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دکتر مهدی بینا
رییس  کمیته توسعه شهرهای هوشمند آسیایی 

)AMF( در مجمع شهرداران آسیایی

سرمقاله

تاب آوری و  پایداری شهرها در بالیای طبیعی

بالیای طبیعی مانند سیل در کشور، به ما این نکته را یادآور می شود که باید توجه عمیقی 
به انعطاف پذیری و تاب آوری شهری به عنوان یکی از اهداف تحقق شهر هوشمند نمود.

در این خصوص باید اولویت ها را شناسایی کنیم. نکته ای که باید در نظر داشته باشیم این 
است که با توجه به اینکه هر شهری DNA و شرایط متفاوتی دارد، بنابراین برای تاب آوری 

آن باید استراتژی و نقشه راه مناسب همان شهر را تدوین کنیم.

باید به کشف مناطق شهری خود بپردازیم و آن وقت است که می توانیم شروع به تغییر 
کنیم، 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 بشویم. بر همین اساس است که بهتر است 
برای حفظ سالمت مردم، در حوادثی مثل سیل با کمک هوش مصنوعی ابتدا نموداری 

همه جانبه و کامل از وضعیت شهر به دست بیاوریم.

درست است که طراحی نقشه ها با کمک هوش مصنوعی مهم است، اما فشارهای جمعیتی 
و توسعه شهری می تواند به رشد بی رویه شهرهای غیراستاندارد منجر شود.

ــته، بالیای طبیعی قریب به ۱۰۰ میلیارد دالر به بخش کشاورزی  ــال گذش طی ده س
ــورهای در حال توسعه خسارت وارد ساخته است؛ این در حالی است که کشاورزان  کش

آسیایی متحمل تقریبا نیمی از این آسیب ها شده اند.

در این میان نه تنها کشورهایی همچون هند، بنگالدش، چین، ویتنام، تایلند و ایران بلکه 
شهرهایی همچون لندن، سنگاپور و نیویورک نیز مستعد ابتال به سیل هستند.

در طراحی توسعه پایدار و تاب آوری شهرها، فاکتورهای مهمی در مواجهه با بالیای طبیعی 
همچون سیل و تبدیل آن به فرصت های زندگی وجود دارند.

یکی از مهمترین فاکتورها، اطالعات و داشبورد پیش بینی و مدیریت رویدادهاست. باید 
بر اساس میزان ریسک هر یک از مناطق، آن ها را تجهیز کنیم. برای مثال، به تازگی شهر 
کراال )Kerala( جزو ۱۰ ایالت آسیب پذیر از نظر سیل در هندوستان شناخته شده، اما 

این شهر تنها یک سیستم نظارت بر سیل دارد، نه یک سیستم  پیش بینی سیل. 

در مقابل شهر بوینس آیرس آرژانتین با یک سیستم  پیش بینی سیل که مجهـــز به 
ــدار شهروندان است از  ــتم هش ورودی های داده های گزارش های آب و هوا و زیرسیس
طریق بیش از ۳۰ هزار سنسور جریان طوفان و سیل که هر کدام جهت، سرعت و میزان 
امالح، سطح و دبی آب جاری را اندازه گیری میکند. یکی از استفاده های آن در جلوگیری 
ــیل و طغیان رودخانه ها است. این مهم در داشبورد مدیریت بحران شهری با  از بروز س
اولویت بندی مناطق پر ریسک، آیتم های واکنش اضطراری و بازگرداندن خدمات حیاتی 
را مشخص و مطابق برنامه عملیاتی خروجی، توسط تیم های ستاد بحران، اجرا می شود.

طی ۳۷ سال گذشته، تعداد شهرهای چین با ۳،۴ برابر افزایش به ۶۶۲ شهر افزایش یافته 
است. این موضوع در سایر کشورهای جهان نیز به نحوی رخ داده است. اما همزمان با توسعه 
شهرها و نیاز به مدیریت یکپارچه و هوشمند آن، اهمیت استقرار سیستم های هوشمند 

کنترل آب و فاضالب نیز بیش از پیش حس شده است.

در این میان برخی از شهرهای بزرگ قدیمی جهان که سیستم آب و فاضالب سنتی دارند،  
نیز در حال بازسازی زیرساخت های شهری خود و تغییر سیستم فاضالب هستند.

ــعه سیستم های هوشمند، »استفاده از  به طور کلی یکی از روش های اصلی برای توس
طراحی های هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی برای ایجاد زیرساخت های شهری جدید« 

است. در این راستا می توان استفاده از هوش مصنوعی در نجات انسانها را به عنوان یکی از 
مهمترین کاربردهای فن آوری در بروز بالیای طبیعی یاد کرد. ممکن است قربانیان سیل، 
زمین لرزه و سایر فجایع طبیعی در هر نقطه ای گرفتار شده و از دسترس نیروهای امداد و 

نجات خارج باشند. در این موارد زمان فاکتور مهمی است که نباید آن را از دست داد.

به تازگی از هوش مصنوعی در مأموریت های جستجوی قربانیان فجایع طبیعی استفاده 
می شود. از این طریق می توان افراد گرفتار را تا پیش از آنکه خیلی دیر شود شناسایی کرد 
و جان آنها را نجات داد. اخیرا دانشمندان  الگوریتم هــای هوش مصنوعــی را توسعــه 
داده اند که فرآیند یافتن افراد گمشده را در کمتر از دو ساعت امکانپذیر می کند. شناسایی 
آوار انباشته شده در محل های خاص که احتمال وجود قربانیان در زیر آنها وجود دارد نیز 

از دیگر نتایج به کارگیری هوش مصنوعی در این گونه موارد است.

سنگاپور به عنوان مرکز اقتصادی آسیای جنوب شرقی، یکی از شهرهای پیشتاز در حرکت 
به سوی توسعه شهر هوشمند است که سال هاست روی زیرساخت های مهم شهری خود 
کار می کند. از زمانی که »طرح ملی هوشمندسازی« سنگاپور در سال ۲۰۱۴ مطرح شد، 
این شهر طالیه دار به کارگیری آخرین فناوری ها و سیاست گذاری های برنامه ریزی شهری 
شد. این مهم بر پایه شبکه عظیمی از حسگرها و دوربین های نصب شده در سرتاسر شهر 

است.

این گونه ابزارها به دولت امکان تحلیل تمامی امور مربوط به شهر را از تراکم ترافیک تا تراکم 
جمعیت می دهد. این شبکه هنوز تا پیاده سازی کامل راه درازی در پیش دارد اما مقامات 
آن هم اکنون از این حسگرها برای نظارت بر مصرف سیگار در مناطق ممنوعه و همچنین 
ــتفاده می کنند. این داده ها به صورت قطاری با یک پلتفرم  ریختن زباله در خیابان ها اس

نقشه برداری دیجیتال که به »سنگاپور مجازی« مشهور است، کار می کنند.

ــت که به دولت سنگاپور امکان می دهد که نحوه  ــاز اس این پلتفرم در واقع یک شبیه س
عملکرد زیرساخت را به صورت بالدرنگ زیر نظر داشته باشد. دولت سنگاپور با کمک این 
پلتفرم، شهروندانش را هنگام وقوع بالیای طبیعی یا شیوع بیماری های مسری و حوادث 

تروریستی، به مناطق و شرایط امن هدایت می کند.

 نکته حائز اهمیت اینجاست که زیرساخت های آبی که طیف گسترده ای از فرآیندهای 
مدیریت سیرکوالسیون، بهره برداری و مصرف، سیستم های انتقال آب، سیالب و روان آب، 
ذخیره و تصفیه آب را در مقیاس های منطقه ای و ملی را شامل می شود، قرن ها در  خرد 
و دانش بومی  ایران زمین، میراثی بی بدیل بوده است. برای مثال می توان از سازه های 
آبی شوشتر، قنات ها، مادی های اصفهان، تا مالحظات مکان یابی توسعه شهرها، جاده ها 

و معماری اقلیمی اشاره کرد. 
این میراث، امروز در کشور، نیازمند مدیریت هوشمند یکپارچه، زیرساخت های اقتصادی و 

فن آوری های نوین مبتنی بر پارادایم های مدیریتی روز و سالم است.
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دکتر رضا نقی زاده
متخصص حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات و عضو هیات علمی مرکز 

تحقیقات سیاست علمی کشور

فناوری اطالعات و ارتباطات راهکاری سه مرحله ای در مواجهه با بالیای طبیعی

یادداشت
ماه

مدیریت مواجهه با بالیای طبیعی همچون سیل و زلزله در سه مرحله زمانی حائز اهمیت 
است. مرحله اول پیش از مواجهه با بالیای طبیعی است که عمدتا از جنس پیشگیری و 
اطالع رسانی است. مرحله دوم در حین مواجهه با بالیای طبیعی است که به گونه ای در 
حوزه مدیریت بحران قرار می گیرد و مرحله سوم پس از فروکش کردن حادثه و اقدامات 
آتی مرتبط با جبران خسارات است. در هر سه مرحله نقش فناوری اطالعات و ارتباطات 
ــت و می تواند به بسیاری از مشکالت در مواجهه با این حوادث پاسخ  بسیار کلیدی اس
دهد. در مرحله پیش از مواجهه با بالیای طبیعی ایجاد زیرساخت های هشداردهنده وقوع 
حوادث دارای اهمیت است. به طور مثال آنچه در حوزه هشدارهای هواشناسی اعم از دقت 
و سرعت در پیش بینی تا اطالع رسانی به مردم در معرض خطر است، به شدت وابسته 
به فناوری اطالعات و ارتباطات است. به نظر می رسد حضور کسب و کارهای کارآفرین و 
استارت آپ ها در این بخش بسیار کلیدی می باشد و باید ساختارهای رگوالتوری،  امکانات 
و دسترس پذیری داده های ویژه این کسب و کارها برای ارائه راهکارهای خالقانه فراهم 

شود.

بکار گیرند. سپس در زمان خود بحران، از این ابزارهای فناوری اطالعات به طور گسترده 
ــیل اخیر نحوه توزیع اقالم کمکی از حوزه های پر  می توان بهره برد. به طور مثال در س
شکایت سیل زدگان بود که به جای استفاده از رویکردهای سنتی همچون دفترچه و غیره 
با استفاده از اپلیکیشن ها بر بستر تلفن همراه به راحتی این امر قابل مدیریت و کنترل 
بود، به گونه ای که امکانات به صورت اختصاصی و در مکان به سیل زدگان ارائه شود و از 
سوء استفاده های احتمالی جلوگیری شود. بخش بعدی از بهره برداری از حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات در بازسازی مناطق آسیب دیده است. به طور مثال استفاده از پهبادها 
یا نرم افزارهای مکان یاب جهت شناسایی نقاط آسیب دیده اهمیت زیادی دارد. معموال در 
بحران هایی همچون سیل پس از تخریب خانه ها یا مزارع کشاورزی، مکان یابی دقیق آنها 
از طریق فناوری اطالعات امکان پذیر است. اما یک نکته حائز اهمیت در این بخش ضرورت 
ایجاد اکوسیستم نوآوری در مواجهه با بالیای طبیعی است. واقعیت آن است که اجرای 
چنین طرح هایی توسط دستگاه های دولتی عمدتا با نوآوری محدود و هزینه باال صورت 
می پذیرد. در شرایطی که می توان به جای آن از توسعه اکوسیستم نوآوری و استارت آپ ها 
و کسب و کارهای کارآفرین در این حوزه حمایت نمود. عمده حمایت ها نیز در سه سطح 
»رگوالتوری«، »در اختیار گذاشتن داده های مورد نیاز« و »حمایت های مالـی« تبلــور 
می یابد. در همین راستا، پیشنهاد می شود وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات، معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت های بزرگی همچون شرکت مخابرات ایران در 
همکاری با وزارت کشور و ستاد مدیریت بحران، سازوکار ویژه ای در حمایت از این کسب و 
کارها ایجاد نمایند تا در مواجهه با بحران های طبیعی همچون سیل و زلزله بتوان  با کارایی 

باالتر، هزینه کمتر و سریعتر خدمات رسانی کرد.

برای اینکه اهمیت فناوری اطالعات و ارتباطات را بیشتر درک کنیم باید به این واقعیت 
توجه داشته باشیم که در زمانی که افراد در معرض خطر بالیای طبیعی قرار می گیرند 
استفاده از ابزار سنتی ارتباطی همچون تلویزیون کاهش می یابد و ابزارهایی چون موبایل، 
هم دسترس پذیری باالتری دارند و هم مخاطب بیشتری را پوشش می دهند. به همین 
جهت ایجاد راهکارهای مبتنی بر فناوری اطالعات همچون توسعه سیستم های نرم افزاری 
هشداردهنده مثال برای کشاورزان و دامداران از اهمیت باالیی برخوردار است. همچنین در 

حوزه مخابراتی، پایداری خدمات اپراتورهای همراه نیز بسیار مهم است. 
مرحله دوم در مواجهه با بالیای طبیعی در زمان رخداد حادثه است. در زمان رخداد حادثه 
دو نکته مهم است اول اینکه باید ارتباط مخابراتی با اولویت ارتباطات همراه برقرار باشد. 
یعنی اپراتورها در مناطقی که بحران خیز است باید تدابیر ویژه برای پایداری ارتباطات 
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نگاه ویژه

تحریم های یکجانبه  تهدید بزرگتری برای اهداف توسعه  پایدار است

ما این تحریم های غیرقانونی را یک اقدام تروریستی اقتصادی می دانیم

آذری جهرمی در اجالس رسان جامعه اطالعاتی ژنو:

تحریم ها کسب و کارهای میلیون ها شهروند ایرانی را تحت تاثیر قرار داده است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: تحریم های یکجانبه برخی کشورها دربردارنده تهدید بزرگتری برای اهداف توسعه پایدار است. این اقدامات یک جانبه اجباری 
که در مورد برخی کشورها انجام شده است یک نمونه بارز از نقض حقوق بشر و همچنین توسعه پایدار است.

مهندس آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، طی سخنرانی در اجالس سران جامعه اطالعاتی ژنو، گفت: کشور من دستاوردهای چشمگیری چه در توسعه 
زیرساخت و چه در کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات برای کاالهای اساسی و  افزایش کارایی در حوزه سالمت، کشاورزی، آموزش و دیگر بخش های عمومی داشته 

است. من شما را ارجاع می دهم به گزارش کشوری ایران که به صورت آنالین قابل دسترسی است.

ــعه پایدار شماره ۱۶ و  ــاس چارچوب اهداف توس وی ادامه داد: بنده اقدامات را بر اس
ــعه پایدار به ساخت نهادهای کارآمد و مسئول  ــریح می کنم. هدف ۱۶ توس ۱۷ تش
ــت که به اطالع شما برسانم که ما  ــطوح می پردازد. باعث افتخار من  اس در تمام س
پیشرفت های قابل توجهی در این زمینه داشته ایم. با توسعه خدمات دولت الکترونیکی 
تالش کرده ایم که کارایی، دسترس پذیری، شفافیت و پاسخگویی را در بخش دولتی 

تسهیل کنیم.

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: دولت ایران در حال حاضر ۲۰۱ خدمت دولتی عمومی 
ــاورزی گرفته تا آموزش،  ــی از خدمات بخش فضایی و کش ــت تخصص و ۷۳۴ خدم

سالمت و فرهنگ  را به صورت الکترونیکی ارائه می دهد.

ــال گذشته گذرگاه ملی خدمات دولت )GSB( بیش از ۳5۰ میلیون  وی افزود: در س
تراکنش داشته است. در حال حاضر ۴۴ نهاد از جمله بانک مرکزی، پلیس، صنعت و ... 
هستند که خدماتشان را در بستر GSB ارائه می دهند. تعــداد این تراکنش ها فصل به 

فصل افــزایش داشتــه است و بیشترین میزان آن در فصل زمستــان بوده است.

وی ادامه داد: دسترسی آزاد به اطالعات، دیگر وجه مهم موضوع برای ما است؛ چرا که 
سبب اطمینان از وجود شفافیت و جلوگیری از فساد خواهد شد.

ــان کرد: هدف شماره ۱۷ توسعه پایدار، نیاز به توجه بیشتر  آذری جهرمی خاطرنش
جوامع بین المللی دارد. صلح و توسعه پایدار به هم وابسته هستند. غفلت از هرکدام 
از اینها جهان را به مکانی نا امن تبدیل خواهد کرد. این هــدف بر این موضوع تاکید 
دارد که تمام کشورهــا می بایست با یکدیگر برای رسیــدن به این هدف همــکاری 

داشته باشند.

وی افزود: این دست مشارکت ها شامل دسترسی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
ــورها دربردارنده تهدید  ــت. تحریم های یکجانبه برخی کش ــورها اس برای تمام کش
ــعه پایدار است. این اقدامات یکجانبه اجباری که در مورد  بزرگتری برای اهداف توس
برخی کشورها انجام شده است یک نمونه بارز از نقض حقوق بشر و همچنین توسعه 

پایدار است.

وی ادامه داد: ما به عنوان یک جامعه بین المللی نیاز به ایجاد مکانیزمی داریم که به 
برخی کشورهای مشخص اجازه ندهد از توسعه تکنولو ژی شان به عنوان ابزاری برای 

تمرین قدرت در مقابل دیگران استفاده کنند.

وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: کشور من اکنون تحت فشار شدیدترین تحریم هایی 
است که به صورت مستقیم کسب و کارهای میلیون ها شهروند ایرانی را تحت تاثیر 
قرار داده است به نحوی که آنها را از دسترسی به خدمات تحت وب و اپلیکیشن هایی 
ــرمایه گذاری در حوزه فناوری  ــط تامین کنندگان جهانی ارائه می شود و س که توس
اطالعات و ارتباطات  محروم کرده است. ما این تحریم های غیرقانونی را به عنوان یک 

اقدام تروریستی اقتصادی تلقی می نماییم.

آذری جهرمی در پایان تاکید کرد: ایران تمایل به همکاری با تمام جامعه بین الملل 
ــایگان خود درمنطقه جهت تسهیل و توسعه ارتباطات B۲B  و  به طور خاص همس
ــیرمان را به منظور تحقق  ــیا و فراتر از آن را دارد. ما مس ــوب غرب آس B۲C در جن
اهدافمان همراه با خوشبینی و اعتماد به نفس علیرغم تمامی چالش هایی که با آن 

روبرو هستیم ادامه خواهیم داد.
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راهکارهای مهارت آموزی بانوان کارآفرین در حوزه  اقتصاد دیجیتال بررسی شد 

ــان، در این روزها که اهمیت ویژه ای  ــاور وزیر ارتباطات در امور بانوان، گفت: زن مش
ــتری نسبت به گذشته در تولید ناخالص داخلی  ــهم بیش پیدا کرده اند، می توانند س
)GDP( داشته باشند. آنچه که متاسفانه در آمارها به آن رسیدیم علی رغم اشتغال 
 GDP باالیی که خانم ها در برخی از روستاهای کشورمان داشته اند، سهم آن ها در

پایین بوده است.
»حانیه سامعی« که در دفتر مرکزی سیتنا حضور یافته بود، طی گفت وگو با سیتنا، 
خاطرنشان کرد: ما در دفتر امور بانوان و خانواده  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
بر بحث توانمندسازی زنان متمرکز شده ایم. این موضوع، ماموریت جدیدی است که 

عالوه بر وزارت ارتباطات، سایر نهادها هم در این دوره بر روی آن تمرکز دارند.
ــت که در عصر جدید، اقتصاد دیجیتال اهمیتی  ــه داد: موضوع مهم این اس وی ادام
دوچندان و بیش از پیش پیدا کرده است، نکته ای که نباید از آن غافل شویم مسیری 
ــمت در حال پیش روی است. چه بخواهیم، چه نخواهیم،  ــت که جهان به آن س اس
حتی با وجود آنکه اقتصاد ما بر پایه ی نفت پایه ریزی شده است، از این به بعد نباید از 

ظرفیت های فضای دیجیتال غافل شویم.
سامعی افزود: آنچه که امروز بسیار می شنویم و در قالب دیجیتال مارکتینگ و مواردی 
ــطه ها کم می شود.  ــت که واس که اهمیت IT  و ICT  را پررنگ تر می کند، این اس
آنچه که ما بر آن تاکید داریم این است که بتوانیم ظرفیت های موجود را در راستای 
تولید ملی بر بستر ICT بنشانیم و کمک کنیم تا این واسطه ها کمتر شده و از بین 
ــتای تولید محصوالت بومی  ــیل هایی که دارند در راس بروند و افراد بتوانند از پتانس
ــطه در بازارهای داخلی و خارجی  ــتفاده کنند و حتی محصوالتشان را بدون واس اس

عرضه کنند.
وی ادامه داد: در راستای همین ماموریت ما از تمام نهادها و ارگان های دیگر کمک 
می گیریم و آنچه که در وزارت ارتباطات اتفاق می افتد این است که سراغ روستاها 
و جوامع محلی می رویم و از زنانی استفاده می کنیم که توانایی هایی دارند که حتی 
ــند. اول کمک می کنیم که این زنان به  ــان هم این توانایی ها را نمی شناس خودش
خودباوری برسند و توانایی های خودشان را بشناسند و بتوانند بر بستر ICT به عنوان 

در نخس�تین صبحانه  کاری س�یتنا با موضوع »بانوان و اقتصاد دیجیتال« که در 
دفت�ر مرکزی س�یتنا در تهران و با حضور تنی چند از بان�وان فعال بخش دولتی 

و خصوصی برگزار ش�د، راهکارهای اس�تعدادیابی، ایجاد انگیزه و مهارت آموزی 
بانوان در حوزه ی اقتصاد دیجیتال بررسی شد.

در صبحانه  کاری سیتنا با حضور »حانیه سامعی« مشاور وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات در امور بانوان، »فاطمه رس�تم خانی« اس�تاد دانشگاه و دستار معاونت 
توس�عه، کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در حوزه ی فاوا، »فرزانه غالم ابوالفضل« 
مشاور معاونت امور دولت، مجلس و استان های وزارت ارتباطات و معاونت شرکت 
آس�یاتک و »مونا ارش�ادی فر« رئیس هیات مدیره ی موسسه ی پیشگامان عصر 
دیجیتال و س�ردبیر رس�انه های سیتنا و نس�ل چهارم، مباحث مرتبط با مهارت 
آموزی و فعال س�ازی بانوان در حوزه  اقتصاد دیجیتال مورد بحث و بررس�ی قرار 

گرفت.
در پایان این نشس�ت، مقرر ش�د ضمن دعوت از س�ایر بانوان فعال و تاثیرگذار 
بخش دولتی و خصوصی برای حضور در این نشس�ت های دوره ای س�یتنا، زمینه  
اس�تعدادیابی، ایجاد انگیزه و مهارت آموزی بانوان در حوزه ی فاوا با نگاهی نو به 

مقوله ی اقتصاد دیجیتال مهیا شود.

سهم بانوان در میزان »تولید ناخالص داخلی« با اقتصاد دیجیتال افزایش می یابد

تولیدات بانوان روستایی را برای رقابت در بازارهای بین المللی عرضه می کنیم

مشاور وزیر ارتباطات در امور بانوان:

از زنان توامنند روستایی برای رسیدن به خودباوری حامیت می کنیم

تولیدکننده وارد بازار شوند و حتی رقابت کنند.
ــازمان فناوری اطالعات می افتد این  ــامعی افزود: اتفاقی که این روزها با کمک س س
است که روستاهای شهرستان فیروزکوه توانسته اند استارت اپ های زیادی را با خود 
ــته اند با کمک  ICT، محصوالت تولید  ــتاها توانس همراه کنند. خانم های این روس
دست شان را معرفی کنند و به زودی می توانیم این محصوالت را به عنوان تولیدات 

ایرانی در دنیا معرفی کنیم.
ــهم  وی ادامه داد: زنان، در این روزها که اهمیت ویژه ای پیدا کرده اند، می توانند س
بیشتری نسبت به گذشته در تولید ناخالص داخلی داشته باشند. آنچه که متاسفانه 
در آمارها به آن رسیدیم علی رغم اشتغال باالیی که خانم ها در برخی از روستاهای 

کشورمان داشته اند، سهم آن ها در GDP پایین بوده است.
سامعی خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم با کمک همه دوستان و نهادها این شکاف 
را پر کنیم و کمک کنیم تا زنان ما هم بتوانند پا به پای مردان در حوزه ی رقابتی بازار 
وارد شوند و موانع را از سر راهشان برداریم و کمک کنیم در عصر انقالب دیجیتال و 

اقتصاد دیجیتال با کشورهای دیگر وارد رقابت شویم و از این کارناوال جا نمانیم.
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ارتباطات موبایل و اینترنت پلدختر با استفاده از تجهیزات ساخت 
داخل و نیروهای فنی مهندسی مخابرات برقرار شد

ماهی که
گذشت

  افزایش همکاری های ایران با دفتر بحران 
سازمان ملل برای مدیریت سیالب ها 

شعار »رونق تولید« در شرکت مخابرات ایران به خوبی نمایان شد

ــر ارتباطات و  فناوری اطالعات در دیدار با مدیر بخش  وزی
ــازمان ملل از توافق برای برگزاری دو کارگاه در  فضایی س
ــکالتی همچون مدیریت  ایران خبر داد و گفت: برای مش
ــالی ها و یا حفاظت از جنگل ها در  ــیالب ها و خشکس س
ــترکی پیدا کنیم تا  ایران تصمیم گرفتیم راهکارهای مش
ــمندان ما در ایران قرار  تصاویر ماهواره ای در اختیار دانش

بگیرد.
ــیه دیدار  ــی، در وین و در حاش ــواد آذری جهرم محمدج
ــور فضای ماورای جو  ــا خانم »دیپیپو « مدیرکل دفتر ام ب
ــازمان ملل با اشاره به همکاری نزدیک ایران با سازمان  س
ــازمان ملل  ــازمان ملل، گفت: از دفتر بحران س فضایی س
برای تهیه تصاویر از مناطق سیل زده تشکر می کنم و در 
همین راستــا یک همــکاری بی نظیر  بین المللی خوب 
صورت گرفت؛ چراکه تصاویر مناطق سیلزده را با کیفیت 

خوب تهیه و در اختیار ما در ایران قرار دادند.
ــه زمانی برای برگزاری کارگاه  آذری جهرمی با بیان اینک
ــورهای منطقه که  ــه ای و بین المللی با حضور کش منطق
ــت محیطی هستند، مشخص کردیم،  درگیر مسایل زیس
ــازمــان ملل در  اظهار کرد: این کارگاه با حضور دفتــر س
ــتــگاه های مختلف از ایران و  از کشورهایی  ایــران و دس
که درگیر مسایل زیست محیطی هستند، برگزار می شود. 
همچنین برای دریافت مشورت از کشورهای دیگر جهت 

تصویب قانون فضا کارگاهی در ایران برگزار خواهد شد.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه دفتر فضایی 
ــازمان ملل همواره از دستاوردهای فضایی و  صلح آمیز  س
ــرد: در مورد  ــت، تصریح کــ ــتـه اس ــران حمایت داش ای
ــواره هایی که در  ــال آینده و ماه برنامــه های فضایی س
فضا قرار خواهیم داد مروری داشتیم و همکاری های مان 
را برای توسعه دستاوردهــای صلح آمیز فضایــی ادامــه 
می دهیم که امیدوارم ضمن بهبود شرایط زیست محیطی، 

منافع کشور و منطقه را به همراه داشته باشد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: برقراری 
ارتباطات موبایل و اینترنت پلدختر با استفاده 
ــل و نیروهای فنی  ــاخت داخ از تجهیزات س

مهندسی مخابرات انجام شده است.
مهندس سیدمجید صدری در دیدار نوروزی با 
کارکنان شرکت مخابرات ایران، گفت: متاسفانه 
ــور همزمان با آغاز  ــیلی که در مناطق کش س
سال نو اتفاق افتاد، اتفاقی بسیار غم انگیز بود 
و خسارات زیادی را به مردم و زیرساخت های 
ارتباطی کشور وارد کرد.صدری ضمن قدردانی 

از همکاران مخابراتی در برقراری ارتباط در مناطق سیل زده اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران با کارکنان 
تالشگر خود همواره در عرصه های مختلف از جان و دل مایه گذاشته است، چه بسا برقراری ارتباط در مناطق 

سیل زده در حداقل زمان ممکن، با تمام دشواری هایی که داشت نمونه ای از این تالش بود.
وی به بیان اقدامات شرکت مخابرات ایران در بُعد کارکنان در سال گذشته پرداخت و گفت: در سال گذشته 
با تمام فراز و نشیب هایی که برای ما داشت، با حمایت هیات مدیره شرکت توانستیم بخش مهمی از مطالبات 

بازنشستگان، شاغلین و پیمانکاران را پرداخت کنیم.
ــاره کرد و بیان داشت: مصوبه تشویقی  ــه ای از این اقدامات اش ــرکت مخابرات ایران به گوش مدیرعامل ش
بازنشستگی از جمله کارهایی بود که با در نظر گرفتن شأن و منزلت کارکنان و بازنشستگان در ماه های پایانی 

سال ۹۷ اجرایی و ابالغ شد.
صدری در پایان سخنان خود ضمن آرزوی سالی خوش برای همکاران، بر اهمیت عملی کردن شعار »رونق 
تولید« درسال جاری از سوی مقام معظم رهبری تاکید و خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات ایران در سال 
گذشته تمام توان خود را در استفاده از تولید داخلی به کار گرفت، در سال جاری نیز باید با اهمیت به رونق 

تولید، بیش از سال گذشته بر این مهم تالش کنیم.

ــات مدیره   ــر و عضو هی دبی
مخابرات  سندیکای صنعت 
ایران، گفت: عملکرد شرکت 
ــران در مناطق  مخابرات ای
ــیار مطلوب  ــیل زده بس س
ــالش  ــن تــ ــوده و ایــ بـ

جــای تقدیــر دارد.
ــتگار  رس فرامرز  ــدس  مهن
ــدار نوروزی  ــم دی در مراس
ــل و اعضای هیأت  مدیرعام
مخابرات  ــرکت  ش ــره   مدی
ایران با همکاران، از عملکرد 
ــق  مناط در  ــرات  مخابــ
ــرکت مخابرات ایران در سخت ترین شرایط،  ــیــل زده کشور تقدیر کرد و گفت: خوشبختانه ش س

مناسب عمل کرده و همواره سعی در پایداری ارتباط در کشور دارد.
ــت افزود: اگر ارتباط  ــیار مهم اس ــاره به اینکه برقراری ارتباط خصوصاً در مواقع بحران بس وی با اش
تلفنی در مواقع بحرانی قطع شود، امر امدادرسانی به دشواری صورت می پذیرد، از این رو، مخابرات 
در مناطقــی که دچار سیــل شد، به خوبــی توانست ارتباطات موبایلی و اینتــرنت را در منطقــه 

سریعا برقرار کند.
ــخنان خود، اظهار داشت: با وجود هیأت مدیره  ــندیکای صنعت مخابرات کشور در پایان س دبیر س
جدید شرکت مخابرات ایران در سال ۹۷ اجرای »شعار رونق تولید« به خوبی نمایان شد، در ابتدای 
سال جاری نیز این شرکت در جریان خسارات شبکه مخابرات در مناطق سیل زده، از تجهیزات تولید 

داخل و شرکت های داخلی استفاده کرد که جای تقدیر دارد.
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درخواست مشارکت ایران برای فعالیت حول محور 
»دولت و نرم افزارهای متن باز« از طریق سمن های ایرانی

ماهی که
گذشت

  اعطای پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی
 به بخش خصوصی

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد: در خصوص رابطه دولت و نرم افزارهای متن باز 
بارها بحث شده است. به بهانه  جلسه با رییس »سازمان جهانی مالکیت فکری« یکی از این موارد 

را در صفحه اینستاگرام توضیح داده ام.
ــیتنا، دکتر امیر ناظمی که همراه با وزیر ارتباطات در اجالس جامعه اطالعاتی ژنو  به گزارش س

حضور یافت، در اینستاگرامش پست کرد:

  دولت و متن باز
ــبکه های اجتماعی  خیلی از اوقات در خصوص نقش دولت در متن باز )Open Source( در ش
ــت که فضای توییتر و تعداد کم  ــخ دهم، اما واقعیت آن اس ــود. بارها خواستم پاس ــوال می ش س
ــت و برای پرهیز از برداشت های نادرست بارها نوشتم و بارها  ــب نیس کاراکتر برای این کار مناس

پاک کردم.
به بهانه دیدار با رییس »سازمان جهانی مالکیت فکری« یکی از این موارد را ذکر می کنم.

نرم افزارهای متن باز، نرم افزارهایی هستند که بر حسب لیسانسی که مبتنی بر آن منتشر می شوند، 
حقوق زیر را تعیین تکلیف می کنند:

)use( استفاده 
)copy( کپی 

)distribute( توزیع 
)source code( کدهای منبع 

) modify( تغییرات 
)sell( بهره برداری تجاری و فروش 

فرض کنید یک نرم افزار متن باز امکان استفاده  تجاری یا فروش را منع کرده باشد، اما یک شرکت 
ــرکت اقدام به تولید یک نرم افزار تجاری می نماید. به عبارت  نرم افزاری مبتنی بر کدهای آن ش
ــت یا مبتنی بر  دیگر با نقض قانون، اقدام به فروش کدهای بازی می کند که یا متعلق به او نیس

آن نوشته است.
فرض کنید همان نرم افزار اقدام به فروش نماید یا اساسا ممکن است برای فروش به سازمان های 

دولتی اقدام به دریافت تاییدیه )Certificate( نماید.
ــی کند و مبتنی بر آن تایید کند که آیا این نرم افزار  در این وضعیت دولت باید نرم افزار را بررس

مبتنی بر کدهای باز نوشته شده است یا نه؟
ــرویس هایی که آغاز کرده است، طراحی ابزارهایی  ــازمان جهانی مالکیت فکری« یکی از س »س
برای کمک به دولت ها در این خصوص است. ابزارهایی که بر اساس هوش مصنوعی بتواند ردپای 

کدهای باز را در نرم افزارهای تجاری شناسایی کند.
ــه با »سازمان جهانی مالکیت فکری« اشتیاق خود را برای مشارکت در این موضوع و از  در جلس

طریق سمن های ایرانی اعالم کردیم.

معاون امور رادیوئی رگوالتوری، اعالم کرد: متقاضیان دریافت 
پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی در مرحله اول ارزیابی ها، تا ۲۰ 
اردیبهشت ماه مهلت دارند تقاضای خود را برای دریافت پروانه 

به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ارسال کنند.
ــنی، افزود: با توجه به مصوبه های ۲۶۲ و ۲۷۹  ــترن محس نس
ــیون تنظیم مقررات ارتباطات با عنوان »سیاست ها و  کمیس
ــواره ای« و »اصول  ــدور پروانه اپراتور ماه ــات حاکم بر ص کلی
ــم بر پروانه فعالیت اپراتور ماهواره مخابراتی« امکان ارائه  حاک
خدمات حوزه ارتباطات ماهواره ای از سوی بخش خصوصی در 

حوزه فضــائی )Space Segment( فراهم شــده است.
ــاره به اینکه امکان ارائه خدمات ماهواره ای در حوزه  وی، با اش
ــال پیش در  زمینی )Ground Segment( از حدود ۱5 س
ــای پروانه SAP و Gmpcs برای بخش خصوصی  قالب اعط
ــیون، در  ــده بود، گفت: در پی مصوبات اخیر کمیس فراهم ش
حال حاضر متقاضیان واجد شرایط تخصصی، فنی و مالی الزم 
در بخش خصوصی می توانند مطابق با مقررات تعیین شده در 
مصوبات، در حوزه ساخت و استقــرار ماهواره در مــدارهای 

ماهــواره ای اقدام کنند.
ــی، کیفی و مالی متقاضیان دریافت  رئیس کمیته ارزیابی فن
ــد کرد: همچنین  ــور ماهواره های مخابراتی، تاکی پروانه اپرات
ــواره مخابراتی  ــت پروانه اپراتور ماه ــان پس از دریاف متقاضی
ــواره ای به  ــات تخصیص پهنای باند ماه ــالوه بر ارائه خدم ع
صورت عمده فروشی به ارائه کنندگان خدمات در بخش زمینی 
ــور  ــرکت های SAP( در داخل و خارج از کش ماهواره ای )ش
می توانند به صورت خرده فروشی به کاربران نهایی نیز سرویس 

ارائه دهند.
ــا تاکید بر اینکه با اعطای  ــاون امور رادیویی رگوالتوری، ب مع
ــه ماهواره مخابراتی زمینه فعالیت بخش خصوصی برای  پروان
ــارت حاکمیت فراهم  ــه بازارهای جدید ارتباطی با نظ ورود ب
ــعت  ــرایط اقلیمی و وس ــا توجه به ش ــح کرد: ب ــده، تصری ش
ــواره ای توجه ویژه ای  ــور باید به ارتباطات ماه جغرافیایی کش
ــت تا بخش های ارتباطات زمینی و ماهواره ای به عنوان  داش
ــدنی در ارائه خدمات ارتباطی فراگیر و با  مولفــه های جدانش
ــت و پایدار بتوانند عالوه بر نیازهــای عمومی ارتباطی،  کیفی
ــراری و فــوری در  ــای ارتباطــی اضط ــخگــوی نیازه پاس

نقــاط مختلف کشور باشند.
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ــتای حمایت  همراه اول در راس
ــیل زدگان،  هر چه بیشتر از س
۱5۰ میلیارد ریال صرف تأمین 
ــی این خانوارها کرد. اقالم اساس
ــات  ــه اقدام ــراه اول در ادام هم
ــیل زدگان و  حمایتی خود از س
در چارچوب مسوولیت اجتماعی 
خود، مبلغ ۱5۰ میلیارد ریال به 
ــی خانوارهای  تأمین اقالم اساس
مناطق سیل زده اختصاص داد.

این اقالم اساسی شامل یخچال، 
ــزل و دیگر  ــروف من ــرش، ظ ف
ــود.پیش از این همراه اول با تکیه بر توان  ــیل می ش ــیب دیده از س کاالهای ضروری خانواده های آس
ارتباطی خود و در راستای اقدامات مسئولیت اجتماعی، برقراری مکالمه در مناطق سیل زده را رایگان 
اعالم کرده بود.این اقدامات هم زمان با اعزام نیروها و کارشناسان فنی به مناطق سیل زده برای حصول 
ــارات وارده به خانوارها،  ــترش آسیب ها و دامنه خس ــبکه صورت گرفت.با گس اطمینان از پایداری ش
ــد و به سمت تأمین مایحتاج ضروری  ــو ش اقدامات حمایتی همراه اول با نیازهای واقعی مردم همس
سیل زدگان رفت و اقدامات مختلفی نظیر تأمین غذای گرم، ارسال ۱۰۰۰ تخته پتو، ارسال دو وانت 
ــی تلفن همراه، تأمین بیش از 5۰ پمپ کف  ــتی، ارسال ۶۰۰ شارژر گوش ــک بچه و اقالم بهداش پوش
کش و لجن کش برای پاکسازی منازل، و نیز اعزام تیم های جهادی متشکل از کارکنان داوطلب این 

شرکت انجام شد.
همچنین کارکنان همراه اول یک روز حقوق خود را به مناطق سیل زده اهدا کردند.

فریدون وردی نژاد: رایتل در ارایه  خدمات نوین، پیشگام است

ماهی که
گذشت

  معاون ارتباطی رگوالتوری:
 ارسال پیامک انبوه ممنوع است

  آزادسازی سهام ترجیحی هزار و 129 نفر از کارکنان 
مخابرات مناطق کشور و شرکت ارتباطات سیار

همراه اول 150 میلیارد  ریال صرف تأمین اقالم اساسی خانوارهای مناطق سیل زده کرد

فریدون وردی نژاد، رئیس شورای راهبردی ارتباطات نهاد ریاست جمهوری و مشاور رسانه ای رئیس 
دفتر رئیس جمهوری از ساختمان مرکزی رایتل بازدید و با سرپرست مدیرعامل این شرکت دیدار و 
گفتگو کرد.در این دیدار مهندس سعید کریم زاده، سرپرست مدیریت عامل رایتل به تشریح دستاوردها 
ــرفت های اخیر رایتل، برنامه های سال جاری و تالش این اپراتور در راستای ارایه سرویس های  و پیش

خدماتی پرداخت.
کریم زاده با ذکر خدمات نوین و تأکید بر حرکت به سمت هوشمندسازی بیشتر رایتل از آمادگی این 
اپراتور برای کمک به دولت الکترونیک خبر داد و گفت: شرکت خدمات ارتباطی رایتل ظرفیت و بستر 

بسیار مناسبی برای ارائه خدمات دولت الکترونیک دارد.
وردی نژاد نیز دراین دیدار با تقدیر از رویکرد رایتل، از این اپراتور به عنوان پیشگام در ارایه خدمات نوین 

یاد کرد و در خصوص فراهم سازی بسترهای نوین اطالع رسانی مطالبی را عنوان کرد.
رئیس شورای راهبردی ارتباطات نهاد ریاست جمهوری در ادامه با حضور در اداره کل برند و ارتباطات 

رایتل و گفتگو با پرسنل این اداره کل، نکاتی را در جهت بهبود وضعیت شرکت ارائه کرد.

معاون پستی، ارتباطی و فناوری اطالعات رگوالتوری، اعالم کرد: بر 
اساس مصوبه  ۲۱ شورای عالی فضای مجازی و آئین نامه های مربوط 

به آن ارسال پیامک انبوه ممنوع است.
مجید حقی، افزود: در مقررات تصویب شده در شورای عالی فضای 
ــقف مجاز برای ارسال پیامک در شبانه روز 5۰۰ پیامک  مجازی س

تعیین شده است که اپراتورهای تلفن همراه آن را اجرائی کرده اند.
معاون پستی، ارتباطی و فناوری اطالعات رگوالتوری، تصریح کرد: 
این تصمیم در راستای رسالت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
ــترکین در حوزه ICT اجرائی  در حمایت و حفاظت از حقوق مش
شده است و این انتظار وجود دارد که رضایتمندی مشترکین را در 

پی داشته باشد.

آزادسازی سهام ترجیحی هزار و ۱۲۹ نفر از کارکنان مخابرات مناطق 
کشور و شرکت ارتباطات سیار انجام شد.

شرکت مخابرات ایران اعالم کرد: به دنبال اطالعیه های قبلی مبنی 
ــهام ترجیحی آن دسته از کارکنانی که در افزایش  بر آزادسازی س
ــتفاده نکرده بودند، اکنون سهام ترجیحی  سرمایه از حق تقدم اس
ــور و شرکت ارتباطات  هزار و ۱۲۹نفر از آنان )مخابرات مناطق کش
ــبت به ثبت نام در سامانه سجام و دریافت و ارایه کد  سیار( که نس
ــد. بر اساس این اعالم، واجدین  رهگیری اقدام کرده بودند، انجام ش
شرایـط فوق الذکر می توانند برای دریافت گواهینامه های سهــام 
خود به نشانــی هایی که در سایت شرکت مخابرات اعالم شده است، 
مراجعه کنند. همچنین این خبر می افزاید: سهام ترجیحی ۱۴هزار 
ــتفاده کرده و در سامانه  و 5۹۷ نفر از کارکنانی که از حق تقدم اس
سجام ثبت نام و کد رهگیری دریافت کرده اند نیز، آزادسازی سهام 

آنان انجام خواهد شد.
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طرح امن سازی زیرساخت های حیاتی در قبال حمالت سایبری
 ابالغ شد

ماهی که
گذشت

  نحوه  اعطای جایزه  در خدمات ارزش افزوده از 
قرعه کشی به فعالیت کاربری تغییر کرد

مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری، طرح امن سازی زیرساخت های حیاتی را در قبال 
ــتگاه های اجرایی دارای زیرساخت حیاتی کشور  ــایبری تدوین و برای اجرا به تمامی دس حمالت س

ابالغ کرد.
ــتگاه های زیرساختی کشور ابالغ شد، ارتقاء امنیت فضای تولید و  هدف این طرح که  به تمامی دس

تبادل اطالعات هر سازمان و جلوگیری از بروز اختالل در ارائه سرویس های حیاتی آنهاست.
ــت جمهوری در این باره، گفت: مسئولیت  رضا جواهری، رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاس
امنیت سایبری در هر حوزه  زیرساختی کشور با باالترین مقام آن دستگاه است و انتظار می رود برای 
پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی، طرح امن سازی زیرساخت های حیاتی در قبال حمالت سایبری 
در هر دستگاه زیرساختی و واحدهای تابع آن با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی دارای مجوز 

با قید فوریت، عملیاتی شود.
ــات و ارتباطات، این طرح با  ــزود: با توجه به مخاطرات نوظهور درعرصه  فناوری اطالع ــری، اف جواه
ــخه ابالغی اسفند ۱۳۹۲ با بیش از ۱۸ ماه کار مداوم، تحقیق، پژوهش،  بازنگری همه جانبه در نس
بررسی آسیب ها و توانمندی های سایبری و ارزیابی ظرفیت امنیت سایبری و صرف افزون بر ۷۲ هزار 

ساعت نفرکار تدوین نهایی و ابالغ شده است.
وی، تصریح کرد: نسخه جدید طرح امن سازی زیرساخت های حیاتی در قبال حمالت سایبری شامل 

الزامات امنیتی اولویت دار، نقشه راه اجرا و مدل ارزیابی بلوغ امنیتی است.
ــا دریافت بازخوردهای  ــت جمهوری، گفت: این مرکز ب ــس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاس رئی
ــاخت های حیاتی، بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات افتا و همچنین متخصصان  مختلف از زیرس
فنی این حوزه، نسخه  بازنگری شده این سند را تدوین کرده است تا سازمان ها به سوی نظم بخشی 

و ساماندهی فعالیت های تضمین  امنیت سایبری رهنمون شوند.
جواهری، گفت: هدف از الزامات طرح امن سازی، جهت دهی راهبردی به فعالیت های ملی در حوزه  
امنیت سایبری زیرساخت ها و ارائه  یک نقشه راه برای توسعه  همزمان امنیت سایبری در بخش های 

مختلف کشور است.
وی، با اشاره به اهمیت مدیریت مخاطرات در طرح امن سازی زیرساخت های حیاتی در برابر حمالت 
سایبری، گفت: مدیریت مخاطرات در این طرح امن سازی، فرآیندی مستمر است که در آن تهدیدات 
و آسیب پذیری های موجود در یک سازمان شناسایی و ارزیابی می  شونــد تا با انجــام اقدامــات 

امن سازی، مخاطرات احتمالی سایبری مدیریت شوند.
جواهری ضمن مقایسه این طرح با طرح امن سازی اسفند ۱۳۹۲، گفت: در طرح جدید به مدل بلوغ 
امن سازی توجه خاصی شده و برای اندازه گیری پیشرفت امن سازی، سطوح چهارگانه شاخص بلوغ 
در نظرگرفته شده است تا سازمان های دارای زیرساخت حیاتی بتوانند با سنجش سطح بلوغ امنیتی 

حوزه  خود برای ارتقاء آن تالش کنند.
رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری، اطالعات موجود در هر دستگاه زیرساختی 
ــازی  ــت: اجرای دقیق طرح امن س ــور خواند و گف ــمند کش ــرمایه های ارزش را جزء دارایی ها و س
زیرساخت های حیاتی در قبال حمالت سایبری می تواند امنیت الزم را برای تولیـد و تبادل اطالعات 

به وجــود آورد.

ــراه اول، گفت: تفاوت  ــرویس های ارزش افزوده  هم مدیرکل س
اعطای جوایز در خدمات ارزش افزوده بر اساس فعالیت کاربران با 
فضای قرعه کشی در این است که در این نوع فعالیت کاربری، هر 
شخصی می تواند در مسابقه شرکت کند تا جایزه بگیرد، یعنی اگر 
شخصی برنامه را نصب کند و تا دو مرحله هم پیش برود یا چند 

سوال جواب دهد هم جایزه می گیرد.
»ابوذر مهرمنش« مدیرکل سرویس های ارزش افزوده  همراه اول 
ــن اپراتور مبنی بر ممنوعیت اهدای جوایز در  پیرامون ابالغیه  ای
ــی در خدمات ارزش افزوده، گفت: همان طور که  قالب قرعه کش
ــرح دارم، این اقدام برای شفاف سازی و رفع شبهه انجام شده  ش
است، البته در گذشته هم روند فعالیت ما روندی مشکل دار نبوده 
ــت. قوانین ما کامال منطبق بر قوانین و دستورات شرعی بوده  اس
است و در این فضا آیین نامه هایی برای شرکت هایی مثل ما ابالغ 
شده که این موارد در آن قید شده است و ما براساس این قوانین 

عمل می کنیم.
وی، اظهار کرد: در این فضا بحث توسعه  کاربری خدمات دیجیتال 
را داریم و عمال عدم کاربری را مدنظر نداریم، یعنی درآمد به هر 
قیمتی را هدف قرار نداده ایم و در این راه بخشی از مخاطبین مان 
را از دست می دهیم؛ چرا که برخی افراد صرفا به منظور دریافت 
جایزه در این قرعه کشی ها حضور دارند و قرار بر این شده که این 

افراد را حذف کنیم.
ــراه اول، افزود: اینکه از  ــرویس های ارزش افزوده هم مدیرکل س
این پس قرار شده است که اهدای جوایز بر اساس فعالیت کاربری 
باشد، به این معناست که سناریوهای مختلفی در قالب سرویس و 

اپلیکیشن ارائه می شود و در این برنامه جایزه اهدا شود. 
ــت که در  ــی در این اس ــرق این نوع جایزه با فضای قرعه کش ف
این نوع فعالیت کاربری، هر شخصی می تواند در مسابقه شرکت 
ــخصی برنامه را نصب کند و تا  کند تا جایزه بگیرد، یعنی اگر ش
ــواب دهد هم جایزه  ــوال ج ــه هم پیش برود یا چند س دو مرحل

می گیرد.
مدیرکل سرویس های ارزش افزوده همراه اول، خاطرنشان کرد: 
ــروع کردیم که روندی توسعه ای  ــال گذشته ش ما روندی را از س
ــای کیفیت و  ــاض و ارتق ــای انقب ــت که از فض ــی اس و انقباض
ــازی، بخشی از خدمات که در آن وجود داشته را انجام  محدودس
دادیم و در فضای توسعه، الین ها و خدمات جدید ارائه می کنیم 
ــعه  سرویس را داشته باشیم و همزمان این کارها را انجام  تا توس
ــن روال را ادامه می دهیم تا  ــال جاری هم همی ــم و در س داده ای

سرویس های بهتری به مردم ارائه دهیم.
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بانکداری
الکترونیک

حجت االسالم   والمسلمین عباس شفیعی نژاد، کارشناس اقتصاد اسالمی، مدیرگروه 
فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار)ع( و استاد دانشگاه قم، به بیان نکاتی درباره 
ــرعی و قانونی استفاده از آن در کشور پرداخت و اظهار  پول های مجازی و موانع ش
ــای مجازی همانند  ــای مجازی به ویژه پول ه ــتفاده از پول ه ــرد: در رابطه با اس ک
بیت کوین که معروف تر هستند و اکنون در برخی از کشورها مورد استفاده قرار می 
ــرعی و فقهی مسائل متعددی درباره آن ها مطرح  گیرند، باید گفت که به لحاظ ش
است که یکی از این موارد، ابهامی است که در مورد پشتوانه این پول ها وجود دارد 

چراکه هنوز پشتوانه آنها مشخص نیست. 

  دو مانع اصلی استفاده از پول های مجازی
وی ادامه داد: اگر قرار باشد چیزی به عنوان پول پذیرفته شده و مورد استفاده قرار 
گیرد نیازمند آن هستیم که اعتبار اجتماعی حول آن شکل گیرد و در میان مردم 
ــناخته شود یا اینکه حکومتی به آن  ــیله پرداخت در مبادالت ش به عنوان یک وس
ــایر پول های مجازی در حال حاضر هیچ کدام  اعتبار دهد. در مورد بیت کوین و س
ــن وجود ندارد؛ بدین معنی که  از دو موردی که بیان کردم به صورت واضح و روش
نه اعتبار اجتماعی و مقبولیت عمومی برای آن ها وجود دارد و نه دولت آن ها را به 

رسمیت شناخته است.
ــوری و در بخش خاصی به عنوان وسیله  ــفیعی نژاد افزود: اگر بیت کوین در کش ش
پرداخت مبادالت پذیرفته شد، این باعث نمی شود که آن را در تمام بخش های آن 
ــور به عنوان پول بشناسیم، لذا برای اینکه احکام پول بر چیزی بار شود، ابتدا  کش
باید به لحاظ موضوعی قبول کنیم که آن چیز تبدیل به پول شده است اما در رابطه 
با پول های مجازی، این دو مساله وجود دارد که نه مورد اقبال اجتماعی قرار گرفته 
ــوری در دنیا به صورت رسمی به عنوان پول برای وسیله مورد  و نه تاکنون در کش

صدور احکام فقهی پول های مجازی متناسب با کارکردهای اقتصادی و رشایط کشور

موضوع اس�تفاده از پول های مجازی، به ویژه »بیت کوین« چند س�الی اس�ت 
که در فضای رس�انه ای کش�ور مطرح شده و اس�تفاده از آن دارای موافقان و 
مخالفانی است، تا جایی که برخی مسووالن ارشد اقتصادی کشور، بیت کوین 

را فاقد وجاهت قانونی معرفی کردند. 
در توضی�ح مفه�وم این پول مج�ازی نیز باید گف�ت که بیت کوی�ن، یک ارز 
رمزگذاری ش�ده است که کارکردی مشابه پول بدون پش�توانه دارد، اما پول 
دارای یک جایگاه حقوقی اس�ت و باید دولت ها و بانک مرکزی هر کش�وری، 
ای�ن جایگاه حقوقی را بپذیرند تا معامله بیت کوین نیز جنبه قانونی پیدا کند 

اما تاکنون هیچ کش�وری در دنیا، ابزار بیت کوی�ن را به عنوان یک پول برای 
اس�تفاده در معامالت و داد و س�تدهای افراد به رسمیت نشناخته است، اما 
برخی کش�ورها، آن را به عنوان کاال قبول دارند؛ در نتیجه همچنان موانعی 

جدی برای توسعه آن وجود دارد. 
از سوی دیگر با توجه به مسلمان بودن مردم ایران و تأکید قانون اساسی بر 
ضرورت ش�رعی بودن تمام معامالت، بررسی ابعاد شرعی معامله با پول های 
مج�ازی نیز دارای اهمیت اس�ت؛ موضوعی که تاکن�ون حوزه های علمی��ه 

چندان مورد توجه قرار نداده ان��د.

مبادله پذیرش شده است.
ــالمی تاکید کرد:  ــاد اس ــناس اقتص این کارش
ــا تردیدهایی  ــده ت نبود این دو عامل باعث ش
ــته باشد که آیا اساسا عنوان پول بر  وجود داش
ــده است که بعد  بیت کوین مورد قبول واقع ش
بتوانیم احکام پول را بر آن جاری کنیم یا خیر؟ 
مساله دیگری که باید اشاره کرد این است که 
در تمام ابواب فقه، در کنار احکام اولیه، دارای 
ــتیم؛ وقتی هم عنوان ثانوی  احکام ثانویه  هس
بر موضوعی عارض می شود، لذا حکم اولیه آن 
دچار تغییر و تحول می شود. برای مثال، حکم 
اولیه خوردن گوشت مرده این است که خوردن 
ــت، اما اگر در شرایط اضطرار قرار  آن حرام اس

گرفتیم، آنگاه حالل می شود.

   هنوز ابزارهای کنترلی پول های 
مجازی ایجاد نشده است

ــز فقهی ائمه  ــه اقتصادی مرک ــروه فق  مدیرگ
ــت، بدین  ــه داد: برخی از این اضطرارها، اضطرارهای اجتماعی اس ــار)ع(، ادام اطه
معنی که اگر در شرایط تحریم و مواجهه ما با اینکه دنیا مبادالت بانکی ما را محدود 
ــت، اگر راه مفری را در استفاده از پول های مجازی برای پیشبرد صادرات  کرده اس
ــگاه می توانیم عنوان ثانوی را بر آن بار کنیم، اما باید به لحاظ  ــم، آن و واردات یافتی
ــود که این اقدام می تواند برای مقابله با تحریم ها مفید باشد.  کارشناسی روشن ش
در این شرایط، حکم شرعی آن هم می تواند عوض شده شاهد حلّیت آن باشیم. در 
ــرایطی باید دولت ها برنامه ریزی کنند برای اینکه به چه شکلی می توانند  چنین ش

در مبادالت از پول های مجازی استفاده کنند.
استاد دانشگاه قم در پاسخ به این پرسش که آیا صرفأ مسائل شرعی، مانع استفاده 
ــع امنیتی هم در این مورد وجود  ــت یا برخی موان از پول های مجازی در ایران اس
دارد؟ یادآور شد: هر دو جنبه وجود دارد. هم به لحاظ شرعی، هنوز فتوای روشنی 
را از طرف مراجع محترم تقلید و موضع گیری مشخصی را از طرف شورای نگهبان 
ــت لذا باید  ــائل امنیتی مربوط به آن دارای اهمیت اس ــته ایم و هم اینکه مس نداش

کارهای موضوع شناسی در این زمینه انجام شود.
وی گفت: بنده فقط در مرکز فقهی ائمه اطهار)ع( مالحظه کردم که کاری در حوزه 
موضوع شناسی شرعی پول مجازی در حال انجام است اما هنوز تکمیل نشده است. 
ــویی در این زمینه وجود دارد و به  ــائلی مرتبط با پولش از لحاظ اقتصادی هم مس
ــتفاده می شوند  این دلیل که پول های مجازی، خارج از چارچوب بانک مرکزی اس
ــده، لذا این ابهام ها هم هنوز وجود  و هنوز ابزارهای کنترلی الزم برای آن پیدا نش
ــن کرده و سپس  ــرعی، موضوع را روش دارد، بنابراین باید هم به لحاظ فقهی و ش
ــرعی اولیه و ثانویه آن را بیان کنیم و معتقدم این یک رسالت برای حوزه  حکم ش

علمیه است.
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   کارکردهای استفاده از تکنولوژی های جدید در نظام بانکی
ــی آن در اقتصاد، به ویژه در  ــوی دیگر از بُعد مهندس ــفیعی نژاد بیان کرد: از س ش
شرایط تحریم های اقتصادی وظیفه دولت و بانک مرکزی، از جمله پژوهشکده پولی 
ــت که یک کار تحقیقاتی کاملی را در این زمینه انجام دهند و مزایا و  و بانکی اس
ــی کنند، چراکه در این شرایط می توان به  ــتفاده از پول  مجازی را بررس معایب اس
ــتفاده از ارز خارجی، چنین پول هایی را مورد استفاده قرار داد و در برخی  جای اس
ــوارد می تواند به ما کمک کند، اما همان گونه که عرض کردم باید مزایا و معایب  م

آن شناخته شده و بانک مرکزی هم بتواند آنها را کنترل کند.
ــاهده نکرده ام که مراجع  ــناس اقتصاد اسالمی با بیان اینکه تاکنون مش این کارش
تقلید درباره پول های مجازی اظهار نظر رسمی کنند، تصریح کرد: البته استفتائاتی 

صورت گرفته است اما ظاهرا هنوز موضوع به خوبی برای آنان روشن نشده است.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اهمیت استفاده از تکنولوژی های جدید 
ــتوانه حقوقی و  همانند بالک چین در نظام بانکی، در صورتی که بانک مرکزی پش
ــتفاده از آن ها تا چه اندازه در اقتصاد ضرورت  ــد، اس اعتباری پول های مجازی باش
دارد؟ اظهار کرد: به صورت صد درصدی معتقدم رفتن به سمت تکنولوژی های برتر 
ــتفاده از پول های  ــش هزینه های عملیاتی برای گردش پول در جامعه با اس و کاه
ــا باید قابلیت کنترل بر  ــور کمک کند، ام ــازی می تواند به رونق اقتصادی کش مج
ــته باشد، چراکه پولشویی و استفاده از این پول ها برای  پول های مجازی وجود داش
ــتی، می تواند از عیب های آن باشد لذا باید تدابیری برای رفع چنین  جرایم تروریس

معایبی اندیشیده شود.
ــطه های بی مورد که فقط هزینه ها را زیاد  ــفیعی نژاد افزود: حذف بسیاری از واس ش
می کنند، در بستر استفاده از پول مجازی و همچنین حذف شعبات بانکی که فقط 
هزینه گردش پول را افزایش می دهند، می تواند به اقتصاد ما کمک کند، لذا باید در 

این راستا زمینه های آن به لحاظ علمی و اجرایی فراهم شود.

   کم  کاری در زمینه بررسی ابعاد فقهی پول های مجازی
این کارشناس اقتصاد اسالمی درباره اهمیت توجه حوزه های علمی و سایر نهادهای 
ــرد: البته نهادهای  ــی پول های مجازی تأکید ک ــی ابعاد فقه تخصصی برای بررس
تخصصی در این زمینه تا حدودی ایجاد شده اند و برخی مراکز هستند که به صورت 
تخصصی در زمینه مسائل مستحدثه فعالیت کرد و موضوع شناسی الزم را انجام به 
ــورت می دهند. اکنون انجمن علمی های حوزه در رشته های  مراجع تقلید هم مش
مختلفی همانند اقتصاد و مدیریت و ... فعال است و هرچند در حد ستادی فعالیت  
ــالت های اصلی آن ها، پیگیری فقهی مسائل مستحدثه همانند  دارند اما یکی از رس

پول های مجازی است.
مدیرگروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمه اطهار)ع( ادامه داد: اما نکته ای که باید به 
آن اشاره کرد این است که چنین مراکزی هنوز در ابتدای کار هستند و به صورت 

عمیق و گسترده در موضوعات مختلف وارد نشده اند. یکی از مسائلی که به صورت 
ــده همین پول های مجازی است لذا ضروری  تخصصی و کامل به آن ورود پیدا نش
ــتا تشکیل شده و با  ــت که نهادهای الزم در مراکز مختلف حوزوی در این راس اس

دفاتر مراجع، ارتباطاتی داشته باشند و حکم این مسائل را روشن کنند.

   اهمیت توجه به کارکرد پول های مجازی در شرایط تحریم
استاد دانشگاه قم درباره پژوهشی که در مرکز فقهی ائمه اطهار)ع( در جریان است، 
ــد: این کار در مراحل ابتدایی است و هنوز موضوع به خوبی تحلیل نشده  یادآور ش
است، لذا احتماال چهار تا پنج ماه برای بررسی هر دو جنبه فقهی و اقتصادی زمان 
الزم است. در مؤسسه موضوع شناسی، بر روی هر دو جنبه این موضوع کار می شود 

و در مرکز فقهی ائمه اطهار هم جنبه فقهی آن بیشتر بررسی می شود.

شفیعی نژاد در پایان گفت: البته بدون اینکه کارکرد اقتصادی موضوعی را بشناسیم، 
ــم اولیه و هم ثانویه  ــگاه چندانی ندارد، لذا باید هم حک ــان حکم فقهی آن جای بی
ــرایط اقتصاد تحریم را به ویژه اکنون که نظام  ــی شود و ش پول های مجازی بررس
ــکل است، در حکم نهایی استفاده از پول های  بانکی ما در مبادالت خود دچار مش
ــائل را در نظر بگیریم حتما به  ــازی مورد توجه قرار دهیم، چراکه اگر این مس مج
حکمی متفاوت از آن چیزی خواهیم رسید که تاکنون در مورد پول های مجازی به 

صورت جسته و گریخته مطرح شده است.

ب��ه صورت صد درصدی معتقدم رفتن 
به س��مت تکنولوژی های برتر و کاهش 
هزینه های عملیاتی ب��رای گردش پول 
در جامعه با استفاده از پول های مجازی 
می تواند به رونق اقتصادی کشور کمک 
کند، اما باید قابلیت کنترل بر پول های 
مج��ازی وج��ود داش��ته باش��د چراک��ه 
پولشویی و استفاده از این پول ها برای 
جرایم تروریستی، می تواند از عیب های 
آن باش��د، لذا باید تدابیری برای رفع 

چنین معایبی اندیشیده شود.
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حمزه فاتح

دبیرکل اتحادیه  بین المللی مخابرات: جنگ آمریکا با هواوی بازی سیاسی است!

پیش بینی آذری جهرمی از اوضاع فناوری اطالعات در سال 98؛ رونق با وجود تحریم

دبیرکل اتحادیه بین المللی مخابرات، به تازگی پرده از انگیزه های سیاسی دولت ایاالت 
ــرکت چینی هواوی  ــتفاده از محصوالت ش متحده آمریکا در خصوص ممنوعیت اس

برداشته است.
یکی از جنجال برانگیزترین اتفاقاتی که در سال ۲۰۱۸ میالدی رخ داد، بدون شک 

ــی های  ــتفاده از گوش تالش دولت ایاالت متحده آمریکا برای تحریم و ممنوعیت اس
هوشمند و تجهیزات مخابراتی ساخت شرکت چینی هواوی بود.

ماجرا از اوایل سال گذشته میالدی آغاز شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت 
ــی های هوشمند ساخت شرکت های چینی نظیر  متحده آمریکا اعالم کرد که گوش
ــی می کنند و اطالعات  ــهروندان و مقامات آمریکایی جاسوس هواوی و زدتی ای از ش
ــخصی و محرمانه بسیاری را تحویل دولت چین می دهد تا علیه ایاالت متحده از  ش

آن ها استفاده کند.
با این که دولت چین و شرکت های هواوی و زدتی ای همگی این اتهامات را بارها رد و 
تکذیب کرده اند، اما به نظر می رسد که آمریکایی ها به تالش برای جلوگیری از فعالیت 

آن ها و قطع همکاری سایر کشورها ادامه می دهند.
 حاال به تازگی هالین ژائو، دبیرکل سازمان ملل در بخش اینترنت و ارتباطات رادیویی 
و مخابراتی در این خصوص اعالم کرده است که تالش آمریکا برای ممنوعیت نصب 
و استفاده از تجهیزات مخابراتی و شبکه نسل پنجم اینترنت 5G بیشتر با انگیزه های 
ــت و در این میان نگرانی های مربوط به امنیت  ــی و تجاری صورت گرفته اس سیاس
ــی و نفوذ به اطالعات و حریم خصوصی کاربران چندان  سایبری و احتمال جاسوس

پررنگ نیست.
پیش تر نیز کارشناسان و تحلیلگران خاطرنشان کرده بودند که آمریکا تصمیم دارد 
ضربه مهلکی به اقتصاد و تجارت چین بزند و بدین ترتیب دقیقاً دست روی بزرگترین 
و درآمدزاترین شرکت چینی یعنی هواوی و زد تی ای که در زمینه فناوری اینترنت 
ــترده ای دارند، گذاشته است تا بدین  ــی های هوشمند فعالیت های گس 5G و گوش
ترتیب بتواند در جنگ تجاری با این کشور موفقیت آمیز عمل کرده باشد و میلیون ها 
و میلیاردها دالر درآمدزایی و سودآوری را برای این شرکت های چینی محروم و دور 

از دسترس کند.

وزیر ارتباطات گفت: معتقدم در سال ۹۸ با وجود تحریم ها، در حوزه فناوری اطالعات 
با رونق روبرو می شویم؛ چراکه بخش های دیگر به دلیل محدودیت های ایجاد شده از 
ــوی تحریم ها برای ایجاد بهره وری و صرفه جویی در منابع، سراغ فناوری اطالعات  س

می آیند.
محمدجواد آذری جهرمی، در نشست با فعاالن مجازی همزمان با هفتمین سالگرد 
تأسیس شورای عالی فضای مجازی، جریان تکنولوژی را توقف ناپذیر دانست و گفت: 
نمی توان مقابل جریان تکنولوژی ایستاد و این کار منطقی هم نیست. در مقابل باید 

بدانیم ظرفیت های فناوری چیست.
ــوزه ارتباطات و فناوری اطالعات،  ــاره به تحریم های تحمیلی ح وزیر ارتباطات با اش
ــزود: اگرچه تحریم ها برای ما ضررهایی به همراه دارد اما از نگاه اقتصادی برای ما  اف
ایجاد فرصت می کند. به همین دلیل معتقدم در این حوزه با رونق همراه می شویم و 

این به خاطر ذات مساله است.
ــتگاه های  ــازی دس آذری جهرمی افزود: تدبیر مقام معظم رهبری برای هماهنگ س
ــف در حوزه فضای مجازی، ایجاد مرکز ملی فضای مجازی و برای برنامه ریزی  مختل
این فضا، تشکیل شورای عالی فضای مجازی بود که هفت سال از عمر این مجموعه 
ــورای عالی فضای مجازی روزهای پر فراز و نشیبی را  ــال ها ش می گذرد و در این س

سپری کرده است.
ــورای عالی فضای مجازی در سه سال نخست بیشتر درگیر ساختمان  وی افزود: ش
و در دوره ای دیگر، مجموعه ای که باید پیشرو و برنامه ریز باشد، درگیر فیلترینگ و 
ــلبی، بود. اما در دوره آقای فیروزآبادی برنامه های جدیدی شروع شد و  موضوعات س

راه درستی در پیش گرفته شد.
آذری جهرمی با بیان اینکه فناوری اطالعات، تحول بزرگ تری را در دنیا رقم می زند 
و بر حوزه های دیگری چون فرهنگ، اقتصاد و حتی سیاست تأثیرگذاری دارد، اظهار 
کرد: وقتی تلفن، شهرها را به هم و تلفن همراه انسان ها را به هم متصل کرد، تحول 
بزرگی ایجاد شد. اما امروز با تحول بزرگ تری روبرو هستیم که قرار است اشیاء را به 

هم متصل کند.
ــان کرد: امروز می بینیم فناوری چگونه  ــورای عالی فضای مجازی، خاطرنش عضو ش
تقابل هایی در عرصه های سیاسی و اقتصادی به وجود می آورد، چراکه این تحول چند 
وجهی است و نمی توان تک بعدی آن را پیش برد و الزمه آن است که همه ابعاد رشد 

پیدا کنند. پس نیازمند اندیشیدن برای تدابیر الزم و برنامه ریزی هستیم.
آذری جهرمی گفت: وقتی مجموعه ای، انحصار رسانه را داشته و حاال کسب و کارهای 
نوپا بازار تبلیغات آن را می گیرید، طبیعی است که مقابل شما می ایستد و اگر این اتفاق 

نیفتد، نمی توانید تحول ایجاد کنید.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر اینکه دولت ها باید تسهیل گری کنند و 
اجازه دهند خالقیت ها در کسب و کارها رشد پیدا کند ادامه داد: زمانی انتقادها مبنی 
بر این بود که دستگاه قضا، فیلترینگ را باعث بسته شدن یک کسب و کار نمی دانست 
که الحمداهلل این موضوع رفع شده است و نشان می دهد که در این حوزه همه با هم 

در حال رشد هستیم.
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مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد: تحریم داخلی بیش از تحریم خارجی به تولید آسیب زده است

مرکز پژوهش های مجلس با انتقاد 
ــتگاه های  بین دس ــی  ناهماهنگ از 
ــارت، اعالم  ــا تولید و تج ــط ب مرتب
ــه فعاالن اقتصادی  کرد: تقریباً هم
ــد در ماههای اخیر »تحریم  معتقدن
ــتر از تحریم  ــیار بیش داخلی«، بس
ــدی آنها  ــه فعالیت تولی خارجی ب

آسیب زده است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای 
ــالمی با انتشار گزارشی با عنوان  اس
»ارزیابی فعاالن کسب وکار از آخرین 
وضعیت بازارها« اعالم کرد: منع یا 
ُکندی ترخیص مواد اولیه از گمرک 
ــتورالعمل های  دس و  برهه هایی  در 
ــه ویژه درباره  ناگهانی و متناقض ب
تخصیص ارز و پیمان سپاری، فعاالن 
ــردرگم کرده است تا  اقتصادی را س

حدی که تقریبا همه فعاالن اقتصادی معتقدند در ماههای اخیر »تحریم داخلی«، 
بسیار بیشتر از تحریم خارجی به فعالیت تولیدی آنها آسیب زده است.

  بسیاری از مشکالت فعلی حاکم بر بازارها ناشی از خودتحریمی و 
بی تدبیری  است

ــارات و تجربیات نخبگان و  ــت: »اطالع از انتظ ــده« این گزارش آمده اس در »چکی
ــتا، مرکز  ــت. در این راس ــب وکار برای مهار آثار تحریم ها ضروری اس فعاالن کس
پژوهش های مجلس به برگزاری سه نشست با فعاالن عمده کسب وکار اقدام کرده 
است. نظرات فعاالن تولید و تجارت در این سه نشست نشان می دهد که بسیاری 
ــی از نوعی خودتحریمی و بی تدبیری هایی  ــکالت فعلی حاکم بر بازارها ناش از مش
ــت که در صورت مدیریت می تواند بخش مهمی از صدمات ناشی از تحریم های  اس

خارجی را خنثی کند.
در ایام اخیر بیش از گذشته ناهماهنگی بین دستگاههای مرتبط با تولید و تجارت 
به خصوص بانک مرکزی، گمرک، کشتیرانی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی 
همراه بوده است. تعدد دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه ها، زمانبر بودن ثبت 
سفارش و فرایندهای مربوط به ترخیص کاالها، عدم امکان برقراری ارتباطات مالی 
بین المللی وعده داده شده، محدودیت های حاکم بر صرافی ها، برخی سازوکارهای 
ــت در پیمان سپاری های ارزی و عمل نکردن مسئوالن مختلف به وعده های  نادرس
ــده از عمده ترین مسائل، معضالت و ابهامات فعلی بیان شده توسط فعاالن  داده ش

کسب وکار در مواجهه با تحریم هاست.
ــی و وارداتی و فعاالن  ــای تولیدی، صادرات ــکل ه ــت، نمایندگان تش در این نشس
ــکل تأمین ارز برای واردات، مقررات در  ــب وکارهای مختلف اعالم کردند مش کس
حال تغییر و زمان بر شدن ترخیص مواد اولیه بنگاه ها را در معرض خطر تعطیلی 
قرار داده است، به طوری که پیش بینی می شود در چند ماه آینده در صورت تغییر 
ــترده و به تبع آن کمبود برخی  ــرایط، با موجی از تعطیلی و بیکاری گس نکردن ش

کاالها و افزایش قیمت های مرتبط با آنها مواجه خواهیم بود.
نمایندگان تشکل های بزرگ تولیدی کشور همچنین اعالم کردند می توانند مشکل 
ــته توانسته بودند مدیریت کنند، اما  ــال های گذش تحریم ها را همان طور که در س
سیاست های نادرست تجاری، بانک و مانند آن، دور زدن تحریم ها و اداره بنگاه ها را 

در عمل بسیار مشکل کرده است«.

  دو سوال کلیدی مرکز پژوهش ها از فعاالن کسب و کار
 در بخش »مقدمه« گزارش بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه گروه مطالعات 

ــوت از نمایندگان  ــی تصمیم گرفت تا با دع ــب وکار این مرکز پژوهش محیط کس
بزرگترین تشکل های تولیدی و صنفی کشور و نیز تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
ــرایط روز تولید و تجارت به خصوص بعد از اجرای تحریم ها و افزایش  عمده، از ش
نرخ ارز در ماه های اخیر با محوریت دو سوال از آخرین وضعیت بازارها مطلع شود 
و این جلسات در روزهای ۱۱، ۱۲ و ۲۷ آذرماه در مرکز پژوهشهای مجلس برگزار 
شد و متن این سواالت عبارتست از: »۱- طی یکسال اخیر، میزان صادرات، تولید 
و اشتغال، قیمت مواد اولیه و محصول نهایی و نیز مقررات ناظر بر کسب وکار شما 
ــرایط  ــت؟ ۲- برای عبور هرچه کم ضررتر اقتصاد ایران از ش چه تغییراتی کرده اس
موجود و نیز استفاده از فرصت های ایجاد شده برای اصالحات اساسی اقتصاد ایران، 

چه پیشنهادهایی برای مجلس شورای اسالمی دارید؟«.
ــز پژوهش های مجلس  ــدی« گزارش مرک ــش »تحلیل و جمع بن ــدای بخ در ابت
ــادی در تحلیل نظرات  ــی در تحلیل نظرات فعاالن اقتص ــت: »نکته اساس آمده اس
ــای اقتصادی باید در درجه اول توجه  ــکل ه کارآفرینان، تجار و دیگر فعاالن و تش
ــود بنگاه یا اعضای تشکل  ــینه کردن س ــخاص، بیش ــت که ماموریت این اش داش
ــان است و به همین دلیل هرچه بیان و پیشنهاد می کنند و انتظار دارند را  خودش
ــی و ارزیابی کرد. با وجود این، در اظهارات  باید با توجه به این نکته کلیدی بررس
ــت و  ــاالن اقتصادی با تجربه و موفق، نکاتی وجود دارد که قابل توجه و اعتناس فع
ــتگذاران، بر اساس آن، در رفتارها و تصمیم های خود بازنگری  انتظار می رود سیاس
کنند. رفتارهایی نظیر بی ثباتی در تصمیم گیری ها و سیاست های متغیر و غیرقابل 
ــز به خطر می اندازد و اداره  ــرمایه گذاری را بیش از هر چی پیش بینی که امنیت س
ــازد و اتفاقاً در یک سال اخیر به کرات در رفتار و عملکرد  ــوار می س بنگاه ها را دش
سیاستگذاران اقتصادی کشور وجود داشته است. در بررسی درخواست های فعاالن 
بخش خصوصی، همچنین باید به مبانی نظری مطالبات و نیز تضاد احتمالی منافع 

و خواسته های آنها با منافع کل جامعه توجه کرد.
ــکل های صنعت برق صرفاً به دنبال افزایش ظرفیت تولید   به عنوان مثال، برخی تش
هستند و تأخیر در نیروگاه سازی را باعث خاموشی های آتی جلوه می دهند، در حالی 
ــب می توان مصرف برق را  ــان می دهند با تعرفه گذاری مناس که مطالعات موجود نش
مدیریت و از خاموشی حتی در فصل اوج مصرف به طور کامال مؤثری پیشگیری کرد«.
ــل اظهارات  ــوق، تحلی ــات ف ــد بر مالحظ ــا تاکی ــس ب ــی مجل ــازوی کارشناس ب
ــت را در پنج محور جمع بندی کرده است که  ــرکت کنندگان در این سه نشس ش
عبارتند از: »۱-پیمان سپاری ارزی، ۲- ضمانت اجرایی قوانین، ۳- خودتحریمی و 
ناهماهنگی بین دستگاه ها، ۴- نقاط آسیب پذیر و 5-تخصیص ارز به نرخ رانتی به 

منظور حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده«.
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دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران ترشیح کرد: 

آرمان های پنج گانه سندیکای صنعت مخابرات ایران در سال رونق تولید

مهندس فرامرز رستگار، دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات 
ــل چهارم پیرامون نامگذاری امسال توسط مقام  در گفت وگو با خبرنگار نس
معظم رهبری به نام »رونق تولید« و برنامه های شرکت های عضو سندیکا 
ــندیکای صنعت مخابرات ایران حدود ۱5۰  برای تحقق این مهم، گفت: س
ــرکت های  عضو فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات دارد که هم ش
تحقیقاتی و تولیدی و هم  شرکت های مشاوره ای و خدمات فنی و مهندسی 
ــت نقشه کاری را با اعضا هماهنگ و در  ــال الزم اس را در بر می گیرد. هر س

هیات مدیره مطرح کنیم تا مالک کارمان شود.

وی، ادامه داد: در سال ۹۷ برنامه ای داشتیم و گام هایی برداشتیم که در جهت ادامه 
ــازی آن باید اقداماتی انجام می دادیم. این فعالیت ما مصادف شد با شعار  و پیاده س

امسال که رونق تولید است و با هم تطابق دارند.
ــندیکای صنعت مخابرات، افزود: در فروردین سال ۹۷ بعد از آنکه شعار سال  دبیر س
ــد و وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در صحبتی عهد و پیمانی را در  ــخص ش مش
ــتند که مهمترین آن این بود که وزارت ارتباطات هر هفته یک دستاورد  ICT گذاش
جدید پیشرفته را در حوزه ICT به بازار عرضه خواهد کرد، ما بالفاصله بعد از صحبت 
ــیدیم تا سندیکا با پتانسیل باالیی که در بخش صنعت و  ــان به جمع بندی رس ایش
ــاوره دارد، باید این تعهد را به دوش بکشد و همان ابتدای سال اعالم کردیم که  مش
۴۰ دستاورد پیشرفته مخابراتی که نیازهای کشور هم در آن راستا است را در سال 

۹۷ پیاده سازی خواهیم کرد. 

زهرا طاهری

ــال افتاد و ما این ۴۰ دستاورد را با  ــتگار، اظهار کرد: این اتفاق زودتر از انتهای س رس
تاییدیه ها، تطبیق ها و نیازهای کشور معرفی کردیم و اطالع رسانی های الزم انجام 
شد. در نمایشگاه تلکام سال گذشته هم ۲۶ طرح به نتیجه رسید و در دهه فجر هم 
به عدد ۴۰ دستاورد رسیدیم و طبیعتا تعهدمان محقق شد. این دستاوردها از جنس  
تحقیقاتی بودند و برای برخی از این طرح ها فرصت این بود تا بتوانند به خط تولید 
ــوند و برخی هم که در نیمه دوم  ــه عنوان کاالی قابل مصرف وارد بازار ش ــد و ب برون
معرفی شدند، به عنوان تولید نیمه صنعتی کارهای عرضه به بازارشان شکل گرفت و 
نهایتا در سال ۹۸ ضمن اینکه باید دنبال دستیابی به دستاوردهای جدید باشیم، باید 
بر روی تجاری سازی دستاوردهای سال ۹۷ هم کار کنیم تا به تولید انبوه برسند و 

به بازار مصرف عرضه کنیم.
ــال توسط مقام معظم رهبری سال رونق تولید اعالم شد و کامال در  وی، گفت: امس
ــتای کار ماست و آنچه را که مقدماتش را در سال ۹۷ آماده کرده بودیم، امسال  راس
ــان را انجام می دهیم. تجاری سازی برای این دستاوردها  ــازی ش کارهای تجاری س
ــتا با شعار امسال  ــکل گرفتن و ایجاد رونق و تولید که هم راس یعنی جریان تولید ش

است.
رستگار، افزود: برای اینکه امسال نیز پیام بزرگی داشتیم و ضمن اینکه ادامه کارهای 
ــندیکا به عنوان آنچه که  ــال ۹۷ را انجام می دهیم، با همفکری هیات مدیره س س
ــای الزم، آرمان هایی را تحت  ــندیکا خواهد بود، برای ایجاد هماهنگی ه خروجی س
ــندیکای صنعت مخابرات ایران معرفی کردیم که در  عنوان آرمان های پنج گانه س
ــندیکا با مشارکت اعضاء در  ــت که می خواهیم به عنوان خروجی س اصل چیزی اس

جامعه شکل خود را پیدا کند.

دبیر سندیکای صنعت مخابرات، خاطرنشان کرد: طبیعی است که ما در سندیکا باید 
ــخصی را قرار دهیم تا این آرمان ها  ــالت هایی را تعریف و هدف گذاری های مش رس
ــوند، اما چون از دید بیرونی این آرمان ها مهم هستند، با ساز و کاریی که  محقق ش
سندیکا با اعضاء هماهنگ می کند که چه اتفاقی قرار است رخ دهد، ما در قالب این 

آرمان ها این ساز و کارها را معرفی کردیم.
ــتارت آپ هاست که چند  ــت بحث اس وی، گفت: اولین آرمان که از همه مهمتر اس
سالی است در کشور رخ داده و اتفاق های خوبی هم در این زمینه اتفاق افتاده است. 
ــک پذیری باال را  ــوند و ایده های تازه و نو با ریس تعدادی جوان دور هم جمع می ش
ارائه می دهند و دست به کارهایی می زنند که بسیار ارزنده است و برخی این کارها 
به کار تبدیل می شوند و کارهایی که خدماتی یا نرم افزاری باشند در استارت آپ ها 
خروجی خوبی خواهند داشت و در نهات تجاری سازی انجام می شود، در یک سری 
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کارها فکر نو ارائه و عملیاتی شده و قابل نمایش و اندازه گیری می شود اما بیش از آن 
نمی توانند کاری انجام دهند و شخصی باید این کار را ادامه دهد؛ چرا که هر کسی 
در تخصص خود باید کار انجام دهد و شرکت استارتاپ شاید بیشتر از آن نتواند کار 

را انجام دهد.
رستگار، افزود: صنایع متوسط و بزرگی در کشور داریم که  فعال هستند و کارهایی 
هم انجام دادند، اما شاید پویایی الزم که استارت آپ ها دارند را نداشته باشند، لذا اگر 
با هم همکاری کنند ممکن است شکوفا تر به کار خود بپردازند، بنابراین اولین بند 

آرمان را »معاشرت استارت آپ ها و توانمندهای بخش صنعت« گذاشتیم.
ــان کرد: معاشرت را به این دلیل انتخاب  دبیر سندیکای صنعت مخابرات، خاطرنش
ــت. اگر  ــت از کارهایی که برای همگرایی الزم اس کردیم چون تلفیق و ترکیبی اس
بحث معاشرت بین استارت آپ ها و صنعت که از تجربه و مهارت برخوردار هستند 
را ایجاد کنیم، بسیاری از اتفاقات که در گذشته به صورت نمایشی پیش می رفته را 
محقق می کنیم. مطالعات ما در سندیکا نشان داد که باید دستور دوم از سه دستور 
ــعه استارت آپ ها و رونق تولید را مد  رییس جمهور به وزیر ارتباطات مبنی بر توس
نظر قرار دهیم. برای کار کردن روی این مورد بررسی ها را هم در داخل کشور و هم 
در سطح جهانی انجام دادیم تا ببینیم استارت آپ ها و صنعت چگونه هماهنگی دارند 
و چالش هایشان در کجاهاست. تنها راه نجات صنعت و بقا و رونق آن در این است که 
استارت آپ ها به آنها نزدیک شوند و از طرفی اگر استارت آپ ها به صنعت نزدیک 
ــوند و این نیاز از هر دو طرف وجود دارد و لفظ  ــوند، ممکن است ناامید از کار ش نش

معاشرت را برگزیدیم و در دستور کار قرار دادیم.
ــدن محصول«  ــایش در تامین مالی و اقتصادی ش ــتگار، گفت: آرمان دوم »گش رس
نامگذاری شده است.  کشور ما روزی دغدغه فناوری و تکنولوژی را داشت؛ چراکه با 
دنیا فاصله زیادی داشتیم. خوشبختانه با تالش هایی که شده است در بخش صنعت 
ــت. در حوزه ICT و پژوهش و فناوری وضع  و تحقیقات این نگرانی از بین رفته اس
خوبی در کشور داریم، اما در عمل و پیاده سازی موفق نیستیم، بنابراین باید ببینیم 
ــکل کجاست؟ تامین مالی بحثی است که وجود دارد و باید توسط دستگاه های  مش

مولد و شرکت های تولیدی یا بازار مصرف کننده تامین شود.
وی، افزود: در حال حاضر هر دو طرف در تامین مالی مشکل دارند و این باعث می شود 
ــندیکا  ــود و فرصت ها از بین می روند. به عنوان س تا در هر دو طرف حرکت کند ش
ــتیم و از طرفی با نهادهای دولتی و وزارتخانه ها و  که با این دو طرف در ارتباط هس
سازمان برنامه بودجه در ارتباط هستیم و از طرفی شعار امسال رونق تولید است، باید 
در بین مسائل فنی، زمانی هم برای اینکه چه کاری انجام دهیم تا تامین مالی پروژه ها 

آماده شود، بگذاریم.
ــه تنهایی نمی تواند انجام دهد و  ــتگار، اظهار کرد: این تامین مالی را پیمانکار ب رس
وزارتخانه ها هم نمی توانند در اقتصاد خصوصی ورود پیدا کنند، اما ما نهاد خصوصی 
و مرتبط با تمام این بخش ها هستیم، پس این پول های ساکن که در دست مردم 
است را به جریان می اندازیم  تا هم تولید عرضه با ظرفیت خوب کار کند و هم بازار 
مصرف بتواند توسعه خود را برای نیازهای جامعه انجام دهد که با این کار قیمت ها 

کمتر و هم تولید، اقتصادی تر می شود. 
ــوم که »همگامی برای گسترش صادرات« است،  ــان کرد: در آرمان س وی، خاطرنش
ما قابلیتی داریم که بازار داخل را اشباع می کند و زمینه حضور در بازار بین المللی 
ــرمایه گذاری هایی  ــم فراهم می نماید، لذا بحث صادرات را در نظر داریم. در س را ه
که روی محصوالت و کاالها انجام می دهیم این را باید در نظر بگیریم که وارد بازار 
ــتانداردهایمان را تقویت کنیم، چراکه تولید انبوه می شود و اثر  ــویم و اس جهانی ش

مثبت روی بازار می گذارد.
رستگار، گفت: در آرمان چهارم، ما به عنوان سندیکا که ترکیب اعضایمان عرضه کننده 
ــینیم و بدون آنکه بازار استعداد جذب محصولی را داشته  ــتند، نمی توانیم بنش هس
ــد، آن را عرضه کنیم. باید در بازارسازی و بازار گرمی و توسعه بازار نقش داشته  باش
باشیم. باید برای مصرف آنچه تولید می کنیم فرهنگ سازی کنیم. بنابراین این آرمان 
ــعه ارتباطات و فناوری اطالعات به ویژه دسترسی  ــی در توس را »ایفای نقش اساس
نوری« نامگذاری کردیم. این دسترسی از جمله پروژه هایی است که فیبر را تا محل 
نیاز کاربر می بریم. فیبر برای کاربر انتهایی بسیار مخصوص پیاده شده است و همین 

باعث شده تا نتوانیم پهنای باند کافی را به کاربرها ارائه دهیم و امروز فشار پهنای باند 
یا اینترنت پرسرعت بر دوش اپراتورهای موبایل افتاده است. 

وی، افزود: شبکه های موبایل برای دادن پهنای باند حدی دارند؛ چراکه بحث فرکانس 
در میان است و محدودیت وجود دارد و با تحوالت تکنولوژیکی می توانیم از فرکانس 
استفاده مطلوبی داشته باشیم، لذا باید شبکه های دسترسی فیبرنوری شکل گرفته 
باشد. در جریان سیل اخیر متوجه شدیم هر چیزی باید سر جای خودش باشد، تلفن 

ثابت و موبایل جایگاه خودشان را دارند.
رستگار، اظهار کرد: ما در سندیکا تمام اشکاالتی که مانع تحقق شبکه های دسترسی 
نوری شود را ریشه یابی و راه حل پیدا می کنیم، حتی اگر به ما بگویند به شما مربوط 
نمی شود، اما از آنجایی که صنعت زیرمجموعه ماست و مشاوران و پیمانکاران فنی و 
مهندسی اینجا هستند، برای رونق تولید باید دستی به بازار بزنیم و نا به سامانی های 

بازار را رفع کنیم. 
ــان پنجم که »افزایش رضایتمندی  ــندیکای صنعت مخابرات، گفت: در آرم دبیر س
مشتریان« است، باید تمام این آرمان ها به دل مشتریان بنشیند. از ابتدای سال میزان 
رضایتمندی مشتریانمان را اندازه می گیریم. این نظرسنجی به لحاظ کیفیت، قیمت و 
زمانبندی تحویل، رضایت را نشان می دهد و به این فکر می کنیم که اگر در تابستان 
نظرسنجی کردیم میزان کیفیت مشتریان از بهار بیشتر شده باشد و در فصول دیگر 
به همین شکل. این نظرسنجی ماه به ماه و فصل به فصل انجام می شود. این آرمان ها 

بازار و محصوالت را بدون تهدید و در آرامش به بازار مصرف می رساند.

آرمان های پنج گانه س��ندیکای صنعت مخاب��رات ایران در 
سال 1398

1 - معاشرت استارت آپ ها و توانمندهای بخش صنعت
2 - گشایش در تامین مالی و اقتصادی شدن محصول

3 - همگامی برای گسترش صادرات
4 - ایف��ای نقش اساس��ی در توس��عه ارتباط��ات و فناوری 

اطالعات به ویژه دسترسی نوری
5 - افزایش رضایتمندی مشتریان
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با استناد به تصاویر ماهواره ای، تحلیل های مان پیرامون آثار سیل را در اختیار ستادهای بحران قرار دادیم

سیستم های هشدار سیل در برخی کشورها وجود دارد؛ آماده همکاری با آنها در حیطه مسوولیت مان هستیم

رئیس پژوهشگاه فضایی ایران:

  از آنجاکه پژوهشگاه فضایی در بحران سیل اوایل سال جاری توانست در 
حیطه سنجش از دور اقدامات قابل توجهی انجام دهد و با ارائه تحلیل ها و 
آنالیزهایی از تصاویر دریافتی از ماهواره ها پیرامون  وضعیت سیل در مناطق 
سیل زده، توانست نقش مثمر ثمری در مدیریت بحران داشته باشد، لطفا 

پیرامون این گونه اقدامات توضیح بفرمایید. 
بحث سنجش از دور چند مولفه دارد، یکی ماهواره ای است که در فضا و در مدار مشخصی 
مستقر است و اقدام به تصویربرداری می کند و این تصاویر به زمین داده شده و به مرکز 
داده ای ارسال می شود و سپس بحث پردازش تصویر است که روی این تصاویر خام پیاده 
ــود و اطالعات مورد نظر را استخراج می کند. در حال حاضر متاسفانه ما  ــازی می ش س
ماهواره بومی در مدار نداریم و البته فعالیت های منسجمی در کشور در حال انجام است 
که به لطف خدا به آن مرحله هم خواهیم رسید، اما مراکز داده بسیار مجهز و خوبی در 
منطقه ماهدشت و مناطق دیگر داریم یا تصاویری رایگان در اینترنت داریم و خوشبختانه 
از نظر توانمندی های پردازش تصویر و دانش مربوطه، دستمان پر است و متخصصان بسیار 
خبره ای در سطح دانشگاه ها و شرکت ها وجود دارند که می توانند این تصاویر را آنالیز 
و پردازش کنند و اطالعات مورد نظر را ارائه دهند. در فعالیت هـــایی که مــا در چند 
هفتــه های اخیر انجام دادیم از ماهواره سنتینل ۱، ۲ و ۳ استفاده کردیم که تصاویر راداری 
و اپتیکی را تدارک می بینند.سنجنده های اپتیکی به شرایط آب و هوا حساس هستند و 
ممکن است کارایی الزم را نداشته باشند، اما سنجنده های راداری به شرایط جوی خیلی 
حساس نیستند و کارایی بهتری دارند. همکاران ما در بخش سنجش از دور پژوهشگاه 
فضایی این تصاویر را دانلود و آنالیز کردند. تمرکز اصلی ما بر استان گلستان بود و شاید در 
همان روزهای ابتدایی سال، شروع به فعالیت کردند. اطالعات خوبی از روند گسترش سیل 
و مساحت پهنه هایی که درگیر سیل بودند داشتیم و در یک مورد هشداری در خصوص 
 ICT ــدید سیل دادیم که همه این اطالعات را از طریق مدیرکل ذوب برف و امکان تش
استان گلستان به ستاد مدیریت بحران استان گلستان رساندیم و خوشبختانه یک تعامل 
سیستماتیک با مدیریت آبفای استان گلستان برقرار کردیم. مطابق با خواسته های آنها ما 
اطالعات را با فرمت های مختلف تهیه کرده و در اختیارشان قرار دادیم. در این خصوص 
ــتیم و قطعا بحث مداخله در امور آنها را نداریم.  ــازمان های متولی هس ما در خدمت س
توانمندی هایی داریم که این توانمندی ها را در اختیار دوستان قرار می دهیم و با تجربه و 

تخصصی که این دوستان دارند می توانند از این اطالعات استفاده کنند. 

رئیس پژوهش�گاه فضایی ایران می گوید: سیس�تم هشدار سیل در انگلیس یا ژاپن وجود دارد که از GIS یا انواع شبکه های سنسوری استفاده می کنند که دریافت 
خروجی ها از این کشورها نیاز به همکاری سازمان های مختلف دارد و ما آماده هستیم در چارچوب مسوولیت ها و وظایف خودمان در خدمت این سیستم باشیم.

دکتر حسین صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی ایران در گفت وگویی با ماهنامه نسل چهارم پیرامون اقدامات این پژوهشگاه در راستای ارائه  تحلیل و آنالیز تصاوی�ر 
ماهواره ای پیرامون بحران سیل اخیر در مناطق مختلف کشور توضیحاتی ارائه داد که مشروح آن به اطالع خوانندگان می رسد. 

  اگرچه پیش بینی وضوع سیل و پیش بینی آب و هوا در حیطه مسوولیت 
پژوهشگاه فضایی نیست اما چرا تنها هنگام وقوع سیل بعضا موقعیت سیالب ها 

اعالم می شد و به چه علت قبل از وقوع بحران اطالعی داده نشد؟ 
همانطور که شما هم فرمودید در این حوزه، متولی ما نیستیم و سازمان های مختلفی 
هستند که توانایی انجام این کارها را دارند، ما بعد از وقوع سیل وارد صحنه شدیم و سعی 

کردیم با استفاده از تصاویر آثار موجود را تحلیل کنیم و در اختیار دوستان قرار دادیم.

  تا چه زمان قبل از وقوع چنین بحران هایی امکان تشخیص موقعیت ها 
وجود دارد؟ آیا نهادی بین المللی در این حوزه وجود دارد و اگر چنین اطالع 

رسانی هایی انجام نشود کدام نهاد مسوول رسیدگی به چنین اموری است؟
در دنیا سیستم های هشدار دهنده به خصوص سیستم هشدار سیل در انگلیس یا ژاپن 
وجود دارد که از GIS یا انواع شبکه های سنسوری استفاده می کنند که تحقق این مساله 
نیاز به همکاری سازمان های مختلف دارد و ما آماده هستیم در چارچوب مسوولیت ها و 

وظایف خودمان در خدمت این سیستم باشیم. 
ــخصی دارند، مثال ماهواره ای سه روز  این ماهواره ها هر کدام یک Revisit Time مش
یکبار از آسمان گلستان عبور می کرد یا در آن لحظه ماهواره ای دیگر تصاویر را گرفته اما ما 
دسترسی به آن نداشتیم. در سطح دنیا پایگاه داده ای وجود دارد، مثال با مدیریت سازمان 
ملل یا در کانادا پایگاه داده ای وجود دارد که اگر دسترسی به این ها راحت باشد شاید دیگر 
آن محدودیت هایی که وجود دارد تا منتظر بمانیم تصاویر مناسب را دریافت کنیم برداشته 
شود و قطعا دامنه خدمات ما  نیز گسترده تر می شود. مجدد تاکید می کنم وظایف ما با 
وظایف سازمان هواشناسی و امثال آنها متفاوت است، یعنی بسیاری از وظایفی که اشاره شد 
در دامنه وظایف هواشناسی است و اینها داده هـا را از ماهواره هــای هواشناسی دانلــود 

می کنند و ابزارهای مختلفی برای رصد دارند و ما در این حوزه ها وارد نمی شویم.
 

  کدام نهاد موظف است تا اطالع رسانی ها در مواقع بحران های اینچنینی 
را انجام دهد و اگر مس�وولین مربوطه وارد عمل نشوند، آیا شما در مواقع 

بحران وارد عمل می شوید؟
ستاد مدیریت بحران متولی انجام این کار است. ما هر اطالعاتی هم تولید کنیم در اختیار 
مدیریت بحران و متولیان امر قرار می دهیم و خودمان ماموریتی نداریم که مستقیما وارد 

عمل شویم.

  در پایان اگر نکته ای است بفرمایید.
در همین شرایط هر کسی به زعم خودش وارد گود شد، مثال سازمان فضایی گروه پهبادی 
ــیج کرد که خدمات ارزنده ای هم ارائه دادند. پژوهشگاه فضایی در حوزه سنجش  را بس
ــرکت های خصوصی تحلیل هایی انجام داده بودند و  از دور خدمات ارائه داد. برخی ش
خدمات ارزشمندی را ارائه کردند اما تاثیرگذاری این خروجی ها زمانی عمیق تر می شود 
که هم صدا باشیم و همه حول یک محور فرماندهی خدمات را تولید کنیم و به متولیان 
امر ارائه دهیم. اگر یک میزی در ستاد مدیریت بحران تخصیص دهند و آن میز مصداقی از 
فرماندهی واحد باشد، این موازی کاری ها در امتداد این فرماندهی انجام می شود و باعث 
خروجی بهتر می شود. شاید سازمان فضایی ایران بتواند این فرماندهی را در دست بگیرد 

و باقی خدماتشان را ارائه دهند.

زهرا طاهری
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رییس سازمان فضایی ایران، با اشاره به اینکه در سال جاری پروژه های مختلفی تکمیل می شود و به بهره برداری می رسد، خاطرنشان کرد: امسال سه پروژه ماهواره ای 
در فضا قرار می گیرد و دو پروژه دیگر تکمیل می شود. دکتر مرتضی براری، با اشاره به اقدامات سازمان فضایی در سال های اخیر اظهار کرد: در چند سال اخیر برنامه 
10 س�اله اول و دوم، قوانین در حوزه ملی فضایی، زیس�ت بوم ماهواره های س�نجش از دور و زیست بوم ماهواره های مخابراتی تدوین شده است، البته در این سال ها 
برای حضور موثر در مجامع بین المللی مثل APSCO، UN  و ISNET همکاری های دو جانبه و چند جانبه بین المللی و تعامل با جمهوری آذربایجان در حوزه فضایی 
اقدامات مهمی انجام شده است.رییس سازمان فضایی ایران، گفت: با فعال کردن دبیرخانه شورای عالی فضایی و بازنگری در کارگروه های این دبیرخانه تالش می کنیم 
تا این دبیرخانه ایفای نقش کند و مقدمات الزم برای تشکیل شورا فراهم شود.براری با اشاره به تشکیل دو جلسه کمیسیون راهبردی شورای عالی فضایی افزود: در 
این کمیسیون نقشه راه حوزه فضایی کشور و معماری کالن این حوزه مورد بررسی قرار گرفت و با برگزاری نشست های مشورتی با فعاالن و نقش آفرینان این حوزه، 
همگرایی، همدلی، تعامل و همکاری الزم میان آن ها شکل گرفت.وی حذف ساختارهای موازی در حوزه فضایی را مهم دانست و گفت: تالش ما در حوزه فضایی کشور، 

افزایش شتاب توسعه این فناوری است.

  لزوم توانمندسازی بخش خصوصی
براری، با بیان اینکه پیش از این بازیگران عرصه فضایی فقط دانشگاه ها و مراکز دولتی بودند 
افزود: باید زمینه الزم برای فعالیت و رشد بخش خصوصی را در همه ارکان فناوری فضایی 
شامل طراحی و ساخت ماهواره، ماهواره بر، ایستگاه های زمینی، مرکز عملیات و کنترل 
و تحلیل داده های ماهواره ای و آزمایشگاه ها مهیا کنیم تا باعث شکل گیری و توسعه 
صنعت فضایی در کشور باشیم.وی، با اشاره به اینکه توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد 
کسب و کارهای فضاپایه از اولویت های سازمان فضایی است، خاطرنشان کرد: در این زمینه 
اداره کل مربوط به این حوزه نیز در سازمان فضایی تشکیل شد که با برگزاری کارگاه های 
آموزشی در سراسر کشور و شناسایی ظرفیت ها و نیازمندی های حوزه های مختلف برای 
ارائه خدمات فضایی به آنها زمینه اولیه برای ایجاد و شکل گیری کسب و کارهای فضاپایه 
فراهم شده است.در گام بعدی با آزاد سازی داده های ماهواره ای غیرحاکمیتی سازمان 
فضایی که می تواند یک ظرفیت مناسب برای شکل گیری کسب و کارهای فضاپایه باشد، 

سعی در توسعه خدمات کاربردی به جامعه داریم.
رییس سازمان فضایی ایران، تاکید کرد: ایجاد مراکز کارآفرینی و پارک های علمی و فناوری 
نیز برای توسعه کسب و کارهای فضاپایه از اولویت های سازمان فضایی به شمار می رود 

که در حال اجرا هستند.

  ساخت ماهواره با قدرت تفکیک 10 برابری
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره فرآیند ساخت ماهواره در ایران بیان کرد: 
ــطح ماهواره های  ــور، در حال گذر از س با توجه به لزوم ارائه خدمات ماهواره ای به کش
تحقیقاتی به ماهواره های کاربردی و عملیاتی هستیم، به عنوان مثال از نظر قدرت تفکیک 
تصاویر ۱۰ برابر رشد را تجربه کرده ایم و با برگزاری جلسه هایی با وزارت علوم و دانشگاه ها 

قرار شد تا در پروژه های بخش فضایی کشور از حداکثر ظرفیت دانشگاه ها بهره ببریم.
براری، با بیان اینکه هدف ما ساخت ماهواره سنجشی با کمک دانشگاه ها است، تصریح 
کرد: با کمک وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ماهواره »پارس دو« که ماهواره ای سنجشی 
و مبتنی بر کاربرد خاص است عملیاتی می شود و سعی شده تا ماندگاری در مدار را داشته 
باشد.وی، تاکید کرد: در عرصه فناوری با سرعت جلو می رویم، پروژه هایی با مجوز وزارت 
ارتباطات تعریف شده است و با کمک آنها می توانیم ماهواره های صنعتی سنجشی »سار« 
بسازیم البته در این زمینه هم مناقصه برگزار می شود تا شرکت های خصوصی به این 

عرصه وارد شوند.
رییس سازمان فضایی ایران، ادامه داد: سازمان فضایی تاکنــون چندین مناقصــه بــا 
ــت بنابراین در تالش هستیم تا زنجیره فضایی با  بخش های خصوصی برگزار کرده اس
این بخش ها تکمیل شود، ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که سایر کشورهای دنیا 
۷۶درصد از اقتصاد فضا را در اختیار بخش خصوصی قرار داده اند، اما ایران سهم کمی از 
این اقتصاد بزرگ را دارد که به همین منظور تمایل داریم، تصدی گری در عرصه فضا را 
از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار کنیم که این موضوع با حفظ مسئولیت پذیری 
سازمان است.وی، با اشاره به ایجاد ایستگاه دریافت داده های ماهواره ای گفت: اقدامات 

توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد کسب و کارهای فضاپایه از اولویت های سازمان است

رئیس سازمان فضایی ایران:

مقدماتی با سازمان تنظیم انجام شد و بخش خصوصی نیز برای سرمایه گذاری در این 
عرصه ابراز تمایل کرده است.

  توسعه گردشگری فضاپایه
وی، درباره توسعه صنعت گردشگری فضاپایه در کشور، خاطرنشان کرد: کشور ما به دلیل 
ــمان صاف ظرفیت های مختلفی در زمینه گردشگری دارد که این موضوع  داشتن آس
فرصت مناسبی در این زمینه محسوب می شود، یکی از این مناطق نیاسر کاشان است 
مسئوالن کاشان اعالم کرده اند که در شش ماه اول سال ۹۷ پذیرای چهار و نیم میلیون 

گردشگر بوده اند.
براری، ادامه داد: این گردشگران طی روز از جاذبه های تاریخی گردشگری گالبگیری دیدن 
می کنند در تالش هستیم تا در شب نیز بتوانند از جاذبه های گردشگری استفاده کنند 
ما دنبال ایجاد زیرساختهای مناسب برای این حوزه هستیم، کارهایی برای نیاسر کاشان در 
حال انجام است و در تالش هستیم تا اجرای آن در اختیار بخش خصوصی باشد و ما در 

حال پیگیری هستیم و امیدواریم بتوانیم از ظرفیت حداکثری کشور استفاده کنیم.

  راه اندازی پارک های گردشگری فضایی
رییس سازمان فضایی، افزود: شبیه سازی فضا برای گردشگران بسیار جذاب است و اولویت 

ما این است که پارک های گردشگری در امسال راه اندازی شود.
ــال تکمیل می شود، گفت: امسال فرآیند پرتاب  ــاره به پروژه هایی که در امس وی، با اش
ماهواره »ناهید یک«، »پارس یک« و »ظفر« آغاز می شود و »ناهید۲ « و »بلوک مداری« 
نیز تکمیل می شود.رییس سازمان فضایی ایران، در پایان اظهار کرد: ترویج و اطالع رسانی 
در حوزه فناوری فضایی از پرتاب ماهواره تا آگاهی بخشی به مردم و مسئوالن در ارتباط با 
کاربرد ها و خدمات داده های ماهواره ای از نکات مهمی بوده است که در سازمان فضایی 

ایران به آن می پردازیم.
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پیام پیشرو در بستر سازی توسعه اقتصاد دیجیتال است

طی دو سال اخیر با جذب 1400 میلیارد تومان سرمایه بخش خصوصی، زمینه اشتغال زایی برای 3130 نفر ایجاد شده است

زهرا طاهری

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل رشکت خدمات هوایی پیام:

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بسرت مناسبی برای دور زدن تحریم هاست

 طی این مدت چه اقداماتی در منطقه ویژه اقتصادی پیام در دستور 
کار داشته اید و چه برنامه هایی برای آینده در نظر گرفته اید؟

ــال ۱۳۸۰ در محدوده ای به وسعت ۳۶۰۰ هکتار آغاز  منطقه ویژه اقتصادی پیام از س
به کار کرد و از زیرمجموعه های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات می باشد. منطقه 
پیام تنها منطقه ویژه اقتصادی است که در آن فرودگاه قرار دارد و نزدیکترین منطقه 
ویژه اقتصادی به پایتخت است. این منطقه از لحاظ موقعیت و شرایط خاص مکانی و 
ژئوپلیتیک مورد توجه بوده و بسیار پر اهمیت است. آنچه که ما طی دو سال گذشته 
ــرکت   برای منطقه پیام طراحی کرده ایم و نتیجه آن تصمیمات، در وضعیت فعلی ش
ــهود است، این است که پیام را برنامه محور کرده ایم و طرح جامع عملیاتی آن را  مش
ــته باشد طراحی کردیم که منجر به تهیه  با رویکرد طرح جامعی که قابلیت اجرا داش
ــرمایه گذاری برای فعالیت حوزه های مرتبط و متناظر با ماموریت های  بسته های س

وزارت ارتباطات و شرکت پیام شده است. 
ــاس طرح جامع، چهار پهنه اصلی در این ۳۶۰۰ هکتار در منطقه پیام طراحی  بر اس
شده است. یک پهنه شهر فرودگاهی است که فراتر از فرودگاه است. بخش دیگر شهر 
لجستیک است که این قابلیت را دارد در فاصله ۱۰ تا ۱۲ کیلومتری خطوط اصلی راه 
آهن کشور به بندرخشک تبدیل شود و پس از اجرای پروژه اتصال خط آهن به منطقه 
پیام که مطالعات آن به پایان رسیده تنها نقطه کشور می شود که راه آهن به فرودگاه 
ــت و بنابراین شهر لجستیک از پهنه هایی است که در پیام جای کار  ــده اس متصل ش
ــیاری دارد. بخش دیگر شهر ICT است که هم به لحاظ مطالعاتی که انجام شده  بس
وهم به لحاظ ارتباطی که با ماموریت های مجموعه وزارت ارتباطات دارد حائز اهمیت 
ــرکت هایی که در حوزه IT ،ICT ، دانش بنیان  ــت و این امکان وجود دارد که ش اس
و»های تک« و صنایع مختلف قابلیت فعالیت دارند، امکان استقرار داشته باشند. پهنه 
چهارم شهر سالمت است که این جاذبه وجود دارد تا حوزه سالمت در روش های نوین 
مانند هتلینگ بیمارستانی یا شرکت های تولیدی »های تک« تجهیزات و لوازم پزشکی 

در آنجا مستقر شوند.

دکتر نادر ثناگومطلق که متولد 1۳۵۹ و دارای دکترای کارآفرینی است، حضورش در منطقه ویژه اقتصادی پیام را به عنوان عضو هیات مدیره آغاز کرد. وی ابتدای دی 
ماه ۹6 به عنوان سرپرست فرودگاه بین المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام منصوب و اسفند ماه ۹6 طی حکمی از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات به سمت رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات هوایی پیام، منصوب شد. دکتر نادر ثناگومطلق، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات هوایی پیام در گفت وگو با 

خبرنگار ماهنامه نسل چهارم به سواالت پاسخ داده است که مشروح آن در ذیل می آید: 

این برنامه محوری، منجر شده تا شرکت هایی که می خواهند در حوزه تخصصی فعالیت 
کنند به نوعی تمایل پیدا کنند از قابلیت های عمومی که در منطقه وجود دارد استفاده 
کنند، چراکه این اجتماع خوشه ای برایشان مزیت خوبی خواهد داشت و انتقال تجربیات 
و دانش و فناوری در دسترس قرار می گیرد و زنجیره تامین، کوتاه و سهل می شود. با 
 IT توجه به اینکه بازار توزیع و مصرف عمده محصوالت حوزه تخصصی الکترونیک و
و ICT هم در حوزه پایتخت و شهرهای اطراف است، از این بابت نیز این منطقه برای 
ــرکت ها در اولویت است تا در جایی حضور داشته باشند که مواد اولیه را به راحتی  ش
وارد نموده و تا زمانی که به محصوالت نهایی تبدیل شود هزینه زیادی برایشان نداشته 
باشد و در همانجا کارخانه ای تاسیس کنند و پس از آن هم در چرخه توزیع قرار گیرند. 

مجموعه پیام نقطه اتصال کانونی ۱۳ استان کشور است. 
آنچه که ما با توجه به این قابلیت ها در نظر گرفتیم، سعی کردیم به عنوان بخشی از دولت، 
بستر ساز خوبی باشیم که این زمینه ها فراهم شوند و در حوزه تامین زیرساخت ها در 
شهرک های صنعتی سعی کردیم زیرساخت های خوبی داشته باشیم و در حال توسعه 
آنها نیز هستیم. در شرایط اقتصادی فعلی کشور که شهرک های صنعتی بدون کمک 
های دولتی نمی توانند فعالیت کنند و کارخانه های متعددی در حال رکود هستند، در 
منطقه پیام کامال شرایط متفاوت است و متقاضیان زیادی در صف سرمایه گذاری داریم 
و برای تامین زمین و سوله جهت واگذاری محدودیت داریم و در تالشیم فاز جدید ناحیه 

صنعتی را به سرعت توسعه دهیم تا پاسخگوی نیاز متقاضیان باشیم.
چند پروژه برای توسعه پیام اهمیت دارد، یکی بحث توسعه دیتاسنترها در منطقه پیام 
ــت و شاهد هستیم که اکثر بانک ها در این منطقه برای دیتاسنترهایشان در حال  اس
ایجاد زیرساخت هستند یا شرکت هایی که خدمات فضای ابری می دهند در این منطقه 
حضور دارند و این منطقه به نوعی به یک قطب دیتاسنتر در کشور تبدیل شده است. 
همچنین برخی شرکت های ارائه خدمات اینترنتی در منطقه پیام حضور دارند البته 
تجمع این شرکت ها و خدمات، مهم و موثر است. در حوزه لوازم خانگی شرکت مادیران 
حضور دارد که مساحت عظیمی در اختیار دارد و به زودی یکی از بزرگترین کارخانه های 
لوازم خانگی کشور در منطقه به بهره برداری خواهد رسید. ۶5 شرکت فعال یا در حال 
تکمیل، در حوزه IT و ICT داریم و رقمی حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه بخش 
خصوصی در منطقه جذب شده و در صورت تکمیل و بهره برداری، بر اساس ظرفیت 
اظهاری حدود ۳۱۳۰ نفر اشتغال ایجاد می کند که همه این سرمایه گذاری ها طی دو 
سال اخیر اتفاق افتاده است. در سال جدید در حال ایجاد زیرساخت های جدید در فاز 
چهارم منطقه با مساحت ۱۸۰ هکتار هستیم که برای جذب سرمایه گذارانی با اولویت 
فناوری های نوین در نظر گرفته شده که تحت عنوان »شهرک فناوری های نوین پیام« 

نامگذاری خواهد شد.
بر اساس قانون، مناطق ویژه اقتصادی اجازه خرده فروشی ندارند اما یکی از برنامه های 
مهم ما ایجاد بازار معامالت عمده تجهیزات ICT است که تا به حال فعال نبوده و در 
حال رایزنی با بخش خصوصی هستیم تا بازار خرید و فروش کالن محصوالت این بخش 
را راه اندازی کنیم. البته اگر بتوانیم منطقه ویژه اقتصادی را به منطقه آزاد تبدیل کنیم 
ــا منطقه آزاد پیام تبدیل به بازار منطقه ای خرید و فروش تجهیزات حوزه IT و  حتم
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ICT می شود.

  در این منطقه ویژه اقتصادی چه تس�هیالت وی�ژه ای برای فعاالن 
حوزه ICT و IT در نظر گرفته اید؟ 

ــت و برای  ــش ICT  و فناوری های نوین اس ــام، جذب فعاالن بخ ــت ما در پی اولوی
شرکت های دانش بنیان تخفیف ۲5 درصدی برای اجاره زمین در نظر گرفتیم. گمرک 
تخصصی ICT را برای تسهیل واردات و صادرات فعاالن این بخش در نظر گرفتیم و 
در حال ایجاد زیرساخت های مناسب برای تجارت آسان هستیم. آزمایشگاه تخصصی  
تجهیزات حوزه الکترونیک و ICT  در پیام راه اندازی شده و سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیوئی نماینده مستقر در پیام دارد که این موضوع یک مزیت است. به لحاظ 
ــتیم، قطعا اولویت اصلی  آنکه ما جزو خانواده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات هس
ــت. یکی از  ــا برای انجام وظیفه برای فعالین این حوزه و تحقق اقتصاد دیجیتال اس م
برنامه های مهم ما حذف بروکراسی اضافی و خسته کننده برای شرکت ها است و سعی 
داریم تا هم از لحاظ برخورد و هم از لحاظ سیستمی بستری را ایجاد کنیم تا حداکثر 

تسهیالت برای اجتماع فعاالن این بخش در پیام ایجاد شود. 

  از جمله مباحثی که در رابطه با منطقه پیام مطرح می شود این است 
که گلوگاه ارتباطات با حوزه بین الملل است و خصوصا شرکت های دانش 
بنیان حوزه ICT که با تحریم ها تا حدودی محدود شده اند می توانند از 
بستر منطقه پیام برای توسعه ارتباطاتشان بهره برند، در این راستا توضیح 

بفرمایید.
تحریم ها مانع ارتباط نشده بلکه به نوعی مانع حضور شرکت های بزرگ بین المللی 
 ICT ــت. در طرحی که در قالب کریدور فاوا در شهر ــورو منطقه پیام شده اس در کش
ــده بود، قرار بر این بود تا شرکت های متوسط و بزرگ حوزه نوآوری و  برنامه ریزی ش
فناوری دنیا در این منطقه استقرار پیدا کنند اما با تحریم ها علیرغم تمایل شرکت های 
ــتقرار آنها مقداری سخت تر شده  بین المللی به فعالیت در بازار ایران، این حضور و اس
است البته جنبه ارتباطی قطع نشده است. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بستر مناسبی 
برای دور زدن تحریم ها هستند و محدودیت های فعالیت بخش خصوصی با مشارکت 
شرکت های بین المللی در این مناطق کمتر است و این موضوع یک  نقطه قوتی نسبت 

به سرزمین اصلی محسوب می شود.

ــکل عمده در توسعه پروازهای مسافری هم به موضوع تحریم ها و شرایط  کردیم. مش
نامطلوب ناوگان هوایی ایران مربوط می شود که دچار مشکل و کمبود شده است. خیلی 
از فرودگاه های دیگر نیز به لحاظ محدودیت ناوگان هواپیمای کشور، مشکل ما را دارند. 
ــنهادهایی داده شده و تالش کردیم تا با استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران بخش  پیش

خصوصی ایرالین ها را جهت فعالیت در فرودگاه پیام حفظ کنیم.

  ب�ه عنوان منطقه ویژه اقتصادی که دارای فرودگاه هم اس�ت، برای 
افزایش روابط بین المللی چه ابزاری در دست دارید؟ چراکه هنوز آنطور 

که باید این روابط بین المللی شکل نگرفته است.
بخشی از الزامات برای توسعه روابط بین المللی کارهایی بوده که تا به حال انجام داده ایم. 
باید برنامه و چارچوبی داشته باشیم تا طرف مقابل با شفافیت کامل بداند که با چه کسی 
طرف است. تا قبل از پروژه های مطالعاتی و برنامه محوری در پیام برنامه دقیقی وجود 
نداشت تا به سرمایه گذاران بین المللی ارائه شود و یکی از دالیل می تواند این موضوع 
باشد. البته در حال حاضر و در همین چند سال هم سرمایه گذاری های بین المللی در 
پیام شکل گرفته و نمونه ای از آن کارخانه تولید کیسه های خون با مشارکت فرانسوی ها 
ــت. در دو سال گذشته فرصت های بزرگ سرمایه گذاری داخلی و خارجی را  بوده اس
تدوین کرده ایم و ارتباطات شرکت ها را تسهیل کردیم، سلسله نشست های مشترکی 
را بین مناطق ویژه و آزاد برگزار کردیم و در نمایشگاه های داخلی و بین المللی شرکت 
کردیم و خود را به مخاطبان و سرمایه گذاران داخلی و بین المللی معرفی می کنیم و 
همین تبادل نظر و اطالع رسانی و شناساندن فرصت های سرمایه گذاری برای جذب 
ــال جدید نیز این روند را طی می کنیم تا در حوزه  ــت و در س ــرمایه گذار مهم اس س

بین الملل حضور پررنگی داشته باشیم.
 

  برای توس�عه ارتباط منطقه ویژه اقتصادی پیام با س�ایر مناطق چه 
برنامه ای دارید؟

ــایر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برقرار کردیم و به  در حال حاضر ارتباطات خوبی با س
جرات می توان گفت امروز منطقه ویژه اقتصادی پیام یکی از فعال ترین مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی کشور محسوب می شود. در نظر داریم شبکه ارتباطی بین مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی را طراحی کنیم و شبکه ای بین مناطق باشیم و بسیاری از فعالیت هایمان 
را بر بستر شبکه IT برقرار کنیم. چند تبادل و تفاهم هم انجام دادیم، به عنوان مثال 
با منطقه چابهار و انزلی این تبادالت را داشتیم. با راه اندازی شبکه ارتباط بین مناطق، 

شرکت ها می توانند زنجیره توزیع و دیگر خدمات شان را بر این بستر انجام دهند.

  به عنوان هاب خدمات الکترونیکی تا چه حدی این منطقه می تواند 
پیشران تحول دیجیتال باشد؟ 

ما در شروع حرکت هستیم. در دستوراتی که آقای وزیر به بنده ابالغ کردند تا فعالیت ها 
را تسهیل کنیم هم آمده است که در راستای فعالیت های حوزه اقتصاد دیجیتال و تحول 
دیجیتال گام برداریم و پیام وظیفه دارد در حوزه تولیدات این بخش حمایت انجام دهد 
ــتم توسعه تحول دیجیتال را چه در حوزه اقتصاد و چه  و در مرحله دوم باید اکوسیس
در حوزه اجتماعی در پیام به خوبی تقویت کنیم تا هر کسی که می خواهد در حوزه 

دیجیتال فعالیت کند به نوعی گم شده خود را در منطقه پیام پیدا کند.

  آیا پروازهای مس�افری پیام در مقطعی متوقف ش�دند و در صورت 
تایید این موضوع دلیل این توقف را بفرمایید.

پروازها متوقف نشدند. پیام در حوزه پروازی سه گروه عمده دارد. یکی پروازهای آموزشی 
ــت که در حال حاضر پیام بزرگترین فرودگاه آموزشی کشور است و از لحاظ تعداد  اس
ــت با فرودگاه مهرآباد برابری می کند اما نوع پروازهای فرودگاه ما  ــت و برخاس نشس
ــت. در حوزه هواپیماهای باری یا کارگو بزرگترین هواپیماها در پیام فرود  متفاوت اس
ــاختی از زیرساخت های قوی در بخش فرودگاهی برخوردار  می آیند و از لحاظ زیرس
هستیم و حجم بار هوایی پیام در سال ۹۷ نسبت به سال قبل رشد بسیار چشمگیری 
داشته است. عمده کاالهای اساسی کشور که به صورت هوایی وارد کشور می شوند از 
ــوند. در حوزه مسافری نیز از شهریور ماه ۹۷ پروازها را شروع  این فـرودگاه وارد می ش
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  پایش و مانیتورینگ شبکه استان های سیل زده و شناسایی مراکز و 
تجهیزات آسیب دیده

ــاعات اولیه بحران، پایش و مانیتورینگ شبکه استان های سیل زده و شناسایی  در س
ــیب دیده به عنوان یکی از مهم ترین اقدامات در ستاد مدیریت  مراکز و تجهیزات آس
بحران مخابرات صورت گرفت و پس از تحلیل و بررسی توپولوژی شبکه استان های 
درگیر سیل و با هماهنگی و همکاری ستادهای استانی، ارائه راهکار در فاز کوتاه مدت 

در روزهای اولیه بحران به صورت موفقیت آمیز انجام گرفت.
با احصای نیازمندی ها از استان های سیل زده در خصوص تجهیزات و ملزومات شبکه 
و با همکاری ستاد مرکزی مدیریت بحران، عملیات تأمین تجهیزات و اعزام اکیپ های 

عملیاتی فنی با همکاری مناطق مخابراتی درگیر سیل و مناطق معین انجام شد.
در ادامه فرایند کمک رسانی پس از وقوع سیل با استفاده از پرتابل های سیار، راه اندازی 
ــاعت، برقراری  تجهیزات انتقال جدید به منظور برقراری ارتباط ۲G و پس از ۲۴ س
ارتباطات ۳G و۴G اپراتورهای سیار انجام پذیرفت که در این مورد کارکنان شرکت 
مخابرات ایران با برقراری سریع ارتباطات صوت و دیتا در سخت ترین شرایط، کارنامه 

درخشانی در تاریخ شرکت مخابرات ایران به ثبت رساندند.

اقدامات رشکت مخابرات ایران پس از وقوع سیالب های اخیر به منظور پایداری ارتباطات

در پی وقوع سیل اخیر در برخی مناطق کشور، عمده خسارات وارده در 1۹ منطقه مخابراتی کشور شامل قطع برق، قطعی و تخریب فیبر نوری، تخریب کابل های مسی، 
تخریب تجهیزات منصوبه در مراکز شهری و روستایی و آب گرفتگی به تعداد ۲100 مورد بود که با تالش کارکنان شرکت مخابرات ایران، رفع خرابی در این مناطق به صورت 

متوسط در مدت 16 ساعت صورت پذیرفت.
تأمین تجهیزات در حوزه های انتقال، سوئیچ، دیتا، پاور، کابل و همچنین نصب BTS های موردنیاز از دیگر فازهای کمک رسانی مخابراتی به مناطق سیل زده کشور بود 
که با همکاری نیروهای بومی منطقه و آموزش های اولیه فنی جهت موارد اضطراری، اکیپ های رفع خرابی در شهرستان ها با حداکثر سرعت، ارتباط مناطق سیل زده را 

برقرار ساختند.
تأمین موتوربرق های موردنیاز به منظور استمرار فعالیت کافوهای نوری و سایت های همراه در هنگام قطع برق، شناسایی نقاط آسیب پذیر و ساخت سیل بند و سدبندی 
به منظور جلوگیری از نفوذ آب به مراکز مخابراتی از دیگر اقدامات تأثیرگذار کارکنان شرکت مخابرات ایران به منظور عادی سازی شرایط پس از وقوع سیالب های اخیر 

بوده است.

  تمهیدات ویژه برای برقراری و پایداری ارتباطات در پلدختر
ــتان  ــیالب پیش آمده در شهرس همچنین با توجه به خرابی مراکز تلفن به علت س
پلدختر لرستان و از بین رفتن اغلب تاسیسات و زیرساخت های مخابراتی و ارتباطی 
در قسمت شهری و روستایی تمهیدات مختلفی برای برقراری و پایداری ارتباطات در 

این شهر انجام گرفته است.

با ابتکار و اهتمام شبانه  روزی پرسنل شرکت مخابرات ایران برای راه اندازی و پایداری 
ارتباطات در سریع ترین زمان ممکن در حوزه تلفن ثابت، یک دستگاه کانکس تلفن 
ثابت به ظرفیت منصوبه ۶۰۰۰ خط تلفن ثابت که شامل تمامی تجهیزات و ملزومات 

موردنیاز یک مرکز تلفن می باشد به شهرستان پل دختر ارسال و راه اندازی گردید.
همزمان با ارسال سوییچ، آماده سازی مسیر کابلی برای اتصال این مرکز در شهرستان 

پل دختر نیز توسط تیم فنی و عملیاتی منطقه لرستان انجام گرفت.

  احیای شبکه فیبرنوری در استان لرستان
ــدند، با هماهنگی مجموعه  ــیج ش همزمان با اینکه نیروها و امکانات به پلدختر بس
ــتان اصفهان، همدان و کرمانشاه فراخوانده  مخابرات ایران، تیم  های فیبرنوری از اس
شدند و در این راستا، فیبر نوری برخی از مسیرها احیا و وضعیت شهرستان کوهدشت، 

رومشکان، شهر سراب دوره، الشتر و نورآباد در انتهای روز اول سیالب نرمال شد.

  برقراری لینک رادیویی پشتیبان و اتصال فیبرنوری در چند شهر 
استان ایالم

به منظور پایداری شبکه و ارتباطات تلفن ثابت شهرهای میمه و پهله که در معرض 
آسیب بودند، و با توجه به اینکه مسیر ارتباطی ایالم به شهرستان ارکواز و شهرهای 
پهله و میمه ازطریق فیبر نوری بوده و بدون پشتیبان و مسیر پروتکشن بوده و رانش 
زمین، قطع فیبرنوری را در این منطقه به دنبال داشته، طی دو روز، یک بستر رادیویی 

جدید، نصب و راه اندازی شد.
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برقراری لینک رادیویی پشتیبان با هدف پیشگیری از قطع ارتباط کامل این منطقه بوده 
و تمامی تمهیدات فنی به این منظور در مسیر فوق فراهم و اندیشیده شده است.

ــاهی باعث قطع  ــتان های آبدانان و ملکش طغیان رودخانه و رانش زمین در شهرس
ــبانه روزی تیم فنی مخابرات آن  ــده بود که با تالش ش فیبرنوری در این منطقه ش

استان، ارتباط این شهرستان ها برقرار شد.

  تلفن های همگانی GSM رایگان در اردوگاه های اسکان سیل زدگان 
استان خوزستان نصب شد

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: به منظور گسترش خدمت رسانی در 
ــیل زده استان خوزستان، تعدادی تلفن  همگانی GSM به صورت رایگان  مناطق س
توسط این شرکت در اردوگاه های محل اسکان سیل زدگان استان خوزستان تجهیز 

و نصب شد.
ــاوری GSM در زمان های بحرانی  ــت: فن ــیدمجید صدری، اظهار داش مهندس س
همانند سیل یا زلزله و در اتوبوس ها، قطارها یا اماکن عمومی که امکان کابل کشی 
ــیار GSM است، امکان برقراری  ــش شبکه ی ارتباطات س وجود ندارد، اما زیر پوش
ارتباطات تلفنی را فراهم می کند و در این شرایط به منظور تضمین پایداری ارتباطات 

در مناطق سیل زده استان خوزستان، تجهیز و نصب شده است.
وی افزود: در روزهای گذشته با احصای نیازمندی ها از استان های سیل زده در خصوص 
تجهیزات و ملزومات شبکه، عملیات تأمین تجهیزات و اعزام اکیپ های عملیاتی فنی 

با اقدام فراگیر مناطق مخابراتی درگیر سیل و مناطق معین انجام شد.

  رصد لحظه به لحظه  شبکه  مخابرات مناطق سیل زده در ستاد بحران 
شرکت مخابرات ایران

ــرکت مخابرات ایران، با اشاره به رصد  ــعه شبکه ش ــبکه و مجری توس مدیر امور ش

مداوم وضعیت مناطق سیل زده اظهار داشت: هماهنگی های الزم توسط ستاد مدیریت 
ــتقر در مرکز مخابرات نهری به صورت لحظه به لحظه  بحران با مناطق مخابراتی مس

انجام می شود.
مهندس خلیلی که از ابتدای بحران سیل و تشکیل ستاد بحران در مرکز نهری تهران 
)ناک مرکزی( حضور مستمر دارد، اظهار داشت: از همان ساعات اول بحران مدیرعامل 
ــرکت مخابرات ایران با تشکیل ستاد بحران در جهت هماهنگی با تمامی مناطق  ش
مخابراتی و رفع نیاز آن ها به جهت حفظ و پایداری ارتباطات در سراسر کشور و تقویت 

شبکه در زمان بحران انجام گرفت.
ــتان و  ــتان لرس ــیل اخیر در اس ــده در مورد س خلیلی به مجموعه اقدامات انجام ش
ــتان پل دختر در چند مرحله اشاره کرد و گفت: در مرحله اول به  به خصوص شهرس
ــی وضعیت منطقه مخابراتی پرداختیم که چه ملزوماتی سالم و چه ملزوماتی  بررس
ازکارافتاده است و در مرحله بعد راهکارهایی به جهت استفاده از ملزومات باقی مانده 

قابل استفاده برای استفاده در شبکه به کار بستیم.
وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه سیالب قسمت زیادی از شهر را غیرقابل سکونت 
کرده و مرکز تلفن ما نیز در همان قسمت قرار داشت با مشورت مدیران و کارشناسان 
ــیدیم که در مرحله اول ارتباطات موبایل ۲G را فراهم کنیم )که  به این نتیجه رس
ارتباط حداقلی را بتوانیم در ساعات اولیه داشته باشیم( در ادامه آن دیروز توانستیم 
 ۴G ۳ وG ارتباطات قوی تر را برقرار کنیم که هم ایرانسل و هم همراه اول توانستند

خود را به کار اندازند.
ــرکت مخابرات ایران در موردبازسازی  ــعه شبکه ش ــبکه و مجری توس مدیر امور ش
ــد که با  ــازی تلفن ثابت می باش ارتباطات ثابت افزود: تمرکز ما بر روی احیا و بازس

برنامه ریزی های جدید به صورت فاز به فاز انجام خواهد شد.
خلیلی در رابطه با راهکارها و اقدامات پیشگیرانه در خوزستان گفت: با تشکیل تیم های 
مختلف فنی و اکیپ های مختلف امیدواریم اختالالت و مشکالت را به حداقل برسانیم 
ــازی ملزومات احتمالی موردنیاز مخابراتی و همین طور تعیین ۳ استان  و با آماده س
معین، شامل استان های اصفهان، فارس و بوشهر برای استان خوزستان، بتوانیم این 

بحران را مدیریت کرده و مشکالت ارتباطی را به حداقل برسانیم.

  کمک های نقدی و غیرنقدی کارکنان شرکت مخابرات به هم وطنان 
آسیب دیده در مناطق سیل زده

ــرایط حساس در مناطق  ــرکت مخابرات ایران با درک ش ــت؛ کارکنان ش گفتنی اس
سیل زده و با روحیه همیاری و ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی خود، کمک های 
ــیب دیده در مناطق سیل زده جمع آوری  نقدی و غیر نقدی خود را به هم وطنان آس

کردند که به این مناطق ارسال شد.
ــرکت مخابرات ایران اعالم کرد: تمام همکارانی که  در همین حال روابط عمومی ش
ــندانه بازسازی این مناطق  ــیل زده در امر خداپس تمایل دارند با حضور در مناطق س
مشارکت نمایند، می توانند مشخصات کامل و اطالعات شخصی خود را شامل نام، نام 
خانوادگی، شماره ملی، شماره شناسنامه و شماره پرسنلی و مستخدمی را به نشانی 
ایمیل info@tci.ir اعالم کنند تا پس از سازمان دهی درخواست ها، نسبت به اعزام 

همکاران عزیز اقدامات الزم به عمل آید.
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اینترنت برای نسل کم حوصله ها

  اینترنت یک نیاز همگانی
ــب  ــجویان و جوانانی بودند که برای کس ــور، دانش تا مدت ها کاربران اینترنت کش
اطالعات مورد نیاز خود به این شبکه متصل می شدند، اما همه گیرشدن این شبکه  
ــت. همین دلیل باعث  ــالمندان را هم به اینترنت باز کرده اس جهانی، حتی پای س
ــطح دسترسی عموم مردم و  ــدن بازار، افزایش س افزایش تعداد کاربران، بزرگ ش

ارتقای سطح کیفی خدمات مبتنی   بر وب شد.

  بستر ارتباطی و سبد خدمات
ــاید بتوان نقطه  ظهور سرویس های جدید مبتنی بر اینترنت را افزایش سرعت و  ش
ظرفیت آن دانست. با اینترنت کند هیچ شبکه  اجتماعی قابلیت رشد پیدا نمی کرد. 
این بسترهای ارتباطی هستند که با توسعه  خود امکان ایجاد خدمات ارزش  افزوده 

را ایجاد می کنند.

  افزایش حجم محتوای اینترنتی
تعداد خیره کننده  کاربران تولید کننده  محتوا در فضای وب، داده های موجود در این 
شبکه را گاهی به  صورت تصاعدی نیز افزایش داده است. وقتی هر کاربر در تعداد 
زیادی گروه، کانال و صفحه متفاوت در شبکه های اجتماعی عضو است و در طول 
روز مطالب چندین وب سایت را مشاهده می کند، عماًل اینترنت پرسرعت را به جزء 

الینفکی از زندگی خود تبدیل کرده است.

رامین قبادی افشار

  تولد نسل کم حوصله ها
ــت. اگر امروزه کاربری نتواند  ــیدن را ویژگی کاربر امروز دانس  نمی توان انتظار کش
ــوای زیادی را از  ــرعت جریان تولید محتوا هماهنگ کند، عماًل محت ــود را با س خ
دست داده و بی خبر مانده است. کاربر امروز حوصله  منتظر ایستادن برای لود شدن 
یک ویدیو، صفحه  مرورگر و انتقال یک فایل را ندارد. نسل امروز آنقدر کم حوصله 
ــی به فایل از آن صرف  ــدن با اولین کندی در دسترس ــده است که با مواجه ش ش
ــرعت  ــراغ محتوای دیگری می رود. امروزه کاربران کم حوصله به س نظر کرده و س
اینترنت اهمیت زیادی می دهند. گاهی این نیاز سبب می شود کاربران بدون توجه 
 )FD-LTE( ــراغ اینترنت موبایل خود ــتفاده س به افزایش قیمت برای راحتی اس
بروند اما شکل جدیدی از اینترنت بی سیم به نام فناوری TD-LTE وجود دارد که 

در غیاب اینترنت ADSL توانسته نظر کاربران حرفه ای تر به خود جلب کند.

  TD-LTE؛ حرفه ای شوید
برای استفاده از فناوری TD-LTE فقط نیاز به خرید مودم وجود دارد. تا اینجای 
ــی موبایل هم قابل استفاده  ــت باالتر با FD-LTE است که از روی گوش کار دس
ــای ویدیو آنالین و بازی آنالین، پایداری در شبکه را نیز به  ــت. اما نیاز به تماش اس
ویژگی های مورد انتظار یک کاربر کم حوصله ولی حرفه ای افزوده است. این جایی 

است که مزیت TD-LTE ثابت شده و کاربران این فناوری را انتخاب می کنند. 

  نتیجه گیری
ــران اگرچه حوصله  انتظار را ندارند، اما به مرور تفاوت های هزینه و کیفیت هر  کارب
فناوری اینترنتی را درک می کنند. از این رو می توان انتظار داشت در نتیجه  رقابت 
ــرکت های ارائه دهنده  اینترنت، برنده  این کارزار، کاربرانی باشند که اینترنت  بین ش

مورد نیاز خود را هوشمندانه انتخاب می کنند.

ورود اینترنت به کشورمان با فناوری Dial-Up همراه بود. اتصال پرسروصدا، اشغال خط تلفن و مدت زمان انتظار برای دانلود فایل که هیچ حتی وبگردی هم، هنوز از 
یاد خیلی از ما نرفته است. ما کاربران پر حوصله ای بودیم که ساعت ها منتظر دانلود یک فایل چند مگی می ماندیم و برای لود شدن یک صفحه از وب، دقایق بسیاری به 
صفحه  مانیتور چشم می دوختیم. برای ما صرف اتصال به اینترنت موفقیت بزرگی بود که انتظار باز شدن صفحات را برایمان عادی یا حتی لذت بخش کرده بود. به  مرور 
زمان این فناوری جوابگوی نیاز کاربری ما نشد و کم کم پای فناوری های ADSL ، وایمکس، ۳G  و حاال LTE را به زندگی مان باز کرد. این فناوری ها با خود مجموعه ای از 

تغییرات را به همراه آوردند و نسل جدیدی از کاربران را به ما معرفی کردند.
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آسیب شناسی پیاده سازی شبکه های FTTH در ایران

ــمند، اهداف اصلی اجرای شبکه های فیبرنوری خانگی  با وجود برخی اقدامات ارزش
ــت، در ادامه چالشهای مرتبط با این  ــوم به FTTH  در ایران محقق نشده اس موس

پروژه در بخشهای مختلف  بررسی خواهد شد.

 
  استراتژی حاکمیت در توسعه شبکه های فیبر نوری

ــتراتژی های اجرای فیبر نوری در سطح ملی بسته به میزان مشارکت اپراتورها،  اس
سرمایه گذاران و نقش رگوالتوری در وضع مقررات، متفاوت خواهد بود، عدم وجود 
راهبردی مشابه سایر کشورها که بصورت مشخص توسعه دسترسی فیبر نوری را مد 

نظر داشته باشد بعنوان خالء راهبردی این بخش در ایران به شمار می رود.
ــی باند پهن در مناطق شهری و روستایی در توسعه رقابت های  پذیرش نقش اساس
اقتصادی به عنوان باور در تصمیم گیران، ایجاد فضای مطلوب جهت سرمایه گذاری 
ــط رگوالتوری، تمرکز رگوالتوری بر ایجاد  ــختگیرانه توس و پرهیز از وضع قواعد س
رقابت بین فناوریها،  بکارگیری ظرفیت همه ی بازیگران و توسعه OTT ها، کاهش 
ریسک سرمایه گذاری از طریق حمایت و سیاست های تشویقی، ترکیب سرمایه های 
خصوصی، ایجاد معافیت ها و مزایای مالی برای سرمایه گذاران، مدل عمده فروشی 
در شبکه دسترسی، افزایش سواد دیجیتال در سطح ملی، انتقال دانش و حمایت از 

تولیدات داخلی در تدوین این مدل اهمیت دارد.

  رگوالتوری 
عدم وجود رقابت و نظام مشخص تعرفه گذاری و مقررات غیرشفاف از دالیل اصلی 
کندی پیشرفت پروژه های FTTH در سطح کشورها به شمار می رود،  رگوالتوری 
باید افق بلند مدت توسعه شبکه های فیبر نوری و باند پهن را برای سرمایه گذاران، 
اپراتورها، عالقمندان ورود به این حوزه و در نهایت مردم، ترسیم نماید.  ایجاد فضای 
رقابت در اجرای شبکه و ارائه سرویس در تسریع در زمان پروژه و مهاجرت مشتریان 

از کابل مسی به فیبر نوری و افزایش کیفیت خدمات خواهد شد.
 

  خدمات مبتنی بر ویدئو
 ، FTTH توجیه اصلی سرمایه گذاری در توسعه شبکه های مخابراتی به ویژه در الیه
تامین نیاز مشتری در بخش سرویس است، امروزه استفاده از سرویس های ویدئوپایه 
ــویی و درآمد اصلی سرویس دهندگان از سوی دیگر  به عنوان نیاز جدید مردم از س
مطرح است،  رویکرد اپراتورها در دنیا کاهش قیمت خدمات ارتباط صوتی و دیتا )غیر 
از ویدئو( و برنامه ریزی، سرمایه گذاری و ایجاد زیرساخت جهت کسب درآمد از محل 
سرویس های جدید عمدتاً مبتنی بر ویدئو نظیر VOD،IPTV ، تلویزیون کابلی، 

محمدرضا عسگری راد
کارشناس ارشد مدیریت شبکه

 ايران در FTTH شبكه هاي پياده سازيآسيب شناسي 
 

 محمدرضا عسگري راد
 كارشناس ارشد مديريت شبكه

 
 

 گسترشرويكرد اكثر كشورها در سالهاي اخير است و  پهنخدمات باندكاهش فاصله كاربران انتهايي تا فيبرنوري جهت ارائه      
آسيا به ويژه حاشيه اروپا و  عمدتا درپروژه هاي موفق  ،دنبال مي شودبا جديت  به عنوان پيشران توسعه شبكه هاي فيبر نوري

 . اجرا شده اندجنوبي خليج فارس 
 

 چين زالندنو اسپانيا امارات متحده هنگ كنگ كره جنوبي پرتقال ژاپن ليتواني قطر سنگاپور سال شاخص
 

HHP/HHS 
2017 99% 99% 99% 96% 96% 94% 93% 90% 87% 80% 78% 
2012 95% 51% 86% 88% 56% 87% 83% 73% 10% 6% 28% 

 
HHC/HHS 

2017 88% 88% 43% 42% 29% 82% 68% 81% 34% 38% 49% 
2012 24% 18% 24% 69% 9% 56% 49% 45% 2% 0% 6% 

HHP/HHS  نسبت تعداد خانوار با قابليت اتصال به فيبرنوري به كل تعداد خانواده ها : 
HHC/HHS  : نسبت تعداد خانوار متصل به فيبرنوري به كل تعداد خانواده ها 

  در كشورهاي پيشتاز FTTHوضعيت توسعه شبكه هاي  جدول
 

در ايران محقق   FTTHبا وجود برخي اقدامات ارزشمند، اهداف اصلي اجراي شبكه هاي فيبرنوري خانگي موسوم به 
 مختلف  بررسي خواهد شد.چالشهاي مرتبط با اين پروژه در بخشهاي ادامه نشده است، در 

 
  

  در توسعه شبكه هاي فيبر نوري حاكميتاستراتژي 

ــورها در  کاهش فاصله کاربران انتهایی تا فیبرنوری جهت ارائه خدمات باندپهن رویکرد اکثر کش
ــت و گسترش شبکه های فیبر نوری به عنوان پیشران توسعه با جدیت دنبال  ــالهای اخیر اس س
می شود، پروژه های موفق عمدتا در اروپا و آسیا به ویژه حاشیه جنوبی خلیج فارس اجرا شده اند. 

  جدول وضعیت توسعه شبکه های FTTH در کشورهای پیشتاز

اتصال به موتورهای جستجو نظیر آپارات و یوتیوب، واقعیت مجازی )VR(، واقعیت 
ــد. تحلیل ها  ــکی و ... می باش افزوده )AR(، انواع بازی، آموزش الکترونیک، دوراپزش
ــان می دهد اپراتورها سهم درآمدی بیش از ۷۰ درصدی برای این خدمات پیش  نش
ــیاء )IOT( و اینترنت مهارت ها )IOS( در  ــترهای اینترنت اش بینی نموده اند، بس
این حوزه بسیار مورد توجه است،  لذا در کشور ما رفع موانعی نظیر انحصار در تولید 
محتوا و ارائه مجوزهای گسترش این خدمات و ساماندهی فیلترینگ  اهمیت دارد. 
در صورتی که موانع موجود در این حوزه مرتفع نشود، کاربران متقاضی محتوای مورد 
نیاز خود را از کانالهای غیر رسمی با کیفیت پایین به همراه عوارض فرهنگی و بعضاً 
ــای خارجی دریافت خواهد کرد، در صورتی که درآمد  ــا پرداخت هزینه به اپراتوره ب
ــتای حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال  حاصل از این خدمات می تواند در راس
مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین فرهنگ سازی و سیاست گذاری در بخش محتــوا 

به ویژه ویدئو می تواند محرک اجرای پروژه های FTTH  باشد.

  اهمیت شبکهFTTH  در توسعه شبکه های تلفن همراه
در فرآیند ارتقای شبکه های تلفن همراه از نسل ۲ و ۳ به ۴ و 5، بدلیل برد آنتن در فرکانس 
جدید در مناطق شهری و ترافیک مشترکین،  شعاع پوشش یک سایت به مراتب کاهش 
می یابد. بنابراین تعداد سایت مورد نیاز در یک محدوده جغرافیایی به چند برابر افزایش 
 BTS خواهد یافت )شکل ۴( و با توجه به این که حداقل پهنای باند مورد نیاز یک سایت
باالتر از یک گیگابیت می باشد، سیستم های انتقال رادیویی با محدودیت دید مستقیم 
ــده و بهترین راهکار، استفاده از فیبر نوری نقطه به نقطه می باشد،  و ظرفیت مواجه ش
گسترش شبکه های FTTH می تواند این بخش از نیاز اپراتورها را به راحتی تامین نماید، 

بنابراین مشارکت اپراتورهای تلفن همراه در اجرای شبکه FTTH ضروری است.
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هواوی پی 30 پرو دارای بهترین دوربین اصلی و سامسونگ اس 10 پالس دارای بهترین دوربین سلفی است

ساناز توکلی افشار

به استناد تازه ترین ارزیابی موسسه ی DxOMark؛

یکی از معتبرترین بررسی های دوربین موبایل در جهان را DxOMark انجام می دهد. 
بر اساس تازه ترین ارزیابی این وب سایت در بخش دوربین اصلی هواوی پی ۳۰ پرو و در 

بخش دوربین سلفی سامسونگ اس ۱۰ پالس بهترین عملکرد را دارد.
هواوی پی ۳۰ پرو جدیدترین محصول شرکت هواوی است. این گوشی از یک دوربین 
سه گانه بهره می برد. در این سه دوربین به ترتیب از ترکیب سنسورهای ۴۰ مگاپیکسلی، 
۲۰ مگاپیکسلی واید و هشت مگاپیکسلی تله در کنار دوربین تشخیص عمق استفاده 
ــده است.سنسور اصلی این گوشی نسبت به بیشتر گوشی های بازار اندازه بزرگتری  ش
ــگر لنز ۲۷ میلی متری با اندازه دایافراگرم ۱.۶ قرار گرفته است.  دارد. در برابر این حس
در برابر سنسور دوربین واید که ۲۰ مگاپیکسلی است هم لنز واید ۱۶ میلی متری قرار 
دارد.هواوی برای رسیدن به حالت تله اپتیکال از لنز تله فوتوی ۱۲5 میلی متری مجهز 
به پریسکوپ بهره گرفته است. با این روش این گوشی توانای بزرگنمایی هیبریدی ۱۰ 

برابری و بزرگنمایی دیجیتال 5۰ برابری را دارد.
گوشی پی ۳۰ پرو در بخش عکاسی ۱۱۹ و در بخش فیلم برداری ۹۷ امتیاز گرفته است 

و امتیاز مجموع آن هم ۱۱۲ است.
در بخش سلفی سامسونگ گلکسی اس ۱۰ پالس با امتیاز ۹۶ بهترین دوربین جهان 
را دارد.این محصول از دوربین سه تایی در پشت خود استفاده می کند که یکی وظیفه 
تله )۱۲مگاپیکسل(، یکی واید )۱۲مگاپیکسل( و دیگری سوپرواید )۱۶مگاپیکسل( را 
بر عهده دارند. در حالت واید سامسونگ ادعا می کند دوربین زاویه ۱۲۳درجه ای جلوی 
ــش می دهد. در این گوشی از فناوری فوکوس دوال پیکسل استفاده شده  خود را پوش
است.دربخش جلویی هم اس ۱۰ پالس از دو دوربین یکی با سنسور ۱۰ مگاپیکسلی و 

دیگری با سنسور تشخیص عمق هشت مگاپیکسلی استفاده می کند.
سامسونگ گلکسی اس ده پالس در بخش عکاسی ۱۰۱ و در بخش فیلم هم ۸۸ امتیاز 

گرفته است در مجموع این گوشی ۹۶ امتیاز به دست آورده است.

 بر اساس بررسی های dxomark هواوی میت ۲۰ پرو، هواوی پی ۲۰ پرو و سامسونگ 
گلگسی اس ۱۰ پالس در بخش دوربین اصلی با امتیازهای ۱۰۹ پس از هواوی پی ۳۰ 

پرو قرار گرفته اند.
ــور ۴۰ مگاپیکسلی رنگی با لنز ۲۷ میلی متری اف ۱.۸،  ــت میت ۲۰ پرو سنس در پش
سنسور ۲۰ مگاپیکسلی با لنز اولترا واید ۱۶ میلی متری اف ۲.۲ و سنسور ۸ مگاپیکسلی 

با لنز تله فوتو ۸۰ میلی متری اف ۲.۴ با زوم اپتیکال سه برابری قرار دارد.
هواوی ادعا می کند با این ترکیب می توان از عکس هایی با زاویه باز تا عکس هایی با زاویه 

بسته تر را ثبت کرد.
در این گوشی با استفاده از لنز اولترا واید، می توان از فاصله ی ۲.5 سانتی متری از سوژه،  

عکس  ماکرو گرفت.
ــوری بزرگتر نسبت به آیفون ایکس اس و نوت ۹ است. این  میت ۲۰ پرو دارای سنس
بزرگی سنسور سبب می شود گوشی بتواند در فضای کم نورتر عکس بهتری بگیرد در 
حالی که حساسیت دوربین های اپل و سامسونگ روی ایزو ۶۴۰۰ کار می کند. حداکثر 
ایزو این گوشی اندکی بیش از ۱۰۰ هزار است. از طرفی با استفاده از قابلیت سوپر اچ دی 
آر، عکس های این گوشی در تراز های نوری مختلف عملکرد بهتری نسبت به رقبا دارد.

 در بخش سلفی هم پس از سامسونگ گلکسی اس ۱۰ پالس به ترتیب گوگل پیکسل 
سه و گلکسی نوت ۹ با امتیاز ۹۲ قرار دارند.

ــت گوشی پیکسل سه  ــرکت های دیگر، گوگل همچنان از یک لنز در پش برخالف ش
استفاده می کند. گوگل می گوید این شرکت بیشتر کار های شرکت های دیگر را با هوش 
مصنوعی انجام می دهد. این محصول از دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی استفاده می کند 
ــتفاده از تراشه  پیکسل ویژوال کور است. یکی  و قدرت تصویربرداری آن ها به دلیل اس
ــل ۳، حالت »دید در شب« )Night Sight( است.  از خصوصیت های دوربین پیکس
ــتفاده از این سیستم دوربین گوشی در شرایط کم نور، عکس های خوبی را ثبت  با اس

می کند؛ و آنگونه که گوگل ادعا می کند بهتر از همه رقبا.

بهترین محصول اپل در بخش سلفی آیفون ایکس اس مکس با امتیاز ۸۲ است که در 
رده بندی جهانی در مکان ششم قرار دارد.در بخش دوربین اصلی در مکان پنجم ،ششم 
و هفتم بترتیب شیائومی پی ۹، آیفون ایکس اس مکس و اچ تی سی یو ۱۲ پالس با 

امتیاز های ۱۰۷ ،۱۰5و ۱۰۳ قرار دارند.
آیفون ایکس اس مکس در بخش پشتی دو دوربین ۱۲ مگاپیکسلی دارد که اولی واید 
ــت. در این گوشی در بخش  ــته تری دارد و اف آن ۲.۴ اس با اف ۱.۸ و دیگری زاویه بس

جلویی، دوربین ۷ مگاپیکسلی قرار گرفته است.
ــی های گلکسی نوت ۹، شیائومی می میکس سه، هواوی  در بخش دوربین اصلی گوش
پی ۲۰، آیفون ایکس آر ،گوگل پیکسل ۳، سامسونگ گلکسی اس ۹ پالس، شیائومی 
ــش تی و آیفون ۱۰ در مکان هشتم تا هفدهم  ــل ۲، وان پالس ش می ۸، گوگل پیکس

قرار دارند.
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بزرگترین سازنده موبایل در جهان کدام شرکت خواهد بود؟

پرفروش ترین برندهای لپ تاپ کدام اند؟

گوشی جدید نوکیا با دوربین 48 مگاپیکسلی رونمایی شد

یکی از مقامات سامسونگ به تازگی خاطرنشان کرده است که تا ۱۰ سال آینده هیچ 
شرکتی در جهان قادر نخواهد بود جای سامسونگ را به عنوان بزرگترین تولید کننده 
ــمند بگیرد.دی جی کو، مدیر بخش موبایل شرکت  ــی های هوش و عرضه کننده گوش
سامسونگ اخیراً اعالم کرده است که سامسونگ همانطور که تا کنون توانسته است از 
تمامی شرکت های تکنولوژی فعال در حوزه تولید موبایل سبقت بگیرد و گوی رقابت را 
از آنها برباید، در یک دهه آینده نیز با همین روند به پیش خواهد رفت و عنوان بزرگترین 
تولید و عرضه کننده موبایل در جهان را به خود اختصاص خواهد داد.در سال های اخیر 
ــرکت های فعال در حوزه تولید موبایل همچون سامسونگ،  رقابت تنگاتنگی میان ش

ــت که تا کنون سامسونگ برای چند سال  ــایر شرکت ها درگرفته اس هواوی، اپل و س
متوالی توانسته است عنوان نخستین را به خود اختصاص دهد و هواوی با اپل همچنان 
برای جایگاه های دوم و سوم می جنگند که البته هوآوی بارها اعالم کرده که در صدد 
است به بزرگترین تولید کننده موبایل در جهان تبدیل شود و جایگاه نخست سامسونگ 
ــتر، نشان  ــهم بیش را از آن بگیرد. اما آمارها علی رغم تالش هواوی برای اختصاص س

می دهد که سامسونگ همچنان سردمدار بازارهای جهانی موبایل است.
جالب اینجاست که این نخستین باری است که یکی از مقامات رسمی شرکت سامسونگ 
نسبت به تالش و بیانیه های هواوی برای اختصاص سهم بیشتری از بازارهای جهانی 
و گرفتن جایگاه نخست سامسونگ واکنش نشان می دهد.بر اساس گزارش وب سایت 
gsm arena، دیجی کوه که مدیر بخش موبایل این شرکت کره ای است، اخیراً عنوان 
ــرکت کره ای طی یک دهه آینده نیز همچنان با بهره گیری از  ــت که این ش کرده اس
ــرفته ترین تکنولوژی های روز، اتخاذ سیاست های درست و همچنین در  برترین و پیش
نظر گرفتن تنوع سالیق کاربران مختلف در سراسر جهان، گوشی های مدرن، پیشرفته 
و متنوعی را به بازارهای جهانی عرضه خواهد کرد و همچنان در رتبه نخست بزرگترین 
ــع می توان گفت که این بدان  ــده موبایل در جهان باقی خواهد ماند.در واق تولید کنن
معناست احتمال از دست رفتن جایگاه فعلی سامسونگ در بازار موبایل از نظر مقامات 
ــت و متخصصان و مهندسان فعال در این شرکت بزرگ  سامسونگ بسیار ضعیف اس
کره ای به سختی در تالشند تا با ایجاد نوآوری های جدید او در بهبود محصوالت خود 

تمرکز بیشتری بر روی حفظ جایگاه برتر و نخست خود در جهان داشته باشند.

موسسه گارتنر در تازه ترین گزارش خود از پرفروش ترین برندهای رایانه های شخصی و 
لپ تاپ در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۹ میالدی خبر داده است.در سال های اخیر که 
گوشی های هوشمند از قابلیت های پیشرفته و کاملی که تا قبل از آن توسط رایانه های 
شخصی و لپ تاپ ها صورت می گرفت، برخوردار شده اند، بازار رایانه های شخصی و لپ 
ــابقه ای مواجه شده است.کارشناسان و تحلیلگران فعال در مؤسسه  تاپ با رکود بی س
تحقیقاتی و آماری گارتنر با بررسی دقیق میزان فروش لپ تاپ ها از شرکت های برتر 
فعال در این حوزه دریافتند که تنها سه شرکت در دنیا افزایش فروش رایانه های شخصی 
ــال ۲۰۱۹ تجربه کرده اند این در حالیست که سایر شرکت ها  ــت س را در فصل نخس
روندی نزولی را در میزان فروش محصوالت خود شاهد بودند.از پرفروش ترین برندهای 
رایانه های شخصی و لپ تاپ در جهان در سه ماهه نخست سال جاری میالدی می توان 
به شرکت های لنوو، hp ، دل، اپل، ایسوس و ایسر اشاره کرد که به ترتیب سهم آنها در 

بازارهای جهانی قابل توجه بوده است.
در این گزارش ها که در وب سایت venture beats آمده است، همچنین اعالم شده 
است که در فصل نخست سال ۲۰۱۹ میالدی آمار فروش لپ تاپ و رایانه های شخصی 

5۸.5 میلیون دستگاه در جهان بوده است که برای چندمین سال متوالی نشان می دهد 
که فروش این محصوالت با روندی نزولی مواجه شده است.

نوکیا از عرضه تازه ترین گوشی خود به نام ایکس ۷۱ با دوربین قدرتمند ۴۸ مگاپیکسلی خبر داده است. گوشی 
یادشده رقیبی جدی برای آیفون های جدید و گلکسی اس ۱۰ سامسونگ محسوب می شود.به گزارش اکستریم 
تک، ایجاد یک حفره کوچک در باالی نمایشگر ۶.۴ اینچی این گوشی باعث می شود تا دوربین سلفی گوشی ایکس 
۷۱ بدون بر هم زدن زیبایی ظاهری این تلفن همراه عکس های مناسبی تهیه کند.نمایشگر گوشی مذکور ۹۳ 
درصد از قاب جلویی آن را تشکیل می دهد و البته شاید مهم ترین نقطه ضعف این گوشی استفاده از یک نمایشگر 
ال سی دی به جای نمایشگر OLED باشد. حسگر اثر انگشت گوشی یادشده هم در پشت و در زیر دوربین 
اصلی تعبیه شده که ابتکار عملی عجیب محسوب می شود.در کنار دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی این گوشی از یک 
دوربین ۸ مگاپیکسلی واید  و حسگر عمقی 5 مگاپیکسلی برای افزایش کیفیت تصاویر تهیه شده استفاده گردیده 
است. پردازنده قدرتمند اسنپ دراگون ۶۶۰، ۶ گیگابایت رم، باتری ۳5۰۰ میلی آمپری و حافظه ۱۲۸ گیگابایتی 
از جمله دیگر امکانات این گوشی مجهز به سیستم عامل اندروید پای ۹ خواهد بود. قیمت این گوشی که یک ماه 

دیگر به بازار می آید ۳۸5 دالر خواهد بود.
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پروژه  تولید شارژر بی سیم اپل متوقف شد

عرضه  آیفون های جدید با قابلیت شارژ بی سیم دو طرفه

سامسونگ برای حل مشکل حسگر اثر انگشت گلکسی اس 10 در تالش است

شرکت اپل، تولیدکننده آیفون و ساعت مچی اپل واچ در خبری بر خالف رویه معمول 
خود اعالم کرده پروژه تولید صفحه ای که قرار بود بدون نیاز به سیم باتری محصوالت 
این شرکت را شارژ کند متوقف خواهد کرد.به گزارش بی بی سی، اپل درباره جزئیات و 
چرایی لغو این پروژه توضیحی ارایه نکرده است اما آن طور که گفته می شود مهندسان 

این شرکت نتوانسته اند باال رفتن حرارت صفحه این شارژر را کنترل کنند.

ــده بود در سال ۲۰۱۷ اعالم  اپل پروژه تولید این صفحات را که »اِیرپاور« نام  گذاری ش
کرد.در آن زمان این پروژه برای بسیاری یک رویای ناممکن محسوب می شد. این که 
ساعت و تلفن همراه خود را بدون نیاز به سیم بتوانند یکجا شارژ کنند. رویایی که به نظر 
می رسد فعال برای محصوالت اپل »ناممکن« باقی خواهد ماند.اپل تصریح کرد: »پس 
از تالش فراوان، ما نتیجه گرفتیم که ایرپاور نمی تواند استاندارهای الزم را کسب کند و 
تصمیم گرفتیم این پروژه را متوقف کنیم.«اگر چه در هنگام رونمایی از این پروژه ایرپاور 
سر و صدای فراوانی برپا کرد اما شایعات درباره ناموفق پیش رفتن این پروژه در طول 
یک سال گذشته بارها طرح شده بود.به ویژه وقتی در مراسم سال گذشته رونمایی از 

محصوالت جدید اپل خبری از ایرپاور نبود این شایعات قوت بیشتری گرفت.
دن ریچیو، رئیس بخش مهنسی سخت افزاری اپل طی بیانیه ای به بی بی سی گفت: »ما 
از همه مشتریان و کسانی که منتظر این محصول بودند پوزش می خواهیم. ما همچنان 

به آینده فناوری بی سیم معتقدیم و متعهد به تحقق آن باقی خواهیم ماند.«
ــاخت ایرپاور ممکن است بروی فروش هدفون بی سیم اپل »ایرپاد« تاثیر  لغو پروژه س
ــی های بی سیم را بر روی  ــی مهمی از تبلیغ این گوش منفی بگذارد چرا که اپل بخش
قابلیت استفاده آنها با ایرپاور متمرکز کرده بود.این در حالی است که رقبای اپل، یعنی 

سامسونگ و هووای مدتی است که شارژرهای بی سیم خود را به بازار عرضه کرده اند.

به گفته یکی از تحلیلگران محصوالت اپل، سری آیفون های ۲۰۱۹ میالدی مجهز به 
قابلیت شارژ بی سیم دو طرفه خواهند بود، یعنی با قراردادن یک دستگاه بی سیم پشت 
ــارژ کرد.به گزارش سی نت، شایعات زیادی درباره ویژگی های  آیفون می توان آن را ش
آیفون ۱۱ منتشر شده است. در این میان »مینگ چی کو« یکی از تحلیلگران با سابقه 
محصوالت این شرکت معتقد است سری آیفون هایی ۲۰۱۹ مجهز به شارژ بی سیم دو 
طرفه خواهند بود. این بدان معناست که کاربران می توانند یک دستگاه که قابلیت شارژ 
بی سیم دارد را با قرار دادن پشت آیفون شارژ کنند. آیفون می تواند شارژ را به طور بی 
سیم به دستگاه دیگر منتقل کند.به عنوان مثال کاربران می توانند ایرپادهای بی سیم 
ــارژ کنند. برای این منظور حجم باتری های اپل به طور قابل  ــیله ش خود را به این وس
توجهی افزایش می یابد. این تحلیلگر پیش بینی می کند باتری یک آیفون 5.۸ اینچی 

۲۰ تا ۲5 درصد و آیفون ۶.5 اینچی بین ۱۰ تا ۱5 درصد بزرگ تر خواهد بود.
هرچند این ویژگی تا به حال برای کاربران اپل عرضه نشده است اما در موبایل های اندروید 
این قابلیت قبالً عرضه شده و سامسونگ نیز ویژگی مشابهی را در سری »گلکسی اس 
ــاس شایعات سری جدید آیفون ها  ــت.این در حالی است که براس ۱۰« ارائه کرده اس
ــت که در ۲۰۱۸ میالدی عرضه شده اند و  ــباهت زیادی به نمونه هایی خواهند داش ش

احتماال باتری و قابلیت شارژ از معدود نکات متمایز آنها باشند.

ــی اس ۱۰ پالس سامسونگ نقص حسگر  ــی گوشی گلکس ــکالت اساس یکی از مش
اثرانگشت آن است که این شرکت قصد دارد برای حل این مشکل وارد عمل شود.

به گزارش اندروید اتوریتی، بسیاری از کاربران بارها نسبت به نقص این حسگر و عدم 
امکان استفاده از امکانات گوشی به طور مناسب هشدار داده و از این بابت به سامسونگ 

اعتراض کرده اند.
سامسونگ برای حل این مشکل در حال طراحی یک وصله نرم افزاری است که عملکرد 
حسگر اثر انگشت گلکسی اس ۱۰ و اس ۱۰ پالس را بهبود ببخشد. قرار است وصله 
مذکور از طریق فروشگاه گلکسی عرضه شود. این شرکت توضیحی در مورد ماهیت این 

مشکل ارائه نکرده است.
ــونگ و اپل از مشهورترین شرکت های عرضه کننــده  ــرکت سامس اگر چه هر دو ش
ــی های هوشمند هستند، اما هر دو به علت عرضه محصوالتی که نقص های نرم  گوش

افزاری یا سخت افزاری آنها برای کاربران مشکل ایجاد می کند، شهرت دارند.
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آنتی ویروس گوشی های شیائومی خطرناک تر از ویروسند!

گوگل داپلکس با گوشی های بیشتری سازگار می شود

اینترنت اشیاء به زودی در دبی اجرایی می شود

محققان و پژوهشگران فعال در حوزه امنیت سایبری به تازگی دریافته و اعالم کرده اند 
که اپلیکیشن آنتی ویروسی که بر روی گوشی های شیائومی به صورت پیش فرض نصب 

شده، به هکرها اجازه نفوذ به اطالعات کاربران را می دهد.
این روزها که امنیت سایبری و حفاظت از حریم خصوصی کاربران در فضای مجازی از 
اهمیت خاص و به سزایی برخوردار شده است، کارشناسان امنیتی همواره در تالشند تا 
با بررسی دقیق اپلیکیشن و دستگاه های الکترونیکی برندهای مختلف، حفره های امنیتی 
و آسیب پذیری های موجود در آنها را تشخیص داده و بدین ترتیب شرکت های توسعه 
دهنده مربوطه، با انتشار یک به روزرسانی نرم افزاری و امنیتی مشکل مذکور را برطرف 
کرده و به کاربران نیز هشدار دهند که مراقب نفوذ هکرها و مجرمان سایبری به حریم 

خصوصی خود باشند.
حاال بر اساس تازه ترین اخبار و گزارش های منتشر شده در وب سایت هکرنیوز، محققان 
و پژوهشگران امنیتی دریافته و اعالم کرده اند که اپلیکیشن آنتی ویروسی که به صورت 
پیش فرض بر روی گوشی های شیائومی نصب شده است، به هکرها این امکان را می دهد 

تا به حریم خصوصی و اطالعات شخصی کاربران دسترسی پیدا کنند.
محققان با انتشار این گزارش دریافته اند که این آنتی ویروس برای مدت های طوالنی به 
هکرها و مجرمان سایبری اجازه می داده تا وارد حساب های کاربری دارندگان گوشی های 

چینی شیائومی شوند و از اطالعات آنها سو استفاده کنند.
بر اساس تحقیقات مؤسسه چک پوینت، این آنتی ویروس پیش فرض در گوشی های 
شیائومی که Guard Provider نام دارد، از سه برنامه مختلف که شامل نرم افزارهای 

آنتی ویروس Avast ، AVL و Tencent می شود، تشکیل شده است.

ــی های هوشمند بیشتری در  گوگل قصد دارد خدمات داپلکس خود را از طریق گوش
دسترس عالقمندان قرار دهد تا کاربران بتوانند فرایند رزرو رستوران را به طور خودکار 
ــی های  ــام دهند.به گزارش ورج، این خدمات هوش مصنوعی ابتدا از طریق گوش انج
پیکسل ۳ و پیکسل ۳ ایکس ال در ماه دسامبر عرضه شد. سپس از ماه مارس تمامی 
کاربران گوشی های پیکسل توانستند از آن بهره مند شوند. در ادامه، گوگل اعالم کرده 
ــی های اندرویدی و آی او اس قرار  ــده را در اختیار کاربران تمامی گوش خدمات یادش
می دهد.کاربران می گویند داپلکس از طریق گوشی گلکسی اس ۱۰ پالس در دسترس 
قرار گرفته است. گوگل قبال اعالم کرده بود خدمات یادشده با نسخه 5 سیستم عامل 
اندروید و نسخه های بعد از آن و همین طور تمامی آیفون های مجهز به نرم افزار گوگل 

اسیستنت سازگاری دارد.
این خدمات که به گوشی امکان می دهد به طور خودکار با رستوران مدنظر کاربر تماس 
گرفته و زمانی را برای صرف شام ذخیره کند، فعالً تنها در ۴۳ ایالت آمریکا در دسترس 
است، اما قرار است در آینده در برخی نقاط دیگر این کشور هم قابل استفاده باشد. گوگل 
داپلکس از هوش مصنوعی بسیار پیشرفته ای برخوردار است و صدای پخش شده از آن 
ــان شباهت دارد که  ــتوران های مختلف تا بدان حد با صدای انس در زمان تماس با رس

معموال متصدیان رستوران ها متوجه نمی شوند تماس گیرنده ماشین بوده یا انسان.

ــگاه فن آوری های اقتصادی دیجیتال اعالم کرد که 5۰ برنامــه و  کنفرانس و نمایش
پــروژه های آزمایشی برای حمایت از تحول دیجیتال در کشورهای عربی، در دستور 

کار قرار گرفته است.
این کنفرانس به تمام بخش ها، به ویژه بخش خصوصی، به منظور توجه به این برنامه ها 
برای شروع هماهنگی تالش ها برای اعمال آنها و رقابت برای آنها، با توجه به بازده مالی 
باال و تاثیرات اجتماعی و اقتصادی فراوانی که در جوامع عربی دارد فراخوان داده است.

ــال و تحت نظارت اتحادیه  ــده تا دبی مرکز تجارت جهانی دیجیت ــن مقرر ش همچنی
عرب باشد و در زمینه های امنیتی الکترونیکی، هوش مصنوعی، رباتیک و بالک چین 
فعالیــت های گسترده ای را انجام دهند و نتیجه آن را به اطالع دیگر کشورهای عربی 
برسانند.یکی از فعالیت هایی که قرار است به زودی در دبی و برخی از کشورهای عربی 
مورد استفاده قرار گیرد، فناوری جدید اینترنت اشیاء است که دبی در حال حاضر در 

مرحله آماده سازی استفاده از این تکنولوژی جدید است.



13
98

اه 
ن   م

ردی
رو

 / ف
43

ره  
ما

ش
w

w
w

.4
G

ne
w

s.
ir

32

تینا ضمیری آذر

آمریکا باید برنده بازی شبکه نسل پنجم اینترنت در جهان باشد!

راه اندازی اولین شبکه ی تلفن همراه نسل پنجم جهان در کره جنوبی

قابلیت تازه واتس اپ برای جلوگیری از انتشار اخبار جعلی

آن سوی
مرزها

دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا بر این باور است که این کشور در بازی 
ــد.از آنجاکه اخبار نسل جدید اینترنت 5G در گوشه و کنار جهان  5G برنده خواهد ش
منتشر شده و کاربران بسیاری نیز در انتظار اجرای آن هستند، کشورهای زیادی با همکاری 
بزرگترین اپراتورهای اینترنت و غول های تکنولوژی در جهان درصدد برقراری این نسل 
 )ITU( جدید از اینترنت اند.اوایل سال ۲۰۱۲ میالدی بود که اتحادیه بین المللی مخابرات
 )IMT( تحت نظر سازمان ملل برنامه ای را برای توسعه تیم ارتباطات بین المللی موبایلی
ــابقه جهانی برای تعیین  ــماً یک مس برای افق ۲۰۲۰ و فرای آن آغاز کرد. در نتیجه رس
نسل پنجم شبکه موبایل شروع شد و از آن پس، شاهد رقابت تنگاتنگی میان اپراتورهای 

اینترنت و تلفن همراه در سراسر جهان هستیم که هر یک بدنبال برقراری و راه اندازی نسل 
جدید و پرسرعت اینترنت 5G در کشورهای مختلفی همچون کره جنوبی، ژاپن، چین، 
ایاالت متحده آمریکا، استرالیا و غیره هستند و از توانایی ها و برنامه های خود در این زمینه 
رونمایی می کنند.حاال به نظر می رسد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا 
ــت که آمریکا در بازی و رقابت تنگاتنگی که میان کشورها و شرکت های  بر این باور اس
مخابراتی از سراسر جهان برای برقراری زودهنگام اینترنت 5G برنده خواهد شد.بر اساس 
گزارشی که در وب سایت the verge آمده است، وی با انتشار توییتی خاطرنشان کرده 
است که ایاالت متحده آمریکا در تمامی تکنولوژی های برتر جهان پیشگام و پیشتاز بوده 
 ۶G 5 و حتیG ــل پنجم و جدید شبکه اینترنت ــت و حاال نیز باید در برقراری نس اس
نیز پیشتازی خود را از سایر کشورها و شرکت های مخابراتی جهان اثبات کند.کشورهای 
بسیاری در سراسر جهان از جمله ایاالت متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، چین، کره جنوبی، 
ژاپن و بسیاری از کشورهای اروپایی و غیره با همکاری بزرگترین اپراتورهای جهان در حال 
برقراری نسل پنجم اینترنت همراه 5G هستند و در این زمینه فعالیت های گسترده ای را 
انجام داده اند.بسیاری از بزرگترین شرکت های مخابراتی و اپراتورهای فعال در جهان نظیر 
نوکیا، اریکسون، هواوی، ال جی، اسپرینت و غیره به شدت در حال رقابت برای راه اندازی 
نخستین شبکه اتصال به اینترنت نسل پنجم 5G هستند. نسل پنجم شبکه تلفن همراه 
5G، استانداردهای پیشنهادی برای نسل جدید ارتباطات سیار است که پس از نسل چهارم 

شبکه تلفن همراه فعلی ارائه می شود.

کره جنوبی اولین شبکه موبایل 5G جهان را به زودی راه اندازی خواهد کرد. این پیشرفت 
چشمگیری برای کره جنوبی یکی از ابرقدرت های این فناوری ارتباطی است که در آینده 
ــه،  قادر خواهد بود زندگی روزانه میلیاردها نفر را تغییر دهد.به گزارش خبرگزاری فرانس
ارتباطات سریع از طریق شبکه موبایل نسل پنجم به مرور، عالوه بر تلفن به شبکه ای برای 
هدایت و کنترل بسیاری از وسایل خانگی، خودروهای برقی و حتی شبکه انتقال برق بدل 
خواهد شد.هر چند کره جنوبی در مسابقه برای راه اندازی این شبکه برای مصرف کنندگان 
پیروز شده ولی این فقط یکی از عرصه های نبرد گسترده تری است که در آن آمریکا و چین 
رویاروی یکدیگر قرار گرفته و شرکت های بزرگ ارتباطاتی از جمله شرکت چینی هوآوی 
ــت.کره جنوبی از مدت ها پیش به یکی از قطب های مهم فناوری های  را درگیر کرده اس
ارتباطی جدید بدل شده و تکمیل و راه اندازی شبکه 5G یکی از اولویت های اصلی آن 
برای تحرک بخشیدن به رشد اقتصادی ضعیف آن کشور بوده است.با این فناوری جدید 
سرعت ارتباطات موبایل ۲۰ برابر سیستم فعلی )۴G( خواهد شد و با آن می توان یک فیلم 
سینمایی را در کمتر از یک ثانیه دانلود کرد.همان طور که سیستم ۳G زمینه دسترسی 
تلفن های موبایل به شبکه اینترنت را فراهم کرد و سیستم ۴G نیز راه را برای استفاده از 
شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای مختلف از جمله اوبر باز کرد، سیستم 5G با اتکا به 

سرعت باالی خود دنیای جدیدی از ارتباطات را امکان پذیر خواهد کرد.این سیستم در 
تولید و کاربرد وسایل جدید، از خودروهای خودران گرفته تا روبات های صنعتی، پهپاد و 
هدایت و کنترل وسایل خانگی نقش حیاتی دارد و به همین خاطر در زیر ساخت های آینده 
عنصر مهمی است.کارشناسان صنعت موبایل پیش بینی می کنند که این سیستم تا سال 

۲۰۳۴ برای اقتصاد جهانی 5۶5 میلیارد دالر سود در برخواهد داشت.

سازندگان اپلیکیشن پیام رسان واتس اپ به تازگی قصد دارند قابلیت های جدیدی را به 
پلتفرم خود اضافه کنند.

این روز ها که اپلیکیشن های مختلف اعم از شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها هر یک 
به منظور جلب نظر و رضایت کاربرانشان از قابلیت های شگفت انگیز و جدیدی رونمایی 
می کنند، پیام رسان واتس اپ نیز قصد دارد با معرفی ویژگی و قابلیت های جدیدی به 

پلتفرم خود، رضایت کاربرانش را جلب نماید.
خبر ها حاکی از آن است که واتس اپ نرم افزاری را برای جلوگیری از انتشار اخبار جعلی 
طراحی کرده است. با این قابلیت پیام هایی که بیش از چهار بار در گروه ارسال شده است 
دیگر نمایش داده نمی شوند؛ بنابراین با این ویژگی با انتشار اخبار جعلی مبارزه خواهد 
شد، البته کاربران می توانند متن را کپی کرده و آن را در گروه های مختلف ارسال کنند. 
همچنین این پیام رسان توانست یکی از آزار دهنده ترین مشکالتش را اصالح نماید و با 

قابلیت جدید هیچ کاربری نمی تواند سایرین را بدون اجازه در گروهی عضو نماید.
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کوآلکام و سامسونگ مودم های 5G را به اپل ارائه نمی کنند!

اداره  پست بریتانیا ارسال نامه و محموله های پستی به ایران را متوقف کرد!

مدت حمله هکری به سرورهای تازه نصب شده به زیر یک دقیقه رسید!

آن سوی
مرزها

خبرهای دنیای فناوری حاکی از این است که کوآلکام و سامسونگ مودم های 5G را به 
 Electronic Times شرکت اپل ارائه نمی کنند.گزارش منتشر شده در سایت خبری
نشان می دهد که دو شرکت کوآلکام و سامسونگ از ارائه مودم های 5G به شرکت اپل 
سر باز زده اند. با توجه به جنگی که کوآلکام و اپل سر مسائل حق اختراع با یکدیگر دارند، 
این عدم فروش مودم از سمت کوآلکام چندان غافلگیرکننده به نظر نمی رسد. هرچند 
 Exynos 5 مدلG سامسونگ دلیل این کار خود را نداشتن تعداد کافی از مودم های
5۱۰۰ اعالم کرده است. حتی اگر سامسونگ بتواند ظرفیت تولید خود را باال ببرد، در 
مذاکرات خود با اپل نفوذ زیادی خواهد داشت.با این وجود به نظر می رسد که اپل تا سال 
۲۰۲۰ نتواند هیچ گوشی با مودم 5G رونمایی کند چرا که منبع دیگر مودم های بی سیم 
 XMM 5 ندارد و مودمG ــاوری ــرکت اینتل هم هنوز هیچ مودمی با فن اپل یعنی ش

۸۱۶۰ تا سال ۲۰۲۰ آماده نخواهد شد و به آیفون های سال ۲۰۱۹ نخواهد رسید.
راه حل دیگر اپل مودم Balong 5۰۰۰ شرکت هوآوی خواهد بود اما این شرکت چینی 
مانند پردازنده Kirin عالقه ای ندارد تا آن را به شرکت دیگری بفروشد. UniSOC هم 
شرکتی است که پس از جدایی از اینتل در حال کار کردن روی تهیه مودم 5G برای ارائه 
است اما مشخص نیست که چه زمانی این مودم را اماده کند در نتیجه از لیست همکاری 
با اپل خارج می شود. در نتیجه تنها راهی که برای اپل باقی می ماند استفاده از مودم های 
مدیاتک است. این شرکت به دنبال راهی بود تا بتواند مودم های Helio M۷۰ را برای 
گوشی های آیفون به اپل بفروشد.متخصصان در این باره گفته اند که مودم های شرکت 
مدیاتک استانداردهای اپل را رعایت نمی کنند و مودم های سامسونگ قصد همکاری با 

ــت که مودم 5G اینتل بسیار دیرتر از زمان موعد آماده  اپل را ندارد. نکته بدتر این اس
خواهد شد و به آیفون های سال بعد اپل هم نخواهد رسید. با در نظر گرفتن تولید ساالنه 
گوشی های آیفون، احتمال دارد که یک گوشی آیفون با مودم 5G در اواخر سال ۲۰۲۱ 

به بازار معرفی خواهد شد.
ــرعت پخش فناوری 5G در جهان  ــی 5G به س تأثیر این تأخیر در معرفی یک گوش
بستگی خواهد داشت. اپراتورهای همراه به شدت مشتاق هستند تا فناوری 5G را تا 
سال ۲۰۲۰ به صورت کامل در جهان راه اندازی کنند و اگر مصرف کنندگان سریع به 

این فناوری روی آورند، اپل کار سختی خواهد داشت.

اداره پست بریتانیا »رویال میل«، تایید کرده که ارسال نامه و محموله های پستی به ایران 
را تا اطالع ثانوی متوقف کرده است.رویال میل در پاسخ به بی بی سی اعالم کرد به دلیل 

تحریم ها علیه ایران »فعال« قادر نیست بسته یا نامه ای به ایران بفرستد.
همچنین رویال میل گفته که بسته هایی که هنوز در بریتانیا باشند، به فرستنده برگشت 
خواهند خورد.شرکت پستی پارسل پست که زیرمجموعه ای از رویال میل است، هم با 
ــاره به تحریم های اعمال شده، ارسال بسته ها به ایران را تا اطالع بعد متوقف کرده  اش
است.حمید بدیعی نژاد سفیر ایران در لندن نیز به این خبر واکنش نشان داده و آن را 
»شوکه« کننده خوانده است.بدیعی نژاد نوشته است که »پیگیری انجام شده نشان داد 
که وزارت خارجه و شرکت پست انگلیس خود از بیانیه این شرکت خدمات رسانی شوکه 
شده اند«.سفیر ایران در لندن نوشته که »آنها قول داده اند که با جدیت بدنبال اصالح 
فوری این تصمیم هستند«.رویال میل مهم ترین شرکت پست در بریتانیاست که سهام 

آن از سال ۲۰۱۰ به بخش خصوصی عرضه شد.
ــرکت دی اچ ال هم اعالم کرد که  ــازه تحریم های آمریکا علیه ایران، ش ــس از دور ت پ

محموله پستی به ایران قبول نمی کند.

نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد جنایتکاران سایبری تنها در عرض کمتر از یک 
ــده را شناسایی و حمالت هکری خود را به آنها  ــرور تازه نصب ش دقیقه، رایانه های س
آغاز می کنند.به گزارش زددی نت، همین مساله ضرورت ایمن سازی سرورها را که از 
آنها به طور گسترده برای میزبانی سایت ها، ارائه خدمات کلود و غیره استفاده می شود 
را آشکار می سازد.محققان شرکت امنیتی سوفوس با بررسی پایگاه های داده مشهور و 
پرطرفدار جهان در ده کشور جهان در آمریکا، اروپا، استرالیا و آسیا توانسته اند به این 
نتیجه برسند. هکرها معموالً تالش می کنند به شیوه های مختلف به فایل های ذخیره 
شده بر روی سرورها دسترسی پیدا کنند و از این طریق راه نفوذ خود را به سایت ها و 
سرویس های بیشتری بگشایند.در میان سرورهای مورد بررسی قرار گرفته در کشورهای 
مختلف، سائوپائولو در برزیل اولین سروری بود که مورد حمله قرار گرفت و تنها 5۲ ثانیه 
بعد از راه اندازی هکرها به سراغ آن رفتند.دومین سرور مورد حمله در اوهایو قرار داشت 
که در عرض ۴ دقیقه و ۴۶ ثانیه به آن حمله شد. سرورهای کالیفرنیا و پاریس به ترتیب 
بعد از ۱۴ و ۱۷ دقیقه مورد حمله قرار گرفتند و سرورهای واقع در سیدنی، سنگاپور، 

بمبئی، فرانکفورت، لندن و ایرلند در رتبه های بعدی بودند.

از همین رو کارشناسان امنیتی به مدیران شبکه ها توصیه می کنند قبل از راه اندازی 
سرورها، حتماً تنظیمات امنیتی دقیقی را بر روی آنها اعمال کرده و از استفاده از کلمات 

عبور پیش فرض به طور جدی خودداری کنند.
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محبوبیت محصوالت اپل در بین نوجوانان افزایش یافت

کاربران آیفون مواظب جاسوس افزار جدید باشند

ساعت اپل جان صاحب خود را به طرز شگفت آوری نجات داد

آن سوی
مرزها

ــاس تحقیقاتی که به تازگی انجام شده است، محبوبیت محصوالت اپل در بین  بر اس
نوجوانان نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.دستگاه های ساخته شده به وسیله 
شرکت اپل در سراسر جهان محبوبیت زیادی دارند. البته نباید فراموش کرد که آتش 
ــت که در کشور های هند و چین فروکش کرده است.  ــرکت مدتی اس محوبیت این ش
استفاده از محصوالت شرکت اپل سن و سال نمی شناسد و می توان در دست هر فردی 
با هر سنی آن ها را مشاهده کرد. اما بر اساس تحقیقاتی که به تازگی انجام شده استفاده 

از دستگاه های شرکت اپل در یک گروه سنی خاص بیشتر از بقیه است.
در نتیجه این پروژه محققان دریافتند که ۸۳ درصد از ۸۰۰۰ نوجوان آمریکایی که در 
مصاحبه حضور داشتند دارای آیفون بودند. این در حالی است که ۸۶ درصد مصاحبه 
شوندگان قصد داشتند برای گوشی بعدی خود از محصوالت اپل خریداری کرده یا از 
ــت آمده از سال  ــتفاده کنند و آن را تعویض نکنند. آمار به دس آیفون کنونی خود اس
گذشته که ۸۲ درصد بود بیشتر است. پیش بینی می شود این آمار در آینده ای نه چندان 

دور به ۸۴ درصد برسد و دور از ذهن نیست که پیشرفت همچنان  ادامه داشته باشد.
ــتن آیفون یک گجت  ــزی در حدود ۲۷ درصد از نوجوانان آمریکایی عالوه بر داش چی
پوشیدنی نیز با برند همین شرکت دارند. ۲۰ درصد کسانی که در این مصاحبه شرکت 
ــتند اعالم کرده اند که صاحب یک ساعت  ــنی ۱۶.۳ هس کرده اند و دارای میانگین س

هوشمند اپل هستند. در این بخش فروش بازار پس از اپل، سامسونگ قرار دارد.
بخش جالب دیگری که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته روی شبکه های اجتماعی 
تمرکز دارد. در حالی که اسنپ چت محبوب ترین است، اینستاگرام در مقام اول مورد 
استفاده ترین شبکه اجتماعی قرار دارد. فیسبوک و توئیتر پس از این شبکه اجتماعی چه 

از لحاظ محبوبیت و چه از لحاظ استفاده، قرار دارند.

به تازگی گزارش های جدیدی از سوی کارشناسان امنیتی منتشر شده که نشان دهنده 
خطرات گسترده یک جاسوس افزار جدید در گوشی های آیفون است.

از آنجایی که در سال های اخیر باج افزار ، جاسوس افزار و ویروس های مخرب و آلوده 
متعددی برای گوشی های هوشمند اندرویدی و iOS منتشر شده و امنیت سایبری و 
ــدت کاهش داده است ، کارشناسان و  حفاظت از حریم خصوصی کاربران آنها را به ش
تحلیلگران امنیتی با تحت بررسی قرار دادن بدافزارهای جدید به شرکت های توسعه 
دهنده و سازنده گوشی و سیستم عامل های مربوطه اطالع و هشدار می دهند تا مشکالت 
و حفره های امنیتی مذکور را کشف و برطرف کنند و کاربران نیز حواسشان بیشتر به 
وضعیت امنیتی و حریم شخصی آنها باشد.به تازگی کارشناسان امنیتی با انتشار گزارشی 
ــوس افزار جدیدی که پیش تر برای گوشی های اندرویدی طراحی  اعالم کرده که جاس
شده بود، حاال در نسخه iOS نیز به گوشی های آیفون حمله و نفوذ کرده و احتمال دارد 
هکرها و مجرمان سایبری به حجم باالیی از اطالعات خصوصی کاربران نظیر موقعیت 
ــخصی ذخیره شده در گالری دسترسی  و مکان جغرافیایی )location( و تصاویر ش
پیدا کنند.بر اساس گزارشی که در وب سایت techcrunch آمده، بسیاری از هکرها 
و مجرمان سایبری در طول یک سال گذشته با انگیزه دسترسی به حساب های کاربری 
کاربران برای استخراج ارزهای دیجیتال رمزنگاری همچون بیت کوین به توسعه و انتشار 

ــوس افزارهای جدیدی پرداخته اند و تاکنون نیز قربانیان زیادی را در  باج افزار و جاس
 iOS ــر جهان بوجود آورده اند.با اینکه گوشی های آیفون به لطف سیستم عامل سراس
همواره نسبت به نمونه های اندرویدی از امنیت سایبری بیشتری برخوردار بوده اند، اما 
حاال به نظر می رسد که دیگر این طور نخواهد بود و کاربران گوشی های آیفون نیز در 

خطر نفوذ هکرها و مجرمان سایبری قرار گرفته اند.

به تازگی یکی از کاربران اپل پستی از نحوه نجات پیدا کردن جانش به وسیله ساعت 
هوشمند این شرکت در فضای مجازی منتشر کرد.فردی در جامعه غیررسمی مجازی 

اپل، داستان جالبی درباره تجربه اخیر خود هنگام استفاده 
ــر کرد. پست این فرد درباره  کردن از محصوالت اپل منتش
ماجرایی بود که هنگام استفاده از ساعت هوشمند اپل برای 
ــاعت هوشمند اپل جان  او رخ داده بود. به گفته این فرد س
او را نجات داده است. بر اساس پست منتشر شده به وسیله 
این فرد، قابلیت بررسی ضربان قلب که در گوشی هوشمند 
اپل وجود دارد پیش از آن که اتفاق بدی برایش بیفتد او را از 

مشکلی در ریتم ضربان قلبش مطلع کرده است.
ــذت بردن از  ــیده و در حال ل ــواب دراز کش ــت خ »در تخ
ــت بودم. در همان حال  ــای تلویزیون و خوردن گوش تماش
ــاعت هوشمندی که در دست داشتم به من درباره ریتم  س
نامرتب ضربان قلبم اخطار داد و پس از آن گفت که ضربان 

ــریع است؛ من هم به اورژانس زنگ زدم. هنگامی که آن ها  قلب من به طرز عجیبی س

رسیدند من را در خطر جدی یافتند. بدن من وارد شوک شد و ماموران اورژانس مرا به 
بیمارستان منتقل کردند و مراحل درمان شروع شد. من پیش از اعالن ساعت هوشمندم 
هیچ مشکلی نداشتم اما پس از آن به طور ناگهانی همه چیز 

تغییر کرد.«
ساعت هوشمند اپل این کاربر را از ریتم غیرمعمول و باالی 
ضربان قلبش هنگامی که در حال استراحت بود مطلع کرد 
ــس از آن کاربر با ماموران اورژانس تماس گرفت و همه  و پ
چیز به خیر گذشت. هنگامی که این کاربر به هوش آمد دکتر 
نوار قلب او را که توسط ساعت هوشمند اپل ثبت شده بود، 
مشاهده کرد. مسئله عجیب در قلب او این بود که علی رغم 
این که همه ورودی های قلب سالم بودند، ریتم ضربان بیمار 
سریع تر از حالت معمول بود. بیماری این فرد تاکیکاردی فوق 
حاد اعالم شد.بر اساس پیش رفت فناوری، می توان پیش بینی 
کرد که در آینده قابلیت کنترل سالمت به صورت کامل تری 

در دستگاه های دیجیتال قرار بگیرد و ما شاهد نجات یافتن جان افراد بیشتری باشیم.
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کالهبرداری 900 هزار دالری دو دانشجوی چینی از اپل!

از قوانین سختگیرانه بریتانیا برای شبکه های اجتماعی رونمایی شد

شرکت اپل گزارش داده که دو دانشجوی مهندسی دانشگاه اورگون ایاالت متحده 
که ملیت چینی دارند اقدام به کالهبرداری نزدیک به ۱ میلیون دالری )۹۰۰ هزار 
ــاده و نه چندان پیچیده  دالری( از اپل کرده اند. این کالهبرداری با یک ترفند س

اجرا شده است.
ــارت  ــت که اپل را متحمل چنین خس این یکی از بزرگترین کالهبرداری هایی اس

سنگینی می کند. اما ماجرا دقیقا از چه قرار است؟
ــاس گزارش های اولیه دو دانشجوی چینی که در اورگون تحصیل می کنند،  بر اس
ــتند هزاران آیفون تقلبی را از چین وارد ایاالت متحده کرده و به عنوان  متهم هس
ــه یانگویانگ ژو و کوان  ــرکت اپل پس داده اند. این دو نفر ک ــی اصلی به ش گوش
جیانگ نام دارند، به شرکت اپل مراجعه و مدعی شدند که آیفون هایی که خریداری 
ــرکت اپل اقدام به تعویض این آیفون ها نکند از  ــکل دار بوده و اگر ش کرده اند مش
این شرکت شکایت می کنند. درواقع این دو نفر متقاضی استفاده از گارانتی آیفون 

بودند.
ــکایت در شرایطی مطرح شد که این آیفون ها قالبی بودند و در نتیجه اصال  این ش
ــدند، اما نمایندگی آیفون فریب خورده و  ــمول گارانتی تعویض موبایل نمی ش مش
هزاران آیفون اصل را با آیفون های قالبی که حتی روشن نمی شده اند تعویض کرده 
است. سپس این دو کالهبردار زرنگ آیفون های اصلی را به خارج از کشور فرستاده 

و صد ها دالر سود کرده اند.
ــرکت اپل این دو نفر حدود ۳۶۹۹ تقاضای تعویض گوشی از  ــناد ش ــاس اس بر اس
ــز دریافت کرده اند و بر  ــته اند که ۱،۴۹۳ جایگزین آیفون نی ــق گارانتی داش طری
ــاس براوردهای اپل نزدیک به ۱ میلیون دالر کالهبرداری کرده اند. نکته جالب  اس
ــغول کالهبرداری بوده اند  ــت که این دو دانشجو از اواخر سال ۲۰۱۷ مش این اس
ــی از این تاریخ تا کنون هزاران آیفون جعلی را از چین به ایاالت متحده صادر  یعن
ــال می کردند و در بسیاری از  ــپس آنها را به اپل برای تعمیر یا جایگزینی ارس و س
ــوارد، اپل جایگزین کاالهای تقلبی را با کاالهای اصل و گرانبها انجام می داد، آن  م

هم بدون این که هیچکس متوجه شود آیفون ها تقلبی بوده اند.

ــی خود را از دانشگاه ایالتی اورگون دریافت  یانگویانگ ژو، که اخیرا مدرک مهندس
کرده مسئول دریافت آیفون های جعلی چینی در ایاالت متحده و ارسال آیفون های 
واقعی به چین بود. همکار او، کوان جیانگ، نیز مسئولیت انجام امور آنالین و ثبت 

سفارشات یا گزارشات خرابی آیفون های جعلی را به عهده داشت.
نکته جالب این است که هر دو متهم ادعا می کنند که نمی دانستند تلفن ها تقلبی 

بوده اند و صرفا هدفشان کمک به کاربران چینی بوده است.

ــختگیرانه ای را برای فعالیت شبکه های اجتماعی تدوین کرده  بریتانیا مقررات س
ــازمان ها را تحت تاثیر قرار  ــیاری از شرکت ها و س ــت. مقرراتی که احتماال بس اس
می دهند. این در حالی است که مدیرعامل فیس بوک هفته گذشته خواستار تدوین 

قوانینی از سوی دولت ها برای تدوین خط مشی شبکه های اجتماعی شده بود.
ــت در  بریتانیا قوانین ایمنی آنالین جدید خود را معرفی کرد. قوانینی که قرار اس
ــازمان ها و فعاالن حوزه اینترنت  در حفاظت  ــرکت ها، س صورت عدم همکاری ش

کاربران خود از محتوای مضر، با مجازات های جدی همراه شود.
ــی آسان به داده های مضر به خصوص بین جوانان باعث افزایش نگرانی در  دسترس
سرتاسر جهان شده و پس از مرگ مولی راسل  دختر ۱۴ ساله بریتانیایی نیز این 
ــل یکی از جنجالی ترین پرونده های  ــدت گرفته است. پرونده مولی راس نگرانی ش
ــان تحت تاثیر  ــود. چرا که والدین مولی معتقدند دخترش ــوب می ش بریتانیا محس

فضای مجازی دست به خودکشی زده است.
ــاس است که این روزها دولت ها در سراسر جهان در مورد چگونگی  بر همین اس
ــیاری از این  ــتند. بس ــتم عامل های اجتماعی، نگران هس کنترل محتوا در سیس
ــترش پورنوگرافی سوق  ــیب پذیر را به سمت گس ــار آس محتواها نوجوانان و اقش
ــائلی مثل تیراندازی در مساجد نیوزیلند و خشونت در مدارس نیز  می دهند. مس
ــبکه های اجتماعی و دولت ها تبدیل  به موضوعاتی ناراحت کننده برای فعاالن ش

شده اند.
ــا برخی گروه ها و  ــد ام ــیار مثبت به نظر می رس ــا وجود این که طرح مذکور بس ب
ــبت به این طرح موضع گیری منفی دارند. برای مثال  ــازمان های خصوصی نس س
گروه TechUK؛ یک گروه تجاری و صنعتی، گفت که این مقررات قدم مهمی برای 

قانونمندی است، اما بعضی از جنبه های رویکرد دولت، بیش از حد مبهم است.
ــبکه های اجتماعی مثل فیس بوک احتماال از این  ــوی دیگر ماجرا برخی ش در س
ــتقبال می کنند. چرا که هفته گذشته مارک زاکربرگ مدیرعامل فیس  تغییرات اس
بوک رسما از دولت ها خواست با قوانین خود مسیر حرکت شبکه های اجتماعی را 
روشن تر کنند. نخست وزیر بریتانیا؛ ترزا می در این خصوص می گوید: در حالی که 
اینترنت می تواند در ارتباط با مردم درخشان باشد، به اندازه کافی برای حفاظت از 

کاربران، به ویژه کودکان و نوجوانان، اقدام نکرده است.



ITU TELECOM WORLD 2019

18 تا 21 شهریور 1398 – بوداپست – مجارستان

نمایشگاه ITU TELECOM WORLD 2019 به عنوان معتبرترین و مهمترین رخداد نمایشگاهی سالیانه ITU از ۹ تا 1۲ سپتامبر۲01۹ معادل 18 
تا ۲۲ شهریور 1۳۹8 در شهر بوداپست مجارستان برگزار می شود.

به دنبال برگزاری پاویون ایران در نمایشگاه های سالیانه ITU طی سال های گذشته، سازمان »سیتنا« به عنوان نماینده نمایشگاه های ITU در ایران، 
پاویون کشورمان در نمایشگاه بوداپست مجارستان را برگزار می کند.

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

و بازارهای یکپارچه
ــای جهانی و فرصت های  ــی: به نمایش درآوردن نوآوری ه ــگاه بین الملل   نمایش

سرمایه گذاری
ــط SMEها،  ــده توس ــعه تکنولوژی های ارائه ش   تمرکز: کمک به ترویج و توس

مبتکران و کارآفرینان صنعت دیجیتال
ــتم  ــد و دگرگونی اکوسیس ــکالت و موانع فعلی صنعت و رش   بینش: درک مش

ICT
  گفتمان در سطح جهانی: با حضور سخنرانان متخصص در تکنولوژی، قانونگذاری 

و استراتژی
  حضور قدرتمند: برای یکپارچه سازی بازارها

  ارتباطات: ارتباط رو در رو در باالترین سطوح
  برنامه معرفی برگزیدگان: قدردانی و اعتبار از طرف ITU به عنوان برگزیده در 

بخش دولت و SMEها
ــتم های  ــهامداران کلیدی در اکوسیس ــعه س ــای هدفمند: برای توس   حمایت ه

دیجیتال بومی

  مقدمه ای بر ICT در مجارستان:
بوداپست شهری است با سبقه ای طوالنی در نحوه استفاده درست و بهینه از راهکارها 
و ابداعات ICT که تاثیرات شگرفی را در اقتصاد و افزایش سطح استاندارد زندگی 

شهروندان خود به همراه داشته است.
ــع در اقتصاد  صادرات محور  ــت ICT یکی از قویترین و تاثیرگذارترین صنای صنع
مجارستان است که بیشتر از ۲۰ درصد GDP ملی را به خود اختصاص داده است. 
ــتان به دنبال حمایت هر چه بیشتر از صنعت ICT برای برنامه های  دولت مجارس
موفقیت آمیز دیجیتالی است تا فرهنگ دیجیتالیزه شدن و همکاری بین دستگاه ها 
را افزایش دهد. در همین راستا، توسعه و یکپارچگی 5G در مجارستان باعث شده 
است تا این کشور به عنوان یکی از اصلی ترین پیشگامان معرفی نسل پنجم شناخته 

شود. 
ــعه  ــه هایی برای Super-fast broadband، توس ــتان با تمرکز بر برنام مجارس
ــتیابی به  ــای آن ها، توانمندی ها، دس ــیدن به ظرفیت ه ــا با قدرت بخش SME ه
سرمایه ها و همکاری با شرکای بزرگ به دنبال افزایش سهم ICT در بازار داخلی و 

بین المللی است.
ــگاه ITU TELECOM WORLD که در بوداپست مجارستان برگزار  نمایش
ــود می تواند فرصت مناسبی برای حضور دولت ها، بیزینس ها، شرکت های  می ش
دانش بنیان، استارتاپ ها و همه بازیگران صنعت ICT باشد تا بتوانند دانش خود را 
به اشتراک بگذارند، ارتباطات جدید ایجاد نمایند، شرکای تجاری پیدا کنند و نسل 

بعدی صنعت ICT را با همراهی یکدیگر آغاز و توسعه دهند.

Budapest – Hungary –2019 September 9-12

فراخوان ثبت نام در منایشگاه



  نکات قابل توجه برای 
ثبت نام کنندگان غرفه 

در پاویون ایران:
قیمت هر مترمربع فضای ساخته شده به 
همراه امکانات اولیه غرفه همچون سال 
گذشته ۱۰۰۰ فرانک سوییس می باشد. 
ــراژ غرفه ها تنها می تواند ۹ ، ۱۲، ۱۸  مت
ــد. به ازای هر  ــر مربع باش ، ۳۶ و 5۰ مت
سه متر مربع یک نفر از شرکت غرفه دار 
ــت. به عنوان  امکان حضور خواهد داش
مثال در ۹ متر مربع غرفه، ۳ نفر امکان 
دریافت کارت غرفه دار خواهند داشت و 
به ازای هر ۳ متر مربع اضافه تر یک نفر 

می تواند کارت غرفه داری دریافت کند.

  امکانات ارائه شده در غرفه: 
میز و صندلی بسته به متراژ غرفه ها، کابل اینترنت، نور، کف پوش، سطل زباله و کانتر 

از جمله امکانات ارائه شده در غرفه است.
  توضیح: سایز کانترها و سردر غرفه ها و جایگاه های مخصوص بنرها ارائه می شود 
و شرکت کنندگان طبق فرمت درخواست شده، طرح های خود را تا زمان معین ارائه 

کرده و بنرها توسط پیمانکار ITU چاپ و نصب خواهد شد.

  امکان دریافت جایزه ی شرکت کننده ی برتر نمایشگاه:
هر شرکت با حضورش در پاویون ایران می تواند نامزد دریافت جایزه ی شرکت کننده  

برتر شود.

  هزینه  حضور افراد برای شرکت در فروم ها و کارگاه  های جنبی 
در نمایشگاه:

 متقاضیانی که تمایل به شرکت در فروم ها و کارگاه های جنبی نمایشگاه در بوداپست 
دارند؛ جهت حضور در نمایشگاه، فروم ها و کارگاه های آموزشی، طبق جدول ذیل 

می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

  مزایای دریافت کارت های ویژه ورودی:
  Executive Pass: 

با این کارت ورودی امکان حضور در تمام فروم ها، کارگاه ها و حتی حضور در مراسم 
تبادل نظر و هم اندیشی مقامات عالی وزارت خانه ها و مدیران ارشد مخابراتی که با 
حضور دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات برگزار می شود را خواهید داشت. همچنین با 
این کارت امکان حضور در بخش پاویون مقامات عالی را خواهید داشت و در صورت 

داشتن وسیله نقلیه می توانید کارت پارکینگ رایگان دریافت کنید.
  Forum -۴day Pass: 

با این کارت ورودی امکان حضور در تمام فروم ها، کارگاه ها و نمایشگاه برای متقاضیان 
فراهم خواهد بود. )الزم به ذکر است، امکان حضور در مراسم تبادل نظر و هم اندیشی 
ــد مخابراتی که با حضور دبیرکل اتحادیه  مقامات عالی وزارت خانه ها و مدیران ارش

جهانی مخابرات برگزار می شود را نخواهید داشت(
  Forum -۱day Pass: 

با این کارت ورودی تنها امکان حضور یک روزه در یکی از ۴ روز نمایشگاه را خواهید داشت 
و در آن روز فرد متقاضی می تواند در تمام فروم ها شرکت کند. )الزم به ذکر امکان حضور 
در مراسم تبادل نظر و هم اندیشی مقامات عالی وزارت خانه ها و مدیران ارشد مخابراتی که 

با حضور دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات برگزار می شود را نخواهید داشت(
  Exhibition Pass: 
با این کارت ورودی تنها امکان حضور در نمایشگاه برای متقاضی فراهم خواهد شد.

  ثبت نام در نمایشگاه و فروم های جنبی:
شرکت ها و افراد عالقه مند به حضور در نمایشگاه ITU در بوداپست می توانند جهت 
کسب اطالعات تکمیلی و رزرو غرفه و فضای نمایشگاهی با سیتنا به عنوان نماینده 

نمایشگاه های ITU در ایران در ارتباط باشند:
شماره های تماس: ۶۶۱۲۸۰۰۹/۶۶۱۲۸۰55-۰۲۱   شماره همراه: ۰۹۱۲۸۲۱۶۶5۸

ITUexpo@citna.ir & ershadifar@citna.ir :پست الکترونیک

 Access Pass prices:

Category (CHF)           Pre-Registration Rate

Executive                                        ۲,۵00
Forum                                                     1,000
Forum 1 Day                                         ۵00

Exhibition                                          ۵
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This statement is particularly true for tech 
startups. Historically, some of the most successful 
startups show that you have to keep trying until 
you find the proverbial “product-market fit.” 
What does this mean? Marc Andreessen (co-
founder of Netscape and Andreessen Horowitz) 
defines the term as follows: “Product/market fit 
means being in a good market with a product 
that can satisfy that market.”

In order to find a good product-market fit, a 
startup has to fail multiple times.
Airbnb, one of the most successful companies 
in recent times, has faced countless setbacks. 
The founders ran out of a stack of credit cards 
and even tried selling John McCain and Barack 
Obama-themed cereal.
Along with the struggle of dealing with setbacks, 
startups go through a phase of shifting from 
idea to idea. Not many people might be aware 
of it, but the creators of YouTube envisioned 
the site to be a video dating service. Even 
famous e-commerce software behemoth Shopify 
started as a small online retailer that sold 
snowboards.
This idea of nana karobi ya oki doesn’t have 
to hold true only for startups. Two young men 
who quit Yahoo and were rejected by Facebook 
went on to build a product company, WhatsApp, 
which is used around the world. The irony is 
that Facebook later bought the company for a 
whopping 19$ billion.
But perhaps one of the most prominent 
entrepreneurs who’s dealt with rejection is Jack 
Ma of Alibaba, who was famously rejected for 
a job at KFC. He had failed his university’s 

The Secret To Successful Startups
entrance exam twice and was rejected from 
dozens of other jobs as well. Considering his 
history and how he was eventually able to 
build one of the world’s largest companies, it’s 
nothing short of an amazing achievement.
It takes sheer grit and tenacity to fall seven 
times and get up eight. In her book Grit, Angela 
Duckworth writes that the secret to outstanding 
achievement is not talent but a unique mix of 
passion and persistence.
The biggest takeaway for budding entrepreneurs 
and executives is that comebacks are much more 
powerful than setbacks. If you’re a founder of a 
tech startup, here are three simple strategies to 
overcome your own failures or setbacks.

1. Never make a failure personal. You need to 
be clear in your head that the failure was of 
an idea or a business. It does not mean that 
you have failed as an individual.

2. Stay away from negative people. When 
failure hits, talk to someone who went through 
a failure 100 times bigger than yours and 
came out the other side. Such leaders and 
entrepreneurs will appreciate your failure and 
motivate you to fight back.

3. Get back into the game. Go meet people who 
didn’t know you from your earlier businesses. 
Get connected with a coach or adviser. And 
most importantly, make a plan that’s bigger than 
your current failure. learn from your mistakes, 
and measure your success.
Apart from these three strategies, there are 
additional steps you can take to lighten the 
burden of seemingly insurmountable failures. 
Go on a vacation (it can be just a short retreat 
near where you live). Switch off social media. 
Join a gym. Write a novel. Do whatever it takes 
to clear your mind and help reduce the mental 
stress of running a startup.
I’ll conclude with one more example of a great 
business comeback. Back in 1997, Apple was 
dangerously close to bankruptcy. That’s when 
Microsoft founder Bill Gates stepped in to save 
Apple. Gates made a 150$ million investment 
in Apple, and as a result, the company was 
able to stay afloat, make a furious comeback 
and become the world’s first trillion-dollar 
company.

Remember to keep pressing on in your startup 
journey, knowing fully that you can prevail in 
the end.
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Chinese partners were unidentified state-owned 
companies with connections to the Chengdu 
municipal government in southwestern China’s 
Sichuan Province.
Chien recruited five fellow HTC employees—all 
Taiwanese nationals—for his efforts, including 
Wu Chien-hung, a product design section leader; 
Justin Huang, and Huang Hung-yi, both senior 
managers of design and innovation; and Hung 
Chung-yi, manager at the manufacturing design 
department.
Wu was sentenced to two years in prison, with 
a reprieve of five years, according to Liberty 
Times. Both Huangs and Hung were given prison 
sentences ranging from four months to a year 
and six months.

Money Scheme
Prosecutors also found that Chien and Wu 
concocted a scheme to raise money for the future 
Chinese company: they had HTC suppliers provide 
them with forged receipts for fake transactions. 
After HTC paid the bills to the suppliers based 
on the faked receipts, suppliers allegedly would 
provide kickbacks to Chien, Wu, and others.
Chien’s illicit earnings of about 6.82 million New 
Taiwan Dollars (about 221,100$) were confiscated 
by Taiwan authorities. In the 2013 investigation, 
authorities found 3 million New Taiwan Dollars 
(about 97,260$) in cash at Chien’s home, and 
another 7.8 million New Taiwan Dollars (about 
252,870$) in cash in his Audi vehicle.
Wu’s 7.7 million New Taiwan Dollars (about 
249,600$) in illicit earnings were confiscated.
In total, prosecutors found that Chien and others 
received a total of 33.56 million New Taiwan 
Dollars in kickbacks from the suppliers.
Three people working at the supplier companies 
were also given prison terms, according to Liberty 
Times.

Taiwan as Target
As China seeks to turn itself into a high-tech 
manufacturing powerhouse, it’s sought to poach 
tech engineers and other talents from Taiwan, 
home to many top tech manufacturers. In recent 
years, Taiwanese authorities have prosecuted several 
incidences of intellectual property theft involving 
Taiwanese nationals and Chinese companies.
Two of these incidences involved Taiwan 
Semiconductor Manufacturing Corp. (TSMC), the 
world’s largest contract chipmaker, in 2018. In 
April, a former TSMC engineer with the surname 
Wu, was arrested before he could hand over 
TSMC documents detailing proprietary technology 
to his new employer in China.
In September last year, another former TSMC 
employee identified only by his surname Zhao, 
was charged with breach of trust and theft of 
trade secrets, with the intention of transferring 
them to a mainland Chinese firm. Zhao was an 
engineer in charge of a metal gate manufacturing 
process, one of the key production steps in 
building semiconductor integrated circuit (IC) 
chips.
China’s domestic industry still lags on the latest 
technology for manufacturing the most advanced 
semiconductors—hence its focus on recruiting 
from Taiwan.
According to a July 2018 article by Taiwan’s 
leading financial publication Business Weekly, 
which cited data from unidentified headhunting 
companies and estimates by semiconductor 
experts, there are about 2,000 Taiwanese staffers 
at Chinese semiconductor companies in mainland 
China. Additionally, there are about another 1,000 
Taiwanese working at Taiwan branch offices of 
Chinese companies.
Most of these 3,000 Taiwanese talents either hold 
senior positions or are research and development 
staff, according to Business Weekly.
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internationally. It now operates in more than 63 
countries and 700 cities around the world. Uber 
completes more than 15 million trips a day.
Amid its explosive growth, the company stumbled in 
2017 when a series of legal and ethical scandals resulted 
in a boardroom coup that led to Mr. Kalanick’s ouster. 
After trying to regain power for months, Mr. Kalanick 
has since moved on to a new start-up, City Storage 
Systems, which is focused largely on real estate.
Uber acknowledged the toll of what unfolded in 
2017 in its prospectus. The company said it lost 
hundreds of thousands of users in just a few days 
during a #DeleteUber social media campaign that 
year. It said it still suffered from a perception that 
Uber is a toxic place to work. And the company 
continues to deal with investigations by the Justice 
Department and foreign government agencies over 
its past business practices.
Since late 2017, Uber has been led by Mr. Khosrowshahi, 
a former chief executive of Expedia. The company 
has expanded beyond its original ride-hailing mission 
and is experimenting with scooters, bike-sharing and 
other alternative forms of transportation. It has also 
invested in Uber Eats and is beefing up Uber Freight, 
its long-haul-trucking division.
“What began as ‘tap a button, get a ride,’ has become 
something much more profound,” Mr. Khosrowshahi 
said in his letters.
The company has tried stemming some of its losses, 
including by selling some of its businesses in China, 
Russia and Southeast Asia. It recently acquired 
Careem, its primary rival in the Middle East, for 3.1$ 
billion, partly to help ease a fierce price competition 
in the region. It has also sought new investment 
from the Japanese telecommunications conglomerate 
SoftBank to support its development of autonomous 
vehicles.

Uber has also had to answer persistent questions 
about the status of its drivers, who as independent 
contractors are ineligible for employee benefits like 
health care. That saves Uber money.
The company said in its prospectus that the 
possibility it may someday be forced to recognize 
its drivers as employees was an existential threat to 
its business. “Any such reclassification would require 
us to fundamentally change our business model,” 
Uber said.
More than 60,000 drivers have filed or told Uber 
that they intend to file arbitration cases against the 
company, claiming that they were misclassified as 
independent contractors, the company said.
The company said in its filing that it intended to 
award cash bonuses to more than 1.1 million drivers 
in the United States. The bonuses range from as 
little as 100$ up to 10,000$, based on how many 
trips the driver has completed. Drivers will be able to 
use the bonuses to purchase Uber stock at its I.P.O. 
price.The biggest winners from Uber’s public offering 
will be its founders and early investors, who own 
large chunks of company stock. According to the 
prospectus, the biggest shareholders are SoftBank, 
which owns 16 percent of Uber; the venture capital 
firm Benchmark, which owns 11 percent; Saudi 
Arabia’s Public Investment Fund, which owns 5 
percent; Alphabet, which owns 5 percent; and Mr. 
Kalanick, who owns 9 percent.
Eric Paley, a managing partner at Founder Collective, 
a venture firm that invested in Uber in 2010, said 
the company would inspire the next generation of 
entrepreneurs to change any industry.
“Uber was started in the depths of the financial crisis, 
catered to a then-non-existent market, and still, in 
the space of a decade, has changed the way cities 
work across the globe,” he said.

Former Top Designer of Taiwanese Smartphone Maker HTC 

Sentenced for Trade Theft
A former top designer at Taiwanese smartphone 
maker HTC was recently convicted for executing a 
scheme to steal trade secrets from his employer and 
team up with Chinese state-owned firms to start a 
new company based on the stolen information.
Thomas Chien, who was both top designer and 
vice president of the company’s product design 
department, was sentenced to seven years and 
10 months in prison by the Taipei District Court, 
according to an April 11 article by Taiwan’s daily 
newspaper Liberty Times.Chien was found to have 
violated the island’s Securities and Exchange Act and 
Trade Secrets Act. The court, however, didn’t find 
him guilty of the charge of money laundering.

IP Theft
Taipei’s prosecutor’s office began an investigation 
against Chien and other HTC executives in 2013, 
after the Taiwanese smartphone maker filed charges 
against them that same year.
According to Taiwanese media, the prosecutors 
found that Chien stole HTC’s smartphone icon 
interface design and other proprietary technologies 
and passed these company secrets to his mainland 
Chinese partners, with the goal of eventually forming 
their own mobile phone design company in China. 
Ultimately, they didn’t succeed in carrying out those 
plans.
Multiple Taiwanese media reported that Chien’s 
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Uber, Losing 1.8$ Billion a Year, Reveals I.P.O. Filing

Uber, the ride-hailing service that has upended 
transportation around the world, took a major step 
toward the largest initial public offering in years when 
it officially unveiled its finances in a prospectus.
The offering, which could value Uber at around 100$ 
billion, is expected to reverberate through global 
financial markets and to solidify the company’s 
position as one of the most consequential technology 
firms of the past decade. The share sale would be 
the biggest since the Alibaba Group of China began 
trading on the New York Stock Exchange in 2014, 
and would peg Uber’s value at more than four times 
that of United Airlines’ parent and double that of 
FedEx.
But the prospectus renewed questions about how 
sustainable Uber’s business actually is. The company 
said in the filing that it lost 1.8$ billion in 2018, 
excluding certain transactions, on revenue of 11.3$ 
billion. And the prospectus also showed that its 
rocket-ship trajectory for revenue growth was 
beginning to slow.
Uber’s archrival in North America, Lyft, went public last 
month at a valuation of 24$ billion. But Lyft, which is 
also deeply unprofitable, fell below its offering price 
in its second day of trading as investors questioned 
whether it could make money. Pinterest, the digital 
pin board company that also is losing money, set a 
price range for its public offering that values it below 
that of its last private market peg.
One potentially major concern for Uber is that it 
does not appear set to turn a profit in the near 
future. In the United States, the company is burning 
cash as it battles Lyft, cutting prices for passengers 
and spending to recruit drivers. In other parts of the 
world, Uber also provides discounts to riders and 
incentives to drivers as competitors like Ola fight for 
market share. And the company is investing heavily 
in businesses like food delivery and scooters.
“We will not shy away from making short-term 
financial sacrifices where we see clear long-term 
benefits,” Dara Khosrowshahi, Uber’s chief executive, 

wrote in a letter accompanying the prospectus.
To lessen the surprise of its losses when it did finally 
go public, Uber has disclosed its quarterly results for 
two years even though, as a privately held company, 
it was not obligated to do so. Still, the prospectus 
invites new scrutiny.
Uber did not disclose in the filing the valuation it 
is seeking from public investors; it was last valued 
at 76$ billion in the private market. Its offering is 
being led by Morgan Stanley and Goldman Sachs. 
The company’s shares are set to begin trading next 
month on the New York Stock Exchange under the 
symbol UBER.
In its filing, Uber said it made a profit of 997$ 
million in 2018, largely from selling parts of its 
business in places like Southeast Asia and Russia. 
Excluding those gains, plus other items, Uber lost 
1.8$ billion for the year. In 2017, its net loss totaled 
4$ billion.
Revenue growth also slowed. In 2018, its revenue 
rose 42 percent to 11.3$ billion from a year earlier. 
But revenue in 2017 had more than doubled from 
2016. Uber revealed in the prospectus that it is 
heavily dependent on just five cities for nearly a 
quarter of its total bookings: Los Angeles, New York, 
San Francisco, London and São Paulo, Brazil.
Its number of monthly users, who turn to Uber for 
not only rides but also services like food delivery, 
was 91 million in 2018, up 34 percent from a year 
earlier. But user growth, which had risen 51 percent 
in 2017, also slowed.
At the same time, Uber’s spending continues to rise, 
reaching 14.3$ billion last year, up 19 percent from 
2017.
While revenue growth in its ride-hailing business 
slowed, its food delivery service, Uber Eats, is soaring. 
Revenue from Uber Eats nearly tripled to 1.5$ billion 
in 2018 from 587$ million a year earlier.
Founded by Garrett Camp and Travis Kalanick in 2009, 
Uber began as an on-demand black car service for 
wealthy clients, riding the wave of mobile-technology 
innovation that followed Apple’s introduction of the 
iPhone in 2007. Mr. Camp conceived of the service, 
initially called UberCab, because of the difficulties he 
had hailing a taxi in San Francisco.
Silicon Valley tech workers were quick to embrace 
Uber, but it wasn’t until around 2013 that the service 
took off more broadly. That year, Uber introduced 
UberX, a low-cost ride-sharing service that allowed 
anyone with a car and a license to drive for the 
company on a freelance basis. UberX was a hit, and 
the company expanded rapidly elsewhere, often by 
flouting local and state transportation laws.
Under the leadership of Mr. Kalanick, who was 
chief executive, Uber also increased its footprint 








