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سرمقاله

هوشمند شدن شهر تهران نیاز به عزم ملی دارد

امیرعباس تقی پور
مدیر کل روابط عمومی

 سازمان تأمین اجتماعی

برای آنکه تهران بتواند به س��امان برسد و هوشمند شود، به اراده ملی 
نیاز دارد، به این معنا که برای هوش��مند شدن تهران در سطح ملی باید 

فعالیت خود را آغاز کنیم.

برخی از قوانین فعلی ش��هر تهران، مناس��ب یک شهر هوشمند نیست، 
بنابراین باید در قوانین موجود تجدیدنظر شود و قوانین جدید و متناسب 

در حوزه های مختلف شهری وضع شود.

هوشمند شدن تهران امری شدنی است، اما تردیدی نیست که برای این مهم 
نیازمند زیرساخت های فرهنگی، قانونی، حقوقی و... هستیم. به بیان ساده تر 
ما نمی توانیم ادعا کنیم که اگر اراده کردیم و دانش آن را داش��تیم تهران 
هوشمند می شود، بلکه باید با ایجاد زمینه ها و بسترهای الزم و قانون گذاری 

مناسب اقدام کنیم.

در 20 سال اخیر که فناوری های اطالعات و ارتباطات سایه خودش را بر تمامی 
حوزه ها انداخته است، در تمام حوزه ها و به ویژه شهرداری تهران اقدامات 

مناسبی شروع شده است، اما هنوز موفق به تکمیل پروژه ها نشده ایم.

هوشمند شدن تهران امری شدنی است، اما تردیدی نیست 
که برای این مهم نیازمند زیرساخت های فرهنگی، قانونی، 
حقوقی و... هستیم. به  بیان ساده تر ما نمی توانیم ادعا کنیم 
ــتیم تهران هوشمند  که اگر اراده کردیم و دانش آن را داش
ــترهای الزم و  ــاد زمینه ها و بس ــود، بلکه باید با ایج می ش

قانون گذاری مناسب اقدام کنیم.
تهران شهری پر از ظرفیت است. شهر تهران با تمام پتانسیل ها 
و ظرفیت هایی که دارد، متأسفانه امروز به دلیل دخالت های 
ــی انسان ها به یک شهر پرچالش  غیرعلمی و غیر کارشناس
ــک در دنیای امروز  ــکل تبدیل شده است. بدون ش و پرمش
ــهر آرام و لذت بخش، با دخالت  برگرداندن تهران به یک ش
ــتقیم انسان امکان پذیر نیست و باید به سیستم ها روی  مس

بیاوریم.
سیستماتیک کردن تهران تنها راه حل مشکالت این شهر 
ــهری باید تمام توانمندی خود را صرف  ــت. مدیران ش اس
سیستماتیک کردن معادالت شهر تهران و آنچه در این شهر 
می گذرد، کنند. خوشبختانه این تجربه در دنیا وجود دارد، 
ــهرهایی که هوشمند شدند و به  به این منظور که تعداد ش
ــرعت به سمت هوشمندسازی پیش می روند، بسیار زیاد  س
ــهرهای هوشمند کنونی بسیاری از  بوده و حتی برخی از ش

توانمندی هایی که ما داریم را در اختیار نداشتند.
برخی از قوانین فعلی شهر تهران، مناسب یک شهر هوشمند 
ــود و  ــت، بنابراین باید در قوانین موجود تجدیدنظر ش نیس
قوانین جدید و متناسب در حوزه های مختلف شهری وضع 
ــود. اگر بپذیریم که شهر تهران قرار است هوشمند شود،  ش
اجرایی شدن آن بدون اراده فراتهرانی ممکن نیست، به این 

منظور که در سطح ملی باید فعالیت خود را آغاز کنیم.
درست است که تهران پایتخت کشور است اما برای آنکه این 
شهر بتواند به سامان برسد و هوشمند شود، به اراده ملی نیاز 
دارد، از همین رو تمامی قوا باید برای هوشمند سازی تهران 

اراده داشته باشند.
ــه در تهران الزم اما  ــتا، اقدامات صورت گرفت در همین راس
ناکافی است؛ چراکه در 20 سال اخیر که فناوری های اطالعات 
و ارتباطات سایه خودش را بر تمامی حوزه ها انداخته است، 
در تمام حوزه ها و به ویژه شهرداری تهران اقدامات مناسبی 
ــروع شده است، اما به دلیل موانعی که ذکر شد، موفق به  ش

تکمیل پروژه ها نشده ایم.
تصویب و اجرایی کردن قوانین جدید الزمه هوشمند سازی 
تهران است. تمام موارد گفته شده الزاماتی هستند که شهر 
تهران به آنها نیاز دارد تا بتواند به یک شهر هوشمند تبدیل 
ــود؛ چرا که تهران شهری است با منابع طبیعی بسیار و  ش
استعدادهای فراوان، لذا شهروندان آن حق یک زندگی آرام و 
به دور از استرس را دارند. از همین رو امیدواریم که اقدامات 

الزم در این خصوص صورت گیرد.
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شهر هوشمند چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

امروزه شهرهای هوشمند، رویایی دور از دسترس نیستند، بلکه به کمک زیرساخت های اینترنت اشیا، مدیران شهری در نقاط مختلف دنیا به دنبال تحقق  آن هستند. 
یک شهر هوشمند، به شهری اطالق می شود که از فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( برای ارتقای کیفیت و عملکرد خدمات شهری مانند انرژی، حمل و نقل و آب و برق به 
منظور کاهش مصرف منابع، تلفات و هزینه های کلی، استفاده می کند. به عنوان مثال، با کمک چراغ های راهنمایی هوشمند، اطالعات از حسگرهای تعبیه شده در شهر مانند 
خودروها دریافت شده و به صورت لحظه ای و آنی تصمیماتی هوشمندانه برای زمان های مواجهه با تراکم باالی ترافیک در شهرها اتخاذ می شود. خودروهای یکپارچه شده در 
سیستم هوشمند شهری به پارکومترها و ترمینال های شارژ الکتریکی متصل می شوند و بهترین راه را برای رسیدن به مقصد شهروندان مشخص می کنند. داده های دریافتی از 
حسگرهای سطل های زباله هوشمند، به شرکت های جمع آوری ارسال می شود و در زمانبندی و انتخاب مسیر برای تخلیه، حمل و دفع زباله، بهترین تصمیمات اخذ می گردد. 

یک شهر هوشمند از بخش های مختلفی تشکیل می شود که بر اساس سیاست های تدوین شده توسط مدیران شهری می تواند جهت گیری های متفاوتی داشته باشد.

 لزوم ایجاد شهرهای هوشمند
ــرعت در حال افزایش است. در حال حاضر و طبق  ــکونت در شهرها به س جریان س
آمار ۵۴ درصد از مردم دنیا شهرها را به عنوان محل زندگی انتخاب کرده اند که پیش 
ــال 20۵0 به ۶۶ درصد افزایش یابد. به صورت کلی در  ــود این آمار تا س بینی می ش
ــاکنین شهرها افزوده  ــه دهه پیش رو، جمعیتی معادل 2/۵ میلیارد نفر به س طی س
خواهد شد. از فاکتورهای اساسی رشد پایدار کشورها و اولویت های بسیار مهم برای 
مدیران شهری، توجه به فاکتورهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی می باشد تا 
همگام با این رشد جمعیت، منابع مالی شهرها نیز تأمین شود. هوشمندسازی شهرها 
ــد پایدار و حفظ منابع و انرژی برای نسل های  ــی برای رسیدن به رش یک گام اساس

آینده است.
تصور چنین شهرهایی که بر امواج سوارند کمی تخیلی است، اما این ایده ای است که 
افراد و دولت های بسیاری برای تحقق و دستیابی به آن ها تالش می کنند و سعی 

در واقعی شدن و ساخت و تکامل چنین شهرهایی دارند.
ــت و چه امکاناتی دارد و در حال حاضر کدام  ــتی این شهر هوشمند چیس اما به راس

کشورها در ساخت چنین شهرهایی موفق عمل کرده اند؟

 شهر هوشمند یعنی چه؟
ــود که بر اساس آخرین  ــهری گفته می ش ــمند )Smart City( به ش ــهر هوش ش
ــهری بر پایه فناوری اطالعات و ارتباطات، دارای  نظریه های تکامل یافته مدیریت ش

هفت معیار اصلی ذیل باشد:
)Smart Governance(  حکمروایی هوشمند•

)Smart Citizen(  شهروند هوشمند•
 )Smart Environment( محیط زندگی•

 )Smart Home( محل زندگی هوشمند•
)Smart Economy(  اقتصاد هوشمند•

)Smart Mobility(  حمل و نقل هوشمند•
)Smart Energy(  انرژی هوشمند•

ــهر هوشمند یک منطقه شهری است که از انواع مختلف سنسور های الکترونیکی  ش
ــه این اطالعات برای  ــتفاده می کند، ک ــرای جمع آوری اطالعات و تحلیل آن ها اس ب
مدیریت دارایی ها و منابع شهری کارآمد است. این پروسه، شامل اطالعات جمع آوری 
ــت که پردازش و تجزیه و تحلیل  ــده از شهروندان، دستگاه ها و منابع شهری اس ش
می شود تا به نظارت و مدیریت ترافیک و حمل و نقل، سیستم، نیروگاه، آب، تأمین 
شبکه های، زباله، مدیریت، قانون اجرای سیستم های اطالعاتی و مدارس و کتابخانه ها 
و بیمارستان ها و دیگر خدمات اجتماعی کمک کند.ایده شهر هوشمند بر پایه ادغام

ICT  و دستگاه های مختلف متصل به شبکه اینترنت اشیا  است که برای بهینه سازی 
ــهری و اتصال آن به شهروندان مورد نظر است.  بهره وری از خدمات و کاربری های ش
تکنولوژی شهر هوشمند اجازه می دهد تا مقامات یک شهر با جامعه و زیرساخت های 
ــهری و نظارت بر آنچه اتفاق می افتد و آنچه در حال تحول است، تعامل مستقیم  ش

پیدا کنند.

 یک »شهر هوشمند« چه چیز هایی می خواهد؟
ــهر ها مهاجرت می کنند. تا سال  ــتایی به ش  مردم به طور فزاینده ای از مناطق روس
20۵0، حدود ۸۶ درصد مردم در کشور های توسعه یافته و ۶۴ درصد در کشور های 
ــعه در شهر ها زندگی خواهند کرد.از آنجا که شهر ها جمعیت زیادی را  در حال توس
در آینده جذب می کنند، بنابراین استفاده ی موثر و بهینه از منابع اهمیت زیـــادی 

دارد.
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 تکنولوژی های یک شهر هوشمند چگونه می توانند به فرآیند شهرنشینی 
سرعت  بخشند؟

  انرژی هوشمند
ــتم های هوشمند انرژی میزان مصرف انرژی را زیر نظر قرار داده و آن را با بازدهی  سیس
بیشتری مدیریت و حفظ کنند. سیسکو برآورد کرده در شهر هایی که بر مبنای اطالعات 

دقیق کار مدیریت می شوند، بازدهی انرژی در 20 سال آینده ۳0 درصد افزایش می یابد.
با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، مدیریت ذخایر آب و داشتن یک سیستم مدیریت 

پسماند شهر ها می تواند میزان آلودگی را کاهش داده و انرژی کمتری مصرف کنند.

  جا به جایی هوشمند
هدف از جا به جایی هوشمند این است که گزینه هایی برای حمل و نقل پایدار فراهم شود. 
طبق گزارش ها یک آمریکایی به طور میانگین در سال ۳۴ ساعت در ترافیک می ماند. با 
رشد سریع شهرها، باید روش های حمل و نقل جدیدی معرفی شود تا جا به جایی پویا 
بماند. به این ترتیب، برای دولت آمریکا ۱2۴ میلیارد دالر در سال صرفه جویی می شود. 
پیاده روی، دوچرخه سواری و دیگر روش های جا به جایی ترکیبی بعضی از راه حل هایی 
ــکل ترافیک و حمل و نقل را حل کند. پیدا کردن راه  ــت که می تواند تا حدودی مش اس
حل های جدید و بهتر می تواند هزینه ها را کاهش دهد و تاثیر مثبتی بر محیط زیست 

داشته باشد.

  زیرساخت هوشمند
زیرساخت هوشمند بنیان الزم برای همه ی راه حل های هوشمندانه را فراهم می کند. با 
استفاده از تکنولوژی های جدید برای تبدیل داده خام به اطالعات می توان برنامه ریزی های 
شهری و منطقه ی انجام داد تا برای نیاز هایی که در آینده به وجود می آید مناسب باشند. 
همچنین سیستم های فعلی را می توان با تحلیل داده ها، الگو های ترافیک و سیستم های 

ردیابی بهبود داد.

   سرویس های عمومی هوشمند
با برقراری ارتباط میان شهروندان و مقامات شهر ها می توانند به مکان های امن تر، پاکیزه تر 
تبدیل شوند و استاندارد های کلی شهر باالتر بروند. اگر شهروندان این امکان را داشته باشند 
که مشکالت جمع آوری زباله یا دیگر مشکالت زیرساختی را گزارش دهند، مقامات مسوول 

سریع تر می توانند دست به کار شوند و مشکالت را حل کنند.

  بهداشت و سالمت هوشمند
برای تطابق با تغییرات در جمعیت شهری، باید خدمات هوشمندتری در زمینه بهداشت 

و درمان ارایه شود. روش های هوشمندتر برای فراهم کردن سرویس های درمان می تواند 
هزینه ها را کاهش دهد و بین فعاالن صنعت بهداشت و درمان ارتباط موثری برقرار کند 
ــود. وقتی پرستاران و پزشکان به اطالعات بیماران  و اطالعات ضروری بیماران فراهم ش
ــی داشته باشند می توانند به شکل های جدیدی با یکدیگر همکاری کنند تا به  دسترس

بهترین نحو از بیماران مراقبت کنند.
یک شهر هوشمند بهتر از یک شهر سنتی می تواند به چالش های ناشی از افزایش جمعیت 
واکنش نشان دهد. با بهره گیری موثرتر از منابع دولت ها می توانند هزینه ها را پایین بیاورند، 

کیفیت زندگی را ارتقا دهند و نیاز نسل های آینده را برآورده کنند.

 هوشمندترین شهر های جهان
ــاس بررسی گروه »easypark« که یک مجموعه فعال در زمینه پارک هوشمند  بر اس
خودرو است ۱00 کشور جهان از منظر ۱۹شاخص مورد بررسی قرار گرفته اند که اتفاقا 
ــاخص ها از نوع دیجیتالی و هوشمند نیست )مثل میزان ترافیک، حمل و نقل  همه ش
عمومی، اکوسیستم تجاری و...(، اما بخش عمده شاخص ها به میزان توسعه یافتگی شهر ها 
در زمینه هایی، چون داشتن تاکسی های اینترنتی، داشتن سیستم پارک هوشمند، میزان 
استفاده از انرژی های پاک، دولت الکترونیک، داشتن نسل چهارم موبایل، سرعت اینترنت، 

ــمند و... بازمی گردد. در ادامه نگاهی داریم به  ضریب نفوذ اینترنت، ساختمان های هوش
هوشمندترین شهر های جهان که بر اساس این شاخص ها معرفی شده اند.

 کپنهاگ - دانمارک
کپنهاگ را می توان به عنوان موفق ترین شهر در زمینه بهبود کیفیت زندگی خیابانی برشمرد. 
شهری که طی ۴0 سال اخیر از یک شهر متمرکز بر خودرو به یک محیط شهروندگرا 
تبدیل شده و به همین دلیل رشد فضا های پیاده روی در این شهر زبانزد است. در زمینه 
شاخص های شهر هوشمند نیز کپنهاگ به یک شهر نمونه تبدیل شده است. امتیاز باالی 
۸۱/ ۹ در زمینه داشتن پارکینگ هوشمند و میزان باالی استفاده از سرویس های تاکسی 
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اینترنتی )۶2/ ۸( و رتبه نسبتا خوب در توسعه نسل چهارم موبایل )۶۳/ ۸( به همراه 
ضریب نفود بسیار باالی موبایل )امتیاز ۷۴/ ۹( کپنهاگ را در رتبه نخست هوشمندترین 

شهر های جهان قرار داده است.

 سنگاپور
کشور کوچک، ولی ثروتمند سنگاپور نمونه یک حکمرانی موفق را در همه این سال ها 
به رخ جهانیان کشیده است. کشوری کوچکتر از بحرین که در جنوب شرقی آسیا و در 
میان همسایگان بزرگ و پرجمعیتی مانند مالزی و اندونزی به یکی از تکنولوژیک ترین 
ــور هایی بوده که روی  ــده است. سنگاپور همواره جزو کش ــهر های جهان تبدیل ش ش
ــنگاپور، اما در جدول  ــهروندانش تمرکز داشته است. س ــمندتر کردن زندگی ش هوش
شهر های هوشمند امسال دو امتیاز ۱0 )باالترین امتیاز ممکن( را داشته است یکی در 
زمینه حمل و نقل عمومی و دیگری در زمینه مشارکت شهروندان. میزان رشد سنگاپور 
ــمند شدن حتی از رتبه اول این جدول یعنی کپنهاگ هم باالتر است.  در زمینه هوش
ــعه ساختمان های هوشمند )۴۴/ ۸( و اکوسیستم تجاری خوب )۶2/ ۸( در کنار  توس
توسعه نسل چهارم موبایل )۷۱/ ۸( از دیگر امتیاز های باالی سنگاپور در این جدول به 

شمار می آیند.

 استکهلم - سوئد
حدود ۸۵ درصد ساکنان پایتخت یک میلیون نفری سوئد در صنایع خدماتی و مشاغل 
ــتند که در شرکت های بزرگی، چون IBM، اریکسون و الکترولوکس  بانکی فعال هس
ــاخص های شهر هوشمند استکهلم در  یا بانک های مختلف کار می کنند. در میان ش
زمینه دولت الکترونیکی امتیاز ۱0 را داراست، ولی در زمینه انرژی های پاک، مشارکت 
ــرعت اینترنت و ضریب نفوذ تلفن همراه نیز وضعیت این شهر در حد  ــهروندان، س ش

عالی است.

 زوریخ - سوئیس
پرجمعیت ترین شهر سوئیس در زمینه دارا بودن ساختمان های هوشمند رتبه ۱0 را به 
خود اختصاص داده است. امتیاز این شهر از نظر سطح تحصیالت، داشتن اکوسیستم 
تجاری بسیار باالست، اما از نظر دارا بودن وای فای عمومی و نسل چهارم موبایل وضعیت 

متوسطی دارد.

 بوستون - آمریکا
ــزار نفره از  ــتن جمعیت ۷00 ه ــت آمریکا با داش ــهر ایالت ماساچوس بزرگ ترین ش
تاریخی ترین شهر های آمریکا به حساب می آید جایی که نخستین مدرسه و نخستین 
مترو در آمریکا را به خود دیده است. بعضی از بهترین دانشگاه های جهان مثل هاروارد، 
ــگاه بوستون در آن قرار دارد. بی جهت نیست امتیاز این شهر در  MIT، تافتس و دانش
ــت. به جز این از نظر اکوسیستم اقتصادی نیز امتیاز  ــطح تحصیالت ۱0 اس زمینه س
بوستون ۱0 است. بوستون یکی از باالترین ضریب نفوذ های موبایل را دارد و وضعیت این 
شهر از نظر سرعت اینترنت نیز بسیار خوب است. این شهر از نظر استفاده از انرژی های 

پاک و ساختمان های هوشمند وضعیت ضعیفی دارد.

  توکیو - ژاپن
ــت، اما این میزان  توکیو بعد از نیویورک و لندن بزرگترین پایتخت صنعتی جهان اس
پیچیدگی صنعتی باعث نشده این شهر روی توسعه هوشمندسازی و رفاه دیجیتالی 
ــهروندانش کار ویژه ای انجام ندهد. توکیو شهری است که بار ها به خاطر زمین لرزه،  ش
آتش سوزی یا جنگ به طور کامل ویران شده و هربار با زیبایی بیشتر از نو ساخته شده 
ــت. این شهر در زمینه پارک هوشمند خودرو امتیاز باالیی دارد )۵۷/ ۹( همچنین  اس
در زمینه دارابودن وای فای، سرعت اینترنت و حمل و نقل عمومی هم اوضاع آن خوب 
است. توکیو در زمینه استفاده از انرژی های پاک و محافظت های محیط زیستی امتیاز 

چندان خوبی نگرفته است.

 سانفرانسیسکو - آمریکا
مگر می شود در زمینه شهر هوشمند صحبت کرد و از سانفرانسیسکو صحبتی نکرد. 

این شهر به دلیل مجاورت با سیلیکون ولی )بسیاری از استارت آپ های مشهور مثل اوبر 
ــهر مستقر هستند( همواره شهر مورد آزمایش تکنولوژی های  و توییتر در خود این ش

جدید بوده است.
ــازی بسیار تمرکز کرده است. امتیاز  ــهر نیز روی هوشمندس اما جدا ازاین خود این ش
ــهر در زمینه سرعت اینترنت ۱0 است، اما در زمینه وای فای عمومی، دارابودن  این ش
اکوسیستم اقتصادی، پارکینگ هوشمند و تاکسی های اینترنتی هم اوضاع این شهر عالی 
است. امتیاز های ضعیف سانفرانسیسکو در زمینه شاخص های ترافیک و حمل و نقل 
عمومی است. شاخص تحصیالت در این شهر هم با وجود نزدیک بودن به دو دانشگاه 

استنفورد و برکلی در رده متوسطی قرار دارد.

 آمستردام - هلند
آمستردام زیبا در زمینه استفاده از دولت الکترونیکی و مشارکت شهروندان امتیاز های 
خوبی کسب کرده است. این شهر در زمینه دارابودن نسل چهارم موبایل و تحصیالت 
شهروندان و ترافیک کم هم زبانزد است. این شهر در زمینه استفاده از انرژی های پاک و 

محافظت های محیط زیستی امتیاز جالبی ندارد.

  ژنو - سوئیس
ــوئیس که در لیست ۱0 شهر برتر هوشمند جهان قرار دارد شهر آرام  دومین شهر س
ژنو است. این شهر در زمینه ساختمان های هوشمند و دفع زباله هوشمند امتیاز کامل 
یعنی ۱0 را به دست آورده و در زمینه انرژی های پاک و محافظت های محیط زیستی 
ــت. سطح تحصیالت و اکوسیستم اقتصادی خوب ژنو آن را در  نیز اوضاع آن عالی اس
مقام نهم لیست برترین ها قرار داده هرچند در این شهر به زحمت می توان تاکسی های 

اینترنتی مانند اوبر را اختیار کرد و همین جزو نقاط ضعف آن است.

  ملبورن - استرالیا
 ملبورن چهارمیلیون نفره اولین پایتخت استرالیا بود و حاال دومین شهر پرجمعیت این 
کشور محسوب می شود. شهری که لقب بوستانشهر دارد و بار ها عنوان بهترین شهر برای 
زندگی را به خود اختصاص داده است. ملبورن پس از لندن، بوستون و توکیو باالترین 
شهر دانشگاهی جهان است به همین جهت رتبه این شهر از نظر سطح تحصیالت بسیار 
باالست. اما نقطه اصلی قوت این شهر در کامل بودن شبکه نسل چهارم موبایل است 
که امتیاز ۱0 را برای آن به ارمغان آورده است. این شهر در زمینه حمل و نقل عمومی، 
مشارکت شهروندان و ضریب نفوذ اینترنت هم امتیاز های خوبی به دست آ ورده، اما در 
ــتی آن بسیار ضعیف و اکوسیستم اقتصادی آن نیز  مقابل محافظت های محیط زیس

متوسط است.
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راهکار عملی وزیر ارتباطات برای ایجاد منطقه ای قوی تر در مقابله با 
دولت معتاد به تحریم

ماهی که
گذشت

  شفافیت و مبارزه با فساد از فواید دولت 
الکترونیک است

آغاز برنامه  تکمیل پوشش نسل چهارم همراه در مسیر ریلی حرم تا 
حرم به طول 1000 کیلومتر

ــر ارتباطات و فناوری اطالعات، تاکید کرد: امروز ما بیش از  وزی
ــار اقتصادی هستیم و باید هزینه ها را  هر زمان دیگری در فش
ــت کنیم. با تحقق دولت الکترونیک هزینه های دولت و  مدیری

حاکمیت کاهش و بهره وری افزایش می یابد.
ــیه ی بازدید رئیس مجلس  ــدس آذری جهرمی، در حاش مهن
شورای اسالمی از زیرساخت های خدمات دولت الکترونیک در 
ــازمان فناوری اطالعات، با اشاره به اینکه پیاده سازی کامل  س
دولت الکترونیک از تاکیدات مقام معظم رهبری و برنامه ششم 
ــت، گفت: از نظر  ــده اس ــعه به وزارت ارتباطات تکلیف ش توس
زیرساختی در وضعیت خوبی قرار داریم اما برای پیاده سازی این 
تعهدات نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه های حاکمیتی 
هستیم که باید از ظرفیت شورای هماهنگی اقتصادی بین قوا 

استفاده کنیم.
ــوخت  وزیر ارتباطات با بیان اینکه پیش از این برای مدیریت س
ــد اما آن شیوه به رغم  کشور از سیستم الکترونیکی استفاده ش
توسعه یافتگی با مشکالتی همراه بود، توضیح داد: امروز با تصمیم 
گیری مجدد نهادهای درگیر این موضوع مقرر شد کارت سوخت 
بار دیگر به چرخه سوخت گیری وارد شود و در این مسیر وزارت 
نفت، بانک مرکزی، ناجا، سازمان ثبت احوال و وزارت ارتباطات با 
یکدیگر هماهنگی داشته و زیرساختهای دولت الکترونیک برای 
ــتفاده شده است به این معنی که اتصال این  اجرای این طرح اس
سیستم ها از طریق زیرساختهای دولت الکترونیک انجام می شود 
تا در نهایت سوخت گیری به صورت الکترونیکی و از طریق کارت 

سوخت انجام شود.
ــهیل در فرآیند صدور  وی افزود: از فواید دولت الکترونیک تس
مجوزها و اطالعات مورد نیاز کسب و کارها، بهبود شاخص های 
ــرویس G2C به G2B و شفافیت و  ــب و کار با تبدیل س کس

مبارزه با فساد است.
ــان کرد: وقت صحبت سرآمده و دیگر  آذری جهرمی، خاطرنش
ــت. با استفاده از ظرفیت های موجود در فناوری  وقت عمل اس
ــعه خدمات به مردم همت گماریم و همه  اطالعات باید به توس
دستگاه ها با جدیت باید به دولت الکترونیک بپیوندند و مردم 
از موهبات این خدمات به نحو احسنت بهره مند شده و کشور 
ــار موجود در حوزه فناوری استفاده  از ظرفیت ها و منابع سرش

کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، تاکید کرد: 
امروز با دولتی مواجه ایم که معتاد به تحریم 
است، برای مدیریت این تهدید باید منطقه ای  

قوی تر بسازیم.
ــخنرانی در  مهندس آذری جهرمی طی »س
ــپین در باکو« تاکید  کنفرانس نوآوری کاس
ــی مواجه ایم که معتاد به  کرد: امروز با دولت
ــت جهانی را  ــت، رفتاری که امنی تحریم اس
تهدید می کند. برای مدیریت این تهدید باید 

منطقه ای  قوی تر بسازیم.
ــرد: توافق  ــان ک ــات خاطرنش ــر ارتباط وزی
چهارجانبه اخیر آذربایجان، روسیه، ترکیه و 
ایران در حوزه ICT  بخشی از رویکرد منطقه 

قویتر بود.

ــرکت راه آهن، پوشش  با تفاهم همراه اول و ش
ــیر حرم به حرم  ــل چهارم در مس اینترنت نس
)مشهد - قم( و به تهران تکمیل می شود. این 
ــمت  طرح در مراحل بعدی خطوط ریلی به س
ــدس آذری  ــش خواهد داد. مهن ــواز را پوش اه
ــاوری اطالعات،  ــر ارتباطات و فن جهرمی، وزی
در مراسم امضای این تفاهم نامه، با بیان اینکه 
شرکت راه آهن در سال های اخیر در کنار ریل 
اقدام به توسعه فیبرهای نوری کرده است، افزود: 
بر اساس ماده ۶۷ برنامه توسعه کشور تفاهمی 
بین شرکت ارتباطات زیرساخت و راه آهن برای استفاده از این شبکه فیبرهای نوری در مسیر ترانزیت و 
توسعه شبکه ملی، منعقد شده است. آذری جهرمی تاکیدکرد: این اقدام درآمدهای غیر مستقیم راه آهن 
از بخش ارتباطات را محقق می کند و ما نیز می توانیم شبکه گسترده تر و پایدارتری در کنار مسیرهای 
ریلی داشته باشیم. وی افزود: وجود ارتباطات در طول مسیرهای ریلی برای کسب و کارها و شرکت های 
مسافربری می تواند درآمد های جانبی داشته باشد، به طور مثال پخش ویدیو های سرگرمی و یا برخی 

خدمات می تواند در این حوزه فعال شود.
وی به مطالعاتی که برای به دست آوردن مدل اقتصادی انجام شده اشاره کرد و افزود: در نهایت همراه اول 
برای این کار پیشگام شد و در کنار مشترکین خود ماند و با توجه به اینکه در ابتدا، این سرمایه گذاری برای 
آنها سود دهی ندارد، اما ما امیدواریم در آینده با افزایش مسافران در خطوط ریلی به سود آوری مناسبی 
برسد. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به اینکه پوشش مسیر ریلی یک تکلیف برای ما است، گفت: 
در فاز نخست از حرم تا حرم )قم تا مشهد( و از قم تا تهران با هزار کیلومتر مسیر ریلی انتخاب شده و پوشش 
داده می شود و در طول یک سال آینده کل این مسیر پوشش داده شده و در داخل قطار نیز خدمات وای 
فای ارائه می شود.وی افزود: امیدواریم این برنامه اجرایی موجب رضایت مردم باشد و باعث استفاده بیشتر از 
خطوط ریلی و کاهش فشارها به خطوط جاده ای شده و در نتیجه، کاهش آمار تصادفات جاده ای و صرفه 

جویی در هزینه های جانبی تصادفات بر دوش مردم و کشور را داشته باشیم.
در این تفاهم نامه که به مدت ۱۵ ماه اعتبار دارد، شرکت همراه اول متعهد شده است که پوشش دسترسی به 

سرویس های اینترنتی نسل چهارم در سه مسیرریلی تهران به مشهد، زنجان و قم را تکمیل کند.
ــرکت راه آهن نیز با امضای این تفاهم نامه متعهد شد که اپراتورهای معرفی شده به صورت  همچنین ش
انحصاری فروش عمده اینترنت را در مسیرهای فوق در اختیار داشته باشند و این اپراتورها مجاز به تامین 

پهنای باند مشترکین همراه اول هستند.
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به دام افتادن یک شرکت کالهبردار با 500 نرم افزار موبایلی 

ماهی که
گذشت

  گالیه  وزیر ارتباطات از
 جزیره ای بودن اطالعات در کشور

استفاده  هر خانواده  ایرانی از حداقل یک خدمت 
دولت الکترونیک تا سال 1400

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: یک 
شرکت متخلف که ۵00 نرم افزار موبایلی از 
ــی را برای خالی  ادعیه تا عناوین غیراخالق
کردن جیب مردم وارد بازار کرده بود، به دام 
ــدس آذری جهرمی خبر داد که  افتاد. مهن
یک شرکت، در مدت کوتاهی بیش از ۵00 
نرم افزار موبایلی توسعه داده است؛ از پوشش 

ادعیه تا عناوین غیراخالقی! 
وزیر ارتباطات ادامه داد: همه این موارد برای 
خالی کردن جیب مشترکین تلفن همراه با 

سرویس های ارزش افزوده بوده است.
آذری جهرمی تاکید کرد: گزارش به پلیس 
برای رسیدگی بیشتر ارجاع شد و مبالغ به 

مردم بازخواهد گشت.

رییس سازمان فناوری اطالعات ایران استفاده 
ــران را از حداقل یک  ــتقر در ای هر خانوار مس
خدمت دولت الکترونیک در سال را از اهداف 
ــمرد و گفت:  ــال ۱۴00 این سازمان برش س
توزیع یافتگی منصفانه تراکنش خدمات دولت 
الکترونیک از اولویت های جدی در این بخش 
است و از همین نقطه امنیت و عدالت عمومی 
در کشور شکل می گیرد.دکتر امیر ناظمی با 
اشاره به اینکه تا دو سال آتی وارد قرن جدید 
ــال ۱۴00 می شویم، افزود: خلق فرصت  و س
ــهروندان ایرانی از  ــتفاده ش منصفانه برای اس

خدمات دیجیتال اعم از خدمات دولت و بخش خصوصی بدین معنی که خدمت دیجیتال را تا حد ممکن 
افزایش دهیم به همین دلیل بازبینی حوزه های ماموریت و چشم اندازهای جدید سازمان اقدامی مهم بوده 
است.معاون وزیر ارتباطات مفهوم دولت هوشمند و توسعه شرکت های نوپا )نوآفرین( را از پایه های اصلی 
چشم انداز سازمان معرفی کرد و گفت: در مفهوم دولت هوشمند باید بستری را فراهم کنیم که سرویس های 
دولتی سایر دستگاه ها از طریق امکانات موجود نظیر NIX  و GSB )مرکز ملی تبادل اطالعات کشور( 
امکان توسعه و ارائه خدمت را داشته باشند و سرویس های دولتی به جای عرضه محور بودن تقاضامحور 
شوند، به عبارتی باید بدانیم که نیاز شهروندان چیست و بر اساس نیاز مردم خدمات خود را ارائه دهیم.وی 
در تشریح حوزه توسعه شرکت های نوپا که تحت عنوان نوآفرین معرفی می کنیم، افزود: استراتژی کلی ما 
در این بخش تسهیل گری است، بدین معنا که ما قوانین و مقررات مناسب را تدوین و پیشنهاد می کنیم و 
قصد مداخله گری نداریم و سرویسی که بخش خصوصی ارائه می دهد را ارائه نمی کنیم و از امکانات دولتی 
برای توسعه شرکت های نو پا استفاده می کنیم.ناظمی گفت: تالش خواهیم کرد خدمات خود را از طریق 
این شرکت ها به شهروندان ارائه  دهیم و البته باید به جایگاهی برسیم که 20 درصد تراکنش هایی که روی 
GSB انجام می شود از طریق اپلیکیشن هایی خارج از اپ ها و سرویس های دولتی باشد.رییس سازمان 
فناوری اطالعات ایران حوزه دولت هوشمند را از پروژه های اصلی سازمان دانست و سیاست گذاری در حوزه 
دولت الکترونیک و مشارکت در پروژه های ملی از اهداف این بخش معرفی کرد و در این خصوص افزود: 
حضور فعال سازمان در پروژه هایی نظیر کارت سوخت و استعالم یارانه ماهیت پیش دستانه و مشارکتی دارد 
و این رویکرد باعث رشد و توسعه ما می شود و از این رهگذر فرصت لذت دولت هوشمند و بهره مندی از 
خدمات الکترونیک را در شهروندان ایجاد می کند.وی با اظهار امیدواری از اینکه هر دستگاه دولتی حداقل 
یک سرویس خود را از بستر سازمان فناوری اطالعات ایران ارائه کند افزود: ما جهت نیل به اهداف خود 
به همکاری و تعامل دستگاه های نظیر ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی، وزارت کشور، وزارت 

اقتصاد و وزارت بهداشت نیاز داریم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، با توجه به عدم تبادل اطالعات 
ــتگاهی، گفت: داده مربوط به هیچ دستگاهی نیست و  بین دس
ــت و می بایست از این ارزش ملی در راستای  یک ارزش ملی اس

ارائه خدمات بهتر به شهروندان استفاده شود.
ــیون صنایع  ــدس آذری جهرمی در بازدید اعضای کمیس مهن
ــالمی از زیرساخت های دولت الکترونیک  مجلس شورای  اس
ــی، گفت:  ــه کارت بانکــ ــوخت ب ــد اتصال کارت س و  فرآین
زیــرساخت های دولت الکترونیک به لحاظ شبکه ملی اطالعات 
ــاخت های امنیتی و دیتاسنتــر و زیـرساخــت های  و زیر س
ــرم افزاری مربوط به مرکز ملی تبادل اطالعات در زمانی کمتر  ن
از الزام قانون ششم توسعه محقق شده است و در زمینه توسعه 
ــاهد رشد ده برابری هستیم اما این موضوع  دولت الکترونیک ش
نباید ما را فریب دهد چرا که از تعداد 2 هزار ۵00 دستگاهی که 
می بایست به مرکز ملی تبادل اطالعات متصل شوند تعداد 22۵ 
ــتگاه اتصال یافته اند و ما فاصله زیادی تا پیاده سازی کامل  دس

دولت الکترونیک داریم.
ــازی  ــر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکیـد بر آمــاده س وزی
ــور گفت:  آنچه که  ــاخت های دولت الکترونیک  در کش زیرس
امروز برای توسعه دولت الکترونیک نیاز داریم اعتقاد و عزم ملی 
ــدم اعتقاد و تصور واحد از  ــت و  برخی از مدیران به دلیل ع اس
اهمیت استقرار دولت الکترونیک در برابر این عزم ملی مقاومت 

می کنند.
ــود افزود : دولت الکترونیک  ــخنان خ آذری جهرمی در ادامه س
یک نرم افزار یا دیتا سنتر و یک پروژه نیست بلکه شیوه نوینی 
ــت ، دولت با مردم به  ــی دولت و ارتباط دولت با دول از حکمران
ــازی شیوه ها و شفاف سازی فرآیندها و مقابله  منظور بهینه س

با فساد است.
ــور  ــر ارتباطات با گالیه از جزیره ای بودن اطالعات در کش وزی
گفت: هر دستگاهی اطالعات را به صورت انحصاری درون خود 
ــان آزاد اطالعات در  ــداری می کند و غافل از اینکه با جری نگه
ــده  ــاخت های فراهم ش چارچوب پروتکل های موجود و زیر س
ــود و این  ــهروندان ارائه می ش ــریعتری به ش خدمات بهتر و س
اطالعات و داده ها ملی است و باید در راستای منافع ملی مورد 

استفاده قرار گیرد.
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نقش خانواده ها برای مقابله با تخریب هویت کودکان با سوء استفاده از 
فضای مجازی

ماهی که
گذشت

  ظرفیت شبکه IP کشور سه برابر شد

لغو پروانه 500 دفتر پیشخوان بدون فعالیت

ــرکت ارتباطات زیرساخت با اعالم سه برابر شدن  مدیرعامل ش
ظرفیت شبکه IP به عنوان هسته مرکزی شبکه ملی اطالعات، 
از اجرای پروژه ای در کمتر از ۱0 ماه خبر داد که کاهش تاخیر، 
ــمار  ــبکه از نتایج آن به ش ــترس نبودن های ش قطعی و در دس

می رود.
ــاره به توسعه هسته شبکه  ــی شاهکوه با اش دکتر صادق عباس
ملی اطالعات اظهار کرد: مطابق الزامات و سند تصویبی، شبکه 
ملی اطالعات زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور محسوب 
ــود تا همه شبکه ها از طریق هسته مرکزی بهم متصل  می ش
باشند که شبکه ارتباطات زیرساخت است و از فیبرنوری، شبکه 

انتقال و شبکه IP تشکیل شده است.
 IP وی توسعه اخیر شبکه ملی اطالعات را مربوط به توسعه شبکه
کشور دانست و افزود: در چند سال اخیر حدود ۷0 هزار کیلومتر 
فیبرنوری در کشور کشیده شده که روی آن شبکه انتقال قرار دارد 
ــبکه IP اکنون به سه برابر قبل افزایش ظرفیت داشته  و حاال ش
است.عباسی شاهکوه با بیان اینکه با توسعه شبکه IP تعداد نقاط 
مرکزی از 2۴ به ۱۷ کاهش پیدا می کند، تصریح کرد: با این روش 
شبکه ملی اطالعات از نظر کیفیت و پایداری در وضعیت بهتری 
قرار می گیرد و تاخیرها، احتمال قطعی و در دسترس نبودن شبکه 
IP کاهش می یابد. ضمن اینکه با پیاده سازی کامل نسخه شش
نقاط حضور زیرساخت در شبکه IP از ۹0 به ۱0۵ نقطه افزایش 

می یابد.
وی افزود: در اردیبهشت ماه ظرفیت شبکه انتقال به بیش از 22 
 IP ترابیت بر ثانیه رسید که ما اکنون بخشی از آن را برای شبکه

استفاده می کنیم.
مدیرعامل شرکت ارتباطات  خاطرنشان کرد: در ۱0۵ نقطه  IP و 
شاید در 2۵0 نقطه نیز شبکه انتقال وجود دارد و فیبر در بیش از 

۳۵0 شهر رد شده است.
وی با اشاره به این افزایش ظرفیت افزود: این پروژه کمتر از ۱0 ماه 
از قرارداد تا اجرای نهایی به طول انجامید که در طول پروژه نیاز به 

قطعی هایی بود که بدون احساس مزاحمت انجام گرفت.  
ــاخت با اشاره به سه برابر شدن ظرفیت  مدیرعامل شرکت زیرس
ــروژه ظرفیت از ۷ ترابیت بر  ــار کرد: پس از اجرای این پ IP، اظه
ــه برابر  ــد که حدود س ثانیه به حدود 20 ترابیت بر ثانیه می رس

افزایش دارد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: با هجمه سنگینی 
که برای تخریب هویت کودکان به ویژه با سوء 
استفاده از فضای مجازی وجود دارد، متاسفانه 

خانواده ها به نقش خود کم توجه هستند.
ــتین همایش  ــیدمحمد بطحایی، در نخس س
ملی هویت کودکان ایران اسالمی گفت: نقش 
خانواده ها به ویژه در هویت بخشی در کودکان 
ــت و امروز با هجمه  ــیار حائز اهمیت اس بس
ــنگینی که برای تخریب هویت کودکان به  س
ــتفاده از فضای مجازی وجود  ویژه با سوء اس
ــفانه خانواده ها به نقش خود کم  دارد، متاس
توجه هستند و متوجه نیستند که یک کودک 
ــن فیلمبرداری  ــاله مانند یک دوربی چهار س
کامال از رفتار پدر و مادر و خواهر و برادر خود 
ــه های او به این  فیلمبرداری می کند و ریش

ترتیب شکل می گیرد.
بطحایی بیان کرد: رفتارها در محیط خانواده، برنامه های تلویزیونی و .... همه در رفتار کودکان اثر دارد 
زیرا شالوده های رفتار و هویت کودکان از همینجا شکل می گیرد بنابراین پر کردن جای خالی خانواده ها 

برای هویت سازی و تعمیق هویت از عهده آموزش و پرورش خارج است.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: ما باید به شدت در حوزه آموزش خانواده ها سرمایه گذاری کنیم و این 
کار را آغاز کرده ایم و امروز با افتخار می گوییم که ۷0 درصد کودکان واجد شرایط در پیش دبستانی ها 
مشغول یادگیری هستند که این عدد تا هفت سال پیش ۱۱ درصد بوده و جمهوری اسالمی با موفقیت 
در این زمینه توانسته یک گام بسیار جدی و بلند در حوزه تعلیم و تربیت و آموزش عمومی بردارد و این 

اتفاقا از مواردی بوده که با کمترین حمایت دولت اتفاق افتاده است.

ــررات و ارتباطات  ــازمان تنظیم مق ــس س ریی
رادیویی با اعالم لغو پروانه ۵00 دفتر پیشخوان 
بدون فعالیت، گفت: سازمان های خدمت رسان 
مانند ثبت احوال، تامین اجتماعی و وزارت کار 
باید سرویس های خود را در این دفاتر ارائه کنند 
ــری را راه اندازی  و نباید به صورت موازی دفات

کنند.
حسین فالح جوشقانی، درباره آخرین وضعیت 
دفاتر پیشخوان گفت: بر اساس اساسنامه شرکت 
ــاماندهی این دفاتر به سازمان  ــت، س ملی پس
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سپرده شده 
است که با بررسی های انجام شده تعداد بسیاری 
ــده در این حوزه در حد  از پروانه های صادر ش
صدور پروانه بدون هیچ اقدامی باقی مانده که بر 

همین اساس بالغ بر ۵00 پروانه لغو شد.
وی راه اندازی دفتر و ارائه سرویس را دو مشکل 
ــرد و افزود:  ــخوان عنوان ک ــی دفاتر پیش اصل
ــازمان های خدمت رسان مانند ثبت احوال،  س
تامین اجتماعی و وزارت کار باید سرویس های 
خود را در این دفاتر ارائه کنند و نباید به صورت 

موازی دفاتری را راه اندازی کنند.



w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

13

13
97

اه 
ر   م

/آذ
 3

9  
اره

شم

کنکاش

عامل اصلی تأخیر در هوشمندسازی پایتخت، خألهای حقوقی و قانونی است

در تهران هوشمند به طور حتم فساد اداری کاهش چشمگیری خواهد یافت

دکتـر کاظم جاللی:

سید محمود میرلوحی:

ــالمی،  ــورای اس رئیس مرکز پژوهش های مجلس ش
گفت: برای حرکت صحیح در مسیر پیاده سازی پروژه 
ــمند نیازمند تدوین چارچوب هایی برای  تهران هوش
ــمند و پر کردن خألهای حقوقی در  اداره شهر هوش

حوزه های مختلف هستیم.
ــه فناوری  ــه اینک ــاره ب ــم جاللی با اش ــر کاظ دکت
ــات در حال تغییر دادن نقش، کارکرد و قدرت  اطالع
دولت هاست، گفت: از این رو، کاربردهای فناوری های 
ــت. این  ــترش اس رایانه ای در اداره دولت ها روبه گس

گسترش می تواند در خدمت افزایش کارایی و اثربخشی دولت ها و خدمات رسانی به 
شهروندان موثر باشد.

ــاره کرده و گفت:  ــهرها اش ــازی کالن ش وی به خألهای قانونی در حوزه هوشمندس
ــعه، توجه زیادی به مقوله دولت الکترونیک و خدمات  ــم توس در الیحه برنامه شش
الکترونیک شده است، به طوری که در چند ماده احکامی در خصوص توسعه خدمات 
ــالمت الکترونیک،  ــت. در این احکام به س ــی و دولت الکترونیک آمده اس الکترونیک
ــاخت ارتباطی، پایگاه های اطالعات  بانکداری الکترونیک، خدمات الکترونیک، زیرس
ــتیابی به جایگاه دوم منطقه در دولت  ــت و دس ــده اس دولت و دورکاری پرداخته ش
الکترونیک، منطقه هدف گذاری شده است.جاللی ایجاد و توسعه شبکه ملی اطالعات، 
ــتراک گذاری رایگان اطالعات دستگاه های  تدوین نقشه جامع دولت الکترونیک، اش
ــارج از محیط اداری  ــات و ارائه خدمات قابل انجام خ ــبکه ملی اطالع اجرایی در ش

ــعه  ــت را از المان های توس ــخوان دول به دفاتر پیش
شهر هوشمند دانست و گفت: عامل اصلی تأخیر در 
هوشمندسازی پایتخت، اجرا نکردن یا اجرای ناکارآمد 
احکام مرتبط با هوشمندسازی و دولت الکترونیکی در 
برنامه پنجم توسعه کشور است و امیدواریم براساس 
برنامه ششم بتوانیم به این برنامه به صورت کامل جامه 

عمل بپوشانیم.
به گفته نماینده مردم تهران در مجلس، در حال حاضر 
در کشور هم در عرضه خدمات الکترونیکی و هم در 
ــتیم که این امر به دلیل نبود  ــد خدمات دولت الکترونیکی با چالش روبه رو هس تولی
ــخص نبودن متولی در هر دو عرصه تولید و  ــتگاه های مسئول و مش تعامل مؤثر دس

عرضه رخ داده است.
ــور گفت: هوشمند سازی پنج  ــده در وزارت کش ــاره به تصمیمات اتخاذ ش وی با اش
شهر ارومیه، اصفهان، تبریز، مشهد و تهران هدف گذاری شده است که برای حرکت 
ــهر هوشمند و پر  ــیر نیازمند تدوین چارچوب هایی برای اداره ش صحیح در این مس
ــرمایه گذاری  کردن خألهای حقوقی در حوزه های قانون گذاری و مقررات گذاری، س
ــی به تحقیق و توسعه و فناوری  ــان و مطمئن به سرمایه، دسترس ــی آس و دسترس
ــب و کار در شرایط جدید  ــرفته، ظرفیت سازی کارآفرینان، تنظیم محیط کس پیش
بازار و فرهنگ سازی برای زیستن در سازگاری با بوم سازگان جدید شهــر هوشمند 

هستیم.

ــث  ــت: بح ــران، گف ــهر ته ــورای ش ــو ش عض
هوشمندسازی و شهر هوشمند چند سالی است 
ــرای آن برنامه های مختلفی  ــده و ب که مطرح ش
هم در نظر گرفته شده است، اما در حوزه شهری 
ــهری  ــاله مدیریت یکپارچه ش ــا زمانی که مس ت
ــهری صد پارچه  رخ ندهد و به نوعی مدیریت ش
باشد نمی توان نتیجه مطلوبی از این طرح کالن 

گرفت.
سید محمود میرلوحی، به اهمیت هوشمندسازی 
ــران یک  ــرد و افزود: ته ــاره ک ــهر تهران اش ش
کالن شهر است و نزدیک به ۵۵ درصد از مالیات 

کشور در این شهر پرداخت می شود و ۴0 درصد اقتصاد کشور نیز در تهران فعال 
ــت. از این رو طبق مستندات، شهر تهران در حوزه دیجیتال و خدمات آنالین  اس

در کشور رتبه نخست دارد.
 به عنوان مثال نزدیک به نیمی از تلفن های همراه و اینترنت کشور در این شهر 

فعال هستند.
میرلوحی اذعان کرد: عالوه بر اینها شهرداری تهران با وجود برخورداری از هزار و 
۴00 کیلومتر فیبرنوری، در اختیار داشتن دوربین های کنترل ترافیک و امکاناتی 
ــته در حوزه هوشمندسازی اقدام  ــازی دارد، نتوانس که در حوزه DIS و  شهرس

مناسبی انجام دهد.
میرلوحی هوشمندسازی را در سه سطح قابل اجرا دانست و عنوان کرد: اول آنکه 
ــهرداری به صورت اتوماسیون باشد و بعد از آن ارائه تمام خدمات  کل خدمات ش
ــا و... باید به گونه ای  ــازی، مناقصه ها، قراردادها، مزایده ه ــهری از جمله شهرس ش

ــد از منــزل و حتی  ــد که مراجعان بتوانـن باش
وقتی در سفر هستند استفاده کننـــد.

ــوم نیز جزو اولویت های شورای پنجم   سطح س
ــهر هوشمند باشد؛  ــت که ش بوده و آن این اس
ــه ما بتوانیم به عنوان پایه مرکز  به این معنی ک
ــایر سازمان ها و دستگاه های موجود  داده ها با س
در تهران که به شهروندان خدمات ارایه می دهند 

در ارتباط باشیم. 
ــازمان ها با هم یکپارچه  به بیان ساده تر تمام س
شوند. وی به مزیت های هوشمندسازی پایتخت 
ــن وضعیتی  ــزود: در چنی ــرد و اف ــاره ک هم اش
شهروندان می توانند خدمات بهتر و با کیفیت تری دریافت کنند، هزینه ها کاهش 
ــفافیت  پیدا کرده، میزان رضایت طرفین افزایش پیدا می کند و از همه مهمتر ش

اداری بیشتر می شود.
ــاد  ــد به طور حتم فس ــیون باش به گفته وی اگر تمام خدمات به صورت اتوماس
ــمگیری خواهد داشت، لذا شهرداری تهران و شورای شهر در  اداری کاهش چش
ــمند را عملی کنند تا همه شهروندان  ــتند تا بتوانند پروژه تهران هوش صدد هس
تهرانی به صورت ملموس این مقوله را تجربه کنند و بتوانند به راحتی، دسترسی 

همیشگی به خدمات مورد نیاز خود داشته باشند. 
عضو شورای شهر تهران در پایان، داشتن شهر هوشمند را برای کشور امری مهم 
ــمند عالوه بر ایجاد مقدمات، باید  ــت: برای داشتن شهر هوش خواند و اظهار داش
ــیار مهم  ــود تا در این حوزه که بس قوانین و مقررات هماهنگ با آن نیز تنظیم ش

است مدیرت یکپارچه شهری رخ دهد.



13
97

اه 
ر   م

/آذ
 3

9  
اره

شم
w

w
w

.4
G

ne
w

s.
ir

14

کنکاش

برای هوشمندسازی شهر تهران به امکانات سخت افزاری مناسب نیازمندیم

مهمترین چالش هوشمندسازی شهرها پیرامون فناوری های جدید و پیشرفته است

دکرت مجید عباسپور: 

دکرت علی اکرب جاللی:

رئیس مرکز تحقیقات و مطالعات زیست محیط و انرژی 
ــدود زیادی در  ــازی تا ح گفت: دانش فنی هوشمندس
ــکل  تهران وجود دارد و می توان گفت در این حوزه مش
نداریم، اما عالوه بر آموزش نیاز به امکانات سخت  فزاری 

مناسب تری داریم.
ــتاد دانشگاه صنعتی شریف،  دکتر مجید عباسپور، اس
شهر هوشمند را دارای دو بعد دانست و افزود: در مقوله 
شهر هوشمند یکی مبحث حوزه پایدار شهری و دیگری 
تاب آوری شهری باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که هر دو 
بعد یا یکدیگر ارتباط دارند. عالوه بر این بحث، هوشمند 

بودن نیز دو جنبه دارد، یکی جنبه نرم افزاری است که می تواند به هوشمند شــدن یک 
شهر کمک کند و دیگری بحث سخت افزار است که شامل برنامه هــای مختلفــی از 
جمله در حوزه توسعه حمل و نقل عمومــی و... می شود که می تواند به هوشمندسازی 
کمک شایانی کند.وی ادامه داد: در بحث نرم افزاری اقداماتی صورت گرفته، ساده ترین 
نمونه آن چراغ های شمارنده راهنمایی و رانندگی است، که البته آنها نیز مشکالت خاص 

خود را دارند و هنوز آن طور که باید هوشمندسازی و عملیاتی نشده اند. 
عالوه بر این راهکارهایی که در خصوص برنامه ریزی ساعات کار مطرح شده می تواند به 
کاهش ترافیک کمک کند. در کل در این بخش می توان به استارت آپ های مختلف و 

خدمات گوناگونـی که می تواننــد به شهروندان ارایه دهنــد، اشاره کرد.
عباسپور هوشمندسازی را دارای درجات مختلفی خواند و اظهار داشت: عملی شدن هر 
درجه و مرحله، به امکانات، آشنایی با فناوری ها و امکان پیاده سازی این فناوری ها ارتباط 
تنگاتنگی دارد. به عنوان مثال شهروندان اپلیکیشن هایی در اختیار دارند که به آنها میزان 
آلودگی هوا در مناطق مختلف شهر را گزارش می دهد؛ شهروندان می توانند در خصوص 

تردد و رفت و آمدهای خود با آگاهی باالیی تصمیم گیری 
کنند.این استاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: نکته ای که 
باید توجه داشت این است که هوشمندسازی بخش های 
مختلفی مانند پاسپورت ها، حمل و نقل، خدمات عمومی 

و... را شامل می شود.
 به عنوان مثال اگر ما بخواهیم برای کاهش مصرف انرژی 
در مناطق شهری صحبت کنیم باید بتوانیم سیستم های 
هوشمند را به داخل خانه ها ببریم. برای نمونه می توانیم 
ــتم های بی.ام.اس در خانه ها استفاده کنیم و یا  از سیس
ــه دمای بیرون و داخل را برای  موتورخانه قابلیت مقایس
باال و پایین بردن دما داشته باشند که در این صورت می توانیم از اتالف انرژی جلوگیری 
ــت بلکه در حوزه منابع، امنیت و... هم  کنیم. این امر تنها در بخش انرژی کارآمد نیس

می توان از آن استفــاده کاربــردی کرد.
وی در رابطه با هوشمندسازی شهر تهران گفت: هوشمندسازی در تهران شروع شده 
ــازی نشده است. از همین رو بحث آموزش در این  ــتی پیاده س اما برخی از آنها به درس
ــتم هایی که اجرا می شود بتوان به درستی  ــیار کارآمد خواهد بود تا از سیس زمینه بس

بهره برداری کرد.
ــپور در پایان بیان کرد: اگر بخواهیم تهران را با شهرهای هوشمند دنیا مقایسه  عباس
ــده است؛  ــمند ش کنیم و درصدی به آن بدهیم، فکر می کنم تهران 2۵ درصد هوش
به بیان دیگر از صددرصد ایده آل یک شهر هوشمند، تهران تاکنون 2۵ درصد مسیر 
ــان می دهد که ما نیاز داریم تا میان سازمان های مختلف  ــت و این نش را طی کرده اس
همکاری مناسب تری ایجاد کنیم تا بتوانیم زودتر و بهتر به هدف خود برسیم که همان 

هوشمندسازی کالن شهر تهران است.

ــگاه علم و  ــکده برق دانش عضو هیات علمی دانش
ــمندانه و  ــد بر ضرورت ورود هوش ــت با تاکی صنع
ــاوری ارتباطات و اطالعات،  ــتفاده صحیح از فن اس
ــرفت های روز دنیا  گفت: در این حوزه باید با پیش

همراه شویم.
ــا مزیت های  ــی در رابطه ب ــر جالل ــر علی اکب دکت
ــمند، گفت: اگر  ــران هوش ــروژه ته ــازی پ پیاده س
ــمند اجرا شود، رفت  ــهر هوش در تهران، پروژه ش
ــق تصویر و  ــده و همه از طری ــا محدود ش و آمده
ــیاری از کارها را انجام دهند و  ویدئو می توانند بس
بدین صورت شاهد ترافیک و بسیاری از معضالت 
ــهر با آن مواجه  نخواهیم بود،که در حال حاضر ش

است.
این استاد دانشگاه اشتغال زایی و پدید آمدن مشاغل جدید را از دیگر مزیت های 
 ICT هوشمندسازی تهران دانست و گفت: کارآفرینی در دنیای امروز به واسطه
ــتند. کارآفرینان  ــاغل جدید دانش محور هس ــود و به بیان دیگر، مش انجام می ش

حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات نقش ویژه ای در این زمینه ایفا می کنند.
ــگاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه ۸0 درصد زندگی آینده ما در  ــتاد دانش اس
فضای مجازی خالصه می شود، تصریح کرد: اینترنت انسانی تمام و اینترنت اشیاء 
در جهان آغاز شده است، بنابراین ما باید جهانی بیندیشیم. عالوه براین، پرواضح 

ــت با این تفاسیر،  ــعه اس ــت که  IT محور توس اس
شهرهای ما نیز باید بر این مبنا شکل گیرند.  

ــران در حوزه دولت  ــه وضعیت ای ــا بیان اینک وی ب
ــی و فناوری های  ــارت الکترونیک ــک، تج الکترونی
ــب نیست، گفت: البته در برخی  نوین و جدید مناس
شاخص ها و زیرساخت ها شرایط بهتر و مطلوب تری 
ــته وجود دارد، اما برای رسیدن به  ــبت به گذش نس
ــای مذکور به  ــمند باید در حوزه ه ــهر هوش یک ش

شرایط ایده آل دست پیدا کنیم.
ــران در زمینه  ــن نکته که ای ــاره به ای جاللی با اش
ــور دنیا  خدمات دولت الکترونیک در بین ۱۶۴ کش
هم اکنون رتبه ۹0 دارد، تاکید کرد: البته در زمینه 
خدمات نوین بانکداری الکترونیکی نیز ایران جایگاه 
ویژه ای در بین کشورهای همسایه و حتی جهان دارد و با اشراف و آشنایی مردم 

با این گونه خدمات وضعیت مطلوب تری نیز پیدا خواهیم کرد.
ــاختی و خدماتی که در حوزه فناوری  ــیاری از حوزه های زیرس وی افزود: در بس
ــمند،  ــات و ارتباطات فعالیت می کنند و به ویژه در مقوله تلفن همراه هوش اطالع
ــورمان وضعیت رو به بهبود و پیشرفته ای داشته است اما هنوز هم مهمترین  کش
چالش و مشکل اساسی در رابطه با هوشمندسازی شهرها در راستای فناوری های 

جدید و پیشرفته است.
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مهمترین خال در هوشمندسازی شهر تهران، عدم مدیریت یکپارچه شهری است

برای هوشمندسازی شهر تهران باید رویکرد نهادها تغییر یابد

دکرت کامل دهقانی فیروزآبادی:

دکرت علی کرمانشاه:

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس در رابطه با مزایای هوشمندسازی شهر تهران، 
ــهر هوشمند صحبت می کنیم  گفت: زمانی که از ش
منظورمان شهری است که تردد و استفاده از وسایل 
ــت و در نتیجه  ــیده اس ــه در آن به حداقل رس نقلی
ــهروندان آن محیط زیست پاک دارند و می توانند  ش
ــر کمال دهقانی  ــالمی را تنفس کنند.دکت هوای س
ــمند، گفت: شهر  ــهر هوش فیروزآبادی در تعریف ش
ــت که در آن از تمام تجهیزات  هوشمند شهری اس
ــیون  ــمندی که در حوزه دیجیتال و مکانیزاس هوش
ــتفاده شود؛ در چنین شهری حمل و  وجود دارد اس

نقل بر مبنای حساب شده و مدیریت شده انجام می شود.وی ادامه داد: نمونه بارز چنین 
موضوعی فعالیت تاکسی های آنالین است که از طریق آن شهروندان هر کجای شهر 
ــیله تلفن همراه خود به مقصد می رسند. در نتیجه مسافر و راننده  ــتند به وس که هس
ــر را راحت تر پیدا کرده و ترددهای غیر ضروری نیز کاهش پیدا می کند و یا به  یکدیگ
ــال اخیر جای خود را میان مردم  عنوان مثال پرداخت های الکترونیکی که در چند س
باز کرده و جایگزین پرداخت های سنتی در بانک ها شده است از نمونه های روشن این 
هوشمندسازی هستند.دهقانی فیروزآبادی با اشاره به این نکته که به اعتقاد من برای 
ــمند تمام امکانات موجود باید با مدیریت یکپارچه شهری  رسیدن به یک شهر هوش
هماهنگ شود، تصریح کرد: در بسیاری از سطوح می توان شهر هوشمند را تعریف کرد 
اما الزمه اصلی آن قانون مند شدن و یکپارچه شدن مدیریت شهری است. اینگونه است 
که شهر هوشمند در نهایت منجر به آرامش و بهبود کیفیت زندگی شهروندان می شود.
ــهر تهران را عدم مدیریت یکپارچه شهری  ــازی ش وی مهمترین خال در هوشمندس

دانست و گفت: در کالن شهرها اختیارات بسیاری به 
ــورای شهر می دهند، چرا که این شورا نمایندگان  ش
ــتند و می توانند در راستای نیازهای مردم  مردم هس
برنامه ریزی کنند. دیگر نمی توان شهرها را به صورت 
سنتی اداره کرد. برای اداره شهرها نیاز به درآمد وجود 
دارد؛ درآمدها یا از طریق شهروندان در قبال خدماتی 
که دریافت می کنند پرداخت می شود یا عوارضی است 
که پرداخت می کنند.وی تاکید کرد: متاسفانه در حال 
ــورای شهر در تعیین و نوع پرداخت  حاضر دست ش
ــت و خالهای قانونی در این زمینه  عوارض ها باز نیس
ــت این  وجود دارد. نکته ای که باید به آن توجه داش
است که تمام شهرها را نمی توان به یک شکل اداره کرد. هر شهری مدیریت خاص خود 
را می طلبد، درست است که باید یک قانون مدون و پایه برای این کار در نظر گرفت. اما 
اختیارات و تعیین مقررات پایین دستی را باید بر عهده شورای شهر هر شهری گذاشت.
وی در ادامه ضمن ارائه راهکار پیرامون این موضوع گفت: باید قوانین را جز به جز بررسی 
کرد تا بتوان به یک قانون اجرایی مناسب دست یافت. به عنوان مثال هر کس که از شهر 
بهره بیشتری می برد باید عوارض بیشتری نیز پرداخت کند. باید کوچه به کوچه شهر 
را بررسی کنیم تا بتوانیم مشکالت شهر را برطرف کنیم. نمی شود با محدود کردن و 
بستن دست نیروهای شهرداری و شورای شهر، انتظار اداره مناسب شهرها را داشت.این 
نماینده مجلس در پایان افزود: تمام دستگاه های اجرایی که در یک شهر خدمات ارایه 
می دهند، باید مدیریت یکپارچه ای داشته باشند، چرا که تمام اینها برای ارایه خدمات به 
مردم و تامین زیرساخت های شهر فعالیت می کنند. لذا باید تمام این سازمان ها از طریق 

یک نهاد کنترل شوند تا روز به روز شاهد پیشرفت شهر باشیم.

ــگاه  ــکده مدیریت و اقتصاد دانش عضو هیات علمی دانش
صنعتی شریف، گفت: در امر هوشمندسازی، شهر نقش 
ــام ابزارها درون آن  ــیار مهم و پررنگی دارد، چون تم بس
است و تمام اتفاق ها نیز داخل شهر رخ می دهد، از همین 
رو شهر را می توان بستر و پایه هوشمندسازی معرفی کرد.
دکتر علی کرمانشاه خاطرنشان کرد: هوشمندسازی کمک 
می کند که نگاهی جدید به شهر داشته باشیم. امری که 
ــهرداری ها با آن روبه رو هستیم  امروزه در برنامه های ش
این است که دیگر شهرها را یک کالبد و جسم نمی دانند، 
ــهر بسیار تأکید  بلکه در تمام دنیا روی مفاهیم جدید ش
ــود. یکی از مفاهیم جدید نیز همان بستر و پایه و  می ش
ــت؛ به بیان دیگر شهر را به عنوان  ــاس بودن شهر اس اس
یک بستر در نظر می گیرند که این تنها یک کلمه نیست، 

بلکه بار معنایی بسیاری دارد؛ وقتی از این امر صحبت می کنیم به ضرورت وجود یک 
ــطوح مختلفی دارد، اشاره می کنیم.وی تأکید کرد: به طور معمول  اکوسیستم که س
ــهر وجود دارد نیز دگرگون  ــنتی که در یک ش در این دیدگاه نوین نقش نهادهای س
می شود و در این صورت شهرداری باید ساختار شهر خود را متحول کند، لذا مدیران 
شهرداری باید تالش خود را بر روی این امر متمرکز کنند که در این نگاه جدید دیگر 
خود بسیاری از فعالیت ها را انجام ندهند و براساس اکوسیستم، پلتفرم ها و برنامه های 
ــاخت ها  ــانی زیرس ــهیل امور تنها به بهبود و به روزرس خود را پیش ببرند و برای تس
کمک کنند.کرمانشاه با اشاره به اینکه هوشمندسازی تهران یک اقدام بزرگ است و 

ــد هر فعالیت بزرگ دیگری تنگناها و خألهایی دارد،  مانن
تصریح کرد: اگر بخواهیم چالش های هوشمندسازی تهران 
را دسته بندی کنیم، می توانیم آنها را به چالش های فناورانه، 
فنی و... تقسیم کنیم که هر کدام مسایل مربوط به خود را 
دارند، اما در مقابل اینها چالش های نهادی و فرهنگی وجود 
دارد که به عقیده من بخش بزرگ مشکالت هوشمندسازی 
ــت.وی عنوان کرد: به عقیده من تا  مربوط به این حوزه اس
هوشمندسازی نهادی رخ ندهد شهر هوشمند نخواهد شد 
و یکی از عمده چالشهای نهادی هم این است که دستگاهها 
ــوژی را به خدمت تقویت نهادهای ناکارآمد  معموالً تکنول
خود می گیرند و این امر تأثیر معکوس بر روی نتیجه کار 
خواهد گذاشت. به بیان ساده تر با این روش مدیریتی در 
بسیاری از موارد فناوری به جای آنکه تسهیل کننده باشد، 
روند کار را سخت تر و پیچیده تر میکند. دلیل این امر هم مدل های به کارگیری فناوری 
است.این استاد دانشگاه افزود: در هوشمندسازی، مردم و کاربر، محور رویدادها هستند 
ــود، که این  ــکالت آنها به کار گرفته می ش و فناوری در خدمت مردم و برای حل مش
امر یک تغییر و تحول نهادی است؛ از همین رو نهادها باید تغییر رویکرد دهند. اولین 
اقدامی که نهادها می توانند انجام دهند این است که درهای خود را به روی مردم باز 
کنند و آمادگی تقسیم اطالعات با مردم را داشته باشند که اگر این آمادگی رخ دهد، 
ــایانی کند و در آن صورت می توان گفت هوشمندسازی در  فناوری می تواند کمک ش

شهر تهران در حال رخ دادن است.
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زهرا طاهری 

آنچه در دومین هامیش و منایشگاه بین املللی تهران هوشمند گذشت
به همت دبیرخانه و مرکز »تهران هوشمند« وابسته به سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران، دومین همایش و نمایشگاه تهران 

هوشمند در روزهای ۱۹ و ۲۰ آذرماه سال ۹۷ در برج میالد تهران برگزار شد.

هوشمندسازی شهر به معنای ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان است
مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران: 

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران، گفت: هوشمندسازی 
تنها الکترونیک کردن شهر نیست، بلکه به معنای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان 
است.محمد فرجود در افتتاحیه دومین همایش تهران هوشمند، اظهار امیدواری کرد 
که این رویداد راهگشای حرکت پرشتاب به سمت هوشمندسازی در همه شهرهای 
ــمند« اسفندماه سال  ــتین همایش »تهران هوش ــود.وی با بیان اینکه نخس ایران ش
گذشته برگزار شد، گفت: در آن همایش هدف، تبیین مفهوم و ابعاد شهر هوشمند 
بود. آموختیم که شهر هوشمند مفهومی پیچیده دارد و هر کسی تعریف خاصی از آن 

دارد، بنابراین سعی کردیم  تعریف مشخصی از آن ارائه کنیم.
به گفته فرجود، شهر هوشمند فقط به معنای الکترونیکی شدن شهر نیست، بلکه به 

معنای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.  
مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران با بیان اینکه در ۹ ماه 
گذشته سعی کردیم، بر چالش های شهر متمرکز شویم و راهبردهای شهر هوشمند 
را به کمک متخصصان تبیین کنیم، افزود: در این مسیر هر چه مطالعه کردیم را در 
قالب اسناد پشتیبان در اختیار عموم قرار دادیم. برنامه تهران هوشمند را در مجامع 
ــتراک  ــور به اش ــهرهای کش ــایر ش بین المللی ارائه کردیم و یافته های خود را با س
گذاشتیم.   فرجود ادامه داد: در حوزه سیاست گذاری نیز برنامه تهران هوشمند را به 
ــفافیت برای ذینفعان ارائه کردیم تا تصویر روشنی از داده های شهر ایجاد  منظور ش
شود. در مسیر تهران هوشمند آموختیم که مهم ترین رکن، مشارکت شهروندان در 

اداره شهر است، به همین دلیل هم سامانه »با هم« را ایجاد کردیم.  وی با اشاره به 
همکاری با بخش خصوصی و دانشگاه ها از ایجاد نخستین مرکز توسعه فناوری های 
شهر هوشمند در دانشگاه صنعتی شریف خبر داد.  فرجود به چند نمونه از اقدامات 
ــهرداری تهران در زمینه شهر هوشمند اشاره کرد و گفت: سامانه »تهران  اجرایی ش

من« را به عنوان درگاه واحد خدمات شهرداری ارائه کردیم.  
وی افزود: همچنین مجموعه ای از اقدامات اجرایی تا انتهای سال آینده به سرانجام 
خواهد رسید. برخی از آن ها در مرحله اجرا، برخی شروع شده و برخی در فاز مطالعه 

قرار دارند.
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شهر هوشمند بسیار فراتر از شفافیت و مبارزه با فساد است
رییس شورای اسالمی شهر تهران:

ــهر تهران بر لزوم بهره گیری از  رییس شورای اسالمی ش
ــهری تاکید کرد و گفت :  فناوری های نوین در مدیریت ش
باید بهره گیری از فناوری های نوین در مدیریت شهری در 
دستور کار قرار گیرد و از مقاومت و یا موازی کاری پرهیز 
شود.محسن هاشمی در سخنانی، گفت : لیست امید با شعار 
»شفافیت و آگاهی افکار عمومی و شهروندان از کیفیت اداره 
شهر« توانست از حمایت بی سابقه مردم برخوردار شود، لذا 
انتظار عمومی این است که در این دوره حدود یک سوم آن 
سپری شده است شعارها و وعده های داده شده، عملی شود.

وی افزود: بی تردید راه تحقق شفافیت انتشار اطالعات است 
ــتین شهردار منتخب شورای پنجم یعنی  و در دوره نخس

آقای نجفی، اولین گام در مسیر تحقق شفافیت با راه اندازی سامانه شفافیت برداشته شده، 
امیدواریم آقای حناچی گام های تکمیلی این مسیر را طی کند.رییس شورای اسالمی شهر 
تهران به روز جهانی »مبارزه با فساد« نیز  اشاره کرد و گفت : این روز از سال 200۳ از سوی 
سازمان ملل متحد برای تقویت مبارزه با فساد در کشورهای جهان و سازمان های بین المللی 
نامگذاری شده و هر حرکت شورای شهر پنجم در مسیر شفاف سازی مدیریت شهری را 

می توان یکی از نمادهای مهم مبارزه با فساد خواند.
وی ادامه  داد: مبارزه با فساد از اولویت های  نظام جمهوری اسالمی ایران  و نظام بین الملل 
است و حدود دو سال پیش از نامگذاری این روز توسط سازمان ملل ، رهبر مقام معظم 
رهبری در فرمان هشت ماده ای مبارزه با فساد که در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸0 صادر شد، 

بر عزم جمهوری اسالمی ایران در مبارزه با فساد تاکید کردند 
و مطالبه عمومی مردم و شهروندان تهرانی نیز در همین جهت 
قرار دارد.هاشمی با اشاره به این که شهر هوشمند موضوعی 
بسیار فراتر از شفافیت و مبارزه با فساد است، خاطر نشان کرد: 
شهر هوشمند می تواند بستر اصلی توسعه اقتصادی و کاهش 
هزینه های اداری شهر و رونق کسب و کار را فراهم  کند.وی 
ــامانه »تهران من« که توسط سازمان فناوری  با اشاره به س
شهرداری تهران عملیاتی شده است، افزود: در طرح جدید 
ترافیک این سامانه مورد استفاده قرار گرفت و می تواند بستر 
تحقق درآمد پایدار مشارکت عمومی و تصمیم گیری های 
شهری و رونق کسب و کارهای نوپا یا استارت تاپ ها باشد. 
در شرایط رکود اقتصادی و مشکالت معیشتی مردم به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی 
کمک می کند. قطعا استفاده از ظرفیت شهر هوشمند می تواند به استفاده بیشتر و بهینه 
از حمل و نقل عمومی و یا شبکه معابر شهری منتهی شود که هم اکنون نیز برخی از 

نرم افزاری ها در این مسیر وارد شده است.
رییس شورای اسالمی شهر تهران ابراز امیدواری کرد که مجموع سازمان ها و معاونت های 
شهرداری تهران به استقبال استفاده از فناوری های نوین در مدیریت شهری بروند و در 
ــن باره گفت: امیدوارم آنها از مقاومت و یا موازی کاری پرهیز کنند تا به  این  ترتیب از  ای
اتوماسیون اداری شهرداری در مسیر استفاده از مدیریت شهری هوشمند بهره بیشتری 

گرفته شود.

هوشمندسازی شهر، نه انتخاب بلکه الزام است!
شهردار تهران: 

شهردار تهران، گفت: باید بین شهر الکترونیک و شهر 
ــویم و جایی که نیاز است  ــمند تفاوت قائل ش هوش
ــمندانه تصمیم بگیریم.پیروز حناچی هم طی  هوش
ــیاری از مشکالت  ــخنانی با بیان اینکه راه حل بس س
ــهر در حل آن ها است،  شهری مشارکت ساکنان ش
ــنبه های بدون  ــرای نمونه می توان به سه ش گفت: ب
خودرو اشاره کرد که اگر بخواهیم مشکالتمان را حل 
ــهردار  کنیم فقط با همیاری با همدیگر می توانیم.ش
تهران با توجه به برنامه ریزی های شورای شهر تهران 
و شعار خود مبنی بر تهران شهری برای همه، اظهار 
کرد: پایداری، زیست پذیری، کاهش آالیندگی، ایجاد 
ــک از اهداف اصلی برنامه های  عدالت و کاهش ترافی
ــورای شهر تهران است.حناچی تصریح کرد: الزمه  ش

این کار مدیریت خردمندانه و مشارکت پذیر است که تجلی آن در قالب تهران هوشمند 
در حال پیگیری است.وی با تأکید بر اینکه چارچوب کلی برنامه بر مبنای شهر خالق 
ــورا هم به آن اشاره شده است، گفت: اگر چه شریان های اصلی برای  ــت که در ش اس
شهر الزم است، اما افزایش آن ها به معنای افزایش تقاضای سفر و ترافیک و آلودگی 
بیشتر است.شهردار تهران با بیان اینکه باید از تجربیات خود درس بگیریم و در آن ها 
ــاخت های  ــهر خالق باید در زیر س تجدید نظر کنیم، گفت: برای تبدیل تهران به ش
ــاختاری در پذیرش فناوری های نوآورانه کاری  ــهری تحول ایجاد شود و تحول س ش
ضروری است.حناچی افزود: فناوری های نوظهور باید مورد توجه مدیران شهری قرار 
ــاله  ــران از دیرباز در این زمینه پیش قدم بوده و در 20 س ــهر ته گیرند؛ چنانچه ش
اخیر کار های زیادی صورت گرفته است.وی با بیان اینکه نباید فراموش کنیم که در 

ــته هیچ دیتایی روی موبایل ها وجود نداشت، گفت:  گذش
فناوری های جدید یک نعمت نوظهور است که باید از آن ها 
ــتفاده کرد و به وسیله آن ها به سمت شهر  ــتی اس به درس
هوشمند برویم.شهردار تهران با بیان اینکه وجود یک زیر 
ساخت متمرکز ضروری است، اظهار کرد: اقتصاد هوشمند، 
جابه جایی هوشند، محیط هوشمند، زیرساخت هوشمند و 
حکمرانی زندگی هوشمند از ضروریات شهر هوشمند است.
ــران درگیر چالش های مختلفی  حناچی با بیان اینکه ته
ــت، گفت: کسانی که با نوآوری های دیجیتال همراهی  اس
نکنند دچار فاصله می شوند.وی با بیان اینکه حدود ۳۱۱ 
هزار واحد خرد صنعتی در تهران داریم، گفت: اگر این ۳۱۱ 
هزار واحد ما موضوع هوشمندسازی را همراهی نکنند برای 
آن ها تبدیل به یک تهدید می شود.شهردار تهران ترافیک 
و فضای پارک را یک معضل جدی در مراکز مرکزی شهر برشمرد و گفت: بخشی از 

درگیری های ذهنی مردم همین موضوعات جای پارک است.
حناچی در ادامه با بیان اینکه زلزله در کمین ماست، گفت: در مناطق جنوبی شهر 
در عمق بیش از ۱0 متر آجر پیدا می شود و این نشان می دهد این شهر قبال ویران 

شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه حرکت به سمت شهر هوشمند انتخاب نبوده و یک الزام است، 
اظهار کرد: باید بین شهر الکترونیک و شهر هوشمند تفاوت قائل شویم و جایی که نیاز 
ــهردار تهران با بیان اینکه ایجاد درآمد های پایدار  است هوشمندانه تصمیم بگیریم.ش
موضوع مهمی است و ما باید منابع جدیدی را در شهر تعریف کنیم، گفت: صدور مجوز ها 

و کارمزد و اشتراک داده ها از این موارد است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
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مدل حمل و نقل با حرکت به سمت هوشمندی در حال تغییر است
: Worldsensing مدیر توسعه کسب و کار رشکت اسپانیایی

ــب و کار شرکت Worldsensing کشور  مدیر توسعه کس
ــپانیا، گفت: مدل حمل و نقل در دنیا با حرکت به سمت  اس

هوشمندی در حال تغییر است.
ــخنران خارجی  ــم به عنوان دیگر س ــیس دومینگو ه فرانس
ــگاه بین المللی تهران  ــه دومین همایش و نمایش در افتتاحی
ــهرهای بزرگ این  ــمند، تاکید کرد: چالش اصلی در ش هوش
است که بخش های مختلف در شهر ارتباط خوبی با هم ندارند 

آرامش شهروندان در شهر هوشمند مهیا می شود
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به اینکه 
اقتصاد هوشمند نباید به صورت رانتی پیش رود، 
ــهر هوشمند با شکل گرفتن مدل  گفت: در ش
اقتصادی هوشمند بخش خصوصی کارها را به 
پیش می برد.محمدجواد آذری جهرمی به عنوان 
ــم افتتاحیه، با بیان اینکه  دیگر سخنران مراس
ــازی یعنی اطالعات بگیریم و آن را  هوشمندس
تحلیل کنیم تا بر اساس آن تصمیم گیری شود، 
افزود: یکی از مصادیق هوشمندسازی در کنترل 
وضع هواست که به لحظه شاخص های آلودگی 
اندازه گیری و پردازش می شود تا میزان آلودگی 
و علت های اصلی آن مشخص شود. وی با تاکید 

بر اینکه شهر هوشمند اقتصادی است که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود، افزود: امروز 
شرکت های دانش بنیان زیادی هستند که شکل گرفته اند و سنسورهای اینترنت اشیاء 
درست می کنند و یا در زمینه طراحی و تولید سکوهای داده های کالن و  هوش مصنوعی 
فعالیت دارند که بازارهای آن حوزه های شهر هوشمند است و باید در مورد آن شاخص 
گذاری کنیم و بدانیم امروز چند خانه هوشمند در تهران داریم و سال آینده چند خانه 
هوشمند باید در تهران داشته باشیم. وی با بیان اینکه نیاز نیست شهرداری ها در زمینه 
ساخت خانه های هوشمند سرمایه گذاری کند، اظهار کرد: اگر شهرداری به بخش خصوصی 
که اقدام به ساختن خانه های هوشمند می کنند تخفیف هایی ارائه دهد، مدل اقتصادی 
آن شکل می گیرد و  بخش خصوصی آن را پیش می برد.آذری جهرمی با اعالم این هشدار 
که اقتصاد هوشمند نباید به صورت رانت فقط در اختیار چند شرکت و  بخش باشد، ادامه 
داد: اقتصاد هوشمند نباید رانتی پیش برود. آزادسازی داده ها از اهمیت بسیاری برخوردار 

است و شاید نیاز باشد که مقررات بازنگری شود تا 
اطالعات در اختیار همه کسب و کارها قرار گیرد. 
ــاره به سه ضلع شهر هوشمند یکی از  وی با اش
اضالع مورد نیاز را زیرساخت آن دانست و اظهار 
کرد: در این حوزه وزارت ارتباطات زیرساخت الزم 
ــهرداری تهران  را فراهم می کند با همکاری ش
کارهایی انجــام داده اند تا از منابع برای توسعه 
زیرساخت ها بهتر استفاده کنیم. وی دومین ضلع 
هوشمندسازی را سامانه های هوشمند دانست 
ــران به دولت  ــهرداری ته ــت: اگر امروز ش و گف
ــود تحول بزرگی برای ارایه  الکترونیک وصل ش
سرویس ها ایجاد می شود. آذری جهرمی با تاکید 
بر اینکه دولت الکترونیکی دیگر شعار نیست و  مصداق هایی از آن را روی میز داریم، تصریح 
کرد: با پیوستن شهرداری به دولت الکترونیکی ارایه بسیاری از خدمات و اطالعات به مردم 
تسریع می شود. عضو کابینه دولت تدبیر و امید، سومین و مهمترین ضلع هوشمندسازی 
را شهروند هوشمند اعالم کرد و گفت: برای ارتقای هر شهروند در استفاده از سرویس های 
هوشمند نیاز به آموزش هست که با یک برنامه مشترک میان وزارت ارتباطات و شهرداری 
قابل انجام است.وزیر ارتباطات ادامه داد: متاسفانه شهروندان ما نمی دانند حقوق شهری 
خود را چگونه باید پیگیری کنند و اگر تخلفی در شهر ببینند نمی دانند چگونه باید آن را 
گزارش کنند. از این رو باید یک برنامه مدون آموزشی با توجه به ظرفیت شهرداری مثل 
فرهنگ سراها شکل بگیرد تا مردم با حقوق شان بیشتر آشنا شوند.وی تصریح کرد: خدمات 
ــاس می کنند و قدردان آن هستند چرا که آرامش  ــمند را مردم می بینند و احس هوش

شهروندان با فناوری اطالعات به دست می آید.

برای تحقق هدف هوشمندسازی، باید عملکرد سیستم اجرایی شفاف باشد
مشاور اسرتاتژی و نوآوری شهر مسکو:

ــاور استراتژی و نوآوری شهر مسکو، گفت: در جوالی گذشته  مش
سازمان ملل، در زمینه توسعه شهرهای هوشمند یک رتبه بندی ارائه 
داد که در آن مسکو مقام اول را به دست آورد. در سال 20۱0 مسکو 
پروژه ای را انجام داد تا سطح کیفیت شهروندان افزایش یابد.او ادامه 
داد: به گونه ای فعالیت خود را پیش برده ایم که شعار پایداری سازمان 
ملل یعنی حمل ونقل، مردم، محیط زیست و اقتصاد هوشمند را در 
کنار هم داشته باشیم.وی افزود: هدف ما از هوشمندسازی ارتقای 
ــطح زندگی شهروندان است که برای رسیدن به این هدف باید  س
ــته باشیم؛ کارآمدی به این معنا که سیستم  دولت کارآمدی داش

اجرایی فاسد نبوده و عملکرد آن شفاف باشد.آندری بلوزروف، هم به 
عنوان سخنران خارجی مراسم افتتاحیه همایش تهران هوشمند در 
ــازی شهر مسکو گفت: در حال حاضر  رابطه با وضعیت هوشمند س
مسکو مقام اول هوشمندی در بین کالنشهرها و پایتخت های دنیا را در 
اختیار دارد.او ادامه داد: هدف ما از هوشمندسازی ارتقای سطح زندگی 
شهروندان و سرعت در زندگی روزمره، کاهش بوروکراسی، هزینه ها، 
ترافیک و... است. وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این هدف باید 
دولت کارآمدی داشته باشیم؛ کارآمدی به این معنا که سیستم اجرایی 

فاسد نبوده و عملکرد آن شفاف باشد.

و در عملیات به مشکل برمی خورند. شهرهای بزرگ مانند نیویورک، 
بارسلونا و … تالش می کنند که مراکز عملیاتی را در یک سوله قرار 

دهند و همه اطالعات را جمع آوری کنند.
ــان کرد: برای اینکه مدیران شهری کنترل مناسبی بر  وی خاطرنش
پیچیدگی های آن داشته باشند، باید دیتابیس مشترکی از داده های 
شهری داشته باشند و سطح یکسانی از امکانات را برای همه مردم 

شهر فراهم کنند.
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توسعه  زیرساخت های »تهران هوشمند« در تفاهم نامه  وزارت ارتباطات و شهرداری تهران

ــگاهی با حضور شرکت ها،  ــیه برپایی دومین همایش تهران هوشمند، نمایش در حاش
ــتارتاپ ها و مجموعه هایی که دارای محصوالت قابل عرضه و یا خدمت  سازمان ها، اس
ــهر هوشمند و هوشمند سازی شهر تهران و  ــتاورد ویژه ای در زمینه ش مرتبط و یا دس

شهرداری ها و دستگاه های مرتبط هستند برگزار شد. مجموعه هایی مانند:
 اپراتورهای تلفن همراه

 تولید کنندگان و ارائه دهندگان نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط به شهر هوشمند
 تولید کنندگان اپ ها و برنامه کاربردی تحت موبایل

شرکت های فعال در زمینه اینترنت اشیاء
اپراتورهای تلفن ثابت و فیبر نوری

PSP شرکت های صنعت پرداخت الکترونیکی و
شرکت های فعال در حمل و نقل هوشمند
شرکت های فعال در انرژی و محیط زیست

گروه های مردم نهاد فعال در حوزه مدیریت شهری
شرکت ها و موسسات آموزشی و فرهنگی

ــهردار تهران در همایش »تهران هوشمند« برای  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و ش
توسعه همکاری ها تفاهم نامه امضاء کردند.

این تفاهم نامه به امضای پیروز حناچی شهردار تهران و محمدجواد آذری جهرمی وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات رسید.

در ادامه، از دو سامانه »باهم« که یک پلتفرم شبیه شبکه اجتماعی، برای طرح و به چالش 
کشیدن مشکالت شهری است و سامانه »داده نما« که مرجع دیتاهای شهر تهران است، 
رونمایی شد. همچنین در این مراسم از کتاب جامع »تهران هوشمند« و تمبر »تهران 
هوشمند« رونمایی شد.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بعد از امضای تفاهم نامه با شهردار 
تهران، در جمع خبرنگاران، گفت: این تفاهم نامه برای همکاری و توسعه زیرساخت های 

دولت الکترونیکی است که شهرداری تهران نیز به آن می پیوندد.
وی توسعه زیرساخت های شهر هوشمند را یکی دیگر از برنامه های همکاری با شهرداری 
تهران عنوان کرد و افزود: آنتن هایی در سطح شهر برای ایجاد ارتباطات غیر از ارتباطات 
نسل ۳ و ۴ موبایل وجود دارد که با توجه به ۱۴00 کیلومتر فیبر نوری که در شهر تهران 
کشیده شده  بر اساس بند ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه این شبکه فیبر نوری می تواند 
ــبکه ملی اطالعات مورد استفاده قرار گیرد و با برچیده شدن این  برای ظرفیت های ش

دکل ها سالمت فرکانسی شهر تامین می شود و کیفیت ارتباطات نیز بهتر می شود.
آذری جهرمی،  اشتراک گذاری اطالعات و فعالیت کسب و کارهای این حوزه را یکی دیگر 

از همکاری های وزارت ارتباطات و شهرداری تهران در قالب این تفاهم نامه عنوان کرد.

نگاهی به نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی همایش تهران هوشمند

 نشست تخصصی راهکارهای هوشمندسازی در حوزه پایداری، تاب آوری 
و ایمنی شهری؛

ــهرهای مدرن جهان در برابر حوادث طبیعی و  ــهر تهران در مقایسه با کالن ش  ش
ــوانح تاب آوری کافی ندارد. بافت فرسوده ای که در مناطق مرکزی و جنوبی شهر  س

وسعت بیشتری دارد، شاخص تاب آوری شهر را کاهش داده است.
ــبکه های آب، گاز، برق و فاضالب نیز در بخشی از شهر مقاومت الزم را در برابر   ش
ــد که باید در رابطه با بهبود شاخص  ــوانح وحوادث ندارند و اینگونه به نظر می رس س

تاب آوری تهران اقدامات جدی صورت پذیرد.
  درحوزه تاب آوری شهرهای هوشمند و با  ارائه نقشه کلی هوشمندسازی در ایمنی 
ــهری  می توان گفت که این امر مزایای بی شماری دارد اما به  عمومی و تاب آوری ش

تبع آن تهدیدات و آسیب پذیری هایی نیز با خود به همراه می آورد. 
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ــاخت های شهر رعایت  ــمند مالحظات امنیتی را در زیرس ــهر هوش   اگر در یک ش
نکنیم، کل سیستم هوشمند شهری تبدیل به سرباز دشمن می شود، از این رو مقوله 

پدافند غیرعامل در ساختار یک شهر هوشمند حائز اهمیت است.

 نشست بررسی کاربردهای بالکچین و خدمات هوشمند؛
ــخگویی  ــطح پاس ــت که همه را به باالترین س ــن مکانیزمی انقالبی اس  بالک چی

می  رساند.
 با انجام مکانیزم بالک چین معامالت نادرست، خطاهای انسانی و ماشینی یا حتی 

یک مبادله که با رضایت طرفین انجام نشده است، وجود نخواهد داشت.
 مهم ترین حوزه ای که بالک چین به آن کمک می کند، ضمانت اعتبار یک معامله از 
طریق ثبت آن نه تنها در یک محل ثبت اصلی و متمرکز بلکه در یک سیستم توزیع 

شده است که از طریق مکانیزم اعتبارسنجی امن متصل هستند.

ــگاه ها و شرکت های نوآور تعریف شده و  ــتارتاپ ها، شتاب دهنده ها، دانش همکاری با اس
ثمربخش خواهد بود.

ــاس  ــداری و مدل درآمدزایی از داده ها براس ــایی و جمع آوری، هزینه های نگه  شناس
شیوه های نوآورانه از جمله مهمترین بخش های فعالیت استارتاپی است.

 شاخص های ارزیابی کیفیت سرویس ها در شهر هوشمند مسکو و مدل های درآمدزایی از 
هوشمندسازی شهرها در این شهر جواب داده است و نشان می دهد که می توان با استفاده 

از پدیده هوشمندسازی به درآمدزایی شهری هم دست یافت.

 نشست تاب آوری ساختارمند در شهر هوشمند  
الرس مینت، عضو شورای جهانی شهر هوشمند و مشاور دولت سوییس در حوزه شهر 

هوشمند در نشست مدیران فاوای کالنشهرها به مقوله تاب آوری شهرها اشاره کرد.
ــهرها کمک  ــال جریان که به طور پیش فرض به تاب آور بودن ش ــای در ح  پروژه ه

می کنند به ما نشان می دهند که تاب آوری شهرها المان مهمی است. 
 برای گرفتن نتیجه مناسب باید اولویت ها را شناسایی کنیم. نکته ای که باید در نظر 
داشته باشیم این است که با توجه به اینکه هر شهری شرایط متفاوتی دارد، بنابراین برای 

تاب آوری آن باید استراتژی و نقشه راه مناسب همان شهر را تدوین کنیم.
ــهری خود بپردازند و آن وقت است که می توانیم شروع  ــف مناطق ش  باید به کش
کنیم به تغییر، تغییری که همه افراد شهر از بروز و وقوع آن رضایت کامل دارند و آن 

زمان است که می توانیم وارد گام بعدی که بهینه سازی است شویم.

 کارگاه »آزمایشگاه شهر هوشمند، زیرساخت نوآوری« 
کارگاه »آزمایشگاه شهر هوشمند، زیرساخت نوآوری« با حضور دمیتری کارانداین، مدیر 

پروژه آزمایشگاه شهر هوشمند مسکو برگزار شد و در این کارگاه مباحث ذیل طرح شد:
ــت که در نوع باز، ارتباط و  ــده اس ــته تعریف ش  مدل های نوآوری در دو قالب باز و بس

 نشست تخصصی حرکت به سمت شهر هوشمند، الزامات و تجارب؛
 هوشمندسازی رویکرد جامع مدیریت شهری است  و هدف نهایی از هوشمندسازی  

توسعه پایدار شهری است که در ابعاد مختلفی تعریف می شود.
 هنگامی که توسعه پایدار شهری با زیرساخت های ICT را باهم مقایسه می کنیم، 
درمی یابیم که شهرهایی در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی 

پایدارتر هستند که زیرساخت های بسیار سنگین ICT دارند.
 با توجه به موازی کاری هایی که در قوانین وجود داشته و با توجه به عدم مدیریت 
یکپارچه شهری در حوزه هوشمندسازی اقبال چندانی نداریم بنابراین باید با روش های 

بومی این مساله را به دغدغه ذینفعان تبدیل کنیم.
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 نشست تخصصی محیط شهری و سالمت هوشمند؛
 مواجهه با چالش آلودگی های شهری)هوا، آب و خاک(،مدیریت هوشمند پسماند 
ــهرهای آینده و دسترس پذیری و  ــاب شهری، خدمات هوشمند سالمت در ش و پس

زندگی هوشمند شهری از مهمترین محورهای این نشست بود.

 برداشت آنالین اطالعات منابع آالینده و پیش بینی آلودگی هوا و مدیریت هزینه های 
اجتماعی و سالمت از دستاوردهای این سامانه است.

ــاخصه های توسعه پایدار شهری دو مقوله تاب آوری و هوشمندی است که باید   ش
درصدد تحقق آن باشیم.

 نشست ارزیابی وضعیت دولت الکترونیک در سازمان های حاکمیتی؛
دکتر امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران در نشست »ارزیابی وضعیت 

دولت الکترونیک در سازمان های حاکمیتی« به طرح دیدگاه هایش پرداخت.
 هوشمندی، زمانی رخ  می دهد که بانک های اطالعاتی مختلف برای ارائه یک خدمت 

به مردم به یکدیگر متصل شوند.

 دولت تنها مخاطبی نیست که در مبحث »دولت الکترونیک« وجود دارد.
ــت که به   زمانی که از دولت الکترونیک صحبت می کنیم منظور همه دستگاه هاس

مردم خدمات می دهند و صرفاً دولت مخاطب این سیستم نیست.
 درباره حضور دستگاه ها در دوره های ارزیابی خدمات دولت الکترونیک باید گفت در 
دوره اول ۶0 دستگاه، دوره دوم ۸۳ دستگاه، دوره سوم و چهارم ۹۳ دستگاه بررسی 

شدند که در دوره چهارم شاخص پایش به ۶0.۵ درصد رسید.

 نشست زیرساخت ها و فناوری های نوین در شهر هوشمند؛
ــهرداری تهران در نشست زیرساخت ها و  ــازمان فاوای ش دکتر فرجود، مدیرعامل س

فناوری های نوین در شهر هوشمند، دیدگاه هایش را مطرح کرد.
ــروع اقدام جدید، چارچوب های درست آن را از ابتدا  ــت که برای ش  نگاه ما این اس

مشخص کنیم.

 اگر تعاریف و نیازها درست عنوان شده باشد بازیگران این حوزه و بخش خصوصی 
یکدیگر را پیدا خواهند کرد. وظیفه بخش حاکمیتی نیز تعیین درست چارچوب ها و 

حرکت در این مسیر است. 
 انجام پروژه های بزرگ حوزه IoT که بسیاری از آنها در حوزه شهر هوشمند تعریف 
ــز ذاتا باعث کاهش  ــرار گیرد. البته برخی پروژه ها نی ــود باید مورد حمایت ق می ش
هزینه ها و صرفه جویی می شود و می توان مدلی طراحی کرد که از این منابع در جای 

درست استفاده کرد.

 در همه دنیا برای فعالیت تاکسی های اینترنتی چالش های اساسی وجود دارد 
ــهرداری تهران در نشست  ــن پورسید آقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک ش محس
تخصصی جا به جایی و حمل و نقل هوشمند با ارائه مثال هایی از مدیریت حمل و نقل 

عمومی در شهرهای بزرگ دنیا، سرفصل هایی را مطرح کرد.

 در دنیا نیز برای فعالیت تاکسی های اینترنتی چالش های اساسی وجود دارد. مثل 
ــئله داده و تحلیل آن، ایجاد فضای رقابت صحیح بین تاکسیرانی  رعایت ایمنی، مس
رسمی و اینترنتی، ارائه خدمات به افراد کم توان و ایفای نقش مکمل در کل سیستم 

حمل و نقل چند وسیله ای. 
 شهرها در این شرایط چند انتخاب دارند. اعمال کاهش مقررات در صنعت تاکسیرانی 
استاندارد و رسمی و یا الزام خدمات تاکسی های اینترنتی از قوانین و استانداردهای 

موجود، یا انجام ترکیبی از هر دو، انتخاب هایی است که وجود دارد.

 تهران پتانسیل بزرگی برای تغییرات مثبت دارد 
ــاور دولت سوییس در پروژه  ــورای جهانی شهر هوشمند و مش الرس مینت عضو ش

شهرهوشمند در نشست مدیران فناوری اطالعات کالنشهرها سخنرانی کرد.
 المان های موجود در یک شهر هوشمند کمک می کند که شهری تاب آورتر داشته 

باشیم. 
تاب آوری به شهر کمک می کند تا مسائلی که در ظاهر دیده نمی شود اما به صورت 
ــایی شود. مسووالن شهری خودشان را  روزمره بر زندگی افراد تاثیر می گذارد. شناس

موظف می دانند که در این رابطه تنش زدایی کرده و به شهروندان کمک کنند.
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ــهری  ــرای تغییرات مثبت دارد. مهمترین دارایی هر ش ــیل بزرگی ب  تهران پتانس
شهروندان آن هستند بنابراین،  باید با چشمان باز واقع بینانه مشکالت را همانگونه 
ــتند ببینیم و اقدامات الزم را در کوتاه مدت و بلند مدت پیرامون آن داشته  که هس

باشیم. 
ــرمایه گذاری و ایجاد چرخه کسب و کار از مهمترین موضوعات حوزه تاب آوری   س

اجتماعی است و برای این مقوله برنامه ویژه ای وجود دارد.

 راه حل رفع  چالش های اصلی فناوری اطالعات در کالنشهرها 
ــی  ــهرها پس از بحث و بررس ــت مدیران فاوای کالنش دکتر محمد فرجود در نشس
چالش های برخی از مدیران فناوری اطالعات این شهرها اقداماتی را برای حل معضل 

شهرها در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات ضروری دانست.
  اولین اقدام تعامل با بانک ها برای حل مشکل استعالم آنالین پرداخت هاست که 

چالش برخی از شهرهاست.
ــهرها برگزاری جلسات با سازمان تنظیم  ــکالت کالنش  دومین اقدام برای حل مش

مقررات و ارتباطات رادیویی است.

شرایط نقد کرد.
 توجه کنیم حمل و نقل عمومی باید به سمتی رود که افزایش کیفیت زندگی مردم، 

کم کردن هزینه ها و تنوع خدمات باید در اولویت ما قرار گیرد.

 تشریح جایگاه کسب و کار فینتک در شهر هوشمند
حسین اسالمی معاون توسعه کسب و کار گروه داده پردازی بانک پارسیان در نشست 
نقش فناوری های مالی و پرداخت در توسعه خدمات شهرهای هوشمند در رابطه با 

جایگاه کسب و کار فینتک در شهر هوشمند دیدگاه هایش را مطرح کرد.
ــت که نگاهی که باید به سمت شهر هوشمند داشته باشیم با نگاه   واقعیت این اس

حاکم بر جامعه متفاوت است. 
 شهر هوشمند از نگاه من یک شهر ابزار مدار نیست بلکه شهری است که زندگی در 

آن با کیفیت است و شهروندان در آن خوشحال و راحتند.

 سومین گام در این زمینه رایزنی با سازمان ثبت اسناد و امالک کشور است.
ــهرها، الزمه حل مشکالت مطرح   همگرایی و همکاری مدیران فاوای تمام کالنش

شده است. با تعامل و همکاری می توان به نتیجه مطلوب رسید.

 ضرورت اصالح الگوهای حمل و نقل در کشور
ــت تخصصی  ــوآوری وزیر ارتباطات در نشس ــاون فناوری و ن ــراهلل جهانگرد، مع نص

جا به جایی و حمل و نقل هوشمند سخن گفت.
 روزانه ۱۸ میلیون سفر در تهران انجام می شود. سفرهای درون شهری برای کار، 
تحصیل، خدمات و تفریح انجام می شود. مداخله ما در بهینه شدن این سفرها تنها 

در حوزه خدمات است. 
 شاید تاکسی تنها در کشور ما به عنوان یک وسیله حمل و نقل عمومی و اشتراکی 
ــود. الگوهای حمل و نقل به طور کلی باید در کشور تصحیح شود و  ــتفاده می ش اس
هنگام تحلیل مسایل باید بدانیم عوامل شکل دهی به تصمیم ما از پدیده های مختلفی 
ــی های اینترنتی را بدون توجه به کلیت  تاثیر می پذیرد و نمی توان تنها وجود تاکس

 شهر هوشمند شهری است که در آن تصمیمات هوشمند گرفته می شود. به عنوان 
ــمند( هرقدر درست تصمیم گیری کنیم شهر  مثال در حوزه فینتک )پرداخت هوش

هوشمند تر می شود.
 فینتک به دنبال این است که وقت مردم تلف نشود، اتالف وقت یعنی دقایق زیادی 

دنبال جای پارک بگردیم و یا برای بنزین زدن مدتها در صف منتظر بمانیم.

 شهرداری تهران به هوشمندسازی شهر به عنوان فرایندی فراسازمانی نگاه 
کند

ــرمایه گذاری و  ــت تخصصی س ــهر تهران در نشس ــورای ش مجید فراهانی، عضو ش
مشارکت ذینفعان در شهر هوشمند سخنرانی کرد.

 ضرورت مطالعه و برنامه ریزی پیش از شروع پروژه های این حوزه  امری مهم است 
و شهرداری تهران باید به هوشمندسازی شهر به عنوان یک فرایند فراسازمانی نگاه 

کرده و اقتضائات آن را رعایت کند. 
ــخگو بودن به مردمی کردن  ــفافیت و پاس ــهری جدید برای ارتقای ش  مدیریت ش

اقتصاد پروژه ها روی آورده است. 
 تضمین کیفیت پروژه های هوشمندسازی  امری دشوار است و احتمال شکست در 
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پروژه هایی که تجربه کمتری در آن وجود دارد بیشتر است. 
 آغاز این پروژه ها نیازمند تحقیق و توسعه بسیار است و استفاده از شرکت های دانش 

بنیان و استارتاپ ها برای این منظور، توصیه می شود. 
 الزم است  از بخش خصوصی استفاده شود و همکاری مشترک با بخش خصوصی 
ــعه مدیریت یکپارچه، مدیریت بهینه اعتبارات، جلوگیری از تورم  ــتای توس در راس

نیروی انسانی و کاهش هزینه ها موثر است.

 داشتن هماهنگی در ایجاد زیست بوم نوآوری بسیار موثر است
ــهر تهران در نشست تخصصی زیست بوم  ــالمی ش ــورای اس زهرا نژادبهرام، عضو ش
نوآوری شهر هوشمند و الگوی بهینه مشارکت شهروندان با تاکید بر اینکه جدی ترین 
ــتند به محورها و ظرفیت های شهر هوشمند  ــهر هوشمند مردم هس مولفه ایجاد ش

اشاره کرد. 

 پیاده سازی شهر هوشمند موجب برطرف شدن بسیاری از بحران ها، جلوگیری از 
اتالف سرمایه و سرعت بخشیدن به تحرکات توسعه ای است. شهر هوشمند، نیروهای 

متخصص را جذب می کند و موجب بهینه شدن مصرف منابع می شود.
ــاخت های اصلی شهر هوشمند است و داشتن   هوش، نوآوری و یکپارچگی، زیرس
چشم انداز و هماهنگی در ایجاد زیست بوم نوآوری بسیار موثر است. این زیست بوم 

نیز در اتصال قوانین، ذینفعان و سرمایه شکل می گیرد.

 سیاستگذاری و رگوالتوری از چالش های تعامل با بخش خصوصی است
علی نیازی، سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تهران 

در نشست تخصصی سرمایه گذاری و مشارکت ذینفعان سخنرانی کرد.
 در تعامل با بخش خصوصی دو روش کلی وجود دارد. پروژه/خدمت مشارکتی و یا 
تامین مالی پروژه/ خدمت و در هر نوع مشارکتی اول باید تکلیف وجود تکنولوژی ها 

و همچنین نقش خود را به عنوان شهرداری تهران روشن کنیم. 
 یکی از چالش های موجود در شکل گیری این مشارکت سیاستگذاری و رگوالتوری 

ــی حوزه ها مثل تنظیم  ــاورین باتجربه بین المللی در برخ ــت و بهره بردن از مش اس
قراردادهای کالن در بهینه سازی مشارکت آن نقش به سزایی دارد.

 ظرفی�ت  پایین بخش دولتی ب�رای مدیریت از چالش ها برای مش�ارکت 
عمومی است

محمود جراحی، معاون توسعه خدمات بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی در نشست 
تخصصی سرمایه گذاری و مشارکت ذینفعان در شهر هوشمند به ایراد دیدگاه هایش 

پرداخت.

ــکان ارائه خدمات عمومی با  ــش خصوصی و عمومی )PPP( ام ــارکت بخ  در مش
کیفیت بهتری وجود دارد. همچنین با جذب سرمایه گذاری جدید، مدیریت پروژه به 

صورت بهینه ای انجام می شود. 
ــن و درک  ــای پایین بخش دولتی برای مدیریت، نبود قراردادهای روش  ظرفیت ه
ضعیف تصمیمگیران از اهمیت این مشارکت و ... از موانع و چالش های پیش رو در 

این حوزه است.

 در پای�ان دومین همایش تهران هوش�مند از  اس�تار تاپ های برگزیده و 
برگزیدگان اولین چالش نوآوری تهران هوشمند تقدیر شد.

  استار تاپ های برتر این دوره:
 کارجو پالس
 سایمان تک 

 بهماند 

 برگزیدگان اولین چالش نوآوری:
Map Cim تیم 

 تیم هواتو دارم
 تیم سامانه هوشمند نظارت تاکسیرانی
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باید نگاه سلبی به پیام رسان ها به رفتار ایجابی تغییر یابد

معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، گفت: در رفتار با پیام رسان ها باید 
نگاه ایجابی داشته باشیم اما متاسفانه رفتار ما تاکنون سلبی بوده است؛ نظیر آنچه که 
در قانون برخورد با ماهواره ایجاد شد برای طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی هم 
این نگرانی را حس می کنیم که می خواهیم قانونی تصویب کنیم که جریانی را شکل 

دهد و بعد لغو شود و موجبات تمسخر را فراهم آورد.
نشست تخصصی »بررسی طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی« با حضور محمد 
سلطانی فر معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، اکبر نصرالهی رییس دانشکده 
ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی، مهرداد نوابخش استاد جامعه شناسی 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، باقر انصاری استاد حقوق دانشگاه 
شهید بهشتی و حمید ضیایی پرور مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه  ها بعد از 

ظهر یکشنبه )۱۸ آذر( در دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها برگزار شد.
ــالمی درباره ضرورت  ــلطانی فر معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اس محمد س
برگزاری این نشست تخصصی گفت: احساس ما به عنوان نهاد دولت این است که نباید 
نسبت به این مهم بی تفاوت باشیم چراکه سکوت ما ممکن است به اتفاقات خوبی در 
این عرصه منجر نشود؛ هرچند که اکنون هم پرداختن به این طرح دیر شده و ما نسبت 

به رویدادهایی که در فضای مجازی رخ می دهد خیلی عقب هستیم.
سلطانی فر با تاکید بر اینکه همه نسبت به صیانت از حقوق شهروندی و حفظ حریم 
خصوصی دغدغه داریم، گفت: سوال این است که از چه زاویه ای می خواهیم به آن نگاه 
کنیم؟وی در همین رابطه افزود: در رفتار با پیام رسان ها باید نگاه ایجابی داشته باشیم 
اما متاسفانه رفتار ما تاکنون سلبی بوده است؛ نظیر آنچه که در قانون برخورد با ماهواره 

ایجاد شد برای طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی هم این نگرانی را حس می کنیم 
که می خواهیم قانونی تصویب کنیم که جریانی را شکل دهد و بعد لغو شود و موجبات 

تمسخر را فراهم آورد.
سلطانی فر بر لزوم اتخاذ رویکردی فراجناحی در نقد و بررسی این طرح تاکید و ضمن 
اعالم آمادگی برای ارائه مشاوره کارشناسی پیش از تصویب طرح تصریح کرد: ما نسبت 

به آنچه که به آینده، جوانان و فضای مجازی مربوط است بی تفاوت نخواهیم بود.
ــاماندهی پیام رسان های اجتماعی را در حوزه منافع ملی  معاون مطبوعاتی موضوع س

دانست و بر پرهیز از نگاه جناحی در این خصوص تاکید کرد.

آیا زمان مرگ تلویزیون فرا رسیده؟!

تغییر رفتار در تهیه محتوا از تلویزیون به سمت ابزارهای دیجیتال در حرکت است

ــر کودک و نوجوان در دنیا طی تغییر  ــان می دهد که قش در حالی که تحقیقات نش
رفتاری به جای استفاده از تلویزیون، روز به روز سهم بیشتری از محتوای مورد عالقه 
خود را از ابزارهای دیجیتال به دست می آوردند، اما تقریبا بیشتر آنها از فقدان محتوای 

مناسب، حس مشترکی دارند.
مطابق بررسی های انجام شده در شورای سیاستگذاری جشنواره کود ک آنالین، کودک 
و نوجوان همواره بیشترین عالقه را به دریافت محتوای تصویری و ویدیو دارند که در 

بین آنها محتوایی با مضامین شاد و سرگرمی محبوب ترین هستند.
از طرفی محتوای ویدیویی راحت ترین مسیر برای گسترش به سمت صنایع مجاور 
را دارست. ضمن اینکه این شکل از محتوا بیشترین قابلیت را برای مهاجرت به سوی 

انواع دیگر محتوا دارد.
این را باید اضافه کرد که عمر، بقا و امکان استمرار محتوای ویدیویی، به مراتب بیش 

از انواع دیگر محتواست.

ــال 20۱۷ توسط سازمان تنظیم  ــده در س همچنین مطابق تحقیقات انجام داده ش
ــوم به آفکام، بیش از چهل درصد خردساالن، نزدیک  مقررات رسانه ای بریتانیا موس
ــان در دنیا از طریق ابزارهای  ــی از کودکان و چیزی حدود ۷0 درصد نوجوان به نیم
دیجیتالی چون تلفن همراه و تبلت، محتوایی که می خواهند را دریافت می کنند که 
این یعنی حرکت به سمت تحقق تئوری »مرگ تلویزیون« که از سال های پیش از 

سوی کارشناسان حوزه ارتباطات عنوان شده بود.
واقعیت دیگر این است که نزدیک به نیمی از خردساالن، بیش از دو سوم کودکان 

و ۹0 درصد نوجوانان در جهان از یوتیوب استفاده می کنند.
ــمت نوجوانی پیش می رود، عالقه به  ــالی به س ــن از خردس به عبارتی هرچه س
ــده و اگرچه در  ــتر ش دریافت محتوای تصویری از طریق ابزارهای دیجیتال بیش
ــورمان تحقیقات مدونی پیرامون استفاده کودکان و نوجوانان از پلتفرم های  کش
تصویری چون آپارات در دست نیست اما در دنیا و در میان خردساالن، کودکان و 
نوجوانان میل به استفاده از پلتفرم هایی تصویری چون یوتیوب باالتر رفته است.

ــانه ها چون تلویزیون به  ــبکه های اجتماعی بزرگترین چالش رس  این روزها ش
شمار می روند اما تقریبا بیشتر این قشر از فقدان محتوای مناسب، حس مشترکی 

دارند.
از نظر اقتصادی نیز آمارها گویاست که بازار جهانی محتوای کودک و نوجوان در دنیا 
یکی از پنج بازار دارای رشد سریع به شمار می رود به طوری که فقط یکی از برندهای 

فعال در این حوزه به نام »دیزنی چنل« ساالنه ۴۵0 میلیون دالر درآمد دارد.
آفکام همچنین حجم بازار محتوای کودک و نوجوان را در دنیا باالی 20 میلیارد دالر 
برآورد می کند که به طور متوسط بیش از 2۵ درصد شاخص رشد آن است. ضمن 
اینکه در این بازار بیشتر وزنه به سمت کفه خدمات آنالین سنگینی می کند که این 

تغییر رفتار تقریبا در همه دنیا به وضوح قابل رویت است.
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بالیی که موبایل بر سر خواب شبانه شما می آورد!

ایرانی ها روزی چند ساعت از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند؟

مدت زمان استفاده از تلفن های هوشمند با تغییر ساعت بدن، باعث اختالل در برنامه 
ــود. به گزارش مدیکال نیوز، تحقیقات اخیر نشان می دهند سلول های  خواب می ش
حساس به نوری که در چشم وجود دارند با قرار گرفتن در معرض نور، ساعت بدن 
را تغییر می دهند.قرار گرفتن طوالنی مدت در مقابل نور، بخصوص اگر خارج از ریتم 
شبانه روزی فعالیت های شخص باشد، در برنامه ی خواب اختالل ایجاد کرده و سالمت 
انسان را به خطر می اندازد. یکی از شایع ترین علت های قرار گرفتن در معرض نور در 
 ،)Salk( شب، استفاده از تلفن همراه قبل از خواب است.محققان مؤسسه ی سالک
در راستای یافتن درمانی برای بیخوابی شبانه، پاهای بی قرار، میگرن و اختالل در نظم 
برنامه خواب، به این نتیجه رسیده اند که از بین رفتن نظم شبانه روزی ساعت بدن، در 
ــکالت متعددی برای سالمتی انسان به وجود می آورد که بعضی از آن ها  نهایت مش
مانند سندرم متابولیک، مقاومت به انسولین، چاقی مفرط، اختالل های شناختی و در 

برخی موارد حاد، سرطان، نیازمند درمان های طوالنی مدت هستند.
از آن جا که امروزه اکثر منابع نوری که استفاده می کنیم، مصنوعی هستند، چرخه ی 
ــت. از آن گذشته، با ورود  ــب و روز نیس ــته به الگوی ش خواب و بیداری دیگر وابس
تلفن های هوشمند به زندگی انسان، مدت زمان استفاده از تکنولوژی و خیره شدن به 

نور صفحه ی آن ها از هر زمان دیگری بیشتر شده است.

ساعت خواب و نظم شبانه روزی بدن؛
همانطور که می دانید، ساعت بدن از الگوی بیست و چهار ساعته ی شبانه روز پیروی 
می کند که چرخه ی خواب و بیداری نیز تحت تأثیر این زمان بندی قرار می گیرد. در 

حقیقت تمام سلول ها، بافت ها و اعضای بدن وابسته به این الگو هستند.

سلول های حساس به نور، ساعت بدن را تحت تأثیر قرار می دهند؛
تحقیقات اخیر بر گروهی از سلول ها در شبکیه و حساس به نور متمرکز شده است. 
ــند اما تصویری به مغز ارسال  ــلول ها به نور حساس ــد، این س همانطور که گفته ش
نمی کنند، بلکه سطح نور محیط را بررسی می کنند تا سیگنال های مرتبط با عملکرد 

بیولوژیکی را به مغز ارسال کنند.
پروتئینی به نام مالنوپسین در این سلول ها، به پردازش نور محیط کمک می کند و 
اگر مدت طوالنی مقابل نور قرار بگیرد، مجدد درون سلول ها احیا می شود. ادامه یافتن 
این فرایند، به مغز سیگنال هایی مرتبط با قرار گرفتن مقابل نور پایدار ارسال می شود 
ــر می دهد و به این صورت  ــتراحت را تغیی ــه مغز الگوی خواب و زمان اس و در نتیج
ــود. پس از بررسی این فرایند، محققان  ــت که در نظم خواب اختالل ایجاد می ش اس
ــلول های چشم، پی برده اند که اگرچه بعضی از سلول ها  با بررسی مالنوپسین در س
حساسیت خود را در طوالنی مدت نسبت به نور پایدار از دست می دهند، اما بعضی 
ــلول های دسته دوم دارای  ــیت را حفظ می کنند. زیرا س دیگر، همچنان این حساس

مالنوپسینی هستند که حاوی ارستین )Arrestin( است.
ــب ها و زمان  ــمند، بخصوص ش نگاه کردن بیش از حد به صفحه ی تلفن های هوش
ــم و همانطور که گفته شد، ارسال  خواب، به علت تغییر دادن نظم نور دریافتی چش
سیگنال های دریافت نور به مغز می تواند باعث اختالل در ساعت بدن شده و برای مدت 
ــاس نیاز به خواب را از بین ببرد. پس بهتر است سعی کنید استفاده از  طوالنی احس

تلفن همراه را به زمانی غیر از زمان خواب موکول کنید.

بر اساس آمارهای منتشر شده توسط مرکز آمار سرانه حضور افراد ۱۵ ساله و بیشتر در 
سال ۱۳۹۶ در شبکه های اجتماعی یک ساعت و ۴ دقیقه در روز بوده است.

ــز آمار ایران اخیرا اجرای طرحی را با عنوان »طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری  مرک
ــرانه حضور افراد ۱۵ ساله و بیشتر در  ــاس آن س ــت که بر اس خانوار« آغاز کرده اس

سال۱۳۹۶  در شبکه های اجتماعی ۱ ساعت و ۴ دقیقه در روز بوده است.
در ادامه برخی از مهم ترین یافته های حاصل از این طرح که در سال ۱۳۹۶ اجرا شده 

است، می آید:
ـ حدود ۵۸ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر باسواد طی سال قبل از آمارگیری، مطالعه 

کتاب غیردرسی داشته اند.
ــاله و بیشتر باسواد هفت ساعت و ۴۱  ــرانه مطالعه کتاب غیردرسی افراد ۱۵ س ـ س

دقیقه در ماه بوده است که از این میزان سرانه ماهانه مطالعه قرآن و ادعیه سه ساعت 
و هفت دقیقه بود.

ــواد، در ماه قبل از آمارگیری روزنامه  ــتر باس ــاله و بیش ـ 2۹,۹ درصد از افراد ۱۵ س
مطالعه کرده اند.

ـ سرانه ماهانه مطالعه روزنامه افراد ۱۵ ساله و بیشتر باسواد، یک ساعت و 2۷ دقیقه 
بوده است.

ــرانه تماشای برنامه های سیمای جمهوری اسالمی ایران توسط افراد ۱۵ ساله و  ـ س
بیشتر، چهار ساعت و ۵2 دقیقه در روز بوده است.

ــاله و بیشتر در شبکه های اجتماعی، یک ساعت و چهار  ــرانه حضور افراد ۱۵ س ـ س
دقیقه در روز بوده است.

ـ حدود ۵۱,۱ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر اظهار کرده اند که ورزش می کنند.
ـ سرانه انجام ورزش افراد ۱۵ ساله و بیشتر 2۷ دقیقه در روز بوده است.

ـ ۷۸,۹ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر در هفته شیر مصرف کرده اند. سرانه هفتگی 
شیر، ۳.۷ لیوان بوده است.

ـ ۵۴,۸ درصد افراد ۱۵ ساله و بیشتر در هفته نوشابه مصرف کرده اند. سرانه هفتگی 
نوشابه، ۱.۷ لیوان بوده است.

گفتنی است، طرح آمارگیری از فرهنگ رفتاری خانوار یکی از طرح های آماری جدید 
مرکز آمار ایران است که با هدف تهیه آمار و اطالعات مربوط به فعالیت های فرهنگی 
و رفتارهای خانوارهای کشور و استفاده از نتایج آن در برنامه ریزی های فرهنگی کشور 
ــهری و روستایی برای افراد ۱۵ ساله و  ــال ۱۳۹۶ در سطح کشور، در نقاط ش در س

بیشتر اجرا شد.
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بررسی عملی کارکرد اینتـرنت نسل چهارم شبکه تلفن همراه

زیر
 ذره بین

   چرا سیم کارت خود را یوسیم کنیم؟
ــرمایه گذاری  سنگین اپراتورهای موبایل برای توسعه نسل ۴ ارتباطات در  باوجود س
کشور، هنوز بسیاری از مشترکان دلیل کافی برای تعویض سیم کارت قدیمی خود با 
USIM نمی بینند. این گزارش مهم ترین دالیل ضروری برای این تغییر را یادآوری 

می  کند.

   کاربران بیشتر به اینترنت ثابت تمایل دارند یا اینترنت همراه؟
ــتفاده از اینترنت، جدیدترین گزارش  ــتگی مردم به اس علیرغم افزایش عالقه و وابس
ــیب رشد تعداد مشترکان اینترنت  ــور نشان از کاهش ش وضعیت بازار ارتباطی کش
پهن باند در کشور در سه ماهه دوم سال جاری نسبت به سه ماهه ابتدای سال دارد.

ــهریور ماه ۹۷ در مجموع حدود ۷۱ میلیون مشترک  ــاس این آمار تا پایان ش بر اس
ــترک  ــه از این تعداد، ۱0 میلیون مش ــت ک ــور وجود داش اینترنت پهن باند در کش
»اینترنت پهن باند ثابت« و ۶۱ میلیون مشترک »اینترنت پهن باند سیار« بوده اند. اما 
در فصل تابستان در مقایسه با فصل بهار ۹۷ تعداد مشترکان اینترنت پهن باند حدود 
یک و نیم میلیون نفر کاهش یافت و رشد تعداد مشترکان اینترنت پهن باند سیار ادامه 
یافت تا شاخص ضریب نفوذ این بخش از ۷۳,۱۶ درصد در فصل بهار به ۷۴,۵۸ درصد 

در فصل تابستان برسد.
ــت ثابت در حال  ــترکان اینترن ــان می دهد به دالیل متعددی بازار مش این آمار نش

کوچک شدن و بازار اینترنت موبایل در حال توسعه است.

   اینترنت موبایل سریع تر است یا اینترنت ثابت؟
آخرین بررسی شرکت »Ookla« از وضعیت جهانی اینترنت که آماری ماهانه را در بر 

می گیرد نشان می دهد سرعت اینترنت موبایل ایران باالتر از میانگین جهانی است.
طبق این آمار، ایران در زمینه سرعت اینترنت موبایل از بین ۱2۴ کشور بررسی شده 
در رتبه ۵۸ قرار گرفته است. این در حالیست که ایران در شاخص اینترنت ثابت در 
ــبی قرار دارد و در بین ۱۳۳ کشور بررسی شده، با دو رتبه بهبود در  ــرایط نامناس ش

جایگاه ۱0۷ قرار گرفته است.
ــران برای دریافت، 2۳.۷۹  ــرعت اینترنت موبایل ای در این بازه زمانی، میانگین س
ــت. نکته قابل  ــال ۹.۳۴ مگابیت بر ثانیه بوده اس ــت در ثانیه و میانگین ارس مگابی
توجه اینجاست که بر اساس آمار این شرکت، میانگین سرعت جهانی برای دریافت 
22.۸۱ و برای ارسال ۹.۱۳ مگابیت است که ایران در هر دو دسته، از این میانگین 

باالتر است.
ــی به میانگین جهانی، یعنی  ــت و ایران حت اما وضعیت اینترنت ثابت برعکس اس
۴۶.۴۱ مگابیت برای دریافت و 22.۴۸ مگابیت برای ارسال نزدیک نیست. میانگین 
سرعت اینترنت ثابت در ایران معادل ۱2.۱۴ مگابیت برای دریافت و ۵.2۷ مگابیت 

برای ارسال است.
ــرکتOokla ، یکی از معروف ترین ابزارها  ابزارSpeedtest ، محصول پرچمدار ش
برای اندازه گیری سرعت اینترنت در ایران است و کاربران به خوبی با آن آشنا هستند. 

همین مسئله باعث می شود تا بتوان به این آمار اتکا کرد.

    س�ریع ترین سرعت و کامل ترین پوشش اینترنت 4G متعلق به کدام 
اپراتور است؟

ــعه پهن باند سیار در کشور را باید مصادف با شکسته شدن انحصار  نقطه عطف توس
خدمات نسل سوم ارتباطی در سال ۹۳ دانست که پس از آن، اپراتورهای موبایل به 

سرعت سرمایه گذاری برای توسعه نسل ۳ و ۴ را آغاز کردند.
ــال پس از دریافت پروانه  ــور، در کمتر از ۳ س به طوریکه اپراتور اول تلفن همراه کش
ارتقاء شبکه خود به نسل های ۳، ۴ و باالتر در 2۷ اسفندماه سال ۱۳۹۴، توانست در 
برنامه ای فشرده تمام شهرهای کشور را تحت پوشش اینترنت پرسرعت نسل ۳ قرار 
ــمی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات  دهد و در ۱۶ بهمن ۱۳۹۶، در مراس
ــهد مقدس، تکمیل پوشش سراسری نسل ۳ و ۴ اینترنت همراه اول در تمام  در مش

۱2۴۶ شهر کشور، به صورت رسمی اعالم شد.
ــور، حتی به عنوان اولین ارائه دهنده  ــن ارایه دهنده اولین خدمات موبایل در کش ای
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فناوری نسل ۴.۵ تلفن همراه نیز شناخته شد.
ــت که 2۵  ــک گیگابیت بر ثانیه اس ــور ی ــرعت اینترنت همراه در کش ــر س حداکث
اردیبهشت۹۷، در برنامه ای با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تست و ثبت 

شد که بیشترین سرعت ارائه شده در نسل ۴.۵ تلفن همراه کشور است.

   اینترنت نسل 4 چه مزیتی نسبت به نسل های پایین تر دارد؟
با راه اندازی شبکه نسل ۴ همراه اول در بهار ۱۳۹۴، مشترکین تلفن همراه و کاربران 
خدمات باند پهن همراه اول توانستند از اینترنت نوترینو نسل چهارم )شبکه LTE( و 
سرعت باالی این سرویس بهره  مند شوند. سرعت این سرویس بسته به میزان فاصله 

مشترک از آنتن تا چهار برابر بیشتر از سرعت نسل سوم است.
سرعت چهار برابر این سرویس نسبت به نسل سوم، امکان مشاهده فایل های ویدئویی 
ــتفاده همزمان برای  با کیفیت HD، انجام بازی های آنالین بدون تاخیر زمانی، اس
چند کاربر بدون کاهش کیفیت و استفاده از برنامه های کاربردی و خدمات مبتنی بر 

اینترنت با سهولت و کیفیت بیشتر را فراهم شد.
همچنین این نسل نیز امکان استفاده از مودم را دارد که در نسل چهارم تعداد افراد 
بیشتری می توانند از یک سرویس اینترنت استفاده کنند بدون اینکه سرعت سرویس 

کند شود.
ــل شبکه تلفن همراه )LTE( به امکان تماس صوتی مجهز شده است و  آخرین نس

برای مشترکین امکان مکالمه با بهترین کیفیت را فراهم می کند.

   پایان جس�ت  و جو برای دالیل کندی اینترنت و راه حل افزایش سرعت 
دیتا

کندی و اختالل هرازگاهی گریبان گیر مشترکان اینترنت کشور می شود و اتفاقات 
ــتفاده از فیلتر شکن ها به  غیرمعمول از جمله محدودیت های مقطعی و افزایش اس

کندی سرعت سرویس اینترنت مشترکان دامن می زند.
ــور تعداد  ــدن تلگرام در کش ــال پیش تاکنون پس از فیلتر ش ــان که از س همچن
استفاده گان از فیلترشکن به طور چشمگیری افزایش یافت که این ابزار به خودی 
ــرعت اینترنت کاربر می کاهد و از آنجا که اغلب  ــکلی غیرمعمول از س خود و به ش
فیلترشکن های رایگان دارای کیفیت تضمین شده نیستند موجب کندی و اختالل 
اینترنت خارج از اختیار شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی می شوند. در این 
ــل موثری برای کاهش نارضایتی   ها از  ــرعت اینترنت، راه ح بین افزایش میانگین س

پیشامدهای اینچنینی است.
ــل های قبلی موبایل سرعت به مراتب  ــرویس اینترنت روی نس ــته که س در گذش
ــت، بروز هر گونه اختالل در اینترنت، در  ــبت به نسل های امروزی داش کمتری نس
ــدن  ــراه را مختل می کرد اما اکنون به مدد فراگیر ش ــرویس اینترنت هم عمل س
ــترکان از این اتفاقات به صورت جدی  ــل های ۳ و ۴ موبایل، تعداد کمی از مش نس
متاثر می شوند و حتی این تاثیرات با ارتقای نسل شبکه مورد استفاده مشترک به 

صورت قابل مالحظه ای کاهش می یابد و کم اثر می شود.

    4.5G با 4G تفاوتی دارد؟
ــبکه ۴,۵G در سراسر کشور راه اندازی  ــایت ش عالوه بر ۴G، همراه اول ۱۱ هزار س

کرده که این سرویس حتی دارای مزیت هایی در مقایسه با ۴G است.
میانگین سرعت دانلود در بستر ۴,۵G حدود 2 تا ۳ برابر بیشتر از ۴G است و حتی 
سرعت دانلود تا G ۱,۳ نیز می رسد. تاخیر در اینترنت  نسل ۴,۵G کمتر از تاخیر 
ــل تا ۱0 میلی ثانیه کاهش می یابد.  ــت و میزان تاخیر در این نس ــل ۴G اس در نس
ــیار بیشتری را به صورت همزمان، نسبت به  ــبکه ۴,۵G تعداد اتصال های بس در ش
شبکه ۴G می توان ایجاد کرد. امکان پشتیبانی از فناوری اینترنت اشیاء باند باریک 
ــل ۴G وجود ندارد اما در  )nB-IoT(، تجمیع)LTE و WiFi )LWA که در نس

شبکه ۴,۵G امکان پذیر است.
 USIM ۴,۵ باید سیم کارت خود را بهG مشترکین برای استفاده از شبکه پرسرعت
ــی با قابلیت پشتیبانی از ۴,۵G داشته باشند که پس از آن در  تعویض کنند و گوش
صورتی که مشترکین در مکان های تحت پوشش آنتن دهی ۴,۵G همراه اول قرار 

بگیرند می توانند از اینترنت پرسرعت ۴,۵G استفاده کنند.

   برای استفاده از اینترنت نسل 4 چه شرایطی نیاز است؟
ــتفاده کند تلفن همراه وی باید  ــل ۴ اس ــترک بتواند از اینترنت نس برای اینکه مش
قابلیت استفاده از شبکه ۴G را داشته باشد. برای اطمینان از این مسئله می توانید به 

راهنمای تلفن همراه خود یا تنظیمات شبکه آن مراجعه کنید.
باید سیم کارت نسل چهارم )USIM( تهیه و جایگزین سیم کارت قبلی خود کنید. 
یک بسته اینترنت بخرید. شبکه LTE را در تنظیمات گوشی خود فعال کنید و در 

محدوده پوشش شبکه ۴G قرار بگیرید.

    چه طور از امکان VoLTE برای استفاده همزمان از دیتا و مکالمه در 
نسل 4 استفاده کنیم؟

برای پشتیبانی از مکالمه صوتی در شبکه ۴G  یا LTE استفاده از فناوری انتقال صدا 
بر بستر نسل چهارم تلفن همراه )Voice over LTE( یا )VoLTE( ضروری است 

و بدون استفاده از این فناوری نمی توان در شبکه  نسل چهارم تماس برقرار کرد.
تماس  VoLTE از بستر شبکه های 2G  و ۳G  نمی گذرد و عالوه بر تجربه مکالمه 
صوتی با کیفیت، امکان استفاده همزمان از صوت و دیتا را فراهم می کند و برای مثال 
مشترکین می توانند در حین مکالمه بر بستر اینترنت پیغام، عکس، ویدیو و محتوای 

دیگر دریافت و ارسال کنند.
ــچ تفاوتی با تماس عادی ندارد و تمام  ــوه برقراری تماس از طریقVoLTE  هی نح
مشترکینی که دارای تلفن همراه با قابلیت VoLTE باشند با قرارگرفتن در پوشش 

شبکه LTE و برقراری تماس به صورت معمول، تماس  VoLTE خواهند داشت.
ــترک باید حتما از قابلیت VoLTE پشتیبانی کند که در حال حاضــر  ــی مش گوش
 Samsung S۸ +و Samsung S۸ و  Huawei p۱0+و Huawei P۱0 ــی های گوش
ــا مـدل Prime Q۶ اولیــن  ــا مدل Plus Q۶ و LG M۷00 ی و LG M۷00 ی
مدل های تلفن همراه با قابلیت پشتیبانی از VoLTE همراه اول هستند و مدل های 
ــد. مشترکینی که دارای این تلفن های  ــت اضافه خواهند ش دیگری نیز به  این لیس
همراه هستند می توانند با شماره گیری #2۴۵۱*۱0* و در صورت نیاز به روزرسانی 
ــرویس را فعال کنند. اگر گوشی مشترک این قابلیت را نداشته  گوشی خود، این س

باشد، این مطلب با شماره گیری #2۴۵۱*۱0* به وی اعالم می شود.
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برای استفاده از VoLTE همراه اول، باید سیم کارت مشترکUSIM  باشد اما برای 
برقراری تماس VoLTE دیتای تلفن همراه مصرف نمی شود.

   چگونه سیم کارت خود را به رایگان با یوسیم تعویض و سیم کارت جدید 
را دریافت کنیم؟

ــیم  ــترکین دائمی و اعتباری همراه اول که تاکنون اقدام به تعویض یوس تمامی مش
نکرده اند، می توانند به صورت رایگان سیم کارت خود را به سیم کارت یوسیم تعویض 
کنند و هدیه بگیرند. مشترکین اعتباری ۱۵ گیگابایت اینترنت ۳0 روزه و مشترکین 
ــیم  دایمی 20 گیگابایت اینترنت ۳0 روزه حداکثر تا یک هفته پس از تعویض یوس

دریافت می کنند.
دو راه برای تعویض سیم کارت فعلی به سیم کارت یوسیم وجود دارد:

اول؛ پیامک کردن کد پستی محل سکونت به سرشماره ۸۹۶2؛ مشترکین دائمی و 
ــکونت خود را به صورت پیامک به  ــتی محل س اعتباری همراه اول می توانند کد پس
ــماره ۸۹۶2 ارسال کنند، همراه اول یوسیم هدیه را به صورت رایگان از طریق  سرش

پست به آدرس محل کد پستی پیامک شده ارسال خواهد کرد.
ــته باشد؛ اینکه پیش از ارسال  ــترک باید به چند نکته توجه داش برای این کار، مش
ــده اطمینان حاصل کند، یوسیم فقط برای  ــتی ارسال ش پیامک، از صحت کد پس
مشترکینی که گوشی هوشمند با قابلیت پشتیبانی از شبکه ۴G  یا ۴,۵G  دارند و 
سیم کارت همراه اول حداقل یک هفته گذشته در آن گوشی بوده است ارسال خواهد 

شد. هزینه فعالسازی یوسیم برای این گـروه از مشترکین رایــگان است.
دوم؛ مشترکان با مراجعه حضوری به فروشگاه های زنجیره ای همراه اول، مراکز تلفن 
ثابت و دفاتر خدمات ارتباطی )دفاتر بخش خصوصی( می توانند اقدام به تعویض سیم 
کارت فعلی خود با سیم کارت یوسیم کنند که در دفاتر منتخب همراه اول تعویض 

برای افرادی که پیش از این یوسیم نگرفته اند به صورت رایگان انجام می شود.

   چگونه سیم کارت یوسیم و هدیه آن را فعال کنیم؟
ــترکین باید ۳ مرحله را برای فعال سازی یوسیم انجام  ــیم، مش پس از دریافت یوس

دهند.
۱. کد *۴۵*۱0* شماره سریال ۱۹ رقمی پشت سیم کارت# را با سیم کارت فعال 

فعلی خود شماره گیری کنند.
PIN .2 ۱ یوسیم را وارد کنند.

در صورتیکه شماره سریال یوسیم و PIN ۱ متناظر با آن به درستی وارد شده باشند 
سیم کارت فعلی پس از یک ساعت غیر فعال شده و یوسیم جدید فعال خواهد شد.

۳. سیم کارت قبلی خود را از گوشی خارج کنند و یوسیم را در گوشی قرار دهند.

مشترکان برای دریافت هدیه توجه داشته باشند که حداکثر یک هفته پس از تعویض 
ــته اینترنت آلفا+ ۳0 روزه ۱۵گیگابایت برای مشترکین اعتباری و 20  ــیم، بس یوس
گیگابایت برای مشترکین دائمی به صورت رایگان فعال خواهد شد. برای استفاده از 
شبکه ۴G باید در قسمت تنظیمات تلفن همراه، تنظیمات اینترنت را روی سرویس 
۴G یا LTE قرار دهند. مهلت تعویض یوسیم و بهره مندی از بسته اینترنت هدیه 
فقط ۱۵ روز است و در صورت عدم تعویض یوسیم در مهلت مقرر بسته هدیه اینترنت 

غیر فعال می شود.

   چگون�ه با پیش�نهاد تعویض س�یم کارت ب�ه USIM، اینترنت رایگان 
دریافت کنیم؟

ــترکان عالوه بر اینکه با تعویض سیم کارت خود به سیم کارت USIM از اپراتور  مش
هدیه می گیرند، می توانند با پیشنهاد کردن تعویض سیم کارت به USIM به دیگران 

نیز هدیه دریافت کنند.
ــدای دی ماه ۱۳۹۶ تاکنون  ــترکان این اپراتور از ابت ــاس طرح همراه اول، مش براس
می توانند با تشویق مشترکینی که تاکنون از اینترنت نسل ۴ استفاده نکرده  اند، بسته 

اینترنت ۵ گیگابایت یک ماهه هدیه بگیرید.
برای این کار باید چند اقدام را انجام دهید:

۱- اگر گوشی تلفن همراه دوستانتان از نسل ۴ پشتیبانی نمی کند، آنها را تشویق به 
تعویض گوشی کنید.

2- اگر گوشی تلفن همراه آنها از نسل ۴ پشتیبانی می کند اما تاکنون یوسیم دریافت 
نکرده  اند، آنها را تشویق به تعویض سیم کارت فعلی شان با سیم کارت یوسیم کنید.

۳- اگر تنظیمات گوشی آنها برای استفاده از نسل ۴ صحیح نیست، آنها را در انجام 
این کار کمک کنید.

در نهایت پس از اینکه دوستانتان برای اولین بار موفق به استفاده از اینترنت نسل ۴ 
شدند از آنها بخواهید تا شماره شما را با شماره گیری کد دستوری ۱#*۳۴۳*۱0* 

به همراه اول اعالم کنند تا کد فعالسازی بسته هدیه خود را دریافت کنید.
ــتاتو یوسیمی کن« با شماره   #۳۴۳*۱0* برای این  درگاه USSD با عنوان »دوس

طرح در نظر گرفته شده است. زیر منوها به شکل ذیل است:
استعالم معرف : 0#*۳۴۳*۱0* 

اعالم معرف :  ۱#*۳۴۳*۱0* 
راهنما :  ۹#*۳۴۳*۱0* 

ــترکین برای استفاده از این طرح باید به چند نکته توجه کنند؛ همه مشترکین  مش
ــویق سایر مشترکین به  دائمی و اعتباری قدیمی و جدید همراه اول می توانند با تش
اولین استفاده از اینترنت نسل چهارم، بسته هدیه دریافت کنند، هر مشترک جدید 
ــترک از زمان  ــل ۴ می تواند فقط یک نفر را به عنوان معرف انتخاب کند. هر مش نس
اولین استفاده از اینترنت نسل ۴، تنها ۱ ماه فرصت دارد تا معرف خود را اعالم کند. 
مشترک می تواند از سوی چند مشترک جدید به عنوان معرف شناسایی شود. معرف 
در یک زمان نمی تواند 2 بسته رزرو داشته باشد بنابراین اگر مشترک یک بسته هدیه 
را رزرو بسته اینترنت فعلی خود قرار داده باشد و اقدام به شماره گیری کد هدیه دیگر 
کند با خطا مواجه خواهد شد بنابراین باید تا فعال شدن بسته هدیه خود صبر کند تا 
امکان رزرو یک بسته هدیه دیگر برای وی فراهم شود. اختصاص هدیه معرف به علت 

زمانبر بودن پردازش اطالعات، ممکن است با چند روز تأخیر اتفاق بیفتد.

    نسل 4 موبایل، تجربه  جدید خوشایندی که عادت می شود
بسیاری از فناوری های جدید برای افراد جالب اند اما برخی از آنها کاربران را شیفته 
خود می کنند به طوری که آنچه که تا چندی پیش وجود نداشته به سرعت به یک 

عادت جدایی ناپذیر در زندگی روزمره تبدیل می شود.
اینترنت پر سرعت از این دست فناوری ها  است که کاربر پس از تجربه کار با سرعت 
باالی اینترنت هرگز نمی تواند به بازگشت به سرعت پایین  تر فکر کند حتی اگر تا روز 
ــت  ــرعت کمتر امور خود را حل و فصل می کرد. به همین دلیل اس پیش با همان س
که مشترکان وقتی از سرعت اینترنت ۳G رضایت دارند اما برای تجربه خوشایند تر 

سیم کارت خود را یوسیم  می کنند.
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آیا استفاده از دیتاسنرتهای خارجی امنیت اطالعات را کاهش می دهد؟

رامین قبادی افشار

با گسترش فناوری اطالعات در کلیه ابعاد زندگی بشر و وابستگی هرچه بیش تر کسب وکارها به آن، محافظت از اطالعات و حفظ امنیت آنها به عنوان باارزش ترین و در عین  
حال حساس ترین دارایی این روزهای صنعت مدرن مورد توجه قرار گرفت.

ــازمان ها و  ــرکت ها، س ــات مرتبط با فعالیت ش ــده ی حجم اطالع ــش فزاین ــا افزای ب
کسب وکارهای کوچک و بزرگ، نیاز به منابعی برای ذخیره سازی این اطالعات نیز پدید 
آمد. به تدریج حجم اطالعات در مقیاس جهانی از حد و اندازه ی کامپیوترها و سرورهای 
ــازی آن ها در یک فضای امن با قابلیت  ــرکت ها فراتر رفت و نیاز به ذخیره س داخلی ش
ــرکت های کوچک و بزرگ بسته به  ــد. ش ــی و ایجاد تغییر از راه دور ایجاد ش دسترس
ــرورهای مجهزتر برای نگهداری اطالعات  نیازهای اطالعاتی خود، اقدام به راه اندازی س
ــیاری دارد، برخی از  ــرورها نیز هزینه  و الزامات بس کردند. از آنجا که نگهداری خود س
ارائه دهندگان خدمات هاستینگ با قابلیت نگهداری از سرورها در محیط های بین المللی 
به وجود آمدند. خصوصاً اینکه با استفاده  فراگیر از اینترنت و انباشت اطالعات به مرور 
زمان، هزینه  نگهداری از اطالعات به  صورت درون   سازمانی نیز افزایش یافت تا جایی که 
حتی شرکت ها و سازمان های بزرگ نیز حفظ و نگهداری از اطالعات شان را به سرورها 
و مراکز داده بیرونی سپردند.  با وجود این سرورها، در فضای اینترنت، میزبانی اطالعات 
نیز به صورت ارائه  فضای اشتراکی برای وبسایت های مختلف در دسترس قرار گرفت. اما 
نکته  بسیار مهم در استفاده از بستر جهانی اینترنت، روبرو شدن استفاده از این خدمات با 
تهدیدات مختلفی در زمینه های فنی و غیرفنی بوده است. در بین وبسایت ها و پایگاه های 
داده  با مالکیت ایرانی نیز خألهای امنیتی با وسعت بیشتری مورد توجه قرار گرفت. با 
توجه به اینکه اغلب مراکزداده در یک محیط بین المللی خارج از کشور مستقر هستند، 
انتقال داده ها از کاربران )عموماً وبسایت ها( تا سرور به وسیله  اینترنت انجام می شده است. 
ــایبری قرار  ــیری که گاهی به دالیل مختلف می تواند در معرض انواع حمالت س مس
گیرد. مضافاً براینکه سرورهای خارجی علی رغم تمام الزامات تعیین شده برای حفاظت از 
اطالعات، در اغلب موارد پاسخگویی درستی به نیازهای مشتریان ایرانی ارائه نمی کنند. 
ــایت های ایرانی در  ــت که دامن گیر وبس گواه این مطلب، تحریم های گاه وبیگاهی اس
زمان استفاده از دامنه و خدمات میزبانی خارجی می شود .استفاده از خدمات میزبانی 
بین المللی و سرورهای قدرتمند خارجی الزاماً پدیده  دارای اشکالی نیست، به شرط آنکه 
مالحظات امنیتی مورد توجه قرار گیرد. بین این دو نوع سرویس از چند منظر تفاوت 
وجود دارد که اطالع از آن ها می تواند تصمیم گیری را برای سازمان های بزرگ و کوچک 

و وبسایت های مختلف تسهیل کند.

 سرعت
ــایت، پارامتر بسیار مهمی در انتخاب محل میزبانی  ــرعت انتقال داده و ترافیک س س
اطالعات است. اگر بیشترین میزان بازدید از یک وبسایت و یا بیشترین ترافیک درون 
مرزهای کشور است، مسلماً استفاده از سرورهای داخلی باعث می شود سرعت آپلود و 
دانلود از پایگاه  داده یا وبسایت بسیار بیشتر باشد. اما سایت هایی که در ایران میزبانی 
می شوند، برای کاربرانی که از ترافیک بین المللی استفاده می کنند، کندتر نمایش داده 
می شوند. به همین دلیل توصیه می شود شرکت ارائه دهنده  خدمات میزبانی با توجه به 
روند ترافیک و جغرافیای محل استفاده  غالب کاربران انتخاب شود. اگرچه استفاده از 
برخی تجهیزات مانند هاردهای SSD به روز می تواند سرعت انتقال ترافیک وبسایت را 
به  صورت محسوسی بهبود دهد، اما به  نسبت فاصله استفاده از سرورهای داخلی برای 

سایت هایی که بازدیدکنندگان بین المللی دارند، سرعت را کاهش می دهد.

 رتبه  موتورهای جستجو
ــرورهای میزبان، می تواند سرعت ترافیک وبسایت را افزایش داده و با  معموالً قدرت س
درنظرگرفتن پارامترهای دیگر، رتبه  بهتری در زمان جستجو برای وبسایت فراهم کند. 
بنابراین از این نظر به دلیل استفاده  سرورهای خارجی از ترافیک بین المللی امکان بهتری 
ــتجو فراهم می کند. این ویژگی خصوصاً برای کسب وکارهای  برای رتبه  باالتر در جس
اینترنتی ارزش زیادی دارد و باعث برتری ترافیک بین المللی می شود اما ذکر این نکته 

ضروری است، که اخیراً الگوریتم مورد استفاده در موتورهای جستجو به صورتی است که 
نرخ بازدید را براساس IP مراجعان وبسایت ها مشخص می کند. بنابراین حتی با وجود 
استفاده از سرورهای داخلی، اگر نوع مخاطبان یک وبسایت به  درستی درون مرزهای 
کشور شناسایی شده باشند، یک وبسایت یا پایگاه اطالع رسانی می تواند با رعایت دیگر 

فاکتورهای  SEO، رتبه باالیی در بین موتورهای جستجو داشته باشد.

 پایداری خدمات
در این پارامتر سرویس دهندگان داخلی و خارجی تقریباً در یک سطح قرار دارند. به  مدد 
ایجاد افزونگی  )Redundancy(  در مراکز داده، امکان قطع دائم خدمات تقریباً به 
صفر رسیده است اما اختالل در بستر ارتباطی و در زمان پیک ترافیک سایت، می تواند تا 
حدی محتمل باشد. از دسترس خارج شدن سایت های پربازدید اتفاقی است که گاهی 

به  دلیل همین اختالالت روی می دهد.

 امنیت اطالعات
امنیت در خدمات میزبانی با مالحظات متعددی روبرو می شود. بخشی از این مالحظات 
به سیاست های بین المللی در ارائه  سرورهای میزبانی به وبسایت های ایرانی است. به  دالیل 
گوناگون از جمله تحریم ها، ارائه  خدمات میزبانی توسط سرورهای بین المللی می تواند 
بدون اطالعات قبلی متوقف شود. در این صورت مدیر سایت اجبارا باید از کلیه  اطالعات 
نسخه  پشتیبان تهیه کرده و در اسرع وقت سرویس دهنده را تغییر دهد. ضمن آنکه وقوع 
حمالت سایبری متعدد در سرویس های هاستینگ اتفاقی معمول است. حمالت با شدت  
و ضعف های گوناگون انجام می شوند. بنابراین الزم است شرکت ها آمادگی مقابله با آن ها 
را داشته باشند.توانمندی شرکت های پیشرو در ارائه  خدمات اینترنتی، ارتباطی و میزبانی 
در سال های اخیر؛ باعث شده است بسیاری از نهادهای خصوصی، دولتی، کسب وکارهای 
مختلف و از جمله استارتاپ ها تمایل بیشتری به انتقال خدمات میزبانی خود به داخل 
کشور داشته  باشند. این اتفاق باعث شده ارائه کنندگان خدمات اینترنتی به تجهیز مراکز 
داده و سرورهای خود پرداخته و مجموعه  خدمات میزبانی را در قالب راهکارهای جامع 
)Total Solution( ارائه کنند. یکی از این ارائه دهندگان خدمات،  شرکت ارتباطات 
مبین نت است. تجربه  چندین سال ارائه  اینترنت اشتراکی و اختصاصی بی سیم، به همراه 
پشتوانه  ایجاد شبکه  بی سیم سراسری برای ارتباط بین شعب زیادی در شبکه  بانکی 
و سازمانی کشور، مبین نت را ترغیب به ورود به کارزار خدمات میزبانی نیز کرده است. 
این شرکت با تکیه  بر مرکز داده  به  روز خود، سرویس های میزبانی اطالعات را به  صورت 
سرور اختصاصی مجازی)VPS(، سرورهای فیزیکی و ارائه  فضای فیزیکی اختصاصی در 
دیتاسنتر خود، ارائه می کند. طرح های موجود در وبسایت مبین نت نشان می دهند، این 
شرکت هم برای کسب وکارهای کوچک و استارتاپ ها و هم برای کسب وکارهای بزرگ 

و سازمان های گسترده، تمهیدات میزبانی اطالعات را اندیشیده است.
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افزایش کیفیت خدمات و ارائه  رسویس های پست بانک
 به ویژه در مناطق محروم مورد قبول است

در تالشیم تا در بودجه 98 بخش رسمایه ای پست بانک افزایش یابد

پست بانک برای توسعه  ارائه  خدمات خرد به روستائیان نیازمند تقویت است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، گفت: امکان دسترسی پست بانک به 
آحاد مردم به ویژه در مناطق محروم و روستاها و همچنین افزایش کیفیت سطح خدمات، 
از نکاتی است که به طور کلی در گزارش هایی که دریافت کردیم مورد قبول بوده است.

محمدرضا پورابراهیمی داورانی، نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی در 
گفت وگو با خبرنگار پارلمانی سیتنا پیرامون ارزیابی پست بانک ایران، گفت: گزارش کلی 
که ما از پست بانک در دست داریم آن است که پست بانک توانسته خدماتش را گسترش 
دهد و به مجموعه ای از جامعه ی هدف که به سادگی نظام بانکی نیست، خدمات بانکی 
ارائه کند. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی، ادامه داد: این بانک توانسته 
است خدمات کیفی بانکی را در سطح مجموعه خدماتی که به صورت متعارف ارتقاء داده 
می شود، ارائه دهد.پورابراهیمی گفت: امکان دسترسی این بانک به آحاد مردم به ویژه در 
مناطق محروم و روستاها و همچنین افزایش کیفیت سطح خدمات، از نکاتی است که به 
طور کلی در گزارش هایی که دریافت کردیم مورد قبول بوده است.وی در پایان خاطرنشان 
کرد: البته باید عملکرد این بانک در صورت های مالی، ترازنامه، سود و زیان و شرایط دیگر، 

مورد بررسی قرار گیرد، اما کلیت عملکرد این بانک از نظر ما خوب و مثبت است.

عضو هیات رییسه  کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، گفت: در تالشیم تا 
در بودجه ۹۸ بخش سرمایه ای پست بانک بیشتر شود تا بتواند خدمات کامل تری ارائه دهد.
حجت االسالم سید جواد حسینی کیا در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی سیتنا پیرامون عملکرد 
پست بانک به عنوان بانکی تخصصی حوزه ICT، گفت: پست بانک، بانکی تخصصی در 
حوزه ICT است و در مناطق روستایی حضور فعالی دارد، بنابراین باید این نکته را بدانیم که 
این بانک، بانک شهری نیست، لذا در عرصه  روستایی فعالیت های عمده ای انجام داده است.

عضو هیات رییسه  کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ادامه داد: منابع محدود پست بانک 
موردی است که در مجلس به آن اشاره و به این بانک کمک شد. همچنین از بودجه ۹۷ به 
این بانک اختصاص داده شد و در تالشیم تا از بخش دیگری در بودجه ۹۸ کمک گیریم تا 
بخش سرمایه ای این بانک بیشتر شود و خدمات کامل تری ارائه دهد.حسینی کیا، اظهار 
کرد: در بخش ICT نیز به دلیل آنکه پست بانک زیر مجموعه ی وزارت ارتباطات است، باید 
این وزارتخانه کمک کند تا این بانک بتواند ارائه ی خدمات بهتری به مردم داشته باشد.عضو 
هیات رییسه  کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مشکل این بانک 

در بخش سرمایه ای است که اگر رفع شود، عملکرد بهتری را شاهد خواهیم بود.

ــت عاملیت در ارائه   ــت بانک به جه ــیون اقتصادی مجلس، گفت: پس عضو کمیس
خدمات حوزه  خرد به روستاها، نیازمند تقویت است.

ــورای اسالمی در  ــیون اقتصادی مجلس ش ــینی، عضو کمیس ــیده فاطمه حس س
گفت وگو با خبرنگار پارلمانی سیتنا پیرامون عملکرد پست بانک، گفت: پست بانک 
یکی از بانک هایی است که در حوزه  تامین مالی خرد و ارائه  خدمات در حوزه  خرد 
به روستاها در کشور عاملیت و امکان فعالیت دارد، لذا به نظر می رسد که نیازمند 

تقویت است. 
وی گفت: معموال آنچه که برای بانک ها به طور معمول دیده می شود، یا در قانون 
بودجه یا از طریق کمیسیون تخصصی مربوطه است، لذا باید در آنجا جستجو کرد 
که چه مواردی را می توان برای پست بانک پیگیری کرد.عضو کمیسیون اقتصادی 
ــان کرد: در سال های گذشته مواردی در مجلس دهم برای پست  مجلس، خاطرنش
ــد که به این حوزه  بانک و به طور خاص برای صندوق کارآفرینی امید تصویب ش

کمک کرد.

پورابراهیمــی: 

حسینی کیا:

فاطمه حسینی:
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مدیرعامل آسیاتک: 

با حامیت های مالی پست بانک توانستیم نسل جدیدی از تکنولوژی را به شبکه ارتباطی وارد کنیم

   جناب آقای یوسف زاده در ابتدا معرفی کوتاهی از شرکت آسیاتک برای 
مخاطبان ما ارائه بفرمائید.

ــال ۱۳۸2، به منظور ارائه خدمات نوین در  ــرکت انتقال داده های آسیاتک در س ش
ــوی سازمان تنظیم مقررات و  ــیس و موفق به اخذ مجوز PAP ازس صنعت IT تأس
 )DSL( ــترکین ارتباطات رادیویی جهت ارائه خدمات خطوط کابلی دیجیتالی مش
شد. همچنین از سال ۱۳۸۷ جهت ارائه خدمات ADSL در سایر استان ها موفق به 
دریافت مجوزهای ISDP و ISP در ۳0 استان از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
شد. این شرکت از سال ۱۳۹2 نیز با توجه به توسعه خدمات خود جهت ارائه خدمات 
ــتراک مکانی مراکز داده، اقدام به اخذ مجوز IDC از مرکز ملی فضای  میزبانی و اش
مجازی نمود. در سال ۱۳۹۳ نیز با توجه به اتمام مجوز PAP ازسوی سازمان تنظیم 
 PAP،به عنوان جایگزین مجوزهای FCP مقررات و ارتباطات رادیوئی، مجوز جدید
ــال ۱۳۹۴ با  ــرکت موفق به اخذ این مجوز از س ــد و این ش ISDP  و ISP اعالم ش
اعتبار ده ساله تا سال ۱۴0۴ از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات جهت ارائه هرگونه 
خدمات ارتباطی و انتقال داده بر بستر شبکه و ارائه خدمات صوتی، تصویری، متنی، 

داده ای و انواع خدمات محتوایی و ارزش افزوده شد.

   ویژگی  بارز و متمایز شرکت آسیاتک را در چه چیزی می بینید؟
ــور که ۴۷2 شهر را پوشش می دهد و  ــعه و گستردگی آسیاتک در سراسر کش توس
ــنتر محتوایی که محتواهای ایرانی را از خارج کشور به داخل  وجود بزرگترین دیتاس
ــی کند دو امتیاز ویژه  ــده در داخل را نگهداری م ــای جدید تولید ش وارد و محتواه

آسیاتک است.

   نحوه آشنایی و شروع همکاری شما با پست بانک ایران چگونه بود؟
در زمانی که قرار بود پروانه فعالیت ما توسعه پیدا کند و به پروانه FCP تبدیل شود، 
بنا به توصیه وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطالعات )دکتر واعظی(، ارتباط ما با پست 
ــه عنوان بانک تخصصی حوزه فناوری  ــد و ما هم این بانک را ب بانک ایران برقرار ش
اطالعات برای انجام تبادالت مالی شرکت انتخاب کردیم و تصمیم گرفتیم به عنوان 
یک همراه و همکار در تمام ابعاد تعامل داشته باشیم و کارها را به پیش ببریم. می 
دانید که همکاری بانکی یکی از مسائل حائز اهمیت برای شرکت هاست و پست بانک 
به نحوی خدمات مورد نیاز شرکت های این حوزه را پوشش داده و همراهی کرده که 
شرکت های ICT با همکاری خوبی که با پست بانک داشته اند توانسته اند توسعه 
پیدا کنند. تعامل با پست بانک کمک کرد که بتوانیم فرایندهای مختلف را در کسب 
و کارمان توسعه بدهیم و مشورت های بانکی و نیازهای اعتباری شرکت را از طریق 

این بانک تامین کنیم.

   پست بانک چگونه می تواند در توسعه اقتصاد ICT کشور بیش ازپیش 
مؤثر باشد؟

در صنعت ما که یک صنعت نو است و تکنولوژی ها به سرعت تغییر پیدا می یابد و 
نسل های جدید پیدا می شود، پست بانک می تواند کمک کند که ما پشتوانه بانکی 
و منطقه امن اعتباری داشته باشیم که نیازهای ما را تامین می کند تا ما با جسارت 
بیشتری وارد کسب و کارهای نو بشویم و با تکیه بر توان تخصصی و فنی خودمان و 

با خیال راحت از تامین مالی بتوانیم کسب و کارها را پیش ببریم.

   گس�تردگی نق�اط تماس و حضور پس�ت بانک ایران در روس�تاها چه 
تاثیری در پیشبرد صنعت ICT کشور داشته است؟

ــترده ای دارد و در شهرهای مختلف تعداد  ــرکت آسیاتک نقاط تماس بسیار گس ش
ــرویس داریم به  زیادی نمایندگی فروش دارد و درمناطق کمتربرخوردار هم ارائه س
ــعه خوبی درمناطق مختلف کشور داشته و این  ــت بانک نیز توس همین موازات، پس
گستردگی کمک کرد که ما در روابط مالی با نمایندگی هایمان درسطح کشور بتوانیم 
ــتفاده کنیم و روابط مالی امن و سریعی را با دفاترمان  ــتر خدمات این بانک اس از بس

برقرار نمائیم.

   پس�ت بانک ایران چه نقشی در تأمین مالی و توسعه شرکت آسیاتک 
داشته است؟

ــتیم کسب و کارمان را توسعه بدهیم و  ــرایط بد اقتصادی و زمانی که نیاز داش در ش
نسل جدیدی از تکنولوژی را به شبکه وارد کنیم، پست بانک ایران از ما حمایت کرد 
ــب و کارمان را تضمین کرد و ما هم به  ــعه کس و با تأمین مالی خوب و بموقع، توس
نحو احسن اجرای شبکه را انجام دادیم و توسعه فاز اول دیتاسنتر برج میالد از طریق 

همین تأمین مالی انجام شد.

   درپایان اگر مطلب یا پیشنهادی در خصوص عملکرد پست بانک ایران 
دارید مطرح بفرمائید.

ــت بانک ایران بخاطر تعامل و همکاری خوبی که  از تک تک مدیران و کارکنان پس
ــئوالن وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  ــتند تشکر می کنم، همچنین از مس داش
ــگزاریم و امیدوارم  ــعه ای و تخصصی حوزه ICT سپاس بخاطر ایجاد یک بانک توس
همانطور که کسب و کارهای این حوزه توسعه پیدا می کنند، سهم پست بانک نیز 
از این بازار هم توسعه پیدا کند و دست در دست هم بتوانیم برای توسعه کشورمان 

گام برداریم.

شرکت آسیاتک از جمله شرکت های فعالی است که سال های اخیر به عنوان یکی از برندهای معتبر و معروف کشور در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات کشور مطرح بوده 
و با تدبیر و برنامه ریزی صحیح مدیران خود توانسته است مسیر تکامل و رشد را طی نموده و وضعیت فعلی آن نوید دهنده آینده ای درخشان برای این شرکت است.

آسیاتک از جمله مشتریان عمده پست بانک است و در همین راستا خبرنگار وب سایت پست بانک، گفت وگویی با محمدعلی یوسف زاده، مدیرعامل آسیاتک انجام داده 
که در ادامه از نظرتان می گذرد.
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تینا ضمیری آذر

نمایشگاه CEBIT آلمان بعد از 33 سال تعطیل خواهد شد

یک کودک هفت ساله  از یوتیوب 22 میلیون دالر درآمد کسب کرد

انتشار محتوای غیراخالقی و خشونت آمیز در تامبلر ممنوع شد

آن سوی
مرزها

شرکت دویچه مسه اعالم کرد برگزاری نمایشگاه فناوری سبیت آلمان بعد از ۳۳ سال 
به عنوان یک رویداد مستقل متوقف می شود.

ــبیت، از این پس نمایشگاه سبیت به عنوان بخشی کوچک از نمایشگاه  به گزارش س
هانوفر برگزار خواهد شد که در آن تازه ترین دستاوردهای صنایع دیگر در کنار صنعت 
آی تی و رایانه نمایش داده می شود.البته قرار است در جریان برگزاری نمایشگاه سبیت 
به شکل جدید موضوعات دیگری هم به آن افزوده شود تا تصمیم گیران صنایع دیگر به 
بهترین نحو از این نمایشگاه بهره بگیرند.در بیانیه ای که بدین منظور منتشر شده علت 
این تصمیم گیری تحوالت عصر اقتصاد دیجیتال عنوان شده که تقاضا برای برگزاری 
ــبیت را در سال های اخیر کاهش داده است.  نمایشگاه های فیزیکی تجاری مانند س
بر همین اساس تاثیر خالقیت های ناشی از دیجیتالی شدن باعث شده تا بسیاری از 
ــوی دیگر بسیاری از موضوعات و  تبادالت تجاری در فضای مجازی صورت بگیرد.از س
مضامین نمایشگاه های هانوفر و سبیت با هم هم پوشانی داشته اند و لذا قرار است از 
ــبیت مانند ساخت و ساز، انرژی و لجستیک که با  این پس آن بخش از موضوعات س

موضوعات نمایشگاه هانوفر مشترک هستند در یک نمایشگاه در کنار هم برگزار شوند.

دویچه مسه که برگزار کننده رسمی نمایشگاه سبیت است، برگزاری سبیت 20۱۹ را 
به علت کاهش تعداد بازدیدکنندگان و کاهش مداوم رزرو فضای نمایشگاهی لغو کرده 
است. دویچه مسه یکی از بزرگترین برگزارکنندگان رویدادهای نمایشگاهی تجاری در 

آلمان است که درآمد آن در سال 20۱۷ بالغ بر ۳۵۷ میلیون یورو بوده است.

رایان، پسربچه هفت ساله ای که در کانال یوتیوب خود به شرح و بررسی اسباب  بازی های 
مختلف و کاالهای مرتبط با کودکان می پردازد، با کسب 22 میلیون دالر به پردرآمدترین 
ــت. درآمد او از این طریق ظرف  ــده که از یوتیوب پول درآورده اس چهره ای تبدیل ش

یکسال دو برابر شده است.
ــی، کانال یوتیوب رایان توسط والدینش در مارس 20۱۵ میالدی  به گزارش بی بی س
راه اندازی شد و هم اکنون بیش از ۱۷ میلیون نفر از سراسر جهان در آن عضو هستند. 

ویدیوهای این کانال در مجموع میلیاردها بار دیده شده اند.
مجله فوربس گفته است یک میلیون دالر از مجموع درآمد 22 میلیون دالری رایان از 
راه تبلیغات قبل از نمایش ویدیوها در یوتیوب بدست آمده و مابقی مربوط به تبلیغاتی 

است که با حمایت مالی بعضی شرکت ها انجام شده است.
اسباب بازی هایی که در این کانال به نمایش در می آیند به سرعت به فروش می رسند.

در ماه اوت امسال فروشگاه زنجیره ای »وال مارت« آمریکا که در سراسر این کشور شعبه 
دارد، فروش مجموعه ای از اسباب  بازی و لباس هایی را با نام »دنیای رایان« شروع کرد.

در یکی از ویدیوهایی که رایان در کانال یوتیوب خود قرار داده، این پسربچه و والدینش 
در فروشگاه وال  مارت دیده  می  شوند که به دنبال اسباب بازی های رایان می گردند. ظرف 

مدت سه ماه این ویدیو را حدود ۱۴ میلیون نفر دیده اند.
از آنجایی که رایان هنوز خردسال است ۱۵ درصد از درآمد او در یک حساب بانکی به 
سپرده گذاشته می شود و او تا رسیدن به سن قانونی حق برداشت پول از این حساب را 

ندارد. رایان البته دو خواهر دوقلو هم دارد که در بعضی ویدیوها آنها هم شرکت دارند.
یکی از پربازدیدترین ویدیوهای این پسر بچه هفت ساله که حدود 2۶ میلیون بار دیده 

شده، به ده آزمایش علمی که کودکان می توانند در خانه انجام دهند می پردازد.
ــون دالر در رتبه دوم  ــتاره یوتیوب با 2۱.۵ میلی ــه آمریکایی و س جک پاول، هنرپیش

پردرآمدترین افراد یوتیوب و پس از رایان قرار گرفته است.

ــبکه اجتماعی تامبلر به تازگی اعالم کرده است که از این پس به کاربرانش امکان به  ش
ــونت آمیز را نخواهد داد.بر اساس گزارش  اشتراک گذاشتن محتوای غیراخالقی و خش
وب سایت the verge، تامبلر که یکی از معروف ترین و بزرگترین شبکه های اجتماعی 
در جهان به شمار می رود، در ماه های اخیر به شدت از سوی نهادهای نظارتی و دولتی 
کشورهای بسیاری تحت فشار قرار گرفته است و حاال به منظور پاکسازی پلتفرم خود از 
محتوای دردسرساز و مشکل آفرین اعالم کرده است که می خواهد از دسامبر سال جاری 
میالدی به حذف تمامی محتوای جنسی، خشونت آمیز و هرگونه مسائل غیراخالقی و 
غیرانسانی از پلت فرم این شبکه اجتماعی بپردازد.مقامات این شبکه اجتماعی از کاربران 
درخواست کرده اند در صورتی که با چنین محتوایی در تامبلر مواجه شدند، بالفاصله بر 
ــار  ــکوک را به آن اطالع دهند تا از انتش روی گزینه Report کلیک کرده و موارد مش
محتوای غیراخالقی جلوگیری بعمل آورده شود.بسیاری از نهادهای نظارتی و منتقدان 
شبکه های اجتماعی پیشتر اعالم کرده بودند که محتوای غیر اخالقی و جنسی در بسیاری 

از شبکه های اجتماعی غوغا کرده و باید جلوی فعالیت آنها گرفته شود.
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اطالعات محرمانه سامسونگ به شرکتی چینی فروخته شد

فروش آن الین تصاویر و فیلم های غیراخالقی در اسنپ چت

پوشش 1.5 میلیارد نفری اینترنت نسل پنجم تا سال 2024

آن سوی
مرزها

یازده کارمند شرکت سامسونگ اطالعات محرمانه این شرکت که برای حفظ آن ها مبلغ 
بسیار زیادی هزینه شده بود را به یک شرکت چینی فروختند.

 OLED به گزارش سیتنا، هیچ شکی نیست که سامسونگ امروز بهترین صفحه نمایش
 XS را برای گوشی های هوشمند تولید می کند. پنل های پیشرو در کالس آن در آیفون
ــت. در نتیجه، این  ــود اس ــد، XS Max و Galaxy S۹ و Galaxy Note۹ خ جدی
ــهام بازار را برای پنل های OLED کوچک و متوسط در  ــرکت حدود ۹۵ درصد س ش
دست دارد. بنابراین آخرین اخبار که مربوط به ۱۱ کارمند این شرکت است که اسرار 

تکنولوژی سامسونگ را برای یک شرکت چینی فاش کرده اند، خیلی خوب نیست.
 OLED کره جنوبی اکنون به یک مورد نگاه می کند که در آن ۱۱ کارمند اسرار تولید
ــونگ را به یک شرکت چینی به قیمت تقریبا ۱۴ میلیون دالر فروخته اند. سه  سامس
نفر از آن ها اکنون دستگیر شده اند و منتظر آزادی هستند، نکته ای که این مسئله را 
ــامل مدیر عامل شرکت نیز می شود.  ــت که این فهرست ش عجیب تر می کند این اس
آن ها یک شرکت پوسته ای را ایجاد کرده بودند که توسط آن همه اطالعات را ارسال 

می کرده اند.
 OLED ــرای پنل های ــن بود که تجهیزات خودکار ب ــنده اطالعات ای کار این فروش
ــادی در مورد روند تکنولوژی این  ــونگ تولید کند، به همین دلیل اطالعات زی سامس
شرکت و محصول بی نظیرش داشتند. آن ها نقشه ها و طرح های پنل ها برای این شرکت 

چینی ارسال می کردند. به نظر می رسد همه این اطالعات در مورد تکنولوژی لمینیت 
۳D برای OLED های منحنی است.

این یک نقض آشکار توافقنامه عدم افشای اطالعات محرمانه شرکت است و سامسونگ 
می گوید که این اجازه را نخواهد داد. نگهداری و حفاظت از این اطالعات شش سال زمان 
و میلیون ها دالر هزینه برای شرکت سامسونگ داشته است. اما امروز متوجه می شویم 

که این اتفاق آن چنان هم درست نیوفتاده است.

بی بی سی دریافته است که از اسنپ چت برای فروش آن الین تصاویر و فیلم های حاوی 
هرزه نگاری استفاده می شود.

اسنپ چت می گوید که فروش آن الین تصاویر و فیلم های حاوی برهنگی در این شبکه 
ــت و اگر دیده شود، حذف می شود، اما برخی کاربران این اقدام را  اجتماعی ممنوع اس

انجام می دهند.
اسنپ چت اعالم کرده است که اجازه نخواهد داد »محتوا های پورنو گرافی و هرزه نگارانه 

در این اپلیکیشن ترویج و منتشر شوند«.
ــه طور خصوصی مطالب  ــاب های کاربری که ب ــت که »حس در این اطالعیه آمده اس
ــبکه  ــر کنند به معنای تخطی از اصول خدمات ش پورنو گرافی و هرزه نگاری را منتش
ــاب کاربری آنها را گزارش  ــبکه بیرون می کنیم و حس ــت، ما آنها را از ش اجتماعی اس

می دهیم«.

محققان معتقدند تا سال 202۴ میالدی، اینترنت ۵G تقریبا ۱,۵ میلیارد نفر را تحت 
پوشش قرار می دهد.بر اساس این پیش بینی مصرف داده های تلفن همراه کاربران در 

هر ماه بیش از 2۱ گیگابایت خواهد بود.
ــیتنا، نسل بعدی فناوری های بی سیم سرعت خود را افزایش می دهد.  به گزارش س
این اطالعات که از آخرین گزارشهای وضعیت مخابرات و اینترنت است، توسط شرکت 
مخابراتی اریکسون انجام شده و رشد اینترنت  ۵G را حتمی و بسیار سریع می داند، 
تا جایی حدس می زند اینترنت ۵G تا پایان سال 202۴ به ۱,۵ میلیارد نفر در سراسر 

جهان برسد.
ــرعت و  ــم وعده افزایش قابل توجه در س ــل پنج ــت ۵G یا همان اینترنت نس اینترن
پاسخگویی را به کاربران داده است و ناظران بازار امیدوارند که نخستین گوشی مجهز به 

فناوری ۵G تا نیمه نخست سال آینده عرضه شود.
ــاس گزارش اریکسون، محققان پیش بینی می کنند که مصرف داده های تلفن  براس
همراه تا سال 202۴ در هر ماه به بیش از 2۱ گیگابایت برسد که تقریبا چهار برابر الگوی 
مصرف در سال 20۱۸ است. شبکه های ۵G  تا 2۵ درصد از ترافیک داده های تلفن 
همراه را حمل خواهند کرد و انتظار می رود که آمریکای شمالی و شمال شرقی آسیا و 

پس از آن اروپای غربی پرچمدار استفاده از این نوع اینترنت باشند.
افزون بر اینها، انتظار می رود که تعداد دستگاه های متصل به اینترنت، یعنی ابزارهایی 

ــال 202۴ به ۴,۱ میلیارد برسد.  ــیاء« را تشکیل می دهند نیز تا س که »اینترنت  اش
اریکسون در ماه ژوئن پیش بینی کرد که با به راه انداختن شبکه های ۵G ، بازار برای 
دستگاه های مبتنی بر اینترنت اشیاء تا سال 202۳ به ۳,۵ میلیارد واحد افزایش خواهد 

یافت که پنج برابر دستگاه های در حال استفاده است.



نیمی از مردم جهان آنالین هستند

سه برابر شدن قدرت گوشی ها با پردازنده ی هوش مصنوعی

پیام رسان گوگل تعطیل خواهد شد؟

گوشی های پرچمدار اندرویدی که در سال آینده میالدی روانه بازار می شوند مجهز به 
تراشه جدید شرکت کوالکوم موسوم به اسنپ دراگون ۸۵۵ خواهند بود.

به گزارش انگجت، قرار است اطالعات فنی مفصلی در مورد این تراشه همزمان با برگزاری 
نشست فناوری هاوایی ارائه شود. اما فعال مشخص شده که این تراشه با استاندارد نسل 

پنج مخابراتی سازگاری کامل دارد.
ــتیبانی از تبادل داده ها در شبکه های  یکی دیگر از مزایای Snapdragon ۸۵۵ پش
مخابراتی با سرعت چند گیگابیت در ثانیه است که تا به حال امکان پذیر نبوده است. 
ــی های هوشمند  ــانه ای متنوعی را بر روی گوش این توانمندی ارائه خدمات چندرس
امکان پذیر می سازد.سازگاری این تراشه با فناوری هوش مصنوعی موجب می شود تا 
ــی های هوشمند در سال 20۱۹ توانایی های محاسباتی متنوعی پیدا کنند و از  گوش
جمله بتوانند وظایف پیچیده ای را اجرا کنند که تا پیش از این تنها از طریق رایانه های 

شخصی در دسترس بوده است.
ــه برابر  ــه Snapdragon ۸۵۵ س ــت توان پردازش و قدرت تراش کوالکوم مدعی اس

بهترین تراشه ای است که تا به حال توسط این شرکت تولید شده است.
عرضه این تراشه با فناوری هوش مصنوعی قابلیت های امنیتی و عکاسی گوشی های 
هوشمند نسل جدید را هم ارتقا می بخشد. زیرا تلفن های همراه آتی از این طریق از 
قدرت بیشتری برای شناسایی چهره افراد و همین طور اجزای محیط اطراف برخوردار 

خواهند بود.
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آن سوی
مرزها

بر اساس آمار ITU تا پایان 20۱۸ بیش از ۵۱,2 درصد از مردم جهان از خدمات وب 
بهره مند می شوند که این رقم معادل نیمی از جمعیت جهان است.

ــان دهنده یک گام بزرگ در راستای رفتن  »هولین ژائو« دبیرکل ITU، گفت: این نش
به سوی جامعه اطالعاتی جهانی است و البته هنوز نیمی دیگر از جهان هنوز از فواید 
اقتصاد دیجیتال بی بهره هستند. وی همچنین خواستار حمایت بیشتر از نوآوری های 
فناورانه شد تا با انقالب دیجیتال هیچ کسی آفالین نباشد.طبق آمار ITU روند رشد 
اینترنت در کشورهای ثروتمند کند شد و البته از ۵۱,۳ درصد به ۸0,۹ درصد رسیده 
ــعه این رقم به ۴۵,۳ رسیده است. این رقم ۱۳ سال  ــت. در کشورهای درحال توس اس
پیش ۷,۷ درصد بود.اما افریقا رشد متفاوتی را طی کرده و از 2,۱ درصد به 2۴,۴ درصد 
رسیده است. همچنین تعداد موبایل در جهان از جمعیت مردم جهان پیشی گرفته و 
موبایل های اینترنت دار نیز به رقم ۶۹,۳ از ۱00 رسیده است. در حال حاضر در جهان 

تعداد ۵,۳ میلیارد موبایل اینترنت دار به ثبت رسیده است.
گفته می شود ۹۶ درصد از جمعیت جهان به شبکه های تلفن همراه دسترسی دارند و 

۹0 درصد می توانند از طریق ۳ جی یا باالتر به اینترنت دسترسی داشته باشند.

ــایعاتی مبنی بر قطع دسترسی کاربران به پیام رسان  ــار اخبار و ش گوگل پس از انتش
هنگ اوت تا سال 2020 میالدی، اعالم کرد که برنامه ای برای ملغی کردن این اپلیکیشن 
ــترش محبوبیت گوگل در بسیاری از عرصه ها و  ــیتنا، با وجود گس ندارد.به گزارش س
خدمات آنالین و اینترنتی، اپلیکیشن پیام رسان هنگ اوت که توسط گوگل توسعه و ارائه 
داده شده است، هرگز نتوانست به محبوبیت سایر پیام رسان ها دست پیدا کند و سهم 
قابل قبولی از این بازار را به خود اختصاص دهد.بر اساس تازه ترین گزارشی که در وب 
سایت phonearena  آمده است، به نظر می رسد که گوگل نیز همچون یاهو قصد 
دارد به عمر یکی از قدیمی ترین پیام رسان های موجود در فضای مجازی پایان ببخشد 
و کاربران اپلیکیشن هنگ اوت را به سایر اپلیکیشن های توسعه داده شده توسط گوگل 
ــار اخبار و گزارش های منتشر  ــوق دهد.اما گوگل در واکنش به انتش منتقل کرده و س
شده در فضای مجازی اعالم کرده است که هنوز برنامه ای برای قطع دسترسی کاربران 
این پیام رسان و به طور کلی بستن هنگ اوت ندارد.این اپلیکیشن پیام رسان که پیشتر 
تحت عنوان هنگ اوت )Hangouts( بود که توسط گوگل برای کاربران سرویس پست 
الکترونیک جیمیل توسعه و ارائه داده شده و به آنها این امکان را می داد تا با دوستان و 
مخاطبانی که از سرویس جی میل استفاده می کنند، در ارتباط باشند.این اپلیکیشن که 
هم اکنون تحت عنوان گوگل هنگ اوت )Google Hangouts( در دسترس کاربران 
قرار دارد، به کاربرانش امکان ارتباطات متنی، صوتی و ویدیویی را می دهد که در حال 

حاضر میلیاردها نفر از آن استفاده می کنند.هر چند که کارشناسان فعال در حوزه فناوری 
بر این باورند که شواهد بسیاری از گوگل به دست آنها رسیده است که نشان می دهد 
این غول تکنولوژی آمریکایی قصد دارد به عمر پیام رسان هنگ اوت پایان ببخشد. بدین 
ــی های اندرویدی در صورتی که دسترسی شان به اپلیکیشن پیام  ترتیب کاربران گوش
رسان هنگ اوت قطع شود، می توانند برای ارتباطات خود از سایر پیام رسان های فیس 

بوک مسنجر، واتس اپ، وی چت و تلگرام استفاده کنند.
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about the benefits that working robots 
can bring to society in various fields. The 
human-robot collaboration needs to take into 
account two things: How robots work and 
how humans decide to use robots.
In 2020, Japan is going to introduce robot 
taxis for the tourists travelling to the country 
for the Olympic Games. Smart chairs are going 
to be ready at the airport for the Paralympian. 
And social robots are going to interact with 
humans in 20 different languages. Robots with 
the function of social translators are going to 
help foreigners communicate with the locals in 
Japanese.
This may sound part of a science fiction movie. 
However, it’s a reality soon to be experienced 
by many visitors in Tokyo.
Dubai’s smart city project includes working 
social robots in public services, pretty much 
in the same way the city of Rotterdam, in the 
Netherlands, is doing. Dubai is also using robots 
in surveillance and policy, and transportation 
systems, something Dubai expects to have at 
least 25 percent automated by 2030 toward its 
bigger goal in 2050.
Dubai’s flying taxi was developed by German 
drone firn Velocopter and tested in Dubai’s 
airspace in 2017. A humanoid police officer 
is also part of Dubai’s plans. After the trial is 
completed, Dubai is going to be replacing 25 
percent of its police force with police robots 
by 2030.    
In Singapore, the national government plans 
on introducing robots as a physical extension 
for management and city control of existing 
systems. Having tested this possibility for years 
now and in collaboration with Airbus helicopter 
bus shuttles which are driverless, robots are used 
as the Singapore Post Delivery via drone.
Singapore hotels also use service robots to 
clean rooms and room service. Additionally, 
a current pilot is evaluating how robots can 
be used for pre-school education in a near 
future. 

Virtual Reality (VR) and Augmented Reality 
(AR)
«Simply put, we believe Augmented Reality is 
going to change the way we use technology 
forever.» Tim Cook, CEO of Apple Inc. 

For the development of smart cities, immersive 
technologies such as Virtual Reality (VR) and 
Augmented Reality (AR) represent a key 
component of the Fourth Industrial Revolution. 
Both Virtual Reality and Augmented Reality 
require a massive amount of data and they 
need it fast in order to deliver the VR and AR 
experience on the move. For this, the importance 
of getting the 5G networks across the world 
ready is the first step to guarantee the success 
of these technologies. 
Once 5G is in place, we can expect to live in 
a world that it was only possible in the science 
fiction realm just a few years ago. Now, a 
reality.  

Blockchain technology
Blockchain is transforming the whole global 
digital economy. However, Blockchain technology 
is still a pretty new concept in the smart city 
environment. Integrating Blockchain technology 
into smart cities can play a paramount role 
in connecting all the smart city services at 
the same time that can boost security and 
service transparency. Blockchain technology can 
be used in self-executing contracts or smart 
contracts; these are agreements between the 
parties directly written into lines of code. Smart 
contracts allow for trusted and transparent 
transactions without the need for a mediating 
third party. This makes the process easier, 
cheaper, safer, and much faster.  
Blockchain technology can help in billing 
and transactions processing, handling facilities 
management, or facilitating smart grid energy 
sharing. 
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5G technologies 
Without a powerful network, nothing could be 
possible in a smart city. 5G technology powers 
the next level of connectivity for industries and 
society. Service providers are actively working 
on 5G technologies and how they are going to 
power all smart city networks. Without 5G, none 
of the other smart city technologies mentioned 
below would be possible. 

Sensors
Sensors are embedded in every physical device 
that makes up the Internet of Things ecosystem. 
From your smartwatch that counts your daily 
steps to connected cars, everything in the smart 
home, and traffic lights.

Most of everything you are in touch with today 
has sensors collecting and transmitting data to 
the cloud. The network of connected things, 
or Internet of Things (IoT) interconnects all the 
devices making them work together.  

Internet of Things (IoT)
The Internet of Things (IoT) is what keeps 
everything in the city connected. It’s the spine 
of the city which allows each movement and 
connects each dot.
IoT offers advanced connectivity of smart 
devices, wearables, smart home appliances and 
services, medical devices, connected vehicles, 
smart entertainment, smart buildings, smart 
public mobility, smart agriculture, smart city 
infrastructure, and all systems and services 
that go beyond machine-to-machine (M2M) 
communication.
Everything that is a part of a smart city needs 
to be connected to each other so they can 

communicate with each other as part of a whole. 
The IoT provides the body of communicating 
devices that provides seamless communication 
providing smart solutions to every situation and 
problems.  

Geospatial Technology
The right way to build urban planning for smart 
cities requires accuracy and the analysis and use 
of detailed data. This is exactly the role that 
Geospatial or Geolocation technologies play. 
They provide the underlying foundation upon 
which every smart city solution can be built.
Geospatial technology provides location and the 
necessary framework for collecting and analyzing 
data, transforming such data in a way that 
facilitates software-based solutions around smart 
city infrastructure. 

Artificial Intelligence (AI)
The vast amount of data generated by a smart 
city would be useless without using Artificial 
Intelligence (AI) to process it in order to generate 
information and value. AI processes and analyzes 
data generated from Machine-to-Machine (M2M) 
interaction in the context of a smart city, smart 
stores, and city infrastructure.
There are countless smart city applications where 
AI can play a key role. From improving traffic to 
smart parking management to the safe integration 
of autonomous ride-share cars and shuttles. 
Moreover, the use of AI allows city management 
to have a precise understanding of how the 
city is working. AI can help in autonomous 
public transport route planning, power grid 
management, smart traffic management, drone 
delivery, autonomous postal services, or healthcare 
facility units, just to mention of few of numerous 
applications within the smart city context.  

Robotics
Human-robot collaborations can augment city, 
work, health, and social life in the smart cities 
of the future. Integrating robots in urban spaces 
is rapidly transforming some of the most 
technologically advanced cities in the words into 
real smart cities. Cities such as Dubai, Tokyo, and 
Singapore are examples of how robots in the 
real world can co-live with humans. 
Experts in the field of robotics are positive 
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From AI robocops to flying vehicles to the 
blockchain, the technologies that once were 
science fiction are now shaping the smart cities 
of the future.By 2050 ,68 percent of the total 
global population will live in cities, according to 
the United Nations. By then, the world population 
will be 9.7 billion and 11.2 billion by 2100.
The updated report from the United Nations 
states that currently, 55 percent of the world’s 
population lives in urban areas. That means 
around 2.5 billion more people will be living in 
cities by 2050.India, China, and Nigeria combined 
will represent 35 percent of the projected urban 
population growth between 2018 and 2050. 
Cities must prepare for the population explosion, 
planning accordingly in anticipation to the times 
to come. 

INNOVATION
IoT and Smart Agriculture Are Building Our 
Future Cities Today.

The Technologies Building The Smart 
Cities of The Future

Over 700 cities from around the world 
presented their smart city projects at the Smart 
City Congress and Expo in Barcelona, Spain 
this year. It is expected that the number of 
cities adopting new technologies to help them 
become smarter is going to grow pretty fast in 
the next few years. 
A smart city is a city where urban planning is 
conceived with the ultimate goal of connecting 
everything to each other using state-of-the-art 
technologies. This connectivity, which creates a 
vast amount of data, is then used to improve city 
services and infrastructure as well as improving 
citizen’s environment and quality of life.
Because smart and sustainable city urban 
planning affects everyone, it’s crucial that we 
know and understand what the technologies 
involved in building smart cities are and how 
they can help achieve the ultimate goal of 
urban transformation into the truly smart cities 
of the future.
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MOBILE-CELLULAR SUBSCRIPTIONS
Mobile access to basic telecommunication 
services is becoming ever more predominant. 
While fixed-telephone subscriptions continue 
to decline with a penetration rate of 12.4 
percent in 2018, the number of mobile-
cellular telephone subscriptions is greater 
than the global population. Growth in 
mobile cellular subscriptions in the last five 
years was driven by countries in Asia-Pacific 
and Africa regions.  Growth was minor in 
the Americas and the CIS region while a 
decline was observed in Europe and the 
Arab States.

FIXED AND MOBILE BROADBAND 
SUBSCRIPTIONS
Broadband access continues to demonstrate 
sustained growth. Fixed-broadband 
subscriptions are continuously increasing. 
Continuing the trend reported in 2017, there 
were more fixed-broadband connections, 
1.1 billion in 2018 than fixed-telephone 
connections (942 million).
The growth in active mobile-broadband 
subscriptions has been much stronger, 
with penetration rates increasing from 4.0 
subscriptions per 100 inhabitants in 2007 

to 69.3 in 2018. The number of active 
mobile-broadband subscriptions have 
increased from 268 million in 2007 to 
5.3 billion in 2018. Developing countries 
are registering much faster growth in 
mobile broadband subscriptions compared 
to developed countries. In developing 
countries, penetration rates have reached 
61 per 100 inhabitants in 2018, with much 
more scope for further growth in coming 
years. In LDCs, penetration rates went 
up from virtually zero in 2007 to 28.4 
subscriptions per 100 in 2018. The strongest 
growth in mobile broadband subscriptions has 
been observed in Asia-Pacific, the Arab States 
and Africa. 

MOBILE NETWORK COVERAGE
Nearly the entire world population, or 96 
percent, now lives within reach of a mobile 
cellular network. Furthermore, 90 percent of 
the global population can access the Internet 
through a 3G or higher speed network.

HOUSEHOLDS WITH A COMPUTER
ITU estimates that, globally in 2018, almost 
half of all households had at least one 
computer, up from just above a quarter in 
2005. In developed countries, 83.2 percent 
of households possess a computer in 2018, 
compared with 36.3 percent in developing 
countries. LDCs show the strongest growth 
during the period 2005-2018. In 2018, less 
than 10 percent of households in LDCs has 
a computer. The strongest growth rates were 
observed in the Arab States and the CIS 
region. In Africa, the proportion of households 
with access to a computer increased from 3.6 
percent in 2005 to 9.2 percent in 2018.

HOUSEHOLDS WITH INTERNET ACCESS
Internet access at home is gaining traction. 
ITU estimates that almost 60 percent of 
household has Internet access at home in 
2018, up from less than 20 percent in 2005. 
In developing countries, almost half of all 
households has Internet access at home, 
a considerable increase compared with 8.4 
percent in 2005. Regional developments 
broadly follow the trends observed for 
households with computers.



w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

ICT
beyond 

Borders

D
ec

18
/J

an
19

3

ITU, the United Nations specialized agency for 
information and communication technologies (ICTs), 
estimates that at the end of 2018 ,51.2 percent 
of the global population, or 3.9 billion people, will 
be using the Internet. 

For the first time, more than half of the 
world’s population is using the Internet

“Access to telecommunication networks continues 
to increase, in particular in mobile connections. 
However, affordability should continue to be 
at the top of our priorities for the digital 
economy to become a reality for all.»

PERCENTAGE OF POPULATION USING THE 
INTERNET
According to ITU, in developed countries, slow 
and steady growth increased the percentage 
of population using the Internet, from 51.3 
percent in 2005 to 80.9 percent in 2018. In 
developing countries, growth has been much 
more sustained increasing from 7.7 percent in 
2005 to 45.3 percent at the end of 2018. Of all 
ITU regions, the strongest growth was reported 
in Africa, where the percentage of people using 
the Internet increased from 2.1 percent in 2005 
to 24.4 percent in 2018. According to the 
estimates, the regions with the lowest growth 
rates were Europe, with 79.6 percent, and the 
Americas, with 69.6 percent of the population 
using the Internet. In the Commonwealth of 
Independent States (CIS) region, 71.3 percent 
will be using the Internet; 54.7 percent in the 
Arab States and 47 percent in the Asia-Pacific 
region.

“ITU’s global and regional estimates for 2018 
are a pointer to the great strides the world 
is making towards building a more inclusive 
global information society,» says Houlin Zhao, 
ITU Secretary General. “By the end of 2018, we 
will surpass the 50/50 milestone for Internet 
use. This represents an important step towards 
a more inclusive global information society. 
However, far too many people around the 
world are still waiting to reap the benefits 
of the digital economy. We must encourage 
more investment from the public and private 
sectors and create a good environment to 
attract investments, and support technology 
and business innovation so that the digital 
revolution leaves no one offline.» 

“The new 2018 estimates reveal that there 
continues to be a general upward trend in 
the access to and use of information and 
communication technologies,» says Brahima 
Sanou, Director of the ITU Telecommunication 
Development Bureau.










