مالیاتی به ارزش 88 میلیون دالر شده اند. هرچند که برخی از مدیران و مقامات 
ــدت به چنین گزارشی واکنش نشان داده و  بلندپایه این مراکز و صرافی ها به ش
آن را خبری کذب و مغرضانه خوانده اند اما به نظر می رسد همانطور که بسیاری 
ــدار  ــان فعال در حوزه تبادالت مالی برآورد کرده و هش از تحلیلگران و کارشناس
ــازی رمزپایه همچون بیت کوین فعالیت های غیرقانونی  داده بودند، ارزهای مج
ــهیل کرده و  ــلحه و مواد مخدر را تس ــویی، فرار مالیاتی، قاچاق اس نظیر پول ش
سوداگران و هم چنین نهادهای مختلف بدون واهمه از اینکه توسط سازمان های 
امنیتی و قضایی تحت پیگرد و ردیابی قانونی قرار بگیرند، به انجام تبادالت پولی 

می پردازند.
در این گزارش هم چنین از صرافی های ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده به عنوان 

ــه به آن ها امکان  ــت ک ــده اس ابزار و پایگاه هایی برای مجرمان مالی نام برده ش
می دهد به راحتی به تبادالت مالی غیرقانونی و غیرمجاز خود ادامه دهند.

یك شرکت قانونی فعال در حوزه بالك چین تحت عنوان Elliptic که در لندن 
ــگران وال استریت ژورنال در این ماجرا همکاری کرده  فعالیت می کند، با گزارش
است و با ردیابی کیف پول های مجازی و ردیابی حساب های واسطه که احتماال 
ــت، توانسته اند به این نتیجه دست یابند.  ــته اس به خود این صرافی ها تعلق داش
ــاب ها و مقایسه با صرافی های موردنظر صورت  این کار با دانلود آدرس این حس

پذیرفته است.
ــویی ShapeShift است که دفتر مرکزی  یکی از این صرافی ها متهم به پول ش
ــت و به عنوان یکی از بزرگترین مقاصد  ــتقر اس آن در ایاالت متحده آمریکا مس
ــناخته و معرفی شده است. با بررسی های انجام شده، مشخص  مجرمان مالی ش
ــد که بیش از 9 میلیون دالر از 88 میلیون دالر پول به این صرافی سوئیسی  ش
ــتقر در آمریکا واریز شده است و به کاربران اجازه داده بدون ارائه مشخصات  مس
ــناخته فعالیت کنند.صرافی مذکور به دلیل  ــی و مالی و به صورت کامال ناش هویت
ــکل دار و بدون هویت به پولشویی متهم شده است و  ــهیل تراکنش های مش تس
اسناد و مدارکی که دال بر این اتهام است، نیز به مراجع قضایی و مسئول تحویل 

داده شده است.
ــایبری باج افزار  ــت که پس از حمله س ــده اس ــن گزارش همچنین ذکر ش در ای
واناکرای، تما می بیت کوین های استخراج و هك شده توسط مجرمان درنهایت به 
ــمت این صرافی سرازیر شده اند. بنابراین به نظر می رسد که این صرافی بدون  س
ــت های خود هم چنان به فعالیت های مالی مجرمانه و غیرقانونی  تغییر در سیاس
ادامه داده است و عالوه بر آن، به ناشناس ماندن تراکنش های انجام شده برروی 

پلت فرم مالی خود تاکید کرده است.
براساس گفته های تحلیلگران، زمانی که بیت کوین در سال 2009 برای نخستین 
ــی از یك دالر هم کمتر  ــای جهانی ظهور پیدا کرد، ارزش آن حت ــار در بازاره ب
ــته حتی تا مرز 20 هزار دالر هم رسید. درواقع، فناوری  بود اما در ماه های گذش
ــت، این امکان را به کاربران می دهد  ــده اس بیت کوین  که یك پول رمزنگاری ش
که بدون نیاز به هیچ بانکی مبادالت مالی خود را انجام دهند و هم چنین هویت 

طرفین معامله نیز ناشناس باقی می ماند.
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آنچه در افتتاح نوزدهمین منایشگاه مخابرات، فناوری اطالعات و راه حل های خالقانه در حوزه ICT گذشت

رومنایی از 26 طرح نوآورانه در منایشگاه متناسب با عملکرد کشورهای پیرشفته

رومنایی از دستاوردهای تازه در منایشگاه تلکام نشانه رشد و توسعه این حوزه است

ــی حوزه مخابرات و  ــگاه بین المللی ایران تلکام، بزرگ ترین رویداد و گردهمای نمایش
ــتآوردهای تازه و فرصت های پیش روی صنعت  ــور است که در آن دس ارتباطات کش
ــرکت ها و  ــگاه با حضور تعدادی از ش ــود.این نمایش ــرات و ارتباطات ارائه می ش مخاب
سازمان های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، شرکت مخابرات ایران با عنوان 
ــندیکای صنعت مخابرات ایران و اپراتورهای  ــرکت های س »گروه مخابرات ایران«، ش
تلفن همراه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران از 11 تا 14 مهرماه برگزار 
شد.در این نمایشگاه که به عنوان بزرگترین رویداد نمایشگاهی مخابراتی کشور شناخته 
می شود، اپراتورها، شرکت های داخلی و خارجی، تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کار 
در حوزه سیستم ها، تجهیزات و سرویس های مخابراتی و ارتباطی، آخرین دستاورد ها و 
توانمندی های خود را معرفی کرده و در معرض نمایش گذاشتند.در همین حال، حضور 
شرکت های معتبر خارجی در این نمایشگاه، در انتقال دانش فنی و فناوری روز جهان 
به کشور و ایجاد فرصتی برای ارتقای صنایع مخابراتی کشور، موثر بوده است. در این 
نمایشگاه عالوه بر شرکت های داخلی و خارجی، تعدادی از دانشگاه های صنعتی کشور، 
ــایت های خبری و نشریات تخصصی حوزه ارتباطات نیز در نمایشگاه امسال حضور  س
داشتند. همچنین نشست های تخصصی، کارگاه ها و سمینارهای آموزشی و تخصصی نیز 
در طول برپایی نمایشگاه برگزار شد.به عبارتی ارتقای دانش فناوری و تبادل اطالعات روز 
در موضوعات صنایع مخابراتی، معرفی آخرین دستاوردها، توانمندی ها و پیشرفت های 
ــور در زمینه های مخابرات و اطالع رسانی، ارتقای سطح مبادالت تجاری کشور در  کش
جهت توسعه صادرات غیرنفتی کشور و آشنایی شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان از 

نمایشگاه با آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی کشور و جهان در حوزه ارتباطات از 
جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه بود.

دبیر سندیکای مخابرات ایران، تاکید کرد: باید برای اصالح تعرفه های اپراتورهای ثابت 
فکری شود. الزم است این شرکت ها درآمد مناسب داشته باشند تا بخش ثابت ارتقاء 
پیدا کند، زیرا زیرساخت اصلی فاوا تلفن ثابت است.مهندس فرامرز رستگار در مراسم 
افتتاحیه تلکام 2018، اظهار کرد: در ماه های گذشته اتفاقاتی رخ داد که خوشایند نبود 
و کارخانه ها و شرکت ها در حال تعطیلی هستند. البته همچنان در این فضا 26 طرح 
ــت. اینکه در رکود، 26 طرح پیشرفته متناسب با کشورهای  ــکل گرفته اس تازه نیز ش
پیشرفته رونمایی می شود اتفاق خوبی است و امروز شرکت ها متوجه شده اند مغز و قلب 
شرکت ها R&D است.همه ما این روزها را دیده ایم و از این شرایط عبور خواهیم کرد، 

اما در این اوضاع افرادی که به تحقیق توجه داشته باشند در بازار موفق خواهند بود.
ــتگار، اظهار کرد: تعداد این طرح های نوآورانه تا پایان سال به 40 عدد رسیده و به  رس
هدفگذاری هفته ای یك طرح نوآورانه نزدیك خواهیم شد. دیگر نباید فاوا در ذهن مردم 
صنعتی کهنه و گران باشد. امروز تك تك اپراتورها شاهد هستند، ما دیگر خیلی مشکل 
فنی نداریم و تنها نیاز به یك گفتمان مشترك داریم.وی، ادامه داد: با این وجود در بازار، 

دو اپراتور داریم که دست آنها به جیبشان رسیده و می توانند خرید کنند، اما بقیه فعاالن 
عرصه فاوا چنین توانی ندارند. مشکالت این بخش با وام سه میلیونی حل نمی شود و ما 
می بینیم این اپراتورها چقدر مشکل دارند. اینکه با این شرایط هنوز اپراتورهای ثابت ما 

می توانند فکر کرده و به فکر ارائه سرویس باشند کار بزرگی است.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه امسال 230 شرکت 
در نمایشگاه ایران تلکام حضور دارند، گفت: این شرکت ها دستاوردها و تولیدات جدید را 
معرفی می کنند که نشان دهنده رشد در این حوزه است.حسین فالح جوشقانی، معاون 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات هم با اشاره به وجود مشکالت زیاد در کشور، اظهار 
کرد: نمایشگاه تلکام امسال با وجود همه مشکالت در کشور به دلیل توانمندی های خوب 
داخلی برگزار شده است که فرصت مناسبی برای بخش های ارتباطی کشور محسوب 
ــود.وی با بیان اینکه نمایشگاه تلکام فرصتی برای نشان دادن توانمندی هاست  می ش
ــت که تهدیدها را به فرصت تبدیل  ــگاه نشاندهنده این اس تصریح کرد:  این نمایش
ــد و توسعه در این زمینه هستیم.فالح جوشقانی با بیان  ــاهد رش کرده ایم و امروز ش
اینکه تعداد شرکت های حاضر در نمایشگاه نسبت به سال گذشته رشد داشته است، 
خاطرنشان کرد: معرفی محصوالت جدید در  این حوزه نشانه توسعه و توجه به تولیدات 
ــت.معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به اینکه این نمایشگاه  داخلی اس
ــبی برای فعاالن حوزه ICT است، گفت: این نمایشگاه راه روشنی برای  فرصت مناس
صنعت ICT است. این چهار روز فرصت خوبی برای مردم است تا با دستاوردهای تازه 

حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات آشنا شوند.
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مرور رویکردهای حوزه  ارتباطات و فناوری اطالعات از منایشگاه تلکام سال گذشته تا امسال توسط وزیر جوان

مجلس از نظر مالی و قانونی تولیدات داخلی حوزه ارتباطات را پشتیبانی می کند

گام
 نخست

ــاوری اطالعات، گفت پیش از تحریم ها اپراتورهای ارتباطی ما برای  وزیر ارتباطات و فن
مقابله با تحریم ها برنامه ریزی کرده بودند. اگر در زمان مناسب ارز به آنها اختصاص داده 
می شد با هزار میلیارد می شد اقدامات الزم را انجام داد، اما حال این رقم به سه هزار میلیارد 
رسیده است و در چنین شرایطی الزم است اپراتورها مدیریت کنند و حتی در صورت نیاز 
در مواردی مانند تبلیغات صرفه جویی کنند.محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات در مراسم افتتاح نمایشگاه ایران تلکام 2018، عنوان کرد: در عصری که 
خشونت در دنیا در حال گسترش است و زورگویی و خشونت چه در کشورهای توسعه 
یافته و چه کشورهای عقب مانده مشاهده شده و نسل کشی رخ می دهد، توسعه معرفت 
از اهمیت ویژه برخوردار است و فاوا در این بخش تاثیرگذاری بسزایی دارد.وی با اشاره به 
تلکام سال قبل متذکر شد: سال گذشته در این نمایشگاه رویکردهایی را مرور کردیم و قرار 
بود به آنجا برسیم.آذری جهرمی اظهار کرد: البته در این مدت دستاوردهایی داشتیم و امروز 
تمام شهرهای ما به نسل های سه و چهار ارتباطی متصل شده اند که این آمار سال گذشته 
حدود 50 درصد بود.وی ادامه داد: همچنین امروز بخش مهمی از جاده های کشور تحت 
پوشش نسل سه و چهار قرار گرفته و ظرفیت دسترسی 35 درصدی روستاهای ما به 54 
درصد رسیده است.عالوه بر این کسب و کارهای مبتنی بر فاوا نیز رشدی قابل توجه داشته 
است.وی با تاکید بر نقش فاوا در حل مشکالت مختلف کشور، اظهار کرد: توسعه فاوا قطعا 
افزایش بهره وری را ایجاد می کند. امروز در کشاورزی و منابع آبی دچار مشکالت بسیار 
هستیم. وقتی نزوالت آسمانی کم می شود مدیریت منابع اهمیت پیدا می کند و چه چیزی 

بیش از فاوا و اینترنت اشیاء می تواند به حل این مشکالت کمك کند؟
ــد کردیم، در حوزه ثابت  ــالها هرچه در حوزه موبایل رش وزیر ارتباطات، افزود: در این س
نتوانستیم به رشد دلخواه برسیم؛ چراکه مشکالت متعددی پیش روی ماست. ما اکنون 
400 هزار کیلومتر پورت فیبرنوری نیاز داریم و الزم است برای تامین آن بتوان از تولید 
داخل استفاده کرد. در آی.ام.اس ظرفیت های خوبی داریم و بازار بزرگی پیش روی ماست 
و برای آن هدفگذاری شده است.آذری جهرمی در ادامه با اشاره به مشکالتی که در تامین 
هزینه های سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی وجود دارد، عنوان کرد: در حوزه بورس 
ــرایط فعلی روی سرمایه گذار خارجی نیز  ــوی دیگر در ش ــکالتی وجود دارد و از س مش
نمی توان حساب کرد اما به هرحال ما از شرکت ها حمایت می کنیم تا بتوانیم به هدف دو 
میلیون پورت برسیم.وی همچنین به وضعیت اپراتورهای مجازی پرداخته و اظهار کرد: 
سال قبل گفتیم باید اپراتورهای مجازی MVNOها پنج درصد بازار را در دست بگیرند، 
اما به این هدف نرسیده ایم. علل این امر را بررسی کرده و تصمیماتی گرفته ایم از جمله 

تغییر مدل اقتصادی و برخی مقررات و در سال پیش رو امید داریم به هدفگذاری در نظر 
گرفته شده در این زمینه برسیم.آذری جهرمی گفت: البته ما به سایر اهداف رسیدیم اما 
این دو هدف از مواردی بود که نتوانستیم محقق کنیم.وی در ادامه صحبت های خود به 
شرایط فعلی کشور پرداخته و تصریح کرد: پیش از تحریم ها اپراتورهای ارتباطی ما برای 
مقابله با تحریم ها برنامه ریزی کرده بودند. اگر در زمان مناسب ارز به آنها اختصاص داده 
می شد با هزار میلیارد می شد اقدامات الزم را انجام داد، اما حال این رقم به سه هزار میلیارد 
رسیده است و در چنین شرایطی الزم است اپراتورها مدیریت کنند و حتی در صورت نیاز 
در مواردی مانند تبیلغات صرفه جویی کنند.وزیر ارتباطات در عین حال به گالیه های مردم 
از افزایش هزینه های ارتباطی اشاره کرد و گفت: اگرچه ما در وزارت ارتباطات تخفیفی 20 
درصدی برای اپراتورها در نظر گرفته ایم، اما همچنان الزم است اپراتورها هزینه های خود را 
مدیریت کنند. در این مدت مدل رفتاری اینگونه بوده که مشترکان را به جای استفاده از 
بسته های روزانه و هفتگی به سمت بسته های بلند مدت ماهانه یا سه ماهه سوق داده اند. 
البته با تمام این اوصاف ما هنوز رشد تعرفه سایر صنایع را در آی.سی.تی نداریم.وی ادامه 
داد: استراتژی ما بر کاهش تعرفه هاست اما بحث هایی که گاه از خارج از مجموعه به ما وارد 
می شود، به عنوان مثال احکام دیوان عدالت اداری به گونه ای است که یك حکم آنها هزار 
میلیارد درآمدهای مخابرات را کاهش می دهد.وی تاکید کرد: اکنون مشکالت مخابرات 
چاره ای جز دستکاری تعرفه برای ما باقی نمی گذارد. ما نسبت به نظام کارشناسی که بدون 
دخالت دادن ما اعمال شده اعتراض داریم، اما به هرحال این موارد جزو قانون است و الزم 

االجرا محسوب می شود و ما باید راهکاری برای حل مشکالت مخابرات پیدا کنیم.

ــیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با اشاره به  عضو کمیس
ــاد اداری  نقش مهم دولت الکترونیك، گفت: اجرای این طرح از فس
جلوگیری و به شفافیت کمك می کند.رمضانعلی سبحانی فر، رییس 
کمیته ICT مجلس در مراسم افتتاح نمایشگاه، با اشاره به پیشرفت 
ــور در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات، اظهار کرد: با  روزافزون کش
توجه به پیشرفت ICT نیازمندی های جامعه بر اساس آن در حوزه 
ــت که به یك قشر خاص معطوف  ــرفت اس ارتباطات در حال پیش
ــود.وی با بیان اینکه تکنولوژی در همه عرصه ها ورود کرده،  نمی ش
بیان کرد: تکنولوژی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، هنر و 
جنگ وارد شده است و در حال پر کردن فضاهای فیزیکی است و ما 
در این زمینه به ضوابط جدید نیازمندیم.وی با اشاره به رونمایی از 26 
محصول ICT در نمایشگاه تلکام امسال، خاطرنشان کرد: در شرایطی 
که استکبار جهانی در تالش برای ایجاد محدودیت برای کشور است، 
در نمایشگاه امسال از 26 محصول ارتباطی بومی رونمایی می شود و در 

تالش هستیم با همه توان محدودیت ها را رفع کنیم.سبحانی فر با بیان اینکه در صورت 
افزایش محدودیتها تجربیات را افزایش می دهیم، اظهار کرد: برای رفع محدودیت ها مجلس 
هم از نظر مالی و قانونی تولیدات داخلی در این حوزه را پشتیبانی می کند.وی ادامه داد: به 

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تکلیف کرده ایم که بستر توسعه 
را در این زمینه فراهم کند و مجلس هم حمایت های الزم را انجام 
خواهد داد. سبحانی فر درباره نقش ارتباطات  در کاهش  آلودگی 
ــد ارتباطات در محیط زیست و  ــت توضیح داد: رش و محیط زیس
صنعت موجب کاهش آلودگی و کاهش اتالف وقت می شود.نماینده 
مردم سبزوار، جغتای و جوین درباره اجرای طرح دولت الکترونیك 
ــاد اداری و اتالف وقت  ــود از فس اظهار کرد: اگر این طرح اجرا ش
مشترکان جلوگیری و موجب شفافیت بیشتر می شود اگر همه به 
شبکه تبادل اطالعات متصل بودند اتفاقات اخیر در حوزه خودرو 
رخ نمی داد.سبحانی فر با اشاره به وجود خالهای قانونی همزمان با 
پیشرفت تکنولوژی، بیان کرد: در زمینه تجارت الکترونیك جلساتی 
در مجلس آغاز شده است که با لوایحی که از سوی مرکز پژوهش ها 
ارائه می شود گره ها  رفع می شود و موضوع حفظ حریم خصوصی که 
زمینه اعتمادسازی مردم مورد توجه قرار خواهد گرفت.وی تصریح 
کرد: امروزه برخی تجهیزات موردنیاز وارد نشده است به دلیل مشخص نبودن وضعیت ارز 
است و دولت باید به این موضوع کمك کند.وی تاکید کرد: در بخش قانونگذاری و اعتبارات 

هم مجلس قوانین الزم را مصوب می کند.
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گفت و گوی 
ویژه

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران در گفت وگوی ویژه با نسل چهارم، مطرح کرد:

رومنایی از  26 طرح جدید پیرشفته در حوزه ICT در منایشگاه امسال

انتخاب شعار »دستاوردهای تازه و فرصت های پیش رو« بر مبنای واقعیت های امروز صنعت

درخواست مدیرعامل رشکت ایرانسل برای ادغام تلکام و الکامپ به دلیل هزینه های باال

 ICT در پی برگزاری منایشگاه بین املللی مخابرات، فناوری اطالعات و راه حل های خالقانه در حوزه

رشد کمی  20 درصدی رشکت های داخلی در منایشگاه امسال نسبت به سال گذشته 

منتفی بودن ادغام منایشگاه های تلکام و الکامپ به دلیل عدم ارتباط موضوعی

 مهندس »فرامرز رستگار« در گفت وگو با نسل چهارم پیرامون نحوه برگزاری نوزدهمین 
ــگاه صنایع مخابراتی و حضور شرکت های عضو سندیکا در این نمایشگاه،  دوره نمایش
گفت: اسم صحیح نمایشگاه به فارسی نمایشگاه صنایع مخابراتی و اطالع رسانی و به 
انگلیسی نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری اطالعات و راه حل های خالقانه در حوزه 
ICT است، بنابراین گفتن تلکام به این نمایشگاه از ارزش آن کم می کند، چرا که این 

نمایشگاه ICT است.
وی ادامه داد: در این نمایشگاه، مخابرات، IT، نرم افزار و سخت افزار عرضه شده است. 
اتفاقی که امسال در این نمایشگاه افتاد، آن بود که اداره و مدیریت این نمایشگاه تا سال 
گذشته صد در صد در اختیار وزارت ارتباطات بود و نمایشگاه شکل می گرفت، ما هم 
شرکت های عضو سندیکا را دعوت می کردیم تا در این نمایشگاه حضور داشته باشند. 
امسال تالش، هم از طرف ما شکل گرفت و هم از طرف وزیر محترم ارتباطات و نمایشگاه 
ــتری شود. بنابراین قبل از شروع  ــمتی بردیم تا به بخش خصوصی توجه بیش را به س
نمایشگاه جلسات هماهنگی بین سندیکا و بخش های مرتبط در وزارت ارتباطات، روابط 
عمومی  وزارتخانه، روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و روابط عمومی تمامی اپراتورهای 

بزرگ مطرح انجام شد.

زهرا طاهری 

دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران، گفت: وزیر ارتباطات در بازدید از نمایشگاه از 26 طرح جدید پیشرفته در حوزه ICT رونمایی کردند. این طرح ها 
در اصل محصوالت سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفته بودند و در همان دوره ای شکل گرفتند که در کشور بحث تعطیلی کارخانه ها و کمبود نقدینگی مطرح بود ولی 26 
طرح ارزنده با فناوری های پیشرفته رونمایی شدند که از درون 40 طرحی بودند که از ابتدای سال قولش را داده بودیم و به نتیجه رساندیم و تاییدیه های الزم را برای آنها 

دریافت کردیم.

 
ــقانی به عنوان  ــتگار، افزود: از طرف مهندس آذری جهرمی، مهندس فالح جوش رس
نماینده وزارتخانه برای هماهنگی ها تایید شدند و تاکید شد سندیکا و وزارتخانه به طور 

هماهنگ با هم فعالیت کنند.
دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران، خاطرنشان کرد: برای آنکه شرکت های تولیدی و 
خدماتی فنی - مهندسی از فضای مناسب غرفه ای برخوردار باشند، وزارت ارتباطات از 
فضای تعیین شده قبلی خود گذشت و بیش از 1000 مترمربع از فضایش را کم کرد تا 

ما بتوانیم عالقه مندان و شرکت های تولیدی را مستقر کنیم.
وی، ادامه داد: طبیعتا زمانی که چنین هماهنگی بین دولت و بخش خصوصی در حوزه 
ICT انجام می شود، باید انتظار برگزاری نمایشگاهی با کیفیت باالتر نسبت به گذشته 
را داشت، بنابراین کیفیت از لحظه افتتاح تا اختتام، هم به لحاظ کیفی و هم کمی کامال 
مشهود بود. علیرغم آن که وضعیت فعلی اقتصادی، رکودی را در حوزه صنعت ایجاد 
کرده، شاهد آن بودیم که استقبال از سال گذشته بیشتر ولی حضور شرکت های خارجی 
به نسبت سال گذشته کمتر بود. بیش از 20 درصد رشد حضور شرکت های داخلی به 

لحاظ کمی نسبت به سال گذشته را داشتیم.
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ــگاه از 26 طرح جدید پیشرفته در  ــتگار، افزود: وزیر ارتباطات در بازدید از نمایش رس
حوزه ICT رونمایی کردند. این طرح ها در اصل محصوالت سخت افزاری و نرم افزاری 
پیشرفته بودند و در همان دوره ای شکل گرفتند که در کشور بحث تعطیلی کارخانه ها 
و کمبود نقدینگی مطرح بود ولی 26 طرح ارزنده با فناوری های پیشرفته رونمایی شدند 
که از درون 40 طرحی بودند که از ابتدای سال قولش را داده بودیم و به نتیجه رساندیم 

و تاییدیه های الزم را برای آنها دریافت کردیم.
ــووالن ارشد ارتباطات به توصیه وزیر  وی، اظهار کرد: یکی از کارهایی که به اتفاق مس
محترم ارتباطات انجام شد، رفتاری بود که انجام دادیم و آن رفتار باید تابع شعاری می بود 
که به دنبال واقعیت ها رخ می داد و پس از بررسی های مختلف شعار »دستاوردهای تازه و 

فرصت های پیشرو« را انتخاب کردیم.
رستگار، گفت: نکته ای که در نمایشگاه مهم است، در کنار غرفه ها و خدمات محصول، 
نشست هایی است که برگزار می شود و حائز اهمیت است. متولی آنها وزارت ارتباطات 
 ICT بود و در سندیکا به تفاهم رسیدیم تا این نشست ها با توجه به نیازهای روز صنعت

برگزار شود.
دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران، ادامه داد: نشست اول در رابطه با اینترنت اشیاء 
بود و فرصت هایی که پیشرو دارند که این بحث از مسائل مهم ICT در دنیا است که 

بحث های آتی را بررسی کردیم. 
 

رستگار افزود: نشست دوم بازآفرینی صنایع ICT بود که چند ماه پیش آقای مهندس 
جهرمی احکامی را به افرادی دادند که با توجه به شورای راهبری ایجاد شده پیگیری شود. 
در این احکام افراد صنعتی، دانشگاه ها، معاونین وزارتخانه، پژوهشگاه های مرتبط و وزارت 
صنعت حضور دارند که مجموعه بخش هایی که می توانند در رابطه با صنعت نقش داشته 
باشند در این شورا هستند و مدیریت این پنل بر عهده بنده بود که در این پنل برنامه ها 

و کارهای انجام شده را به اطالع رساندیم. 
 

ــیار اهمیت دارد این است که بدانیم بازار ما برای  ــت سوم که بس وی، ادامه داد: نشس
ــی های انجام شده به این نتیجه  ــعه دارد یا خیر؟ با بررس ــت و قدرت خرید و توس کیس
رسیدیم که مشتریان ما اپراتورهای ثابت هستند که از مخابرات شروع می شود و به سمت 
ــبکه الیه های دسترسی در آنجا مصرف دارد و متوجه شدیم حال  FCP می رود و در ش
خریداران ما خوب نیست و نمی توانیم در این حالت کاری انجام دهیم. باید ریشه ای به 
سمت حل این مورد می رفتیم و تاکید بنده بر این قضیه بود که باید این مورد به خوبی 
انجام شود. بحث این نیست که احیای اپراتورهای ارتباطات ثابت به سرکردگی مخابرات 
ایران بر این است که صنعت یا اشتغال اگر از بین رفت آن را شکوفا کند، نکته مهم این 
است که امنیت کشور نیز در خطر است. اگر به ارتباطات ثابت توجهی نشود و توسعه 
آن دچار خلل شود و دیگر فرصتی باقی نماند، صنعت نابود خواهد شد و اشتغال دچار 

اختالل می شود.
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رستگار، خاطرنشان کرد: عرض بنده این است امنیت کشور در خطر است و اگر ارتباطات 
مخابرات و زیرساخت ارتباطی کشور مختل شود دیگر راه ارتباطی در کشور نخواهیم 
داشت.وی، ادامه داد: وزیر محترم ارتباطات و نماینده های مجلس با صحبت های بنده 
موافق بودند. تا زمانی که این مشکالت حل نشود بنده باید به جای آن که به اعضای 
سندیکا و کارفرمایان صنعت برسم، باید عمده وقتم را بگذارم تا این صحبت هایی که در 
نمایشگاه انجام شد، به ثمر برسد. مسووالن زیادی از نمایشگاه بازدید کردند. تا جایی که 
توانستم با تمام مسووالن همراه بودم و نتیجه کار را نشان دادم و تمام مسوولین دوست 
ــور و صنعت  ــتند بدانند چه کاری برای صنعت می توانند انجام دهند. حیات کش داش

بستگی به نگاه مسووالن دارد. 

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران، افزود: پنل چهارم براساس بحث های فرصت های 
ــرمایه گذاری است. وقتی بازآفرینی صنایع را مطرح می کنیم یعنی سرمایه گذاری  س
جدید را می طلبد. وقتی نقدینگی در اپراتورها پیش آید سرمایه گذاری انجام می شود و 

فعالیت ها پیش می رود.
 

ــگاه الکامپ و تلکام، گفت: با توجه به جلسه ای که در  ــتگار پیرامون ادغام نمایش رس

ــازمان فناوری اطالعات با حضور مهندس اثنی عشری، رییس سازمان نظام صنفی  س
کشوری برقرار شد، دکتر سرائیان رئیس وقت سازمان فناوری اطالعات ایران مقدمه ای 
از ادغام نمایشگاه الکامپ و تلکام گفتند و خواستند بنده و مهندس اثنی عشری در مورد 
این موضوع بررسی کنیم. بنده از تمام شرکت های عضو باید تاییدیه داشته باشم تا بتوانم 
نظری دهم. طی بحث های مطروحه مبنی بر آنکه آیا این دو نمایشگاه ارتباط موضوعی 
با هم دارند یا مخاطبی؟ به آن نتیجه رسیدیم که از نظر بنده هیچ گونه ارتباطی با هم 
ندارند پس فضای نمایشگاه برای دو طرف نفعی ندارند. نمایشگاه تلکام نمایشگاهی کامال 
ICT است. الکامپ مشخص است از الکترونیك و کامپیوتر و تجارت الکترونیك می آید. 
دلیلی برای طرح موضوع نمی بینیم چراکه کامال بی فایده است. مهندس اثنی عشری 

نیز از ادغام این دو نمایشگاه مخالفت کردند. 
ــرائیان دلیل برگزاری این جلسه را نامه ای دانستند که از طرف  وی ادامه داد: دکتر س
ــده بود و درخواست ادغام داده  ــرکت ایرانسل ارسال ش مهندس دزفولی مدیرعامل ش
بودند چراکه  این شرکت در دو نمایشگاه حضور دارد و هزینه زیادی پرداخت می کند. 
این نامه را به آقای وزیر زدند و درخواست پیگیری کردند که دکتر سرائیان پیگیر آن 
ــدند. رستگار، افزود: در این جلسه اشاره ای به همگرایی CT با IT  مطرح شد که  ش
بحث خوبی است و جای بحث دارد. بنابر صحبت های انجام شده موضوع ادغام نمایشگاه 

الکامپ و تلکام منتفی شد.
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ماهیت و کارکرد منایشگاه های تلکام و الکامپ متفاوت است

»ارتباط فراگیر« را به عنوان شعار گروه مخابرات ایران در منایشگاه تلکام استفاده کردیم

مدیرکل روابط عمومی و امور بین امللل رشکت مخابرات ایران:

کاهش 30 تا 40 درصدی بازدیدکنندگان منایشگاه نسبت به سال گذشته محسوس بود

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، گفت: بیشترین موردی که امسال محسوس بود کاهش تعداد بازدیدکنندگان نمایشگاه بود و براورد ما  این است 
که بین 30 تا 40 درصد نسبت به سال گذشته در همه سالن ها و اپراتورها کاهش مخاطب داشتیم و شاید جذابیت الزم را برای مشتریان  نداشته است.

ــل چهارم پیرامون ارزیابی از نوزدهمین  مهندس محمدرضا بیدخام در گفت وگو با نس
نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطالع رسانی، اظهار داشت: درنمایشگاه امسال 
شرکت مخابرات ایران تحت عنوان گروه مخابرات ایران حاضر شد که شامل 10 شرکت 

و 8 استارتاپ بود.
وی ادامه داد: مساحتی که در اختیار ما قرار گرفت حدود 1600 تا 1800 متر بود. ما در 
3 رده B2B ،B2C  وB2O سرویس ارائه دادیم  و در 25 کانتر سرویس های مخابراتی 
را به نمایش گذاشتیم و عالوه بر آنها شرکت های استارتاپی نیز با ما همکاری می کردند 
که فضایی حدود 100 الی 120 متر به آن ها اختصاص داده شده بود تا محصوالتشان را 

به نمایش بگذارند و استقبال خیلی خوبی هم از عملکردشان شد.
بیدخام، افزود: سالنی برای بخش خبر تهیه شده بود و رسانه هایی که درعرصه ارتباطات 

فعال هستند از جمله گروه رسانه ای سیتنا حضور بسیار پر رنگی در آنجا داشتند.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، اظهار کرد: ما سعی کردیم 
اخبار را به صورت لحظه به لحظه گزارش دهیم و سایت های مختلف این کار را نیز انجام 

دادند و پوشش خبری بسیار خوبی صورت گرفت.
وی، گفت: امسال برند شرکت مخابرات پس از 65 سال ثبت شد، قاعدتا هر برندی در 
شرکت ها و اپراتورهای بزرگ شعاری دارند و ما با توجه به فراخوانی که داده بودیم، در سه 
مرحله شعار شرکت مخابرات، یعنی شعار برندینگ را انتخاب کردیم که با حضور جناب 
اقای مهندس آذری جهرمی رونمایی شد و این شعار به نام »ارتباط فراگیر« انتخاب شد 

که همان شعار را به عنوان شعار گروه مخابرات ایران در نمایشگاه تلکام استفاده کردیم.
بیدخام، اظهار کرد: برای سال آینده مهندس صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران 
کمیته ای در حوزه های  روابط عمومی، تجاری و مشتریان به اضافه یکی از اعضاء هیات 
مدیره تشکیل دادند که این گروه بتواند تمام نیازهای سال آینده نمایشگاه چه از نظر 
محتوایی و چه اجرایی را فراهم کند و می دانید محتوای نمایشگاه را معاونت های مختلف 
ــتریان و غیره به ما می دهند و اجرای آن بر عهده روابط  مثل معاونت های تجاری مش
عمومی است و روابط عمومی هم از همان روزی که نمایشگاه تمام شد، تیم خاصی را 
اختصاص داده است تا بتوانند اجرای خاصی برای سال آینده انجام دهند و این کار همین 
االن در حال اجراست و امیدواریم سال آینده رویکرد جدیدی داشته باشیم و بر اساس 
سرویس های بهتر و با کیفیت تر و جدیدتر برای مشتریان در نمایشگاه حضور داشته 

باشیم.
وی، پیرامون بحث ادغام نمایشگاه تلکام و الکامپ هم گفت: ادغام نمایشگاه الکامپ و 
تلکام بحثی است که از قبل هم بوده و نیاز به نظر کارشناسی دارد چراکه ماهیت الکامپ 

و تلکام متفاوت است. 
بیدخام، افزود: بیشترین موردی که امسال محسوس بود کاهش تعداد بازدیدکنندگان 
ــگاه بود و براورد ما این است که بین 30 تا 40 درصد نسبت به سال گذشته در  نمایش
همه سالن ها و اپراتورها کاهش مخاطب داشتیم و شاید جذابیت الزم را برای مشتریان  

نداشته است.
ــرکت مخابرات ایران، اظهار کرد: با توجه به  مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل ش
مسائل اقتصادی و اجتماعی، شرکت های بین المللی حضورشان کم رنگ تر شده بود و 
این خود دلیلی است برای حضور کمتر مخاطب. ما باید به دنبال سرویس های جذاب تر 
برای مشتریان باشیم چراکه مخاطب تلکام و الکامپ قشر خاصی هستند که قاعدتــا اگر 
سرویس ها جذاب تر باشند جوامع بیشتری می توانند حضور داشته باشند. با توجه به شرایط 
اقتصادی که در حال حاضر در کشور حاکم است قاعدتا تفاهم نامه و قراردادهای کمتری در 

نمایشگاه امضاء شده که همه دلیلی براین است که مخاطب کمتری داشته باشیم.
ــان کرد: بنده به عنوان کسی که در حوزه ارتباطات حدود 28 سال است  وی، خاطرنش
که فعالیت می کنم نمایشگاه تلکام را جدای از الکامپ می دانم. تلکام ماهیت متفاوتی از 

الکامپ دارد. برای حوزه ارتباطات و مخابرات قطعا تلکام ارجعیت دارد.
ــگاه تلکام زحمت  ــانی که در عرصه برگزاری نمایش بیدخام در پایان گفت: از همه کس
ــیدند تشکر می کنم، از پرسنل شرکت مخابرات ایران تقدیر و تشکر می کنم، در  کش
حوزه روابط عمومی هم حوزه تجاری و حوزه مشتریان که سعی کردند با فعالیت هایشان 
ــگاه را بهتر برگزار کنند و با حمایت های مدیرعامل و اعضا هیات مدیره امسال  نمایش

نمایشگاه خیلی خوبی را داشتیم.
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وی پیرامون بحث ادغام این دو نمایشگاه نیز گفت: برخی از دوستان اعتقاد دارند که با 
ادغام این دو نمایشگاه، در هزینه ها صرفه جویی خواهد شد و بازده بیشتری خواهند 
داشت و البته برخی دیگر از دوستان نیز مخصوصا در حوزه NGOهای بخش خصوصی 

با این موضوع مخالف هستند. 
ــگاه ادغام  ــته به رویکردها دارد و تاکنون این دو نمایش هادیان افزود: موضوع ادغام بس
نشده اند و بعید به نظر می رسد که سال آینده نیز ادغام شوند، چرا که مطالبات بخش 
ــتند، لذا برنامه ریزی ادغام آن نیاز به  ــرکت کنندگان از یك جنس نیس عمده ای از ش
ــری زیرساخت ها و پیشینه دارد که هنوز انجام نشده است و از نظر من در حال  یکس
حاضر ادغام این دو نمایشگاه منتفی است و این دو نمایشگاه کماکان در دوره های بعد 

هم به روال گذشته برگزار خواهند شد. 
وی خاطرنشان کرد: از ویژگی های این دو نمایشگاه حضور پررنگ سندیکاها، اتحادیه ها، 
NGOهای بخش خصوصی و رسانه هایی است که در این دو نمایشگاه شرکت می کنند 
و خدا را شکر در نمایشگاه تلکام امسال دست آوردهای بسیار زیادی را شاهد بودیم که 

مونا ارشادی فر

ادغام دو منایشگاه الکامپ و تلکام فعال منتفی است

از هم اکنون برای منایشگاه تلکام سال آینده هم اندیشی و برنامه ریزی می کنیم

کیفیت تلکام امسال نسبت به سال های گذشته چند پله ارتقاء یافته بود

تولید داخل و استارت آپ ها در منایشگاه سال آینده بیش از پیش تقویت خواهد شد

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

اهدای هدایای تبلیغاتی برای مجموعه وزارت ارتباطات در منایشگاه تلکام ممنوع بود

رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: امسال کیفیت نمایشگاه تلکام چند پله نسبت به سال های گذشته ارتقاء پیدا کرده بود 
و این افزایش کیفیت حاصل هم اندیشی و همدلی نمایندگان وزارت ارتباطات با شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی و سندیکای صنعت مخابرات بود و تصمیم گیری 

بسیار خوبی انجام شد.
سید جمال هادیان طبایی زواره در گفت و گو با نسل چهارم پیرامون برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطالع رسانی، اظهار داشت: همانگونه که اطالع 
دارید دو نمایشگاه بسیار مهم تلکام و الکامپ سال هاست که در ایران برگزار می شوند که هر کدام مخاطبان خاص خود را دارند. بخشی از این دو نمایشگاه با هم همپوشانی 
دارند و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات پشتیبانی کننده هر دو نمایشگاه است که به فاصله کمتر از شش ماه برگزار می شوند؛ هر چند بخش خصوصی، نقش و مشارکت 
فراوانی در این دو نمایشگاه دارد. در حقیقت این دو نمایشگاه ویترین نمایش دست آوردهای شرکت های دولتی و خصوصی در حوزه فناوری اطالعات، رایانه و صنایع وابسته 

و صنعت مخابرات هستند. 

مهمترین آن شکل گیری ارتباط بین شرکت های تولیدکننده تجهیزات مخابراتی و 
سازمان های دولتی و غیردولتی مصرف کننده بود. در شرایطی که ما باید در حوزه عملی 
اقتصاد مقاومتی اقدام کنیم، این پیوند تکمیل کننده حلقه اقتصاد مقاومتی است، برای 
اینکه هرچه بیشتر از ظرفیت های داخلی استفاده نماییم و در صورت عدم وجود ظرفیت 

داخلی، آن موقع از ظرفیت شرکت های خارجی در ایران استفاده نماییم. 
هادیان پیرامون وجوه تمایز نمایشگاه تلکام امسال نسبت به سال های گذشته، گفت: در 
تلکام امسال تغییرات جزئی صورت پذیرفت و نمایشگاه به لحاظ کمی جمع و جورتر و به 
لحاظ کیفی پربارتر بود. برای مثال یکی از کارهایی که امسال انجام شد حذف و ممنوع 
کردن اهدای هدایای تبلیغاتی برای شرکت های زیرمجموعه وزارت ارتباطات بود. این 
سبب شد تا هرچند تعداد مراجعین ما به غرفه های زیرمجموعه وزارت ارتباطات کمتر 
شود، ولی در عوض آن هایی که در غرفه ها حضور پیدا کردند همه به صورت هدفمند 

حضور یافتند و به دنبال دیدن دست آوردها، انقعاد قرارداد و مذاکره بودند. 
ــتر برای تهیه  ــد تا رسانه ها بیش ــبب ش ــال س وی افزود: عالوه براین، تغییرات امس
ــازمان فضایی، پژوهشگاه فضایی،  ــت آوردهای مختلف در غرفه س گزارش هایی از دس
سازمان تنظیم مقررات و شرکت ارتباطات زیرساخت حضور یابند و پیرامون طرح های 
متعددی که در این شرکت ها و سازمان ها انجام شده و هنوز برای عموم مردم ملموس 

نشده بود گزارش تهیه کنند. 
هادیان گفت: به عبارت دیگر معتقدیم که کیفیت نمایشگاه امسال نسبت به سال های 
گذشته بسیار باالتر بود، هرچند کمیت آن در بعضی جاها کاهش هم پیدا کرده بود. 
امسال برای اینکه نظر هیچ صاحب نظری مغفول نماند، ستادی در وزارت ارتباطات با 
متولی گری روابط عمومی تشکیل دادیم تا نمایندگان بخش دولتی، بخش خصوصی، 
ــندیکاها و اپراتورها را دور هم جمع نماییم. این یکی دیگر از نکات متفاوتی بود که  س
ــات متعددی که برگزار شد به  ــد و طی جلس ــال قبل از برگزاری تلکام انجام ش امس
جمع بندی نهایی رسیدیم و نظر همه ما براین بود که جدایی این بخش ها از هم سبب 
ــود که اوال برای بازدیدکننده و استفاده کننده، فضای نمایشگاه فرسایشی شود  می ش
ــترك بین اپراتور،  و دوما خیلی ازارتباطاتی که اکنون وجود دارد حاصل همکاری مش

گفت وگوی
ماه
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در يک كالم امس��ال كيفيت نمايشگاه تلكام 
چند پله نس��بت به سال های گذشته ارتقاء 
پيدا كرده بود و اين افزايش كيفيت حاصل 
ه��م انديش��ی و همدلی نماين��دگان وزارت 
ارتباطات با ش��ركت ها و سازمان های بخش 
خصوصی و سنديكای صنعت مخابرات بود و 

تصميم گيری بسيار خوبی انجام شد.

ــازمان های وزارت ارتباطات است و این ها وقتی در کنارهم و  تولیدکننده، سندیکا و س
رودرروی هم باشند مخاطب استفاده بیشتری خواهد برد و جلسات بیشتری را می تواند 

داشته باشد. 
ــیار خوبی بود و ما  ــال رخ داد و این تجربه، تجربه بس وی افزود: این اتفاق به واقع امس
ــندیکای صنعت  ــم گرفتیم و تالش کردیم که بخش خصوصی که با تالش س تصمی
مخابرات معرفی شده بود در همان سالنی که غرفه های بخش دولتی وزارت ارتباطات 
ــوند، هرچند بعضی از غرفه ها چه غرفه های وزارت ارتباطات و چه  بودند جانمایی ش

غرفه های بخش خصوصی معتقد بودند که فضای امسال کم است. 
هادیان خاطرنشان کرد: از جمله مزایای دیگر تلکام امسال، علمی تر شدن آن بود و در 
جلسات هم اندیشی ای که قبل از نمایشگاه برگزار کردیم به این تصمیم رسیدیم که 
برای مثال از فضای غرفه های شرکت های تابعه بیشتر برای برگزاری کارگاه های مختلف 
استفاده نماییم و در روز دوم نمایشگاه شخصا شاهد حضور کم نظیر مخاطبان در این 
کارگاه ها بودم که منجر به ارائه گواهی نامه های حضور در کارگاه ها به شرکت کنندگان 

می شد. 
وی افزود: در یك کالم امسال کیفیت نمایشگاه تلکام چند پله نسبت به سال های گذشته 
ارتقاء پیدا کرده بود و این افزایش کیفیت حاصل هم اندیشی و همدلی نمایندگان وزارت 
ارتباطات با شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی و سندیکای صنعت مخابرات بود 

و تصمیم گیری بسیار خوبی انجام شد. 
وی ادامه داد: امسال وزیر محترم ارتباطات دو بار از نمایشگاه دیدن کردند و تالش کردند 
تا از تمامی غرفه ها و سالن ها بازید کنند و با بعضی از صاحبان صنعت صحبت نمایند، 
نقایص و کمبودهایشان را یادداشت کرده و به معاونان مربوطه ارجاء دهند و این ارتباط 
نزدیك بین آقای وزیر با معاونان و بخش های مختلف بسیار دیدنی بود. در بازدید از یکی 
از غرفه های بخش خصوصی مدیر مجموعه خاطره ای  برایم تعریف کرد که جای بسی 
تامل دارد. مدیر این شرکت تعریف کرد که از یکی از شرکت های داخلی دیگر سفارش 
واردات قطعه ای را دریافت کردند که خود از تولیدکنندگان آن قطعه در داخل کشور 
بودند و قبل از واردات قطعه محصول خود را برای شرکت متقاضی ارسال نمودند و با 
مخالفت آن شرکت رو به رو شدند. این تولیدکننده داخلی در اقدامی عجیب هولوگرام 
شرکت خارجی را کپی و چاپ کرد و بر روی محصول خود چسباند و دوباره محصول 
ــرکت متقاضی ارسال کرد و با استقبال شدید متقاضی رو به رو شد و حتی  را برای ش
ــرکت  به خاطر وارد کردن این محصول از خارج لوح تقدیر نیز دریافت کرد چرا که ش

متقاضی بازار را از آن خود کرده بود. 
وی افزود: این خاطره نشان از این بود که در بعضی جاها ما اعتماد به نفس استفاده از 
تولید داخلی را نداریم و در این نمایشگاه است که این اعتماد به نفس به وجود می آید و 
ممکن است کسانی که دستی در تهیه لوازم صنعت مخابرات و یا فناوری اطالعات دارند 
در کنار هم حضور یابند و بتوانند با هم مذاکره کرده و ظرفیت های موجود را بسنجند. 
درست است که این باور وجود دارد که کیفیت کاالی ایرانی کم است ولی ما در ایران 

کاالهایی را در دست تولید داریم که دارای کیفیت های برترند. 
هادیان ادامه داد: در خصوص برنامه های حضور وزارت ارتباطات در سال آینده پیشنهاد 
بسیار جالبی را از طرف آقای مهندس رستگار دبیر سندیکای صنعت مخابرات دریافت 
کردیم به این مضمون که تمامی افراد حاضر در جلسات برگزاری نمایشگاه تلکام امسال 
در اولین فرصت گرد هم آیند و ارزیابی خود را از نمایشگاه امسال بیان کرده و اولین قدم 
را برای برنامه ریزی حضور در نمایشگاه سال آینده آغاز نمایند که پیشنهاد بسیار روشن 
و درستی بود و قرار براین شد تا طی هفته های آتی جلسه ای را برای بیان نقاط ضعف و 
قدرت نمایشگاه امسال برگزار کنیم و این جلسه در حقیقت اولین جلسه هماهنگی های 

الزم برای حضور در نمایشگاه تلکام سال آینده خواهد بود. 
ــان کرد: به نظر اینجانب با رویکرد شفاف وزارت ارتباطات از تولید داخل  وی خاطرنش
ــتارت آپ ها این بخش در نمایشگاه سال آینده بیش از پیش تقویت خواهد شد و  و اس
با توجه به گام های بلندی که در توسعه روستایی و پوشش تلفن همراه و اینترنت در 
ــتاها برداشته می شود به احتمال زیاد برای معرفی این حوزه نیز گام های بسیار  روس
زیادتری برداشته خواهد شد و بعید نخواهد بود که بیشتر تجهیزات مورد نیاز اپراتورها 
برای توسعه در این بخش از تولید داخل تامین شود و ما نتایج تلکام را نیز بتوانیم در 

تمامی سفرهای استانی وزارت ارتباطات مشاهده نماییم. 
ــت آوردهای زیادی  ــاهد دس ــال آینده ما ش ــگاه س هادیان افزود: به نظرم در نمایش
ــا پایه در  ــت آوردهای فض ــه وزارت ارتباطات همچون دس ــته ب ــرکت های وابس از ش
ــت آوردهای حوزه ماهواره و استفاده از ظرفیت های ماهواره ای،  سازمان فضایی، دس
ــت آوردهای مفصلی در حوزه اینترنت اشیاء به عنوان یك موضوع مهم و کاربردی  دس
خواهیم بود و همین طور شاهد یك رویکرد جدیدی خواهیم بود که در آن نشانه های 

تحول فراگیر دیجیتال بیشتر از امسال مشاهده خواهد شد.
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ارتقای محصول به سمت FMC و تکنولوژی VoLTE برای ارتباطات سیار را در دست اجرا داریم

تعدادی از مدیران شرکت های عضو سندیکای صنعت مخابرات ایران پیرامون حضور در نوزدهمین نمایشگاه صنایع مخابرات و اطالع رسانی، محصوالت ارائه شده، 
فرصت ها و تهدیدهای پیش روی صنعت مخابرات کشور و سایر مسائل و موانع از جمله تحریم ها با نسل چهارم به گفت وگو نشسته اند.

مدیرعامل رشکت  صنایع ارتباطی آوا:

پیاده سازی قانون LC داخلی می تواند راهکاری موثربرای برون رفت از شرایط موجود باشد

مدیرعامل شرکت  صنایع ارتباطی آوا، گفت: پیشنهاد ما این است که پیاده سازی قانون 
ــرکت های خارجی  ــد و همانطور که برای ش LC داخلی می تواند راهکاری موثر باش
پرداختی ها را انجام می دهد توقع داریم برای تولیدکننده های داخلی هم انجام شود. 
دکتر انوشیروان مرآت، مدیرعامل شرکت  صنایع ارتباطی آوا در گفت وگو با نسل چهارم 
پیرامون محصوالت جدید این شرکت، گفت: صنایع ارتباطی آوا طراح سوئیچ های نسل 
جدید است و فعالیت اصلی مجموعه در همین راستا می باشد. طبیعتا به طور مستمر 
این محصول ارتقاء پیدا می کند و براساس آخرین تکنولوژی های روز با ظرفیت های 
باالتر و براساس فناوری های جدیدتر نسخه های جدید این محصول تولید می شود.وی 
ادامه داد: سوئیچ های NGN را در گذشته تولید کرده بودیم که خوشبختانه در طول 

این مدت به بهره برداری نهایی رسیده است و در شبکه مخابرات عمومی کشور در حال 
سرویس دهی در ظرفیت های چند میلیون شماره به مردم است. مرحله بعدی معماری 
ارتقاء یافته سوئیچ های NGN و معماری IMS است که از چند سال پیش کارهای 
تحقیق و توسعه و طراحی و ساخت آن را شروع کرده بودیم  که در حال حاضر بخش 
عمده المان های این محصول تمام شده و قابل استفاده است.مرآت، خاطرنشان کرد: این 
المان ها به صورت مستقل و در ترکیب با سایر اجزای شبکه های موجود مخابراتی قابل 
استفاده هستند.وی، ادامه داد: این پروژه در یکی از مناطق کشور برای شروع واگذار شده 
است و در دست اجرا می باشد و در نوع خودش در این زمینه اولین موردی است که به 
عنوان محصول داخلی جایگزین محصوالت خارجی همچون هواوی و دیگر محصوالت 
چینی شده است.مدیرعامل شرکت  صنایع ارتباطی آوا، اظهار کرد: برای آینده ارتقای 
محصول به سمت فناوری FMC را در دست اجرا داریم  و تکنولوژی VoLTE برای 
ارتباطات سیار که این محصول هم به ارتباطات سیار سرویس دهی می کند هم ارتباطات 
ثابت. وی ادامه داد: در رابطه با تحریم ها به طور مستقیم تحت تاثیر قرار نگرفتیم اما 
ــتقیم که رکود اقتصادی ناشی از تحریم است بر فعالیت ما تاثیر داشته  اثرات غیرمس
ــده است.مرآت، گفت: موضوع بی نظم شدن  و مناقصات دچار مشکالت اقتصادی ش
پرداخت ها توسط کارفرماها در صنعت ایجاد بحران کرده است و کارفرماهای بزرگ به 
دلیل مشکالت نقدینگی، بدهی ها را به موقع پرداخت نمی کنند و این مساله جریان 
وجوه نقد را در شرکت های صنعتی با مشکل مواجه می کند. پیشنهاد ما این است 
که پیاده سازی قانون LC داخلی می تواند راهکاری موثر باشد و همانطور که برای 
شرکت های خارجی پرداختی ها را انجام می دهد توقع داریم برای تولیدکننده های 

داخلی هم انجام شود. 

زهرا طاهری 
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قبل از اپراتورها عملیات NB-IoT  را شروع کردیم و موفق به اجرای تست ها شدیم
رئیس هیات مدیره رشکت اتصال صنعت میانه:

در تالشیم تا پایان سال دستگاه هایی که بازار آن توسط اپراتورها درخواست می شود را تولید کنیم

ــال صنعت میانه ESM ، گفت: تیم  ــرکت دانش بنیان اتص رئیس هیات مدیره ش
ــبکه اپراتورهای موبایل در کشور و سایر نقاط  ــعه ما قبل از اینکه ش تحقیق و توس
منطقه آماده ارائه سرویس  NB-IoT  شوند کار روی ماژولهای آن را شروع کردند.

ــل تست های موفق  ــال و نیم با همراه اول و ایرانس بعد از مدتی نزدیك به یك س
NB- مبتنی بر الزامات آنها را با موفقیت به انجام رساندیم. موفق شدیم تست های
IoT را بر روی دستگاه هایی که نیاز اپراتورها بود و آنچه که شبکه به عنوان الزام از 

سمت دستگاه مد نظر داشت، انجام دهیم .
محسن ابوئی مهریزی در گفت وگو با نسل چهارم افزود: با توجه به اینکه بخشهای 
مختلف اپراتورها از بخش دسترسی تا هسته مرکزی تا امنیت  و سایر بخشها ، درگیر 
چنین تست هایی می شوند، تالش ما بر این بود تا پله پله با درخواست های اپراتور 

پیش رویم تا بتوانیم این تجهیزات را به طور کامل آزمایش کنیم. 
ــت عملیاتی و  ابوئی، ادامه داد: در این فاصله فرصتی پیش آمد تا بتوانیم درخواس
مورد نیاز اپراتور که هوشمند سازی کنتورهای گاز بود را فراهم کنیم. با چند شرکت 
تولیدکننده کنتور گاز تفاهم نامه امضا کردیم و تقسیم کار انجام شد، به نحوی که 
بخش کنتور و اندازه گیری آن توسط کنتورساز انجام شود و بخش ارتباطی بر اساس 

NB-IoT را ما انجام دهیم و بخش زیرساختی و پلتفرم را اپراتور تهیه کند. 
وی افزود: تالش کردیم تا بتوانیم محصول داخلی را بر اساس آخرین تکنولوژی ها 
ارائه دهیم. حدود چندماه پیش تمام تست ها انجام شدند و سازمان تنظیم مقررات 
ــورد تایید قرار داد.  ــده برای این منظور را م ــات رادیویی محصول ارائه ش و ارتباط
همچنین تاییدیه اپراتور نیز اخذ گردید  و کنتورساز نیز اخذ استانداردهای شرکت 

گاز به عنوان کارفرمای اصلی را مد نظر قرار داد .
رئیس هیات مدیره شرکت اتصال صنعت میانه ، خاطرنشان کرد: پس از گذشت 6 
ماه موفق شدیم آزمایش کنتور گاز هوشمند بر اساس شبکه NB-IoT در اپراتور 
را انجام دهیم و در حال همکاری با تیم تحقیق و توسعه کنتورساز هستیم تا تمامی 
الگوریتمهای مورد نظر شرکت گاز را آماده کنیم ونهایتا محصولی به روز و استاندارد 
ــازیم. به عبارت دیگر قبل از ورود محصوالت خارجی و  ــرکت گاز آماده س برای ش
ــاز محصول مبتنی بر این تکنولوژی را با  ــروع به مشابه سازی، شرکت کنتور س ش

مشارکت ESM ارائه خواهد کرد. 
ابوئی، اظهار کرد: مزیت این کار نسبت به رقبای خارجی این است که هم مغزافزار 
و هم سخت افزار در داخل کشور انجام شده است و امکان تحقق هرگونه تغییرات 
ــاس کارفرما میسر است. شبکه اپراتور در الیه های مختلف ممکن است  الزم بر اس
تغییر کند، که ما بسیار سریع این تغییرات را متقابال انجام می دهیم. حفظ امنیت 
اطالعات مزیت دیگری است که با توجه به اینکه در پایین ترین الیه های مغزافزار 
امکان تغییر داریم ، می توانیم الزامات امنیتی به خواست پدافند غیرعامل یا حتی 

ــی توان با همکاری  ــه راحتی اعمال کنیم  و م ــمت اپراتور را ب ــات امنیتی س الزام
ــبکه که توسط اپراتور انجام می شود،  ــمت ش متقابل هم در بخش ماژول و هم س

پیاده سازی های امنیتی را محقق کرد.
ــریع، اعمال تغییرات مورد نیاز ، عدم وابستگی به شرکت  ــتیبانی س وی، گفت: پش

سازنده از مزیت های دیگری است که می توان به آنها اشاره کرد.
ــتفاده  ــطوح مختلف از توان بومی اس ابوئی، اضافه کرد: این کنتور داخلی که در س
ــاخت داخل بوده و با مغزافزار داخلی برای مصرف ارائه می شود تا  ــت، س کرده اس
ــود. وی، ادامه داد:  ــتم اینترنت اشیاء در بخش اندازه گیری راه اندازی ش اکوسیس
ــت. امیدواریم پس از انجام  ــیاء هنوز مشخص و روشن نیس بحث بازار اینترنت اش
ــتم، ادامه این مسیر را با  ــایر بازیگران این اکوسیس این کارها بتوانیم با همکاری س

هم پیش ببریم.
رئیس هیات مدیره شرکت اتصال صنعت میانه ، خاطرنشان کرد: سخت افزارهای 
ــت  ــود و ما نیز دس ــت از خارج تهیه می ش مورد نیاز ما مخصوصا در الیه چیپس
ــایر تولیدکنندگان نیز هستند ؛ چه در  ــکالتی هستیم که  س به گریبان تمام مش
ــور،  ــده برای کار با ایران، حمل و نقل به کش ــای محدودیت های اعمال ش بحث ه

ترخیص از گمرك و پرداخت های ارزی دچار مشکل هستیم. 
وی، گفت: بیشتر ارزش ایجاد شده محصوالت هوشمند وابسته به مغزافزاری است 
که روی دستگاه پیاده سازی میشود و لذا اهمیت این بخش بسیار باالست. با توجه 
به اینکه رقابت بین المللی سنگینی هم وجود دارد، اگر بازار هوشمندسازی با تمرکز 
بر دو عامل کاهش هزینه و بهبود عملکرد در کشور نهادینه شود و کار به تیراژ برسد، 

غلبه بر مشکالت ذکر شده به مراتب سهل تر خواهد شد. 
ــط اپراتورها  ــال راهکارهایی که توس ــی، اظهار کرد: تالش می کنیم تا آخر س ابوئ
ــت می شود را پیاده سازی و ارائه کنیم. تالش میکنیم دوچرخه هوشمند  درخواس
مبتنی بر NB-IoT که به صورت پایلوت در نوزدهمین نمایشگاه تلکام با همکاری 
ایرانسل ارائه گردید را تجاری کنیم.  در بخش LoRa  هم به عنوان یکی دیگر از 
بسترهای ارتباطی فعالیتهای عملیاتی خوبی داشته ایم و تالش میکنیم تا پایان سال 

حداقل چهار محصول بر این پایه را معرفی نماییم .  
وی در پایان افزود: جایگاه ما در اکوسیستم اینترنت اشیاء در حوزه ارتباط و تجهیزات 
سمت مشتری است و امیدواریم با همکاری سایر مجموعه ها که در الیه های دیگر 
این اکوسیستم فعال هستند و فعال شدن مجموعه های یکپارچه ساز، بازار اینترنت 
ــور را به حرکت درآوریم و نهایتا مردم و کشور از مزایای بیشمار آن  ــیاء در کش اش

منتفع گردند. 
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ــمت بانك تحت  ــرکت نیان الکترونیك، گفت: در حال حاضر از س مدیر فروش ش
ــتیم و محموله های ما در گمرك مانده و باید هزینه های سنگینی را  ــار هس فش

پرداخت کنیم.
محمد سنگچولی، مدیر فروش شرکت نیان الکترونیك در گفت وگو با نسل چهارم 
پیرامون محصوالتی که در سال جاری ارائه کردند، گفت: با توجه به پیشینه ای که 
ما در ساخت تجهیزات تغذیه ای نیرو داریم، تقریبا بیش از دو سال پیش با توجه به 

نیاز اپراتورهای کشور در بخش توسعه، شروع به طراحی و ساخت رك ها کردیم.
ــتفاده می شد. زمانی که این  وی ادامه داد: در مرحله اول از تجهیزات خارجی اس
ــد و با توجه به تفاوت شرایط اقلیمی  ــتم ها در شبکه ملی ایران استفاده ش سیس
ــخگویی برای  ــرایط جغرافیایی، محصوالت خارجی جواب خوب و پاس و تفاوت ش

استفاده اپراتورها نداشتند.
سنگچولی، افزود: با توجه به آنکه نیان الکترونیك شرکتی دانش بنیان است، طراحی و 
ساخت کل اجزای سیستم را برعهده گرفتیم. اصلی ترین قسمتی که در این قضیه کار 
کردیم و ارتقاء دادیم، طراحی و ساخت سیستم DC Air Conditioner فشرده 
ــت و توانستیم برای اولین بار در دنیا در ظرفیتی که 1250 وات است و با ارتفاع  اس

بسیار کم، این کار را انجام دهیم.
مدیر فروش شرکت نیان الکترونیك، گفت: این کار باعث شد تا اپراتورهای موبایل 
ــتم که به شدت  در هزینه های مربوط به حمل، انبار، نصب و راه اندازی این سیس
ــد. از طرفی با توجه به  ــت هزینه های کمتری پرداخت کنن ــرون به صرفه اس مق
برنامه های توسعه ای که داشتند، بارهای مخابراتی الزم را در این سیستم تعبیه کردند و 
از نظر عملکرد به مشکلی بر نخوردند.وی، خاطرنشان کرد: عالوه بر این، باقی سیستم ها 
و مواردی که باعث کاهش هزینه های OPEX برای اپراتورها می شد را لحاظ کردیم. 
به عنوان مثال سیستم هایی که باعث کاهش مصرف انرژی یا کاهــش راه های برق 
مصرفی این سایت ها می شود یا سیستم هایی که باعث افزایش طول عمر باتری ها 
می شود را به عنوان شاخصی که بر هزینه سایت به شدت تاثیرگذار است، به عنوان 
سیستم های مانیتورینگ اضافه کردیم. قابلیت های نرم افزار مانیتورینگ از راه دور 

رسالت اصلی ما به عنوان شرکت دانش بنیان، رفع دغدغه ها و نیازهای کشور است
مدیر فروش رشکت نیان الکرتونیک:

وزارت صمت و ارتباطات دست به دست هم دهند و مشکل صنعت مخابرات را حل کنند

ــتم اضافه کردیم و این مجموعه کامل در کنار هم  ــال آالرم را به این سیس و ارس
توسط شرکت نیان الکترونیك باعث شد تا اپراتور با یك نفر در ارتباط باشد و کل 

نیاز خود را از این طریق تامین کند.
سنگچولی، ادامه داد: حدود هزار مورد از این سیستم به اپراتورهای کشور داده شده 
و کامال توسعه یافته است. پیش بینی ما بنا به درخواست هایی که شده است، این 
است که تا پایان 2019 بیش از 2000 سیستم باید در تولیدمان داشته باشیم و در 

حال تدارك و تولید این موارد هستیم.
ــزود: طبیعتا از لحاظ دانش فنی و تولیدی هیچ موردی نداریم، اما یکی از  وی، اف
ــکالتی که در این زمینه داریم با توجه به شرایط اقتصادی و عدم  اصلی ترین مش
حمایت هایی که از ما صورت می گیرد، عدم حمایت و ثبات است. همچنین بحث 
موارد بانکی است که ما را دچار مشکل می کند. در همین حال، راهکاری از سمت 
دولت داده نمی شود و درصدهای پرداختی ما به شدت افزایش یافته است. وزارت 
ــکل ما را حل کنند. در حال  ــت هم دهند و مش ــت به دس صمت و ارتباطات دس
حاضر از سمت بانك تحت فشار هستیم و محموله های ما در گمرك مانده و باید 

هزینه های سنگینی را پرداخت می کنیم.
ــرکت نیان الکترونیك، گفت: خوابیدن خط تولید و تعدیل نیروی  مدیر فروش ش
انسانی برای ما پیش آمده و از طرف دیگر بحث ارتباط با مشتری است که با این 
ــد و در برنامه هایشان دچار مشکل  ــرایط محصوالت دیر به دست آنها می رس ش
می شوند. این زنجیره باعث می شود تا هزینه سنگینی به مملکت، تولیدکننده و 
اپراتورها تحمیل شود. سندیکای محترم مخابرات به شدت پیگیر این ماجرا هستند 

ولی متاسفانه به نتیجه خاصی نرسیدیم.
وی؛ اظهار کرد: اصلی ترین بحثی که تحریم ها برای ما ایجاد کرده بحث تخصیص 
ــت. گاها بحث ریالی را تهیه کردیم ولی بانك ها همکاری نمی کنند و کار  ارز اس
ما از نظر زمانی بسیار کند پیش می رود. رسالت اصلی ما به عنوان شرکت دانش 
 PC ــت و الزم به ذکر است از 12 عدد ــور اس بنیان، رفع دغدغه ها و نیازهای کش

اصلی کشور 6 عدد از PCها توسط ما نگهداری می شود.
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یکی از نقاط قوت ما تنوع تجهیزات و ارائه به شبکه مخابراتی کشور است

مدیرعامل رشکت فناوری ارتباطات نوری امین:

مدیرعامل  رشکت آزمون کیفیت:

تحریم ها، یافتن قطعات مورد نیاز را پیچیده کرده است

مدیرعامل شرکت فناوری ارتباطات نوری امین، گفت: برای رقابت با شرکت های خارجی 
و ارائه محصول مناسب خدمات تحقیق و توسعه را افزایش داده ایم.

دکتر سیدعلی  علویان، در گفت وگو با نسل چهارم، پیرامون محصوالت ارائه شده این 
شرکت در سال جاری، گفت: با توجه به بررسی های انجام گرفته برای نیازهای فعلی 
و آتی شرکت های مخابراتی و شرکت ارتباطات زیرساخت و با توجــه بــه توسعــه 
شبکه های موبایلی به نسل سه و چهـار و LTE، بحــث تجمیع خروجــی BTSهای 
شبــکه های موبایل مطرح بوده است.وی ادامه داد: می توانیم هر کدام از خروجی ها را به 
طور استاندارد که یك گیگابیت اینترنت است به صورت مجزا بر روی خطوط فیبرنوری 
ارسال کنیم اما مشکل اینجاست که خطوط زیادی را اشغال می کند، بنابراین تصمیم 
گرفتیم اگریگیتوری را طراحی کنیم تا بتواند ده سیگنال یك گیگابیت اینترنت را تجمیع 
کند و به صورت یك سیگنال ده گیگابیت بر ثانیه ارائه دهد. این امر باعث می شود 
شلوغی خطوط کاهش یافته و از ظرفیت های فیبرنوری استفاده کنیم که این کار 
سال ها مورد استفاده قرار می گیرد. مدیرعامل شرکت فناوری ارتباطات نوری امین، 
افزود: با توجه به اینکه در تحریم هستیم، یافتن قطعات مورد نیاز پیچیده تر شده و 
محدودیت هایی وجود دارد که کار را برای ما سخت تر می کند.وی ادامه داد: مدارکی 
ــایر کشورها است برای ما دسترسی سختی دارد. با تالش های انجام  که در اختیار س
شده، تمرکز ما بر بحث R&D است. برای رسیدن به محصوالت روز و مناسب باید بر 
روی بحث تحقیق و توسعه تمرکز کنیم.علویان، اظهار داشت: کشورهای دیگر 8 سیگنال 
دارند و ما 10 سیگنال و این امر باعث بهبود راندمان ما نسبت به سایر کشورها شده است. 

محصول دیگر ما محصولی زیرساختی وهایتکی است که ROEDM CDC است، 
به این معنا که کار روتر نوری را انجام می دهد و کانال های نوری تجمیع شده را وارد 
می کنیم و می توانیم توسط نرم افزار به هر طرفی هدایت کنیم. به این ترتیب یك بار 
کاردکشی انجام می دهیم و باقی تارها در دفعات بعدی را نرم افزار انجام می دهد و باعث 
انعطاف پذیری شبکه های مخابرات نوری می شود.وی ادامه داد: این محصول محصولی 
منحصربه فرد است و از مهمترین مشخصات آن مستقل بودن از رنگ و جهت است و 
آخرین محصولی است که در شبکه های زیرساختی مورد استفاده قرار می گیرد.علویان، 
گفت: شرکت فانا برای رقابت با شرکت های خارجی و ارائه محصول مناسب خدمات 

تحقیق و توسعه را افزایش داده است.

مدیرعامل  شرکت آزمون کیفیت، 
ــای  ــت ه ــی از موفقی ــت: یک گف
ــت که  ــون کیفیت تنوعی اس آزم
ــبکه  در تجهیزات و ارائه آن به ش
مخابرات، شبکه زیرساخت سازمان 
ــته ایم و  تنظیم واز این قبیل داش
این تنوع محصوالت باعث موفقیت 

شرکت شده است.
علیرضا احتشامی فر در گفت وگو با 
نسل چهارم به معرفی محصوالت 
جدید این شرکت پرداخت و گفت: 
خوشبختانه شرکت ما، تعدادی شرکت زیرمجموعه دارد که در حوزه های مختلف فعالیت 
می کنند؛ شرکت تحقیق و توسعه و ارتباط، شرکت پیام گستر، شرکت عصر ارتباطات 
مبین و شرکت پارس هما  پرتو که در زمینه های مختلفی فعالیت می کنند.وی ادامه 
ــال 1372 تاسیس شده است و تا کنون چندین پروژه  ــرکت آزمون کیفیت از س داد: ش
ملی انجام داده است که پروژه های به ثمر نشسته شامل پروژه مسکن مهر در 20 استان 
بوده است که تمام ساختمان های مسکن مهر را به تجهیزات تلفن و دیتا مجهز کردیم. 
پروژه اجرای فیبرنوری از دیگر پروژه های ما بوده است که در شرکت زیرساخت، شش 
هزار کیلومتر تا امروز به ثمر رسانده ایم. پروژه اجرای مرکز بین الملل شرکت زیرساخت 
در ساختمان LCT نصب شده است و نرم افزار OSSPSS که یکی از پروژه های بسیار 
بزرگ شرکت است هم یك سال است که در زیرساخت عملیاتی شده است و امیدواریم 
بتوانیم از این نرم افزار برای انتقال و دیتا در همین شرکت استفاده کنیم.مدیرعامل  شرکت 
ــال توسط وزیر  ــت و امس آزمون کیفیت، اظهار کرد: این نرم افزار صد در صد داخلی اس
محترم ارتباطات رونمایی شد. وی، ادامه داد: محصول دیگری که امسال رونمایی کردیم 

سیستم های DWDM و CWDM است که با تیم تحقیق و توسعه  قوی که در این 
حوزه ایجاد کردیم، قابلیت ارتقاء این سیستم تا 100 گیگ و 200 گیگ را خواهیم داشت 
و تا دو الی سه ماه آینده عملیاتی خواهیم کرد. احتشامی فر، خاطرنشان کرد: پروژه های 
دیگری به صورت متنوع در این شرکت انجام شده است که موفقیت شرکت آزمون کیفیت 
به واسطه داشتن هزار نیروی فنی و پرسنل فنی است، متاسفانه امسال ده درصد تعدیل 
نیرو داشتیم اما با این حال نیروهای بسیار وفاداری داریم چرا که هر کدام از این نیروها 
حدود 20 سال است که با  ما همراه هستند.وی، ادامه داد: یکی از موفقیت های آزمون 
کیفیت تنوعی است که در تجهیزات و ارائه آن به شبکه مخابرات، شبکه زیرساخت سازمان 
تنظیم واز این قبیل داشته ایم و این تنوع محصوالت باعث موفقیت شرکت شده است.

احتشامی فر، گفت: هم اکنون حدود 89 محصول یا تجهیزات را ارائه داده ایم و در شبکه 
عملیاتی شده است.همکاران مرتب به دنبال مسیرها و تجهیزات جدیدی هستند و سعی 
کردیم که تجهیزات تولید داخل باشد مخصوصا تمام نرم افزارها که تولید داخل است، ولی 
بعضی از محصوالت را با انتقال تکنولوژی و همکاری با وندور خارجی انجام داده ایم. تالش 
می کنیم در سال آینده با توجه به شرایط موجود، افزایش نیروی انسانی داشته باشیم و 
اشتغال را در شرکت باال بریم و این تنوع را با توجه به برنامه ریزی که در دست داریم به 
120 محصول برسانیم، یعنی ما امروز با لیست می توانیم 89 تجهیزاتی که در شبکه زیر 
بار رفته است را ارائه دهیم. درسال آینده این تجهیزات را به 120 خواهیم رساند و اشتغال 
بیشتری را ایجاد خواهیم کرد. وی افزود: مسلما تحریم ها تاثیر مستقیم دارد، برای مثال 
وقتی شما قبال قراردادی را با دالر 3 هزار تومان انجام دادید و مناقصه ای را برنده شده اید 
و امروز اگر ارز نیما را بخواهیم در نظر بگیریم دالر 9 هزار تومان است، مسلما 3 برابر ارز 
افزایش پیدا کرده است، لذا اگر وزیر محترم ارتباطات و همکاران زیرمجموعه تدبیر کنند، 
ما قراردادهایی که باز است و نیمی  از آنها تحویل شده و نیمی باقی مانده و جزو تعهدات ما 
است را می توانیم به نحوی با تعدیل برنامه بودجه انجام دهیم یا با فسق قرارداد، در مناقصات 

جدید با رویکرد جدید و قیمت جدید وارد شویم.
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در گفت وگوی نسل چهارم با رییس اداره کل ارزش افزوده همراه اول، صورت گرفت:

یک گام
به جلو

ــور اپراتور اول در  ــتاوردهای حض ــزوده همراه اول، دس ــس اداره کل ارزش اف ریی
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران تلکام را تشریح کرد.

ــراه اول، در گفت وگو با  ــس اداره کل ارزش افزوده هم ــر ابوذر مهرمنش، ریی دکت
نسل چهارم پیرامون ارزیابی حضور این اپراتور در نمایشگاه بین المللی ایران تلکام 
2018 و ارائه سرویس های جدید همراه اول در این نمایشگاه، گفت: امسال سعی 
کردیم به معرفی نسل جدید خدمات ارزش افزوده در فضای اپراتوری بپردازیم. در 
ــل های قبلی را معرفی کردیم که نسل اول خدمات پیامکی،  غرفه همراه اول،  نس

زهرا طاهری 

ترشیح دستاوردهای حضور همراه اول در منایشگاه بین املللی صنایع مخابراتی و اطالع رسانی

نسل دوم خدمات محتوایی مبتنی بر اپلیکیشن و نسل سوم مبتنی بر روند جهانی 
ــعار همراه اول در برنامه پنج ساله دوم استراتژیك خود  ــت و ش تحول دیجیتال اس
که تحقق رویای دیجیتال است را سعی کردیم در نسل سوم خدمات ارزش افزوده 

معرفی کنیم. 
ــرویس  ــرویس های جدیدی در این فضا داریم. به عنوان مثال س وی، ادامه داد: س
ــرویس  ــی مبتنی بر پرداخت اپراتوری مطرح کردیم. س ــه را به عنوان سرویس بیم
ــت. سرویس احراز  ــده اس ــازی ابری بر مبنای پرداخت اپراتوری ارائه ش ذخیره س
ــیاری از اپلیکیشن ها باشد.  ــرویس پایه بس هویت را معرفی کردیم که می تواند س

خدمات IoT بر مبنای مدل تجاری و ارزش افزوده را ارائه کرده ایم.

ــنی طراحی کرده ایم که  ــس اداره کل ارزش افزوده همراه اول، افزود: اپلیکیش ریی
ــود و تمام جزئیات را به کاربر ارائه می دهد، کاربر هیچ  ــین متصل می ش به ماش
ــد و در مدل خدمات ارزش افزوده از کاربر هزینه اخذ  ــه ای پرداخت نمی کن هزین

می شود.
ــت و  ــان کرد: با توجه به فضایی که در روند عمومی جهانی اس مهرمنش، خاطرنش
با آمدن نسل پنجم، باید به حوزه خدمات دیجیتال تکیه کنیم. سرویس محتوایی 
ــرویس می کنند و به بلوغ  ــتر خدمات اپراتوری ارائه س ویدیویی و VODها بر بس
ــات دیجیتال را معرفی  ــالوه بر فضای قبلی فضای خدم ــود. ع خود نزدیك می ش

کردیم.
ــت: برای ما تمرکز بر کاربری مهم است. همراه اول عالوه بر آن که  وی، اظهار داش
ــرویس با هم  نقش پلتفرمی دارد، بازاری ایجاد کرده که مخاطب و ارائه دهنده س
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 اپليكيش��نی طراحی كرده ايم كه به ماش��ين متصل می ش��ود و تمام جزئيات را به 
كاربر ارائه می دهد، كاربر هيچ هزينه ای پرداخت نمی كند و در مدل خدمات ارزش 

افزوده از كاربر هزينه اخذ می شود.

تعامل کنند و در نحوه ارائه محتوا و خود محتوا به جهت بهبود کیفیت آن خدماتی 
ارائه می دهد، که خوشبختانه مخاطب این محتواها بیشتر شده است.

ــرویس پرکاربرد استعالم چك با  رییس اداره کل ارزش افزوده همراه اول، گفت: س
همکاری بانك مطرح شده است. کاربر با کد 16 رقمی به سرشماره ای کد را ارسال 
ــت تا بتوانیم  ــود. تمرکز ما بر کاربری اس ــد و از اعتبار چك مطمئن می ش می کن

محصوالتی ارائه دهیم که کاربردی باشد. 
ــزود: فضای خدمات ارزش  ــای رقابتی ارزش افزوده، اف ــش در خصوص فض مهرمن
افزوده رقابتی نیست، ما به عنوان پلتفرم، تولیدکننده محتوا را تقویت می کنیم و 

آنها سرویس هایشان را به مخاطبان ارائه می دهند.  
ــد از سالن همراه اول در نمایشگاه،  ــووالن ارش وی در رابطه با بازدید مدیران و مس
گفت: مسووالنی که از سالن همراه اول دیدن کردند صاحب ایده بودند و مهندس 

آذری جهرمی هم از روند کاری همراه اول استقبال کردند.

ــی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، حمید  ــمی که با حضور آذری جهرم در مراس
فرهنگ مدیرعامل همراه اول، مهدی اخوان بهابادی رییس هیات مدیره همراه اول و 
جمعی از مدیران ارشد این شرکت در روز اول نمایشگاه تلکام در سالن اختصاصی این 

اپراتور برگزار شد، برنامه راهبردی 5 ساله همراه اول رونمایی شد.
ــت تا به عنوان یکی از  این برنامه با ماموریت »تحقق رویای دیجیتال« در تالش اس
رهبران بازار ICT منطقه، به ارائه خدمات و راهکارهای هوشمند برای توانمندسازی 

اکوسیستم دیجیتال بپردازد.
ــاره به رونمایی از راهبرد 5 ساله آتی همراه اول  ــم با اش حمید فرهنگ در این مراس
ــاله همراه اول را بنا بر مأموریت  های  ــته برنامه راهبرد 5 س گفت:  ما در 9 ماه گذش
شرکت، تدوین کرده  ایم. امیدواریم که مثل همیشه با یاری خدا، به  توسعه فضای 

فناوری کشور به فراگیر شدن حوزه کسب و کار کمك کنیم.
ــدن به یکی از  ــم  اندازمان که تبدیل ش ــل همرا اول ادامه داد: غیر از چش مدیرعام
رهبران ICT در منطقه است. همچنین حوزه کسب  وکار همراه اول فراتر از گذشته 
خواهد شد و شرکت  های زیادی با ماموریت  های متنوع به خانواده همراه اول اضافه 

رونمایی از برنامه راهبردی 5 ساله آتی همراه اول در نمایشگاه تلکام
می  شوند.

فرهنگ ضمن بیان این نکته که درگذشته همراه اول 
ــتر در حوزه ارتباطات و برقراری  شرکتی بود که بیش
ــود، گفت: در حال حاضر  ــبکه  های ارتباطی فعال ب ش
ــو به خانواده همراه اول اضافه شده  شرکت  های همس
است و ما به دنبال شرکت های فراتر از کسب وکارهای 
ــت« و »امن افزار«  ــرکت  »مبین ن ــتیم. ش اصلی هس
ــدن  ــده اند و به دنبال اضافه  ش ــه مجموعه اضافه ش ب
ــتیم. امیدواریم این اکوسیستم به  »حرکت اول« هس

حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات کمك کند.
ــر ارتباطات و فناوری  در ادامه مهندس جهرمی، وزی
ــوان در همراه اول،  ــاره به مدیریت ج ــات با اش اطالع
ــخص است.  ــواهد جوانی در همراه اول مش گفت: ش
ــاخت ایران  ــال و س ــی اقتصاد دیجیت ــیر حرکت مس
ــال نیاز به نیروی جوان دارد. مدیرعامل جوان،  دیجیت
ــس هیئت مدیره جوان، هیئت مدیره جوان و تیم  رئی
ــال  جوان همراه اول پرقدرت پای کار آمده اند و در س
ــته اند نقش مهمی در توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات داشته  گذشته توانس

باشند.
جهرمی ادامه داد: من از دوستان همراه اول تشکر ویژه می کنم که در توسعه ایران 
دیجیتال، برنامه 5 ساله خود را تنظیم کرده اند. از این شرکت انتظار بزرگی داریم. 
اتصال مدارس کشور تا پایان امسال به شبکه پرسرعت پهن باند جزو ماموریت هایی 
است که همراه اول با حمایت دولت پیگیری می کند. بحث هوشمندسازی مصرف 
انرژی و فعالیت در حوزه کشاورزی هوشمند جزو پروژه هایی است که همراه اول 

در آن ورود خواهد کرد.
ــکالت مردم گفت:  ــری همراه اول در رفع مش ــکر از پیگی ــر ارتباطات با تش وزی
پیگیری و حل مشکالتی که برای مردم در مجموعه سرویس های ارزش افزوده 
به وجود آمده بود، با حرکت شجاعانه ای که مدیران همراه اول انجام داده اند و 
مشکل را خودشان شناسایی و برطرف کردند، حرکت ارزشمندی بود. امیدواریم 

این مسیر شفافیت با انرژی بیشتری پیگیری شود.
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رشکت ارتباطات زیرساخت
امروزه همه ابزارهاي ارتباطي مورد استفاده در زندگي روزمره از بستری ارتباطي که حکم شبکه مادر را دارد، بهره می برند. تلفن ثابت، تلفن همراه، اینترنت و غیره به عنوان 
ابزارهاي ارتباطي، نیازمند زمینه مشترک شبکه اي هستند که با نام زیرساخت شناخته مي شود. متولي این شبکه گسترده ارتباطي در ایران »شرکت ارتباطات زیرساخت« 
است که در سال 1383 پس از ابالغ سیاست هاي اجرایي اصل 44 قانون اساسي و واگذاری بدنه مخابراتی کشور به بخش خصوصي به عنوان نهاد حاکمیتي وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات و با هدف ایجاد، توسعه، مدیریت ساماندهي، نظارت، نگهداري و بهره برداري از شبکه اصلي ارتباطات مخابراتي کشور تاسیس و به فعالیت هاي زیربنایي 

خود ادامه مي دهد. 

 چشم انداز
شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان تنها متولي شبکه هاي مادر مخابراتي کشور 
و نیز کارگزار سیاست هاي حاکمیتي وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در بخش 
ــا توجه به جغرافیاي  ــاني و فني و ب ــرمایه هاي انس ــات، با بهره مندي از س ارتباط
سیاسي بي نظیر ایران در افق 1404، شرکتي خواهد بود »پیشران بخش ارتباطات 

و فناوري اطالعات کشور، تاثیرگذار در توزیع ظرفیت هاي ارتباطي جهان«.

 ویژگي هاي شرکت در افق چشم انداز عبارت است از: 
ــور از طریق توسعه اقتصادي الیه هسته و  ــکاف دیجیتال کش 1( کاهش دهنده ش

تواناساز شبکه ملي اطالعات،
ــعه دهنده بازار ارتباطات و فناوري اطالعات کشور، متکي بر فناوري هاي  2( توس

نوین امن، 
3( ارائه دهنده سرویس هاي نوین ارتباطي در 

داخل کشور، 
ــت  ــخگوي درخواس ــدار و پاس ــتري م 4( مش
مشتریان در کوتاه ترین زمان ، با کمترین هزینه 

و متناسب با سطح خدمات درخواستي،
ــع و  ــن در مجامــ ــش آفریـ ــر و نق 5( موثــ
اتحادیــه هاي بین المللي و داراي تعامل سازنده 

با بازار جهاني.
 

 اهداف کالن 
1( توسعه اقتصادی الیه هسته و تواناساز شبکه 
ــاوري هاي نوین و  ــی اطالعات مبتني بر فن مل

متناسب با نیاز حال و آینده متقاضیان داخلي و بین المللي، به منظور ارائه خدمات 

ــاختي ارتباطات و فناوري اطالعات به صورت یکپارچه، پایدار، قابل اطمینان  زیرس
و امن،

2( تأمین پهنای باند مناسب و باکیفیت درسطح سه کشور برتر منطقه،
3( توسعه سرمایه انساني متخصص، متعهد، مسئولیت پذیر و فعال،

4( توسعه )کیفي وکمي( خدمات و ارائه سرویس های نوین متناسب با تقاضا،
5( تبدیل شدن به شرکت مشتري مدار و بهره ور )کارآمد و اثر بخش(،

6( کسب سهم مناسب از بازار منطقه و بین الملل، 
7( منطقی کردن تعرفه خدمات جهت افزایش حجم بازار مخابراتی کشور،

8( آزادسازی فعالیت های شرکت با حفظ حقوق حاکمیت و استفاده حداکثری از 
ظرفیت بخش خصوصی.

 اهم وظایف 
ــعه، بهسازي، نگهداري و همچنین  ــیس، اجرا، بهره برداري، بازاریابي، توس 1( تاس

نظارت و مدیریت شبکه ارتباطات زیرساخت و ارتباطات داده هاي کشور،
ــش هاي دولتي،  ــي متقاضیان، اعم از بخ ــاخت هاي ارتباط ــن نیاز زیرس 2( تامی
خصوصي و تعاوني ارائه دهنده خدمات مخابراتي طبق استاندارد هاي بین المللي،

ــي و تدوین پیشنهادهاي الزم در زمینه راهبردها، سیاستها و برنامه هاي  3( بررس
ــرکت در چارچوب تعیین شده توسط وزارت ارتباطات و  بلندمدت و میان مدت ش

فناوري اطالعات،
ــادل ارتباطات و ترانزیت  ــاي مخابراتي در زمینه تب ــایر اپراتوره 4( همکاري با س

ترافیك بین الملل،
ــرکت  به مراجع  ــنهاد نرخ تعرفه امکانات قابل ارائه ش ــي، تدوین و پیش 6( بررس

ذیصالح،
7( حفظ امنیت شبکه و حفاظت از حقوق مشتریان.    

 وضعیت رشد شاخص هاي شرکت ارتباطات زیرساخت از ابتداي دولت 
یازدهم )مرداد 1392( تا مرداد 1397

   منبع: دفتر مدیریت پروژه وبودجه - گروه اطالعات و آمار و کنترل پروژه ها
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گزارش حضور رشکت ارتباطات زیرساخت 
در نوزدهمین منایشگاه بین املللی صنایع مخابرات و اطالع رسانی 

ــاخت  در سالن 8 و 9 نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع  ــرکت ارتباطات زیرس ش
مخابرات و اطالع رسانی، میزبان مهمانان خود بود.

 
ــگاه عالوه بر مهندس آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری  ــتین روز نمایش در نخس
ــازمان های تابعه،  ــرکت ها و س ــد این وزارت به همراه مدیران ش اطالعات، مدیران ارش
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسالمی و سایر مدیران عالی حوزه ارتباطات کشور 
با حضور در غرفه شرکت ارتباطات زیرساخت از دست آورهای این شرکت بازدید و نقطه 

نظرات شان را پیرامون توسعه فعالیت این شرکت ابراز داشتند.  

در دومین روز برگزاری نمایشگاه، شرکت ارتباطات زیرساخت میزبان جمعی از مسئوالن 
ــورای  ــوری و مدیران حوزه فناوری اطالعات بود. دکتر عارف، نماینده مجلس ش کش
اسالمی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از مهمانان غرفه شرکت ارتباطات زیر 

ساخت بودند.

ــومین روز نمایشگاه، دکتر عباسی در پنل تخصصی نمایشگاه با عنوان »توسعه  در س
ــرکت کرد و نظرات این شرکت را در زمینه  ارتباطات ثابت، فرصت ها و چالش ها« ش

توسعه نیافتگی ارتباطات ثابت بیان کرد.
 

برگزاری نشست خبری دکتر عباسی شاهکوه با اصحاب رسانه درغرفه زیرساخت و گفت وگوی 
اختصاصی با شبکه های تلویزیونی از دیگر فعالیت های شرکت در نمایشگاه بود. 

ــگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطالع  در آخرین روز برگزاری نوزدهمین نمایش
رسانی هم مهندس فتاحی و دکتر عباسی شاهکوه به همراه تنی چند از معاونان و 

مدیران ارشد شرکت در غرفه حضور یافتند.

ــرکت ارتباطات زیرساخت با عنوان »تحول دیجیتال و  ــی ش دومین کارگاه آموزش
نقش آن در تحولICT« هم در نمایشگاه برگزار شد.
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در سال جاری 393 هزار گوشی بیشرت از سال 96 وارد کشور شده است

مشکل شارژ آیفون های جدید رفع شد

رومنایی هدفونی که صدای محیط را حذف می کند

ساناز توکلی افشار

گمرك ایران اعالم کرد: در 6 ماهه اول سال جاری تعداد یك میلیون و 526 هزار 
و 864 دستگاه انواع گوشی تلفن همراه وارد کشور شده است.

به گزارش گمرك ایران، ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارداتی به میزان 
ــم به لحاظ ارزش و هم از نظر تعداد  ــون و 692 هزار دالر بود که ه 242 میلی

افزایش قابل توجهی نشان می دهد.
بنابراین گزارش در 6 ماهه اول سال جاری تعداد 393 هزار دستگاه انواع گوشی 
تلفن همراه، بیشتر از سال گذشته وارد کشور شده و در مجموع 35 درصد رشد 

نشان می دهد.
این گزارش می افزاید واردات گوشی تلفن همراه در 6 ماهه ابتدایی سال گذشته 
به تعداد یك میلیون و 133 هزار و 908 دستگاه بودکه ارزش این تعداد گوشی 

تلفن همراه در مدت یادشده 158 میلیون و 69 هزار دالر بوده است.

اپل به تازگی با انتشار یك به روزرسانی نرم افزاری مشکل شارژدهی گوشی های جدید 
ــایت phonearena، پس از آنکه  ــت. به گزارش وب س آیفون را برطرف کرده اس
گوشی های جدید آیفون 10 اس و 10 اس مکس توسط اپل در ماه سپتامبر رونمایی 
شدند، گزارش های مختلفی از سوی کاربرانی که این محصوالت را خریداری کردند، 
ــان می داد آیفون 10 اس و آیفون 10 اس مکس در مواقعی که  ــر شد که نش منتش
خاموش می شود، شارژ نمی شود و شارژ شدن آن تنها منوط به روشن کردن دستگاه 
ــت. به طور کلی انتقادات فراوانی از مشکل در شارژدهی این آیفون های جدید به  اس
گوش می رسید که همگی اپل را موظف می کرد تا با انتشار یك به روزرسانی نرم افزاری 

زودهنگام از گسترش اعتراضات کاربران و آبروریزی برای این غول تکنولوژی جلوگیری 
کند. حاال اپل سرانجام با انتشار نسخه سیستم عامل iOS 12.0.1 برای عموم کاربران 
گوشی های آیفون قصد داشته که مشکل مربوطه را به سرعت حل کند. بسیاری از 
کاربران گفته بودند تا زمانی که صفحه نمایش گوشی هایشان روشن نشود، انگار که 
کابل شارژر متصل نبوده و گوشی نیز شارژ نمی شود.اپل با انتشار این نسخه به روزرسانی 
شده خطاب به تمامی این کاربران اعالم کرده است که با دریافت و دانلود این نسخه از 
سیستم عامل برروی گوشی های جدید خود دیگر با مشکل و نقص در نحوه شارژ شدن 
گوشی مواجه نخواهند بود.البته یکی دیگر از مشکالتی که در این به روزرسانی نرم افزاری 
لحاظ شده است، مشکل در اتصال این گوشی ها به شبکه اینترنت بی سیم و وایرلس 
ــیاری از کاربران قبال گفته بودند که آیفون 10  ــت؛ چراکه بس وای فای )Wi Fi( اس
اس به جای اتصال به شبکه 5 گیگاهرتزی، به شبکه وای فای 2.4 گیگاهرتزی متصل 
می شده است.بسیاری از کاربران این گوشی های جدید با راه اندازی یك کمپین جدید 
و با انتشار پست هایی حاوی هشتگ رسوایی شارژ نشدن آیفون های جدید، از شرکت 
آمریکایی اپل درخواست کرده  بودند که هرچه سریع تر مشکل و نقص فنی مذکور را با 
ارائه یك به روزرسانی نرم افزاری برطرف کند و یا درباره آن واکنش نشان داده و موضوع 
را تشریح کند. حجم این نسخه به روزرسانی شده 100 مگابایت است و هم اکنون برای 

تمامی کاربران گوشی های جدید آیفون قابل دسترسی و دانلود است.

ــافت به تازگی از یك هدفون جدید رونمایی کرده که به کاربرانش اجازه  مایکروس
می دهد صدای محیط پیرامون خود را حذف کرده و تنها از صدای موسیقی لذت 

ببرند.
ــه این روزها ابزار و گجت های  ــایت the verge، با توجه به آنک به گزارش وب س
ــوند،  ــرکت های تکنولوژی مختلف رونمایی می ش ــط ش ــمند متعددی توس هوش
به تازگی شرکت مایکروسافت از یك هدفون جدیدی تحت عنوان سرفیس هدفون 
)Surface Headphones( پرده برداری کرده است که از مهم ترین قابلیت های 

آن می توان به امکان خاموش و حذف کردن صدای محیط اطراف اشاره کرد.
این ویژگی به کاربران این امکان را می دهد تا بتوانند بدون اصوات مزاحمی که در 
محیط پیرامون خود می شوند، به صدای موسیقی و آهنگ موردنظر خود گوش فرا 

دهند و از آن لذت بیشتری ببرند.
 adjustable noise cancellation این هدفون هم چنیــن بی سیم بــوده و از
نیز بهره می برد تا تمامی نویزهای ممکن موجود در فایل موسیقی موردنظر خود را 

حذف کنند و صدای آهنگ با کیفیت تری را بشنوند.
کاربران به منظور حذف صدای محیط اطراف خود تنها کافیست دایره چرخنده ای 

که برروی گوشی سمت چپ هدفون سرفیس مایکروسافت وجود دارد، را اندکی به 
سمت راست بپیچانند تا بتوانند صدای با کیفیت تر و بهتری را بشنوند.
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گوشی تاشو؛ تبلتی که در جیب جا می شود!

مشخصات دوربین های ال جی ThinQ V40 لو رفت

مدیرعامل سامسونگ موبایل، از اندازه بزرگ گوشی های هوشمند تاشو و منعطف 
این شرکت خبر داد که نقش تبلتی را که در جیب کاربران جا می شود، ایفا می کند.

ــت که غول های  ــال اس ــایت phonearena، بیش از یك س به گزارش وب س
تکنولوژی همچون سامسونگ از برنامه های خود برای معرفی و عرضه گوشی های 
هوشمند تاشو و انعطاف پذیر خبر داده اند.از آنجا که بازار گوشی های هوشمند به 
مرحله اشباع رسیده و شرکت های سازنده نیز با معرفی و افزودن قابلیت های جدید، 
ــتریان بیشتر و رضایت طرفدارانشان باید چه کار  دیگر نمی دانند برای جلب مش
کنند، به سمت گوشی های هوشمند تاشو و منعطف روی آورده اند تا شاید بتواند 
ــند و تحوالت قابل توجهی را برای کاربران و  بازار راکد و بی تالطم را رونق ببخش

شرکت های تولیدکننده موبایل به ارمغان بیاورند.
حاال دی جی کوه - مدیر عامل بخش موبایل سامسونگ – به تازگی در مصاحبه 
و گفت وگویی که با گزارشگران داشته، اعالم کرده است پروژه گوشی تاشوی این 
شرکت در حقیقت یك تبلت انعطاف پذیر است تا کاربران آن بتوانند به هنگام قرار 
دادن تبلت در جیب و کیف خود، آن را کوچك کنند.پیشتر اخبار بسیاری مبنی 
بر تالش سامسونگ در معرفی و عرضه یك گوشی تاشو و انعطاف پذیر در ابتدای 
ــونگ که در بخش تحقیق و  ــال آینده 2019 میالدی منتشر شده بود.سامس س
توسعه )R&D( سرمایه گذاری های هنگفت و عظیمی را به فناوری تولید و طراحی 
ــو و منعطف اختصاص داده است، به نظر می رسد که قصد دارد  ــی های تاش گوش
ــرکت های رقیب خود سبقت بگیرد و زودتر از آن ها این محصول را به  ــایر ش از س
بازارهای جهانی عرضه و معرفی کند تا سهم بیش تری از فروش را از آن خود کند.
از دیگر برندهای تکنولوژی که تاکنون اعالم کرده اند درصدد تولید، طراحی و عرضه 

گوشی های تاشو و انعطاف پذیر هستند، می توان به شرکت های هواوی، زدتی ای 
ــی میان رده جدید  ــیه رویداد معرفی دو گوش ــاره کرد.حاال در حاش و ال جی اش
ــی A9، مدیرعامل سامسونگ موبایل به ویژگی کاربردی  گلکسی A7 و گلکس
این گوشی های تاشو اشاره کرد تا شایعات و گزارش های مبنی بر عرضه زودهنگام 
این محصول را بار دیگر تایید کند و نظر خیل عظیمی از کاربران و طرفداران این 

محصول جدید را به سمت و سوی خود جذب کند.  
وی در ادامه سخنانش گفت: کاربران قادر خواهند بود با استفاده از این گوشی تاشو 
در واقع با یك تیر دو نشان بزنند؛ و این بدان معناست که با خریداری و تهیه یك 
ــتگاه گوشی هوشمند تاشو در واقع یك تبلت نیز خریده اند و در صورت نیاز  دس
می توانند سایز آن را کوچك یا بزرگ کنند. بعنوان مثال، بعد از اتمام کار با اندازه 

تبلت آن، می توانند آن را تا کرده و در جیب خود بگذارند.

ــرکت ال جی جزئیات جدیـدی از پنج دوربیــن گوشی  ــر شده از ش اخبار منتش
ThinQ V40 فاش کردند.

ــاس انتظارات به  ــی جدید ال جی، ThinQ V40 بر اس ــیتنا، گوش به گزارش س
ــت با پنج دوربین روانه بازار شود؛  ــمی معرفی شد. این گوشی قرار اس صورت رس
ــتگاه. ال جی همیشه  ــتگاه و دو دوربین در جلوی دس ــه دوربین در پشت دس س
ــانی طراحی می کند و توسعه می دهد که  ــی های سری V خود را برای کس گوش
ــی های هوشمند خود داشته باشند  ــی را با دوربین گوش عالقه دارند تجربه عکاس

ــر به یاد ماندنی بگیرند. ایوان بالس، یکی از فعاالن در حوزه فناوری که از  و تصاوی
گوشی ها اطالعاتی را فاش نمی کند، در صفحه توئیتر خود تصاویری منتشر کرده 
 ThinQ V40 است که کیفیت تصاویر گرفته شده توسط دوربین های مختلف

را نمایش می دهند.
در پشت دستگاه سه دوربین در نظر گرفته شده است که به صورت افقی کنار هم 
ــایعات اخیر، دوربینی که در سمت راست قرار گرفته،  ــاس ش قرار گرفته اند. بر اس
ــتاندارد می گیرد. دوربین وسطی آن  ــور 16 مگاپیکسلی دارد که تصاویر اس سنس
ــور 12 مگاپیکسلی است و تصاویر سوپر واید ثبت می کند و سمت چپ این  سنس
چند دوربین یك سنسور 8 مگاپیکسلی قرار دارد که لنز تله فوتو دارد که برای ثبت 
ــت. در جلوی دستگاه، انتظار می رود یك سنسور 8  ــب اس تصاویر از راه دور مناس
مگاپیکسلی برای سلفی های استاندارد و یك دوربین هم برای ثبت تصاویر سوپرواید 

در نظر گرفته شود.
ThinQ V40 احتمال دارد با بریدگی باالی صفحه نمایش 6.4 اینچی تولید شود. 
 1440x3120 یعنی QHD+ همچنین احتمال دارد رزولوشن این صفحه نمایش
باشد. گفته می شود نسبت تصویر صفحه نمایش محصول جدید ال جی 19.5:9 باشد. 
 Snapdragon ــی به عنوان یك پرچمدار معرفی خواهد شد در نتیجه این گوش
ــرار خواهد گرفت و این  ــتفاده ق ــی مورد اس 845 برای صدور فرمان در این گوش
ــت پردازنده با رم 8 گیگابایتی و حافظه داخلی به ظرفیت 128 گیگابایت  چیپس
ــایعات همچنین خبر از یك باتری 3300 میلی آمپر ساعتی  همراه خواهد بود. ش

روی این گوشی می دهند که به آن قدرت می دهد.
تصمیم ال جی برای معرفی رسمی گوشی جدید خود باعث شد که گوگل معرفی دو 
گوشی سری Pixel 3 خود را به عقب بیندازد و در تاریخ 9 اکتبر آن ها را معرفی 
کند. این در حالی است که کمپانی گوگل مدل های Pixel و Pixel 2 را به ترتیب 

در تاریخ های 4 اکتبر 2016 و 4 اکتبر 2017 معرفی کرده بود.
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بــازار

انتشار نسخه بتای سیستم عامل اندروید 9 برای 

گوشی هوشمند نوکیا پالس 6.1  اولین محصول شرکت اچ ام دی گلوبال است 
که آپدیت اندروید 9 پای را دریافت می کند.

ــرکت گوگل در کنار تمام فعالیت های سخت افزاری که  ــیتنا، ش به گزارش س
ــمند بسیار موفقی نیز  ــی های هوش در صنعت فناوری و ارتباطات دارد و گوش
ــه گانه پیکسل تولید کرده، فعالیت های چشمگیری نیز در  مانند نسخه های س

حوزه نرم افزاری دارد و توانسته یکی از قدرتمندترین سیستم عامل  های گوشی  های 
هوشمند جهان یعنی اندروید را تولید کند.

سال گذشته شرکت گوگل نسخه هشتم از سیستم عامل خود با نام اندروید اوریو 
ــیاری از کاربران قرار گرفت، امسال نیز مانند این  ــر کرد و مورد توجه بس را منتش
ــم دیرینه، نسخه نهم از سیستم عامل اندروید با نام پای عرضه شد، اما هنوز  رس
ــی های زیادی به این آپدیت مجهز نشده اند، چرا که هنوز در مرحله بتا قرار  گوش

دارد.
ــد اندروید 9 پای با گوگل همکاری  ــرکت هایی که از همان ابتدای تولی یکی از ش
داشته، شرکت اچ ام دی گلوبال بوده و در حال حاضر یکی از اولین شرکت هایی هم 
ــخه را دریافت می کند، همین شرکت خواهد بود؛ زیرا به  که آپدیت بتای این نس
تازگی مسئوالن اچ ام دی گلوبال در صفحه توییتر خود اعالم کرده اند که این گوشی 

هوشمند به نسخه بتای اندروید 9 پای مجهز شده است.
به همین دلیل در حال حاضر کاربران گوشی نوکیا پالس 6.1 می توانند با مراجعه 
به بخش تنظیمات گوشی هوشمند خود و به روزرسانی آن به اولین کاربرانی تبدیل 
ــخه جدید اندروید را نصب کرده و تجربه می کنند. گفتنی  ــوند که آپدیت نس ش
است؛ به دلیل اینکه نسخه فعلی یك نسخه بتا بوده، امکان ایجاد باگ ها و اشکاالت 
نرم افزاری در آن وجود دارد و به همین دلیل کاربران با مشاهده این مشکالت باید 

تا عرضه نسخه های بعدی اندروید توسط گوگل منتظر بمانند.

آیفون متاس های مزاحم را شناسایی می کند
ــم را ردیابی  ــرده که تماس های مزاح ــراع فناوری را ثبت ک ــل حق امتیاز اخت اپ
ــزارش دیلی میل، به  ــخ دهد.به گ ــد و می تواند به طور خودکار به آنها پاس می کن
ــی های آیفون قبل از دریافت تماس رباتیك به کاربر هشدار می دهند. زودی گوش

ــرده که به طور خودکار تماس  ــل به تازگی حق امتیاز اختراع فناوری را ثبت ک اپ
ــگر آیفون پیام هشدار بفرستد.این  مزاحم را ردیابی می کند و می تواند روی نمایش
 Call Screen ــته گوگل اعالم کرد قابلیت جدید ــت که هفته گذش در حالی اس
ــت. موبایل های مذکور با کمك  ــل3 ارائه کرده اس را در موبایل های جدید پیکس
این قابلیت می توانند به طور خودکار تماس های ناخواسته را پاسخ دهند یا از آنها 
اجتناب کنند.به هرحال اپل این حق امتیاز را در آوریل 2015 میالدی ثبت کرده، اما 
به تازگی منتشر شده است. در این حق امتیاز اپل سیستمی را توضیح می دهد که 
در آن موبایل  تماس های ورودی را بررسی می کند تا از اصلی یا جعلی بودن آنهـا 

اطمینان حاصل کنــد.  
ــتم اطالعات مانند عوامل شناسایی تجهیزات شبکه، سرور و همین طور  این سیس
ــتجو می کند. در نهایت هشداری برای صاحب موبایل ارسال  اطالعات روتر را جس

ــدود می کند.البته اپل حق امتیاز ایده های متعددی را ثبت  می کند یا تماس را مس
می کند که هیچ کدام از آنها هیچ گاه ابداع نمی شوند. بنابراین مشخص نیست این 

ایده اصلی هیچگاه ساخته شود یا خیر.

رکورد کوچک ترین رایانه جهان شکسته شد!

یك شرکت چینی رایانه تازه ای تولید کرده و مدعی است این رایانه کوچك تر از 
کوچك ترین رایانه جهان موسوم به »الفریت« است که توسط شرکت راسپبری 
پی زیرو تولید شده بود.به گزارش نیواطلس، شرکت Libre Computer مدعی 
ــت تا 10  ــخت افزاری کوچك اس ــت رایانه تولیدی آن که در واقع یك برد س اس

ــت.ابعاد این برد 6.4 در 5.5 سانتیمتر  ــریع تر از الفریت )La Frite( اس برابر س
بوده و شرکت سازنده تصریح کرده آزمایش های انجام شده و مقایسه این رایانه 
با نمونه های مشابه و کوچك برتری آن را ثابت می کند. این رایانه کوچك مجهز 
به پردازنده چهارهسته ای ARM Cortex-A53 و 64 بیتی 1.2 گیگاهرتزی 
  SD DDR4 450 است و همراه با یك گیگابایت رم-Mali و پردازنده گرافیکی
عرضه می شود. پشتیبانی از پخش ویدئو با دقت 1080 پیکسل و خروجی هایی 

با فرمت های VP9/264.H/265.H از جمله مزایای آن است.
ــتم عامل های سازگار با این رایانه کوچك می توان به توزیع های  از جمله سیس
ــاره کرد. دو  مختلف لینوکس مانند اوبونتو و همین طور اندروید Oreo( 8( اش
ــورت یواس بی 2، یك پورت Ethernet ،2.0 HDMI صدمگابایتی و قابلیت  پ

ارتباطی میکرو یو اس بی برای تامین برق این رایانه در نظر گرفته شده است.
قیمت این رایانه با رم 512 مگابایتی 5دالر خواهد بود.

Nokia Plus 6.1
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هاستینگ برای موفقیت استارت آپ

استارت آپ ها )Start-Up( در کشور ما با نام »شرکت های نوپا« شناخته می شوند که 
ــب وکارهای فناوری محوری هستند که به تازگی راه اندازی می شوند.  معموالً شامل کس
ــتند که با رویکرد اقتصادی وارد  بنابراین این بنگاه های جدید، ایده های نوآورانه ای هس
ــتارت آپ ها یك مزیت برای این  ــوند. فناوری محور بودن اس عرصه  ارائه  خدمات می ش
شرکت ها است و عمالً می توان گفت حیات این مجموعه ها بسته به ارزشمندی خدمات 
فناوری محور آن ها در بازار است. ازسویی دیگر تکنولوژی مورد استفاده  استارت آپ ها، خیل 
عظیمی از اطالعات ارزشمند مشتریان، تامین کنندگان و خدمات را در اختیار شرکت 
مالك استارت آپ قرار می دهد. در این شرایط، شرکت ها اجبارا نیازمند فضای منعطفی 
ــازی این اطالعات هستند. به دلیل ماهیت فعالیت هر استارتاپ نیاز به  برای ذخیره س
دادوستد اطالعات ذخیره شده با کاربران، هسته  هوشمند اپلیکیشن و پایگاه داده  موردنظر 
در فضای اینترنت وجود دارد. به همین دلیل الزم است از یك سرور با منابع قابل ارتقاء 
برای ذخیره سازی اطالعات و انتقال آن استفاده شود. هزینه  راه اندازی سرور و نگهداری آن 
معموالً برای شرکت های نوپا که هنوز اطمینان کافی از سودآوری کسب وکار خود ندارند، 
فاقد توجیه منطقی است. بنابراین استارت آپ ها برای کاهش هزینه  اولیه به سمت استفاده 
ــد. خدمات میزبانی وب نوعی از خدمات میزبانی  ــی تحت وب حرکت می کنن از میزبان
اینترنتی است که امکان میزبانی اطالعات وبسایت ها و پایگاه های داده   مشتریان را توسط 
وب سایت آن ها فراهم می سازد. میزبان وب، شرکت هایی هستند که فضایی از سروری که 
متعلق به خودشان است و یا برای کاربران آماده کرده اند را در اختیار مشتریان خود قرار 
می دهند که البته غالباً این سرورها در دیتاسنتر مجهزی نگهداری می شوند و از اتصال 

اینترنتی مطمئنی نیز برخوردارند. 
ــتارتاپ ها برای  ــال های اخیر با توجه به افزایش تقاضا و مزایای میزبانی ایران، اس در س

دریافت این خدمات روی به شرکت های ارائه دهنده  داخلی آورده اند.
استارت آپ ها برای به حداقل رساندن هزینه های راه اندازی کسب وکار خود از یك سو و 
تست فنی مکانیزم ایجاد محصول خود ابتدا سرویس اشتراکی را برای میزبانی اطالعات 
خود انتخاب می کنند. سرویس اشتراکی مانند یك خوابگاه دانشجویی است که در آن به 
صورت هم زمان تعدادي از افراد زندگي مي کنند تعداد این افراد بسته به ظرفیت خوابگاه 
ــان قرار داده شده است. به  متفاوت بوده و همچنین امکانات محدودي نیز در اختیارش
ــرور اختصاصی مجازی را برای استارت آپ ها  دلیل وجود این محدودیت ها مبین نت س

و کسب وکارهای نوپا با قیمت های ویژه ارائه می کند. سرور مجازی مانند یك آپارتمان 
است که هر واحد از آن متعلق به یك خانواده است. هرچند موارد مشترکي بین واحدها 
وجود دارد اما دسترسي به هر واحد مختص فردي خاص بوده و امکانات موجود در هر 
واحد نیز بسیار بیشتر از خوابگاه دانشجویي است. اما سرور اختصاصی که نسبت به موارد 
قبلي کامل تر است مانند یك خانه  دربستي بوده که به صورت تمام و کمال در اختیار یك 
خانواده قرار داده می شود و به جز این خانواده هیچکس به آن دسترسي نداشته و حق 

استفاده از آن را نخواهد داشت. 
معموالً شرکت های استارت آپی هم زمان با توسعه  فعالیت های خود و گسترش بازار، فضای 
ــرور اختصاصی مجازی به سرورهای فیزیکی اختصاصی  میزبانی خود را از VPS یا س
ارتقاء می دهند. این اقدام باعث می شود عالوه بر توسعه  فعالیت ها منابع در اختیار این 
ــازی و ... نیز افزایش یابد. یك شرکت  ــرکت ها از جمله  CPU، رم، فضای ذخیره س ش
با گسترش بیش ازپیش فعالیت های خود، فطعاً نیازمند استفاده از رك های اختصاصی 
خواهد بود. مبین نت با درك این نیازمندی، فضای فیزیکی موجود در مرکزداده ی مجهز 
ــرکت هایی قرار می دهد که نیازمند فضای نگهداری سرور هستند.  خود را در اختیار ش
Colocation یا هم مکانی سرویس روبه رشدی است که تمام تجهیزات و امکانات مورد 
نیاز یك یا چندین سرور را در اختیار شرکت ها قرار می دهد تا با اتصال به برق دائمی، 
UPS، سیستم اطفای حریق و اینترنت پرسرعت با SLA مشخصی پایداری وب سایت و 

پایگاه داده  خود را تضمین کنند.
سرمایه  اصلی یك استارت آپ اطالعات است. یك شرکت نوپا نمی تواند از ابتدا هزینه های 
زیادی برای کسب وکار خود انجام دهد، بنابراین باید هم زمان با توسعه ی تجارت و افزایش 
حجم اطالعات، فضای میزبانی خود را نیز ارتقاء دهد. شاید ارائه دهندگان زیادی در خارج 
و یا حتی داخل کشور امکان میزبانی ارزان قیمت را فراهم کنند، اما مسلما آنچه بیش از 

قیمت اهمیت دارد، امنیت اطالعات در هریك از سرویس های ارائه شده است.
ــازی مجهز در  ــود فضای ذخیره س ــا درك نیاز به وج ــات مبین نت ب ــرکت ارتباط ش
ــاس ایجاد یك دیتاسنتر با  ــور، اقدام به راه اندازی خدمت میزبانی اطالعات بر اس کش
به روزترین زیرساخت مجازی سازی کرده و خدمات سرورهای مجازی، وب هاستینگ، 
خدمات محتوایی و پست الکترونیك را با باالترین کیفیت در اختیار سازمان ها و عموم 

عالقه مندان قرار می دهد.

سرمايه  اصلی يک 
استارت آپ اطالعات 
است. يک شركت 

نوپا نمی تواند از ابتدا 
هزينه های زيادی برای 
كسب وكار خود انجام 
دهد، بنابراين بايد 
هم زمان با توسعه ی 

تجارت و افزايش حجم 
اطالعات، فضای ميزبانی 
خود را نيز ارتقاء دهد. 
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تینا ضمیری آذر

ساعت اپل خاشقچی، اطالعاتی را از شکنجه وی فاش کرد

فروشگاه  بدون فروشنده، جدیدترین قدم رقیب آمازون

»گوگل پالس« در پی افشای اطالعات کاربران برچیده می شود

آن سوی
مرزها

ساعت »اپل« جمال خاشقچی روزنامه نگار ناپدید شده سعودی، برخی از وقایع بازجویی 
و شکنجه وی را ضبط کرده است.روزنامه دیلی صباح ترکیه نوشت: فایل هایی که ساعت 
ــاس این گزارش، تیم ترور  ــقچی ضبط کرده، در اختیار مقامات ترکیه است.بر اس خاش
ــعودی، تالش کرده است برخی از فایل های ضبط شده از سوی ساعت خاشقچی را  س
حذف کند.دسترسی به این فایل ها از طریق استفاده از اثر انگشت خاشقچی صورت گرفته 
است ، اما نسخه ای از این فایل ها در حافظه سرویس ذخیره اطالعات )آی کلود( در ساعت 
مارك اپل خاشقچی نگهداری شده است.شبکه آمریکایی سی.ان.ان اعالم کرد که ترکیه 
دارای فایل های صوتی و تصویری »شوکه کننده« است که کشته شدن جمال خاشقچی 
روزنامه نگار معارض سعودی را در داخل ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه 
تایید می کند.این شبکه خبری به نقل از یك منبع آگاه از بازجویی ها گفت که یك آژانس 
اطالعات غربی، به ادله و مدارکی دست یافته است که از درگیری داخل کنسولگری پس 
از ورود به داخل این ساختمان در روز دوم اکتبر خبر می دهد.این منبع همچنین به وجود 

ادله ای درباره لحظه کشته شدن خاشقچی اشاره کرده است.

استارت آپ Standard Cognition با راه اندازی فروشگاه های بدون فروشنده خود 
بار دیگر برای رقابت با شرکت آمازون خیز برداشت.

ــیتنا، اکثر فیلم های علمی تخیلی که سال ها پیش ساخته شده بودند  به گزارش س
خبر از دنیایی می دادند که ربات ها به انسان خدمت می کنند و کارهای انسان توسط 
آنان انجام می شود. حاال در زندگی روزمره خود شاهد یاری رسانی تکنولوژی هستیم؛ 

البته نه مثل فیلم ها. گوشی های هوشمند، خودروهای بدون راننده، هوش مصنوعی و 
... زندگی ما با وجود این امکانات آسان تر شده است.

استارت آپی به نام Standard Cognition امیدوار است بتواند با راه اندازی فروشگاه 
بدون فروشنده از رقیب خود، آمازون، پیشی بگیرد. درب این فروشگاه به روی عموم 
ــت. در این فروشگاه  ــرکت در دنیای واقعی اس ــت و این اولین آزمایش این ش باز اس
ــکن اقالم خریداری شده نیست. فروشگاه با دوربین های مخصوص خود  نیازی به اس
ــی می کند و پس از محاسبه قیمت  ــما خریداری می کنید، بررس محصوالتی که ش
ــاب خریدتان به ایمیل شما ارسال می شود. فروشگاه سان فرانسیسکو به  صورت حس
ــرکت  ــت آزمایش این تکنولوژی را می دهد. این ش Standard Cognition فرص
قصد دارد در هفته های آتی مدت زمان باز بودن فروشگاه را بیشتر کند )در حال حاضر 

تنها چند ساعت در روز باز است( و همچنین تعداد محصوالت را باال ببرد.
ــتم  ــات هویتی یا سیس ــد از اطالع ــئوالن Standard Cognition می گوین مس
تشخیص چهره استفاده نمی کنند و در آینده این فناوری را به شرکت های دیگر نیز 
معرفی می کنند. قرار است هزاران فروشگاه در ژاپن پیش از بازی های المپیك توکیو 

در سال 2020 به این تکنولوژی مجهز شوند.

ــتن بخش بزرگی از خدمات شبکه اجتماعی »گوگل پالس«است؛  گوگل درحال بس
تصمیمی که پس از نشت داده های کاربران گرفته می شود.

به گزارش بی بی سی، این شرکت گفت: خطایی در نرم افزار گوگل پالس باعث شده 
ــت در دسترس گروه های ثالث  اطالعاتی که کاربران تصور می کردند خصوصی اس

قرار گیرد.
گوگل گفت که حداکثر 500 هزار کاربر تحت تاثیر قرار گرفته اند.

ــرکت در ماه مارس از این  ــی در روزنامه وال استریت ژورنال این ش ــاس گزارش براس
مشکل خبر داشت اما آن را فاش نکرد.

وال استریت ژورنال به نقل از یك یادداشت داخلی گوگل نوشت که علت این پنهان 
کاری نگرانی از »جلب توجه فوری سازمان های نظارتی« بود.

ــردم از آن آگاه  ــکل آنقدر جدی نبود که م ــت که این مش ــوگل در بیانیه ای نوش گ
شوند.»گوگل پالس« در سال 2011 راه افتاد و به سرعت به عنوان تالشی ناکام برای 

رقابت با فیسبوك شناخته شد.
حاال بعد از چند سال گمانه زنی درباره بسته شدن این سرویس، گوگل می گوید که 
آن را جمع می کند.البته گوگل گفت که نوعی شبکه خصوصی متکی بر گوگل پالس 

را به کسب و کارهایی که اکنون از آن استفاده می کنند عرضه خواهد کرد.
این شرکت در گذشته تمایلی به ارائه اطالعات درباره میزان استفاده از گوگل پالس 
ــکل تازه مواجه شده ظاهرا مشتاق است آن را کم  ــان نمی داد اما حاال که با مش نش

اهمیت جلوه دهد.
گوگل نوشت که »نسخه مصرفی گوگل+ درحال حاضر به ندرت مورد استفاده است: 

90 درصد جلسات کاربران کمتر از پنج ثانیه طول می کشد.«
ــار این خبر ارزش سهام شرکت آلفابت که گوگل زیرمجموعه آن است 1.23  با انتش

درصد افت کرد.
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استاندارد تشخیص اعتیاد به اینترنت در نوجوانان چیست؟

مدیرعامل گوگل به سناتورهای ایاالت متحده نامه نوشت!

دسترسی به لیست مخاطبان و عکس ها در آیفون ممکن شد!

آن سوی
مرزها

چین تعریف استانداردی برای اعتیاد به اینترنت را در آخرین دستورالعمل آموزشی 
بهداشت نوجوانان این کشور تعریف کرده است.

ــط کمیته ملی بهداشت چین اعالم  ــره توس ــند منتش به گزارش چاینا دیلی، در س
ــد: اعتیاد به اینترنت به معنای استفاده از اینترنت بدون کنترل و بدون تاثیر دیگر  ش
مواد اعتیادآور است.نشانه های اعتیاد به اینترنت شامل اختالل در عملکرد تحصیلی، 
حرفه ای و اجتماعی ناشی از استفاده بیش از حد از اینترنت است. این سند هم چنین 
اضافه کرد که مدت فعالیت های اعتیادآور معیار اصلی برای تشخیص چنین اختاللی 

است و عالئم آن حداقل 12 ماه است.
لو لیین، دانشمند آکادمی علوم چین و رییس ششمین بیمارستان دانشگاه پکن اظهار 
کرد: آمار نشان می دهد میزان وابستگی نوجوانان به اینترنت در سراسر جهان در حال 
ــتگی در چین نزدیك به 10 درصد  ــش درصد و میزان این وابس افزایش و حدود ش
است.لو لیین می گوید: اعتیاد به اینترنت با سایر مسائل روانشناختی مانند اضطراب و 
افسردگی همراه است و درمان بالینی آن باید مطابق با مقررات مربوط به رسیدگی به 
این موارد باشد.وی از خانواده ها، مدارس و نوجوانان خواست تا به کمك یکدیگر این 

مشکل را حل کنند زیرا اعتیاد به اینترنت فقط یك مسئله پزشکی نیست.
ــتورالعمل های آموزش و پرورش عالوه بر مسایل بهداشتی،  او در ادامه افزود: در دس

چاقی و نزدیك بینی کودکان و نوجوانان در این مورد نیز مورد توجه قرار می گیرد.

ــناتورهای ایاالت متحده نامه ای نوشت و در  ــاندار پیچای، مدیرعامل گوگل به س س
قالب این نامه به ابعاد مختلف همکاری خود با چین اشاره کرد.

به گزارش سی نت، پیچای نامه ای به سناتورهای ایاالت متحده نوشت تا ثابت کند 
هیچ نقشی در فرایندهای منفی یا جاسوسی در چین ندارد.

ساندار پیچای، در این نامه به سناتورهای ایاالت متحده در مورد نگرانی های موجود 
ــرکت در چین توضیحاتی ارائه کرده است، اما در این  در خصوص تالش های این ش

نامه او اشاره چندانی به پاسخ سواالت در مورد پروژه موسوم به »legislators« نکرد. 
ــوی شرکت تحت سرپرستی وی برای ساخت یك  ــکار از س پروژه ای که طرحی آش
ــتجوی سانسور شده برای چینی ها است. ان هم در شرایطی که چین از  موتور جس

هشت سال پیش تا کنون گوگل را سانسور کرده است.
سناتورهایی از جمله مارك وارنر سناتوردموکرات از ویرجینیا، و مارکو روبیو سناتور 
ــی نظیر اینکه چگونه این  ــواه از فلوریدا، به گوگل برای جزئیات خاص ــوری خ جمه
محصول کار می کند یا چگونه این شرکت با دولت چین همکاری دارد هشدار داده و 

از این شرکت توضیح خواسته اند.
بر اساس یك کپی از نامه که به گروه خبری سی نت رسیده است؛ از قول ساندار پیچای 
ــده به این موضوعات می پردازیم.  می خوانیم: »ما به طور اتفاقی و از پیش تعیین نش
بنابراین هنوز نمی دانیم که آیا سرویس جستجوی ما در چین آزاد می شود یا خیر. ما 

در موقعیتی نیستیم که قادر به پاسخگویی به این نوع پرسش ها باشیم.«
با توجه به حساسیت باالی این روزهای سناتورها روی فعالیت های گوگل، باید دید این 
شرکت چگونه می تواند از پس پاسخدهی به این حساسیت ها بر آمده و با مشکالت 

مبارزه کند.

ــخه iOS 12 اپل  ــذرواژه )passcode bypass( در نس ــیب پذیری دور زدن گ آس
می تواند به مهاجمان امکان دسترسی به عکس ها و مخاطبان )شامل شماره تلفن ها و 

ای میل ها( در آیفون XS و سایر دستگاه ها را  بدهد.
ــانی که به دستگاه آیفون آسیب پذیر دسترسی فیزیکی دارند، اجازه  این نقص به کس
 iOS 12 و iOS Beta 12 می دهد تا صفحه احراز هویت دستگاه های دارای نسخه آخر
را دور بزنند.این تهدید برای چندین مدل از دستگاه های آیفون و هم چنین جدیدترین 
مدل آن یعنی آیفون XS وجود دارد. هنوز اپل درخصوص این تهدید پاسخی نداده 
ــت. هم چنین این نقص اجازه دسترسی به عکس ها و ویرایش مخاطبان و تغییر  اس
عکس هایی که به تماس گیرندگان اختصاص داده شده است را فراهم می کند.در این 
فرایند ویژگی های دسترسی اپل و Siri فریب داده می شوند. حمله توسط مهاجمانی 
انجام می شود که به صورت فیزیکی به دستگاه دسترسی داشته باشند و در دستگاه 
ــیده  ــد یا این قابلیت به صورت فیزیکی پوش ــال و Face ID خاموش باش Siri فع

شود.
دور زدن گذرواژه در آیفون به یك رویداد رایج در چند سال اخیر تبدیل شده است. 
ــاس اطالعات سایت فتا، دور زدن گذرواژه به طور مشابه در iOS 10 مشاهده  بر اس
شده بود که از نقص موجود در Siri و VoiceOver استفاده شده است. هم چنین  
ــگران نشان داده اند چگونه مهاجمان با استفاده  در iOS 9.0 ، 9.1  و 9.1.2 پژوهش

ــاعت و تاریخ  از Siri می توانند گذرواژه را دور بزنند و به برنامه های iOS از جمله س
دسترسی پیدا کنند.

مورد دیگر از دور زدن در سال 2016 برروی iOS 9.3.1 اتفاق افتاد که به مهاجمان 
ــت وجو کنند و بدین ترتیب به عکس ها و مخاطبان یك  اجازه می داد در توئیتر جس

دستگاه دسترسی داشته باشند.








