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رضا طالبـی
معاون فناوری اطالعات شرکت رایتل

دکتر امیر ناظمی
معاون وزیر ارتباطات و

رییس سازمان فناوری اطالعات ایران

سرمقاله

ارتباطات فرصت می دهد تا هر کس آشکارا خودش باشد!

  نظریه قدرت
سیاست ورزی یعنی اعمال قدرت! یعنی توان تاثیر بر دیگری طوری که مطابق اراده شما 
ــلحه او را وادار به اطاعت کرده باشید یا به  ــونت و اس رفتار کند. ولو آن که به زور خش
وسوسه پول! مثال اگر شما دوست داشته باشید، کسی از صندلی اش برخیزد و به شما 
تعارف کند؛ برخیزد و صندلی را به شما تعارف کند! و اگر دوست نداشته باشید، بنشیند 

و به شما تعارف نکند! این یعنی قدرت!
اما اعمال قدرت در دنیای امروز به سادگی گذشته نیست. دیگر حرف سیاستمدار امروز 

را کسی به قدرت سرنیزه ها گوش نمی دهد!
قدرت در دنیای امروز یعنی دیگران حرف شما را بپذیرند، حقانیت شما را قبول کنند و 
اعتماد کنند به شما و ایده هایتان! این همان چیزی است که به فارسی سخت می شود: 

»گفتمان«!
سیاستمدار امروز به قدرت خشن برای قبوالندن حرفش نیاز ندارد، به گفتمان نیاز دارد! 

)به قول »جف مولگان« به اعتماد نیاز دارد(
»جوزف نای« در یک طبقه بندی می گوید: قدرت ابتدا با خشونت ایجاد می شد، بعدترها 

با اقتصاد و حاال با گفتمان سازی!
ــتلز( به  ــونت کمتر از گفتمان، قدرت ایجاد می کند! )به قول کاس در دنیای امروز خش
عبارت دیگر سیاستمداری که در دنیای امروز اعتماد جامعه اش را ندارد، یعنی قدرت 

ندارد؛ حتی اگر تمامی اسلحه خانه ها به فرمانش باشند!

  قدرت بدون ارتباطات قدرت نیست!
ــت، همان سازنده  گفتمان ها! به یاری همین  ــطه  اعتمادها اس ارتباطات اما همان واس
شبکه های اجتماعی است که مردم رفتار بلندمدت یک سیاستمدار را رصد می کنند و 

تصمیم می گیرند به کدام سیاستمدار اعتماد کنند، و به کدام نه!
دنیای امروز با همین شبکه های اجتماعی و با همین فناوری های ارتباطی است که تغییر 
ــت. دیگر نمی شود به اعتماد بی اعتماد بود! سیاستمداری که گفتمان نسازد،  کرده اس
سیاستمداری که موضع نگیرد، ایده هایش برای مردم آشکار نباشد، برای مردم وجود 

خارجی ندارد!
ــی سیاستمدار را نشنود، اگر کسی او را نبیند، یعنی او قدرت گفتمان سازی  »اگر کس
ندارد؛ یعنی او اصال وجود خارجی ندارد«! این جمله اگر در تاریخ بشر بی معنا بوده باشد، 

در دنیای امروز معنادارترین حقیقت است.
ــته باشد، در حقیقت وجود  ــتمداری که اعتماد جامعه برای یک بهبود را نداش سیاس
خارجی ندارد! اگر حرف های یک سیاستمدار برای مردم همانقدر قابل پیش بینی باشد 

که شهروندی را امیدوار نکند، پس آن سیاستمدار وجود خارجی ندارد!
سیاست یعنی آن که مردم به تو اعتماد کنند! شاید در آمریکای امروز شهروندان بسیاری 

شـبکه های اجتماعی و فناوری هـای ارتباطاتی 
یعنی فرصت اینکه خودمان باشیم، با همه  بدی ها 
و خوبی هایمان! همانطور که سیاسـتمدارانمان 
خودشان باشند، با همه  بدی ها و خوبی هایشان! 
هرچند باید مهارت »خـود بودن« را نیز تقویت 

کرد.
شبکه های اجتماعی را پرسـه می زنم، بسیاری 
از جوان ترهـا انگار خودشـان هسـتند، چه من 
قبولشان داشته باشـم؛ چه نه! آن ها فرصت این 
را یافته اند که بیشـتر خودشان باشند؛ فرصتی 
که نسل ما و قبل از ما کمتر داشتند! همانطور که 

سیاستمدارها می توانند بیشتر خودشان باشند!

به ترامپ اعتماد نداشته باشند؛ اما واقعیت آن است که ترامپ بیش از »جان اف کندی« 
ــت! کندی نقش کسی را بازی می کرد که مردم آمریکا دوست داشتند، اما  خودش اس

ترامپ خودش است، هرچند ما و خیلی از آمریکایی ها دوستش نداشته باشیم!
ــی، خانم یا آقای سیاستمدار! دنیای  دنیای ارتباطات یعنی دنیایی که باید خودت باش
ارتباطات دیگر دنیای نقش بازی کردن ها نیست! و مردم تصمیم می گیرند که به تو یا 
به کس دیگری اعتماد کنند! مهم نیست به چه کسی اعتماد می کنند؛ مهم این است 
که کسی را که انتخاب می کنند، بیشتر می شناسند! و به او که می شناسندبیشتر اعتماد 

می کنند!

   سیاستمدار در برابر شبکه های ارتباطی!
سیاستمداری که می داند اگر خودش باشد، اعتمادبرانگیز نیست؛ با هر نوع آشکار شدنی 
ــت! کسی که راهی نو برای بیان ندارد، همان کسی است که خوب می داند  مخالف اس

»کسی که اعتماد جذب نمی کند، نبودن اش بهتر از بودن است!«
ــی است که از هر نوع کانال ارتباطی بیزار است، چه شبکه های اجتماعی  او همان کس

باشد، چه رسانه های مکتوب و تصویری!
دنیای ارتباط، دنیای جدیدی است که هرکس آشکارا می تواند خودش باشد! او فرصت 
نقش بازی کردن در بلندمدت را ندارد! و البته همین که خودت باشی، تو متفاوت خواهی 
بود! مردم با دیدن بدون روتوش تو یا انتخابت می کنند یا نه! مهم نیست! مهم این است 
که اگر انتخاب شدی می توانی خودت باشی و اگر انتخاب نشدی، مورد پسند نبوده ای!

ــد! همان کسی که فرق دارد،  ارتباطات فرصت آن را می دهد که هر کس خودش باش
همان کسی که می تواند تصحیح شود، بهبود یابد!

شبکه های اجتماعی و فناوری های ارتباطاتی یعنی فرصت اینکه خودمان باشیم، با همه  
بدی ها و خوبی هایمان! همانطور که سیاستمدارانمان خودشان باشند، با همه  بدی ها و 

خوبی هایشان! هرچند باید مهارت »خود بودن« را نیز تقویت کرد.

ارتباط��ات ام��ا همان واس��طه  اعتمادها اس��ت، همان 
سازنده  گفتمان ها! به یاری همین شبکه های اجتماعی 
اس��ت که مردم رفتار بلندمدت یک سیاس��تمدار را 
رصد می کنند و تصمیم می گیرند به کدام سیاستمدار 

اعتماد کنند، و به کدام نه!
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یادداشت 
ماه

اصوال سرمایه گذاری در هر حوزه و صنعت را می توان زنجیره تامین مالی نامید. این زنجیره 
در مراحل مختلف رشد کسب و کار متفاوت است. پس از آن که ایده از تمامی جوانب کامال 
بررسی گردید سرمایه گذاری اولیه توسط صاحب و یا صاحبان ایده انجام شده که ابتدای 
این زنجیره تامین مالی را شکل می دهد، عموما در مرحله بعد، تامین مالی و تزریق سرمایه 
توسط نزدیکان صاحبان ایده انجام شده و محصول اولیه جهت ارائه به بازار آماده می شود.

در مرحله ی بعدی رشد، جذب سرمایه از طریق سرمایه گذار نیک اندیش و در مرحله بعدی 
رشد، از شتاب دهنده ها کمک مالی گرفته می شود. پس از رشد مناسب در بازار محصول، 
سرمایه گذار خطرپذیر شرکتی تامین کننده  سرمایه  شرکت استارت آپ بوده و زمانی که 
نیاز به سرمایه بیشتر جهت آمادگی برای ارائه  در بازار سرمایه یا بورس است، جذب سرمایه 

از طریق بانک محقق می گردد.

حسین سیف
دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت 

تکنولوژی و محقق در حوزه کسب و کار

تنها دو درصد استارتاپ ها موفق به جذب سرمایه می شوند

توصیه هایی برای افزایش احتمال جذب سرمایه در ایده های نوآورانه 
 چه ایده هایی برای سـرمایه گذاران جذابتـرند؟

بر اسـاس آمار آکادمی جذب سـرمایه  آمریکا که به تازگی منتشـر شده است، 
تنها 2 درصد از درخواسـت های جذب سـرمایه توسط شرکت های سرمایه گذار 
خطر پذیر پذیرفته می شـوند؛ یعنی از بین هر 100 تیم اسـتارت آپی که روزها و 
ساعت های متوالی را برای ارائه ایده، طرح، خدمت و یا محصول برای جذب سرمایه 

می گذرانند، تنها دو نفر موفق به جذب سرمایه می شوند.
در این یادداشت سعی بر این است که پس از شناخت کافی از زنجیره تامین مالی، 
توصیه هایی به منظور افزایش شانس جذب سرمایه برای آن دسته از بنیان گذاران 

و کارآفرینان پرشور که به دنبال تغییر در دنیای کسب و کارند ارائه شود. 

ــند. در این بین، ایده های نوآورانه ای که دارای ارزش افزوده برای  ــخص می باش زمان مش
صنایع موجود بوده و به دنبال حل مشکلی از مشکالت صنعت باال دستی سرمایه گذار 

باشند، بیشتر مورد استقبال قرار می گیرند.

 توصیه هایی برای افزایش احتمال جذب سرمایه:
همانگونه که قبال ذکر شد، تنها 2 درصد از درخواست ها منجر به جذب سرمایه می شوند. 
در بین ایده های نوآور، موفقیت در جذب سرمایه از سرمایه گذاران در هر مرحله از رشد به 

عوامل مختلفی وابسته است که مهمترین آنها عبارتند از:
ــب و برای سرمایه گذار  ــب و کار در زمان مناس 1( ارائه  صحیح ایده، طرح و یا مدل کس

مناسب هر دوره از رشد،
2( شناخت کامل از پروفایل سرمایه گذاری و پروفایل ریسک شرکت سرمایه گذار،

ــرکت  ــتی ش 3( تمرکز بر ارزش افزوده ای که خدمت و یا محصول برای صنایع باالدس
سرمایه گذار خواهد داشت،

4( کم کردن ریسک سرمایه گذاری با ارائه  صورتحساب های دقیق و شفاف مالی و عدم 
بدهی مالیاتی،

5( ارائه  برنامه مدون برای مواجهه با ریسک ها در مراحل مختلف رشد خدمت و یا محصول 
در بازار کسب و کار،

6( شناخت کامل و کافی از فضای کسب و کار و رقبای حاضر در آن حوزه،
7( مشخص بودن جایگاه فعلی خدمت و یا محصول در بازار و عدم بزرگ نمایی در چشم 

انداز آن محصول و یا خدمت،
8( استراتژی مشخص و دقیق فروش بر اساس واقعیات بازار خدمت و یا محصول،  
9( داشتن فهم مشترک پایه گذاران شرکت سرمایه پذیر از نوع سهام و تقسیم آن،

ــتن برنامه و استراتژی مشخص برای نحوه واگذاری سهام، در هر راند از جذب  10( داش
سرمایه،

11(  پیش بینی های واقعی از درآمدها، هزینه ها و سهم بازار طی 3 تا 5 سال آتی،
12( داشتن یک تیم با ترکیبی از دانش فنی و تجربه عملی و در بخش های مختلف اعم 

از فنی، ستادی و فروش.
بیل گروس، مدیر موسسه آیدیا لب، پس از بررسی بیش از 200 شرکت استارت آپی موفق 
و شکست خورده، عوامل کلیدی برای راه اندازی یک استارت آپ موفق را زمان ورود به 

بازار، تیم، ایده، مدل کسب و کار و سرمایه معرفی می کند.

شکل زیر نمونه ای از زنجیره تامین مالی در کشورهای پیشرفته را نشان می دهد.

 چه ایده هایی برای سرمایه گذاران جذابترند؟
اغلب سرمایه گذاران به دنبال ایده ای نوآور، جذاب و دارای پتانسیل رشد باال در طی مدت 
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طیبه بیدخام
کارشناس ارشد علوم ارتباطات

نگاه ماه

فضای مجازی یک بام و دو هوا

سمینار پشت سمینار، میزگرد و سخنرانی بسیار، توییت و اینستاگرام، فراتراز انتظار. 
عده ای این طرف گود بر طبل خوب بودن فضای مجازی می کوبند و هزاران دلیل و 
مدرک روانشناختانانه و جامع شناسانه که ای بابا نمی شود به تکنولوژی نه بگوییم 
ــود و درها را به روی فضای مجازی جهانی ببندیم آنها معطل  که اگر این چنین ش
نمی مانند و تا ما بخواهیم خودمان را در داخل تقویت کنیم، خود را بزک می کنند 
از دیواری کوتاهتر، سرک می کشند، از فرصت نیازمندی کاربران استفاده می کنند 
ــکی کاری، دور زدن و دسترسی به  اطالعات ناهنجار را برای  ــاط  یواش و خالصه بس
جوان ها، فراهم می کنند و عده ای آن طرف تر، بیانیه و اطالعیه می دهند که به داد 
ــید که قتل و خشونت بسیار و نظارت اندک، آخر پوسته های قالبی چرا؟  مردم برس
ــت دادن ملکی اجاره ای  ــویم و نگران از دس وقتی می توانیم خودمان صاحبخانه ش
نباشیم که صاحبخانه اش هم هرسال به طرق مختلف بخواهد در پس رندبازی های 
ــمالی دهد و در فضای به ظاهر آزاد تبادل اطالعات،  ــی و اقتصادی، ما را گوش سیاس
مسیر را به نفع خودش، گزینشی تغییر دهد. حاال این وسط عده فراوانی کاربر مانده اند 
سر در گم که چه کنند با این همه تضارب آرا، برای بودن یا نبودن در فضای مجازی، 

مساله این است... اما چرا اینقدر عالقه به حضور در فضای مجازی وجود دارد؟

   دوست دارم دیده شوم
ــدن است؛ روزی بود که وقتی  دنیای امروز دنیای تکثر، تنوع، چندصدایی و دیده ش
به مدرسه می رفتیم معلم برای ما حکم باالترین فرد را داشت و گفته هایش اتمام 
حجتی بود برای خوب بودن یا بد بودن ما، با خنده اش یک روزمان شیرین می شد 
ــرمان خراب، اما حاال دیگر از آن روزها خبری  و با اخم هایش دنیا مثل آوار روی س
نیست؛ وقتی با یک پسر بچه  کالس اولی حرف می زدم؛ با افتخار می گفت: معلمی 
ــت )هنوز کلمه تبعیض را نمی دانست( و هر  ــتیم که در کالس فرق می گذاش داش
ــی نوازش های لطیفی در گوش های بچه ها ایجاد می کرد؛ او حاال دیگر در  از گاه
مدرسه ما نیست چون با اعتراض هایمان اخراجش کردیم. این تفاوت در نگرش بین 
نسل های مختلف، یکی از دالیل گرایش یا عدم گرایش به این چنین فضایی است.

   دیده بان ها خوابند
ــت؛ مجهول بودن هویت در فضای مجازی  موضوع بعدی توجه به موضوع هویت اس
می تواند خیال کاربر را تا حدی راحت کند که دیده بان ها دراین فضا، خواب آلودترند 
و می شود حرف هایی را زد که در جامعه بیرونی به سبب خودسانسوری نباید بگوییم 
ــووالن، خدایی ناکرده، از ما ناراحت نشوند و  ــر، رییس و مس تا والدین، معلم، همس
درباره ما خوب فکر کنند؛ به تعبیر ساده تر با نسلی مواجه ایم که از قضاوت شدن، 

خوششان نمی آید.
همچنین کنش و واکنش، ریسمان دیگری است که کاربر در محیطی که نمی تواند 
در فضای از باال به پایین جامعه، حرفش را بزند و  مورد انتقاد قرار نگیرد به آن پناه 
ــدن در فضای  ــرایطی برابر، فرصت ابراز پیدا می کند تا با  درگیر ش می آورد و در ش

تعاملی سازنده و یا مخرب،  احساس قدرت کند.

   خوش رقصی فضای مجازی و ارتباط های گیر افتاده
از سویی دیگر در جامعه ای قرار گرفته ایم که به دلیل شرایط بد اقتصادی و در عین 
ــل کارکردن بیش از حد زن و مرد، جایگاه مادری، پدری،  ــال رفاه خواهی، به دلی ح

ــری و خالصه اتکای اعضای خانواده به هم برای دریافت عواطف و احساسات،  همس
کم رنگ تر شده است، این سردی و خلع عاطفی، به فضای مجازی مجال می دهد تا 
خوش رقصی کند و با تحریک عواطف از طریق ارتباط با هویت های جعلی و واقعی، 

کاربر را برای رسیدن به تعادل روانی، به جاده خاکی بکشاند.
از طرفی بسیاری از افراد به دلیل سهولت استفاده از فضای مجازی و ارتباط گیری 
با مشتریان کاری خود، بیش از حد انتظار به این فضا وابسته شده اند که اگر نباشد 
ممکن است وضعیت اقتصادیشان به مخاطره بیفتد؛ دراین شرایط هم سخت می شود 
ــخصی برای تفکیک انواع ارتباط در فضای مجازی وجود  ــخیص داد آیا مرز مش تش
دارد و چه بسا ارتباط های کاری که اگر کمی با  مراقبت و خویشتن داری مدیریت 
نشود، کرکره اخالق را پایین می کشد. کافی است کتاب زندگی مردم شهر را، کمی 
ورق بزنیم؛ حاال با همسرانی مواجه هستیم که در فضای مجازی، درگیر رابطه  های 
شخص سومی شده اند؛ خودشان می گویند ناگهان خود را در چنین  فضایی یافته اند 

که توان خروج از آن را ندارند، انگار درآن، گیر افتاده اند.

   صدای زندگی من را چه کسانی می  شنوند؟
یکی دیگر از ویژگی های فضای مجازی و شبکه های اجتماعی امکان انتشار است، از 
دیدگاه و انتقاد راجع به مسایل روز سیاسی و اقتصادی گرفته تا سلفی گرفتن از خود 
با خانواده، دوستان، افراد مشهور، سیل و زلزله و.. که می توانند الیک ها و فالوورها 

را به هر قیمتی باالبرد و به فرد، نوعی پرستیژ اجتماعی دهد.
ــار جزییات زندگی شخصی در این  ــت دارند با انتش به تعبیری دیگر، کاربران دوس
فضا، کفش پاشنه بلندی بپوشند تا صدای زندگی شخصی آنها را همگان بشنوند و 

تصویری زیباتر از خود و دنیایشان را به نمایش بگذارند.

   نوش با خبر، راست یا دروغ، خدا می داند
ــی دیگر از  ــا درفضای مجازی یک ــار آنه ــرعت انتش ــن میان تنوع اخبار و س در ای
جذابیت های این دنیای واقعی با لعاب مجازی است؛ سیل، زلزله، تحریم، گرانی دالر، 
ــاعات روز و شب، آنها  ــکه، ارز و خالصه اتفاق هایی که همه افراد باید در تمام س س
ــانی مطلع، قلمداد شوند؛ حتی اگر به قیمت از دست دادن سالمت  را بدانند، تا انس
روانیشان تمام شود. واقعا در دنیای امروز نمی شود اطالعات نداشت، اما چه اطالعاتی 
و با چه میزان؟ حاال اخبار همانند شربتی است که پزشک هر هشت ساعت یک بار، 
ــودک تجویز می کند، اما او به خاطر طعم توت  ــق غذاخوری از آن را به ک یک قاش

فرنگیش، می خواهد یکباره ، همه اش را سر بکشد.
اکنون کافی است خبری درفضای مجازی پخش شود، خبری که به دلیل موقعیت 
ــطحی است و بدون توجه به منبع خبر  ــوق الجیشی اش در این فضا، کوتاه و س س
ــایعه می شود؛ این  ــت در می چرخد و تبدیل به یک ش ــت به دس و صحت آن، دس
اخبار به دلیل تهی بودن از تحلیل و  ارایه مستندات، اگرچه می توانند ولع نیازهای 
ــری مخاطبان را پر کنند؛ اما به فراخور درک کاربران، می توانند برتن حقیقت،  خب

رخت عزا کنند.
از طرفی جوالن سایت های غیرمجازدر فضای مجازی، با درج قیمت های غیر واقعی 
از سکه، دالر، آپارتمان، خودرو و ..  بدون نظارت واقعی، می تواند شرایط اقتصادی را 
غبارآلود کند؛ حاال دیگر افراد به جای، تالش برای بهتر کردن وضع موجود و رونق 
تولید، خسته از این همه خبر تلخ و پرتنش، دست روی دست می گذارند تا دالالن 

امروز فضای مجازی با همه ویژگی های مثبت و به دردخورش، کمی تب دارد و گونه هایش سرخ شده است؛ توجه به 
این نشانه ها، ستاد بحران دایمی می طلبد. ستادی که درآن، نمایندگانی از همه اقشار جامعه و کارشناسان متخصص، 
وجود داشته باشند؛ از دانشجو، استاد، طلبه، نخبه، دانش آموز و والدین گرفته تا نهادهای دولتی، خصوصی و نظامی؛ 
که در این میان می توان امیدوار بود تصمیمات گرفته شده به فراخور درک موقعیت کنونی کشور و مردم باشد، نه بر 

مبنای سلیقه سیاسی.
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ام��روز فضای مج��ازی با 
همه ویژگی های مثبت و 
به دردبخورش، کمی تب 
دارد و گونه هایش سرخ 
شده است؛ توجه به این 
نش��انه ها، س��تاد بحران 
دایمی می طلبد. س��تادی 
نمایندگان��ی  درآن،  ک��ه 
از هم��ه اقش��ار جامعه و 
کارشناس��ان متخص��ص، 

وجود داشته باشند

نگاه ماه

و فرصت طلبان از این فرصت فضای مجازی به نفع خود استفاده کنند و از باالبردن 
کیلویِی قیمتها و خبرهای کذبشان، به نان و نوایی برسند.

   دلواپسان اخالق در فضای مجازی چه کسانی هستند؟
این وسط عده ای از سیاسیون، دولتی ها، مجلسی ها، رسانه ها و والدین، نگران وضعیت 
ــت های خود را از چه  اخالق در فضای مجازی اند. اما نمی دانند باید نگرانی و درخواس
مرجعی مطالبه کنند؟ از طرفی بعضی هایشان که خود مرجع هستند؛ حوصله پاسخگویی 
ندارند و از شما چه پنهان، حمایت هایشان از اخالق و شبکه های بومی، به صفر درصد 
رسیده است. بعضی های دیگر هم برای ترویج اخالق در فضای مجازی به روش های غیر 
اخالقی متوسل می شوند و کم کاری هایشان را با مصاحبه با رسانه های جنجالی می 
پوشانند و والدینی که عدم آگاهی های خود را به گردن مدرسه، دولت و نهادها می اندازند 
و به جای فراهم کردن بستر فراگیری انتخاب های درست، با بکن نکن های بی نتیجه ، هر 

روز گسل ارتباطی با فرزندانشان را بیشتر و بیشتر می کنند.

   محتوا یتیم مانده است
حاال بعد از ظهور چندساله و گسترش تکنولوژی های ارتباطی در ایران، هنوز توبره 
محتوای اخالقی کمی تا قسمتی خالی است؛ انگار این محتوای بیچاره، یتیم مانده 
است و هیچ مرجعی او را به فرزندی قبول نمی کند. همچنین در فضای جریان آزاد 
ــن، جنس و شرایط افراد،  ــلختگی خاصی بدون توجه به س اطالعات، محتواها با ش
درهم هستند و این موضوع تشخیص سره از ناسره را برای کاربران، دشوارترمی کند. 
ــناخت  ــترش اخالق و تولید محتوای اخالقی درفضای مجازی، نیازمند ش حاال گس
ــرایطی که هنوز در بسیاری از مراکزی که  ــانه است، در ش روش های زیبایی شناس
ادعای فعالیت فرهنگی دارند یا در فضای مجازی، محتوای فرهنگی تولید می کنند، 
اصول ابتدایی جذب مخاطب رعایت نمی شود؛ چه انتظاری از بازار ولوشوی محتوا 
ــت؟ اصال خمیرمایه محتوای فاخر چیست که اکنون بخواهیم درباره  می توان داش

شیوه انتقال آن، باهم بحث کنیم.

   فضای مجازی تب دارد ... نشانه ها را دریاب
ــت؛ وقتی هوا آلوده می  ــمتی ابری اس انگار حال تصمیم گیری در جامعه، کمی تا قس
شود مدیران مربوطه ستاد مبارزه با آلودگی هوا تشکیل می دهند؛ پس از سیل، ستاد 
بحران برای کمک به مناطق سیل زده تشکیل می شود، پس از قتل، راه های مواجهه با 

خشونت در فضای مجازی، بررسی می شود و خالصه نوش دارو بعداز مرگ سهراب ...

ــبکه ملی اطالعات هم روزی نیست که  ــط بحران های فضای مجازی و ش این وس
خبرساز نشود و دعواهای سیاسی به راه نیندازد، حاال عده ای هم با تکیه بر یک اتفاق 
ــور را ملتهب می کنند  یا خبرتلخ، از آب گل آلــــود، ماهی می گیرند، فضای کش
و ستاد مقصریابی تشکیل می دهند؛ غافل از اینکه باید عالوه بر اقدامات جسورانه، 
ــت و  ــکار برای رفتارهای پر خطر در فضای مجازی گش به دنبال دالیل پنهان و آش
به دنبال راه چاره بود؛ از طرفی به دلیل نوظهور بودن این فناوری ها، ضعف قوانین 
کارآمد با ضمانت اجرایی، دو چندان به چشم می خورد؛ در چنین شرایطی پر شده 
ایم از برخوردهای سلبی، بالتکلیفی و مرتب این پا و آن پا کردن برای چگونگی مقابله 
با اعمال فشارهای خارجی و داخلی، که دردی از مردم دوا نمی کند و بستن و پاک 
کردن صورت مسئله از طرف داخلی ها و فشارها از سوی خارجی ها، که آینده ایران 

اسالمی را درحوزه فضای مجازی، نامعلوم ترسیم می کند.
از سویی دیگر، انگار خشک و تر باید با هم بسوزند؛ عده ای جوان مستعد هم که در 
این شرایط کمبود شغل، دور هم جمع شده اند و می خواهند از بستر فضای مجازی، 
کسب درآمد کنند و یا زنان فعال اجتماعی که  عالوه بر مسئولیت های سنگین هر 
روزه، خودشان با بهره گیری از فرصت حضور در شبکه های اجتماعی  نان آور خانه 
ــدن، نمی دانند باید داد دل از که  ــده اند ؛ درفضای بالتکلیفی و ترس از حذف ش ش
بستانند و منتظر باشند  برای تصمیم هایی که البته تا به امروز چندان نتوانسته است 

خیالشان را از بابت حمایت و تضمین ادامه حیاتشـان، راحت تر کند.
ــروز فضای مجازی با همه ویژگی های مثبت و به دردبخورش، کمی تب دارد و  ام
ــده است؛ توجه به این نشانه ها، ستاد بحران دایمی می طلبد.  ــرخ ش گونه هایش س
ــار جامعه و کارشناسان متخصص، وجود  ــتادی که درآن، نمایندگانی از همه اقش س
داشته باشند؛ از دانشجو، استاد، طلبه، نخبه، دانش آموز و والدین گرفته تا نهادهای 
دولتی، خصوصی و نظامی؛ که در این میان می توان امیدوار بود تصمیمات گرفته شده 

به فراخور درک موقعیت کنونی کشور و مردم  باشد، نه بر مبنای سلیقه سیاسی.
ــتند مسووالن کشور باهم  ــان با معلم ها خواس رهبر معظم انقالب هم در دیدارش
ــد و آنها را بر  ــا اعتماد کرده ان ــانی که مردم به آنه ــند؛ امیدواریم کس ــد باش متح
ــانده اند؛  ــوزه های مرتبط با فضای مجــــازی نش ــی خدمتگــــزاری درح کرس
ــوولیت خود را بپذیرند، از » اقدامات تزیینی« بپرهیزند، به جای پیغام و  ابتدا مس
ــغام ها، راه تعامل در پیش گیرند، تصمیم هایشان را با مردم درمیان بگذارند و  پس
ــترک از شرایط موجود در حوزه فضای مجازی برسند؛  همت کنند تا به فهمی مش
ــتن و برخورداری از امکانــات فضای مجازی برای مردم، با  ــتن، داش تا حق دانس

واکسن های به موقع و پیشگیرانه، برای همیشه باقی بماند.
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ــرد: اگر بر رویه ها تمرکز کنیم  ــاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، تاکید ک مع
ــفافیت، عدم تعارض منافع و پاسخگو بودن را داشته  ــه ویژگی ش و الزام کنند تا س

باشند، احتماال می توانند به راه حل بهتری دست یابند.
دکتر امیر ناظمی، رییس سازمان فناوری اطالعات ایران، پیرامون ارزیابی از جایگاه 
ــاخص های جهانی  ایران در جداول بین المللی حوزه  ICT گفت: بنده معتقدم ش
ــوری باشد؛ چراکه آن  بیش از هر نماد دیگری، می تواند بازوی کمکی برای هر کش
کشور می تواند در آیینه خودش را ببیند و مقایسه کند و این امکان را دارد که ببیند 

در چه مواردی ایراد وحود دارد تا به بهبود آن کمک کند.
ــه داد: روند تاریخی بی اعتمادی به آمارهای جهانی و اینکه هرچه جهانی  وی ادام
ــده که به مرور زمان، بدبینی یا بی اعتبار  ــیم، باعث ش ــت را قبول نداشته باش اس
ــی افراد آمارها را  ــکل گیرد. در همین حال برخ ــاختن آمار جهانی در ایران ش س
نادرست می دانند، اما بیش از اینکه آمارها نادرست باشد، ما دوست نداریم واقعیت 
ــتند پناه می بریم. در  ــت نیس را ببینیم و برای فرار از واقعیت به اینکه آمارها درس
ــیاری از دسته بندی ها که آمارهای جهانی را می بینم، اتفاقا فیدبک های خوبی  بس
به ما منتقل می شود، یعنی نشان می دهد که کجاها مشکل داریم و کجاها مشکل 

نداریم.
ــان کرد: چندین شاخص اصلی وجود دارد که ما باید برخوردی از  ناظمی خاطرنش

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

با مترکز بر شفافیت، عدم تعارض منافع و پاسخگو بودن، باید رویه ها را اصالح کنیم

وقتی در شاخص رشوع کسب و کار 173 هستیم؛ مرگ بر شاخص ها دردی را دوا منی کند

جنس آیینه ای داشته باشیم، یکی شاخص IDI است که میزان توسعه یافتگی در 
ــت که میزان دولت  ــان می دهد و دیگری EGDI اس حوزه  فناوری اطالعات را نش
الکترونیکی بودن را نشان می دهد. این شاخص سه ستون اصلی دارد که به ترتیب 
ــاخت وجود دارد یا خیر که دولت  ــت که آیا این زیرس ــاختی« اس »آمادگی زیرس
الکترونیکی داشته باشیم؟ ستون دوم این است که آیا شهروندان »سواد دیجیتالی« 
ــتفاده کنند یا خیر؟ این شاخص HCI است. ستون سوم هم  دارند که بتوانند اس
ــت که چه میزان »سرویس« ارائه می شود؟ وقتی این شاخص ها را  به دنبال آن اس
ــه می کنیم به ما نشانه های خوبی می دهد و رشد این مدت هم این نکته را  مقایس

تایید می کند.
وی افزود: ما نسبت به زیرساخت و نیروی انسانی سرویس های خوبی ارائه نمی دهیم، 
ــت که شما از همان نگاه اولیه به آمار دریافت می کنید و اشکالی  ــتی اس این برداش
ــازمان های دولتی زیرساخت  هم ندارد و با ادراک عمومی تفاوتی ندارد. در اغلب س
وجود دارد، سرور را خریداری کرده اند، دیتاسنتر راه افتاده، لینک اتصالی پیدا شده 
اما سرویس خودش را نمی تواند ارائه دهد. مشکل در عرضه  سرویس های شهروندی 

است که ما ارائه می دهیم و آمار خوبی هم است.

ناظمی خاطرنشان کرد: شاخص دیگر در حوزه  استارتاپی GII است که رشد خوبی 
هم در این چند سال اخیر داشته ایم و اگر بهبود دهیم 10 پله بهتر هم می شویم. 
ــانه هایی برای ما دارد، اینکه جدی باید به آن بپردازیم و می گوید من  این آمار نش
ــکل دارم که الزاما مشکل نیروی انسانی هم نیست، مشکل در  در چند موضوع مش
حوزه  زیرساخت هم نیست بلکه در روابط خارجی است، مانند الیسنس هایی که رد 
و بدل می شود. به استناد آمار ما در حوزه  های تک در جایگاه مطلوبی قرار داریم، اما 
علی رغم وجود شرکت های زیاد و استارت آپ های خوب، نتوانسته ایم در بازارهای 
منطقه وارد شویم و با شرکت های جهانی تعامل داشته و الیسنس های مشترک به 

اشتراک بگذاریم؛ پس آمارهای بین المللی هم زیاد عجیب نیست.
ــق هر نوع تحلیل  ــان می دهد و می گوید طب ــزود: آمار به ما نش ــر ناظمی، اف دکت
ــد پیدا می کند(، اصلی ترین  ــیت )اگر یک واحد صرف کنم چند واحد رش حساس
محل تمرکز ما در حال حاضر، ارتباطات خارجی است. دور از واقعیت هم نیست و 
در حیطه  بازتعریف رگولیشن های داخل کشور است، یعنی نظام حکمرانی ما نظام 
ــت. برخالف نیاز اول، تمایل به حضور  پیچیده ای برای ایجاد و فعالیت شرکت هاس
طرف خارجی هم ندارد و باید بازبینی جدی بر عرصه  حکمرانی خودم داشته باشم. 

بتوانم کاری کنم موانع کمتر شود.
ــب و کار به ما کمک  ــاخصی که در حوزه  کس وی ادامه داد: در عرصه  حکمرانی ش
ــتون وجود دارد.  ــاخص هفت س ــت. در این ش می کند Doing Business  اس
ــان  ــال 2018 را نش ــاخص که بدترین حالت مردم طبق آمار در س اصلی ترین ش
می دهد، شروع کسب و کار است که در رتبه ی 173 قرار دارد، یعنی بدترین رتبه، 
ــخت  ــب و کار انجام دهد، چقدر س ــتارتاپ بخواهد کس به این معنا که اگر یک اس
است. برای ثبت اسم 40 روز باید منتظر بماند و گرفتن یک سوء پیشینه یک ماه 
زمان می برد. این استکبار جهانی نیست و آمار جهانی است که می گوید و احساس 
خودم هم همین است و همه نیز همین طور فکر می کنند. حال می توانیم بگوییم 
ــاخص ها به  ــاخص های جهانی، اما دردی را دوا نمی کند؛ چراکه این ش مرگ بر ش
ــت و چه کاری هم باید انجام دهم. رفع این مشکل در  ــکل چیس من می گوید مش
ــت، حاکمیتی بوده که آنقدر بزرگ  ــت من وزارت ارتباطات یا باقی نهادها نیس دس
ــکیل داده که می خواهند ردپایی از خودشان  ــتگاه تش ــده که تعداد زیادی دس ش
ــند و این رد پا در قالب استعالم یا در قالب بررسی می تواند خودش را  ــته باش داش
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ــکل گرفته که طوالنی، غیر ضروری، غیرقابل مدیریت و  ــان دهد. فرایندی ش نش
غیرشفافیت است.

ناظمی تاکید کرد: تعداد کارمندان، دستگاه ها و اعضای کابینه  در ایران غیرمتعارف 
است. کشوری مانند انگلستان را در نظر بگیرید، کابینه  آنها چند عضو دارد و کابینه  
ما چند نفرند؟ 37 نفر بر سر میز هیات وزیران می نشینند. کدام کشور این تعداد 
ــت و دوست  ــاختار دولتی ما به طرز عجیبی مداخله گر اس اعضای کابینه دارد؟ س

دارد در همه چیز مداخله کند.
ناظمی پیرامون راهکار مبارزه با فساد، گفت: برای مقابله با فساد دو راهکار سنتی 
ــی نیز پشت سر این دو راهکار بوده اند.  ــته که گروه های سیاس در ایران وجود داش
یک راهکار تاکید اصلی خود را بر ساختار گذاشته است، یعنی برای بهبود وضعیت 
باید تغییر ساختاری داشته باشم. مثال زمانی فرض می شده که اگر وزارت بازرگانی 
و وزارت صنعت و معدن را با هم ادغام کنیم کنترل بهتری بر بازار خواهیم داشت، 
ــته اند، اما االن چون به نتیجه  بنابراین تمام انرژی خود را برای ادغام این دو گذاش
نرسیده است اعتقاد دارند که اگر این دو وزارتخانه از هم جدا شوند، راه حل بهتری 

خواهیم داشت. این نسخه ای است که در تاریخ ایران وجود داشته است.
ــخه ی دوم به جای اینکه تمرکز بر  ــان کرد: در نس معاون وزیر ارتباطات خاطرنش
ــد، بر افراد است. یعنی معتقد بودند این مدیرها دست پاک و خوب  ساختارها باش
نیستند، اگر من، مدیر دست پاک، متعهد و جهادی در این قسمت بگذارم مشکل 
حل خواهد شد. مشکل این افراد این است که متخصص هستند، اما متعهد نیستند 
ــان داده شده که این  ــخصی از تاریخ نش و جهادی کار نمی کنند. در برهه های مش
راهکار هم خوب نبوده است. وقتی شما فرایندهایی دارید که ویژگی های خاصی را 
ــود  تحمیل می کند، آن آدم را بردارید و و روی آن صندلی بگذارید، آن آدم می ش
فردی که از فردا باید به دنبال پرونده ها در مورد رفتار گذشته اش باشیم؛ راه حلی 
که ما فکر می کنیم پاسخ همیشگی حداقل در وزارت ارتباطات نیست و در مورد 
ــیر نیست و به تمام مشکالت ما  ــیار صحبت می کنیم و قبول داریم که اکس آن بس

پاسخ نمی دهد،
ــاختارهای  ــزود: ما می دانیم در راهکارهای اول و دوم آدم های بهتر و س ناظمی اف
بهتر باید وجود داشته باشند و نقض نمی کنیم، اما در مورد سوم بر روی رویه ها و 
فرایندها متمرکز هستیم. اگر رویه ها را شفاف و پاسخگو کنیم و تعارض منافع را 
ــیم. صرف نظر از اینکه افراد چه  از آن حذف کنیم، احتماال به نتایج بهتری می رس
ــانی باشند و ساختارها همین ساختارها باشند یا خیر، به عبارت دیگر اگر من  کس
ــوول  می خواهم ارز 4200 تومانی اختصاص دهم، به جای آنکه تمرکز کنم تا مس
ــامانه   ــع ارز 4200 تومانی کنم، یا بخواهم س ــوول بخش توزی ــت پاکی را مس دس
ــورای عالی تقسیم ارز 4200 تومانی راه اندازی کنم،  جدیدی راه اندازی کنم یا ش
باید این دو راه حل را کنار بگذارم و فقط شفافیت را در نظر بگیرم، یعنی مشخص 
ــد چه کسی این ارز را گرفته است، این فرد چه رابطه   تعارض منافعی دارد. در  باش
ــت اگر من به برادرم ارز دادم به این معنا نیست که از  ــخص اس همه جای دنیا مش
ــعه یافته  دنیا، مطالعات ترازیاب نشان  ــتقل است، در تمام کشورهای توس من مس
ــی باید بگویی برادر تو هر آنچه  ــد که وقتی می گویی مطالعات ترازیاب یعن می ده
ــر، همسر برادر و برادر تو  ــت. همس دارد حدود 50 درصد از آن مانند منافع تو اس

نیز به همین شکل است و هرچه این دایره بزرگ تر می شود، درصد تعارض منافع 
کاهش می یابد، اما این مشکل وجود دارد. من مدیر دولتی اگر رفتم یک قراردادی 
را با خانم برادرم بستم، آیا بنا بر قوانین ایران محکوم به تعارض منافع هستم؟ اما 

در کشور دیگر محکوم هستم. این قوانین خال قانونی دارد.
وی افزود: ما خال قانونی، »قانون سوت زنی« را داریم. قانون سوت زنی در کشورهای 
ــادی از من را گزارش  ــعه یافته به چه معنا به کار می رود؟ اگر کارمند من فس توس
ــد، 10 درصد از آن پولی که منجر شده به صرفه جویی  ــاد محرز ش داد و این فس
ــاب فردی که سوت زنی کرده است واریز می شود. این اتفاق در کشورهای  به حس
توسعه یافته اتفاق می افتد. ما چنین قانونی را نداریم. شفافیت در کجای قوانین من 
را ملزم کرده است؟ من به شخصه خودم تصمیم گرفتم تمام قراردادها روی سامانه  
قرار گیرد. خودم تصمیم گرفتم چه پروژه ای با چه کسی و چه میزانی بسته شده 
است. می توانم این کار را نکنم و تمام راه های آن را بلدم. از نابلدی این کار را انجام 
نمی دهم تمام راه ها را بلدم و می دانم اگر با محل پژوهشی قرارداد ببندم نیازی به 
مناقصه نیست، اما عامدانه استفاده نمی کنیم چراکه فکر می کنم این اختیار همان 

جایی است که می تواند شروع به ایجاد فساد و رانت کند.

اگر من می خواهم ارز 4200 تومانی اختصاص 
دهم، به جای آنکه تمرکز کنم تا مسوول دست 
پاکی را مسوول بخش توزیع ارز 4200 تومانی 
کنم، یا بخواهم سامانه  جدیدی راه اندازی کنم 
ی��ا ش��ورای عال��ی تقس��یم ارز 4200 تومانی 
راه ان��دازی کنم، باید ای��ن دو راه حل را کنار 

بگذارم و فقط شفافیت را در نظر بگیرم.

رئیس سازمان فناوری اطالعات در پایان تاکید کرد: راه حل سوم ما رویه ها هستند. 
اگر بر رویه ها تمرکز کنیم و الزام کنند تا سه ویژگی شفافیت، عدم تعارض منافع و 

پاسخگو بودن را داشته باشند، احتماال می توانند به راه حل بهتری دست یابند.
منبع: سیتنا
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اقدامات در راستای اجرای حکم وزیر محرتم ارتباطات برای ریاست پژوهشگاه در دستور کار است

راهکارهای رسیدن به اهداف با توجه به تغییر منظومه  ICT تغییر یافته است

دکرت یزدانیان در معارفه اش به عنوان رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات:

ــم تودیع دکتر محمد خوانساری رئیس سابق و معارفه  دکتر وحید یزدانیان  مراس
رئیس جدید پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار شد.

ــم تودیع دکتر محمد خوانساری رئیس سابق و معارفه  دکتر وحید یزدانیان  مراس
ــاوری اطالعات با حضور مهندس نصراهلل  ــگاه ارتباطات و فن رئیس جدید پژوهش
جهانگرد معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، به نمایندگی 
ــن وزارتخانه، تنی چنــد از  ــات و تعدادی از معاونان و مدیران ای ــر ارتباط از وزی
ــــگاه بــرگزار  ــی و خصوصی و کارکنــان پژوهش ــــد بخش دولتـ مدیران ارش

شد.

 
دکتر محمد خوانساری، رییس سابق پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، گزارشی 
ــت وی ارائه داد و از  ــال دوره مدیری ــگاه در طول بیش از پنج س ــات پژوهش از اقدام

همکاری پرسنل پژوهشگاه در طول این مدت تشکر کرد.

دکتر وحید یزدانیان، رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات هم طی سخنانی 
ــت جدید پژوهشگاه،  ــاره به حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات برای ریاس با اش
خاطرنشان کرد: اندازه سازی بدنه  پژوهشگاه برای سرعت بخشیدن به روند تعریف تا 
تحویل پروژه ها و مدیریت تحقیقات با همدلی و همکاری همکاران، بازآفرینی فرهنگ 
ــادمانی و بهره گیری از ظرفیت پژوهشگاه و بانوان، تعامل  ــازمانـــی با نشاط و ش س
ــازنده با همه  فعاالن بخش ICT اعم از دانشگاه ها، شرکت های دولتی، خصوصی  س
ــعه  ــدن موضوع فناوری و ارتباط با صنعت و توس و مجامع صنعتـــی و پررنگ تر ش

تعامالت فناورانه در پژوهشگاه از محورهای مهـــم محسوب می شود.
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رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، خاطرنشان کرد: ایده همان است، 
ــه  ICT تغییر کرده و  ــه تغییر منظوم ــیدن به آن با توجه ب ــا راهکارهای رس ام
ــربلندی و سعادت کشور در دستور کار است و باید  رویکردهای جدید با هدف س

همه با هم یک قدم به جلو برداریم.

ــم، مهندس جهانگرد معاون وقت فناوری و نوآوری  ــی از مراس همچنین در بخش
وزارت ارتباطات، ضمن اشاره به قدمت پژوهشگاه در زمینه فعالیت های پژوهشی 
ــگاه نقش بسیار مهمی در تاریخ تحوالت صنعت ارتباطات  عنوان کرد که پژوهش
ــت و این مهم با همت مدیران و کارکنان به دست  ــته اس ــور داش و اطالعات کش

آمده است.

ــتراتژیک پژوهشگاه اشاره کرد و افزود: مرکز به طور واقعی نقش  وی به اثرات اس
مرکز پارک و مرکز رشد در کشور را داشته است و جایگاه و تالش پژوهشی آن،  

نقش موثری در ارتقاء ظرفیتهای تکنولوژیک و علمی ایران دارد.

 
ــاره کرد و گفت: بخش مهمی  جهانگرد به ارتباط خوب حوزه ICT  و صنعت اش
از پایه گذاری صنعت مخابرات و الکترونیک در کشور، مدیون R&D پژوهشگاه 

است و نقش بسیار مهمی در حوزه اقتصاد دیجیتال داشته است.
ــگاه آینده ای پررونق در سطح کشور داشته و  وی ابراز امیدواری کرد که پژوهش

این امر به مدیریت و پژوهش بهتر، تحقق خواهد یافت.

ــگاه به  ــی کارکنان پژوهش ــدای لوح قدردان ــزارش، پس از اه ــاس این گ ــر اس ب
خوانساری، حکم انتصاب رییس جدید پژوهشگاه قرائت و توسط جهانگرد، معاون 

وزیر ارتباطات به یزدانیان اهدا شد.
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کنکاش

شعار رونق تولید کلید حل متام مشکالت اقتصادی است

20 میلیارد تومان رصفه جویی ساالنه از تجمیع داشتیم

از توانـمندی های تولید داخل در تـامم حوزه ها بهره می بریم

مدیرعامل رشکت مخابرات ایران در مجمع عمومی سالیانه این رشکت:

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: با پایبندی 
به ش��عار رونق تولی��د و علی رغ��م محدودیت های 
تعرف��ه ای و درآمدی، تمام تالش م��ان را به  منظور 
تضمی��ن س��ود س��هامداران و خدمت رس��انی ب��ه 
مش��تریان در سراس��ر کش��ور و رفع دغدغه های 

کارکنان به کار بسته ایم.

مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران، یکشنبه 
پنجم خردادماه 98 با حضور 91.44 درصدی سهامداران، برگزار شد.

ــعار رونق تولید و علی رغم  ــرکت مخابرات ایران، گفت: با پایبندی به ش مدیرعامل ش
محدودیت های تعرفه ای و درآمدی، تمام تالش مان را به  منظور تضمین سود سهامداران و 

خدمت رسانی به مشتریان در سراسر کشور و رفع دغدغه های کارکنان به کار بسته ایم.
مهندس سید مجید صدری در گزارشی ضمن اشاره به شعار رونق تولید که کلید حل 
تمام مشکالت اقتصادی است، افزود: شرکت مخابرات ایران با پایبندی به این شعار و 
ــه ای و درآمدی تمام تالش خود را به   علی رغم محدودیت های مختلف از جهات تعرف
ــهامداران و خدمت رسانی به مشتریان در سراسر کشور و رفع  منظور تضمین سود س

دغدغه های کارکنان به کار بسته است.
ــور از دیگر اولویت های  ــی حوزه ICT کش ــت: همکاری در فضای تعامل صدری، گف
فعالیت شرکت مخابرات ایران است و بدین منظور مدل های توسعه عملیاتی شرکت 
ــعه بازار، توسعه سرویس های باندل، تحول در بخش  در بخش های مختلف مانند توس
زیرساخت های شبکه و فناوری اطالعات و تسهیل ارائه سرویس به تمام مشتریان در 

سراسر کشور را دنبال می کنیم.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، اظهار داشت: تمام کارکنان و مدیران شرکت مخابرات 
ــرکت و در جهت دستیابی به چشم انداز  ــیر خدمت رسانی به ذینفعان ش ایران در مس

اقتصاد دیجیتال با استفاده از تولید داخلی و توجه به سرمایه های ملی گام برمی دارند.
ــال گذشته  ــرکت مخابرات ایران در س ــی از اقدامات ش صدری در ادامه به ارائه  گزارش
ــت و شبـــــکه  ــده اس پرداخت و گفت: با تمامی FC ها، peering  راه انــدازی ش
GSM - WLL بر روی شبکه  همراه اول با پتانسیل حدود 200 میلیارد تومان درآمد 

ثابت، برگردانده شده است. 
ــرکت مخابرات ایران، از توانمندی های تولید داخل در حوزه های  وی، ادامه داد: در ش
ــی، انتقال و Core استفاده می شود. همچنین به توسعه  ظرفیت ارتباطی به  دسترس

سوئیچ IXP از 10 به 50 گیگابیت بر ثانیه پرداختیم. 
صدری، افزود: خرید پهنای باند بین الملل از 66 نقطه به 5 نقطه و کاهش هزینه تمام 
ــده است. کیفیت شبکه ارتقاء یافته و تمامی  ــده یک گیگابایت ترافیک، تجمیع ش ش
مناطق در بازه مطلوب از منظر شاخص های کیفی قرار گرفتند. شبکه  انتقال از 30 به 

55 ترابیت بر ثانیه توسعه یافت.
ــت NGN/IMS به میزان 2  ــرکت مخابرات ایران، گفت: افزایش ظرفی مدیرعامل ش
 FTTx میلیون مشترک را شاهدیم و بیش از 450 هزار پورت تلفن در قالب طرح های

با پتانسیل بیش از 50 میلیارد تومان درآمد سالیانه توسعه یافت. عملیاتی نمودن بیش 
از 250 سایت وای فای عمومی با پتانسیل بیش از 200 میلیارد تومان درآمد سالیانه از 

دیگر اقدامات شرکت مخابرات ایران است.
وی، اظهار کرد: پیاده سازی DNS متمرکز و کاهش زمـان پاسخ از 100 به 20 میلی 
ــبکه IP  در 13 منطقه و ارتقای ظرفیت شبکه استانی به میزان 24  ــعه ش ثانیه، توس
ترابیت بر ثانیه و راه انــدازی مرکــز مدیریـت عملیات شبـــکه شرکــت مخابـــرات 

)NOC کشوری( به انجام رسیده است.
 FTTx بر بستر ADSL/VDSL/FTTH ــرعت نوع صدری،گفت: خطوط پر س
ــالیانه  ــیل بیش از 120 میلیارد تومان درآمد س به میزان 350 هزار پورت با پتانس

افزایش یافتند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در ادامه افزود: حدود 20 میلیارد تومان صرفه جویی 
ساالنه حاصل از تجمیع داشتیم که به دنبال آن طراحی و پیاده سازی زیرساخت انبار 
داده، ایجاد زیرساخت اگریگیتوری و ارائه خدمات مشارکتی، طراحی و پیاده سازی 
ــازی و تحول در درگاه های تماس، پرتال و  ــرویس آزمایشی 118 هوشمند، بهس س
 DSL/FTTx تلفن ثابت CRM ــت، یکپارچه و متمرکز نمودن درگاه های پرداخ
ــازی سیستم متمرکز OSS باند پهن و یکپارچه سازی با  و خدمات تجاری، پیاده س
CRM و اکانتینگ، یکپارچه و متمرکز کردن سیستم صدور صورتحساب کلیه مناطق 
با راهکار ایرانی، پیاده سازی سیستم ثبت خرابی و پرداخت قبض با کد دستوری 2020 
از طریق تلفن همراه و طراحی و توسعه سیستم Bit Stream و ارائه وب سرویس های 

مورد نیاز FCP ها جهت یکپارچگی، عملیاتی شدند.



w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

15

13
98

اه 
د   م

ردا
��

/ خ
 45

ره  
ما

ش

همراه با
بخش

خصوصی

خالصه وضعیت رشکت کارخانجات مخابراتی ایران 

تاریخ تاسیس: 1346
محل کارخانه : شیراز - کیلومتر 

دوم بلوار مدرس
تعداد کارکنان : 721 نفر

متراژ زمین : قریب به  ده هکتار

1348: سال بهره برداری 
1382: تغییر نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام 

1383: پذیرش شرکت در سازمان بورس و اوراق بهادار
1385: واگذاری سهام شرکت به شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت

ــازی و نوسازی شبکه زیرساخت منطقه هفت  1389: اخذ قرارداد نگهداری، بهینه س
کشور )استان های فارس ، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و بوشهر(

ــاخت منطقه هفت )استان های فارس،  ــبکه زیرس 1392: تمدید قرارداد نگهداری ش
کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر( و دریافت لوح مدیریت برتر

ــان شرکت برای  ــط کارشناس ــه نوع راک کامال بومی توس 1393: طراحی و تولید س
اولین بار

1394: اخذ پروژه نگهداری شبکه زیر ساخت در چهار استان گیالن، کردستان، قزوین 
و کهگیلویه و بویر احمد، اخذ پروژه تداوم نور در قالب کنسرسیوم نور، افزایش سرمایه 
ــال و خروج از ماده 141 قانون تجارت پس از 4 سال، پرداخت  ــرکت پس از 12 س ش

اقساط بدهی به سهام عدالت

1396: اخذ پروژه نگهداری شبکه زیرساخت در چهار استان فارس ، بوشهر ، کردستان 
ــته به شرکت گروه  ــنوات گذش ــهام س ــود س و کرمان، پرداخت بخش اعظمی از س

سرمایه گذاری آتیه دماوند
1397: تعیین تکلیف بزرگترین بدهی شرکت به بانک تجارت، برنده بزرگترین مناقصه 
ــور به ارزش 830 میلیارد ریال، تبدیل شرکت به بزرگترین شرکت  تجهیزات پاور کش
دانش بنیان تولیدی در کشور، واحد نمونه کشوری، تعیین تکلیف بدهی به بانک صنعت 
و معدن، پرداخت سود سهام سنوات گذشته به شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن، 
تبدیل دارایی های غیر مولد به مولد بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سال 1397، 
افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و خروج از ماده 141 قانون تجارت، اخذ 
 ISO14001:2015 . ISO45001:2018 . HSE ISO9001:2015گواهینامه های
نوسازی خطوط تولید و خرید ماشین آالت جدید، بازدید دکتر ستاری، معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهور و دکتر رحیمی، استاندار فارس جهت ایجاد دومین کارخانه 

نوآوری کشور یا سومین پارک اقتصاد دیجیتال کشور.

  رویکرد شرکت در سال 1398
صادرات محصوالت به کشورهای منطقه، توسعه 
ــرکت و طراحی محصوالت  ــبد محصوالت ش س
جدید، بروز رسانی ماشین آالت و تجهیزات، سهم 
ــدن به هاب   ــازار داخل، تبدیل ش حداکثری از ب
منطقه ای فناوری اطالعات و ارتباطات، تغییر مدل 
ــعه درآمدی با ارائه بیشتر  ــرکت، توس درآمدی ش
خدمات در حوزه های سرویس و پشتیبانی و احیاء 

چرخه تولید.
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گفت و گوی
 ویژه

باور داریم عالوه بر حفظ سهم حداکثری در بازار داخل، امکان نفوذ در بازارهای منطقه را داریم

قابلیت تبدیل به هاب منطقه جنوب کشور در حوزه الکرتونیک و مخابرات را  داریم

نظام بانکی کشور یکی از بزرگترین مشکالت و موانع تولیدکنندگان در سال رونق تولید است

زهرا طاهری

مدیرعامل »رشکت کارخانجات مخابراتی ایران« در گفت وگوی ویژه با نسل چهارم:

نوسانات نرخ ارز برای تولیدکنندگان داخلی بسیار مهلک است؛ 
ارز نیامیی در کمرتین زمان به تولیدکنندگان اختصاص یابد

در صورت رسمایه گذاری و حامیت، قابلیت تولید تجهیزات مورد نیاز اپراتورها به صورت انحصاری را  داریم

دکتر عبدالرضا رضوانی، عضو هیات مدیره و مدیرعامل »شرکت کارخانجات مخابراتی ایران« در گفت وگوی ویژه این شماره از ماهنامه نسل چهارم به سواالت خبرنگار 
این رسانه پاسخ داده است. مشروح این گفت وگو را بخوانید:

 بـه عنوان سـوال نخسـت کمـی از فعالیت و تاریخچه شـرکت از 
نخستین سال های فعالیت تا به امروز را بفرمایید.

ــت و  ــرکت زیمنس آلمان  و وزارت پس ــارکت ش ــال 1346 با مش  ITMC در س
تلگراف و تلفن وقت تاسیس و در سال 1348 به بهره برداری رسید. در سال 1382 
ــد و در سال 1383 در سازمان  ــرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل ش ش
ــد. در همین حال، 35 درصد از سهام ITMC در  بورس و اوراق بهادار پذیرفته ش
ــهام عدالت واگذار شد و در حال  ــرکت های سرمایه گذاری س ــال 1385، به ش س
حاضر قریب به 14 هزار و 800 نفر سهامدار به صورت اشخاص حقیقی و حقوقی 
داریم که قریب به 54 درصد سهام شناور ITMC را تشکیل می دهند و در حال 
حاضر در »بازار پایه ب فرا بورس« حضور داریم که با تغییرات ایجاد شده در سازمان 
بورس، نماد لکما با رنگ زرد در بازار پایه حضور خواهد داشت. می توان گفت که در 

طول پنج دهه فعالیت، با فراز و فرود های بسیاری مواجه شده ایم.
ITMC اولین و بزرگترین تولیدکننده تجهیزات مخابراتی کشور بوده و می باشد و 
به واسطه سیاستگذاری هایی که در دولت های  نهم و دهم صورت گرفت و مدیران 
وقت شرکت نتوانستند این مجموعه بزرگ و ملی را با سرعت تغییرات پیش آمده 
وفق دهند و از طرفی عقب ماندن از سرعت تغییرات تکنولوژی باعث شد که شاهد 
ــکالت عدیده ای از جمله بدهی های تعیین  ــیم و با مش دوران افول ITMC باش
ــیاری را در بر دارد، محدودیت های  ــده بانکی که هزینه های مالی بس تکلیف نش
بسیار در تامین منابع مالی، بدهی به بازنشستگان محترم شرکت و پرسنل شاغل و 

.. که نتیجه سوء مدیریت ها و ناکارآمدی ها می باشد مواجه بوده و هستیم. 
ــاهد  ــرکت، ش ــال 1395 و با تغییر در ترکیب اعضای محترم هیأت مدیره ش از س
ــی اقدام به تعیین تکلیف بدهی های بانکی  ــیار خوبی بوده ایم؛ از طرف تحوالت بس
ــعه شرکت را مد نظر قرار داده ایم. از جمله  ــرکت نموده ایم و از طرف دیگر توس ش
اقدامات بسیار حیاتی و خوبی که شاهد بودیم، تعیین تکلیف بدهی 2410 میلیارد 
ــرکت به حساب می آمد،  ــرکت به بانک تجارت بود که بزرگترین بدهی ش ریالی ش
ــن نظر، مساعدت و رویکرد بسیار مناسب مدیرعامل و  که همین جا، مجدداً از حس
اعضای محترم هیأت مدیره بانک تجارت به خصوص آقایان دولت آبادی، حاجعلی 
ــبت به بنگاه های تولیدی تقدیر و تشکر می کنم؛ چرا که با یک  ــرف نژاد نس و اش
ــرکت به 1450 میلیارد ریال این  ــیار اثر بخش عالوه بر کاهش بدهی ش تعامل بس
ــال 1384 بالتکلیف باقی مانده بود، در توافقی کم نظیر با سه سال  بدهی که از س
ــیط پلکانی تعیین تکلیف گردید و باعث شد شرکت در  ــال تقس تنفس و هفت س
مسیر رشد و شکوفایی قرار گیرد. همچنین با تعامل بسیار خوب و سازنده با رئیس 
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محترم هیأت مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن و سایر اعضای هیأت مدیره 
آن بانک، بدهی دیگرشرکت به بانک صنعت و معدن نیز تعیین تکلیف گردید که 
ــره و مدیرعامل محترم آن بانک  ــا دارد از جناب دکتر مهری، رئیس هیأت مدی ج
ــکر نماییم. در حال حاضرنیز به پیشنهاد شرکت و موافقت ضمنی  نیز تقدیر و تش
ــمتی از سرمایه گذاریهای بلند مدت  ــان در شرف تهاتر بدهی ITMC با قس ایش
خود هستیم و همچنین با تهاتر بدهی به شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند 
ــتیم سود غیرعملیاتی نیز در صورتهای مالی شرکت  عالوه بر پرداخت بدهی توانس

شناسائی کنیم.
ــئولیت اجرایی  ــرکت مس ــخ 24 مهرماه 1397 که هیأت مدیره محترم ش از تاری
ITMC را به عهده بنده گذاشتند، سعی نمودیم تا عالوه بر رفع مشکالت گذشته 
و پیش رو در جهت رشد، رونق و شکوفائی شرکت گام برداریم و در همین راستا در 
دیماه سال 1397 برنده بزرگترین مناقصه تجهیزات Power کشور که همراه اول 
ــطه چهار محصول خود که از ایده  ــدیم و پس از آن به واس برگزار کننده آن بود ش
ــگرمان تولید نموده ایم توانستیم  ــنل متخصص و تالش تا محصول را به همت پرس
به عنوان بزرگترین شرکت دانش بنیان تولیدی ایران شناخته شویم که ثمره تمام 
ــاب کارخانجات مخابراتی ایران)ITMC( به عنوان واحد نمونه  این تالش ها انتخ
کشوری سال 1397 بود که این مهم حداقل پاداش تالشهای مستمر خانواده بزرگ 

ITMC بود.

  در مورد محصوالت و تجهیزات شرکت کارخانجات مخابراتی ایران 
توضیح بفرمایید و همچنین بفرمایید پشتیبانی در ارائه سرویس ها و 

خدمات توسط شرکت، چگونه است؟
ــاخت های  ــدی ITMC از نیروهای خبره و متخصص و زیرس ــه بهره من ــا توجه ب ب
بسیار مناسب، مدل درآمدی شرکت در حال حاضر از چهار بخش تشکیل می شود 
ــت. تمرکز  ــش درآمدی در حال حاضر تولید اس ــن و اصلی ترین بخ ــه بزرگتری ک
 Outdoorو Indoor ــرکت هم اکنون بر روی طراحی و تولید انواع راک های ش
ــن و باطری، طراحی و  ــی، طراحی و تولید انواع راک های پاور، ترانسمیش مخابرات
ــد تجهیزات Passive حوزه FTTx و طراحی و تولید رکتیفایر در توان های  تولی
2kw و3kw، طراحی و تولید انواع کولرهای مخابراتی، طراحی و تولید انواع تابلو 
ــر تکنولوژی IoT مانند  ــرف و طراحی و تولید محصوالت مبتنی ب ــرق از یک ط ب
سیستم برنامه ریزی آبیاری هوشمند، سامانه خودکار هواشناسی و آزمایشگاه سیار 

آب و خاک از طرف دیگر می باشد.
ــت حوزه نگهداری، بهسازی،  ــیار توانمند اس بخش دیگری که ITMC در آن بس
ــال 1389 در شبکه زیرساخت کشور مشغول  ــتیبانی و سرویس است که از س پش
خدمات رسانی می باشیم و از طرفی به دلیل برخورداری از نیروهای انسانی متخصص و 
تجهیزات در تعمیر بردهای مخابراتی و سوئیچ نیز از پتانسیل بسیار خوبی برخورداریم 
و پس از آنکه شرکت های اروپایی و چینی که بسیاری از تجهیزات و زیرساخت های 
ارتباطی ما، درگذشته توسط آنها تأمین شده است، به دلیل تحریم های اعمال شده 
حاضر به همکاری نیستند و سرویس و خدماتی ارائه نمی دهند، ITMC می تواند 
بسیاری از این خدمات را به بهترین کیفیت ارائه دهد. الزم به ذکر است که در حال 
ــازی و نوسازی شبکه زیرساخت کشور در چهار استان فارس،  حاضر نگهداری، بهس
ــتان به عهده ITMC می باشد و به اذعان متولیان شرکت  ــهرو کردس کرمان، بوش

ارتباطات زیرساخت، یکی از بهترین پیمانکاران این شرکت هستیم.
ــت و تجهیزاتی  ــرکت معطوف به فعالیت های بازرگانی اس بخش دیگر درآمدی ش
ــب از  ــب و در زمان مناس ــود را با قیمت مناس ــور تولید نمی ش که در داخل کش
ــال جاری )1398( و  ــی وارد می کنیم و همچنین در برنامه های س ــادی قانون مب
در همین شرایط فعلی که با تحریم های ظالمانه روبرو هستیم، قصد توسعه سبد 
ــتیم تا بتوانیم شرکای  ــعه بازار داریم و در تالش هس محصوالتمان را عالوه بر توس
خارجی را که هم در حوزه دانش و هم در حوزه تکنولوژی توانمند باشند و حاضر 
به سرمایه گذاری مشترک باشند شناسائی و جذب نمائیم تا به امید خدا بتوانیم از 
ــق Joint Venture دانش و تکنولوژی محصوالتی که مرتبط با حوزه کاری  طری
ما می باشد را وارد کشور عزیزمان کنیم و ضمن کمک به تولید داخل از خروج  ارز 

از کشور نیز جلوگیری کنیم.
ــات مخابراتی ایران از طریق واحدهای  ــرکت کارخانج چهارمین بخش درآمدی ش
ــت.ما در مجموعه بزرگ و توانمند ITMC دارای دانشگاه جامع علمی  اقماری اس
کاربردی، مرکز رشد، باشگاه ورزشی، تاالر پذیرائی، درمانگاه، آزمایشگاه، داروخانه، 
ــتیم که دو مورد آخر در حال حاضر  ــکن، تعاونی مصرف و نانوائی هس تعاونی مس
غیرفعال می باشند و در صدد فعال کردن آنها نیز هستیم که درآمدهای حاصله از 

این بخش تا حدودی پوشش دهنده بخشی از هزینه های جاری ما هستند.

  توضیحاتـی پیرامـون مرکز آموزشـی علمی کاربـردی کارخانجات 
مخابراتی ایران و مرکز رشـد خوشـه فناوری های صنایع مخابرات ارائه 

بفرمایید.
یکی از ویژگی های بارز شرکت ITMC، کامل بودن این مجموعه بزرگ صنعتی 
است که بهره مندی پرسنل عزیزمان از این امکانات رفاهی و فرهنگی یکی از دالیل 
انتخاب شرکت به عنوان واحد نمونه کشوری می باشد که اهم آنها دانشگاه جامع 
ــه فناوری های صنایع مخابرات، باشگاه ورزشی،  ــد خوش علمی کاربردی، مرکز رش
ــگاه ،  ــی مصرف، درمانگاه، داروخانه، آزمایش ــکن، تعاون تاالر پذیرایی، تعاونی مس
ــتا تسهیالتی هم برای  ــتان و نانوایی است که در این راس ــگاه زبان، هنرس آموزش

کارمندان شرکت در نظر گرفته شده است.
ــال 1396 به عنوان  ــگاه جامع علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران س دانش
برترین دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور شناخته شد و از طرفی دفتر کارآفرینی 
دانشگاه نیز توانست در همین سال رتبه اول کشوری را کسب نماید. در حال حاضر 
قریب به 600 دانشجو در 14 رشته در مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی در این 
دانشگاه مشغول به تحصیل می باشند و در سال 1397 کال 337 نفر فارغ التحصیل 
داشته ایم. شرکت ITMC جهت جذب دانشجویان خالق و فراهم نمودن ارتباط 
ــد خوشه فناوری های صنایع  ــگاه، اقدام به راه اندازی مرکز رش بین صنعت و دانش
مخابرات در فضای کارخانه نموده است و در حال حاضر هشت شرکت در این مرکز 
مستقر می باشند که دو شرکت دانش بنیان نیز جزء شرکت های مذکور هستند و 
سعی ما بر حمایت از این شرکت های دانش بنیان است که عالوه بر تثبیت شاهد 

 به واس��طه چهار محصول خود ک��ه از ایده تا محصول به 
همت پرسنل متخصص و تالش��گرمان تولید نموده ایم، 
توانستیم به عنوان بزرگترین شرکت دانش بنیان تولیدی 
ایران ش��ناخته شویم که ثمره تمام این تالش ها انتخاب 
کارخانجات مخابراتی ایران )ITMC( به عنوان واحد نمونه 
کش��وری س��ال 1397 بود که این مه��م، حداقل پاداش 

تالش های مستمر خانواده بزرگ ITMC بود.
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شکوفایی آنها نیز باشیم همچنین نمایشگاه دائمی دستاوردهای دانشجوئی نیز در 
محل دانشگاه بر پا شده است. 

  با توجه به نامگذاری امسال به نام »رونق تولید«، برنامه شما برای 
تحقق این شعار و تقویت تولید چیست؟ طبیعتا موانعی برای تولید در 
کشـور وجود دارد که با توجه به تحریم ها این موانع بیشـتر هم شده 
اسـت، در این راستا به عنوان شرکتی تولیدی، مشکالت و تنگناها را 
کجا می بینید و به نظر شما دولت باید چه سیاست هایی برای برطرف 

کردن این تنگناها در نظر بگیرد؟
ــرکت  ITMC اولین و قدیمی ترین شرکت تولیدی فعال در صنعت مخابرات  ش
ــرکت تولیدی بورسی در این صنعت است که در حال حاضر  ــت و تنها ش ایران اس
سهم حداکثری از بازار داخلی را دارا می باشد. همانطور که عرض کردم، این شرکت 
به تازگی برنده بزرگترین مناقصه تجهیزات Power کشور شده است و اجرای این 
ــاختار درآمدی شرکت، نوسازی خطوط  ــتغال، بهبود س قرارداد منجر به ایجاد اش
ــرکت شده است  و بزرگترین دلیل موفقیت ما  ــنل ش تولید و ایجاد انگیزه در پرس
در هفت ماه اخیر »باور« است. در این راه  باور داریم که می توانیم عالوه بر حفظ 
ــهم حداکثری خود در بازار داخل در بازارهای کشورهای منطقه نیز نفوذ کرده  س
ــرمایه شرکت، نیروی انسانی است  و محصوالت خود را صادر نمائیم. بزرگترین س
که با وجود تمام کاستی ها در سالیان گذشته صبوری کردند و امروز نیز با توان و 
ــال 1397 با کوشش متخصصین  انگیزه مضاعف به کار خود ادامه می دهند. در س
و پرسنل عزیزمان، به بزرگترین شرکت تولیدی دانش بنیان کشور تبدیل شده ایم 
و در حال حاضر چهار محصول از سبد محصوالتITMC  دانش بنیان می باشند. 
کارخانجات مخابراتی ایران همواره از شرکت های پیشرو در تکنولوژی های جدید 
ــرکت، توانستند با بکارگیری  ــتا متخصصین ش ــت و همچنین در این راس بوده اس
تکنولوژی IoT سه محصول سامانه برنامه ریزی آبیاری هوشمند، سامانه خودکار 
هواشناسی و آزمایشگاه سیار آب و خاک که مبتنی بر تکنولوژی IoT  می باشند 
ــمند در سه باغ  ــامانه برنامه ریزی آبیاری هوش را تولید نمایند و در حال حاضر س
بزرگ شهرستان جهرم پایلوت گردیده است و این محصول با  قابلیت های فراوانی 
که دارد می تواند قریب به 35 درصد صرفه جویی مصرف آب و قریب به 25 درصد 
ــرکت هایی همچون ما حمایت  به صرفه جویی مصرف برق کمک کند و اگر از ش
ــود، می توان در بدترین شرایط اقتصادی و تولیدی جهت رونق تولید و صنعت  ش

ــن جا اعالم می نمایم؛ در صورتیکه در  ــت و بنده در همی گام های بلندی برداش
ــرمایه در گردش در اختیار داشته  ــال جاری  بین 35 تا 40 میلیارد تومان س س
باشم متعهد  می شوم که  در پایان سال 1398 شرکتی 160 تا 200 میلیاردی 
را تحویل خواهم داد و طبق فرمایش ریاست محترم جمهوری در 10 اردیبهشت 
ماه سال جاری، شرکت هایی که یک شیفت کاری را به دو شیفت کاری و بیشتر 
ــتای  ــک نموده اند حال آنکه ITMC در راس ــد، به رونق تولید کم ــل کنن تبدی
ــیفت  ــت به صورت دو ش ــال رونق تولید می بایس اجرای پروژه های خود در س
ــرکت ITMC  به  ــاخص های رونق تولید در ش ــاعته تولید نماید، لذا ش 12 س
ــال رونق تولید از مسئولین محترم انتظار حمایت و  ــود. در س وضوح دیده می ش
ــتیبانی داریم. در فرآیند تولید یکی از پارامترهای بسیار مهم زمان می باشد.  پش
ــت دهیم. دولت می بایست در جهت تحقق شعار سال،  نباید فرصت ها را از دس
ــخص نماید. در ابتدای هر سال باید  ــئولیت هر نهاد یا بنگاه اقتصادی را مش مس
شاخص ها توسط دولت تدوین گردد تا بتوان میزان موفقیت هر یک از نهاد ها و 
شرکت ها را در پایان سال مشخص نمود. از نظام بانکی کشور می توان به عنوان 
یکی از بزرگترین مشکالت و موانع تولیدکنندگان در سال رونق تولید نام برد. در 
ــرایط فعلی نقش بانک ها در رونق تولید، بسیار حائز اهمیت است. نظام بانکی  ش
باید اصالح شود، چرا که به جای کمک به رونق تولید، سد راه تولید است. جهت 
ــهیالت  می بایست تضامین مختلف به بانک ارائه دهیم و  اخذ ضمانت نامه و تس
بانک حاضر نیست که سهمی در ریسک داشته باشد و تنها می خواهد در حاشیه 
ــده داشته باشد و ریسک تولید در شرایط  ــد و منافع تضمین ش امنیت کامل باش
حاکم بر اقتصاد کشور تنها با تولید کننده است و بانک و دولت حاضر به پذیرش 
ــند و از طرفی نوسانات نرخ ارز از  ــک تولید کننده نمی باش ــارکت در ریس و مش
ــده است.  ــت که گریبان گیر صنعت گران و تولید کنندگان ش موارد دیگری اس
ــت که چرا ما نمی توانیم از ارز نیمایی استفاده کنیم؟ با  ــی این اس ــوال اساس س
بسیاری از مسئولین در خصوص تخصیص ارز نیمایی مذاکره نموده ایم اما تا این 
ــفانه این امر محقق نگردیده است. ITMC، با وجود همه مشکالت  لحظه متأس
ــرایطی خود را ملزم و متعهد به تحویل محصول با بهترین کیفیت به  و در هر ش
ــرکت کارخانجات مخابراتی ایران با حفط سهم حداکثری از  کارفرما می داند. ش
ــال 1398 به عنوان  بازارهای داخلی می تواند با رویکرد صادرات محور که در س
استراتژی اصلی شرکت مد نظر قرار گرفته است، پرچم دار رونق تولید در استان 

فارس و حتی در سطح کشور باشد.  
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  با توجه به تاکید بر ارزآوری در صنایع مختلف، مجموعه شما برای 
صادرات چه برنامه هایی انجام داده و با موانعی که در حوزه بانکی وجود 
دارد، آیا عمال صادرات میسـر اسـت؟ همچنین از آنجا که حضور در 
نمایشـگاه های خارجی می تواند باعث آشـنایی و تعامالت بیشتر با 
سایر شـرکت ها در بازار بین الملل شـود و همانطور که مستحضرید 
نمایشـگاه تلـکام مجارسـتان که پیش روسـت، نقطـه خوبی برای 
افزایش این تعامالت اسـت، بفرمایید برای حضور در این نمایشـگاه 

چه برنامه ای دارید؟
ــرکت در سال 1398 با بررسی بازارهای هدف  با توجه به رویکرد صادرات محور ش
ــی خود نموده ایم.  ــی رقبای خارج ــورهای منطقه اقدام به بررس و  با اولویت کش
همزمان با اقدامات اشاره شده جهت برخی از محصوالت تولیدی خود به دنبال اخذ 
استاندارد CE می باشیم . اخذ این استاندارد فرآیند پیچیده ای دارد. از سوی دیگر 
شرکت در نمایشگاه های معتبر خارجی و نشست هایی که به صورت B2B برگزار 
ــوند را در دستور کار شرکت قرار داده ایم. در خصوص شرکت در نمایشگاه  می ش
ــده اقدامات الزم جهت  ــتان نیز باید عرض کنم که طبق تصمیم اتخاذ ش مجارس
تخصیص فضای نمایشگاهی در ITU بوداپست انجام گردیده و با تمام توان آماده 
ــتیم و با برنامه ریزی در نمایشگاه مجارستان شرکت  ارائه توانمندی های خود هس
می کنیم و امیدواریم که دستاوردهای خوبی داشته باشیم؛ چرا که محصوالت ما از 
نظر فنی، کیفیت و قیمت کاماًل مزیت رقابتی و صادراتی دارند و از مجموعه دولت 
انتظار داریم که از شرکت هایی همچون ITMC حمایت کند تا اینگونه شرکت ها 
ــوند تا عالوه بر صادرات محصوالت خود، بتوانند  بتوانند به بازارهای جهانی وارد ش
منابع ارزی به دست آورند و تا حدودی دغدغه های نوسانات زیاد نرخ ارز که باعث 

باال رفتن قیمت تمام شده محصوالت می گردد مرتفع شود. 

  جایزه ای که امسال دریافت کردید به چه مناسبتی بود؟
ــنواره امتنان از کارگران،  ــی امین جش ــرکت کارخانجات مخابراتی ایران در س ش
ــط وزارت تعاون، کار و  ــاله توس ــور که هر س گروه های کار و واحد های نمونه کش
ــب عنوان واحد نمونه  ــاه اجتماعی در روز کارگر برگزار می گردد، موفق به کس رف
ــمی که به همین منظور در تاریخ 1398/2/10برگزار  کشوری گردید که در مراس
ــد ITMC موفق به دریافت لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه کشوری از جناب  ش
آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور محترم شد، همچنین عالوه بر اینکه کارخانجات 
ــتان فارس نیز انتخاب گردید، دو کارگروه  مخابراتی ایران به عنوان واحد نمونه اس
ــامانه برنامه ریزی آبیاری هوشمند و سامانه خودکار هواشناسی موفق به کسب  س

عنوان نخست در بین گروه های کار در استان فارس شدند.
 شایان ذکر است که بنده شرکت را با بدهی های بسیار زیاد که در سنوات گذشته 
ــده بود و از طرفی فاقد منابع و ورودی های مالی بود تحویل گرفتم و در  ایجاد ش
هفت ماه اخیر با تغییر رویکرد و نگرش و با پشتوانه باور و همت 700 نفر پرسنل 
ــدیم که  زحمتکش این مجموعه بزرگ صنعتی موفق به انجام تغییرات فراوانی ش
دریافت چنین جوایزی نشان دهنده روند رو به رشد شرکت می باشد اما ادامه این 
راه بدون حمایت های دولت به ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و مسئولین 
ــرکت ITMC در سال  ــتانی امکان پذیر نخواهد بود و در صورتیکه ش محترم اس
ــوری باشد نشان دهنده این مهم است  آینده نیز جزء کاندیداهای واحد نمونه کش

 با توجه به بهره مندی ITMC از نیروهای خبره و متخصص و 
زیرساخت های بسیار مناسب، مدل درآمدی شرکت در حال 
حاضر از چهار بخش تشکیل می شود که بزرگترین و اصلی 

ترین بخش درآمدی در حال حاضر تولید است.

یک��ی از ویژگی های بارز ش��رکت ITMC، کامل بودن این 
مجموعه بزرگ صنعتی است که بهره مندی پرسنل عزیزمان 
از ای��ن امکان��ات رفاهی و فرهنگی یک��ی از دالیل انتخاب 

شرکت به عنوان واحد نمونه کشوری است.

که مسیر درستی را طی کرده است و می بایست مسیر شکوفائی را با قوت و قدرت 
ادامه دهیم تا به اهداف بزرگ تر دست یابیم. 

  در سـیلی که اوایل امسـال کشـور را تحت شـعاع قـرار داد، آیا 
تجهیزات شـما توانست در شـبکه مخابراتی قرار گیرد و اختالالت را 

برطرف کند و نمونه تولید داخل عینیت پیدا کند؟
ــیاری برای  ــئولیت های اجتماعی خود که ارزش بس ITMC در جهت ایفای مس
ــارت های فراوانی را به جا  ــت در جریان سیل اخیر که متاسفانه خس آنها قائل اس
گذاشت توانست دو کار مهم را انجام دهد که یکی از آنها ارسال برخی از محصوالت 
ــیل زده بود و از طرفی کمک به نگهداری  ــت همراه اول به مناطق س به درخواس
ــتان با  ــد و برقراری ارتباط این اس ــتان کهگیلویه و بویراحم ــاخت های اس زیرس
استانهایی همچون خوزستان و فارس بود که توسط ITMC انجام شد و با وجود 
ــتان بر عهده ما نبود ولی خود را موظف و مکلف به کمک  اینکه نگهداری این اس
ــرکت ارتباطات  ــتا همکاری الزم را با ش به هم نوعانمان می دانیم و در همین راس
ــدی و غیر نقدی به  ــم و دیگری جمع آوری کمک های نق ــاخت انجام دادی زیرس
همت کلیه پرسنل کارخانجات مخابراتی ایران بود که کلیه کمک های جمع آوری 
شده توسط نمایندگان شرکت به استان خوزستان ارسال و بین هموطنان عزیزمان 

توزیع گردید.

  با توجه به اینکه اقتصاد دیجیتال در اولویت اسـت و در این راستا 
شرکت ها و فعاالن حوزه ICT قدم بر می دارند، شما به عنوان کارخانه 
نوآور و فعال در راسـتای اجرای پـارک اقتصاد دیجیتال چه اقداماتی 

انجام دادید؟
ــرم ارتباطات و فناوری  ــاب آقای مهندس آذری جهرمی وزیر محت ــا دارد از جن ج
اطالعات و جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور و 
معاونین و مدیران کل این دو عزیز تشکر ویژه ای نمایم . همچنین از جناب آقای 
دکتر رحیمی استاندار محترم فارس و جناب آقای مهندس رحمانی معاون ایشان 
به دلیل حمایت های بی دریغ شان از مجموعه ITMC تشکر و قدردانی می نمایم. 
شرکت کارخانجات مخابراتی ایران قابلیت تبدیل شدن به هاب منطقه جنوب کشور 
در حوزه الکترونیک و مخابرات را دارد. در سال 1397 با اعالم آمادگی شرکت، وزیر 
محترم ارتباطات و فناوری اطالعات در این خصوص پیشنهاداتی را ارائه فرمودند و 
در اسفند ماه 1397 بازدیدی توسط جناب آقای دکتر ستاری معاون محترم رئیس 
جمهور و هیأت همراه ایشان و مسئولین محترم استانی از شرکت ITMC  صورت 
ــت و متعاقب آن با بازدید جناب آقای مهندس جهانگرد معاون محترم وزیر  پذیرف
ــان، مقرر گردید که کارخانجات  ــات و فناوری اطالعات و هیأت همراه ایش ارتباط
مخابراتی ایران با تخصیص فضائی به مساحت قریب به 14000 متر مربع تبدیل به 
سومین پارک اقتصاد دیجیتال کشور و یا دومین کارخانه نوآوری کشور گردد، لذا 
مقرر شد که این مهم در قالب تفاهم نامه ای چهارجانبه فی مابین وزارت ارتباطات 
ــت جمهوری، استانداری فارس و  و فناوری اطالعات، معاونت علمی و فناوری ریاس
ــش ماه آینده شاهد انجام  ــاءاهلل تا ش کارخانجات مخابراتی ایران انجام گردد و انش

این تفاهم و توافق باشیم.
این موضوع به جذب استارت آپ های حوزه مخابرات، الکترونیک و فناوری اطالعات 

گفت و گوی
 ویژه



13
98

اه 
د   م

ردا
��

/ خ
 45

ره  
ما

ش
w

w
w

.4
G

ne
w

s.
ir

20

گفت و گوی
 ویژه

ــایان توجهی می نماید. شرکت ITMC با بهره مندی  ــور کمک ش در جنوب کش
ــیار خوب و توان تولیدی باالئی که دارد می تواند به رشد و  ــاخت های بس از زیرس
ــازی استارت آپ ها کمک قابل توجهی نماید. از طرفی به فرمایش مقام  تجاری س
معظم رهبری، یکی از راه های ایجاد اشتغال از طریق استارت آپ ها و شرکت های 
دانش بنیان می باشد که با راه اندازی پارک اقتصاد دیجیتال و یا کارخانه نوآوری 
در محل ITMC به واقع ما نیز توانسته ایم در همین مسیر حرکت کنیم که نوید 

بخش آینده ای روشن برای این مجموعه بزرگ صنعتی می باشد.

  با توجه به سـاخت تجهیزات مخابراتی توسـط مجموعه شـما در 
شـرایط فعلی، اگر تحریم هـا را کنار گذاریم، آیـا می توانید به عنوان 
یک صادرکننده صاحب نام در دنیا مطرح شـوید؟ چین از چه الگویی 
اسـتفاده کرده که توانسته اسـت بازار دنیا را به خود اختصاص دهد؟ 
شرکت های چینی در بحث R&D خوب عمل کرده اند و مجموعه شما 
در این زمینه خوش درخشـیده است؛ آیا این بخش برای توسعه بازار 

به شما کمک کرده است؟
ــت و اگر شرکت ها نتوانند با سرعت تغییرات تکنولوژی  امروزه عصر تکنولوژی اس
ــرکت هایی همچون کوداک نیز با  ــوند. ش خود را وفق دهند نمی توانند موفق ش
همین اشتباه استراتژیک بازار خود را به رقبا واگذار کردند. ما نمی توانیم خودمان 
را با چین مقایسه کنیم زیرا مشوق های صادراتی آنها تفاوت بسیاری با ما دارد. ما 
ــاهد صادرات کاال و خدمات در سطح کالن  امیدواریم که با حمایت های دولت ش
ــیم و یکی از موارد مهم در صادرات بحث استاندارد است. در کشور ما بسیاری  باش
ــرکت ها دارای تکنولوژی و توان بسیار باالیی هستند، اما به دلیل عدم داشتن  از ش
استانداردهای بین المللی قادر به صادرات محصوالت خود نمی باشند، لذا می بایست 
به سمت تولید محصوالت با استانداردهای مورد قبول بین المللی حرکت نماییم. در 
حال حاضر و متاسفانه با عنایت به افزایش نرخ ارز، تقریبا ارزان ترین نیروی کار در 
ــک مزیت رقابتی در صادرات نام  ــت و از این موضوع می توان به عنوان ی ایران اس

برد. 
ــت که قابل رقابت با محصوالت مشابه  نکته بعدی کیفیت محصوالت تولیدی ماس

ــازی نیز  ــت. اگر در کنار دو فاکتور اصلی قیمت و کیفیت، استانداردس خارجی اس
ــا و بازارهای صادراتی تحقیقات و  ــام گیرد و از طرفی در خصوص ارزیابی رقب انج
ــل خوبی صورت پذیرد، به جرات می گویم که می توانیم در بازارهای منطقه  تحلی
ــمگیری داشته باشیم که این موضوع عالوه بر رونق تولید می تواند به  حضور چش
ــک نوسانات نرخ ارز  ــایان توجهی نماید و ریس صرفه جویی و ارزبری نیز کمک ش

برای شرکت های تولیدی را کاهش دهد.

  با توجه به افزایش هزینه های تولید، مواد اولیه و نیروی انسانی در دوره 
اخیر، وضعیت تولید و درآمد کارخانه شما به چه صورت بوده است؟

در شرکت هایی مثل ITMC که کاالهای تخصصی تولید می کنند و مشتریان خاص 
دارند افزایش بی رویه و خارج از عرف هزینه ها به هیچ وجه نسبت منطقی با افزایش 
ــف مخابراتی از پیچیدگی های خاصی  ــد ندارد و از طرفی فضای رقابتی در صن درآم
برخوردار است و برخی از رقبا حاضرند به هر قیمتی برنده مناقصه باشند و در برخی 
مواقع رقابت سالمی صورت نمی گیرد و به همین دالیل به نسبت افزایش هزینه ها، 
ــت. نوسانات نرخ ارز برای تولیدکنندگان داخلی بسیار  افزایش درآمد نخواهیم داش
مهلک است و می بایست ارز نیمایی در کمترین زمان به تولیدکنندگان اختصاص 
ــفانه اینچنین نمی شود که دولت و بانک مرکزی می بایست در این  یابد که متاس
ــاری با افزایش حقوق  ــال ج ــند و از طرف دیگر در س خصوص تمهیداتی بیاندیش
ــم  ــدیم که به هیچ وجه قابل پیش بینی نبود، اگر به چش 36/5 درصدی مواجه ش
کارمندان به این موضوع بنگریم، با توجه به کاهش قدرت خرید، بسیار تصمیمی 
ــود، اما در مقام کارفرما به هیچ وجه این افزایش در پروژه های  ــا و منطقی ب به ج
ــرکت قابل جبران نیست، چرا که به طور میانگین در پروژه های تولیدی سهم  ش
ــت و از طرفی با افزایش روزمره  ــتمزد حدود 40 درصد قیمت تمام شده اس دس
مواد اولیه و سربار نیز مواجه شدیم، حال چطور می شود که این افزایش هزینه ها 
ــود پروژه جبران کنیم؟ بنابراین دولت می بایست برای تولیدگنندگان نیز  را در س
مشوق های حمایتی در نظر بگیرد تا به نوعی هزینه های تحمیلی به تولیدکننده 

تا حدودی جبران شود. 
ــت که ITMC در حال حاضر  ــاره کنم این اس مطلب دیگری که مایلم به آن اش
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ــت، متأسفانه بعد از تعطیالت  ــرکت دانش بنیان تولیدی در کشور اس بزرگترین ش
دهه فجر متوجه شدیم که وضعیت شرکت از دانش بنیان تولیدی نوع یک به دانش 
ــیار شگفت زده شدیم چرا که دیگر  ــت! که بس بنیان تولیدی نوع دو تغییر کرده اس
ــیم با وجود آنکه با دقت نظر در ترکیب  نمی توانیم از معافیت مالیاتی برخوردار باش
سهامدارای شرکت پر واضح است که ITMC شرکت خصوصی است، لذا امیدواریم 
که دوستانمان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مساعدت الزم را در این 

خصوص انجام دهند تا بیش از این حق ITMC در این خصوص تضییع نگردد.

  بـا توجه به قانون الزام شـرکت ها و اپراتورها به خرید داخل که با 
توجه به سـال گذشته و افزایش قیمت ارز توجیه بیشتری پیدا کرده، 
آیا تولید داخل در حوزه مخابرات در تمام بخش ها توانسـته وارد شود 
یـا حوزه هایی اسـت که ما تولید داخل نداریم و آیا این قانون توسـط 

اپراتورها انجام می شود یا نه؟
تغییرات تکنولوژی در دنیا در زمان کمی صورت می پذیرد. برای انطباق و داشتن 
ــاخص های خاصی نیاز داریم. شرکت های خارجی که در  تکنولوژی روز دنیا به ش
ــرکت های ایرانی نمی باشند و  ــتند دیگر حاضر به همکاری با ش ایران حضور داش
ــمت  ــیم و به س ــی جواب ایمیل های ما را هم نمی دهند. باید آینده نگر باش حت
ــیار خوبی  ــرکتی همچون ITMC توان تولید بس اقتصاد مقاومتی گام برداریم. ش
دارد، اما سرمایه در گردش ندارد. اگر اپراتورها در تولید تجهیزاتی که ارزبری دارد 
و هم اکنون وارداتی است فقط سرمایه گذاری کنند، ما آمادگی انتقال دانش فنی، 
ــور را داریم و حتی می توانیم تجهیزات  تکنولوژی و تولید تجهیزات در داخل کش
ــورد نیاز اپراتورها را به صورت انحصاری برای آنها تولید کنیم که در این صورت  م
هم به چرخه تولید داخل و رونق تولید کمک کرده ایم و هم از خروج ارز از کشور 

جلوگیری کرده ایم.
مطمئن باشید اگر دولت، کارفرما و تولیدکننده در کنار هم قرار گیرند و هدف گذاری 
درستی انجام دهند، می توانیم بسیاری از تجهیزاتی که در حال حاضر وارداتی است 

را در داخل کشور تولید کنیم.

  در پایان اگر نکته ای است بفرمایید.
ــت و در حال رشد و شکوفایی  ــرکت ITMC در مسیر مناسبی قرار گرفته اس ش
می باشد، البته یک سری نامالیمات برون سازمانی و درون سازمانی وجود دارد که 
 Cash Flow قوی و R&D ــتیم. شرکت های آینده نگر به در حال مدیریت هس
مناسب نیاز دارند. سرمایه گذاری در R&D در شروع هزینه بر است اما در نهایت 
برای شرکت سودآوری های زیادی دارد و به پیشرفت روند تولید و توسعه شرکت 
کمک می نماید از طرفی می بایست شرکت را به یک سازمان وظیفه ای تبدیل کنیم 
و در سطح کشور نیز می بایست وظیفه محور عمل نمائیم و وظیفه هر نهاد و سازمانی 
ــازمان می بایست به  ــخص گردد و هر ارگان و س در چرخه اقتصادی و تولیدی مش
وظیفه اش به درستی عمل نماید و باید شاخص ها مشخص گردند تا امکان اندازه گیری 

و مانیتور عملکرد هر سازمان فراهم گردد.
ــتیم و آن هدف ارتقاء و  ــترک در تالش هس ــا در ITMC برای یک هدف  مش م
ــور می باشد. در رسیدن به این  اعتالی نام بزرگ ITMC در صنعت مخابرات کش

هدف با تالش خانواده بزرگ ITMC تا به امروز موفق بوده ایم. باز هم تکرار می کنم 
که ما به حمایت نیاز داریم و نباید شرکت هایی مانند ITMC را دولت و مسئولین 
استانی در این مقطع رها نمایند. باید تمام و کمال از ما حمایت کنند و در مقابل، 
دولت هم به ازای کمک و حمایتی که کرده انتظاراتی دارد که در پایان سال مالی 
ــل مطالبه می نماید. باید  ــه تعیین کرده از من به عنوان مدیرعام ــا دوره ای ک و ی
دقیقا کارآمدی من را به عنوان مدیرعامل ارزیابی نمایند، ما نباید مدیرانمان را به 
ــران ایجاد نماییم. وقتی به مدیران  ــال خود رها کنیم و حیاط خلوت برای مدی ح
ــئولیت بخواهیم. بهتر است مدیرانمان را در  اختیاردادیم، از طرف دیگر از آنها مس
یک فرآیند شایسته ساالری انتخاب کنیم. در فضای رقابتی نیز شاهد رقابت های ناسالم 
توسط برخی از رقبا هستیم که متأسفانه نظارت صحیحی صورت نمی گیرد و امیدواریم 
ــرکت مخابرات  ــور و ش با ورود نهادهای نظارتی و مراقبت هایی که در اپراتورهای کش
ایران در حال انجام است روز به روز شاهد فضای رقابتی سالم و عادالنه باشیم به عنوان 
ــد و بزرگترین مناقصه  مثال در همین مناقصه همراه اول که ITMC برنده آن ش
ــت از یک طرف شاهد خود تحریمی و  ــور تا کنون بوده اس تجهیزات Power کش
ــیاری بودیم که متأسفانه  ــاهد تخریب ITMC و هجمه های بس از طرف دیگر ش
ــیاری و تدبیر  ــبختانه با هوش ــت، ولی خوش ــور نیس زیبنده صنعت مخابرات کش
مدیرعامل، هیأت مدیره و معاونین محترم شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه اول( 
ــت برنده این مناقصه بزرگ  مناقصه روند قانونی خود را طی کرد و ITMC توانس
ــاب آقای مهندس فرهنگ، مدیرعامل محترم  ــد و جا دارد در همین جا از جن باش
همراه اول، هیأت مدیره محترم و معاونین محترم همراه اول تشکر ویژه ای نماییم که 
تسلیم جوسازی ها و تخریب ها نشدند از طرفی می خواهم تشکر ویژه ای از خانواده 
بزرگ ITMC داشته باشم که با درک صحیحی که از وضعیت شرکت داشتند به این 
باور رسیدند که با مشارکت، تالش مضاعف، از خودگذشتگی و کار تیمی می توان به 
موفقیت های بزرگی دست پیدا کرد و امروز تمام افتخارات و موفقیت های کسب شده 
ــت ماه مدیرعاملی بنده مرهون زحمات و تالش های کلیه کارمندان  در طول هش
ــکر و قدردانی می نمایم از حسن اعتماد  ــد و همچنین تش عزیز ITMC می باش
ــرم ارتباطات و فناوری اطالعات و  ــاب آقای مهندس آذری جهرمی، وزیر محت جن
معاونین و مدیران کل محترم وزارتخانه به اینجانب، که اعتمادشان قوت قلبی است 
برای بنده تا بتوانم شرکتی را که مبتال به بسیاری از مشکالت مختلف می باشد را در 
مسیر توسعه و شکوفایی به سر منزل مقصود برسانم و از این طریق بتوانم دینم را به 
صنعت و تولید کشور عزیزم ادا نمایم. امروزه اقتصاد و تولید کشورمان به دلیل اعمال 
تحریم های ظالمانه در شرایط خاصی به سر می برد لذا می توانیم با اتحاد و اعتماد به 
یکدیگر و خصوصاً به جوانان کشورمان و مدیران الیقی که وجود دارند و کمتر دیده 
می شوند و یا به آنها بها داده نمی شود، همانطور که در هشت سال جنگ تحمیلی 
ــربلند و موفق شدیم در این جنگ اقتصادی هم با اتکاء به جوانان کشورمان قطعاً  س
سربلند خواهیم شد. نباید با جوسازی ها، تخریب ها و حاشیه سازی ها انگیزه، جسارت، 
شجاعت و خالقیت را از مدیرانمان سلب نمائیم و باید فضائی را مهیا کنیم که امثال 
بنده به عنوان سربازان جنگ اقتصادی با جان و دل در این عرصه حضور داشته باشیم و 

بتوانیم فارق از منّیت به رشد و رونق چرخه تولید و صنعت کشور کمک نمائیم.
ما می توانیم
چو ایران نباشد تن من مباد

 در همین جا اعالم می نمایم؛ در صورتیکه در س��ال جاری  بین 35 تا 
40 میلیارد تومان س��رمایه در گردش در اختیار داشته باشم متعهد  
می ش��وم که  در پایان سال 1398 شرکتی 160 تا 200 میلیاردی را 

تحویل خواهم داد.

از نظام بانکی کش��ور می توان به عنوان یکی از بزرگترین مشکالت و 
موانع تولیدکنندگان در سال رونق تولید نام برد. در شرایط فعلی نقش 
بانک ها در رونق تولید، بسیار حائز اهمیت است. نظام بانکی باید اصالح 

شود، چرا که به جای کمک به رونق تولید، سد راه تولید است.
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سندیکا

ــگاه روز جهانی ارتباطات که  ــندیکای مخابرات حاضر در نمایش شرکت های عضو س
ــوالت و خدمات خود  ــرم افزار مخابراتی بودند، محص ــخت افزار و ن تولیدکنندگان س
شامل تجهیزات نسل جدید، سیستم های اکتیو و پسیو نوری، مدیریت عملیات شبکه، 
ــارژینگ یکپارچه، نرم افزارهای ارتباطی، مرکز تلفن مبتنی بر IP، اینترنت اشیاء،  ش
ــاخت مدار چاپی و مونتاژ  آنتن های قابل حمل ماهواره )دریایی و ریلی(، تکنولوژی س

پیشرفته و مودم را عرضه کردند. 

در حاشیه برگزاری مراسم روز جهانی ارتباطات که در سالن همایش های شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار شد، 18 شرکت عضو سندیکای صنعت 
مخابرات ایران دستاوردهای جدید خود را به نمایش گذاشتند. 

شرکت های عضو سندیکای صنعت مخابرات ایران در سال 1397، سال حمایت از کاالی 
ایرانی، 40 دستاورد پیشرفته را معرفی کردند که اکنون به تدریج به محصول تولیدی 

تبدیل می شوند و بخشی از آن در رویداد مذکور نمایش داده شد.

ــم، به  ــخنان خود در این مراس ــی از س وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، در بخش
همکاری تنگاتنگ وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و سندیکای صنعت مخابرات 
ــاره و خاطرنشان کرد که در اثر این همکاری، اکنون شرکت های تولیدی  ایران، اش
ــل به 30 درصد  ــبکه های موبای ــبکه های ثابت به 70 درصد و در ش ــی در ش داخل

خودکفایی رسیده اند.

ــندیکای صنعت مخابرات ایران  ــتا مهندس فرامرز رستگار، دبیر س در همین راس
ــندیکا تالش دارد که با یک برنامه ریزی دقیق میزان خودکفایی در  تاکید کرد: س
شبکه های ثابت را از 70 درصد به 85 درصد و در شبکه های موبایل از 30 درصد 
به 50 درصد در سال 98 افزایش دهد که البته برای اجرایی شدن این اقدام مهم، 
ــوری، وزارت صنعت و همراهی اپراتورها هم  ــای وزارت ارتباطات، رگوالت حمایت ه

الزم است.

منایش دستاوردهای رشکت های سندیکای صنعت مخابرات در منایشگاه روز جهانی ارتباطات
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عضو هیات مدیره  سندیکای صنعت مخابرات، گفت: از وزیر محترم ارتباطات می خواهیم 
که به اپراتورها تاکید داشته باشند تا شرایط قراردادی که با خارجی ها چه در بحث پرداخت 
و چه در مباحث دیگر داشتند را با شرکت های داخلی هم داشته باشند. ما تنها شرایط برابر 

با خارجی ها می خواهیم.
مهندس مهرداد میراسماعیلی، مدیرعامل شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید، پیرامون 
نمایش محصوالت جدید این شرکت در نمایشگاه جنبی مراسم گرامیداشت روز جهانی 
ارتباطات که در محل وزارت ارتباطات برگزار شد، گفت: در مراسم روز جهانی ارتباطات، 
دو محصول برای معرفی داشتیم که بر روی یک محصول تکیه کردیم و آن هم رونمایی از 
مودم های LTE سمت مشتری با دامنه   استفاده در شبکه های موبایل همراه اول و ایرانسل 
یا مبین نت و یا شرکت هایی است که بر روی شبکه ی موبایل، پهنای باند و اینترنت را به 

صورت ثابت ارائه می دهند، می باشد.
وی، ادامه داد: از طریق این محصول ارائه شده در نمایشگاه توانستیم از خود کارخانه به 
صورت مستقیم بر بستر اینترنت همراه اول ارتباط برقرار کنیم و آقای مهندس جهرمی 
توانستند با مدیر کارخانه صحبت کنند و از نزدیک شاهد نحوه تولید مودم در ایران باشند. 
این مودم ها در کشور تولید می شوند و تنها قطعاتی که برای تولید این محصول، از خارج 
وارد می شود، چیپ ست ، خازن و مقاومت است، اما تمام مراحل به طور کامل در ایران انجام 
می شود.میراسماعیلی، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر هشت ماه است که با یکی از اپراتورها 
بحث تست داخل شبکه نمونه اولیه را داشتیم. نیازها برای مدیریت نرم افزاری که بر مبنای 
مدیریت های از راه دور مودم برای ارائه ی کیفیت بهتر به مردم است را کامال تست کردیم، 

اپراتورها با رشکت های خارجی و داخلی یکسان قرارداد ببندند

اعامل سیاست های اقتصاد مقاومتی باعث رونق تولید شد

تنها خواستار مواجهه در رشایط برابر با خارجی ها هستیم

عضو هیات مدیره  سندیکای صنعت مخابرات:

شروع تولید انبوه از دیروز شروع شد و وزیر محترم ارتباطات هم مشاهده کردند و یک نمونه 
به ایشان هم ارائه شد تا بتوانند تست کنند.

ــندیکای صنعت مخابرات، افزود: محصول دیگری که در نمایشگاه  عضو هیات مدیره  س
عرضه کردیم، پروژه FTTH یا GPON بود و با محصوالت داخلی دیگر که از شرکت 
تولیدکننده داخلی در بحث OLT  است به طور کامل تست شده و در شبکه  مخابراتی 
ایران استفاده شده است. وی، اظهار کرد: به طور کلی تمام مودم های باسیم سمت مشتری 
که با فیبر یا سیم به داخل منازل می رود را تولید کردیم و توانستیم با حمایت بخش های 
مختلف و تالش کارکنان، تولید مودم های بی سیم را داشته باشیم و اولین محصول را  ارائه 

کنیم و در تالشیم تا پایان امسال محصول دیگری هم معرفی کنیم.

 U.TEL ــور مشتری های ما هستند و برند میراسماعیلی، گفت: اپراتورهای اصلی کش
محصول داخلی و ثبت شده  ما در کشور است و نزدیک به هفت سال است که فعالیت 
می کند که در بین مردم جا افتاده است و با توجه به اینکه محصول داخلی بود، بازخوردهای 
خوبی از مردم گرفتیم و کاربران رضایت خاطر خوبی داشتند و توقع چنین کیفیتی از 
محصول ایرانی نداشتند و پیش بینی می کنیم که به زودی به کشورهای منطقه، صادرات 
داشته باشیم.مدیرعامل شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید، خاطرنشان کرد: حمایتی که 
در یک  سال گذشته به دلیل سیاست های اقتصاد مقاومتی از بخش داخلی شد و وزارت 
ــالمی، تاکیدات زیادی هم بر حمایت و استفاده از تولید و  ــورای اس صنعت و مجلس ش
ظرفیت داخل داشتند، کمک بزرگی به ما کرد.وی، گفت: از اواسط سال 96 حمایت های 
بیشتری از ما شد که باعث شد رونق زیادی در بحث تولید داشته باشیم. از سال گذشته 
شرکت ما با توجه به آنکه هیچ کمک مالی از ارگانی نگرفتیم و با سرمایه  خصوصی خودمان 
ــد خوبی داشته ایم و در حال حاضر می توانیم از شیفت اول  ــده است، رش کارها انجام ش
ــتغالزایی داشته باشیم.عضو هیات مدیره   ــیفت دوم هم برویم و حدود 200 نفر اش به ش
سندیکای صنعت مخابرات، افزود: با توجه به نیاز بازار و استفاده از محصوالت جانبی و برخی 
خدماتی که ارائه می دهیم، معتقدیم که اگرتولید ما به ظرفیت واقعی که در وزارت صنایع 
گفته شده و 560 هزار مودم در سال است برسد، می توانیم 500 نفر اشتغالزایی داشته 
باشیم که رقم باالیی در بحث IT است و اشتغال غیرمستقیم هم حدود 1000 نفر خواهد 
بود.مدیرعامل شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید، تاکید کرد: از وزیر محترم ارتباطات 
می خواهیم که به اپراتورها تاکید داشته باشند تا شرایط قراردادی که با خارجی ها چه در 

بحث پرداخت و چه در مباحث دیگر داشتند را با شرکت های داخلی هم داشته باشند.
وی افزود: ما شرایط برابر با خارجی ها می خواهیم و توان مان را به آنها می رسانیم. اپراتورها 
رفتار مناسبی با تولیدکنندگان داخلی داشته باشند تا رونق اتفاق افتد. بحث سرمایه  در 
گردش به بحث مهمی برای شرکت های داخلی تبدیل شده است و اگر اپراتورها کمک 

نکنند، به تولیدات داخلی ضربه  بزرگی وارد می شود.
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  تأکید بر حرکت های نوآورانه برای حل چالش های شهری
دکتر پیروز حناچی شهردار تهران، در این نشست ضمن تأکید بر حرکت های نوآورانه 
برای حل چالش های شهری، گفت: مهم ترین مشکالت شهر را اگر با مشارکت و حضور 

مردم حل کنیم، موفق تر هستیم.

بررسی مدیریت هوشمند پسامند شهری در نخستین رویداد از سلسله برنامه های 
»تهران هوشمند، تهران نوآور«

رویداد مدیریت هوشمند پسماند شهری به عنوان اولین نشست از سلسله 
رویدادهای ارائه نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران، اردیبهشت 

ماه 97 در ایوان شمس برگزار شد.

ــهر جمع آوری و حمل می شود،  ــطح ش وی، با بیان اینکه روزانه 9 هزار تن زباله در س
گفت: زباله ها را به جنوبی ترین مناطق تهران می بریم و همچنین 45 هزار تن نخاله را 
به سمت جاده آبعلی منتقل می کنیم. هزینه حمل و ارزش این مواد، بال استفاده بودن 

آنها و همچنین مشکالت زیست محیطی که پیش می آورد از جمله چالش هایی است 
که باید برای آن چاره ای اندیشید.

  استقبال و حمایت از استارتاپ ها برای حل معضالت شهر تهران
ــتقبال و حمایت از  ــت کلی  ما برای حل معضالت در تهران، اس حناچی، افزود: سیاس
استارتاپ هاست اما آنچه نیازمندیم در حوزه پسماند، دیدن این مساله به عنوان یک 

چرخه است و نه یک پروژه.
شهردار تهران، خاطرنشان کرد: قدم اول در حوزه پسماند، کاهش تولید زباله است و قدم 

بعدی تفکیک از مبدا که باید تمام توان مان را ابتدا بر روی این دو گام متمرکز کنیم.

  تشریح برنامه های تهران هوشمند در افق 1400
در ادامه این رویداد، دکتر محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری تهران، با 
ــاره به برنامه تهران هوشمند در افق 1400، گفت: آغاز 100 پروژه شهر هوشمند،  اش
تخصیص فضای الزم برای 100 کسب و کار نوآور، راه اندازی 10 مرکز زندگی هوشمند 
)living lab(، راه اندازی پنج مجتمع فناوری و نوآوری شهری و راه اندازی آزمایشگاه 
شهر هوشمند )Test Bed(  از مهم ترین برنامه های آینده ما برای تبدیل پایتخت به 

شهری هوشمند است.

ایجاد فرصت برای بهره گیری توسط شرکت های نوآور با ایده های خالق
ــازمان برای  ــر پروژه های این س ــروری ب ــپس ضمن م ــازمان فاوا، س مدیرعامل س
هوشمندسازی تهران، گفت: فرصت های زیادی در کنار چالش های شهر موجود است 
ــرکت های نوآور و استارتاپ هایی با ایده های خالق می توانند از این فرصت ها  که ش

استفاده کنند. 
وی ادامه داد: ما می توانیم در این خصوص برای این شرکت ها فضای کار ایجاد کنیم. 
ــان را در اختیار آن ها قرار  همچنین اعطای مجوزهای الزم برای انجام فعالیت هایش
دهیم. سرمایه گذاری، تخصیص فضای تبلیغات شهری و زیرساخت های فنی الزم از 

دیگر امکانات و کمک های شهرداری تهران به کسب و کارهای خالقانه است.

  برنامه ریزی برای تعامل با همه بازیگران اکوسیستم نوآوری
ــله رویدادهای ارائه  ــت از سلس فرجود، در ادامه با ابراز رضایت از برگزاری اولین نشس
نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران، گفت: از ابتدای کار مدیریت شهری جدید 
سعی بر تعامل با همه بازیگران اکوسیستم نوآوری داشتیم. رویداد »اینوتهران« که اولین 
ــته بندی چالش ها و نیازهای  ــتیم در ادامه این تعامالت و موجب دس گام آن را برداش

شهری و جمع آوری ایده ها و ارائه راهکارهاست.
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ــهری از زنجیره تولید تا  ــماند ش ــپس با تأکید بر اینکه در همه موضوعات پس وی، س
تفکیک، جمع آوری، دفع و بازیافت زباله زمینه  انجام کار جدی و نوآورانه فراهم است، 
گفت: با تغییر روال ها و تبدیل شیوه های دستی به مکانیزه می توان به داده های درست 
رسید و تحلیل این داده ها می تواند در توصیف شرایط موجود به ما کمک بسیاری کند و 
پس از آن و بر اساس اطالعات به دست آمده است که می توان تصمیمات درستی گرفت 

و مدیریت و نظارت هوشمندانه ای داشت.

  با ایجاد خدمات نوآورانه می توان تحریم ها را بی اثر کرد

ــکوفایی نیز در ادامه، رونق نوآوری را  علی وحدت، مدیرعامل صندوق نوآوری و ش
مستلزم تعامل همه ذی نفعان دانست و گفت: عرصه  شهری مملو از فرصت هاست و 
با راه های خالقانه می توان بسیاری از چالش ها را حل کرد و با ایجاد خدمات نوآورانه 

می توان تحریم ها را بی اثر کرد و موجب رونق تولید شد.

  تهیه طرح جامع پسماند شورای شهر تهران تا پایان سال جاری 
رضا عبدلی، مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری تهران، نیز در این نشست با اشاره به 

تولید روزانه 58 هزار تن زباله در کشور، گفت: این در حالی است که تهران به تنهایی 
نزدیک به 15 درصد زباله تولیدی کشور را به خود اختصاص داده است.

ــرایط اقتصادی جدید و همچنین بهره گیری از الگوی صرفه  وی، افزود: با ایجاد ش
ــاماندهی که در حوزه پسماند ظرف سال های گذشته  ــط شهروندان و س جویی توس
ــاهد کاهش هزار تنی پسماند در غرب  ــت نسبت به سنوات قبل ش ــده اس اعمال ش

تهران بوده ایم.
ــود به تهیه  ــری از صحبت های خ ــماند، در بخش دیگ ــازمان پس ــل س مدیرعام
ــال جاری اشاره کرد و افزود:  ــماند شورای شهر تهران تا پایان س طرح جامع پس
ــماند شهر تهران تا پایان سال جاری تهیه شود و چشم  امیدواریم طرح جامع پس
انداز آینده شهر تهران در حوزه پسماند به روشنی مشخص شود؛ همچنین مدرن 
ــتور کار سازمان مدیریت پسماند قرار  ــازی ناوگان مدیریت پسماند نیز در دس س

گرفته است.

  بازماندگان از حرکت انقالبی در عرصه کسب و کارهای نوین، 
متضرر خواهند شد

در ادامه  این نشست، محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران نیز با ابراز رضایت از 
ــمت هوشمندسازی را الزامی دانست و گفت: در دنیا  برگزاری این رویداد، رفتن به س
ــده و اگر ما به این حرکت نپیوندیم  ــب و کارهای نوین انجام ش انقالبی در عرصه کس

متضرر خواهیم شد.

در پایان این رویداد جلسه پرسش و پاسخی میان شرکت کنندگان از استارتاپ ها، 
ــتاب دهنده ها و شرکت های نوآور و همچنین دانشجویان و پژوهشگران شهری  ش
ــازمان پسماند و همچنین  ــهرداری و مدیرعامل س ــازمان فاوای ش با مدیرعامل س
ــکوفایی برگزار  ــازمان نظام صنفی رایانه ای و صنــدوق نوآوری و ش نمایندگان س

شد.
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5G رونمایی از نخستین لپ تاپ مجهز به

چینی ها گوی رقابت را از اسپیکرهای هوشمند آمریکایی ربودند

ساناز توکلی افشار

کوالکام و لنوو در جریان برگزاری نمایشگاه کامپیوتکس 2019 نخستین لپ تاپ مجهز 
به شبکه 5G در جهان را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادند.

رویداد کامپیوتکس 2019 که در شهر تاپیه، مرکز تایوان برگزار می شود، میزبان رونمایی 
یک محصول جدید و شگفت انگیز بود که با همکاری کوالکام و لنوو تحت توسعه قرار 
دارد و قرار است عنوان نخستین لپ تاپ مجهز به شبکه 5G را به خود اختصاص دهد.

این لپ تاپ که در غرفه شرکت تراشه ساز کوالکام در معرض دید شرکت کنندگان و 
بازدیدکنندگان نمایشگاه کامپیوتکس 2019 قرار گرفت، از پردازنده اسنپدراگون سی 
ایکس 8 که به مودم های 5G x55 مجهز است، بهره می برد. گفته می شود پردازنده های 
اسنپدراگون سری 8cx نخستین پردازنده های 7 نانومتری جهان به شمار می روند که 

می تواند تکنولوژی شبکه نسل پنجم اینترنت 5G را برای کاربران به ارمغان بیاورد.
جانسون ژیا، نایب رئیس بخش کسب و کار رایانه های شخصی شرکت لنوو در گفتگو 
ــه های  ــبکه 5G بر مبنای تراش ــگر تک رادار گفت: لپ تاپ های مجهز به ش با گزارش
اسنپدراگون ساخت شرکت کوالکام توسعه داده خواهد شد که بدین ترتیب عمر باتری 

باال  و عملکرد فوق العاده و شگفت انگیز رقم خواهد زد.
وی در ادامه تاکید کرد: همین مساله موجب می شود که این محصول برای عالقمندان 
به بازی های رایانه ای و مصارف گیمینگ به کار بیاید و طرفداران زیادی را به سمت و 
سوی خود جذب کند.البته هنوز هیچکدام از این دو شرکت جزئیات بیشتری درباره این 
محصول منتشر نکرده اند ولی احتماالً ویژگی و طراحی ظاهری آن نهایی نشده و ممکن 

است بعد از رونمایی و عرضه رسمی، تغییر و تحوالت متعددی در آن ایجاد شود.
با توجه به آنکه هنوز زیرساخت های الزم برای برقراری شبکه نسل پنجم اینترنت 5G در 
تایوان وجود ندارد، کوالکام به منظور نشان دادن قابلیت های لپ تاپ های لنوو ویدئویی را 
از طریق یوتیوب در غرفه خود به نمایش گذاشت تا قدرت و تکنولوژی به کار رفته در 
این محصول جدید را جلوه داده و برای کاربران و عالقمندان به محصوالت فناوری به 

نمایش بگذارد. بر اساس engadget ، در یک سال اخیر تالش اپراتورهای مخابراتی 
و غول های تکنولوژی برای توسعه فناوری شبکه اینترنت 5G شدت گرفته و هریک 
ــرکت های مخابراتی مناطق مختلف جهان وارد  ــند تا با همکاری ش از آنها در تالش
همکاری و مذاکره شوند. کشورهای بسیاری در سراسر جهان از جمله ایاالت متحده 
آمریکا، کانادا، استرالیا، چین، کره جنوبی، ژاپن و بسیاری از کشورهای اروپایی و غیره با 
 5G همکاری بزرگترین اپراتورهای جهان در حال برقراری نسل پنجم اینترنت همراه

هستند و در این زمینه فعالیت های گسترده ای را انجام داده اند.
ــرکت های مخابراتی و اپراتورهای فعال در جهان نظیر نوکیا،  ــیاری از بزرگترین ش بس
ــدت در حال رقابت برای راه اندازی  ــون، هواوی، ال جی، اسپرینت و غیره به ش اریکس
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.

آمارها حاکیست که برندهای چینی بیشترین عرضه اسپیکرهای هوشمند در سه ماهه 
نخست سال 2019 را به خود اختصاص داده اند.اسپیکرهای هوشمند یکی از آن دسته 
از گجت هایی هستند که این روزها از محبوبیت و استقبال بی نظیری از سوی کاربران 
برخوردار شده است.بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اسپیکرهای هوشمند سریع تر 
ــال های آتی سهم  ــد خود ادامه داده و در س از ابزارهای واقعیت مجازی و افزوده به رش
بسیار بیش تری از بازار ابزارهای هوشمند و دیجیتال را از آِن خود خواهند کرد.بر اساس 
آمارهای منتشر شده از سوی کارشناسان فعال در مؤسسه تحقیقاتی و آماری کانالیس، 
ــد بازار خرید و فروش اسپیکر های هوشمند در چین رشد  این طور که به نظر می رس
بسیار قابل توجهی داشته و آمارها نشان می دهد که برندهای چینی تولید کننده این 
گجت های هوشمند خانگی در نخستین فصل سال جاری میالدی رشد ساالنه 500 
ــبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده اند.در بازه زمانی چهار ماه  درصدی را نس
نخست سال جاری میالدی حدود 10.6 میلیون دستگاه اسپیکر هوشمند به بازارهای 
جهانی عرضه شده است که در این میان 51 درصد از اسپیکرهای هوشمند فروخته شده 

به برندهای چینی تعلق دارد.
ــپیکرهای هوشمند به شرکت های  ــت که برترین تولیدکنندگان اس این در حالی اس
آمریکایی همچون آمازون، مایکروسافت، گوگل و اپل تعلق دارند ولی به نظر می رسد 
کاربران در کشورهای مختلف تمایل چندانی به خریداری آنها نشان نداده و در عوض 

برندهای چینی را برای خریداری و استفاده خود ترجیح داده اند.
بر اساس گزارش وب سایت تک کرانچ، برای مقایسه باید گفت شرکت های چینی تولید 
کننده هوشمند 51 درصد از سهم بازارهای جهانی این محصوالت را به خود اختصاص 
دادند در حالی که برندهای آمریکایی در همین بازه زمانی با عرضه پنج میلیون دستگاه 

اسپیکر هوشمند تنها توانستند 24 درصد از سهم بازارهای جهانی را کسب کنند.
ــیاری از کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری بر این باورند که برندهای  بس
چینی تولید کننده اسپیکرهای هوشمند همچون شرکت های توسعه دهنده موبایل، با 
رمز موفقیت »قیمت های پایین تر در قبال کیفیت باال« بازارهای جهانی را قبضه کرده اند 
و مسلم است که کاربران آن هم در شرایط اقتصادی کنونی جهان، ترجیح می دهند که 

محصوالت مقرون به صرفه و ارزان قیمت تری را تهیه و استفاده کنند.
از جمله موفق ترین برندهای تولید کننده اسپیکرهای هوشمند در چین می توان به بایدو، 
ــیائومی و علی بابا اشاره کرد که تحت تأثیر تقارن فصل تعطیالت چینی ها با فصل  ش
چهارم سالم 2018 روند استقبال از اسپیکر های هوشمند این برندهای چینی در بازه 

زمانی مذکور رشد و افزایش قابل توجهی پیدا کرد.
ــمند باید گفت که این  ــپیکرهای هوش ــه طور کلی در توصیف وظایف و معرفی اس ب
ــتن مشغله، وسایل  ــمند به کاربران امکان می دهند تا در صورت داش گجت های هوش
خانگی خود را با دستورهای صوتی کنترل کنند، به عنوان مثال، از وضعیت آب و هوا و 
جدیدترین اخبار روز مطلع شوند، تایمر و زنگ هشدار برای خود تنظیم کنند، با دوستان 
و خانواده خود تماس صوتی برقرار کرده و به مخاطبان موردنظر خود پیام متنی ارسال 
کنند. همه این کارها بدون دخالت دست کاربر و تنها با ارسال یک پیام و دستور صوتی 

به اسپیکر هوشمند انجام خواهد گرفت.
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لباس مجازی استارت آپ هلندی 9500 دالر فروخته شد

آمازون برای شناسایی احساسات کاربر گجت پوشیدنی می سازد

گوگل از نسل دوم »گوگل گلس« رونمایی کرد

ــی مجازی را به قیمت 9500 دالر فروخته است. این  ــتارت آپ هلندی لباس یک اس
ــده اما فقط در فضای  ــاس طرح های دوبعدی لباس های معمول ابداع ش لباس براس
مجازی وجود دارد.به گزارش انگجت، با فراگیر شدن شبکه های اجتماعی برخی افراد 
برای تبلیغ و همچنین جلب توجه دوستان آنالینشان لباس می خرند. اکنون کاربران 
ــه صورت دیجیتالی وجود دارند و در واقعیت  می توانند لباس هایی بخرند که فقط ب

وجود ندارند.
ــدی Fabricant Dapper Labs یک لباس  ــتارت آپ هلن ــتا اس در همین راس
دیجیتالی را به قیمت 9500 دالر در بالکچین فروخته است. طراح، لباس را براساس 
عکس برای مشتری ابداع می کند.این لباس براساس طرح های دو بعدی ابداع می شود 
که برای دوخت لباس های معمولی به کار می روند. بنابراین می توان نمونه واقعی لباس 
را نیز تولید کرد.هرچند این ایده کمی عجیب به نظر می رسد اما لباس های ابداع شده 
با این شیوه بسیار واقعی به نظر می رسند. از سوی دیگر برخی ادعا می کنند چنین 
ــی به حفظ محیط زیست کمک می کند. زیرا به این ترتیب نیازی نیست برای  لباس
ــی که فقط چندبار استفاده می شود، پارچه و مواد زیادی هزینه کرد.به هرحال  لباس
به گفته کارشناسان کاالهای مجازی در حقیقت اشیایی هستند که ابداع و فروخته 

ــوند و می توان در فضای آنالین و بازی های رایانه ای از آن استفاده کرد. این در  می ش
حالی است که چنین کاالهای مجازی بسیار گرانبها هستند.

طبق گزارش های رسیده به نظر می رسد آمازون مشغول ساخت یک گجت پوشیدنی 
است که با صوت فعال می شود و می تواند احساسات کاربر را شناسایی کند.

به گزارش بی جی آر، آمازون مشغول ساخت یک گجت پوشیدنی است که با صوت فعال 
می شود و می تواند احساسات انسان را تشخیص دهد. این گجت پوشیدنی مانند ساعت 

مچی روی دست بسته می شود و در حقیقت یک محصول رصد سالمت است.
این گجت در Lab126 آمازون تحت توسعه است و تیم سازنده اکو وفایر فون مشغول 

کار روی آن هستند.
گجت پوشیدنی آمازون که با یک اپلیکیشن موبایل همخوان می شود، در حال حاضر 
ــرم افزارهای مختلف صدای کاربر را  ــتفاده از میکروفون و ن Dylan نام گرفته و با اس

بررسی و در نتیجه وضعیت احساسی او را تشخیص می دهد.
احتماالً این دستگاه به کاربر مشاوره می دهد چگونه به طور مناسب با افراد دیگر ارتباط 
ــیدنی به طور تجاری ساخته  ــخص نیست این گجت پوش برقرار کند. البته هنوز مش
ــال  ــال 2017 میالدی ثبت و در س ــود یا خیر. اما حق امتیاز اختراعی که در س می ش
گذشته تأیید شده بود، حاکی از آن است که آمازون قصد ساخت گجتی را دارد که با 
صوت فعال می شود و می تواند احساسات کاربر را تشخیص دهد.در این حق امتیاز اشاره 
شده که الکسا می تواند با کمک فناوری جدید خوشحالی، شادمانی، خشم، ناراحتی، غم، 

ترس، خستگی، استرس و احساسات دیگر را ردیابی کند.

به گزارش دیلی میل، در نسخه جدید »گوگل گلس« طراحی جدید، دوربین، پردازنده 
پیشرفته تر و همچنین بروزرسانی های دیگری انجام شده است.

این عینک واقعیت افزوده برای مشتریان معمولی قابل دسترس نیست و افراد هدف آن 
کارکنان کارخانه ها و سایر مکان ها است.

گوگل گفت: تاکنون در محیط کار این عینک توسط کارکنان مورد استفاده قرار گرفته 
است تا آن ها دستورالعمل های مورد نظرشان را بررسی کنند و یا ویدئو و یا عکس های 

بازبینی را ارسال کنند.
مشتریان ما هم عکس العمل خوبی نسبت به این محصول نشان داده اند و گفته اند که 
کیفیت بهتر، افزایش سرعت در تولید و کاهش هزینه ها از مزایای استفاده از عینک بوده 

است. به همین دلیل نسخه دوم »گوگل گلس« به تولید رسید.
گوگل اعالم کرده که این دستگاه با استفاده از پلتفرمی ساخته شده که پردازنده قوی تر 

و موتور هوش مصنوعی جدیدی را برای عینک به ارمغان می آورد.
بنابراین مدیریت قدرت، عملکرد اجرایی، دید رایانه ای و توانایی های پیشرفته یادگیری 

ماشین عینک بهبود یافته است.

ــده که به کاربران اجازه  دوربین مطلوب تری هم برای »گوگل گلس« جدید تعبیه ش
می دهد با کیفیتی بهتر فیلمبرداری کنند.

یک پورت »یواس بی« هم به عینک افزوده شده که عمر باطری را بیشتر کرده و شارژ 
عینک را سرعت بخشیده است.البته باید گفت که گوگل قصد ندارد به این زودی ها این 

عینک را در دسترس مشتریان قرار دهد.
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دلیل آنکه آمریکا نتوانست جهان را علیه هواوی متحد کند، چیست؟

آن سوی
مرزها

ــته علیه هواوی به بهانه نگرانی های  ــال گذش ــمنی دولت آمریکا از اوایل س دش
امنیتی آغاز شد و در متقاعد و همراه کردن بسیاری از کشورهای جهان نیز برای 
ــد هنوز در  تحریم این غول تکنولوژی چینی تالش زیادی کرد اما به نظر می رس
ــیاری از هم پیمانانش همچنان عالقمند به همکاری با  ــده و بس این امر موفق نش

هواوی هستند.

ــزات مخابراتی و دومین  ــعه دهنده تجهی هواوی که بزرگترین تولیدکننده و توس
ــود، در طول یک سال  ــوب می ش ــازنده و عرضه کننده موبایل در جهان محس س
ــیاری از کشورهای هم  ــوی دولت ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و بس اخیر از س
پیمانش به شدت تحت فشارهای سیاسی و تجاری قرار گرفته است و بسیاری از 
ــتفاده از محصوالت هواوی و نصب تجهیزات مخابراتی و فعالیت  این کشورها اس
این شرکت چینی را تحت تأثیر اتهامات جاسوسی برای دولت چین و نقض حریم 

خصوصی کاربران، ممنوع اعالم کرده اند.

ــمع  ــتراق س ــی و اس ــال 2018 میالدی بود که ترامپ به اتهام جاسوس اوایل س
ــایر آمریکایی ها دستور  ــمند چینی از مقامات کاخ سفید و س ــی های هوش گوش
ــواوی و زد تی ای را  ــرکت ه ــت فعالیت و توقف فروش محصوالت دو ش ممنوعی
ــعی داشت تا سایر  ــور صادر کرد. بعد از آن با ادامه فرافکنی س در خاک این کش
ــترالیا، نیوزلند، ژاپن، بریتانیا و سایر  ــورهای هم پیمانش همچون کانادا، اس کش
ــورهای اروپایی را تحت تأثیر نگرانی های امنیتی علیه تجهیزات به کار رفته  کش
ــاخت های مخابراتی هواوی، با خود  ــی های هوشمند و زیرس در محصوالت، گوش

یک صدا و همراه کند.

ــت آمده است، با اینکه در چند ماه اخیر  ــاس گزارشی که در واشنگتن پس بر اس
اخبار و گزارش های متعددی از سوی بسیاری از این کشورها مبنی بر ممنوعیت 
ــر شده است،  ــانه ها منتش ــرکت چینی در رس فعالیت و فروش محصوالت این ش
ــی و دولتی، عدم همکاری و  ــد که برخالف فرمان های حکومت اما به نظر می رس
ــواوی از لحاظ اقتصادی نتایج مثبتی برای آنها به  ــو قراردادهای مخابراتی با ه لغ
ــعه و برقراری  ــد آورد و در عوض، موجب عقب ماندن آنها از توس ــان نخواه ارمغ

زیرساخت های مربوط به شبکه نسل پنجم اینترنت همراه 5G خواهد شد.

ــترش تالش و  ــزون محبوبیت فناوری های نوین و گس ــا توجه به افزایش روزاف ب
ــای بین المللی برای برقراری و  ــرکت های مختلف تکنولوژی و اپراتوره فعالیت ش
ــعه زیرساخت های الزم برای فناوری نسل پنجم اینترنت ، می توان گفت که  توس
ــت و هر  یک ماراتن و رقابت تنگاتنگ میان این غول های تکنولوژی درگرفته اس
ــرکت مخابراتی باشند که امکان  ــتین اپراتور و ش ــند نخس یک از آن ها در تالش
ــی و بهره برداری از جدیدترین نسل اینترنت را در اختیار کاربرانشان قرار  دسترس
ــتانداردهای پیشنهادی برای  ــبکه تلفن همراه 5G، اس ــل پنجم ش می دهند. نس
ــل جدید ارتباطات سیار است که پس از نسل چهارم شبکه تلفن همراه فعلی  نس

ارائه می شود.

ــازمان های تنظیم مقررات  ــی و س ــرکت های مخابرات ــیاری از ش پیش تر نیز بس
ــعه  رادیویی و اینترنتی در جهان در مورد صرفه اقتصادی و هزینه های مالی توس
ــبکه 5G در میان اپراتورهای فعال در جهان خبر داده و اظهار نظر  و برقراری ش
ــایر شرکت های  ــه با س ــک در مقایس کرده بودند که همکاری با هواوی بدون ش
ــون و نوکیا دارای صرفه اقتصادی بسیار بیشتری است و در  ــابه نظیر اریکس مش
ــرایط بحرانی اقتصاد کشورهای مختلف جهان، قطع همکاری با شرکتی که از  ش

هزینه های کمتری برخوردار است، چندان عاقالنه و منطقی به نظر نمی رسد.
برخی از کشورها نظیر بریتانیا، آلمان، ژاپن و نیوزلند بعد از آنکه تحت تأثیر فشار 
ــرکت چینی قطع همکاری می کنند،  ــالش آمریکا اعالم کرده بودند با این ش و ت
ــرار دادن فعالیت هواوی  ــی مقررات برای تحت نظارت و کنترل ق ــال برخ از اعم

ــی علیه محصوالت و تجهیزات آن خبر داده بودند به  و کاهش نگرانی های امنیت
 ،5G ــعه زیرساخت های مربوط به شبکه نسل پنجم اینترنت گونه ای که در توس
ــته  ــات اصلی و هس ــواوی نمی تواند از تجهیزات و ابزارهای خود برای تأسیس ه
ــایر تجهیزاتی که در آن تراشه ای  ــبکه استفاده کند و تنها در ارائه س مرکزی ش

وجود ندارد و نگرانی های امنیتی به صفر کاهش می یابد، اجازه فعالیت دارد.

ــکاری و فعالیت های  ــزارش داده بود که در خصوص ادامه هم ــر BBC گ پیش ت
مخابراتی هواوی در دولت کشورهای مختلف اختالف نظر شدید و پررنگی وجود 
ــیم کرد  ــه طور کلی می توان در حال حاضر جهان را به دو قطب تقس ــه ب دارد ک
ــی هواوی از  ــی از آنها تحت تأثیر نگرانی های امنیتی و احتمال جاسوس که برخ
ــول تکنولوژی را بر  ــم خصوصی کاربران قطع همکاری با این غ ــات و حری اطالع
ــل پنجم اینترنت 5G ترجیح داده اند و برخی دیگر  ــبکه نس ــعه فناوری ش توس
ــان نداده و ترجیح  ــورها نیز توجه زیادی به اتهامات وارده علیه هواوی نش از کش
ــاخت های مخابراتی و ارتباطی شبکه 5G آنها هرچه سریع تر  می دهند که زیرس
ــرکت هواوی برقرار و راه اندازی شود چراکه اوالً این شرکت بزرگترین  توسط ش
توسعه دهنده تجهیزات مخابراتی در جهان به شمار می رود و دوماً اینکه فعالیت 

سایر اپراتورهای مشابه صرفه اقتصادی برای دولت ها نخواهد داشت.

از کشورهایی که برخالف تالش و فشارهای آمریکا همچنان به همکاری با هواوی 
ادامه داده اند، می توان به کره جنوبی، هند، مالزی، اندونزی، تایلند، ویتنام، ژاپن، 
ــیاری از کشورهای خاورمیانه اشاره  ــه، هلند و بس آفریقای جنوبی، آلمان، فرانس

کرد.

با این که دولت چین و شرکت های هواوی و زدتی ای همگی این اتهامات از سوی 
آمریکا 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.
به گفته برخی از کارشناسان و تحلیلگران، به نظر می رسد که تالش آمریکا برای 
ــایر کشورها با شرکت هایی نظیر هواوی به منظور ضربه زدن به  قطع همکاری س
اقتصاد چین و افزایش تبعات منفی جنگ تجاری میان این کشور با آمریکا باشد 
چراکه هواوی با فروش بسیار خوب و عملکرد موفقیت آمیزی که در زمینه عرضه 
ــمند و هم چنین ارائه خدمات مخابراتی دارد، توانسته  ــی و گجت های هوش گوش
است گردش مالی بسیار خوبی را برای چین به ارمغان بیاورد و در صدر فهرست 
پرفروش ترین برندهای تکنولوژی و گوشی های هوشمند حتی باالتر از اپل آمریکا 
ــک  ــورهای مختلف از هواوی بدون ش ــت. گرفتن بازار فروش کش قرار گرفته اس
ــد و  ــرکت تأثیرگذار باش می تواند در کاهش قابل توجه میزان فروش کلی این ش

ضربه مهلکی به اقتصاد چین وارد کند.

تینا ضمیری آذر
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راهکار هواوی برای دور زدن تحریم اندروید

سهام داران آمازون با خداحافظی از فناوری تشخیص هویت مخالفت کردند

آن سوی
مرزها

به نظر می رسد که هواوی به منظور دور زدن تحریم های گوگل و لغو الیسنس استفاده از 
اندروید، قصد دارد سیستم عامل اختصاصی یکپارچه ای را برای محصوالتش ارائه و منتشر 
کند.چندی پیش بود که ریچارد یو از مدیران ارشد هوآوی اعالم کرده بود که این شرکت 
چینی ترجیح می دهد در شرایط کنونی به سیستم عامل اندروید وفادار باقی بماند اما اگر به 
هر دلیلی امکان استفاده از آن وجود نداشته باشد، باز هم جای نگرانی نخواهد بود چرا که 
هواوی از مدت ها پیش به فکر ارائه یک سیستم عامل اختصاصی بوده و در صورت لزوم آن 

را جایگزین اندروید خواهد کرد.
ــنس استفاده از سیستم عامل اندروید از سوی  حاال با توجه به تحریم هواوی و لغو الیس
گوگل، به نظر می رسد که این تعبیر به واقعیت پیوسته و هواوی احتماالً مجبور خواهد بود 
از برنامه دوم )پالن بی( خود استفاده کرده و سیستم عامل اختصاصی خودش را توسعه 
دهد.یکی از همان نخستین احتماالتی که بعد از انتشار خبر تحریم هواوی از سوی گوگل 
مطرح شد، ارائه و توسعه یک سیستم عامل اختصاصی توسط هواوی بود که به عقیده 
کارشناسان و تحلیلگران، به منظور رهایی از وابستگی به سیستم عامل های ارائه شده توسط 
شرکت های آمریکایی نظیر اندروید گوگل بر روی میز گزینه های احتمالی مقابله با تحریم 

این شرکت چینی قرار گرفته است.
اما این تحلیل گران بر این باورند که این کار در شرایط کنونی عاقالنه و موفقیت آمیز به شمار 
خواهد آمد چرا که شرکت های بسیار قدرتمندتر، نظیر مایکروسافت نیز به منظور رقابت 
با سیستم عامل های اندروید و iOS اپل تالش کرده بودند تا با ارائه سیستم عامل موبایلی 

اختصاصی توجه برای رضایت کاربران را به سوی خود جلب کنند اما ناموفق بودند.
بر اساس گزارش وب سایت gsmarena، حاال اخبار ضد و نقیضی در رسانه های مختلف 
جهان منتشر شده است که نشان می دهد هواوی قصد دارد جایگزین سیستم عامل اندروید 

را تا چند ماه دیگر، احتماالً در پاییز سال جاری منتشر کند.
این طور که گفته می شود به نظر می رسد که هواوی تصمیم گرفته است یک سیستم عامل 
یکپارچه که برای تمامی دستگاه های الکترونیکی و هوشمند همچون موبایل، رایانه، تبلت، 
تلویزیون، خودرو و سایر گجت های پوشیدنی هوشمند مورد استفاده است، ارائه کند که 

قابلیت کار با اپلیکیشن های اندرویدی و همچنین تحت وب را نیز خواهد داشت.
برخی دیگر از کارشناسان مدعی شدند که این پروژه به این زودی دست یافتنی نیست 
و برخالف ادعای برخی از رسانه ها به نقل از ریچارد ریو، تا انتشار رسمی و نهایی سیستم 

عامل اختصاصی هواوی زمان زیادی الزم بوده و باقی مانده است.
ــرکت های ممنوعه برای تجارت با ایاالت متحده را  ــت جدیدی از ش دولت ترامپ فهرس
اعالم و منتشر کرد که در آن نام شرکت چینی هوآوی به عنوان بزرگ ترین توسعه دهنده 

تجهیزات مخابراتی و عرضه کننده گوشی های هوشمند در جهان به چشم می خورد.
ــت،  ــک محدودیت های جدیدی که آمریکا برای هواوی وضع و اعمال کرده اس بدون ش
تأثیرات منفی و تبعات گسترده ای را درپی خواهد داشت و این بدان معناست که دیگر 
ــرویس اختصاصی ارائه شده توسط گوگل را استفاده کند و  قادر نخواهد بود هرگونه س
ــتم عامل اندروید توسط هواوی تنها محدود به الیسنس های متن باز  ــتفاده از سیس اس
ــکالت و کشمکش های دولت آمریکا با هواوی از  ــک مش و AOSP خواهد بود.بدون ش
جنجال برانگیزترین و خبرسازترین اتفاقات سال 2018 میالدی بود که به نظر می رسد 
به این زودی تمام نخواهد شد.هواوی که بزرگترین تولیدکننده و توسعه دهنده تجهیزات 
مخابراتی و دومین سازنده و عرضه کننده موبایل در جهان محسوب می شود، در طول یک 
سال اخیر از سوی دولت ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، و بسیاری از کشورهای هم پیمانش 
به شدت تحت فشارهای سیاسی و تجاری قرار گرفته است و بسیاری از این کشورها اعم از 
آمریکا، کانادا، استرالیا، نیوزلند، ژاپن و برخی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان و بریتانیا 
استفاده از محصوالت هواوی و نصب تجهیزات مخابراتی و فعالیت این شرکت چینی را 

تحت تأثیر اتهامات جاسوسی برای دولت چین ممنوع اعالم کرده بودند.
با اینکه دولت چین و شرکت هواوی همه این اتهامات را بارها رد و تکذیب کردند، به نظر 
می رسد که نگرانی در مورد جاسوسی از اطالعات کاربران در کشورهای مختلف علیه این 
اپراتورهای مخابراتی همچنان وجود دارد.از طرفی دیگر، جنگ تجاری چین و آمریکا نیز به 
نگرانی های امنیتی علیه هواوی در توسعه زیرساخت های مربوط به شبکه 5G مزید بر علت 

شده و در حال حاضر آتش اختالفات آنها را شعله ورتر از قبل کرده است.

علیرغم خطاهای فراوان محصوالت مجهز به فناوری تشخیص چهره که امنیت و حریم 
شخصی افراد را به خطر می اندازد، سهام داران آمازون با توقف فروش محصوالت مجهز 

به این فناوری به دولت آمریکا مخالفت کردند.
ــهام داران عمده شرکت آمازون با پیشنهادی در مورد توقف  ــین ایج، س به گزارش آس
فروش محصوالتی که در آنها از فناوری تشخیص چهره استفاده شده، با نهادهای دولتی 

در ایاالت متحده مخالفت کرده اند.

ــرکت آمازون حامیان زیادی دارد، اما تنها 2.4 درصد از  اگر چه این تصمیم در کل ش
سهام داران عمده این شرکت در رأی گیری که روز جمعه به همین منظور انجام شد از 

تصمیم یادشده حمایت کردند.
ــی میزان خسارات وارده به  ــنهادی دیگری برای بررس پس از این مخالفت، طرح پیش
ــخصی مردم آمریکا به علت استفاده از فناوری تشخیص  آزادی های مدنی و حریم ش
چهره آمازون نیز تنها با حمایت 27.5 درصدی سهام داران اصلی شرکت آمازون مواجه 

شد.
فناوری تشخیص چهره شرکت آمازون موسوم به Rekognition توسط پلیس برخی 
ــایی مظنونان و مجرمان استفاده  ایالت های آمریکا مانند اورگان و فلوریدا برای شناس
می شود. اما Rekognition بارها افراد عادی را به عنوان مجرم شناسایی کرده و باعث 
دستگیری های اشتباه و هتک حرمت و آبروی افراد شده است. میزان این اشتباهات تا 
بدان حد باال بوده که مقامات محلی برخی ایاالت آمریکا مانند کالیفرنیا پلیس را مجبور 

به توقف استفاده از فناوری تشخیص چهره آمازون کرده اند.
با توجه به اینکه جف بزوس مدیرعامل آمازون تنها کنترل 16 درصد از کل سهام این 
شرکت و حق رأی را در اختیار دارد، تصمیمات یک طرفه وی در این زمینه نافذ و قابل 
اجرا نخواهد بود. از همین رو ممکن است در صورت افزایش اعتراض ها در این زمینه، 

کنگره آمریکا هم وارد عمل شود.
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آن سوی
مرزها

پول دیجیتال فیس بوک با نام گلوبال کوین عرضه می شود

مدیریت اسکرین شات های گوشی با اپلیکیشن جدید موزیال

ترجمه  آنی سخنرانی با کمک هوش مصنوعی گوگل

شرکت فیسبوک با مقام های مالی در آمریکا و بریتانیا تماس گرفته اند تا مجوزهای الزم 
را بگیرند و پول دیجیتال، یا رمزارز )cryptocurrency( خود را راه بیندازد.

ــی، برنامه فیسبوک این است که تا سال 2020 رمزارز خود را در  به گزارش بی بی س
چند کشور عرضه کند. نام مقدماتی که فیسبوک به این رمزارز داده گلوبال کوین )سکه 

جهانی( است.
مارک زاکربرگ، مدیر فیسبوک، ماه گذشته با مارک کارنی، رئیس بانک مرکزی بریتانیا 

دیداری داشته و درباره مسائل مرتبط با راه اندازی رمزارز جدید گفتگو کرده است.
رمزارز شبکه پرداخت دیجیتال است که تراکنش های مالی در آن با رمزنگاری و عموما 
به طور غیرمتمرکز، بدون نهادی مانند بانک مرکزی، انجام می شود. بیت کوین رمزارزی 
است که در پرداخت های دیجیتال از آن استفاده گسترده ای می شود و پس از محبوبیت 

آن، انواع دیگر پول دیجیتال هم به عرضه شده است.
بنا به گزارش ها، فیسبوک می خواهد ارزش رمزارز خود را با دالر آمریکا تعیین کند. این 
برخالف رویه ارزهای مجازی دیگر چون بیت کوین خواهد بود که ارزش گذاری متمرکز 

ندارند و نرخ برابری آنها با پول های رایج نوسان های شدیدی دارد.
فیسبوک عالوه بر تماس با مقام های دولتی، با نهادهای مالی خصوصی نیز در تماس 

است تا حواله پول را ارزانتر و بدون استفاده از حساب بانکی ممکن کند.
فیسبوک پیشتر هم سعی کرده بود که شیوه پرداخت خود را ایجاد کند و به کاربرانش 

ــتقبال چندانی از این پروژه نشد، فیسبوک به آن  ــال که اس ارائه کند اما پس از دو س
خاتمه داد.

اگر از رمزارز فیسبوک استقبال شود، این شرکت که دو میلیارد کاربر دارد درباره عادات 
مصرفی جمعیت به اطالعات بسیار ارزشمندی دست می یابد.

فیسبوک در سال های اخیر برای عملکردش در حفظ حریم خصوصی کاربران و فروش 
اطالعات آنها به شرکت های دیگر با انتقادهای زیادی مواجه بوده است.

ــعه دهنده مرورگر اینترنتی فایرفاکس، با ارائه  ــرکت توس ــرکت موزیال به عنوان ش ش
ــریع تر و ساده تر  ــن جدید به کاربران اجازه می دهد به مدیریت هرچه س یک اپلیکیش
اسکرین شات های خود بپردازند.در صورتی که شما نیز برای مقاصد مختلف نظیر کاری، 
تحصیلی و شخصی اقدام به گرفتن اسکرین شات از صفحه نمایش گوشی خود می کنید، 
موزیال که شرکت توسعه و ارائه دهنده مرورگر اینترنتی و محبوب فایرفاکس به شمار 
ــت که کاربران با دانلود و نصب یک اپلیکیشن جدید  می رود، به تازگی اعالم کرده اس
منتشر شده توسط این شرکت قادر خواهند بود اسکرین شات های گرفته و ذخیره شده 

در گوشی خود را به بهترین و ساده ترین شکل ممکن مدیریت کنند.

ــگاه های آنالین و  ــن که Firefox ScreenshotGo نام دارد، در فروش این اپلیکیش
ــتور قابل دسترسی و دانلود برای کاربران گوشی های  اینترنتی همچون گوگل پلی اس
اندرویدی است که البته هنوز بر روی پلتفرم فروشگاه اپ  استور اپل قرار نگرفته است 
ــخه آی او اس آن نیز در دسترس قرار  ــد که در آینده ای نزدیک نس ولی به نظر می رس
خواهد گرفت.این اپلیکیشن قابلیت جدید و منحصر بفردی دارد که به کاربر این امکان 
را می دهد با تایپ نوشته و محتویات تصویر، اسکرین شات موردنظر را جست جو و پیدا 
کند و از آن استفاده کند. این قابلیت تنها برای تصاویر اسکرین شات حاوی متن و نوشته 

قابل کاربرد است و سایر عکس های بدون نوشته را شامل نمی شود.
ــاس گزارش وب سایت the verge، این قابلیت که با بهره گیری از فناوری های  بر اس
ــینی طراحی و توسعه داده شده است  نوین همچون هوش مصنوعی و یادگیری ماش
تمام اسکرین شات های موجود در کارت حافظه و گالری گوشی کاربر را پشت سر هم به 
صورت نتایج جست جو ردیف کرده و به نمایش می گذارد تا کاربر تصویر موردنظرش 
را در میان انبوهی از تصاویر اسکرین شات گرفته شده، پیدا و استخراج کند و در صورت 

نیاز، آن را در شبکه اجتماعی خود به اشتراک بگذارد.
تقریباً می توان گفت این اپلیکیشن با قابلیت مذکور شباهت بسیار زیادی به گوگل لنز 
دارد که با استفاده از هوش مصنوعی قادر است متون داخل عکس را تشخیص داده و به 

کاربر در یافتن تصاویر کمک بسزایی کند.

گوگل سیستم هوش مصنوعی تازه ای را ابداع کرده که قادر به ترجمه آنی صحبت های هر 
فردی است و برای این کار نیازی به دسترسی به متن مکتوب سخنان وی ندارد.به گزارش 
آسین ایج، این سیستم جدید Translatotron نام دارد و از توانایی باالیی برای درک 
معنای واژه ها و نیز ارتباط منطقی آنها در هر جمله برخوردار است و می تواند با سرعت 
مناسب و با واژه گزینی منطقی، نتیجه ای قابل قبول را در دسترس کاربران قرار دهد.یکی از 
ویژگی های جذاب و منحصر به فرد این سیستم هوش مصنوعی، توانایی حفظ ویژگی های 
صوتی سخنرانی اصلی است. به بیان دیگر اگر سخنران اصلی بر روی کلیدواژه های خاصی 
ــود تا فردی که  ــد، در ترجمه نیز بر روی همان کلیدواژه ها تاکید می ش تمرکز کرده باش
ــود و برداشتی دقیق از  ــخنران ش به ترجمه گوش می دهد، متوجه نقاط مورد تاکید س
ــد.گوگل مدعی است توجه به همین نکات موجب شده تا  صحبت های وی داشته باش
Translatotron عملکردی کامالً طبیعی و غیرماشینی داشته باشد.این شرکت هنوز 

اعالم نکرده استفاده عمومی و تجاری از این خدمات چه زمانی ممکن خواهد شد.
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مایکروسافت تحریم هواوی را به ضرر آمریکا می داند

سایت اپل به خاطر استخدام هک شد!

آسوشیتدپرس: اطالعات 885 میلیون فایل آژانس امالک آمریکایی فاش شد

آن سوی
مرزها

ــرکت های بزرگ  ــه دنبال اصرار دولت ترامپ برای تحریم هواوی، تعداد زیادی از ش ب
ــادی بر ضد این تصمیم موضع گرفته اند که از جمله آنها می توان به  ــاوری و اقتص فن

مایکروسافت اشاره کرد.
به گزارش سی جی تی ان، پس از آنکه 173 شرکت تجاری مختلف در آمریکا با ارسال 
نامه ای سرگشاده خطاب به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایاالت متحده خواستار پایان 
جنگ تجاری با چین شدند، چند شرکت فناوری این کشور مانند مایکروسافت و جنرال 
الکتریک در مورد کنترل های صادراتی که بر علیه برخی شرکت های چینی مانند هواوی 

اعمال می شود، اظهار نگرانی کرده اند.
ــال نامه ای خطاب به وزارت بازرگانی آمریکا هشدار  ــافت با ارس در این میان، مایکروس
داده که تحریم های یادشده می تواند به انزوای آمریکا در حوزه همکاری های تحقیقاتی 
ــیب بزند. دولت آمریکا از مایکروسافت  ــور آس بین المللی بینجامد و به منافع این کش
ــودداری کند. اما  ــدوز برای نصب بر روی تولیدات هواوی خ ــته تا از فروش وین خواس
مایکروسافت فعالً این درخواست را نپذیرفته است.جنرال موتورز هم با صدور بیانیه ای 
در این زمینه به همکاری های این شرکت با هواوی در حوزه هایی مانند هوش مصنوعی 
اشاره کرده و افزوده که تحریم هواوی می تواند به تحقیقات در حال انجام در این حوزه 

لطمه بزند.در عین حال بنیاد خالقیت و فناوری اطالعات در امریکا هم هشدار داده که 
ممنوعیت های صادراتی کاخ سفید بر علیه هواوی به کاهش درآمد صادراتی 56 میلیارد 

دالری و از دست رفتن 74 هزار فرصت شغلی در پنج سال آینده منجر می شود.

ــرکت اپل او را استخدام کند، اقدام به هک  ــترالیایی به امید این  که ش یک نوجوان اس
کردن سایت آن کرد.به گزارش انگجت، اگر شما یک نوجوان بودید و امیدوار بودید که 
در یک شرکت غول فناوری کار کنید، چه راهی در پیش می گرفتید؟ به احتمال زیاد 
برنامه تحصیلی خود را طبق آن تنظیم می کردید و امیدوار بودید که در نهایت یک روز 
برای کارآموزی و استخدام به آن شرکت بروید. اما یک نوجوان استرالیایی از روشی غیر 

معمول استفاده کرده است.
این نوجوان اپل را هک کرده و به جرم خود اعتراف کرده است، در حالی که اعالم کرده 

امیدوار بوده است این کار باعث شود در شرکت اپل مشغول به کار شود.
ــنیده بوده که یک نوجوان اروپایی چنین کاری کرده و اپل او را استخدام کرده  وی ش
است و تصور می کرده پس از هک کردن اپل یک شغل در انتظار او خواهد بود. در حالی 
که قانون نظر دیگری دارد.خوشبختانه این موضوع موجب زندانی شدن این نوجوان نشد 
و تنها به پرداخت 500 دالر استرالیا جزای نقدی و 9 ماه رفتار مناسب و تحت نظر بودن 
محکوم شد.این نوجوان 13 ساله بود، وقتی که عملیات هک را شروع کرد و دادستان 
در مورد او گفت که این نوجوان از آن زمان از توانایی های تکنولوژیک خود در راه خوب 
استفاده کرده است.وی می خواهد در رشته امنیت دیجیتال و جرم شناسی در دانشگاه 
تحصیل کند.اما موضع اپل نسبت به این اتفاق چه بود؟ هیچ کس از جانب اپل در مورد 
این اتفاق اظهارنظر نکرده است. در عوض اپل تاکید کرد که کارمندان هوشیارانه از این 
شرکت مراقبت و محافظت می کنند و تالش برای هک را قبل از گزارش دادن به پلیس 

مهار می کنند.
اپل می گوید در اثر این هک اطالعات شخصی هیچ کس در معرض خطر قرار نگرفته 
است. برخی نوجوانان ناآگاه باید بدانند که فقط باید در مدرسه خوب کار کنند تا شغل 

مناسبی به دست بیاورند.

اختاللی در اپلیکیشن اینترنتی یک آژانس امالک آمریکایی شماره حساب بانکی و اطالعات 
حساس 885 میلیون فایل آن را فاش کرده است.به گزارش آسوشیتدپرس، اختالل امنیتی 
در یک آژانس امالک شماره حساب بانکی و اطالعات حساس مربوط به 885 میلیون فایل 
آن را فاش کرده است.نخستین بار وب سایت Kerbs On Security از این اختالل خبر 
ــپس شرکت First American Financial نیز آن را تأیید کرد. اختاللی در  داد و س
اپلیکیشن اینترنتی این شرکت سبب شده هرکسی با دسترسی به مرورگر، بتواند اطالعات 
حساس مشتریان این شرکت را ببیند. البته این شرکت این اختالل را برطرف کرد. اما هنوز 
مشخص نیست آیا افرادی با مقاصد مجرمانه به اطالعات فاش شده، دسترسی داشته اند یا 
خیر.این آژانس امالک دربیانیه اعالم کرد شرکتی را برای بررسی در این زمینه استخدام 
کرده است.اگر 885 میلیون فایل فاش شده، توسط هکرها جمع آوری شده باشند، این 
ــای اطالعات در اینترنت محسوب می شود.به  مورد یکی از بزرگترین عملیات های افش
هرحال دفتر آژانس امالک مذکور در کالیفرنیا است. این آژانس از 800 دفتر خود در 9 

کشور درآمدی معادل 5.7 میلیارد دالر دارد.



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 9 تا 12 سپتامبر2019 معادل 18 
تا 22 شهریور 1398 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 20 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 1000 فرانک سوییس می باشد. 
ــراژ غرفه ها تنها می تواند 9 ، 12، 18  مت
ــد. به ازای هر  ــر مربع باش ، 36 و 50 مت
سه متر مربع یک نفر از شرکت غرفه دار 
ــت. به عنوان  امکان حضور خواهد داش
مثال در 9 متر مربع غرفه، 3 نفر امکان 
دریافت کارت غرفه دار خواهند داشت و 
به ازای هر 3 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 -4day 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 -1day Pass: 

با این کارت ورودی تنها امکان حضور یک روزه در یکی از 4 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: 66128009/66128055-021   شماره همراه: 09128216658

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

 Access Pass prices:

Category (CHF)           Pre-Registration Rate

Executive                                        2,500
Forum                                                     1,000
Forum 1 Day                                         500

Exhibition                                          5
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3 Innovation Factories Under Construction

Iran’s Red Crescent Society Gets High-Tech Boost

ICT Ministry creates 68,000 job opportunities

The construction of three innovation factories, which 
has started in Iranian metropolises, is expected to be 
completed before the end of the current fiscal year 
(March 2020).
“Joining Tehran in its push for establishing tech 
centers, Shiraz, Mashhad and Yazd will host 
innovation factories in the coming months,” Esmaeil 
Qaderifar, an official with the Vice Presidential Office 
for Science and Technology, said. The move is to 
expand the startup and knowledge-based ecosystems 
nationwide.
Qaderifar said the innovation factory in Shiraz, 
Fars Province, is almost complete and will become 
operational in a few months.

By sharing ICT Ministry’s technological capabilities with 
the Iranian Red Crescent Society, 430 rescue centers 
in Iran are getting connected to a secure network 

dubbed «Neuronta» that can sustain communications 
during calamities.
In the wake of natural disasters that battered Iran 
over the past few months, the Iranian Red Crescent 
Society and the Information and Communications 
Technology Ministry have joined forces to set up 
mechanisms that can make rescue missions more 
effective.
Based on an agreement, 430 rescue centers in Iran 
are to be linked through a locally developed network 
dubbed “Neuronta”, which has been developed 
by Zharf Negar, a subsidiary of the state-owned 
Telecommunications Company of Iran.
Devastating floods hit several Iranian provinces in 
March and April, claiming dozens of lives. Earlier 
in 2017, Kermanshah Province was ravaged by an 
earthquake.

Iran’s Information and Communication Technology 
Ministry has created 68,000 job opportunities, ICT 
Minister Mohammad Javad Azari Jahromi said.
The ministry provided the ground for job creation 
over the past year, he added.
“We hope that plans for job creation will be 
implemented with the cooperation of parliament and 
government.
The plans for providing the infrastructure will be 
announced until late [Iranian calendar month of] 
Khordad, (which ends on June 21), he said.
“We have responsibility toward protecting property 
and privacy of people and they are always on top 
agenda,” he explained.According to statistics released 
by the IranTalent.com, the leading job site and 
online recruitment service in Iran in February 2019, 

the number of jobs created for digital marketing 
businesses and startups grow by 46 percent during 
2018 in comparison to its preceding year. The demand 
for computer experts grew by 14 percent. During 
2018, some jobs like developer had a big share of 
marketing despite the economic crisis Iran is facing. 
According to a report released by the E-Commerce 
Development Center of Iran in September ,2018 
72percent of e-commerce businesses were run with 
less than five persons and only six percent of them 
were companies with more than 30 staff in the 
previous calendar year. Some 43 percent of individuals 
who are active in the field of e-commerce are from 
30 to 40 years old, and 36 percent are between 20 
and 30 years old. Meanwhile, only nine percent of 
e-commerce managers are women.
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Over 1.6 million domains registered in Iran

Online businesses can connect to electronic authentication system

A total of one million and 63,902 Iranian domains 
have been registered until the Iranian calendar month 
of Khordad, which began on May 22.
According to a report released by the Institute for 
Research in Fundamental Sciences, the “.ir”, which 
is the internet country code top-level domain for 
Iran, is on the top list with one million and 55,386 
registrations and “net.ir”, which is the least number 
of domain extension registration, is the final choice 
of Iranian users.

The number of registered domains was one million 
during last Azar month (November 22 - December 
21) and about 968,000 domains registered at the 
end of the Iranian calendar year 1396 (March ,20 
2018).
Iran is one of the pioneering countries in number 
of domain registration in the region with annual 45 
percent growth, according to the report.
The global domain name registrar market by country 
code top-level domain (ccTLD) is expected to grow at 
CAGR %3.9 during the forecast period 2026–2019.
Global Domain Name Registrar Market Report and 
Future Forecast (2026-2016) is the latest report 
published by Straits Research which is committed 
to delivering details of the Domain Name Registrar 
industry.
The competitive landscape of the Domain Name 
Registrar market is a highly crucial section of the 
report that creates a firm portrait of the market’s 
key players and their rivalries. A reader can evaluate 
their position in the market by using this scale 
of reference, while extensively planning their future 
movements to counter the movements of the other 
players in the same areas.

Online business owners can apply for connecting to 
the national electronic authentication system, Shahkar, 
in order to prevent from fraud and impersonation 
in marketing.
Online business, fintechs, and financial applications 
can have access to Shahkar system, the head of the 
Information Technology Organization of Iran, Amir 
Nazemi, said.
Other startups and applications can apply for their 

access to be examined by the organization, he 
added.
Shahkar system does not aim to authenticate the 
users for every activity in the cyberspace services, 
he said.
“All applications do not need to connect Shahkar 
system and in this way, we respect privacy of 
users.”
Shahkar system is considered as an intermediate 
between telecommunication operators and 
authentication authorities.
The operators can obtain authentication of the users 
before providing services for them through this 
system and find out about the nationality of their 
users and in case it is verified they are authorized 
to provide services for them.
The users of telecom operators can get information 
about the phone numbers registered in their names 
through the Shahkar system, which is available on 
mobile government app.
Shahkar system also adapts the identifiers of the 
registered user and service by which, no one 
other than the owner of phone number cannot be 
registered in e-mobile software, mobile banks, online 
stores and other soft wares which, related to private 
information of users.



w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

5

IRAN
,
s

ICT
 Progress

view of the creator is very important. The recognition 
of this fact, makes it easy for the users to see the 
content in the appropriate context.

•Do not label with right or wrong

Aside from your ethical values, define cyberspace as 
a place to share and interact ideas and beliefs. Do 
not restrict the ideas of your kid by making her to 
judge about every fact and categorizing it by good 
and bad.

•A smart customer

One of the aims to content creation is marketing. 
This makes it necessary to analyze a content, which 
our children face in social media as a customer and 
know about the marketing tricks.

•You cannot teach media literacy to children

Teaching media literacy as sit-down lesson is not 
applicable. You should incorporate with your kid in 
her everyday life activities. For little kids you can talk 
about commercials on TV, packages of her toys and 
food. Analyze it and ask her about what she thinks 
and what happens. With older one you can discuss 
viral and news that you see on social media.
According to a statistics released by the education 
ministry, about 20 million internet users out of 56 
million users are below 18 in Iran.
A survey conducted by the ICT ministry revealed 
that only eight percent of Iranian parents monitor 
their children’s online activity.
The survey revealed that Iran is not very successful 
in content creation for children and to control 
children’s online activity.

•Internet and users in Iran

As we mentioned, Generation C has not any 
limitation in age. According to a report released by 
the Statistical Center of Iran released a report on 
cultural behavior of Iranian families on the Iranian 
year calendar 1396 (March -2017 March 2018).
From 60,341,046 of people above 15 years old, a 
total of 53 percent, 31,978,910, are members of 
different social media.
According to the statistics, 94.5 percent are members 
of Telegram, 43.1 percent are members of Instagram 
and 34.3 percent are members of WhatsApp. Imo 
(4.7 percent), Facebook (3.8 percent), Google Plus 
(2.4 percent) and Twitter (1 percent) are on the 
bottom of the list.
Iranians spend an average of one hour and four 
minutes in the social media. Tehran Province is on 
the top with one hour and 31 minutes followed by 
Hormozgan Province with one hour and 18 minutes 
and Gilan Province with one hour and 11 minutes. 
On the bottom of the list is Sistan-Baluchistan 
Province with 32 minutes.

•Media Literacy Index 2018 

Common sense wanted According to the Open 
Society Institute Sofia, the Northwestern European 
countries have the highest potential for resilience 
to the impact of fake news due to the quality of 
education, free media and high trust among people. 
At the other extreme are the Balkan countries, which 
would be more vulnerable to the negative influence 
of fake news and the “post-truth” phenomenon 
mainly because of controlled media, deficiencies 
in education and the low level of trust among 
people.
These are the findings of a new edition of the 
Media Literacy Index by the European Policies 
Initiative (EuPI) of the Open Society Institute Sofia. 
The index assesses the resilience potential to fake 
news in 35 European countries, using indicators for 
media freedom, education and trust in people.
According to the Index 2018 findings, the countries 
which are better equipped to deal with the impact 
of post-truth and fake news are the countries from 
Northwestern Europe the Scandinavian states as 
well as the Netherlands, Estonia and Ireland. This 
coincides with the conclusions of other surveys 
and experts’ opinions, which single out these 
countries in regard to their capacity to tackle fake 
news. The countries with the lowest results are in 
Southeastern Europe – from Croatia to Turkey – 
along with their immediate neighbors Hungary and 
Cyprus. As a rule, the reasons for these results are 
the poor or mediocre performance in education 
as well as the controlled (not free) media. Such 
countries are most likely to be vulnerable to fake 
news and the ensuing negative effects.

•Bottom line

As you see, behavioral competence is necessary 
for children to deal with cyberspace in daily life. 
Teach children to think critically to promise a 
future world full of interaction and authentic news 
and facts. Cyberspace is a part of today world, a 
big part which cannot be ignored!
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Iran’s rank improves 9 steps in Knowledge-based economy

Media literacy and Gen C: How to deal with?

An Iranian official pointed to the improvement of 
Iran from the standpoint of the Knowledge-based 
Economy Index, and said that Iran in the last five 
years in knowledge-based economy has grown from 
25th rank to 16th in the world.
Deputy Head of Investment Attraction Department 
of Iranian Vice President’s Office for Scientific Affairs 
Alireza Daliri made the remarks at the International 
Investment Opportunities Conference in permanent 

grounds of Tehran’s international exhibitions. 
The economic activities without research and 
development are doomed to failure and now Iran 
ranks first in the knowledge-based economy, Daliri 
said. 
The official referred to the activities of 4,000 
medium and high tech companies and said that 
these companies created 300,000 jobs. 
Daliri specified, “%70 of these companies are 
startups. 
Caretaker of Trade Promotion Organization 
Mohammad-Reza Modudi also said at the meeting, 
“We have moved towards venture capitals - as 
one of the most innovative ways of financing - 
to further develop technologies and commercialize 
them. 
He continued, “A venture capital is especially useful for 
small and medium-sized enterprises. venture capital 
will provide corporate finance and simultaneously 
provide business experience to innovative companies; 
for this reason, venture capitals are now one of the 
most efficient methods.

Encountering a kid holding a cellphone or tablet in 
the hand is not a strange picture for us. Nowadays, 
people are born with smart phones and tablets, 
which connect them to cyberspace, a place which is 
a part of our everyday life.
Agree or not, we are now citizens of another type 
of world, we are real people in a space which has 
no border and very little limits and this fact makes 
it hard for parents more than any other group to 
control their children, who should learn ethical and 
legal codes for living in the cyberspace.
In 2012, the digital analyst Brian Solis defined 
Generation C as the «Connected Consumer.» He 
pointed out that anyone who integrates technology 
into their daily routine, regardless of age, shares 
certain qualities.
Depending on whom you talk to, the «C» in Gen 
C can refer to everything from «collaboration» to 
«community,» «computerized,» and «content.» At the 
most fundamental level, however, I like to think that 
Gen C stands for connectivity.
Keep in mind that Gen C is not considered as an 
age group at all and it includes people who are not 
merely online they’re active and engaged in online 
communities, from the familiar social networks to 
product review sites.
The digital transformation and all the cultural 
changes that have accompanied this upswing in 
connectivity.

However, the point is that for members Gen C, 
which includes children and young adults, web 
and cyberspace interactions are the main reliable 
sources.
But what could parents do to deal with this problem? 
The answer is media literacy. This competency can 
save lives of our children.
Media literacy is the ability to identify different types 
of media and understand the messages they’re 
sending. Kids are bombarded with text messages, 
memes, viral videos, social media, video games and 
advertising take in a huge amount of information 
from a wide array of sources, far beyond the 
traditional media.
However, all the media have a common point, 
someone create the content for some reason. As 
a responsible parent you should understand the 
reason and teach your child to understand it as well. 
This is the basis for media literacy.
Interestingly enough, it is not very much related to 
your technical literacy but a behavioral competency.

•Teach your kid not to accept whatever they 
hear

She should learn to think critically in order to save 
her life from fake news, people and even events. 
The characteristic of cyberspace is that everybody 
can create any content and this make it very hard 
to recognize between good and bad. The point of 
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