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دکترسیدستارهاشمی
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات

سرمقاله

اقتصــاد دیجیتــال و اتصال هوشمنــد

اقتصاد دیجیتال به عنوان یک مفهوم کلی به اقتصاد مبتنی بر تکنولوژی های محاسباتی 
اشاره دارد که گاهی تحت عناوین اقتصاد اینترنتی، اقتصاد جدید یا اقتصاد وب مورد اشاره 
قرار می گیرد. طبق اعالم مجمع جهانی اقتصاد، تا سال 2022 بیش از 60 درصد تولید 
ــورهای جهان به صورت دیجیتالی درخواهد آمد که به زعم برخی  ناخالص داخلی کش
کارشناسان این حوزه، مقدمه ای بر انقالب صنعتی چهارم خواهد بود. از آنجا که بخش 
ــت و نقش  خدماتی یکی از بخش های اصلی اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده اس
فناوری اطالعات در این بخش در مقایسه با سایر بخش ها )از قبیل صنعت، کشاورزی و 
نفت( بیشتر است، اقتصاد دیجیتال می تواند بیشترین تاثیر را در بهبود تولید ملی و بهره وری 
در کشور داشته باشد. بنابراین این گستردگی و عمق تحوالت و تغییرات در صنایع امروزی 
نشانگر تحول کل نظام تولید، کسب و کار و مدیریت و حتی حکمرانی است. بر همین اساس 
استفاده از ابزارهایی همچون نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی در 
قراردادهای بین المللی با هدف انتقال فناوری و کمک به دانش بنیان شدن بخش های مهم 
و کلیدی اقتصادی کشور با تمرکز بر حوزه فناوری های اطالعات و ارتباطات در راستای 

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه می باشد.
ــواب به عنوان یکی از اولین نظریه پردازان اقتصاد دیجیتال و انقالب صنعتی  کالوس ش
چهارم، هوش مصنوعی را به عنوان یکی از سه روند اصلی شکل دهنده اقتصاد دیجیتال در 
کنار فراگیر شدن دستگاه های موبایل و کاهش قیمت و کوچکتر شدن سنسورها مطرح 
ــت. هوش مصنوعی به عنوان یک حوزه از علوم رایانه روی ساخت ماشین های  کرده اس
هوشمندی تاکید دارد که شبیه به انسان کار کنند یا واکنش نشان دهند. هوش مصنوعی 
و یادگیری ماشینی در حدی رشد کرده است که استفاده از آن در کاربردهای متعارف هم 
توجیه اقتصادی پیدا کرده است و بنابراین تطابق روزمره با هوش مصنوعی به عنوان یک 

محرک کلیدی در ورود کشورها به اقتصاد دیجیتال مطرح می باشد.
ــرکت چینی هواوی طی مطالعه ای بیان می دارد که هوش مصنوعی می تواند ارزش  ش
اقتصاد دیجیتال جهانی را از 12/9 تریلیون دالر سال 2017 به 23 تریلیون دالر در سال 
 )Global Connectivity Index( 2025 برساند. بر اساس شاخص اتصاالت جهانی
منتشر شده توسط هواوی، صنایع قدرتمند جهانی روز به روز در حال استفاده بیشتر از 
هوش مصنوعی در سراسر بازار شامل اینترنت اشیا، مراکز داده و پردازش ابری می باشند. 
این حرکت به سمت »اتصال هوشمند« می تواند منجر به ساخت مدل های کسب و کار، 
محصوالت و خدمات نوین شود که در نهایت منجر به ایجاد موج جدیدی در رشد اقتصادی 
گردد. نقش زیرساختی و توانمندساز صنعت ICT به عنوان نقطه کانونی اقتصاد دیجیتال 

در فراهم سازی اتصال هوشمند به نحوی حیاتی و برجسته است که می توان شاخص های 
موفقیت صنعت ICT را با تأثیر آن در شکل گیری اقتصاد دیجیتال تعریف کرد.

برای بهره گیری هرچه بیشتر از حوزه هوش مصنوعی در تسریع حرکت در راستای تحول 
دیجیتال برخی موانع کوتاه مدت وجود دارند که مهمترین آن ها کمبود نیروی انسانی نخبه 
در حوزه هوش مصنوعی است که این امر در کشور ما از شدت بیشتری برخوردار است؛ 
از همین رو به نظر می رسد که دولت ها نیاز به یک باز طراحی و بررسی مجدد سیستم 
آموزشی نسل آینده داشته باشند که در آن نقش مشاغل سنتی از انسان به ربات ها در 
حال انتقال باشد. همچنین طبیعی است در اقتصادی که ناشی از میلیاردها ارتباط آنالین 
بین افراد، کسب و کارها، دستگاه ها، داده ها و فرآیند ها خواهد بود ICT به عنوان ستون 
فقرات نقش ویژه ای ایفا می کند و عدم توجه شایسته به توسعه این صنعت می تواند منجر 

به کندی حرکت به سمت دیجیتالی شدن اقتصاد و عقب ماندگی اقتصادی شود.
طبق مطالعه GCI، اقتصادهای پیشرفته ای که شاهد رشد و توسعه فناوری اطالعات و 
ارتباطات بوده اند از »اتصال هوشمند« برای باز کردن فرصت های جدید استفاده می کنند 
و اقتصادهای در حال توسعه نیز در جستجوی راه هایی برای بهره برداری از فناوری جدید 
برای سرعت بخشیدن به برنامه های رشد استراتژیک خود هستند که کشور ما ایران نیز به 
عنوان یک کشور در حال توسعه احتیاج به توجه جدی به این حوزه دارد. البته فراهم سازی 
نیازمندی ها و شرایط مناسب بکارگیری ابزارهایی همچـون پیوست فنــاوری و دیــگر 
ــزم های انتقال فناوری نیازمند اقدامات و نقش آفرینی جدی و فعال کلیه بازیگران  مکانی
و ذینفعان اکوسیستم نوآوری بخش فاوای کشور است تا  اقدامات و فعالیت های صورت 
گرفته در راستای ارتقاء بازار محصوالت دانش بنیان و توسعه و جذب  فناوری در شرکت ها، 
سازمان ها و نهادهای فعال در حوزه های کلیدی اقتصاد دیجیتال به نتیجه مطلوب منجر شود. 
همچنین بسترسازی مناسب جهت بهره برداری بهینه از ظرفیت ایجاد شده در کشور با توجه 

به وجود نیروی انسانی متخصص که پایه اقتصاد دانش بنیان است بسیار ضروری است.

طبق مطالعه GCI، اقتصادهای پیشرفته ای که شاهد رشد و توسعه 
فناوری اطالعات و ارتباطات بوده اند از »اتصال هوشمند« برای باز 
کردن فرصت های جدید اس��تفاده می کنند و اقتصادهای در حال 
توس��عه نیز در جس��تجوی راه هایی برای بهره ب��رداری از فناوری 
جدید برای سرعت بخشیدن به برنامه های رشد استراتژیک خود 
هستند که کشور ما ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه 

احتیاج به توجه جدی به این حوزه دارد. 
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ــکاف های اجتماعی، توسعه   ــد متناسب افراد و کاهش ش ــب وکارها، رش تحول کس
ــگ بهتر برای  ــا و فرایندها و فرهن ــادی، ایجاد ابزاره ــی/ اقتص ــی/ اجتماع فرهنگ
شهروندان، استفاده  هوشمندانه از داده ها، افزایش بهره وری در بخش های مدیریتی/ 
ــته شده، رشد  ــتراک گذاش ــب وکار که به اش ــعه  کس حاکمیتی، کارپایه های توس
ــت که در رویای تحول  ــادی از طریق اقتصاد دیجیتال و... همه نویدهایی اس اقتص

دیجیتال داده می شود.
تحول دیجیتال به عنوان فرصتی برای جهش از عقب ماندگی ها مورد توجه جوامع 
ــاید بتوان با استفاده  به هنگام و  ــعه و نهادهای بین المللی است تا ش در حال توس
هوشمندانه از تغییرات بنیادی که فناوری در زندگی بشر به ارمغان می آورد؛ فاصله 
ــه البته نقیض آن هم  ــطوح اقتصادی و... کم کرد ک ــیت، فرهنگ، س را بین جنس
ــوء مدیریت در بهره برداری از این فرصت جبران ناپذیر  وجود دارد و در صورت س

خواهد بود.
ــال  ــن مقوله از دید وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دور نبوده و در یکی دو س ای
ــت، اما  ــر تحول دیجیتال از موضوعات اولویت دار مجموعه  وزارتخانه بوده اس اخی
ــت،  ــور اس ــه اخیرا امیدبخش تحقق رویای تحول دیجیتال در کش ــانه هایی ک نش
ــطوح اجرایی را  ــت که زنجیره ای از راهبردهای کالن تا س ــی از اقدامات اس جریان

پوشش می دهد.

یادداشت
ماه

رویای تحول دیجیتال؛ از راهربد ایران هوشمند تا الکامپ 98

دکترفرزانهغالمابوالفضل
مشاور معاونت امور دولت، مجلس و 

استان های وزارت ارتباطات

ایجاد زیرساخت های تحول دیجیتال و فعاالن حوزه  کاربری و سیاست گذاری تحول 
دیجیتال است. این رویکرد در ایجاد هماهنگی و هم افزایی می تواند ضامن موفقیت 

طرح های تحول دیجیتال در سطح ملی باشد.
ــوآوری دیجیتال که برای  ــهیل ن ــرح نوآفرین به عنوان کارپایه ای برای تس - ط
ــد. نقطه عطف این طرح،  ــغل در این حوزه طراحی و اجرایی ش ایجاد 68 هزار ش
دولتی نبودن آن و تمرکز بر توان بخش خصوصی است که با سازوکار مشخص و 
شفافی منابع حمایتی را برای تسریع وتسهیل ثروت آفرینی دیجیتال جهت دهی 

می کند.
ــطح راهبردی؛ طرح ایران هوشمند که اخیرا رونمایی شد از چند  - در باالترین س
ــه راهبردی بودن تحول  ــت، اول آنکه برای اولین بار توجه ب ــر قابل توجه اس منظ
ــمی به سطح ملی و بین المللی  ــطح وزارت ارتباطات به صورت رس دیجیتال از س
ــاء یافت. این طرح که آیین افتتاح آن با حضور رئیس جمهور و نمایندگانی از  ارتق
ــد، نه تنها منابع داخلی را برای پیشبرد تحقق رویای  کشورهای همسایه برگزارش
ــت ونهادها واتالف  ــطوح دول ــد و از موازی کاری در س ــجم می کن دیجیتال منس
ــترک حوزه  فناوری اطالعات و  منابع جلوگیری می کند، بلکه برای ایجاد بازار مش
فعالیت های مشترک که هدف آن حمایت از همکاری استارتاپ های بین  کشورها 
با یکدیگر در سطح منطقه ای و بین المللی است برنامه ریزی دارد. این همکاری ها  
ــتارتاپ های ایرانی را برای رقابت در بازارهای خارج  دانش فنی را افزایش داده واس
ــب وکار  ــور آماده خواهد کرد و در نتیجه می تواند نقش مهمی در رونق کس از کش

دیجیتالی در ایران داشته باشد.
ــتره و ویژگی های متفاوت نسبت به سال های  ــگاه الکامپ با گس - برگزاری نمایش
قبل خصوصا در بخش استارت آپ ها نیز نشان از رسیدن اثرات راهبردهای درست 
ــالن فقط به بخش استارت آپ ها  ــت. در نمایشگاه امسال شش س ــطح اجراس به س
ــهیل گر  ــه  قابل توجه حضور پررنگ المان های تس ــده بود و نکت تخصیص داده ش
اکوسیستم کارآفرینی دیجیتال نظیر شتاب دهنده ها، شرکت های فعال در سرمایه 
ــو و امضای  ــرکت های ارائه دهنده خدمات حقوقی و مالی و... از یک س گذاری، ش
ــه نظیر تفاهم نامه های همکاری میان معاونت علمی و فناوری  تفاهمات چند جانب
ریاست جمهوری، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، صندوق نوآوری و شکوفایی 
ــب وکارهای دانش  ــعه  کس ــرمایه گذاری ایران به منظور توس ــون نهادهای س و کان
ــرمایه گذاری  ــده و یکپارچه  دولت در حوزه  س پایه برای حضور هدفمند، کنترل ش

خطرپذیر و اقتصاد دیجیتال است.
ــاختار اجرایی تا تدوین طرح ملی و  ــد اقدامات اخیر وزیر ارتباطات از تغییر س رون
ــن گرفته تا انعکاس های  ــمند و زیر برنامه های آن، از نوآفری ــردی ایران هوش راهب
ــعه  نوپاها در  ــد تعامالت ملی و بین المللی و رونق و هیجان توس ــی آن مانن عملیات
ــروع  حرکتی بزرگ برای سوار شدن بر موج  ــگاه الکامپ 98، امیدبخش ش نمایش
ــیل تحول دیجیتال است که امیدوارم با حمایت این  فناوری و بهره گیری از پتانس
طلیعه توسط فعاالن صنعت و قانون گذاران، تثبیت و تقویت شده و نگاشتی از آینده 

در قالب »ایران هوشمند«  را محقق کند.

ــاختار وزارت ارتباطات نشان از جدیت این مجموعه برای  - آخرین تغییرات در س
تحول دیجیتال دارد، ساختار جدید وزارتخانه که از سال گذشته اجرایی شد، شامل 

حوزه هایی است که به طور مستقیم متولی تسهیل تحول دیجیتال خواهند بود.
ــمندانه بین وزارت ارتباطات و نظام صنفی و حضور فعاالن به نام  - تعامالت هوش
ــام صنفی در جهت  ــده، نظ ــش خصوصی در مدیریت این مجموعه موجب ش بخ
هماهنگی و ایجاد حلقه موثر بین سیاست گذاری و اجرا، نقشی مشخص در تحول 

دیجیتال را تعریف و برنامه مدونی را در دستور کار قرار دهد.
- توجه وزیر ارتباطات و زیرمجموعه  ایشان به اهمیت نقش اپراتورها، سیاست گذاران 
و فعاالن کاربری در تحول دیجیتال و جهت گیری صحیح برای هماهنگی های بین 
ــت هایی نظیر کارگاه یک  ــت. از جمله می توان به  نشس ــهود اس این بازیگران مش
هفته ای اتحادیه ی جهانی مخابرات در ایران که با حضور نمایندگانی از کشورهای 
منطقه، بخش های مختلف وزارت ارتباطات، اپراتورها و فعاالن صنعت که به همت 
ــکده مخابرات به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار شد،  دانش

اشاره کرد.
این نشست ها جایی برای ایجاد هم افزایی بین اپراتورهای بزرگ به عنوان مجریان 
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شرایط صنعت برق برای استخراج قانونی بیت کوین در ایران
بعد از گرد و خاکی که استخراج رمزارزها و شفاف نبودن قانون 
ــور به پا کرد، معاون اول  در این حوزه در دو ماه اخیر در کش
رئیس جمهور آیین نامه اجرایی استخراج فرآورده های پردازشی 
رمزنگاری شده در کشور را ابالغ کرده و متقاضیان مکلف شدند 
برای ورورد به این عرصه طبق آیین نامه مذکور قدم بردارند.

استخراج ارز مجازی حدود دو ماه است که با گرم شدن هوا 
و افزایش میزان مصرف برق به یکی از بحث های داغ تبدیل 
شده است؛ به طوری که می توان از برخی گفته های مسئوالن 
بخش قابل توجهی از افزایش مصرف برق در کشور را بر گردن 
فعاالن این حوزه انداخت.موضوعی که استخراج کنندگان ارز 
ــاعات اوج مصرف برق، دستگاه های خود را خاموش می کنند. آن ها  مجازی آن را رد کرده و ادعا کردند در س
همچنان از شفاف نبودن قانون گالیه داشتند و می گفتند در حالی که برخی افراد مانند دبیر شورای عالی فضای 
مجازی استخراج ارز مجازی را قانونی می دانند، برخی دیگر آن را غیرقانونی دانسته و حتی وزارت نیرو اقدام به 
جمع آوری مزارع ارز مجازی کرده است.در نهایت سیزدهم مردادماه، معاون اول رئیس جمهور آیین نامه اجرایی 
استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده در کشور را به منظور ایجاد بستری امن، کم هزینه،  شفاف و 

پرسرعت برای تبادالت اقتصادی و بکارگیری با رویکرد تسهیل فضای کسب وکار ابالغ کرد.

دوراهتامینبرقپیشرویمتقاضیان
در این راستا، سخنگوی صنعت برق توضیحاتی را درباره نحوه اجرای آیین نامه مذکور به ایسنا ارائه کرد. مصطفی 
رجبی مشهدی با تاکید بر این که استخراج ارز مجازی و بیت کوین در ایران به رسمیت شناخته شد، گفت: طبق 
آیین نامه ای که از سوی معاون اول ابالغ شده است، فردی که می خواهد به این حوزه وارد شود، باید پروانه معتبر 
از وزارت صمت دریافت کند. پروانه ای که فرد از وزارت صمت اخذ می کند، دو اختیار را به متقاضی می دهد. 
نخست آنکه فرد می تواند از شبکه سراسری برق استفاده کند. دوم این که فرد اقدام به تاسیس نیروگاه کند.به 
گفته وی، چنانچه متقاضی تصمیم به تاسیس نیروگاه دارد، باید محل آن را مشخص کند، انشعاب گاز بگیرد 
و گاز با نرخ 0.7 نرخ گاز صادراتی خواهد بود.سخنگوی صنعت برق درباره متقاضیانی که قصد دارند به شبکه 
سراسری برق وصل شوند، توضیح داد: برای افرادی که قصد دارند به شبکه سراسری برق وصل  شوند، تسهیالتی 
برای گرفتن انشعاب، نصب کنتور هوشمند و... فراهم می شود. از سوی دیگر مقرراتی وجود دارد که این افراد 
در ساعات اوج مصرف از برق استفاده نکنند.رجبی مشهدی با بیان این که نرخ برق مورد استفاده استخراج ارز 
مجازی توسط وزارت نیرو اعالم خواهد شد، اظهار کرد: نرخ آن، متوسط نرخ ریالی صادراتی است که در طی 
سال متناسب با نیازها تعیین می شود. در تابستان که ذخیره برق کم تر است، نرخ گران تری نسبت به ماه های 
دیگر سال دارد.سخنگوی صنعت برق درمورد این که متقاضیان برای گرفتن انشعاب از شبکه سراسری برق به 
کجا باید مراجعه کنند، توضیح داد: این که به کدام شرکت باید مراجعه کنند، بستگی به میزان مصرف برق آن ها 
دارد. اگر میزان مصرف کم تر از هفت مگاوات است باید به شرکت توزیع برق و اگر بیش تر از هفت مگاوات است 

به شرکت های برق منطقه ای مراجعه کنند.

برخوردبامتخلفین
وی در عین حال از برخورد با افرادی که بدون مجوز اقدام به استفاده از ماینر می کنند، خبر داد و گفت: افرادی 
که قبل از این مصوبه در این زمینه فعالیت می کردند نیز شامل این قوانین می شوند؛ در غیر این صورت طبق 
مصوبه هیات دولت مجبور به قطع برق و جمع آوری هستیم. افراد باید از استفاده غیرمجاز پرهیز کنند زیرا 
برابر قانون مجازات تعریف شده برای این موضوع با آن ها برخورد می شود.رجبی مشهدی با تاکید بر این که افراد 
برای مصارف خانگی هم باید مجوز بگیرند، اظهار کرد: متقاضی برای مصارف خانگی هم باید درخواست دهد 
و به این نکته توجه کند که نرخ  برق خانه هم معادل نرخ رمزارزها خواهد شد و باید گفت افرادی که در این 
زمینه مصارف خانگی دارند به راحتی قابل شناسایی هستند. مصرف حدود 80 درصد از مشترکینی که در هوای 
معتدل زندگی می کنند، در تابستان کم تر از 300 کیلووات ساعت است. بنابراین مصرف زیاد در یک خانه قابل 

شناسایی است.

میزانمصرفدستگاهها
وی درباره نوع دستگاه های ماینر توضیح داد: مصرف برق دستگاه های دست دوم یا ماینرهایی که نسل اولی و 
ابتدایی هستند، دو برابر ماینرهای فعلی است. میزان مصرف دستگاه های جدید 1.2 کیلووات ساعت و میزان 
مصرف دستگاه های قدیمی 2.۴ کیلووات ساعت است.به عبارت دیگر مصرف قدیمی ها در ماه 86۴ کیلووات 

ساعت بیشتر است.

مصوبه دولت علیه رقابت در 
صنعت استخراج رمزارز

ــازی استخراج ارز رمزنگاری شده  مصوبه اخیر دولت درباره آزادس
ــی در این صنعت، یکجانبه و بدون  ــن تعرفه انرژی مصرف و تعیی
مشورت با بخش خصوصی تهیه شده است. به طور مشخص تنها 
منافع دولت در این مصوبه دیده شده و همین اقدام دولت، زمینه 
فرار سرمایه گذار بخش خصوصی از این صنعت را فراهم می کند.

 با تعرفه انرژی که دولت اعالم کرده، سرمایه گذار بخش خصوصی 
ــیاری از  رغبتی به فعالیت در این صنعت ندارد، و  هم اکنون  بس
فعاالن وارد فرایند خروج تجهیزات و سرمایه از کشور برای فعالیت 

در این صنعت شده اند.
مصوبه اخیر دولت عالوه بر رشد تعرفه برق مصرفی در این صنعت، 
موانع بوروکراسی را هم در این صنعت ایجاد کرده است.  هرچند 
ــد اما تعرفه اعالم شده  مانع دوم، قابل رفع و رجوع به نظر می رس

رقابتی نیست. 
دولت درحالی چنین تعرفه ای برای برق صنعت استخراج رمزارز 
ــایه ما مثل  گرجستان و  ــورهای همس اعالم می کند که در کش
ــتان فعاالن این صنعت می توانند بدون پرداخت مالیات و  ارمنس
موانع خاص و با دریافت انرژی با قیمت مناسب ارزرمز تولید کنند. 
سرمایه گذار بخش خصوصی تنها به شرایط مناسب کسب وکار 
ــبی برای فعالیت وجود  ــرایط مناس نگاه می کند و اگر در ایران ش

نداشته باشد، کوچ کرده و سرمایه اش را هم می برد.
ــفانه مصوبه دولت مشوق بخش خصوصی برای فعالیت در   متاس

ایران نیست و گریزدهنده سرمایه هم هست.
ــت به جای اعالم تعرفه برق صادراتی و گاز برای  دولت می توانس
استخراج رمزارز، عرضه انرژی این صنعت را به بورس انرژی واگذار 
کند. فعال بخش خصوصی می تواند از بورس انرژی برق و گاز مورد 
ــت را با قیمت رقابتی خریداری کند و هم تولیدکننده  نیاز صنع
ــه هیئت دولت بدون توجه به  ــد و هم خریدار برق. اینک برق باش
ظرفیت هایی مثل بورس انرژی تعرفه برق برای یک صنعت خاص 

را باال می برد، جای تامل است.
ــود را دیده و هیچ توجهی  ــت صرفا در مصوبه اخیر منافع خ دول
ــازی برای حضور آن نداشته  به منافع بخش خصوصی و زمینه س
است. این درحالی است که نتیجه چنین بازی نتیجه باخت-باخت 
ــد بود چراکه بخش خصوصی به طور کلی وارد این صنعت  خواه

نمی شود و دولت هم درآمدی کسب نخواهد کرد.
انجمن بالکچین ایران، کمیته رمزارز نظام صنفی رایانه ای، انجمن 
رمز ایران و کمیته فناوری های نو اتاق بازرگانی از تشکل های بخش 
ــت یک  ــمار می روند. قرار اس خصوصی فعال در این صنعت به ش
شورای هماهنگی بین تشکل های بخش خصوصی راه اندازی شود 
و انتظار ما از دولت این است که در زمینه های مشابه با تشکل های 

بخش خصوصی مشورت کند.
ــناختن استخراج ارزرمز  ــمیت ش  هرچند به طور کلی از به رس
استقبال می کنیم اما در زمینه تعیین تعرفه برق و گاز برای صنعت 
استخراج رمزارز منابع این بخش دیده نشده است و نرخ های اعالم 

شده رقابتی نیست.

سپهرمحمدی
رییس انجمن بالکچین
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روند رو به افزایش نفوذ بدافزارها در گوشی های هوشمند؛

حمایت سازمان فناوری اطالعات از محصوالت امنیتی بومی

به گفته  معاون امنیت سازمان فناوری اطالعات، درصد عمده  
ــی های هوشمند است، به واسطه   بدافزارهایی که در گوش
ــوده از کانال های ناامن و نامطمئن وارد  دانلود فایل های آل
گوشی ها شده و عالوه بر اطالع رسانی و آگاه کردن کاربران، 

هوشیاری آن ها نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
بدافزارها و نرم افزارهای مخرب در هر یک از فروشگاه های 
آنالین یافت می شوند؛ بسیاری از برنامه هایی که تحت عناوین 
مختلف برای سیستم عامل اندروید منتشر می  شوند، از روی 
برنامه های منبع باز ساخته شده اند. بسیاری از این برنامه ها 
صرفاً با تغییر نام و آیکون به عنوان برنامه های گوناگون و با 
هدف استفاده از سرویس  های تبلیغاتی داخل این برنامه  ها 
و درآمدزایی برای منتشرکننده برنامه، تولید می شوند. این 
برنامه ها در عمل هیچ کارایی نداشته و حتی ممکن است 
بدافزار باشند و یا عملکرد جعلی داشته و تنها با هدف جذب 

کاربر و کسب درآمد از تبلیغات توسعه یافته   باشند.
ــم صادقی - معاون امنیت سازمان  ــتا، ابوالقاس در این راس
ــاره به بدافزارهای  فناوری اطالعات - در گفت وگویی با اش
موجود اظهار کرد: بر اساس مانیتورهایی که سازمان فناوری 
ــترش و کاربردی  ــات انجام می دهد، با توجه به گس اطالع
که در گوشی های هوشمند اتفاق افتاده، درصد بیش تری 
ــی های هوشمند است، یعنی سهم  از بدافزارها برای گوش
ــدا کرده و  ــمند افزایش پی ــی های هوش بدافزارهای گوش
ــیاری از این بدابزارها از کانال های ناامن و نامطمئن به  بس

دست کاربران می رسد.
وی با بیان این که در حال حاضر در زمینه اپلیکیشن ها در 
کشور تفسیر غلطی وجود دارد، گفت: بعضی ها تصورشان 
ــی ها  ــت که بدافزارها و آلودگی هایی که روی گوش این اس
ــتورها به گوشی هایشان رسیده،  وجود دارد، از کانال اپ اس
درحالی که درصد کمی اینطور است و درصد بیش تری از 
این آلودگی ها از کانال های غیررسمی انتشار پیدا می کند و 
ــانی و  باید برای این موضوع فکری کرد. از طرفی اطالع رس
آگاه کردن کاربران اهمیت دارد و یکی دیگر از موارد هم این 

است که خود کاربر هوشیار باشد.
معاون امنیت سازمان فناوری اطالعات با اشاره به آنتی ویروس 
پادویش بیان کرد: پادویش یک محصول بومی است. طبق 

ــرای حوزه هایی که نیاز  ــه همه دولت ها در دنیا ب کاری ک
راهبردی شان حساب می شود، انجام می دهند، حمایت هایی 
از این آنتی ویروس صورت گرفته و توانسته به اینجا برسد. 
البته این آنتی ویروس در حال حاضر وابستگی دولتی ندارد 
و یک کسب وکار مستقل است و به صورت خصوصی فعالیت 

دارد و اصطالحا از حمایت های دولتی بی نیاز شده است.
ــر هم  همین کار را  ــه داد: در حوزه های دیگ ــی ادام صادق
کردیم؛ در دو سال گذشته با سرمایه گذاری وزارت ارتباطات، 
ــف دولتی، تجهیزات بومی  ــتگاه مختل به بیش از 20 دس
ــع( دادیم که  ــت اطالعات و وقای ــت امنی SIEM )مدیری
شرکت های داخلی آن ها را تولید کردند، بدون این که خود 
سازمان بهره بردار یک ریال هزینه کند. ما این هزینه را در 
اختیار آن ها قرار دادیم که هم به نوعی حمایت از شرکتی 
است که SIEM تولید کرده و هم کمک به سازمان دولتی 
است تا چنین فناوری هایی را در اختیار بگیرد و از آن ها برای 

ارتقای امنیتش استفاده کند.
ــایر  ــب وکارهای بومی در س وی با تاکید بر حمایت از کس
زمینه های امنیتی بیان کرد: حمایت های ما تنها در زمینه 
آنتی ویروس نیست و بستگی به شرایط دارد؛ ما در موضوع 
آنتی ویروس با شرایطی مواجه شدیم که نیازهای بحرانی در 
کشور پدیدار شد و ما پدیده هایی مانند استاکس نت را تجربه 
کردیم که حتما باید راهکار خیلی فوری می اندیشیدیم. چند 
تیم بودند و ارزیابی هایی انجام شد که کدام یک از این تیم ها 
ــول با دانش فنی بومی، آمادگی اش  برای تولید یک محص
ــرمایه گذاری روی آن صورت  ــت و درنهایت س بیش تر اس

گرفت.
معاون امنیت سازمان فناوری اطالعات همچنین خاطرنشان 
ــع، اگر بخواهیم حمایت  ــرد: با توجه به محدودیت مناب ک
ــت که روی فناوری های دیگری  کنیم، صحیحش این اس
که نسخه های مناسب بومی از آن ها نداریم، سرمایه گذاری 
کنیم. در حوزه آنتی ویروس هم قبول داریم که وجود رقیب 
مفید است، اما درباره این که دولت بضاعت سرمایه گذاری 
ــد، تردید است و حتی در  ــته باش مجدد در آن حد را داش
صورت سرمایه گذاری هم مسائل اولویت دار دیگری وجود 

دارد که درست تر است روی آن ها سرمایه گذاری شود.

ایجاد بسرت اصلی انتقال در 

شبکه  ملی اطالعات با بومی سازی 

تجهیزات انتقال فیربنوری 

یک عضو هیات  علمی گروه ارتباطات نوری پژوهشکده 
فناوری ارتباطات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، 
ــازی  ــه آخرین وضعیت پروژه بومی س ــاره ب ضمن اش
تجهیزات انتقال فیبر نوری، تاکید کرد: به محض تحقق 
بومی سازی این تجهیزات، بستر اصلی انتقال در شبکه 

ملی اطالعات فراهم می شود.
مهندس علی امامی، مجری پروژه بومی سازی تجهیزات 
ــگاه ICT، گفت: در سند  انتقال فیبر نوری در پژوهش
ــات و فناوری  ــعه در بخش ارتباط ــم توس برنامه شش
ــر IP با  ــبکه مبتنی ب ــات، تولید تجهیزات ش اطالع
سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی، به عنوان یکی 

از کاالهای راهبردی مورد تأکید قرار گرفته است.
ــازی سیستم های انتقال  وی، افزود: از طرفی بومی س
نوری پرظرفیت در زمره پروژه های اقتصاد مقاومتی برای 
افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی 

اطالعات، قرار دارد.
امامی، ادامه داد: در این راستا معاونت محترم برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
انجام پروژه پژوهش و تولید نمونه تجهیزات شبکه انتقال 
مبتنی بر فیبر نوری با ظرفیت Gbps 100  با استفاده 
ــگاه  ــری از توان بخش خصوصی را به پژوهش حداکث

ارتباطات و فناوری اطالعات واگذار کرده است.
مجری پروژه بومی سازی تجهیزات انتقال فیبر نوری، 
ــان کرد: این پژوهشگاه در راستای انجام این  خاطرنش
ماموریت، پروژه طراحی و ساخت سیستم های انتقال 
نوری POTN با قابلیـــت ROADM تــا نــرخ 
ــارکت 50 درصدی با بخش  ــا مش ــت را ب G 100 بی

خصوصی به تصویب رساند.
ــگاه همچنین  به گفته امامی، تیم فنی داخل پژوهش
فعالیت خود بر روی آماده سازی نرم افزار صفحه کنترل 
مبتنی بر T-SDN را انجام داده و نسخه اولیه آن را نیز 

تهیه کرده است.
ــکده  ــی گروه ارتباطات نوری پژوهش عضو هیات علم
ــد کرد:  ــگاه  ICT، تأکی ــات پژوهش ــاوری ارتباط فن
بومی سازی تجهیزات انتقال فیبر نوری در شرایط تحریم 
ــاد ارتباط پایدار و امنیت  ــزایی برای ایج از اهمیت بس
ارتباطات کشور برخوردار است و بستر اصلی انتقال در 

شبکه ملی اطالعات را فراهم می کند.



13
98

اه 
د   م

ردا
��

 / م
47

ره  
ما

ش
w

w
w

.4
G

ne
w

s.
ir

10

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
با تاکید بر آماده شدن زیرساختها در 
استان سیستان و بلوچستان نوید راه 
اندازی یک کارخانه نوآوری در آینده 
نزدیک در این استان داد و گفت: ایجاد 
کارخانه نوآوری در این منطقه می تواند 
موتور محرک برای اقتصاد دانش بنیان 
استان باشد و به زایشگاه نوآوری ها بدل 

شود.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری در پایان سفر خود به 
ــار، درجمع مدیران  منطقه آزاد چابه
ارشد استان سیستان و بلوچستان و 
منطقه آزاد چابهار ظرفیت های استان سیستان و بلوچستان برای پیوستن به زیست بوم نوآوری را مناسب 

خواند.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با بیان اینکه با تمام توان از ایجاد زیرساخت های الزم برای توسعه 
فناوری و استارتاپ ها حمایت می کنیم تا شاهد رونق زیست بوم فناوری و  نوآوری استان باشیم تاکید کرد: 

بستر الزم برای زیست بوم نوآوری و فناوری با بهره گیری از خالقیت جوانان فراهم شده است.
ستاری در ادامه ظرفیت های استان را مورد اشاره قرار داد و گفت: با توجه به وجود استعدادها و همچنین 
آماده شدن زیرساخت های موجود مانند مراکز رشد و نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده ها و نیروی 
انسانی متخصص، راه اندازی یک کارخانه نوآوری در این منطقه الزم است و این کارخانه می تواند موتور 
محرک برای اقتصاد دانش بنیان استان باشد و به زایشگاه نوآوری ها بدل شود. ما نیزبه هر میزان که استان به 

این موضوع فضا اختصاص دهد از تجهیز و آماده سازی  آن حمایت می کنیم.

تهدیدهای فضای مجازی باید در بستر شبکه  ملی اطالعات به حداقل برسد

ماهی که
گذشت

  افزایش کارآمدی و بهره وری با تحول دیجیتال 

کارخانه  نوآوری موتور محرک اقتصاد دانش بنیان است

رئیس جمهوری با اشاره به لزوم نگاه جامع، علمی و نتیجه بخش برای مدیریت فضای مجازی، تاکید کرد: 
فناوری های نوین ارتباطی قادرند تحرک فراوانی در خدمت امن تر و ارزان تر به مردم، اشتغال، رونق تولید و 

شفافیت در بازار ایفا کنند.
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی در جلسه شورای عالی فضای مجازی، افزود: انفعال، چه در 
بهره گیری از فرصت ها و چه در مقابله با تهدیدهای فضای مجازی؛ و همچنین نادیده گرفتن فرصت های 

فناوری های ارتباطی و خدماتی که به مردم می دهند، بخاطر نگرانی از تهدیدهای آن نتیجه بخش نیست.
رئیس جمهور فناوری را بخش مهمی از سبک زندگی جامعه دانست و با تاکید بر لزوم کاربست روش های 
علمی، ایجابی و نتیجه بخش برای مصونیت کشور و جامعه از تهدیدهای فضای مجازی، گفت: تهدیدهای 
فضای مجازی باید در بستر شبکه ملی اطالعات به حداقل ممکن برسد و راه کوتاه تر و موثرتری جز این 

وجود ندارد.

ــر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد: تحول دیجیتال  وزی
بناست مشکالت را حل کند، کارآمدی و بهره وری را باال ببرد و 

صرفه جویی را بیشتر کند.
ــه شورای اداری نیشابور با  محمدجواد آذری جهرمی در جلس
ــدان دور اقتصاد دیجیتال به  ــه در آینده نه چن ــد بر اینک تاکی
مهمترین بخش اقتصاد جهان تبدیل می شود، گفت: نشانه های 
ــول دیجیتال در همه  ــاد دیجیتال و تح ــدن اقتص بزرگ تر ش
جهان قابل مشاهده است و در کشور ما هم همینطور . اما چون 
ــاید چندان برای خودمان  ــود ما در این تحول قرار داریم ش خ

ملموس نباشد.
ــرکت های بزرگ  ــال های نه چندان دور ش ــزود: در س  وی اف
ــازی در رتبه نخست شرکت های برتر جهان  نفتی یا خودروس
قرار داشتند اما امروز این رتبه ها در اختیار شرکت های فناوری 
ــاهد  ــت و این اتفاق را خیلی زود در ایران هم ش اطالعات اس

خواهیم بود.
ــت رخ دهد  ــه داد: تحول دیجیتال بناس ــی ادام  آذری جهرم
ــدی را باال ببرد و  ــکالت را حل کند، کارآم ــیاری از مش تا بس
ــتم حمل و  ــتر کند. همانطور که با سیس ــه جویی را بیش صرف
ــم درآمد راننده ها افزایش پیدا کرد و رضایت  نقل اینترنتی ه
مسافران هم بیشتر شد و هم مدیریت حمل و نقل بهبود پیدا 

کرد. بنابراین فناوری اطالعات به تسهیل امور منجر می شود.
 وزیر دولت دوازدهم با تاکید بر اینکه تحول دیجیتال به واسطه 
فناوری اطالعات در حال رخ دادن است، گفت: نه می شود در 
برابر این تحول ایستادگی کرد و نه می شود آن را نادیده گرفت. 
ــه در این صورت از جهان عقب می مانیم و بازار اقتصاد  چرا ک

دیجیتال را به کشورهای دیگر واگذار می کنیم.
ــرط اول و  گام نخست در تحول دیجیتال،   وی با بیان اینکه ش
ــال گذشته  ــت، افزود: در یک س ــعه فناوری اطالعات اس توس
ــابور حدود  ــتان نیش ــعه فناوری اطالعات در شهرس برای توس
ــده است. اما کافی نیست و هنوز  ۴.5 میلیارد تومان هزینه ش

مشکالتی وجود دارد.
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حرکت مدیران شرکت مخابرات ایران 
در صرفه جویی هزینه ها قابل تقدیر است

ماهی که
گذشت

باید به سمت دولت جوان و استارتاپی حرکت کنیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: 
ــه جویی در هزینه ها  مخابرات با صرف
مطالبات کارکنانش مثل بازنشستگان 

و کارگزاران را پرداخت کند.
مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات، 
ــاح پروژه های مخابراتی  در آیین افتت
ــامانه متمرکز خدمات مخابراتی  و س
جنوب شرق استان تهران در شهرستان 
ــوزه ارتباطات  ــت: در ح ــک، گف قرچ
بیش از 80 درصد خرید و اقدامات در 
وزارت ارتباطات بومی شده است و اکثر 
تجهیزات تولید ایران و بومی هستند. در این حوزه ارتباطات نیازمند شدید به ارز بودیم و بومی سازی قطعات 

باعث شد تا این نیازمندی کاهش یابد.
وزیر ارتباطات یادآور شد: با توجه به چالش های اقتصادی، تعرفه های ارتباطی در کشور افزایشی نداشته 

است، با اینکه فشارهای اقتصادی به شرکت های ارتباطی وارد شد اما این فشار به جامعه منتقل نشد.
آذری جهرمی تأکید کرد: از مهم ترین اقدامات این بود که اپراتورها را با یکدیگر متحد کردیم تا در مقابل 

تحریم ها ایستادگی کنند و با این روش هزینه های جانبی آن ها کاهش پیدا کرده است.
وی گفت: هزینه های بی مورد در شرکت مخابرات زیاد و حرکت مدیران مخابرات در صرفه جویی هزینه ها 
قابل تقدیر است. مخابرات با صرفه جویی در هزینه ها مطالبات کارکنانش مثل بازنشستگان و کارگزاران را 

پرداخت کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: برای آن که اقتصاد ایران بتواند خود را میان قدرت های برتر 
اقتصادی قرار داده و از ظرفیت جوانان استفاده کند، باید به سمت رسیدن به یک دولت جوان و استارتاپی 

حرکت کند.
ــمت ابتکار و  ــریعتمداری در همایش کار و کارآفرینی برای جوانان اظهار کرد: امروز دنیا به س محمد ش
خالقیت حرکت کرده است. برای رشد و توسعه اقتصادی باید به سمت استفاده از تمامی ظرفیت ها و ایجاد 

یک ارتباط کامل میان فضای دانشگاهی و محیط های شغلی حرکت کرد.
ــورای عالی همکاری، فنی و  ــتفاده از این همین رویکرد ش به گفته وی، دولت دوازدهم تالش کرده با اس
ــغلی  ــور را راه اندازی کند تا در قالب آن یک ارتباط مثبت میان این محیط ها و فضاهای ش حرفه ای کش

فراهم شود.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با بیان این که نرخ بیکاری فارغ التحصیالن ایران کاهش یافته اما بر تعدادشان 
افزوده شده است، تاکید کرد: امروز حدود یک میلیون و ۴00 هزار نفر از فارغ التحصیالن، بیکار هستند که 
این مسأله نشان می دهد ما نتوانسته ایم بسیاری از آنها را بر اساس نیاز اقتصادی کشور جذب و تربیت کنیم. 
برای حل شدن این موضوع باید روابط حاکم بر بازار کار تغییر کند و با استفاده از ظرفیت ها شرایط برای 

به کارگیری این نیروها فراهم شود.

  علی رغم تحریم ها، مراکز مبادله  فناوری کره 
جنوبی و چین در ایران دایر است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: علی رغم تمام مسائلی 
که در عرصه  دیپلماسی بین المللی برای ما به وجود آمده است، 
همواره تفاهم ها و تبادل تکنولوژی وجود دارد و در حال حاضر 
مرکز مبادله فناوری کره جنوبی و چین در ایران راه اندازی شده 

است.
ــازمان  ــاون وزیر صمت و مدیرعامل س ــن صالحی نیا، مع محس
ــهرک های صنعتی ایران در نشست خبری  صنایع کوچک و ش
به مناسبت »روز حمایت از صنایع کوچک« گفت: در واحد های 

صنعتی تامین زیرساخت ها یکی از شاخص های مهم ماست.
وی ادامه داد: با مدیریت جهادی و عزم ملی و تعامل و همکاری 
می توان زمینه  حضور سرمایه گذاران در بخش صنعت را فراهم و 

بستر های الزم برای پیشرفت کشور را مهیا کرد.
ــخ به سوال خبرنگار سیتنا پیرامون  معاون وزیر صمت در پاس
ــور،  ــدازی مراکز مبادله  فناوری در کش ــت راه ان آخرین وضعی
ــال حاضر مرکز مبادله  فناوری کره جنوبی و چین  گفت: در ح
را داریم؛ چین اواخر سال گذشته راه اندازی شد و خوشبختانه 
علی رغم تمام مسائلی که در عرصه  دیپلماسی بین المللی برای 
ما وجـــود دارد، همــواره ایـــن تفاهم ها و تبادل تکنولــوژی 

وجود دارد.
ــهریورماه سال  ــان کرد: در تاریخ چهارم ش صالحی نیا خاطرنش
ــت ما با کره جنوبی در مرکز سئول و با  جاری هشتمین نشس
ــد. همچنین دو ماه  حضور واحدهای تولیدی برگزار خواهد ش

گذشته نشستی را با گروه چینی برگزار کردیم.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی گفت: 
ــه ی GIZ وزارت  ــال تکنولوژی، با مجموع ــار بحث انتق در کن
اقتصاد و انرژی آلمان در حال پیگیری هستیم و هفتمین گروه 
ما در شهریور ماه سال جاری عازم آلمان می شوند و بیش از 20 
واحد صنعتی به مدت 18 روز برای آموزش و انتقال تکنولوژی 

در آنجا حضور دارند.



13
98

اه 
د   م

ردا
��

 / م
47

ره  
ما

ش
w

w
w

.4
G

ne
w

s.
ir

12

دعوت وزیر صمت از استارت آپ ها برای ورود به حوزه  توزیع و بازرگانی

ماهی که
گذشت

  قیمت و موجودی گوشی های تلفن همراه در 
بازار را رصد و کنترل می کنیم 

رایزنی وزارت راه با وزارت ارتباطات برای ارائه  اینترنت در پروازهای ایرانی

ــی، پیرامون باال بودن  ــر صمت در امور بازرگان ــم مقام وزی قائ
ــی بودن مدل های مختلف  ــی تلفن همراه و ناکاف قیمت گوش
آن در بازار، گفت: برای رصد و کنترل بازار، موجودی و قیمت 
ــت که به  ــتی اس ــا در بازار را مدنظر داریم و این سیاس کااله

دنبال آن هستیم.
ــاره به ایجاد ساختار جدیدی  ــین مدرس خیابانی، با اش حس
ــن وزارتخانه، گفت:  ــوان قائم مقام وزیر صمت در ای تحت عن
ــت که در  ــت در حال حاضر یک ابر وزارتخانه اس وزارت صم
ــنگین و بازرگانی  حوزه های صنایع، معادن و فلزات، صنایع س
ــید  در آن فعالیت می کنند و مجموعه دولت به این نتیجه رس
ــژه ای دارد و  ــرایط فعلی اهمیت وی ــه حوزه بازرگانی در ش ک
ــتند تا حوزه  بازرگانی  رئیس جمهور و وزیر صمت تاکید داش
ــب یک بخش تحت نظارت و فرماندهی قائم مقام وزیر  در قال

صمت اداره شود.
ــی از این نشست و در پاسخ به سوال  مدرس خیابانی در بخش
ــیتنا پیرامون باال بودن قیمت گوشی تلفن همراه  خبرنگار س
ــی در بازار، گفت: برای  و ناکافی بودن مدل های مختلف گوش
رصد و کنترل بازار، موجودی و قیمت کاالها در بازار را مدنظر 

داریم و این سیاستی است که به دنبال آن هستیم.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، ادامه 
داد: بخشی از افزایش قیمت ها ماحصل افزایش نرخ ارز است؛ 

چراکه این کاالها تماما وارداتی هستند.
ــخ به سیتنا با تمجید  مدرس خیابانی در بخش دیگری از پاس
ــوول در اجرای طرح رجیستری گوشی،  از اقدام نهادهای مس
ــان کرد: در رجیستری بحث قاچاق گوشی ها کنترل  خاطرنش

شده است.
ــه وزارت ارتباطات هم  ــد ک ــرد: به نظر می رس ــار ک وی، اظه
ــاخت داخل گوشی دارد و همچنین  برنامه هایی در حوزه ی س
ــود تا بخشی از گوشی های  ــت تا زمینه ای فراهم ش پیگیر اس
ــریع تر ترخیص و در شبکه  توزیع قرار  جامانده در گمرک، س

گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، تاکید کرد: از ورود و فعالیت استارت آپ ها و شرکت های فناورانه در بخش توزیع 
و بازار استقبال می کنیم و طی مذاکراتی با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم، دنبال 
ایجاد تحول در این حوزه هستیم.رضا رحمانی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مازندران در 
چالوس، افزود: مسائل مربوط به تولید را در دو بخش ملی و استانی به جد دنبال می کنیم و حتی در مواردی 
با موضوعات و مشکالت منطقه ای مواجه هستیم که با تعامل و همکاری مسئوالن مرتبط درصدد حل آن ها 
برآمدیم.وزیر صمت تاکید کرد: رونق تولید امروز استراتژی کالن و اصلی کشور است و مقام معظم رهبری بر 
این نکته همواره تاکید دارند که همه دستگاه ها باید روی مسئله تولید متمرکز شوند که البته اولویت نخست 
هم در این راستا حفظ تولید و واحدهای صنعتی موجود است.وی افزود: هم اکنون تامین نقدینگی و سرمایه 
در گردش واحدها وابسته به بانک هاست، فارغ از پایین بودن سهم تخصیصی، حداقل انتظار بهبود عملکرد 
در شرایط فعلی را داریم که باید محقق شود. وی گفت: از جوانان خالق و خوشفکر دعوت می کنیم در حوزه 

توزیع و بازار ورود کنند و با فکرهای جدید به تحول این بخش کمک کنند.

ــل وزارت راه و  ــل و نق ــاون حم مع
شهرسازی، از رایزنی با وزارت ارتباطات 
ــواره ای به  ــرای انتقال اینترنت ماه ب
سفرهای هوایی، دریایی و ریلی، خبر 
داد. شهرام آدم نژاد در جمع خبرنگاران 
ــال حاضر نیاز  ــه در ح ــان اینک با بی
مسافران به وجود اینترنت ماهواره ای 
در حمل و نقل ریلی، هوایی و دریایی 
احساس می شود اظهار کرد: امروز به 
علت توسعه تلفن های هوشمند یکی 
از موارد مورد نیاز جدی مسافران، دسترسی به اینترنت پر سرعت است.وی افزود: این نیاز باعث شده تا شرکت 
های حمل و نقل از جمله شرکت های هواپیمایی، سرویس اینترنتی را حتی از طریق وای فای به مسافران در 
حین پرواز ارائه دهند. آدم نژاد، در ادامه امکان اتصال اینترنتی در حین سفر را یکی از مهم ترین شاخص های 
جهانی در کسب رضایت مسافران دانست و گفت: از مزایای این فناوری می توان به پهنای باند وسیع آن، امکان 
اتصال لحظه ای و پوشش فراگیر جمعیت در نواحی فاقد سرویس تلفن همراه اشاره کرد. به گفته معاون حمل 
و نقل وزیر راه و شهرسازی، شرایط خاص مسیر حرکت قطار، هواپیما و یا کشتی امکان وجود سرویس تلفن 
همراه را فراهم نکرده است. آدم نژاد، تصریح کرد: ارتباطات ماهواره ای به منظور برقراری سرویس ارتباطات 
داده در این مدهای حمل و نقلی، راهکار مهمی برای رفع این خأل محسوب می شود. معاون حمل  و نقل وزیر 
راه و شهرسازی، امکان سنجی راه اندازی فناوری های ارتباطی و اینترنت ماهواره ای در مدهای مختلف حمل 
و نقل را یکی از برنامه های اصلی این معاونت اعالم کرد و گفت: در حال حاضر شرکت های خصوصی داخلی 
ارائه کننده خدمات ماهواره ای، امکان ارائه خدمات از راه های هاب داخل کشور و ماهواره های بین المللی را 
دارا هستند و به جهت امکان سنجی این موضوع در ایرالین های کشور، رایزنی ها با وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات در حال انجام است.
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بهرتین آنتی ویروس های سال ۲۰۱۹ معرفی شدند

محافظتازاطالعاتدرمحبوبترینسیستمعاملرایانههایشخصیکارچالش
برانگیزیاست؛دراینگزارشبهمعرفی۵آنتیویروسبرتر۲۰۱۹برایویندوز۱۰

میپردازیم.
چهارسالپیشدرجوالی۲۰۱۵،ویندوز۱۰برایاولینباربهصورترسمیعرضه
شد،اینسیستمعاملبهعنوانآخریننسخهویندوزجایگزینویندوز۸.۱شدوبا
بروزرسانیهایفراوانوبهبوددرعملکردنرمافزاری،ازهمانابتداکاربرانزیادی
رابهخودجذبکرد.درحالحاضرویندوز۱۰بهعنوانمحبوبترینسیستمعامل
رایانههایشخصیدرجهانشناختهمیشودومیلیونهانفردرسراسرجهانازاین
سیستمعاملاستفادهمیکنند،همینموردموجبشدهتاویندوز۱۰هدفحمالت

هکرهایزیادیدرجهانباشد.
وین�دوز۱۰درابتداایراداتیدربخشامنیتداش�ت،امادرطیچندس�الاخیر،
مایکروسافتبروزسانیهایامنیتیفراوانیبرایاینسیستمعاملدرنظرگرفتهو
حالنسبتبهگذشتهوضعیتویندوز۱۰بهطورچشمگیریبهبودیافتهاست،اما

همچنانبهدلیلمحبوبیتزیاد،هکرها،بدافزارهایزیادیبرایرخنهبهاینویندوز
تولیدکردهودرسراس�رشبکهجهانیوبمنتش�رمیکنند،باافزایشاستفاده
کاربرانازاینترنتوتبادالتحجیمدادههاازاینبس�تر،کارمقابلهباویروسها،
کرمها،هرزنامههاوبهطورکلیبدافزارهادشوارترازگذشتهشدهوپیشنهادمیشود

تاکاربرانهموارهازیکآنتیویروسقدرتمندوبهروزاستفادهنمایند.
دراینگزارشبهمعرفیپنجآنتیویروسبرترجهاندرس�ال۲۰۱۹کهبهترین
عملکردرادرویندوز۱۰دارند،خواهیمپرداخت،برخیازآنتیویروسهابس�یار
مشهوربررویدیگرپلتفرمهاکارکردیعالیدارند،امادرویندوز۱۰بهآنشکلی
ک�هانتظارمیرود،مقابلبدافزارهاایس�تادگینمیکنند،ب�ههمینجهتبرای
محافظتازویندوز۱۰بایدازآنتیویروسهایاختصاصیاینویندوزاستفادهکرد.
اگرشمانیزیکیازکاربرانویندوز۱۰هستیدوبهیکآنتیویروسجامع،بهروز
وقدرتمندنیازدارید،اینفهرستکمکفراوانیبهانتخابشماخواهدکرد.باما

همراهباشید:

Windows Defender-۵
نقاطمثبتومنفی:

  بسیار سبک
  بدون نیاز به نصب

  عملکرد متوسط
ویندوز دیفندر یک ابزار محافظتی در سیستم عامل ویندوز است که از نسخه ویندوز ویستا 
به این سیستم عامل اضافه شده، در آزمایش های مستقل ویندوز دیفندر در حدود 70-60 
ــده است که نسبت به آنتی ویروس های قدرتمند،  درصد موارد موفق به دفع بدافزار ها ش
درصد پایینی محسوب می شود، اما عملکرد آن در ویندوز از دیگر آنتی ویروس ها مانند 

ESET، McAfee، Emsisoft، Fortinet و Adaware بهتر است.
ــتفاده از ویندوز دیفندر می توان به نصب پیش فرض آن برروی ویندوز  از دالیل مهم اس
اشاره کرد، به این ترتیب این آنتی ویروس نیازی به نصب و پیکره بندی ندارد، همچنین این 
برنامه بسیار سبک بوده و با عملکرد ویندوز بهینه شده است، به این ترتیب منابع سیستم را 
درگیر نمی کند، در پس زمینه سیستم عامل اجرا می شود و با دیگر برنامه ها هماهنگ است. 
تنها با فعال کردن ویندوز دیفندر، تمام کار های الزم به صورت خودکار انجام شود، حتی 

بروزرسانی ها به صورت خودکار دانلود شده و فعال می شود.
اما ویندوز دیفندر اشکاالتی نیز دارد، همانطور که گفته شد قدرت محافظتی این برنامه 
ــت، اما با این وجود اگر کاربر حرفه ای ویندوز 10  پایین تر از آنتی ویروس های مطرح اس
نیستید، می توانید به ویندوز دیفندر اعتماد کنید و محافظت از سیستم عامل را بر عهده 

این برنامه بگذارید.

Panda۴-آنتیویروسرایگان
نقاطمثبتومنفی:

  خدمات محافظتی رایگان
  آنتی ویروس جامع و گسترده

  دارای گزینه های پرداختی

شرکت Panda Security سال هاست که در حوزه امنیت سیستم های رایانه ای فعالیت 
می کند، موتور آنتی ویروس ویندوز این شرکت یکی از بهترین ها در جهان است و توانسته 
در آزمایش ها به طور کامل از نفوذ بدافزار ها جلوگیری کند. اگر به دنبال یک آنتی ویروس 
رایگان هستید، نسخه رایگان آنتی ویروس پاندا یکی از بهترین گزینه ها خواهد بود، البته 
برخی از قابلیت های پیشرفته این آنتی ویروس تنها در نسخه پرداختی دردسترس کاربران 

قرار می گیرد.
ویژگی Panda Dome Essential هسته مرکزی آنتی ویروس پاندا را تشکیل می دهد 
ــای آنالین، از  ــخصی، محافظت از وای فای و فعالیت ه ــه با تولید یک دیواره آتش ش ک
پرداخت های اینترنتی در فروشگاه های آنالین یا خدمات بانکی اینترنتی محافظت می کند. 
نسخه پولی این آنتی  ویروس به کنترل والدین، مسدودسازی تماس، سیستم ضد سرقت، 

مدیریت از راه دور و بهینه ساز سیستم مجهز است.

Kaspersky۳-آنتیویروسرایگان
نقاطمثبتومنفی:

  خدمات محافظتی رایگان
  استفاده آسان

  موتور محافظتی دقیق و قابل اطمینان
ــکی برای مدت طوالنی به عنوان برترین آنتی ویروس دنیا شناخته می شد، این  کسپرس
ــاز را دریافت کرده و همواره یکی از  ــروس در آزمایش های مختلف باالترین امتی آنتی وی
ــخه رایگان آنتی ویروس  ــت. نس گزینه های اصلی انتخاب آنتی ویروس برای کاربران اس
کسپرسکی یکی از دقیق ترین و بهترین برنامه های محافظتی در جهان است که امکانات 
و قابلیت های گسترده ای دارد. یکی از مهم ترین ویژگی های موتور محافظتی کسپرسکی 
جلوگیری از نمایش صفحات تبلیغاتی، تبلیغات در سایت ها و لینک های مخرب است، با 
کسپرسکی به سختی می توان صفحات تبلیغاتی در اینترنت را مشاهده کرد، زیرا این برنامه 

تمامی این صفحات را مسدود می کند.
نسخه تجاری آنتی ویروس کسپرسکی نیز دارای قابلیت کنترل والدین، بانکداری آنالین، 
مدیریت رمز عبور، و پشتیبان گیری از فایل هاست که با پرداخت 30 دالر به صورت سالیانه 

قابل خریداری است.

Trend Micro۲-آنتیویروس
نقاطمثبتومنفی:

  عملکردعالی در آزمایش های اخیر
  استفاده آسان

  موتور محافظتی قدرتمند
به طور قطع آنتی ویروس ترند میکرو شهرت زیادی در مقابل با بهترین های بازار ندارد، اما 
در سال های اخیر موجب شده تا این آنتی ویروس بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد. این 
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کاربردی ترین اپلیکیشن های کاربران آیفون

یک گام
 به جلو

آنتی ویروس تمام نیاز های کاربران را برآورده می کند، این برنامه ایمیل های شما را بررسی 
می کند، برنامه ها و صفحات بی ارزش را مسدود می کند و جلوی نمایش تبلیغات را می گیرد. 
نتایج آزمایش های سال 2017 و 2018 این آنتی ویروس با موفقیت 100 درصد این برنامه 
در مقابله با بدافزار ها را نشان می دهد.نسخه های پیشرفته و پولی این آنتی ویروس قابلیت 
محافظت از دستگاه اندرویدی یا iOS کاربران را نیز فراهم می کندکه قابلیت های بیشتری 
دارد. اگر روند رشد مثبت ترند میکرو حفظ شود، در آینده ای نزدیک این برنامه را به عنوان 

یکی از برترین آنتی ویروس ها در سراسر جهان و تمامی پلتفرم ها خواهیم شناخت.

Bitdefender۱-آنتیویروس
نقاطمثبتومنفی:

  روند ثابت در رشد و کسب امتیازات باال
  قابلیت های جامع

  الیسنس سه کاربره
شرکت های مختلفی در طول سال انواع آنتی ویروس را به روش های مختلف مورد آزمایش 
قرار می دهند، یکی از با ثبات ترین آنتی ویروس ها که همواره باالترین امتیاز ها را دریافت 
می کند، بیت دیفندر نام دارد، این آنتی ویروس معتبر و خوش نام با موفقیت در مقابل تمامی 
بدافزار ها و ویروس ها چندین سال است که به انتخاب شماره یک افراد حرفه ای تبدیل 
شده است. بیت دیفندر با ویندوز 10 سازگار است و به همین دلیل برروی این سیستم عامل 
به خوبی مقابل بدافزار ها ایستادگی می کند. اسکنر قدرتمند سیستم، شناسایی سایت های 
ــتم های بانکی آنالین و بسیاری از  ــت و جو امن در اینترنت با محافظ سیس مخرب، جس

ویژگی های دیگر این آنتی ویروس را به یکی از بهترین ها در جهان تبدیل کرده است.

برایمحافظتجامعازسیستمرایانهای،بایدنسخهپیشرفته
آنتیویروسهاراخریداریکرد؟

این سوالی است که ذهن بسیاری از کاربران را مشغول می کند، اکثر آنتی ویروس ها دارای 
ــخه رایگان با قابلیت های محدودتر و چندین نسخه پیشرفته قابل خریداری با  یک نس
ویژگی های جدیدتر و کاربردی تر هستند. اگر کاربران به صورت شخصی از رایانه استفاده 
می کنند و تنها به دنبال محافظت از اطالعاتشان هستند، نسخه رایگان آنتی ویروس ها کفایت 
می کند. اما برخی کاربران استفاده های گسترده ای از رایانه دارند و اطالعات بسیار مهمی 
در سیستم خود نگه داری می کنند، همچنین شرکت ها روزانه از سیستم رایانه ای استفاده 
می کنند و سالمت سیستم و عدم وجود حفره های امنیتی اهمیت بسیار فراوانی برای آن ها 
دارد، در این صورت نسخه های پولی این آنتی ویروس ها توسط سایت های مختلف در ایران 

و خارج از کشور به فروش می رسد و قابل خریداری است.

آیااستفادهازویندوزدیفندرکفایتمیکند؟
ــکل ممکن برای ویندوز 10  ــافت تالش کرده تا ویندوز دیفندر را به بهترین ش مایکروس
بهینه سازی کند، همانطور که اشاره شد این برنامه سازگاری باالیی با ویندوز 10 دارد و از 
نظر سرعت و عدم اشغال منابع سیستم، نسبت به دیگر آنتی ویروس ها برتری دارد، اما به 
طور کامل نمی توان برروی ویندوز دیفندر حساب باز کرد. البته بسیاری از افراد خود مراقب 
فعالیت هایشان در فضای اینترنت بوده و با استفاده سالم از این بستر امکان رخنه بدافزار ها به 
سیستم رایانه ای خود را نمی دهند، اگر شما از این دسته افراد هستید، ویندوز دیفندر می تواند 
گزینه مناسبی برای استفاده باشد، اما اگر فعالیت گسترده ای از ویندوز و فضای اینترنت دارید، 

انتخاب یک آنتی ویروس رایگان و معتبر، تمام نیاز های شما را برآورده می کند.

ویز
ــامانه موقعیت یاب جهانی است که از سیستم ناوبری  ویز یک اپلیکیشن بر مبنای س

گام به گام استفاده می کند.
این نرم افزار توسط یک استارت آپ به نام ویز ایجاد شد و گوگل در 11 ژوئن 2013 آن 

را به قیمت 1/03 میلیارد دالر خریداری کرد.

توییتر
شبکه اجتماعی توییتر که بدون شک یکی از پرطرفدارترین و محبوب ترین پلت فرم های 
شبکه اجتماعی در جهان به شمار می رود، جایگاه دوم استفاده کاربران آیفون را به خود 

اختصاص داده است.

اینستاگرام
اینستاگرام نیز به عنوان یکی دیگر از شبکه های اجتماعی در جهان ، توانسته است نظر و 

توجه خیل عظیمی از کاربران گوشی های آیفون را به سمت و سوی خود جلب کند.

اسلک 
اسلک که از سوی شرکت مایکروسافت توسعه داده شده است، به منظور تبادل و ارتباط 

بهتازگ�یفهرس�تیازپرکاربردتریناپلیکیش�نهایمورد
اس�تفادهکاربرانآیفونمنتشرش�دهکهنشاندهندهمیزان
محبوبیتآنهاس�ت.جدیدترینگزارشوبس�ایتبیزینس
اینس�ایدربهمروریازبرترینومحبوبتریناپلیکیشنهای
مورداستفادهکاربرانگوشیهایآیفونپرداختهاست.دراین
گزارش،کاربرانگوشیهایهوشمندآیفونبهترتیببهترینو
کاربردیتریناپلیکیشنهایمورداستفادهخودراذکرکردهاند
تادیگرکاربرانبداننددرصورتنیازکدامبرنامههارادرپلتفرم
فروشگاهآنالینواینترنتیاپاستوراپلدانلودونصبکنند.

هرچه سریعتر و بهتر کارمندان در محیط های کاری و اداری طراحی شده و در میان 
کاربران آیفون نیز موفق شده است مقام چهارم فهرست پرکاربردترین اپلیکیشن را به 

خود اختصاص دهد.

ریمایندر
ــن نیز به منظور یادآوری اتفاقات و کار و فعالیت های مهم و موردنظر  این اپلیکیش

کاربران در گوشی های آیفون طراحی و توسعه داده شده است.

گوگلمپس
گوگل مپس نیز به عنوان یکی دیگر از اپلیکیشن های ناوبری مبتنی بر موقعیت یاب 
ــت و رده بندی جای  ــم این فهرس جهانی ، با اختالف زیادی از برنامه ویز، در رتبه شش

گرفته است.

نوت
ــت کردن ایده های جاری در  ــی های هوشمند همواره برای یادداش کاربران گوش
ــازی کنند، از  ــته دیگری که می خواهند ذخیره س ذهن خود و یا هر متن و نوش

برنامه های تحت عنوان Notes استفاده می کنند.
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اسپلیتوایز
این برنامه نیز به منظور مدیریت و نظارت بر میزان دخل و خرج افراد ، مورد استقبال 

زیادی از سوی کاربران گوشی های آیفون قرار گرفته است .

اوبر
ــیاری از کشورهای جهان  ــی یاب آنالین که در بس ــن تاکس اوبر به عنوان اپلیکیش
ــد، در جایگاه نهم جدول رده بندی  ــوزه حمل و نقل اینترنتی فعالیت می کن در ح
کاربردی ترین و محبوب ترین برنامه های مبتنی بر سیستم عامل iOS قرار گرفته 

است.

یک گام
 به جلو

اسپاتیفای
اپلیکیشن پخش آنالین موسیقی اسپاتیفای که هم اکنون یکی از پرطرفدارترین و بهترین 
برنامه ها از نوع خود به شمار می رود، در طول یک سال گذشته با استقبال کم سابقه ای 
ــده و میزبان خیل عظیمی از مشترکان پولی  و رایگان شده است. نرم افزار و  مواجه ش
اپلیکیشن اسپاتیفای که برای سیستم عامل اندروید، iOS، ویندوز و مک قابل استفاده 
و اجراست، به کاربران این امکان را می دهد تا به صورت کامال قانونی با رعایت حق کپی 
رایت و ناشران موسیقی، به صورت آنالین موسیقی های مورد عالقه خود را جست وجو 
کرده و به آن ها گوش بسپارند. کاربران آمریکای شمالی از بزرگترین طرفداران و کاربران 

اپلیکیشن های استریم موسیقی همچون اپلیکیشن اسپاتیفای به شمار می روند.

۱۰ قابلیت اپل واچ که کار شام را راحت تر می کند

بر اساس گزارش وب سایت بیزینس اینسایدر، شاید شما نیز جزو آن دسته از کاربرانی باشید 
که برخالف خریداری و استفاده از ساعت های هوشمند اپل واچ، از قابلیت و ویژگی های 
متعددی که این گجت های هوشمند و پوشیدنی دارند و می توانند در تسهیل انجام امور 

مختلف به کاربران کمک کنند، آگاهی و اطالعی ندارند.
در این فهرست به 10 قابلیت و ویژگی که در ساعت های هوشمند اپل واچ وجود دارد و 

زندگی را برای کاربرانش راحت تر می کند خواهیم پرداخت:

۱.اپلواچقابلیتتبدیلبهیکریموتکنترلرادارد
ساعت های هوشمند اپل واچ قادرند به یک ریموت کنترل برای جابجا کردن کانال های 

تلویزیون و سایر دستگاههای الکترونیکی و هوشمند تبدیل شوند.

۲.اپلواچ،مکبوکشمارابازمیکند
ــده توسط اپل را به  ــعه داده ش کاربران می توانند قفل و رمز لپ تاپ های مک بوک توس
وسیله ساعت های هوشمند اپل واچ باز کرده و از آن به منظور انجام کارهای موردنظر خود 

استفاده کنند.

۳.میتوانیدگزینهمیانبربرایاپلیکیشنهایپرکاربردخودرابسازید
یکی دیگر از کارهایی که به افزایش سرعت کاربران در انجام فعالیت های مدنظر خود با 
استفاده از ساعت هوشمند اپل واچ کمک می کند، گزینه میانبر است که به کاربران این 
امکان را می دهد بدون نیاز به پیدا کردن اپلیکیشن های موردنیاز خود ، یک میانبر برای آن 

بر روی صفحه اصلی ایجاد کنند تا در کمترین زمان ممکن، به آن دسترسی پیدا کنند.

۴.درصورتمواجهبااسترس،ازاپلیکیشنتنفساپلواچبهرهببرید
اپلیکیشن Breathe در ساعت های اپل واچ به کاربران اجازه می دهد تا در صورت مواجهه با 
شرایط استرس زا، به کاربران کمک و یادآوری کند که در فواصل زمانی کم ، تنفس عمیق 
شکمی انجام دهند چراکه تحقیقات علمی نشان می دهد تکرار این عمل در کاهش استرس 

و اضطراب موثر واقع می شود.

۵.بااپلواچگوشیآیفونخودراپیداکنید
اگر کاربران گوشی آیفون خود را گم کرده و فراموش کنند که آن را کجا گذاشته اند ، قادر 
خواهند بود در کمترین زمان ممکن با استفاده از قابلیت find my phone موجود در 

ساعت هوشمند اپل واچ خود آن را پیدا کنند.

۶.بااپلواچعکسبگیرید
در بسیاری از مواقع ، کاربران ترجیح می دهند که از دوربین گوشی خود استفاده نکنند و 

بجای آن ، از دوربین ساعت هوشمند خود استفاده کنند.

۷.اطالعازوضعیتآبوهوابااپلواچ
کاربران می توانند بدون نیاز به جستجوی وضعیت آب و هوا در گوشی خود، با لمس تنها 

یک گزینه وضعیت آب و هوایی را پیگیری و مشاهده کنند.

۸.بدوننیازبهگوشی،تماسهایخودراپاسخدادهویاردکنید
کاربران ساعت های هوشمند اپل واچ، قادر خواهند بود تماس های دریافتی خود را بدون 

نیاز به دست زدن به گوشی خود، پاسخ داده و یا رد کنند .

۹.امکانپرداختمالیوپولیازطریقاپلواچ
کاربران همچنین می توانند توسط اپل واچ بدون نیاز به ورود از طریق پلت فرم های پرداخت 

گوشی های آیفون، قبض ها و بدهی های موردنظر خود را پرداخت کنند.

۱۰.بهموسیقیهایموردعالقهخودبااپلواچگوشفرادهید
کاربران می توانند به اهنگ و موسیقی های مورد عالقه خود با استفاده از اتصال به ساعت 

هوشمند اپل واچ گوش فرا دهند.

ساعتهایهوشمنداپلواچبهقابلیتهایمتعددیمجهزندکه
بهکاربراناجازهمیدهدکاروفعالیتهایموردنظرخودرابسیار

راحتترازحالتمعمولانجامدهند.
باتوجهبهافزایشروزافزونمحبوبیتواستقبالبینظیرکاربران
وعالقمندانازساعتهایهوشمندوهمزمانبارکودبیسابقه
دربازارهایجهانیموبایل،بس�یاریازغولهایتکنولوژیو
شرکتهایتولیدکنندهگوشیبهسمتوسویتولید،طراحیو

عرضهساعتهایهوشمندرویآوردهاند.
یکیازنخستینوموفقترینساعتهایهوشمندموجوددر
جهان،اپلواچاستکهدرسالهایاخیراززمانعرضهاولین
نسلازآن،بااستقبالبینظیریازسویکاربرانوعالقمندانبه

محصوالتتکنولوژیمواجهشدهاست.
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کنکاش

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی:

فضای مجازی، فضای حکمرانی پیرشفته   عدالت بنیان است

دبیرش�ورایعالیانقالبفرهنگیبابیاناینکهبیانیهگامدوممس�یررسیدنبهتمدننویناس�المیرانشانمیدهد،تاکیدکرد:فضایمجازیباایجادنظامهای
تأمینکنندهحقوقفردیواجتماعیشهروندانمیتواندنیازهایدولتاسالمیکارآمدرابرطرفکند.

دکتر سعید رضا عاملی در سیزدهمین همایش ساالنه اساتید و دانشجویان ایرانی خارج 
از کشور با عنوان »تمدن نوین اسالمی و فضای مجازی؛ فرصت ها-چالش ها«، اظهار کرد: 
ــی آن از یک سده  ــان برای تبیین برآیند یک تمدن خاص به بررس معموالً تمدن  شناس
گذشته به پیش می  پردازند، حال آنکه در تبیین تمدن  نوین اسالمی ما از تمدنی سخن به 

میان می  آوریم که قرار است به وقوع بپیوندد.

اندیشهتمدنیمتعلقبهحالوآیندهاستکهبرآیندآنساختتمدن
مطلوباست

ــورای عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه اندیشه تمدنی متعلق به حال و آینده  دبیر ش
است که برآیند آن ساخت تمدن مطلوب است و با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری 
)مدظله العالی( به عنوان معمار تمدن نوین اسالمی، گفت: ایشان در نگاه به تمدن؛ راهبرد 
آینده  گرایانه  ای دارند و در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی از چالش  ها صحبتی نمی  کنند، 
بلکه در نگاه به آینده با ارائه 7 راهبرد کالن اثباتی و مثبت نگاهی ظرفیتی را مورد تأکید 

قرار می  دهند.

بیانیهگامدومانقالباسالمیبیانیهایبانگاهمثبتوبهدنبال
ظرفیتهاست

وی افزود: بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، در نگاه به گذشته اساساً نداشته ها و تلخی  های 
گذشته را ذکر نمی  کند و در نگاه به امروز هم به دنبال نگاه ظرفیتی و مثبت است.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران گفت: در دیدگاه جدید آینده  پژوهی اساساً به دنبال 
ترسیم آینده مطلوب می  روند و توجه چندانی به وضعیت موجود ندارند.

بیانیهگامدوممسیررسیدنبهتمدننویناسالمیرانشانمیدهد
وی ادامه داد: بیانیه گام دوم انقالب اسالمی نیز مبتنی بر همین نگاه به آینده مطلوب ارائه 
شده است که اگر تصویر روشن ذهنی از آن ترسیم شود، می  تواند مسیر رسیدن به آن 
ــالمی را نشان دهد که از این روش با عنوان روش )Back Casting( یا  تمدن نوین اس

رویکرد پسانگر نام می  برند.

تمدننویناسالمیدورانحکومت
حضرتمهدی)عج(است

ــالب فرهنگی گفت:  ــورای عالی انق دبیر ش
تعبیری که مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
در تمدن نوین اسالمی به کار می  برند، در واقع 
همان ترسیم دوران حکومت حضرت مهدی 
)عج( است.وی افزود: با هدف  گیری این چنینی، 
ایران اسالمی امروز باید جایگاه خودش را پیدا 
کند که چگونه می  خواهد پلکان خود را برای 

رسیدن به آن هدف طی کند.

تمدناسالمییعنینفیسلطه
خودودیگریازجهان

دکتر عاملی با تبیین مفهوم تمدنی اسالمی 
مبتنی بر کلیدواژه »الاله اال اهلل«، تصریح کرد: 
تمدن اسالمی یعنی نفی سلطه خود و دیگری 
از جهان و جایگزینی عطر عبودیت »اهلل« در 

جامعه که بروز و ظهور گسترده  ای در تمامی عرصه  های اجتماعی دارد.
وی افزود: تمدن نوین اسالمی منتخب مردم خواهد بود که عرصه فضای مجازی به عنوان 

عرصه انفجار انتخاب ها چنین فضایی را برای آن فراهم کرده است.

تمدننویناسالمییکامرانتخابشدهاست
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران ادامه داد: تمدن نوین اسالمی از این منظر یک تمدن 
تحمیلی نیست، بلکه یک امر انتخاب شده است.وی تصریح کرد: حس تمدنی محصول 
ــاً در فکر جامعه نفوذ می  کند. دبیر شورای عالی انقالب  ــت که اساس پذیرش ذهنی اس
فرهنگی ادامه داد: تمدن برآیند امر عینی و ذهنی است که ابتدا با ایجاد تعلق در ذهن افراد 
جامعه، نوستالوژی  های تمدنی را با حسرت  های فردی شکل می  دهد و سپس نیازهای 

شکل یافته را عینیت می  بخشد.

تمدن،مفهومیفاخروهویتبخشمتناسببااقلیمفرهنگیمدنیاست
وی ادامه داد: تمدن، مفهومی فاخر و هویت بخش است که متناسب با اقلیم فرهنگی مدنی 
آن ظهور و بروز کرده، به نوعی منعکس کننده بودن و نبودن  های تاریخی و ارزش  های فاخر 

گذشته و حال و آینده یک جامعه است.
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فضایمجازیازظرفیتهایتمدنسازبرخورداراست
دکتر عاملی خاطرنشان کرد: فضای مجازی از ظرفیت  های تمدن  ساز برخوردار است، چرا 

که دارای قابلیت فراگیر استقرار عدالت در سطوح الگوریتمی متفاوت است.
وی افزود: الگوریتم؛ سیستمی است که در آن اختالل نیز فهم شده است و با فهم اختالل 

الگوریتم نوشته شده و کامل می  شود.

اینترنتادامهذهنوتوسعهیافتهماهیتهایفرامکانیوفرازمانیآن
است

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی تصریح کرد: اساساً اینترنت ادامه ذهن است و توسعه 
یافته همان ماهیت  های فرامکانی و فرازمانی آن است که توانسته است امر خیالی )سورئال( 
را تبدیل به عینیت )رئال( کند.وی ادامه داد: عدالت را وقتی در نظام سیستمی مجازی 
این چنینی بگذارید تبدیل به امر صد درصدی می شود که دیگر تابع روابط انسانی و نفس 

آدمی یا اختالالت بوروکراتیک نمی  شود.

دولتالکترونیکتوزیعمنابععمومیرابدوناختاللبرایعمومتعریف
میکند

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران گفت: دولت الکترونیک بر مبنای الگوریتم  هایی که 
ــور را بدون اختالل برای گروه های اجتماعی  تعریف می  کند، توزیع منابع عمومی کش
مختلف تعریف می  کند. وی افزود: از بین بردن فاصله مرکز و پیرامون، ظهور سطوح جدید 
ــان در قالب هوش مصنوعی، کم کردن فاصله قوانین و مقررات با اجرا،  و خالقانه از انس
تقویت ارتباطات و شبکه  سازی، تبدیل سرمایه فردی به سرمایه اجتماعی و ... از ویژگی  های 

به وجود آمده توسط الگوریتم  ها و حافظه مجازی است.

امامخمینی)ره(مظهرانسانتمدنیاست
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: امام خمینی )ره( خودش مظهر تمدن و از جنس 

شخصیت تمدنی است که می  تواند سرمنشأ تشکیل و بروز یک تمدن باشد.
وی افزود: در قرن بیستم تعداد کشتگان جنگ حدود 18 برابر این تعداد در قرن هجدهم 
بوده است که نشان دهنده دوری از تمدنی شدن و در واقع حرکت به سمت ابزارمندی برای 

کشتن بیشتر انسان  هاست.
دکتر عاملی گفت: هوش مصنوعی هوشی است که در تالش است خودش را به انسان 
ــترده  ــوم Extended Reality یا همان واقعیت گس ــک کند و با تمرکز بر مفه نزدی
درصدد است تمامی خصیصه  های طبیعی را با طبیعی بودنش انعکاس دهد، چنانکه همه 

توانمندی  های آدمی از قبیل احساس، المسه، بویایی و ... را دارا باشد.

درتمدننیزازمفهومامنیتواحساستمدنیسخنبهمیانمیآید
وی ادامه داد: تمدن برآیندی متمایل بر تقویت حس تمدنی است، یعنی همان صحبتی 
که در اقتصاد با مفهوم فقر و احساس فقر و یا در امنیت از مفهوم امنیت و احساس امنیت 

می  شود، در تمدن نیز از مفهوم امنیت و احساس تمدنی سخن به میان می  آید.

درمحیطتمدنیتضادهامیتواندتبدیلبهتوافقشود
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران افزود: در محیط تمدنی تضادها می  تواند تبدیل 
به توافق شود و امر تمدنی امری برای پیوند زدن است تا سطح ارتباطات سازش گرایانه 

را افزایش دهد.
وی ادامه داد: در نگاه فضای مجازی، رویکرد بر این است که ظرفیت زندگی خالی از 
تخریب زیست محیطی و مخاطره  انگیز حکومتی شکل پیدا کند و به لحاظ حکمرانی 

سلطه وجود نداشته باشد.

فضایمجازی،فضایحکمرانیپیشرفتهعدالتبنیاناست
ــرفته هوشمند  دکتر عاملی گفت: فضای مجازی تأمین کننده فضای حکمرانی پیش
ــفانه عده  ای در استفاده از فضای مجازی  ــت، اما متأس عدالت بنیان برای جامعه اس
ــد و از پویایی ها و مزایای آن  ــود را صرفاً متصل به فاضالب فضای مجازی کرده  ان خ

بهره نمی  برند.

فضایمجازیظرفیتیبرایاستقراردولتاسالمیاست
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در تبیین 5 
دوره تمدنی شامل دوره انقالب اسالمی، دوره نظام اسالمی فعلی، دوره دولت اسالمی، 
ــالمی، خاطر نشان کرد: فضای مجازی  ــالمی و دوره تمدن نوین اس دوره جامعه اس

ظرفیتی برای استقرار دولت اسالمی است.
ــاد نظام  های تأمین کننده حقوق فردی و اجتماعی  ــزود: فضای مجازی با ایج وی اف

شهروندان می  تواند نیازهای دولت اسالمی کارآمد را برطرف کند.
دکتر عاملی ادامه داد: نظام پاسخگویی هوشمند، تأمین بهره  وری متمایل به بی  نهایت 
و تحقق دولت بدون فساد با دسترسی آزاد به اطالعات تأمین کننده امنیت و اعتماد 
اجتماعی، از ویژگی  هایی است که با استفاده درست از فضای مجازی می  تواند حاصل 
ــود و ظرفیتی برای استقرار دولت اسالمی محسوب می شود که عدالت نظام  مند،  ش

رفع تبعیض و کاهش فاصله مرکز و پیرامون را به وجود می  آورد.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی در ادامه به خصیصه ها و قابلیت های فضای مجازی 
ــالمی و همچنین خصیصه های جهانی فضای مجازی برای  برای استقرار جامعه اس
ــت یافتن به تمدن نوین اسالمی اشاره کرد و گفت: در دوره استقرار تمدن نوین  دس
اسالمی و دوره رها شدن از دولت های جغرافیا مبنا هستیم و به دوره استقرار حکمرانی 

جهانی نزدیک می شویم.
وی  با نگاه به چالش های فضای مجازی، گفت: البته بحث تنهایی ناشی از کم شدن 
ــت که فضای مجازی با آن مواجه است و در این  ارتباطات طبیعی از چالش  هایی اس
زمینه باید دقت داشت که کدام مورد را می  توانیم مجازی کنیم، چنانچه ما نباید حج 

و مسجد و زیارت را مجازی کنیم.
ــأ استقرار جامعه اسالمی است و البته در کسب قدرت  وی افزود: قدرت تمدنی منش
نباید از الگوهای غربی تقلید کنیم، بلکه باید با جستجوی الگوهای متعالی به ترسیم 

تمدن نوین اسالمی بپردازیم که مرحله احیای قدرت تمدنی اسالمی است.

نظام پاسخگویی هوش��مند، تأمین 
بهره  وری متمایل به بی  نهایت و تحقق 
دولت بدون فساد با دسترسی آزاد 
به اطالعات تأمی��ن کننده امنیت و 
اعتم��اد اجتماع��ی، از ویژگی  هایی 
اس��ت که با اس��تفاده درس��ت از 
فضای مجازی می  تواند حاصل شود 
و ظرفیت��ی ب��رای اس��تقرار دولت 

اسالمی محسوب می شود.
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گفت وگوی
ویـژه

بهجهتآش�ناییمخاطباناینماهنامه،لطف�اپیرامونحیطهکاری،
وظایفوچش�ماندازصندوقواه�دافکوتاهمدتودرازمدتآنتوضیح

دادهوبفرماییداولویتبرنامههایسالجاریشمادرصندوقچیست؟
صندوق نوآوری و شکوفایی بر اساس ماده 5 قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات 
ــازی نوآوری ها و اختراعات و در راستــای تحقق اقتصــاد  دانش  بنیان و تجاری س

دانش بنیان و فناوری محور و تکمیل زنجیره ایده تا بازار تاسیس شده است.
ــرکت های دانش بنیــان به منظور  ــتیبانی از ش ما در صندوق وظیفه حمایت و پش
تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، کاربردی کردن دانش و دستاوردهای پژوهشی 
ــهیالت و خدمات مصوب در هیات  ــتفاده از تس و تکمیل زنجیره ایده تا بازار را با اس
عامل صندوق برعهده داریم. در واقع هدف اصلی صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان 
یک نهاد توسعه ای کمک به رونق اقتصادی کشور از طریق حوزه های دانش بنیان 

و فناوری های برتر است.
ــرکت هـای  ــیم که بتوانیــم تمامــی ش ما در صندوق قصد داریم به نقطه ای برس
ــش  دانش بنیان را از طریق ابزارهای مالی و حمایتی که در اختیار داریم تحت پوش
قرار دهیم و بازار محصوالت آنها را تضمین کنیم. در این زمینه هم برای سال جـاری 

زهرا طاهری

توسعه اقتصاد دانش بنیان با تامین نیازهای فناورانه طرح های دغدغه محور در اولویت است 

»صندوق جسورانه بورسی« 100 میلیارد تومانی برای فین تک ها در حال شکل گیری است

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در گفت وگوی ویژه با نسل چهارم:

تامین مالی 1500 میلیارد تومانی رشکت های دانش بنیان در سال جاری انجام می شود

»صندوق نوآفرین« زمینه ساز رشد استارت آپ های حوزه فناوری اطالعات در کشور است

علیوحدتدارایدکتریرشتهمهندسینساجی-تخصصپرتوهایالکترونیازدانشگاهصنعتیامیرکبیراست.ویمدرککارشناسیارشدخودرادررشتهمهندسینساجی
ازدانشگاهصنعتیامیرکبیروکارشناسیاشراهمدررشتهمهندسینساجیازدانشگاهیزددریافتکردهاست.ویریاستکارگروهفناوریشورایسیاستگذاریوراهبری
آموزش،پژوهشوفناوریوزارتصنعت،معدنوتجارت؛نمایندهوزیرصنعت،معدنوتجارتدرامورنخبگانوستاداجراییسازیسندراهبردیکشوردرامورنخبگان؛مشاور
معاونسیاستگذاریوارزیابیراهبردیمعاونتعلمیوفناوریرئیسجمهوردر»حوزهنظامتامینمالیوفناوریونوآوری«؛عضوهیاتداورانجشنوارهملیفنآفرینیشیخ
بهایی؛مشاورمعاونتبرنامهریزیونظارتبنیادملینخبگان؛معاونفنی،برنامهریزیوتوسعهوعضوموظفهیاتمدیرهصندوقحمایتازتحقیقاتوتوسعهصنایعالکترونیک
کشور)وزارتصنعتمعدنوتجارت(؛مدیرکلدفترپژوهشوبرنامهریزیآیندهسازانبنیادملینخبگانورییسکمیتهممیزیونظارتبرجشنوارههایبنیادملینخبگانرا

درکارنامهاجراییاشدارد.
دکترعلیوحدتکهدرحالحاضرریاس�تصندوقنوآوریوش�کوفاییرابرعهدهدارد،بهس�واالتخبرنگارماهنامهنسلچهارمپاسخدادهاستکهمشروحآنرادرقاب

گفتوگویویژهاینشمارهمیبینید:

ــور در نظر گرفته ایم تا  ــه های مختلفی را با صنایع کش برنام
نیازهای فناورانه آنها را شناسایی و به شرکت های دانش بنیان 
معرفی کنیم و به عنوان یک حلقه واسط میان این شرکت ها با 

صنایع مختلف کشور ایفای نقش کنیم.

بفرمائیدآیادرسایرکشورهایدنیاهممدلحمایتی
ازشرکتهایکوچکونوپادرقالبهمینروشیانج��ام
میشودکهشمادرصندوقنوآوریوشکوفاییاجراکرده
وب�هدنبالتحققآنهس�تید؟لطف�اتوضیحاتتکمیلی
پیرامونش�یوههایحمایتیکشورهایتوس�عهیافتهاز

شرکتهاینوپاواستارتآپهابفرمایید.
ــورهای دنیا ایجاد شده  ــیاری از کش  بله! چنین مدلی در بس
ــت. به طور مثال در فرانسه بانک )BPI )BpiFrance که  اس
بزرگترین موسسه مالی این کشور به شمار می آید و دولتی نیز 
محسوب می شود، وظیفه سرمایه گذاری خطرپذیر زیست بوم 

فناوری و نوآوری فرانسه را بر عهده دارد. 
ــیــه  ــرمایه گذاری خطرپذیــر روس ــیه صندوق س یا در روس
ــعه ای بخش  ــاد توس ــک نه ــه ی )RVC )Russian Venture Company  ک
ــرمایه گذاری خطرپذیر است، در سال 2006 توسط دولت این کشور ایجاد شده و  س

اکنون نقش بسیار مهمی در توسعه اکوسیستم نوآوری در روسیه ایفا می کند. 
در همین سفر اخیری که هیاتی از ایران به منظور شرکت در نمایشگاه بین المللی 
صنعتی »اینوپروم 2019« به روسیه اعزام شد و بنده نیز عضوی از این هیات بودم، 
ــران با صندوق  ــالمی ای ــکوفایی جمهوری اس ــه نمایندگی از صندوق نوآوری و ش ب
ــترک تامیــن مالی  ــیه برای راه اندازی صندوق مش ــرمایه گذاری خطرپذیر روس س

همکاری های فناورانه میان دو کشور به توافق اولیه دست یافتیم.

حمایتصندوقدرقالباعطایتسهیالت،مشارکتوسرمایهگذاریدر
طرحهاوشرکتهایدانشبنیانبهچهشیوهایانجاممیشودواولویت

برنامهایشمادرحمایتازکسبوکارهاینوپاچیست؟
ــرمایه گذاری، ضمانت نامه و  ــهیالت، س ــته اصلی تس خدمات ما در قالب چهار دس

توانمندسازی  به شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور ارائه می شود. 
ــه تبدیل ایده به مرحله قبل از تولید  ــهیالت را از مرحل در حوزه وام دهی، انواع تس
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صنعتی تا مرحله تولید انبوه و صادرات محصوالت دانش بنیان را مورد حمایت قرار 
می دهیم.

در حوزه سرمایه گذاری نیز باید بگویم که تا سال گذشته صندوق نوآوری و شکوفایی 
صرفا به صورت مستقیم در طرح های دانش بنیان سرمایه گذاری می کرد، اما امروز 
ما بسته های متنوعی را بسته به نیاز شرکت ها و بزرگی و کوچکی آنها تدوین کرده 
ایم. اشکالی که در سرمایه گذاری مستقیم وجود داشت این بود که می گفتند دولت 
قصد تصدی گری در این بخش را دارد، لذا هیات عامل سوم صندوق تصمیم گرفت 

به دو روش غیرمستقیم به بحث سرمایه گذاری ورود کنیم.
ــیس صندوق های  ــور در تاس ــرمایه کش ــتفاده از ظرفیت بازار س در روش اول با اس
سرمایه گذاری جسورانه و صندوق های سرمایه گذاری خصوصی ایفای نقش کرده و 
تا ۴0 درصد مشارکت خواهیم کرد. همانطور که می دانید طبق اساسنامه، صندوق 
ــهیالت به صورت مستقیم را به شرکــت های  ــکوفایی امکان ارائه تس نوآوری و ش
استارت آپی ندارد اما مزیت سرمایه گذاری  غیرمستقیمی که در پیش گرفته ایم این 

است که می توانیم از استارت آپ ها نیز حمایت کنیم.
در روش دوم ما از مدل »هم سرمایه گذاری« استفاده کردیم. در این مدل قصد داریم 
به طرح هایی که جزو اولویت های اصلی کشور هستند ورود کنیم؛ چرا که در اینگونه 
طرح ها معموال سرمایه گذار کمتر ورود می کند. در واقع با اجرای این طرح ما خود را 
در سود و زیان پروژه های اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور سهیم می کنیم تا ریسک 
سرمایه گذاری در اینگونه طرح ها را به حداقل برسانیـم. در این روش صنــدوق های 
پژوهش و فناوری و سایر صندوق های دارای مجوز به عنوان عامالن ما به این بحث 
ورود می کنند، به طوری که به ازای هر یک واحد سرمایه گذاری که در شرکت ها و 
طرح های سرمایه پذیر انجام شود، صندوق نوآوری و شکوفایی چهار برابر آن منابع 
را در اختیار این صندوق ها قرار می دهـــد. در این مـدل عالوه بـر شــرکت های 
دانش بنیان، استارت آپ ها هم می توانند با مراجعه به عاملین ما از اعتباری که صندوق 

نوآوری و شکوفایی برای این منظور درنظر گرفته است، بهره مند شوند.
در بحث صدور ضمانت نامه که از سرویس های مهم صندوق نوآوری و شکوفایی به 
شرکت های دانش بنیان محسوب می شود نیز برنامه ویژه ای تدوین شده است به 
ــوری که حداکثر ظرف یک هفته این ضمانت نامه ها برای حضور در مناقصه های  ط
دولتی صادر خواهد شد، هرچند که اگر یک بار حد اعتباری شرکت ها مشخص شود 

پس از آن، یک روزه این ضمانت  نامه ها توسط بانک ها صادر می شود.
در حوزه توانمندسازی نیز سرویس های مختلفی از آموزش گرفته تا اعزام هیات  های 
تجاری به کشور های دیگر و حضور در نمایشگاه  های داخلی و خارجی ارائه می شود. 
صندوق برای این حوزه تا 90 درصد کمک هزینه در نظر گرفته است. همچنین در 
ــتانداردهای  این بحث خدمات مختلفی نظیر  مالکیت فکری، اخذ گواهینامه ها و اس

بین المللی، عارضه یابی و ارائه انواع خدمات مشاوره نیز ارائه می شود. 

اگربهصورتس�ادهبخواهیمدایرههدفش�مارادرارائهتس�هیالتو
توانمندسازیتعریفکنیمکدامشرکتهاوکدامطرحهادرقالبتسهیالت
شماجایمیگیرندواعدادوارقاماختصاصیافتهبهآنهاونوعبازپرداختو

حتیسایرحمایتهایبدونبازپرداختبهچهشیوهایاست؟
برای ما شرکت کوچک یا بزرگ تفاوتی ندارد و هدف، توسعه اقتصاد دانش بنیان از 
طریق تقویت شرکت های دانش بنیان است. اما درباره طرح ها باید بگویم که اولویت 
اصلی ما تامین نیازهای فناورانه طرح های اولویت دار و دغدغه محور کشور است به 
همین خاطر ظرف ماه های گذشته سعی کرده ایم با برگزاری سلسله همایش ها و 
رویدادهایی، نیازهای بخش های مختلف صنعت کشور را احصا و میان این بخش ها 

با شرکت های دانش بنیان حلقه ارتباطی ایجاد کنیم.
ــات ما در حوزه  ــت هم باید بگویم اصوال خدم ــت های بدون بازپرداخ ــاره حمای درب
ــاله می شود. به طور مثال شرکت در نمایشگاه های  توانمندسازی مشمول این مس
ــتانداردهای بین المللی و خدمات مشاوره  داخلی و خارجی، اخذ گواهینامه ها و اس

حمایت های صندوق به صورت بالعوض ارائه می شود.

نحوههمکاریصندوقنوآوریوش�کوفاییبابانکهایعاملدرارائه
تسهیالتبهمتقاضیانچگونهاست؟

ــکوفایی در  ــا در دوره جدید به عنوان یکی از بازوهای صندوق نوآوری و ش ــک ه بان
تامین مالی شرکت های دانش بنیان ایفای نقش می کنند. در همین راستا بسیاری از 
بانک های عامل در کشور اقدام به ایجاد دفاتر نوآوری در صندوق نوآوری و شکوفایی 
کرده اند. هدف از همکاری با بانک ها، استقرار فیزیکی آنها نیست بلکه سعی داریم 
در یک قالب یکپارچه، بانک ها بتوانند خدماتی را در راستای صندوق، به شرکت های 
دانش بنیان ارائه دهند. شکل کار ما با بانک ها هم به این صورت است که منابع مالی 

ما به صورت اهرمی در اختیار بانک ها قرار می گیرد.
ــرکت هایی که از یک حدی  ــت که ش هدف اصلی ما از همکاری با بانک ها این اس
بزرگ تر شده اند بتوانند به صورت مستقیم با بانک ها کار کنند و تسهیالت خود را 
ــود شرکت ها تعامل بهتری با سیستم بانکی  دریافت کنند؛ این فرآیند باعث می ش
ــور برقرار کنند و از سوی دیگر بانک ها نیز ارتباط نزدیک تری با این شرکت ها و  کش

طرح های دانش محور داشته باشند. 
از دیگر اهدافی که ما در همکاری با بانک ها دنبال می کنیم، کاهش میزان تصدی گری 
در ارائه خدمات به شرکت های دانش بنیان است، از سوی دیگر این کار به تسریع در طی 

فرایند اعطای تسهیالت به شرکت ها نیز کمک قابل توجهی خواهد کرد.
ــت که برای سال 98 بتوانیم شرکت های  ــکوفایی این اس هدف صندوق نوآوری و ش
دانش بنیان را به میزان 1500 میلیارد تومان از طریق همکاری با بانک ها تامین مالی 

کنیم؛ هر چند که پیش بینی می کنیم زودتر از موعد به این رقم برسیم.

در دوره جدی��د صن��دوق به دنبال 
این هس��تیم که از س��رمایه گذاری 
مس��تقیم پرهی��ز کنیم، لذا س��عی 
کردی��م با تش��کیل صن��دوق های 
مشترک س��رمایه گذاری خطرپذیر، 
خدمات سرمایه گذاری خود را ارائه 
کنیم. بر این اساس طبق مصوبه ای 
که داش��تیم می توانیم با همکاری 
بخش خصوصی صندوق VC را در 
حوزه های مورد نیاز با مشارکت 40 
درصدی راه اندازی کنیم و تمامی 
عاملیت خود را به نهاد واسط )بخش 

خصوصی( واگذار کنیم.
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ب�هعنواننمون�هازچندینطرحخاتمهیافتهدرس�طحملیکهمورد
حمایتصندوقبودهاس�تنامببریدوپیراموننوعحمایتازاینپروژهها

توضیحبفرمایید.
تاکنون طرح های خاتمه یافته بسیاری با حمایت های صندوق نوآوری و شکوفایی به 
ــیده و توانسته کمک حال صنعت کشور باشد. به طور مثال نخستین خط  انجام رس
ــور که در تولید سرامیک های صنعتی، تولید سرامیک های  تولید آلفا آلومینای کش
ــت، نفت، گاز و پتروشیمی کاربرد دارد، اواخر تیر  مهندسی، نسوزها، لعاب، کاتالیس
ماه سال جاری به بهره برداری رسید و طی مراسمی با حضور وزیر صنعت، معدن و 
تجارت افتتاح شد. این واحد ظرفیت تولید ساالنه 30 هزار تن آلفا آلومینا را دارد. ما 
در این زمینه هزینه مطالعات اولیه طرح و احداث واحد پایلوت تولید آلومینای آلفای 

پایه کاتالیست و مقاوم به سایش را تامین کردیم.
ــانی مقاوم در برابر  ــای خاتمه یافته می توان به تولید کف آتش نش ــر طرح ه از دیگ
ــت حریق، تولید صنعتی فلومترهای مایعات در صنعت آب و فاضالب، تولید  برگش
محصولی برای ارائه خدمات مکان مبنا برای کسب و کارهای شهری، تولید اپلیکیشن 
آموزش سالمت، تولید کود زیستی نیتروژنه، تولید محصوالت دانش بنیان در بخش 
ــی، تولید سنسوری برای  خطوط انتقال نیرو، تولید پمپ درون چاهی میله ای مکش
ــازی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، تولید اسکوتر الکتریکی با کمترین زمان  ایمن س
شارژ، تولید محصولی برای تجهیز آزمایشگاه های دانشگاهی به تونل باد مادون صوت، 
ساخت آنتی اکسیدان پلیمر، تولید شفت فایبرکربنی با کاربرد در خطوط انتقال گاز و 
مایع فشار باال و تولید پلتفرم های پردازشی سیگنال ویژه در صنعت رادار و مهندسی 
ــکی اشاره کرد. اینها تنها نمونه هایی از محصوالتی است که با حمایت صندوق  پزش

نوآوری و شکوفایی تولید شده است.
ــکوفایی به انجام خواهد  ــر طرح های ملی که با حمایت صندوق نوآوری و ش از دیگ

رسید تولید و ساخت قطار مترویی و بومی سازی آن است. 

خواهش�منداستپیرامونصندوقهایس�رمایهگذاریخطرپذیردر
س�طحکشورواس�تانهاکهباحمایتصندوقتشکیلشدهاستتوضیح

فرمایی�دوتوضیحدهیدکهنح�وههمکاریصن�دوقدراینحوزهچگونه
است؟

ما در دوره جدید صندوق به دنبال این هستیم که از سرمایه گذاری مستقیم پرهیز 
ــکیل صندوق های مشترک سرمایه گذاری خطرپذیر،  ــعی کردیم با تش کنیم، لذا س
ــرمایه گذاری خود را ارائه کنیم. بر این اساس طبق مصوبه ای که داشتیم  خدمات س
می توانیم با همکاری بخش خصوصی صندوق VC )خطرپذیر( را در حوزه های مورد 
نیاز با مشارکت ۴0 درصدی راه اندازی کنیم و تمامی عاملیت خود را به نهاد واسط 

)بخش خصوصی( واگذار کنیم.
البته در این زمینه ما از نهادهای واسط خود مثل صندوق های پژوهش و فناوری و 
صندوق های بورسی استفاده می کنیم و از طریق این دو نهاد واسط، جامعه فناوری 
ــرمایه گذاری خطرپذیر صندوق نوآوری و شکوفایی را  ــتفاده از س ــور امکان اس کش

خواهند داشت.
ــارکت در تاسیس صندوق های  ــرمایه گذاری و مش ما برای این منظور از مدل هم س
سرمایه گذاری  استفاده می کنیم. در مدل هم سرمایه گذاری ما از موضوعاتی حمایت 
ــرمایه گـذاری در آن دارد چــرا که  می کنیم که بخش خصوصی کمتر تمایل به س
ــوزه های دانش بنیان و تکنولوژی محور به دلیل نا اطمینانی هایی که در ارزیابی  ح
دانش فنی، قابلیت تولید صنعتی و نهایتا امکان توسعه تکنولوژی دارد از حوزه هایی 
است که انگیزه سرمایه گذاری در آن باال نیست، لذا در این ساختار تالش می کنیم 
که بخشی از دغدغه ها را برای سایر سرمایه گذاران کاهش دهیــم تا قدرت ریسک پذیری 

آنها افزایش یابد. 
ــه یک واحد  ــرده ایم در صورتی ک ــط خود اعالم ک ــدل به نهادهای واس ــن م در ای
ــارکت خواهد  ــرمایه گذاری کنند، صندوق تا چهار برابر تامین مالی، در قالب مش س
داشت. هدف ما هم از افزایش ضریب تا چهار برابر این است که دغدغه اشاره شده در 

خصوص ریسک پروژه را کاهش دهیم و انگیزه ورود ایجاد کنیم. 
ــتید طبق قانون، صندوق نوآوری شکوفایی نمی تواند  البته همانگونه که مطلع هس
ــتقیم روی استارتاپ ها سرمایه گذاری کند و حمایت صندوق از ایـن  به صورت مس
شرکت ها از طریق سرمایه گذاری در صندوق های پژوهش و فناوری و صندوق های 
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ــورانه بورسی صورت می گیرد، بنابراین از طریق این دو نهاد واسط، استارت آپ ها  جس
و شرکت های خالق و فناور می توانند خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند. در حال 
ــورانه بورسی فعال هستند و برای فعالیت 10 صندوق دیگر نیز  حاضر 6 صندوق جس

موافقت های الزم اخذ شده و در حال ورود به بازار هستند. 
ــورانه بورسی در زمینه فین تک و با  در همین زمینه باید اعالم کنم یک صندوق جس
سرمایه ای معادل 100 میلیارد تومان، در حال شکل گیری است که صندوق نوآوری و 
شکوفایی ۴0 درصد این مبلغ یعنی معادل ۴0 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است. 
ــت به طوری که در سفر اخیر به  ــور اس البته در این زمینه نگاه ما فراتر از مرزهای کش
روسیه با صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر این کشور )RVC( به منظور تاسیس صندوق 

مشترک تامین مالی همکاری های فناورانه دو کشور به توافقات اولیه دست یافتیم.

لطف�اپیرامونهدفازتاس�یسصن�دوقنوآفرینباهم�کاریوزارت
ارتباط�اتوفن�اوریاطالعاتواینکهصندوقدرچ�هحوزههاییفعالیت

خواهدکردتوضیحبفرمایید.
صندوق نوآفرین در یکی از آخرین جلسات کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری 
که دبیرخانه آن در صندوق نوآوری و شکوفایی مستقر است مجوز فعالیت گرفت. این 
صندوق با سرمایه هزار میلیارد ریال تاسیس شده و طبق اساسنامه، با ماهیت پژوهش 

و فناوری و برای تامین مالی حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ایجاد شده است. 
ــاوری اطالعات و 60  ــهامداری ۴0 درصدی وزارت ارتباطات و فن ــن صندوق با س ای
ــیس صندوق  ــش خصوصی فعالیت خود را آغاز می کند. هدف از تاس ــدی بخ درص
ــتارت آپ های حوزه فناوری اطالعات  ــد اس ــت که بتواند زمینه رش نوآفرین این اس
ــن صندوق هم یکی از صندوق های  ــور را فراهم کند. در واقع ای و دیجیتال در کش
پژوهش و فناوری محسوب می شود که می تواند خدمات و تسهیالت صندوق نوآوری 

و شکوفایی را در اختیار شرکت های فناور و استارت آپ ها قرار دهد.

لطف�اپیرام�ونتفاهمنامهاخیرصن�دوقباوزارتعل�وم،تحقیقاتو
فناوریدرراستایاجرایبستههمکاریباپارکهایعلموفناوریتوضیح

بفرمایید.
ــتفاده از تمامی دستگاه ها و فعاالن  ــکوفایی اس رویکرد جدید صندوق نوآوری و ش
بخش خصوصی و دولتی در توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری است چون معتقدیم 
ــود،  ــتم موثر واقع ش صندوق به تنهایی نمی تواند در حوزه تامین مالی این اکوسیس
ــده است. ما  ــته همکاری با پارک های علم و فناوری ارائه ش لذا در همین رابطه بس
ــتم  ــه دار در این اکوسیس معتقدیم پارک های علم و فناوری از جمله نهادهای ریش
هستند که با توجه به توزیع جغرافیایی و تخصصی خوبی که دارند می توانند منشأ 
ــند، لذا تعامل با این پارک ها در دستور کار  ــتم باش خدمات موثری در این اکوسیس

صندوق قرار گرفته است.
ــت که در قالب ایجاد خط اعتباری،  ــته همکاری با وزارت علوم مقرر شده اس در بس
ــتم ایجاد کنیم تا شرکت های دانش بنیــان مستقر در  امکاناتی را در این اکوسیس
پارک های علم و فناوری بتوانند بدون مراجعه به صندوق نوآوری و شکوفایی منابع 

مالی مورد نیاز خود را تامین کنند.
 )R&D( ــعه ــکاری در زمینه تقویت توان تحقیق و توس ــوع تفاهم نامه هم موض
ــگران  ــان با رویکرد نوآوری باز از طریق همکاری با پژوهش ــرکت های دانش بنی ش
ــب برنامه ملی گرنت  ــور در قال ــال در مراکز علمی و تحقیقاتی کش ــاوران فع و فن
فناوری، همکاری در زمینه تقویت بنیه توسعه و تجاری سازی فناوری شرکت های 
ــژه از طریق ارائه خدمات  ــای علم و فناوری به وی ــتقر در پارک ه دانش بنیان مس
توانمندسازی، همکاری در تقویت شتاب دهنده های  دانش بنیان مستقر در مراکز 
علمی، تحقیقاتی و فناوری به منظور کمک به توسعه، بلوغ و تجاری سازی فناوری 
ــتارت آپ ها و  ــاله محور، ظرفیت محور و آینده محور و با تکیه بر اس با رویکرد مس

هسته های فناور و... است.

نح�وهحمایتصندوقازش�رکتهایدانشبنیانک�هبهدنبالایجاد
فرصتهایصادراتوحضوردربازاربینالملهستندچگونهاست؟

ــازی، برنامه های مختلفی را برای شرکت های   در این زمینه ما در بخش توانمندس

دانش بنیان درنظر گرفته ایم. به طور مثال کمک های مالی و حمایت های بالعوضی 
ــی در نظر گرفته ایم تا  ــگاه های بین الملل ــرکت ها در نمایش ــرای حضور این ش را ب
بتوانند خدمات و محصوالت خود را به منظور ایجاد فرصت های صادراتی به نمایش 

بگذارند. 
عالوه بر این ما در بخش توانمندسازی، خدمات بالعوضی در قالب خدمات آموزشی، 
مشاوره ای ، حمایت از اخذ استانداردها و مجوزها، حفاظت از مالکیت فکری، رویدادها 
و شبکه سازی، رتبه بندی، جوایز و توسعه بازار و بازاریابی ارایه می کنیم. همچنین 
در حوزه آموزش از اعزام مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان به دوره های 
ــور حمایت می کنیم. در واقع هدف از این اقدامات،  ــی در داخل و خارج کش آموزش

کمک به صادرات محصوالت شرکت های دانش بنیان است.

بهعنوانس�والپایان�یبفرماییدازآنجاکهبح�ثاقتصاددیجیتالبه
عنواننقطهایکلیدیوتحولآفریندرحوزهاقتصادوکسبوکارمدنظر
اس�ت،صندوقبرایتحققاینهدفچگونهمیتوانددرچرخهحمایتیاز

استارتآپهاوکسبوکارهاینوپانقشموثرتریبرعهدهگیرد؟
ــعه اکوسیستم نوآوری و فناوری، کار را صرفا به حمایت از شرکت های  ما برای توس
ــنامه، صندوق نوآوری  دانش بنیان متوقف نکرده ایم. همانگونه که گفتم طبق اساس
ــتارت آپ ها کمک کند، اما ما  ــتقیــم به اس ــکوفایی نمی تواند به صورت مس و ش
ــدوق های پژوهش و  ــتقیم از طریق صن ــت های خود را به صورت غیرمس حمایـــ

فناوری و پارک های علم و فناوری به شرکت های استارت آپی ارائه می کنیم.
ــتارت آپی کمک به بازار  ــرکت های اس ــتای تقویت ش یکی از برنامه های ما در راس
ــیاری از اینها اگر به  ــت؛ چرا که بس ــور اس ــرکت ها در داخل کش محصوالت این ش
مشتریان بالقوه شان متصل شوند، شاید بتوانند بخش خوبی از نیازهای مالی خود را 
ــل فروش کاال و خدمات تامین کنند که ما با برگزاری انواع رویدادهای تبادل  از مح
ــتریان بالقوه محصوالتشان  ــتارت آپ های توانمند را به خریداران و مش فناوری، اس
ــه روزه، حدود 200  متصل می کنیم. به طور مثال همین اخیرا با برگزاری رویداد س
شرکت دانش بنیان و استارت آپ های حوزه فضایی را گرد هم آوردیم تا با مشتریان 
بالقوه خود آشنا شوند. حتی در این رویداد چندین قرارداد میان این استارت آپ ها و 

شرکت ها و نهادهای فعال در حوزه فضایی به امضا رسید.
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سیدمحمدرضااحمدی،مدیرکلامورهماهنگیواجراییطرحجامعمالیاتیسازمانامور
مالیاتیکشوردرگفتوگوباخبرنگارماهنامهنسلچهارمبهسواالتپاسخدادهاستکه

مشروحآنبهقرارذیلاست:
پیروتاکیدوزیرمحترماموراقتصادیوداراییمبنیبرحذفروابطچهرهبه
چهرهمودیوممیزبااستقرارنظامهوشمندمالیاتی،خواهشمنداستتوضیحات

تکمیلیدراینخصوصبفرمایید.
طرح جامع مالیاتی مهمترین و اصلی ترین پروژه وزارت امور اقتصادی و دارائی در زمینه 
اقتصاد مقاومتی می باشد که با هدف انسجام و شفاف سازی در مالیات ستانی و رسیدگی 
به پرونده های مالیاتی مودیان انجام شده است، افزایش درآمدهای مالیات، کاهش هزینه 
وصول مالیات و افزایش رضایت ذینفعان از اصلی ترین اهداف اجرای این طرح است که 
مد نظرنظام مالیاتی و مسووالن کشور می باشد.در واقع این طرح یک تغییر رفتار مبتنی 
بر فناوری اطالعات و ارتباطات می باشد که تمامی ارکان سازمان شامل ابعاد مختلف نظام 
یکپارچه مالیاتی، زیرساخت، منابع انسانی، صاحبان منافع و مدیریت طرح را در بر مي گیرد 
و گام های بسیاری در جهت دستیابی به اهداف این برنامه عظیم ملي برداشته شد تا با 
زمینه سازی استقرار بستر مطالبه مالیات هوشمند در کشور امکان مطالبه مالیات عادالنه، 
مقابله با اقتصاد زیرزمینی و محدود کردن فرار مالیاتی فراهم گردد. هدف از هوشمندسازی 
نظام مالیاتی این است که تمامی امور مالیاتی مودیان از مرحله شناسایی و ثبت نام در نظام 

مالیاتی تا مرحله پرداخت و صدور گواهی مربوطه به صورت الکترونیکی انجام شود.
تحقق کامل اهداف سه گانه طرح جامع مالیاتی )افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش هزینه 
وصول مالیات و رضایت ذینفعان( در مسیر دستیابی به »مالیات دیجیتال« )هوشمند(، 
نیازمند همراهی، همکاری و مساعدت تمامی دستگاه های اجرایی، تقنینی و قضایی و از 
ــر کشور به منظور تکمیل  جمله تمامی ذینفعان و صاحبان اطالعات اقتصادی در سراس
پایگاه اطالعات هویتی، عملکردی و دارائی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطالعات 
مالی، پولی و اعتباری، معامالتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی براساس 
احکام موضوع مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم می باشد که به یاری خداوند، 
برنامه ریزی و حمایت های مربوطه عملی خواهد شد. در اجرای مواد 169 و 169 مکرر 
قانون مالیات های مستقیم، اطالعات دریافتی از مودیانی که مکلف هستند اطالعات کلیه 
ــامانه درج نمایند اخذ و به همراه اطالعاتی که  فاکتورهای خرید و فروش خود را در س
در خصوص فعالیت اقتصادی مودیان فعال از سایر دستگاه ها در اجرای ماده 169 مکرر 
ــاخص های ارزیابی ریسک پرونده های مالیاتی مورد استفاده قرار  دریافت می گردد در ش
ــاس آن می توان نسبت به بررسی سیستمی صحت و سقم  می گیرد که در نهایت بر اس
مالیات ابرازی مودیان اقدام نمود که  این موضوع می تواند گامی موثر در جلوگیری از فرار 
ــود بر اساس  ــد.  با این اتفاق پیش بینی می ش مالیاتی مودیان در بخش ابراز مالیات باش
صحت سنجی اطالعات ابرازی مودیان اکثر پرونده های مالیاتی بدون نیاز به رسیدگی، از 
طریق سیستمی فرآیند قطعیت مالیات را طی نمایند و به این ترتیب در ارتباط با این دسته 
از مودیان روابط چهره به چهره مامورین مالیاتی با مودیان حذف خواهد گردید. همانگونه 
که در سال گذشته از تعداد حدود سه میلیون اظهارنامه اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل 
ثبت شده در سیستم، بالغ بر یک میلیون و 700 هزار فقره اظهارنامه بدون رسیدگی مورد 

زهرا طاهری

طرح جامع مالیاتی عامل شفاف سازی در مالیات ستانی و رسیدگی به پرونده های مالیاتی است

مدیرکل امور هامهنگی و اجرایی طرح جامع مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور:

پذیرش سازمان قرار گرفت و مراحل قطعیت پرونده این دسته از مودیان ، بدون دخالت 
مامورین مالیاتی به انجام رسید. 

همچنین در راستای حذف ارتباط مستقیم مودیان با مامورین مالیاتی، برقراری ارتباط 
الکترونیکی میان سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و این سازمان برای مرحله اطالع رسانی 
به سازمان امور مالیاتی در خصوص شروع فعالیت اقتصادی و اخذ تأییدیه و کد رهگیری 
پیش ثبت نام مالیاتی بدون مراجعه ارباب رجوع به سازمان امور مالیاتی و از طریق درگاه 
الکترونیکی اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری محقق شده است و نتایج ذیل 

بدست آمده است: 
- انجام الکترونیکی عملیات پیش ثبت نام مودیان همزمان با ثبت شرکت و دریافت کد 

رهگیری پیش ثبت نام،
- انجام الکترونیکی عملیات پیش ثبت نام ارزش افزوده همزمان با ثبت شرکت و دریافت 

کد رهگیری،
- انجام الکترونیکی همزمان دو مرحله قبل در قالب یک پیش ثبت نام،

این پروژه ویژه در راستای تجمیع  منابع مالیات بر درآمدمشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص 
حقوقی، مالیات بر درآمد امالک )مستغالت اجاری(، مالیات بر درآمد حقوق با هدف نگاه 
واحد به پرونده  های مالیاتی در حوزه عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده در جهت جلوگیری 

از فرار مالیاتی و تحقق بیشتر درآمدهای مالیاتی صورت پذیرفته است. 
ارائه گواهی موضوع ماده 187 ق.م.م از طریق دفاتر اسناد رسمی، با عنایت به اینکه حجم 
عمده مراجعات حضوری مودیان به ادارات امور مالیاتی در خصوص منبع مالیاتی نقل و 
انتقال امالک می باشد،  لذا مستند به مفاد تبصره ۴ ماده 187 قانون مالیات های مستقیم و 
به منظور تکریم شهروندان و در راستای حقوق شهروندی ابالغی ریاست محترم جمهوری 
اسالمی ایران، پروژه برون سپاری مالیات بر نقل و انتقال امالک به دفاتر اسناد رسمی )بدون 
مراجعه مؤدیان به ادارات امور مالیاتی و صرفاً با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی( در دستور 
کار سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور با همکاری مرکز ملي 
مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار قرار گرفت که در نهایت پس از تعامالت متعدد 
و تالش هاي گسترده، سرویس های تبادل اطالعات با سازمان ثبت اسناد در زمینه برون 
سپاری نقل و انتقال امالک تکمیل و مجموعه فرآیندهاي مالیات نقل و انتقال امالک )براي 
امالک مسکوني( با الکترونیکی شدن کامل و بدون نیاز به مراجعه مؤدیان به ادارات امور 

مالیاتی و صرفاً با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی انجام مي پذیرد.
ازآنجاییکهارزیابیصحتواعدادوارقاممالیاتیدرس�امانههوشمندو
درقالبمحیطالکترونیکیصورتخواهدگرفت،خواهش�منداستجزئیات

بیشتریدراینخصوصارائهفرمایید.
با ایجاد سامانه های هوشمند فوق و بر اساس اطالعات دریافت شده مذکور از پایگاه های 
اطالعاتی، برای مودیانی که پرونده مالیاتی ندارند، ولی اطالعاتی از فعالیت اقتصادی آنها 
دریافت می گردد پرونده های مالیاتی جدید تشکیل شد و با مطالبه مالیات عادالنه کاهش 

چشمگیری در فرار مالیاتی را شاهد خواهیم بود. 
درفهرس�تدستگاهاییکههمکاریالزموکافیباسازمانامورمالیاتی
نداشتهاندودراجرایطرحجامعمالیاتیهمکارینکردهاندنامبرخیشرکتها
وسازمانهایبزرگوحتیوزارتخانههابهچشممیخورندچهاقداماتیبرای

الزاماینسازمانهابهشفافسازیمالیاتیدردستورکارقرارگرفتهاست؟
دراین خصوص در تیرماه سال جاری، نشستی در محل مجلس شورای اسالمی، با حضور 
وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی، رئیس و اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی، رئیس کل محترم و  نمایندگان سازمان امورمالیاتی کشور و نمایندگان 
دستگاه ها و وزارتخانه هایی که در خصوص ارائه اطالعات قصور نموده اند، برای ملزم کردن 

آنها به ارائه اطالعات به سازمان امور مالیاتی برگزار شد.
 در این نشست هماهنگی الزم بین این دستگاه ها و سازمان امور مالیاتی صورت گرفت و 
مقرر شد کمیسیون اقتصادی مجلس هم بر این امر نظارت نمایند تا حداکثر ظرف یک ماه 
تفاهم های الزم منعقد وهمه دستگاه ها به سامانه جامع اطالعات مالیاتی اتصال یافته و ارائه 

اطالعات از طریق بسترهای الکترونیکی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
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جویشگر بومی یک تکلیف انکارناپذیر در شبکه  ملی اطالعات است

توسعه  محصوالت بومی، با هدف گسترش خط و زبان فارسی در منطقه در اولویت است

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات در نشست خربی:

به دنبال ترسیم نقشه  راه بیانیه  گام دوم انقالب در حوزه  ICT هستیم

رئیسپژوهشگاهارتباطاتوفناوریاطالعات،گفت:توسعهوگسترشفعالیتهای
ICTپژوهشگاهرادردستورکارداریموپروژههاییکهبراساساعالمنیازبخش
تعریفمیشودنیازیبهتصویبدرشورایپژوهشینداردواگرپروژهایبهما

ارجاعشودبهسرعتتصویبوفراینداجرایآنآغازمیشود.

دکتر وحید یزدانیان در نشست خبری که در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، 
ــد، گفت: برخی امور پژوهشی وزارت ارتباطات در این پژوهشگاه با موضوعات  برگزار ش
ــگاه موضوعاتی نظیر سیاست گذاری،  ــود، این پژوهش تحقیقات کاربردی دنبال می ش
ــد و 100 عضو هیات علمی در این  ــی می کن ــات راهبردی و رگوالتوری را بررس مطالع

پژوهشگاه فعالیت می کنند.
وی افزود: بازبینی نهادی، ساختاری و کارکردی پژوهشگاه در اولویت های ماست. مدیریت 
ــگاه ها، مراکز  و راهبری تحقیقات نیز اهمیت ویژه ای دارد  که به همین منظور با دانش

تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان ارتباط گسترده تری داشته باشیم.
یزدانیان اضافه کرد: توجه و تمرکز در استفاده از پتانسیل این پژوهشگاه وجود دارد و در 
این سه ماه گذشته از ریاست بنده توانستیم چهار اداره کل ستادی را به دو اداره کل تقلیل 

دهیم. 
وی ادامه داد: توسعه و گسترش فعالیت های پژوهشگاه را در دستور کار داریم و پروژه هایی 
که بر اساس اعالم نیاز بخش ICT تعریف می شود نیازی به تصویب در شورای پژوهشی 
ندارد و اگر پروژه ای به ما ارجاع شود به سرعت تصویب و فرایند اجرای آن آغاز می شود.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: توانستیم تعهدات پژوهشگاه را 
جمع بندی و به مرحله اجرا برسانیم. همچنین موضوع ارائه خدمات پژوهشی و به موقع را 
سرلوحه کار قرار دادیم که این موضوع باعث گسترش تعامالت ما شده است و با دانشگاه ها 

و مراکز تحقیقاتی نشست هایی را برگزار می کنیم.
وی در ادامه تصریح کرد: با شرکت ارتباطات زیرساخت در حال تعامل برای چند عنوان کار 
تحقیقاتی هستیم و بیشترین تمرکز ما در زمینه توسعه محصوالت بومی است. پژوهشگاه 
به دنبال تولید صنعتی نیست، ولی پژوهشگاه می تواند در تولید نیمه صنعتی همکاری کند.
یزدانیان ادامه داد: همچنین تجهیزات قابل استفاده در شبکه انتقال را با همکاری شرکت 
زیرساخت استخراج می کنیم و تا چند ماه آینده گزارش اولیه آن منتشر می شود. هم 

بخش تحقیقاتی فعال می شود و هم دانشجویان با ما همکاری می کنند.
ــیم و در کنار آن نقش  ــتقیم و تحقیقاتی داشته باش وی گفت: ما می توانیم نقش مس
تسهیلگری را برای ارتباط شرکت ارتباطات زیر ساخت با دانشگاه ها و شرکت های دانش 
بنیان داشته باشیم. یزدانیان درباره اجرای طرح 5G توسط پژوهشگاه، گفت: دستاوردی 

که از این طرح می خواستیم حاصل نشد، چرا که باید نظر اپراتورها در این دستاورد اعمال 
شود. در این طرح نخبگان دانشگاهی خوبی حضور داشتند. اگر ما تعامل مثبتی با اپراتور 
برقرار می کردیم و نیازهای آنان را درک می کردیم حتما اپراتور به سراغ ما می آمد چرا که 

اپراتور الزامات سیاستگذاری را نمی خواهد.
ــگر بومی ادامه داد: حمایتی که از جویشگر شد، دو محصول جویشگر  وی درباره جویش
پارسی جو و یوز شد که هر دو از دانش این پژوهشگاه استفاده کردند، جویشگر پارسی جو 
از حمایت های این پژوهشگاه و جویشگر یوز از حمایت های سازمان فناوری اطالعات بهره 

می برند اما انتظاراتی که ما از این جویشگر داشتیم، براورده نشد.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، اظهار کرد: جویشگر یک تکلیف انکارناپذیر 
در شبکه ملی اطالعات است و صرفا یک تجارت نیست، جویشگر بومی می تواند بستری 

برای تجارت باشد ولی حاکمیت به دنبال این نیست.
وی، ادامه داد: حمایت های سازمان فناوری اطالعات و پژوهشگاه از این دو جویشگر ادامه 

دارد، موضوع جویشگر، موضوع ملی ماست و فقط به وزارت ارتباطات مرتبط نیست.
یزدانیان، درباره الزامات امنیتی اپلیکیشن ها، گفت: چارچوب های آن در پژوهشگاه تعریف 
شده است و ارزیابی امنیت موبایل ها در پژوهشکده امنیت پژوهشگاه صورت می گیرد. 
ــگاه دنبال می شود و زیر ساخت  ــت که در پژوهش ــال اس این موضوع نزدیک به یک س

آزمایشگاهی آن فراهم شده است.
وی، خاطرنشان کرد: پروژه الزامات امنیتی برای کاربران منجر به مصوبه ای می شود که 

توسط پژوهشکده امنیت تنظیم می شود.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، درباره قراردادهای بین المللی این پژوهشگاه 
گفت: در اواخر دهه هفتاد، مرکز تحقیقات مخابرات ایران تحقیق مشترکی با اتحادیه جهانی 
مخابرات انجام داد که این نشان از زیرساخت و پتانسیل موجود است، در حال حاضر قرارداد 
بین المللی نداریم ولی با تعامل با وزارت علوم در چند کشور اروپایی تفاهماتی را منعقد می 
کنیم که از این کشورها، آلمان انتخاب شده که در شهریورماه با هدف انتقال دانش فنی 

به کشور صورت می گیرد.
وی، درباره اقدامات پژوهشگاه برای تحقق گام دوم انقالب، گفت: این بیانیه نکته ای دارد 
که علی رغم تاکید رهبری بر اهمیت فضای مجازی، به صورت صریح فضای مجازی عنوان 
نشده است که این نشان از این دارد که موضوع فضای مجازی در همه سرفصل ها بازتاب 
دارد و به همین دلیل باید به سمت تدوین نقشه راه برویم و به دنبال ترسیم نقشه راه بیانیه 

گام دوم انقالب در حوزه ICT هستیم.
یزدانیان، تاکید کرد: پدافند سایبری به صورت یک سرفصل در پژوهشکده امنیت تعریف 
شده است و جزو  پروژه هایی است که ابعاد مختلف دارد و 9 ماه از زمان آن باقی مانده است.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، در پاسخ به سوال خبرنگار سیتنا پیرامون 
نشست چهار جانبه   اخیر وزیر ارتباطات با وزرای منطقه و برنامه  مرکز تحقیقات مخابرات 
برای گسترش همکاری ها با منطقه، گفت: ما تجربه  تعامالت فناورانه را در گذشته داشتیم 
اما در اجالس اعالم آمادگی کردیم تا تعامالت فناورانه ای که ذیل محورهای تفاهماتی که 

با منطقه داریم را با این کشورها گسترش دهیم.
وی، اظهار کرد: انصافا از لحاظ فناوری اگر هم تراز برخی کشورهای منطقه نباشیم، از آنها 

یک سر و گردن باالتر هم هستیم.
یزدانیان،گفت: با توجه به محورهای تفاهمات و توافقات برای افزایش برخورداری و غنای 
منطقه، برای همکاری با کشورهای منطقه اعالم آمادگی کردیم که همکاری های مشترک 

در زمینه  تحقیقاتی داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: حضور خط و زبان فارسی در منطقه برای ما اولویت محسوب می شود 
و همچنین محصوالت بومی ما که با هدف توسعه  خط و زبان فارسی تصویب، تدوین و 

توسعه داده شده اند، می توانند باعث مزیت ما در این زمینه باشند.
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ــرکت دانش بنیان  ــداد معرفی نیازهای فناورانه تعمیر و نگهداری هواپیما 30 ش در روی
توانمندی های خود را عرضه کردند. همزمان با برگزاری این رویداد، 6 شرکت حوزه تعمیر و 
نگهداری هواپیما نیازهای این صنعت را معرفی کردند و در کنار آن 30 شرکت دانش بنیان 

این حوزه نیز توانمندی های خود را عرضه داشتند.
برگزاری جلسات B2B به منظور شناسایی نیازها و  توانمندی ها از برنامه های این رویداد 
فناورانه بود. این رویداد به همت صندوق نوآوری و شکوفایی از 13 مرداد ماه به مدت دو 

روز برگزار شد.

زنجیرهتامینداخلیراباحمایتازشرکتهایدانشبنیانتکمیل
میکنیم

 معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، تاکید کرد: شرکت های دانش بنیان در زنجیره 
تامین صنایع بزرگ کشور قرار دارند، لذا می توانیم زنجیره  تامین داخلی را با اتکا به شرکت 

های دانش بنیان شکل دهیم.
دکتر سیاوش ملکی فر در رویداد معرفی نیازهای فناورانه تعمیر و نگهداری هواپیما با بیان 
این که در صندوق، صنعت همانند کوه یخ دیده می شود، گفت: بخش اعظمی از کوه یخ 
در زیر آب قرار دارد که این بخش شرکت های نوآور و خالق هستند که با نوآوری های خود 

شرکت های بزرگتر که  بر سطح آب قرار دارند را تقویت می کنند.
وی با بیان این که بدون فعالیت شرکت های نوآور کوچک، شرکت های بزرگ پویایی خود 

رویداد معرفی نیازهای فناورانه تعمیر و نگهداری هواپیام

تالش صندوق نوآوری برای رسپا نگه داشنت ناوگان هوایی در قالب حامیت از رشکت های دانش بنیان

را نمی توانند حفظ کنند، خاطر نشان کرد: در صنعت هواپیمایی دنیا شاهد هستیم که 
چندین شرکت کوچک و متوسط فعالیت می کنند تا در نهایت هواپیما به بازار عرضه شود 

و ما در ایران نیز این روند را پیگیری می کنیم.
ملکی فر با اشاره به اقدامات صندوق نوآوری و شکوفایی برای تکمیل زنجیره تولید، اظهار 
ــاس ما به منظور تکمیل زنجیره تولید صنعت هوایی رویداد فناورانه را با  کرد: بر این اس
همکاری با مرکز همکاری و تحول پیشرفت ریاست جمهوری ، معاونت علمی و انجمن 

هواپیمایی کشور برگزار کردیم.
معاون توسعه فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به برنامه های این رویداد تصریح 
کرد: با برگزاری نشست ها، سه شرکت هوایی نیازهای فناورانه خود را به شرکت های دانش 

بنیان معرفی خواهند کرد.
وی برگزاری کارگاه در زمینه استاندارد هوایی را از دیگر برنامه های این رویداد ذکر کرد و 
گفت: ما در بررسی فرآیندهای صنعت هوایی متوجه شدیم که اخذ استاندارد پارت 21 
برای توسعه بازار بسیار ضروری و الزامی است. از این رو ما حمایت هایی را برای اخذ این 

استانداردها فراهم کردیم.

به گفته وی صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور اخذ استاندارد پارت 21 برای شرکت های 
دانش بنیان این حوزه حمایت های بالعوض ارائه می دهد تا شرکت های عالقه مند بتوانند 

این استاندارد را اخذ کنند.
ملکی فر تاکید کرد: با همکاری سازمان فضایی از شرکت های دانش بنیان که عالقه مند به 

شرکت در نمایشگاه ماسک 2019 هستند، حمایت می شود.

ــکوفایی با تاکید بر ضرورت توسعه بخش تعمیر و نگهداری  رئیس صندوق نوآوری و ش
هواپیما گفت: در حال حاضر سن ناوگان هوایی کشور باالست و الزم است تا این ناوگان را 
سرپا نگه داریم.دکتر علی وحدت در این رویداد با اشاره به برگزاری این رویداد در راستای 
معرفی نیازمندی های صنعت هوایی، اظهار کرد: بر این اساس در این رویداد ۴50 نفر از 

عالقه مندان، 25 شرکت فعال و 10 سازمان دولتی حضور دارند.
وی با تاکید بر این که صندوق نوآوری و شکوفایی تالش کرده تا در حوزه های اولویت دار، 
فعاالنه حضور یابد، افزود: ما در قالب رویدادهای معرفی نیازهای فناورانه شرکت ها را در کنار 

یکدیگر قرار دادیم تا همکاری های الزم میان شرکت ها ایجاد شود.
وحدت خاطر نشان کرد: در کنار این همکاری ها تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی 

برای برطرف کردن موانع ارائه خواهد شد.
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به انواع تسهیالت این صندوق، یادآور شد: حوزه 
تعمیر و نگهداری هواپیما یک حوزه چند وجهی است، به گونه ای که گاهی دو تا پنج برابر 

قیمت یک هواپیما، صرف تعمیر و نگهداری آن می شود.
ــاالنه 60 میلیارد دالر  ــه وی، ارزش مالی خدمات تعمیر و نگهداری هواپیما س ــه گفت ب
ــده است.وحدت با اشاره به باال بودن سن ناوگان هوایی کشور، تصریح کرد: بر  برآورد ش
این اساس الزم است تا ناوگان هوایی کشور را سرپا نگه داریم و امیدواریم در این رویداد 
ــبی در این حوزه ایجاد شود.وی همچنین با تاکید بر ضرورت حمایت از  تعامالت مناس
شرکت های فعال در حوزه صنعت هوایی خاطرنشان کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی در 
کنار شرکت های فعال در حوزه صنعت هوایی قرار دارد و تالش دارد تا همه امکانات خوب 

را بسیج کند تا بخش تعمیر و نگهداری هواپیماها توسعه یابد.
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فناوری خریدنی نیست، یاد گرفتنی است؛ برای رسیدن به آن باید هزینه داد

ارائه  خدمات لیزینگ و ضامنت نامه  صندوق نوآوری به قراردادهای تجاری رشکت های دانش بنیان

تحریم ها مزیت دانشی خوبی در کشور ایجاد کرده است

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، تاکید کرد: فناوری خریدنی نیست، یاد گرفتنی 
است و برای رسیدن به آن باید هزینه داد.دکتر سورنا ستاری در این مراسم، اظهار داشت: 
نهضت در نیروی هوایی شروع شده است و کشوری که روزگاری در این حوزه وابسته بود، 

امروز صنعتش را پیش می برد.
وی با تاکید براینکه فناوری خریدنی نیست بلکه باید آن را آموخت، خاطرنشان کرد: با 

وجود تحریم ها صنعت هوایی همچنان روی پای خود ایستاده است.
ستاری رعایت استانداردها در حوزه تعمیر و نگهداری هواپیما را از جمله اولویتهای این حوزه 
برشمرد و تاکید کرد: تا زمانی که به دانش طراحی، تعمیرات و نگهداری وابستگی داشته 
باشیم هیچ پیشرفتی اتفاق نمی افتد. معاون علمی فناوری رئیس جمهور گفت: در زمان 
جنگ تحمیلی، پتانسیل دانشی و فنی در کشور وجود نداشت اما جنگ اداره شد. امروز نیز 
با وجود تحریم ها در این حوزه هنوز روی پای خود ایستاده ایم و سیستم های راداری و 

موشکی را با نوآوری و خالقیت نیروی انسانی در داخل کشور ساخته ایم.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به برگزاری نشست هایی میان عرضه کنندگان 
و خریداران فناوری در رویداد معرفی نیازهای فناورانه صنعت هوایی گفت: این صندوق 
ــرکت های دانش بنیان فراهم خواهد  خدمات لیزینگ و ضمانت نامه قراردادها را برای ش

کرد.

دکتر علی وحدت در حاشیه  رویداد معرفی نیازهای فناورانه تعمیر و نگهداری هواپیما در 
جمع خبرنگاران افزود: حوزه تعمیر و نگهداری هواپیما حوزه مهم و تحریم پذیر است و از 

سوی دیگر شرکت ها اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده اند.
وی با اشاره به جزئیات این رویداد، خاطر نشان کرد: در این رویداد ۴50 نفر از فعاالن عرصه 

صنعت هواپیمایی حضور داشتند.
وحدت با بیان اینکه از سوی 7 شرکت نیز نیازهای فناورانه این صنعت عرضه می شود، 

اظهار کرد:  نشست های B2B از برنامه های این رویداد بود.
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید کرد: در این نشست ها قراردادهایی میان خریداران 
و فروشندگان منعقد شد و تسهیالت لیزینگ این صندوق نیز در اختیار شرکت ها قرار 
خواهد گرفت.وحدت، صدور ضمانت نامه را از دیگر خدمات حمایتی این صندوق برای این 
نشست ها ذکر کرد و ادامه داد: این صندوق ضمانت نامه قراردادها و تسهیالتی که بتواند 

برای قراردادها تامین مالی کند، فراهم خواهد کرد.
وی اضافه کرد: با تمهیدات اندیشیده شده، شرکت هایی که در این رویداد بتوانند خود را 

برای خریداران اثبات کنند، با مشکل تامین مالی مواجه نخواهند شد.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور صنعت هواپیمایی را یک صنعت همواره بر لبه 
ــال تحریم این صنعت، مزیت دانشی خوبی  تیغ تحریم توصیف کرد و گفت: ۴0 س

را در این صنعت ایجاد کرده است.
دکتر سورنا ستاری در حاشیه این رویداد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه صنعت 
ــته  ــال گذش ــی در لبه تیغ تحریم قرار دارد، افزود: این صنعت در ۴0 س هواپیمای
ــه ای که حتی در زمان هایی که تحریم ها  ــت، به گون به طور کامل تحریم بوده اس

برداشته شد، این صنعت در بخش هایی با تحریم مواجه بوده است.
ــور ایجاد کرد، ضمن آنکه  ــی خوبی در کش وی ادامه داد: این تحریم ها مزیت دانش

فارغ التحصیل زیادی در رشته هایی چون مکانیک، هوافضا و الکترونیک داریم.
ــاون علمی و فناوری رییس جمهور صنعت هوایی را صنعت مادر توصیف کرد و  مع
یادآور شد: در این صنعت از میکرو الکترونیک تا بیوتکنولوژی در آن کاربرد دارد از 

این رو دانش فنی فوق العاده ای در آن ایجاد شده است.
ــده در زمینه تعمیر و نگهداری هواپیماهای  ــتاری با اشاره به تجربیات کسب ش س
ــافربری و نظامی ابراز امیدواری کرد که این رویداد زمینه را برای تعامل بیشتر  مس

میان شرکت ها فراهم کند.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور با تاکید بر ضرورت اخذ استانداردها در حوزه 
هواپیماهای مسافربری، اظهار کرد: استانداردها خط قرمز هر سیستمی است و در 
شرکت های دانش بنیان در حوزه تعمیر و نگهداری هواپیما قابلیت های خوبی ایجاد 

شده است.
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هشتمین جشنواره فاوا 29 تیرماه 98 با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر محترم 
ارتباطات و فناوری اطالعات با شعار »فناوری اطالعات و ارتباطات، پیشران تحول اقتصاد 

دیجیتال« در سالن همایش های شهید قندی برگزار شد.
در این جشنواره از شرکت نیان الکترونیک در »محور توسعه کسب و کار و فناوری های 

تجاری شده از نیان الکترونیک تقدیر شد.
همچنین همزمان با این جشنواره که مراسم جایزه ملی کیفیت برگزار شد، به شرکت 
ــرب اسیدی ساکن از شرکت های تابع  نیان باتری خاوران تولیدکننده باتری های س

شرکت نیان الکترونیک در قاب جشنواره فاوا

شرکت نیان الکترونیک، به عنوان تنها تولیدکننده باتری، نشان اهتمام به کیفیت اعطاء 
شد. الزم به ذکر است این شرکت دارای گواهینامـــه استانــدارد ملی  نیز می باشد.

ــازی محصوالت، نوآوری در  ــنواره می توان به بومی س ــاخص های مهم این جش از ش

ــروش، حجم صادرات محصوالت و  ــتریان، میزان ف خدمات و محصوالت، رضایت مش
خدمات و ... اشاره کرد. 

ــنواره های  معتبر ملی،  نشانگر  ــال های متمادی در این جش ــب امتیاز باال در س کس

ــتقیمی بر انطباق ساز و کارهای نیان الکترونیک با استانداردهای کسب و کار  غیرمس
دانش بنیان در وزارت ارتباطات  است.

جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطالعات با هدف قدردانی از تالشگران و فعاالن عرصه 
ــت ماه سال 1390 همزمان با روز  ــتین بار در اردیبهش فاوا و صنایع مرتبط برای نخس
ــتمرار یافت و تا کنون  ــال های بعد اس ــد. این حرکت در س جهانی ارتباطات برگزار ش
هشت دوره این جشنواره با بهره گیری از تجارب گذشته برگزار شده است. ایجاد فضای 
رقابتی سالم و شور و نشاط علمی در عرصه ارتباطات و فناوری اطالعات و تعامل بین 
متخصصان کشور، ایجاد فضای تعامل و همکاری بین فعاالن حوزه ارتباطات و فناوری 
ــب و تکریم  بزرگان و نخبگان عرصه فاوای کشور و  ــازی مناس اطالعات،  فرهنگ س

حمایت از صنایع داخلی از اهداف این جشنواره است.

تقدیرازشرکتنیانالکترونیکدردورههایمختلفجشنوارهفاوا
سومین جشنواره فاوا در سالن اجالس سران با شعار امنیت، سرعت و کاهش هزینه ها با 
شبکه ملی اطالعات و با حضور رئیس جمهور وقت و تنی چند از وزرا و معاونان ایشان، 

27 اردیبهشت 92  همزمان با روز جهانی ارتباطات برگزار شد.
برگزیدگان سومین جشنواره ملی فاوا از میان بیش از یک هزار و 250 شرکت و هزاران 
ــی انتخاب و  ــاعت ها کار کارشناس محور خدمت در 9 کار گروه تخصصی و پس از س

درهشتمینجشنوارهفاواازشرکتنیانالکترونیکدر»محورتوسعهکسبوکاروفناوریهایتجاریشدهازنیانالکترونیکتقدیرشد.همچنینهمزمانبااینجشنواره
کهمراسمجایزهملیکیفیتبرگزارشد،بهشرکتنیانباتریخاورانتولیدکنندهباتریهایسرباسیدیساکنازشرکتهایتابعشرکتنیانالکترونیک،بهعنوانتنها

تولیدکنندهباتری،نشاناهتمامبهکیفیتاعطاءشد.
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ــدند. در این جشنواره کسب تندیس در محور کارآفرینی و توسعه کسب و  معرفی ش
کار و همچنین کسب تندیس در محور ارتباطات، تولید سخت افزار، در کارگروه تولید 

پشتیبانی از دستاوردهای نیان الکترونیک بود.

چهارمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطالعات سال 1393 با حضور دکتر روحانی 
ــاوری اطالعات جناب آقای واعظی  ــس جمهور و دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فن رئی

برگزار شد.
شرکت نیان الکترونیک مفتخر به دریافت تندیس صادر کننده نمونه دانش بنیان کشور 

در حوزه ICT شد.
ششمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطالعات )فاوا(، 26 اردیبهشت ماه 95 با شعار 
ــب و کارهای دانش بنیان، الگوی های موفق« با حضور دکتر محمود  »از دانش تا کس
واعظی، وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار شد که نیان الکترونیک با افتخار، 
به باالترین رتبه این جشنواره دست یافت و موفق به کسب رتبه یک توسعه کسب و 

کارهای نو آورانه کشور شد. 

هفتمین جشنواره ملی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات،21 اسفند ماه 96 همزمان 
با یکصد و چهل و یکمین سالگرد تاسیس این وزارت خانه  با  شعار فاوا، کسب و کار 
خالقانه و تولید دانش بنیان با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات برگزار شد. 

ــی و ارزیابی کرد، که از این بین تنها 25 شرکت  ــنواره 3۴5 متقاضی را بررس این جش
مفتخر به دریافت تندیس این جشنواره شدند. نیان الکترونیک در محور تولید و صادرات 

موفق به کسب تندیس جشنواره شد. 

ــرکت دانش بنیان، نوآور و پیشرو  ــرکت نیان الکترونیک به عنوان ش بدین ترتیب ش
ــور، در  در طراحی و تولید مبدل های انرژی الکتریکی و منابع تغذیه مخابراتی در کش
حوزه های مرتبط این جشنواره  ارزیابی شده و با کسب امتیاز باال تا کنون به پنج تندیس 

و لوح تقدیر این جشنواره دست یافته است. 
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آیاتلفنهوشمندشماواقعاداغمیکند؟
ــمند امروزی سخت افزار ظریف و قطعات  ــد در تلفن های هوش همانطور که گفته ش
ــیاری در یک فضای کوچک گرد هم آمده اند تا کاربران بتوانند از تلفن  پیچیده بس
ــود تا درهنگام  ــتفاده کنند، چنین موردی به صورت عادی موجب می ش همراه اس
ــوند و کاربران نیز این گرما را  ــتفاده طوالنی مدت با تلفن همراه، قطعات گرم ش اس
احساس کنند، به همین جهت تعداد زیادی از کاربران، حساسیت بیش از حد به این 

مورد نشان می دهند، در حالی که گرمای تلفن هوشمندشان عادی است.
اگر به مدت 15 دقیقه یا بیشتر با حجم کاری باال با تلفن هوشمند خود کار می کنید 
ــت، حجم کاری باال یعنی انجام بازی های ویدئویی، اتصال  ــدن آن عادی اس گرم ش
ــان یا سرویس های استریم و استفاده از  ــتفاده از برنامه های پیام رس به اینترنت و اس
برنامه های سنگین، در این حالت نباید حساسیتی به گرما به وجود آمده نشان دهیم. 
البته اگر گرما به حدی باشد که نتوان دستگاه اندرویدی را در دست گرفت یا آن که 
ــت و عمر تلفن  ــود، این مورد خطرناک اس ــمتی از بدنه بیش از حد داغ ش یک قس
ــمند را کاهش می دهد. همچنین اگر با استفاده کوتاه مدت از تلفن همراه نیز  هوش

دستگاه گرم می شود، باید نگران طول عمر تلفن هوشمند خود باشید.

دالیلاصلیداغشدنتلفنهوشمندچیست؟
ــما عادی نیست، باید منشاء اصلی  ــمند ش حال اگر فکر می کنید گرمای تلفن هوش
این اتفاق را بشناسید. به طور عمومی تلفن های هوشمند به چند دلیل مشخص داغ 
می کنند، این دالیل شامل اتصال طوالنی مدت به اینترنت همراه، وای فای یا استفاده 
ــنایی بیش از حد نمایشگر، انجام مکرر بازی های اندرویدی و  از بلوتوث، سطح روش
فعال بودن چندین برنامه در پس زمینه گوشی می شود. اما یادآور می شویم که قدرت 
تلفن هوشمند نیز در این موارد تاثیرگذار است، نباید از یک مدل پایین رده یا میان رده 
ــت، در این صورت با ایجاد فشار بیش از حد برروی  توقع کارکرد بیش از حد را داش
ــی، دستگاه داغ شده و در مواردی حتی خاموش می شود، از طرفی انتظارات از  گوش

دلیل داغ  شدن تلفن هوشمند چیست؟

ح�رارتبی�شازحدگوش�یپسازچنددقیقهاس�تفاده،یکیازش�ایعترین
مشکالتتلفنهایهوش�مندامروزیاست.دراینمقالهبهدالیلوراهحلهای
ایناتفاقمیپردازیم.تلفنهایهوش�مندامروزیبهدلیلظرافتباالوساختار
پیچیده،دیگرمانندتلفنهایکالس�یکسرسختوبادوامنیستند،نحوهرفتار
روزمرهباتلفنهایهوشمندامروزیتاحدزیادیمیتواندبررویسالمت،کیفیت
وطولعمرآنهاتاثیرگذارباشد.البتهکاربرانمایلهستندتاباروشموردنظر
خودازتلفنهایهمراهاس�تفادهکنندوانتظاردارندکهمشکلیاایرادینیزدر
تلفنهمراهبهوجودنیاید،امااینانتظاریاشتباهوغلطاست.بهطورمثالمقدار
حافظهیاحجمبرنامههایموجودبررویگوشیبهطورمستقیمباسرعتوروان
بودنکارباآندرارتباطاستیانحوهشارژومدیریتظرفیتباتریدرطوالنی
مدتبرعمرباتریاثرمیگذارد،بههمیندلیلگاهیبرخیمشکالتپیشآمده
بهآس�انیقابلرفعهستند،امابرخیمشکالتبراثررفتاراشتباهطوالنیمدت

باتلفنهوش�مندبهوجودآمدهوجزباتعمیردس�تگاه،راهیبرایرهاییازآن
نیس�ت.گرمش�دنبیشازحدتلفنهمراهدقیقایکیازآنمشکالتیاستکه
براثراستفادهنادرستازتلفنهوشمندبهوجودمیآیدوبارعایتیکسرینکات
برطرفمیشود.اینموردیکیازرایجترینمشکالتبهوجودآمدهدرهنگامکار
باتلفنهوشمنداس�تکهموجبنارضایتیکاربرانمیشود.دالیلزیادیبرای
داغکردنگوش�یوجوددارد،امانکتهاصلیآناس�تکهبدانیمتواناییتلفن
هوش�مندیکهدراختیارداریمچهمقداراس�توتوقعکارکردبیشازحدرااز

دستگاههوشمندخودنداشتهباشیم.
اینگزارشبهطورخاصبهدالیلموثردرگرمش�دنگوش�یوراهحلهایرفع
iOSآندرتلفنهایهوشمنداندرویدیمیپردازد،چنینمشکلیدرمدلهای
همچونتلفنهایاندرویدیرایجنیس�توبههمیندلیلتمرکزگزارشبرروی

تلفنهایهوشمنداندرویدیاست.

ــانی داغ شوند.  ــت و این مدل ها نیز نباید به آس مدل های باالرده و پرچمدار زیاد اس
در هر صورت اگر فکر می کنید که تلفن هوشمند شما، بیش از حد گرم می شود، به 

موارد زیر توجه کنید:

دوربین،مهمترینعاملداغیگوشیهوشمند
استفاده از دوربین تلفن های هوشمند، هر دو بخش سخت افزار و نرم افزار دستگاه را 
به طور همزمان و در حجم باال درگیر می کند، افزایش کیفیت تراشه های اختصاصی 
ــتفاده از چند سنسور در تلفن هوشمند نیز موجب می شود تا هنگام  دوربین ها و اس
استفاده از دوربین، اکثر منابع سیستم اشغال شوند. اگر پس از چند دقیقه استفاده از 
دوربین تلفن هوشمند گرم می شود، بهتر است کیفیت ثبت تصاویر را در تنظیمات 
ــو در دقایق طوالنی  ــد. این موضوع به خصوص برای ثبت ویدئ ــن کاهش دهی دوربی
تاثیرگذاری بیشتری دارد. البته گرم شدن گوشی هنگام استفاده از دوربین درفضای 
آزاد و تابش مستقیم خورشید در روز های گرم، طبیعی است، در این حال باید برای 
ثبت تصاویر و ویدئو در سایه قرار گرفت تا تلفن هوشمند در معرض حرارت محیط 

قرار نگیرد.
به طور معمول استفاده از گوشی در فضای آزاد به دلیل سایه افتادن برروی نمایشگر 
کمی دشوار است، در این حال کاربران سطح روشنایی صفحه نمایش را زیاد می کنند 
تا بتوانند با تلفن خود کار کنند، این اتفاق در طوالنی مدت نیز موجب می شود تا فشار 

زیادی به گوشی وارد شود و حرارت دستگاه اندرویدی باال رود.

قابچرمیمحافظگوشی،ایجادگرمامیکند
ــاختار  ــی به دلیل وجود الیاف مصنوعی و س ــتیکی و چرم ــاب یا کاور های پالس ق
ــمند  ــدن تلفن هوش نامطلوب، جلوی عبور و مرور هوا را می گیرد و موجب گرم ش
ــل قاب یا کاور قرار  ــران به طور معمول تلفن همراه خود را در داخ ــوند، کارب می ش
ــمند قبل از  داده و آن را در جیب یا کیف خود می گذارند، با این وجود تلفن هوش
ــتفاده زودتر از زمان معمول، حرارت آن  ــتفاده نیز گرم می شود و در هنگام اس اس

باال می رود.
 

پاکسازیگوشیازبدافزارها
ــی، بدافزار ها هستند، هر تلفن هوشمندی باید  ــدن گوش یکی دیگر از عوامل داغ ش
ــرد، در این صورت هنگام  ــک آنتی ویروس یا برنامه محافظتی قدرتمند بهره بب از ی
اتصال به اینترنت یا انتقال فایل، از ویروسی شدن یا ورود بدافزار ها به تلفن هوشمند 
ــی اجرا شده و منابع  ــود. ویروس ها و بدافزارها، در پس زمینه گوش جلوگیری می ش
دستگاه اندرویدی را اشغال می کنند و موجب کندی و سنگینی نرم افزار ها می شوند، 
ــمند می توان هم از داغ شدن و هم از کندی گوشی همراه  ــازی تلفن هوش با پاک س

جلوگیری کرد.
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داغشدنگوشیپسازشارژ
چندی پیش در مقاله ای به راه های افزایش عمرباتری اشاره کردیم، یکی از این روش ها 
عدم شارژ بیش از حد گوشی است، در آن مقاله گفته شد که دستگاه اندرویدی نباید 
بیش از 85 درصد شارژ شود، زیرا در این حالت به باتری فشار وارد شده و این خود 
ــمند است. همچنین استفاده  از عوامل افزایش حرارت باتری و در نهایت تلفن هوش
از گوشی در هنگام شارژ نیز هم به باتری و هم به تلفن آسیب می زند و موجب داغ 

شدن دستگاه اندرویدی می شود.
اما برخی مواقع تلفن هوشمند به روش درستی شارژ می شود و با این وجود بعد از شارژ 
باز هم حرارت گوشی باال است، در این حالت باید کابل شارژ مورد بررسی قرار بگیرد و 
درصورت خرابی، تعویض شود. برخی مواقع نیز ایراد از باتری دستگاه اندرویدی است، 
پیشنهاد می شود اگر با انجام روش های باال نتیجه نگرفته و باز هم گوشی بعد از شارژ 

داغ می شود، به عنوان آخرین اقدام، باتری گوشی را تعویض کنید.

اقداماتموثردرکاهشداغشدنگوشی
تا کنون آنچه به طور کلی در ایجاد حرارت و گرما در تلفن های هوشمند موثر است، 
ذکر شد، اما راه حل هایی کارآمد برای جلوگیری از این مشکل وجود دارد که تا حد 

زیادی تاثیرگذار هستند، این راه حل ها شامل:
 عدم استفاده از قاب و کاور های پالستیکی و چرمی

 استفاده از حالت هواپیما برای حذف تمامی اتصاالت در مواقعی که با تلفن هوشمند 
کار نمی کنیم

 عدم استفاده از گوشی زیر تابش مستقیم نور خورشید
 کاهش سطح نور نمایشگر

 بستن برنامه هایی که در پس زمینه گوشی اجرا می شوند
 پاک سازی حافظه از فایل های زائد و استفاده از آنتی ویروس

 کاهش زمان اتصاالت بلوتوث، وای فای و جی پی اس
ــده، دیگر شاهد گرما بیش از حد تلفن  با رعایت موارد باال و انجام اقدامات توصیه ش
ــراه دچار نقص های فنی و  ــی هم ــمند نخواهید بود، البته دربرخی موارد گوش هوش
سخت افزاری است و به همین دلیل حتی با رعایت تمامی موارد باز هم حرارت باالیی 

دارد، در این حالت بهتر است تلفن را به یک متخصص مجرب نشان دهید.

به طور عمومی تلفن های هوشمند به چند دلیل مشخص 
داغ می کنند، این دالیل شامل اتصال طوالنی مدت به 
اینترنت همراه، وای فای یا اس��تفاده از بلوتوث، سطح 
روش��نایی بیش از حد نمایشگر، انجام مکرر بازی های 
اندروی��دی و فعال بودن چندین برنامه در پس زمینه 

گوشی می شود.

داخل گود
زیر 

ذره بین

چاره  مشکالت چشمی 
ناشی از کار طوالنی

 با تجهیزات دیجیتالی چیست؟

خس�تگییافشارچش�مناش�یازکارباتجهیزاتدیجیتالیباتوجهبه
گس�ترشاس�تفادهازتجهیزاتدیجیتالیعارضهایش�ایعاستکهدر
درازمدتبهتاریدیدودوبینی،آبمرواریدوانحطاطماکوالیوابستهبه
سنمنجرمیشود.رایانهوتجهیزاتدیجیتالیدیگربخشمهمیازجامعه
امروزوعصرارتباطاتهستند.ایندستگاههاماراباجهانمرتبطمیکنند،
کمکمیکنندیادبگیریموروشهایکاراوسریعبرایانجامامورمختلف

دراختیارقرارمیدهند.
اینتجهیزاتدرکنارمزایا،خطراتبهداشتیمختلفیبههمراهدارندکه

شایعترینآن،فشارچشمیاخستگیچشمدیجیتالیاست.

خستگی چشم یا استنوپیا عارضه ای است که بر اثر نگاه طوالنی مدت و خیره شدن 
به انواع صفحه نمایش، بدون استراحت دادن به چشم بروز می کند. این عارضه بیشتر 
گریبانگیر کارمندان یا افرادی که مدام به صفحه نمایش تلفن همراه، تبلت ،کامپیوتر 
ــتند، می شود. با توجه به تمایل کودکان و نوجوانان به  رومیزی یا لپ تاپ خیره هس

استفاده از تجهیزات دیجیتالی، استنوپیا این روزها بسیار شایع شده است.
زیاد یا کم بودن نور صفحه نمایش، تماشای یک سره صفحه نمایش، ضعف ماهیچه های 
چشم به دلیل مطالعه زیاد، سن، رژیم غذایی ناسالم و تنش های روانی و احساسی از 

جمله مهم ترین علل بروز این عارضه هستند.
خستگی چشم ناشی از تجهیزات دیجیتالی حتی می تواند در افرادی که هیچ سابقه 
و مشکل بینایی ندارند، ایجاد شود. این عارضه عالوه بر خشکی، تاری دیدی، سوزش 
ــته به سن، در سنین  و آبریزی، در درازمدت به آب مروارید و انحطاط ماکوالی وابس

کمتر از شیوع آن منجر می شود.
ــاطع می کنند. نور آبی نوری از طیف مرئی با  تجهیزات دیجیتالی از خود نور آبی س
انرژی بسیار باال و طول موج پایین است و به همین دلیل نفوذ و تاثیر بیشتری روی 
شبکیه و عدسی دارد. قرار گرفتن در معرض نور آبی مشکالتی از قبیل افزایش قند 
خون، چاقی و بی خوابی به همراه دارد و سردرد نیز یکی دیگر از عوارض قرار گرفتن 

طوالنی مدت در معرض نور آبی است.

خشکی چشم از دیگر عوارض جدی خستگی چشم ناشی از ابزار دیجیتالی به شمار 
ــه جزء اصلی روغن، آب و مخاط تشکیل شده است و  ــتم اشکی از س می آید. سیس

اختالل در تولید هر یک از این موارد سبب بروز خشکی چشم می شود.
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بس��یار مفی��د اس��ت ک��ه بعض��ی 
روزها بدون گوش��ی هوش��مند از 
خانه بیرون برویم و س��اعت هایی 
را به دور از این تجهیزات س��پری 
کنیم. استفاده نکردن از تجهیزات 
دیجیتال��ی هن��گام ص��رف غ��ذا و 
استراحت نیز توصیه شده است. 
اس��تراحت دادن به چشم پس از 
هر بیس��ت دقیقه کار با کامپیوتر 

اجباری است.

زیر 
ذره بین

ــهولت حرکت کره چشم، آب برای حفظ رطوبت و مخاط برای  وجود روغن برای س
شفاف بودن چشم ضروری است. عالوه بر آن، آنتی بادی و پروتئین های خاصی نیز 

برای حفاظت چشم ها در برابر عفونت، در اشک و مخاط چشم وجود دارند.
غشای خارجی اشک که توسط غدد کوچک واقع در لبه پلک تولید می شود، حاوی 
روغن است. روغن تولید شده، سطح چشم را نرم می کند و از تبخیر سریع آب موجود 
ــک جلوگیری می کند. اگر به هر دلیلی این غده ها چربی الزم را تولید نکنند،  در اش
ــود. وجود اشک برای سالمت چشم و  ــم تبخیر شده و چشم خشک می ش آب چش
حفظ بینایی ضروری است. اشک نه تنها چشم را مرطوب نگه می دارد، بلکه این عضو 

حساس را شستشو داده و از عفونت آن جلوگیری می کند.
ــاالنه بیش از 10 میلیون نفر بر اثر فشار چشم ناشی از تجهیزات  ــاس آمار س بر اس

دیجیتالی در آمریکا به چشم پزشک مراجعه می کنند.
برخی از مهم ترین نشانه های این عارضه:

- احساس سنگینی و عدم انعطاف پذیری در پیشانی و اطراف چشم
- سوزش چشم

- سردرد و درد در ناحیه اطراف چشم، بین دو چشم و قسمت انتهایی کره چشم
- آبریزش یا خشکی چشم

- قرمزی و التهاب چشم
- سرگیجه

- تاری دید، دوبینی و ضعف بینایی

راهکارهای ساده برای جلوگیری از خستگی چشم ناشی از کار با تجهیزات دیجیتالی 
شامل، تمرینات چشمی، تامین نور کافی، استراحت دادن به چشم و مراجعه مداوم 
به پزشک از مهم ترین روش های جلوگیری از این عارضه هستند که در ادامه به آنان 

اشاره شده است:
چشمبرداشتنواستراحتمنظمپسازکارباتجهیزاتدیجیتالی

ــتراحت و چشم برداشتن از صفحه نمایش به طور منظم در روز مهم ترین راهکار  اس
در این زمینه است. بسیار مفید است که بعضی روزها بدون گوشی هوشمند از خانه 
ــپری کنیم. استفاده نکردن  ــاعت هایی را به دور از این تجهیزات س بیرون برویم و س
از تجهیزات دیجیتالی هنگام صرف غذا و استراحت نیز توصیه شده است. استراحت 

دادن به چشم پس از هر بیست دقیقه کار با کامپیوتر اجباری است.
تمریناتچشمی

ــت و طرفین و باال و پایین موجب احیای  ــم از قبیل نگاه به دور دس تمرینات چش
عضالت چشم و گردش خون در چشم می شود. نگاه کردن به نوک بینی و چرخش 

چشم نیز از جمله تمرین های مهم پس از بیست دقیقه کار با صفحه نمایش است.
خوابکافی

خواب ناکافی و خستگی از مهم ترین دالیل خشکی، خستگی و درد چشم است. خواب 

کافی به مدت هفت ساعت، در اتاق کاماًل تاریک و آرام با تهویه مناسب برای سالمت 
چشم ضروری است. تجهیــزات دیجیتالـی را از اتاق خواب خود دور کنیــد.

هنگامکارباتجهیزاتدیجیتالینوراتاقکافیباشد.
کمبود نور محیط هنگام کار با تجهیزات دیجیتالی منجر به فشار اضافی روی چشم 

می شود.
بهجایخواندنگوشکنید

ــبی برای استراحت  ــیقی مالیم و کتاب های صوتی گزینه مناس گوش دادن به موس
چشم است.

رژیمغذاییحاویآنتیاکسیدانداشتهباشید.
ــم ضروری هستند و از التهاب جلوگیری  ــیدان ها برای حفظ سالمت چش آنتی اکس
ــیدان به ترکیباتی گفته می شود که از سلول در مقابل صدمات  می کنند. آنتی اکس

جلوگیری کند.

آنتی اکسیدان های اصلی عبارتند از:
- لوتئین: این گروه آنتی اکسیدان در انواع کلم )کلم بروکلی، گل کلم و برگ کلم(، 
ــته ای )ذرت، نخود فرنگی( تخم مرغ و سبزیجات برگ دار  ــبزیجات نشاس میوه ها، س

وجود دارد.
- سلنیوم: یک ماده معدنی موجود در غذاهای گیاهی، تخم مرغ، مرغ، گوشت قرمز، 

حبوبات و ماهی است.
ــت که باعث رنگ زرد و نارنجی میوه هایی از قبیل  - کاروتنوئیدها: رنگدانه هایی اس

هویج، خربزه و سیب زمینی می شود.
- لیکوپن: یک ماده شیمیایی موجود در میوه و سبزیجات قرمز از جمله گوجه فرنگی 

و هندوانه است.
ــبزیجات برگ دار تیره رنگ و زردآلو به  ــیب زمینی، س - ویتامین A: در هویج، س

وفور وجود دارد.
ــفناج و انواع  ــیب زمینی، آناناس، کلم بروکلی، اس ــن C: در مرکبات، س - ویتامی

توت وجود دارد.
ــفناج، سویا، ماهی، آوکادو  - ویتامین E: آجیل، کره بادام زمینی، جوانه گندم، اس

و روغن گیاهی حاوی این ویتامین هستند.
ــفناج، زردچوبه، زنجبیل، بذر کتان،  - گوجه فرنگی، انواع توت، فلفل، هویج، اس

انواع آجیل و غالت سبوس دار نیز دارای خواص ضد التهابی هستند.
ــگا 3 نیز توصیه  ــم از قبیل روغن ماهی و ام ــای محافظ چش ــتفاده از غذاه - اس

می شود.
- استفاده از عینک های محافظ در برابر صفحه نمایش تجهیزات الکترونیکی

- نوشیدن آب کافی
- تمیز کردن صفحه نمایش تجهیزات الکترونیکی
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سوء استفاده از اطالعات گذرنامه برای رجیستری چگونه اتفاق می افتد؟

هواوی 118 میلیون دستگاه موبایل فروخت!

ساناز توکلی افشار

سوزانده شود اینجا مقصر سامانه رجیستری نیست.
وی تصریح کرد: زمانی که حرف از سوء استفاده از اطالعات گذرنامه افراد می زنیم دیگر 
ــامانه ریجستری نیست زیرا همانگونه که گفتم فرآیند رجیستری گوشی  مشکل از س
ــافری به گونه ای تدوین شده که صرفاً صاحب سیم کارت می تواند گوشی را ثبت  مس

کند.
دهقانی نیا با بیان اینکه در صورتی که بدون احراز هویت، سیم کارت سوزانده شود، این 
اقدام تخلف اپراتور محسوب می شود، گفت: در صورتی که سیم کارت سوزانده شود بسیار 

راحت می توان فرد سودجو را پیدا کرد، این موضوع قابل بررسی و ردیابی است.
با اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه، عمالً راه بر قاچاق گسترده این کاال بسته 
ــاط قاچاقچیان تا حدودی برچیده شد. آمار واردات رسمی گوشی تلفن همراه نیز  و بس
پس از اجرای طرح رجیستری با افزایش چشمگیری مواجه شد؛ چرا که با مسدود شدن 
مسیر قاچاق، واردات این کاال به سمت کانال رسمی سوق پیدا کرد. با این وجود، گام های 
تکمیلی این طرح به دلیل برخی ناهماهنگی ها به انجام نرسیده بود و همین موجب شده 

بود روزنه های جدیدی برای فعالیت قاچاقچیان باز شود.
کاالی همراه مسافر روزنه ای بود که قاچاقچیان گوشی برای ادامه حیات خود، آن را دستاویز 
قرار دادند. طبق قانون، هر مسافر اجازه می یافت گوشی تلفن همراهی که در سفر به خارج 
از کشور خریداری کرده بود را به عنوان کاالی همراه مسافر وارد کشور کرده و آن را در 
سامانه رجیستری ثبت کند؛ به این ترتیب امکان استفاده از گوشی وارداتی همراه مسافر 
وجود داشت. در همین راستا نیز قاچاقچیان با تغییر مسیر، این بار به اسم کاالی همراه 
مسافر در حال توزیع و فروش گوشی های قاچاق در بازار بودند. در واقع وقتی خریدار به 
مغازه مراجعه می کرد، فروشنده برای رجیستر کردن گوشی، اطالعات گذرنامه را نیز مطالبه 
ــور شده بود را با دریافت  ــی تلفن همراهی که به صورت قاچاق وارد کش می کرد و گوش
ــی وارداتی همراه مسافر« جا زده و در سامانه  ــم »گوش اطالعات گذرنامه خریدار، به اس

رجیستری ثبت می کردند.
برای رفع این نقیصه و مسدود کردن راه سوء استفاده بر قاچاقچیان، سامانه رجیستری به 
نیروی انتظامی متصل شد تا در هنگام رجیستر کردن گوشی همراه، اطالعات سفر خارجی 
ــافر از سامانه ناجا استعالم  شود و در صورتی که پاسخ استعالم مثبت باشد، گوشی  مس
مذکور بتواند در سامانه رجیستر شود. با بسته شدن این راه، قاچاقچیان به شیوه دیگری 
متوسل شده اند و اینک با اجاره کردن گذرنامه و یا فرستادن صوری صاحب گذرنامه به 

خارج از کشور، اقدام به قاچاق گوشی تلفن همراه می کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق گفت: در صورتی که اپراتورهای تلفن همراه فرآیند قانونی 
احراز هویت جهت سوزاندن سیم کارت تلفن همراه را به درستی انجام دهند، شیوه تازه 

قاچاقچیان گوشی به بن بست می خورد.
حمیدرضا دهقانی نیا در خصوص سوء استفاده از گذرنامه برای ثبت گوشی مسافری، اظهار 
داشت: ممکن است افراد سودجو از گذرنامه تحت این عنوان سوء استفاده کنند که شخص 
ــپس با استفاده از اطالعات پاسپورت، گوشی  ــور خارج کنند و س را یک یا دو روز از کش

مسافری را ثبت کنند.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: مساله ای که وجود دارد این است 
که فرآیند رجیستری به نحوی چیده شده است که باید با انتقال مالکیت این اتفاق بیفتد؛ 

به این معنا که رجیستری باید روی بستر سیم کارت، اپراتور و غیره انجام شود.
وی ادامه داد: به زبان ساده تر اینکه، اطالعات گذرنامه در اختیار فرد سودجو قرار می گیرد 
این شخص اطالعات را می گیرد و وارد سامانه می شود، در مرحله ثبت گوشی مسافری 
ــب به اطالعات گذرنامه است وارد کند، بنابراین شخص  باید شماره تلفنی را که منتس
سودجو باید مالکیت سیم کارت را هم بگیرد که در همین راستا این فرد به دفاتر اپراتور 

مراجعه کرده و اقدام به سوزاندن سیم کارت می کند.
دهقانی نیا افزود: این مساله ارتباطی به رجیستری ندارد و کاری است که خارج از قاعده 

در حال انجام است.
وی ادامه داد: بر اساس قوانینی که به دفاتر اپراتوری ابالغ شده است در صورتی سیم کارت 
سوزانده می شود که شخص احراز هویت شده باشد، اما اگر بدون این فرآیند سیم کارت 

هواوی اعالم کرده در نیمه نخست 2019 میالدی 118 میلیون دستگاه موبایل فروخته 
و درآمد شرکت از این بخش به 32 میلیارد دالر می رسد.

به گزارش انگجت، به نظر می رسد در نیمه نخست 2019 میالدی با وجود تحریم های 
ــب و کار هواوی تغییر چندانی  ــکالت ناشی از آن رشد کس آمریکا علیه هواوی و مش

نکرده است.
ــال جاری میالدی 118  ــرکت  در نیمه نخست س ــان می دهد این ش آخرین آمار نش
میلیون دستگاه موبایل فروخته است. به عبارت دیگر هواوی در هر 3 ماه، 59 میلیون 
دستگاه فروخته است. این روند سبب شده درآمد 6 ماهه فروش موبایل های شرکت به 

32 میلیارد دالر برسد.
ــب و کار شبکه زیربنای هواوی که شامل فروش سخت افزار به شبکه های بزرگ  کس
ــده عامدانه  ــت. با وجود آنکه هواوی متهم ش ــودآور اس ــت نیز همچنان س موبایل اس
ــعه داده که ایمنی ندارند، اما درآمد فروش این بخش به 21 میلیارد  فناوری هایی توس

دالر رسیده است.
ــته سایت خبری سی ان بی سی، درآمد هواوی در 6 ماهه نخست سال جاری  به نوش
میالدی 23.2 درصد رشد کرده است. کل درآمد شرکت چینی در مدت زمان مذکور به 

58.26 میلیارد دالر رسیده است.
همچنین هواوی اعالم کرده بخش فروش دستگاه هایش از جمله تبلت ها، پی سی و 

گجت های پوشیدنی نیز رشد کرده اند. اما جزئیاتی در این باره ارائه نکرده است.
این در حالی است که پیش از این »رن ژنگفی« مدیر شرکت تخمین زده بود تحریم های 
آمریکا طی 2 سال به شرکت 30 میلیارد دالر خسارت می زند و حتی آمار فروش خوش 

بینانه منتشر شده در آینده نیز تغییر می کنند.
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گوشی قدرتمند با شارژ بی سیم تولید شد

شیائومی حق امتیاز موبایل خورشیدی را ثبت کرد

اوپو تصاویری از نمایشگر موبایل »آبشار« منتشر کرد

یک شرکت تجاری گوشی قدرتمندی را عرضه کرده که دارای امکانات متنوعی است و 
قیمت آن در حد یک گوشی متوسط و برابر با 255 دالر است.

به گزارش آسین ایج، از جمله نقاط قوت گوشی یادشده باتری 6000 میلی آمپری است 
که استفاده مداوم از آن را برای مدت دو روز ممکن می کند.

حسگر اثر انگشت، امکان نصب دو سیم کارت، امکان باز کردن قفل گوشی با قراردادن 
چهره در برابر آن، پشتیبانی از فناوری بی سیم اف سی و قابلیت شارژ بی سیم از جمله 

دیگر امکانات گوشی یادشده است.
گوشی مذکور توسط شرکتی به نام یونی هرتز تولید شده و نکته جالب در آن استفاده از 
صفحه کلید فیزیکی است. از همین رو گوشی یادشده یادآور تولیدات شرکت بلک بری 

است که قبال گوشی هایی با صفحه کلید روانه بازار می کرد.
این گوشی عالوه بر صفحه کلید کامل، دارای نمایشگر لمسی ۴.5 اینچی است. طول و 

عرض گوشی یادشده به ترتیب 15 در 9 سانتیمتر است.
دقت نمایشگر گوشی مذکور 1۴00 در 1۴00 پیکسل بوده و نقطه ضعف مهم آن نسبت 
بصری یک در یک صفحه نمایشگر گوشی است که باعث می شود اجرای دقیق برخی 

برنامه ها و خدمات بر روی آن ممکن نباشد.

شرکت شیائومی حق امتیاز اختراع یک موبایل با پنل خورشیدی را ثبت کرده است. 
ــت و به نظر می رسد دوربین جلویی زیر  ــتگاه بدون فرورفتگی اس ــگر این دس نمایش

نمایشگر نصب شود.
به گزارش گیزموچاینا، شرکت چینی شیائومی حق امتیاز اختراع یک موبایل جدید را 

ثبت کرده که دارای پنل خورشیدی است.
طبق اطالعات به دست آمده این حق امتیاز جوالی سال گذشته در »سازمان جهانی 
مالکیت فکری« )WIPO( ارائه شده است. این حق امتیاز شامل چند تصویر از طراحی 

موبایل است.
این طرح ها نشان می دهند موبایل خورشیدی مذکور دارای نمایشگری بدون فرورفتگی 
است، اما مشخص نیست دوربین جلویی آن در کجا قرار می گیرد. زیرا نشانی از ماژول 
دوربین جلویی پاپ آپ نیز در تصاویر وجود ندارد. بنابراین احتمال دارد این شرکت از 

فناوری تعبیه دوربین زیر نمایشگر  برای این موبایل استفاده کند.
پشت دستگاه نیز  ماژولی با دو دوربین وجود دارد و حسگرهای دوربین به طور عمودی 
ــت  ــگر قرار دارد. عالوه بر آن پش قرار گرفته اند.یک فلش ال ای دی نیز میان دو حس
دستگاه نشانی از حسگر اثر انگشت نیست بنابراین، این ماژول احتماال زیر نمایشگر قرار 
می گیرد. اما مهمترین بخش این موبایل پنل خورشیدی آن است که تقریبا بخش اعظم 

پشت دستگاه را می پوشاند. جالب آنکه این پنل از ماژول دوربین نازکتر است. با کمک 
این پنل  دستگاه به وسیله انرژی خورشیدی شارژ می شود.

البته هیچ اطالعاتی درباره عرضه یا ساخت این موبایل وجود ندارد. هرچند حق امتیاز 
ــت که دستگاهی با این مشخصات به بازار  ــده  اما لزوما به معنای آن نیس آن ثبت ش

عرضه می شود.

یکی از مدیران شرکت چینی »اوپو« تصاویری از موبایلی با نمایشگری تمام صفحه و 
خمیده منتشر کرده است. این نمایشگر »آبشار« نام گرفته است.

 )OPPO( »ــن« نائب رییس شرکت چینی» اوپو به گزارش گیزموچاینا، »برایان ش
تصاویر جدیدی از  یک موبایل مرموز را منتشر کرده که دارای نمایشگری  با دو لبه 

خمیده است.
نسبت  نمایشگر به بدنه این موبایل بسیار زیاد است. عالوه بر آن زاویه خمیدگی لبه 
ــت دستگاه 88 درجه است. این نمایشگر جدید »آبشار« نام گرفته  های چپ و راس

است.
ــد  ــگر موبایل جدید اوپو نگاه می کنید، به نظر می رس هنگامیکه از روبرو به نمایش
دستگاه هیچ لبه ای ندارد.  همچنین لبه های باالیی و پایینی دستگاه نیز بسیار نازک 
هستند.  در کنار این موارد هیچ گونه دوربینی روی نمایشگر آبشار اوپو وجود ندارد. 
ضخامت اندک موبایل نیز نشان می دهد این دستگاه احتماال مجهز به فناوری تعبیه 

دوربین زیر نمایشگر است.
ــت که در موبایل های  ــیار بیشتر از نمونه هایی اس ــتگاه بس خمیدگی لبه های دس

سامسونگ، هواوی و وان پالس7پرو وجود دارد.
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چرا فروش گوشی  آیفون در بازار ایران به شدت افت کرده است؟

این روزها افزایش قیمت گوشی آیفون از یک سو و پشتیبانی نکردن از اپلیکیشن های 
ــوی دیگر، تا حد زیادی روی فروش آیفون در بازار ایران تاثیر منفی  کاربردی از س

داشته اند.
به گزارش دیجی مگ، از سال گذشته با چند نرخی شدن بهای ارز، قیمت گوشی به 
شدت باال رفت تا آنجا که گوشی های میان رده جای گوشی های فلگ شیپ و باالرده 
ــاهدیم که حتی گوشی های رده  متوسط هم با قیمتی بیش از  را گرفتند و حاال ش

پرچمداران یکی دو سال گذشته به فروش می رسند.
در این میان نه تنها پرچمداران برندهای مختلف مثل سامسونگ و هواوی با قیمت 
بسیار باالیی به فروش می رسند، گوشی های آیفون نسبت به سایرین روند تندتری 

در افزایش قیمت طی کرده اند.
ــته قیمت دالر از 3700 تومان شروع شد و کم کم به مرز 19-20 هزار  ــال گذش س
ــا را تحت تاثیر قرار داد و  ــید و این افزایش بی رویه  نرخ ارز، همه بازاره ــان رس توم
بازار موبایل هم از این قضیه مستثنی نبود. بسیاری از سودجویان با باال رفتن نرخ 
ــد را نیز با باالترین نرخ دالر  ــی هایی را که از قبل وارد کرده بودن ــت گوش ارز، قیم
ــیده،   ــبه کردند و حاال که نرخ دالر کاهش یافته و به مرز 12 هزار تومان رس محاس
اما بازار موبایل شاهد کاهش قیمت ها نبوده و همچنان گوشی با نرخ بسیار باالیی 
به دست مشتری می رسد. در این میان گوشی های آیفون بیشترین افزایش قیمت 

را داشته اند.

فروشآیفوندرایرانباقیمتهای۱۰تا۱۷میلیونی
ــی های آیفون از قدیم جزو کاالهای لوکس در بازار موبایل به شمار می رفتند  گوش
ــه نسبت به سایر گوشی ها از قیمت باالتری برخوردار بودند. اما تا پیش از  و همیش
باال رفتن نجومی قیمت ارز در بازار ایران، اپل مشتریان خود را در این بازار داشت و 
همیشه تعداد این کاربران در حال افزایش بود. اما حاال قیمت های بسیار باالی این 

گوشی ها باعث ریزش تعداد زیادی از کاربران و طرفداران 
این برند شده است.

ــی های آیفون در بازار نگاهی  ــت قیمت  گوش اگر به لیس
ــدود 10 میلیون  ــه قیمت ها از ح ــد می بینید ک بیندازی
ــود و به بیش از 17 میلیون تومان  ــروع می ش تومان ش
می رسد که البته نسبت به یکی دو ماه گذشته، تا حدی 
ــاهد قیمت برخی از  ــده و پیشتر ش با کاهش روبه رو ش

مدل ها تا حدود 25 تا 30 میلیون تومان هم بودیم.

عدمتاثیرکاهشقیمتدرفروشآیفون
بر اساس گزارش فعاالن بازار، کاهش فروش گوشی های 
ــده تا بسیاری از فروشندگان اقدام به کم  آیفون باعث ش
ــی کنند. البته برخی معتقدند که  کردن قیمت این گوش
نزدیک شدن به عرضه  نسخه  بعدی آیفو ن های اپل باعث 
ــی در بازار شده،  اما فعاالن بازار کاهش فروش این مدل ها را  کاهش نرخ این گوش
عامل کم شدن قیمت ها می دانند، اما همین کاهش قیمت ها نیز باعث نشده تا نظر 

مشتریان نسبت به خرید این گوشی جلب شود.
ــکا علیه ایران و  ــم و ببینیم که تحریم های آمری ــاس باید منتظر بمانی ــر این اس ب
ــد و تاثیر آن تا کجا  ــرکت های آمریکایی از این تحریم ها به کجا می رس تبعیت ش

پیش می رود.

جلوگیریازنصباپلیکیشنهایایرانیرویآیفون
ــازار ایران، جلوگیری از نصب برنامه های  ــر از افزایش نجومی قیمت آیفون در ب غی
ایرانی روی آیفون مشکل تازه ای است که این روزها کاربران این گوشی، با آن دست 

و پنجه نرم می کنند.
ــــی از کل  ــن های ایرانی در این عرصــه بخش ــد تحریم اپلیکیش به نظر می رس
تحریــم های تکنولوژی است که در این راستا علیه ایرانیان به اجرا درآمده است.

ــن هایی چون آپ، تپسی، دیجی کاال، اسنپ، الوپیک، اسنپ  به طوری که اپلیکیش
مارکت، اسنپ فود، ریحون، پالک، تیوال، سینما تیکت، پیاده و .. با مشکل روبه رو 
هستند. همچنین اپلیکیشن اغلب بانک های ایرانی روی این پلتفرم کار نمی کنند.

ــعه دهندگان  ــر اینکه مرتبط بودن توس ــد مبنی ب ــر ش به تازگی هم خبری منتش
اپلیکیشن ها با ایران، حتی درصورت انگلیسی زبان بودن اپلیکیشن مورد نظر، باعث 
از کار افتادن آن و عدم ارایه روی اپ استور اپل می شود.بر این اساس همین موضوع 
ــده تا بسیاری از کاربران قدیمی آیفون، از گوشی های اندرویدی به عنوان  باعث ش
ــی دوم برای انجام کارهای پرداختی و استفاده از اپلیکیشن های ایرانی، بهره  گوش

ببرند و برخی از کاربران از خرید گوشی آیفون منصرف شوند.
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میزان فروش جهانی آیفون نسبت به سال قبل کاهش یافت!

اسم گوشی های 5G تغییر می کند؟

ــان می دهد که میزان درآمدزایی این غول  ــه ماهه دوم اپل نش ــار گزارش مالی س انتش
تکنولوژی آمریکایی از فروش آیفون نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12 درصد کاهش 

یافته است.
شرکت های تولیدکننده موبایل و غول های تکنولوژی همواره بعد از اتمام فصل های مختلف 
سال به انتشار گزارش مالی و میزان درآمدزایی و سودآوری شرکت خود اقدام می کنند. 
حاال شرکت اپل نیز به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های تولیدکننده موبایل در جهان، 
ــال  ــه ماهه دوم س نحوه عملکرد و وضعیت مالی خود را در قالب یک گزارش مالی از س
جاری میالدی یعنی آوریل تا ژوئن 2019، منتشر کرده است که نشان می دهد درآمدزایی 
ــی های هوشمند آیفون در این مدت 25.99 میلیارد دالر بوده این در  اپل از فروش گوش
حالیست که در مدت مشابه سال قبل، این رقم 29.۴7 میلیارد دالر ثبت شده بوده است. 
این بدان معناست که درآمدزایی اپل از فروش آیفون شاهد یک کاهش 12 درصدی در 
مقیاس یک ساالنه بوده و حتی از پیش بینی های کارشناسان و تحلیلگران وال استریت نیز 

پایین تر آمده است.
به عبارتی دیگر، در 9 ماه گذشته منتهی به ژوئن 2019، اپل از فروش آیفون تنها 109 
میلیارد دالر کسب کرده است در حالی که در همین بازه زمانی در سال گذشته، توانسته 

بود 128.1 میلیارد دالر از گوشی های آیفون به دست بیاورد.
از سال 2012 میالدی تاکنون این نخستین باری است که آیفون نتوانسته در یک فصل 

حتی نیمی از درآمدهای اپل را نیز تشکیل دهد.
فروش تبلت های آیپد در مقایسه با بازار راکد سایر تبلت های هوشمند در سراسر جهان 
وضعیت بهتر و مناسب تری دارند و در بازه زمانی آوریل تا ژوئن 2019، درآمدزایی آنها برای 
اپل از ۴.63 میلیارد دالر به 5.02 میلیارد دالر رسید که این رشد و افزایش موجب دلگرمی 
اپل از تولید، فروش و عرضه این  محصوالت محبوب و کاربردی شد. به عبارتی دیگر، در 
فصل گذشته آیپد توانست به بیشترین میزان رشد خود در طول شش سال گذشته دست 
پیدا کند که این رشد نیز در اصل مرهون چند مدل جدید از تبلت های آیپد در ماه های 

قبل بوده است.
بر اساس گزارش های منتشر شده در وب سایت phonearena، اپل به خاطر عملکرد 
ضعیف آیفون، توقع و انتظاراتش از بخش سرویس و خدمات خود باال رفت به گونه ای که 
ــه ماهه دوم 2019، اپل سرویس موفق شد به یک رکورد جدید دست پیدا کند و  در س

درآمدزایی  خود را از 10.2 میلیارد دالر در مدت مشابه سال گذشته به 11.5 میلیارد دالر 
برساند.  این بخش که دومین محصول و قسمت سودآور برای اپل به شمار می رود، شامل 
خدمات سرویس های مختلفی همچون اپل موزیک، اپل نیوز پالس، اپل آرکید، اپل کر، اپل 

استور و آی کالد می شود.
ــیدنی و سایر گجت های هوشمند توسعه داده شده توسط  عالوه بر آن، محصوالت پوش
اپل همچون ساعت های اپل واچ، ایرپاد، ایربادهای بی سیم و سایر گجت های خانگی اپل 
ــیار موفقیت آمیزی در این بازه زمانی سه ماهه برای خود به ثبت رساندند و  عملکرد بس
توانستند 5.53 میلیارد دالر برای اپل به ارمغان بیاورند. این در حالیست که این رقم در 

سال گذشته تنها 3.73 میلیارد دالر بود.
ــتر نیز برآورد کرده بودند که علت کاهش میزان فروش  ــان پیش ــیاری از کارشناس بس
گوشی های هوشمند آیفون بیشتر به دلیل باال گرفتن تب و تاب جنگ تجاری میان چین 
و آمریکا و کمپین های تحریم و بایکوت خریداری آیفون در چین به منظور مقابله با تحریم 
ــوی دولت ترامپ بوده و موجب شده است که درآمدزایی و  ــرکت چینی هواوی از س ش

سودآوری اپل از فروش آیفون کاهش یابد.

به نظر می رسد که سامسونگ قصد دارد نام گذاری گوشی های مجهز به 5G خود را تغییر 
دهد. به گزارش سیتنا، با توجه به آنکه در سال های اخیر بازارهای جهانی گوشی موبایل به 
مرحله اشباع رسیده و برای مدت های طوالنی با رکود بی سابقه ای مواجه شده است، حاال 
به نظر می رسد که بسیاری از شرکت های تولیدکننده گوشی های هوشمند در تالشند تا با 
تولید و عرضه یک محصول جدید به جمع سازندگان گوشی مجهز به فناوری 5G بپردازند.

از آنجایی که بازارهای جهانی موبایل در سال های گذشته با رکود بی سابقه ای مواجه شده 

است، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری پیش بینی کرده اند که 
سهم فروش گوشی های مجهز به فناوری شبکه 5G از 0.5 درصد در سال 2019 میالدی 
به 26 درصد در سال 2023 میالدی افزایش پیدا خواهد کرد و این بدان معناست که آینده 
موفقیت آمیز و روشنی پیش روی گوشی های هوشمند مجهز به این فناوری قرار دارد و 
شبکه نسل پنجم اینترنت همراه نیز در سال های آینده با پیشرفت و توسعه قابل توجهی 
روبرو خواهد شد.سامسونگ نیز همچون بسیاری دیگر از شرکت های سازنده گوشی های 
هوشمند، در یک سال اخیر از برنامه های خود برای اضافه کردن امکان پشتیبانی شبکه 
نسل پنجم اینترنت 5G در گوشی های هوشمند خبر داده و سخن گفته است به گونه ای 
که حاال به نظر می رسد این شرکت کره ای پیشگام در نظر دارد شیوه نام گذاری گوشی های 

هوشمند مجهز به فناوری شبکه 5G را تغییر دهد.
ــایت TrustedReviews، از گوشی های هوشمند مجهز به  ــاس گزارش وب س بر اس
فناوری 5G می توان به نسخه 5G گلکسی اس 10 سامسونگ، نسخه 5G گلکسی نوت 
10 سامسونگ، نسخه 5G ال جی وی 50 تینکیو، نسخه 5G هواوی میت ایکس، وان 
پالس 7،  وان پالس 7 پرو،  نسخه 5G شیائومی می میکس 3 و  نسخه 5G شیائومی 

می میکس 3 اشاره کرد.
البته این در حالیست که بسیاری دیگر از کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری 
بر این باورند که نام گذاری گوشی های مجهز به فناوری 5G این شرکت تغییر نخواهد کرد 
چراکه هنوز تغییر در شیوه نام گذاری گوشی های مذکور تنها یک گزینه احتمالی بوده و 

هنوز شواهدی برای آن مشاهده نشده است.
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10 پرفروش ترین گوشی های تلفن همراه در قرن اخیر

5G عرضه  آیفون های 2020 با استاندارد

ــال های اخیر تکنولوژی به خصوص در بخش توسعه و تولید موبایل شاهد  با اینکه در س
پیشرفت و رشد قابل توجهی بوده است، اما به نظر می رسد که همچنان موبایل های توسعه 
داده شده توسط شرکت هایی نظیر نوکیا که روزگاری بازارهای جهانی تحت سلطه آنها بود، 
میزان فروش بسیار باالتری در مقایسه با گوشی های هوشمند جدید دارند که به قابلیت های 
ــان به ارمغان  ــرفته ای مجهزند و امکانات بهتر و کاملتری را برای کاربرانش متعدد و پیش
می آورند. فهرستی که شامل 10 گوشی موبایل پرفروش در یک قرن اخیر است، شاهد 
تمام موبایل های قدیمی نوکیاست و تنها گوشی هوشمندی که در این جدول رده بندی به 
 ، mobilescout چشم می خورد، آیفون 6 و 6پالس است. بر اساس گزارش وب سایت

10 گوشی موبایل پرفروش در یک قرن اخیر به شرح زیر است:

۱.نوکیا۱۱۰۰
با وجود عرضه گوشی های هوشمند و تغییر و تحوالت مثبتی که در سال های اخیر در این 
زمینه ایجاد شده است، هنوز پرفروش ترین موبایل قرن ، نوکیا 1100 است که توانست بالغ 
بر 250 میلیون دستگاه گوشی را در بازارهای سراسر جهان به فروش برساند. این موبایل 
برخالف قابلیت های بسیار محدودی که داشت، بدون شک برای تمامی کاربران باالی 20 
سال خاطره انگیز و نوستالژیک است . از جمله برتری های این مدل گوشی نسبت به سایر 
رقبای خود در آن زمان، می توان به آنتن دهی باال ، کیفیت و مقاومت مناسب و در عین 

حال طراحی مینیمالیستی ، ساده و زیبای آن اشاره کرد.

۲.نوکیا۱۱۱۰
این گوشی نیز با اختالف بسیار اندکی از نوکیا 1100 ، با فروش حدود 250 میلیون دستگاه 
گوشی همچنان در رتبه دوم رده بندی پرفروش ترین گوشی های قرن قرار گرفته است. این 
گوشی نیز تنها قابلیت های بسیار ساده و ابتدایی همچون برقراری تماس، ارسال پیامک و 

بازی های مبتدی داشت و به اپلیکیشن دوربین مجهز نبود.

۳.آیفون۶و۶پالس
یکی از موفق ترین مدل های تولید شده آیفون که توسط اپل توسعه داده و عرضه شد، بدون 
شک آیفون 6 و 6 پالس است که توانست در مجموع بالغ بر 220 میلیون دستگاه گوشی 
را در بازارهای جهانی به فروش برساند. این گوشی در دو سایز ۴.7 اینچی و 5.5 اینچی 
در دسترس کاربران و عالقمندان قرار گرفت. حتی بعد از آن نسل های بعدی آیفون که 
به قابلیت های زیبا، کامل و پیشرفته تری مجهز بودند، نتوانستند فروش بیشتری نسبت به 
آیفون 6 و 6 پالس را برای خود به ارمغان بیاورند. بر اساس آمارهای فروش ، نسخه آیفون 

6 از 6 پالس محبوبیت بیشتری داشت.

۴.نوکیا۳۲۱۰
عرضه این گوشی که در سال 1999 میالدی آغاز شد ، یکی از نخستین  گوشی هایی بود 
که میزبان بازی محبوب و معروف snake game بود . نوکیا 3210 توانست بالغ بر 150 
میلیون دستگاه گوشی را در بازارهای مختلف سراسر جهان به فروش برساند و در جایگاه 

چهارم فهرست پرفروش ترین گوشی های قرن بایستد.  

۵.نوکیا۱۲۰۰
نوکیا 1200 به خاطر باتری فوق قدرتمندش از محبوبیت و استقبال بی نظیری از سوی 
کاربران برخوردار شد و توانست با اندکی اختالف نسبت به نوکیا 3210 ، آمار فروش خود 
را همچنان باالی مرز 150 میلیون دستگاه گوشی حفظ کند. باتری این گوشی به کاربران 
این امکان را می داد تا مدت زمان 390 ساعت به صورت استندبای گوشی خود را روشن 
نگه دارند و 7 ساعت بدون نیاز به شارژ مجدد ، با گوشی خود صحبت کنند.  این گوشی 
در زمان خود در دستان بسیاری از افراد در گوشه و کنار جهان به چشم می خورد و قیمت 

نسبتا پایینی نسبت به سایر رقبای خود داشت.

۶.نوکیا۶۶۰۰
طراحی گوشی نوکیا 6600 با سایر رقبای خود در بازار متفاوت بود و از حالت مینیمالیستی 
 Symbian بسیاری دیگر از گوشی های نوکیا به دور بود. این گوشی مبتنی بر سیستم عامل
S60 بود که به یک صفحه نمایش کوچک 2.1 اینچی، باتری 850 میلی آمپر ساعتی و 
دوربین مبتدی VGA مجهز شده بود. قیمت این گوشی اندکی باالتر از سایر گوشی های 
بازار بود و در بازار با قیمت 695 دالر به فروش می رسید. میزان فروش این گوشی نیز در 

رقمی باالی 150 میلیون دستگاه در بازارهای جهانی گزارش و اعالم شده است.

۷.نوکیا۵۲۳۰
این گوشی نیز با عبور از مرز فروش 150 میلیون دستگاه گوشی در جهان و اختصاص 
ــتم عامل  ــروش موبایل های یک قرن اخیر ، مبتنی بر سیس ــگاه هفتم جدول پرف جای
ــلی،  Symbian بود و به یک صفحه نمایش کوچک 3.2 اینچی ، دوربین 2 مگاپیکس

حافظه رم 128 مگابایتی و قابلیت تصال به شبکه 3G مجهز شده بود.

۸.نوکیاای۱۱۰۰
ــخه دیگری از 1100 بود که نوکیا  ــی های محبوب و پرفروش ، نس یکی دیگر از گوش
ــت. این گوشی نیز با فروش باالی 150 میلیون  ایnokia e1100( 1100 ( نام داش
دستگاه ، در رتبه هشتم جدول مذکور قرار گرفته و قابلیت و ویژگی هایی نظیر نمایشگر 
ــارژدهی به مدت 15 روز  کوچک 1.52 اینچی، حافظه داخلی 1 مگابایتی و قدرت ش

داشت.

۹.نوکیا۲۶۰۰
این گوشی نیز با فروش بالغ بر 130 میلیون دستگاه ، در رتبه نهم فهرست پرفروش ترین 
موبایل های یک قرن اخیر جای گرفته است و ویژگی های نه چندان زیادی نظیر نمایشگر 
کوچک 1.5 اینچی داشت. این گوشی نیز به هیچ قابلیتی نظیر بلوتوث تجهیز نشده بود.  

۱۰.موتوروالریزروی۳
گوشی موتوروال )Moto Razr V3( نیز با اختصاص میزان فروش 130 میلیون دستگاه 
در بازارهای جهانی توانست در رتبه دهم پرفروش ترین موبایل های قرن اخیر قرار بگیرد و 

عنوان یکی از محبوب ترین گوشی های تاشو را از آن خود کند.

ــرکت تصمیم دارد در  ــی از تحلیلگران قدیمی محصوالت اپل، این ش به گفته یک
2020 میالدی 3 آیفـون با قابلیت پشتیبانی از 5G عرضه کند.

ــتیــن تولیــد کننده موبایل نیست که تصمیـــم  به گزارش تک کرانچ، اپل نخس
دارد تلفن های هوشمنــد با استاندارد اینترنت 5G بســـازد اما به نظر می رســد 
ــا این ویژگی تولیـــد  ــد دارد مجموعه کاملی از آیفون ها را ب ــرکت قصـــ این ش

کند.
ــتی جدید پیش بینی  »مینگ چی کو« یکی از تحلیلگران محصوالت اپل در یادداش
 5G ــود که همه آنها از استاندارد کرده در 2020 میالدی 3 آیفــون عرضه می ش

پشتیبانی می کنند.

طبق پیش بینی های پیشین او در  2020 میالدی 2 آیفون رده باال با نمایشگرهـــای 
OLED در ابعاد 5.۴، 6.7 و همچنین یک آیفون میان رده با نمایشگر 6.1 اینچی 

عرضه خواهد شد.
 5G ــتانـدارد ــرده بود فقــط 2 آیفون 2020 میالدی از اس ــاره ک البته او قبال اش

پشتیبانی می کنند.
ــرازیر شدن موبایل های اندروید با این استاندارد به بازار به نظــر  اما با توجه به س

می رسد اپل نیز تمام مدل های خود را با 5G عرصه کند.
عالوه بر آن »کو« نیز تایید کرد اپل با خرید بخش تولید تراشه مودم اینتل منابع 

بیشتــری برای تولید آیفون های 5G در اختیار دارد.
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اندازه گیری میزان فشار خون با استفاده از دوربین سلفی

رصد مخفیانه  کاربران شبکه های اجتماعی توسط اف بی آی

»گوگل فیت« خواب کاربر را بررسی می کند

آن سوی
مرزها

تینا ضمیری آذر

محققان موفق به ابداع روشی برای اندازه گیری فشار خود با استفاده از فیلم دوربین 
سلفی شدند.

در آینده ای نزدیک دیگر الزم نیست برای تعیین فشار خون خود به پزشک یا مرکز 
درمانی مراجعه کنید؛ محققان به تازگی راهی برای اندازه گیری فشار خون با استفاده 

از دوربین جلو یا دوربین سلفی تلفن همراه ابداع کرده اند.
ــگاه تورنتو کانادا و موسسه تحقیقاتی  ــاس مطالعات اخیر دانشمندان در دانش بر اس
ــلفی می تواند تمامی اطالعاتی را که برای اندازه گیری فشار  TOI چپن، یک فیلم س

خون را دارا باشد و با استفاده از آن با دقت باالیی فشار خون را اندازه  گرفت. محققان 
این پروژه معتقدند دوربین تلفن همراه می تواند اطالعاتی از جریان حرکت هموگلوبین 
خون را از زیر پوست شفاف صورت انسان تشخیص داده و با استفاده از این داده های 
بدست آمده میزان فشار خون هر فرد را تشخیص داد. البته دانشمندان هنوز مطمئن 
نیستند که این سیستم در افرادی با پوست تیره هم کار می کند یا خیر؟ زیرا یکی از 
اصلی ترین ارکان تشخیص فشار خون با استفاده از فیلم ضبط شده از دوربین سلفی 

شفافیت پوست است.
دانشمندان در مراحل آزمایشی این پروژه با استفاده از دوربین سلفی گوشی آیفون 
فیلم  های دو دقیقه ای تهیه کردند و پس از بررسی این فیلم ها موفق شدند اطالعات 
فشار خود افراد شرکت کننده در این برنامه را تا 95 درصد درست تشخیص دهند. 
موسسه TOI همچنان آزمایش های بیشتری را در جریان این پروژه انجام می دهند و 

هرکدام از فیلم های ضبط شده را به دقت تجزیه و تحلیل می کنند. 
لی یکی از دانشمندان موسسه TOI گفت: تنها 30 ثانیه فیلم  از صورت انسان کافی 
ــطح استرس در بدن را نشان می دهد. آقای  ــت تا اطالعات نظیر ضربان قلب و س اس
لی این فناوری را خدمتی بزرگ برای ارتقا سطح سالمت همه مردم عنوان کرد. در 
این میان برخی از کاربران و کارشناسان فناوری به این فناوری جدید به دید تردید 
می نگرند و احتمال سوء استفاده از آن را زیاد می دا نند. عدم اطالع از فشار خون باال، 

ساالنه جان هزاران نفر در سراسر جهان را می گیرد.

گزارش ها حاکی است؛ اداره  تحقیقات فدرال آمریکا )اف بی آی( به دنبال رصد مخفیانه  
داده های کاربران شبکه های اجتماعی است.

اسپوتنیک به نقل از سی ان ان، نوشت: اداره  تحقیقات فدرال آمریکا )اف بی آی( به دنبال 
شرکت های پیمانکاری خصوصی است که بتوانند حجم عظیمی از داده ها متعلق به 
کاربران شبکه های اجتماعی مانند توییتر، فیس بوک و اینستاگرام را جمع آوری و به 

سازمان های اجرای قانون منتقل کنند.
اف بی آی از ماه ژوئیه جستجو در این خصوص را آغاز کرد و ادعا شده است که دولت 
ــی به تمامی  ــت ها و تهدیدات داخلی به »دسترس آمریکا برای مقابله بهتر با تروریس

اطالعات مبادله شده در شبکه های اجتماعی در زمان واقعی« نیاز دارد.
ــت که بتوانند در مورد آماده  ــرکت هایی اس برای انجام این کار، اف بی آی به دنبال ش
ــتگاههای اجرای قانون هشدار دهند و  ــازی حوادث احتمالی خشونت آمیز به دس س
ــایی کاربر ها در شبکه های اجتماعی،  ــای شماره شناس در صورت لزوم، قادر به افش

آدرس های IP و شماره تلفن های آنها باشند.
این اولین بار نیست که اف بی آی به دنبال چنین شرکت هایی است، این اداره پیشتر در 

 Dataminr سال 2016 نیز یک شرکت تجزیه و تحلیل شبکه های اجتماعی به نام
را برای جستجو در خصوص موضوع های مختلف در توئیتر، استخدام کرده بود.

اپلیکیشن گوگل فیت با توجه به اطالعات جمع آوری شده توسط برنامه های دیگر 
الگوهای خواب کاربر را تعیین و مشخص می کند آیا او به خواب بیشتری نیاز دارد 

یا خیر.
ــن Google Fit اکنون با توجه به اطالعاتی که برنامه  به گزارش انگجت، اپلیکیش
ــواب کاربر را رصد می کند و با دقت  ــتراک می گذارند، الگوهای خ های دیگر به اش

باالتری تعیین می کند کاربر به خواب بیشتر نیاز دارد یا خیر.
اگر اپلیکیشن های دیگر اطالعات کاملی از مدت زمان خواب کاربر فراهم نکنند، خود 

او می تواند تاریخچه خوابش را ادیت کند.
این اصالحات به فرد کمک می کند برنامه های روزانه خود را بهتر انجام دهد. عالوه بر 
آن کاربران iOS این اپلیکیشن نیز اکنون می توانند نقشه برای پیاده روی و دوچرخه 

سواری خود را در اختیار داشته باشند.
ــوند. هرچند این اقدامات ساده و کوچک  این آپدیت ها طی هفته آتی عرضه می ش
هستند اما به اپلیکیشن گوگل فیت کمک می کنند چشم انداز کامل تری از سالمت 

فراهم کند.
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پاداش اپل برای کشف باگ های امنیتی آیفون

سرمایه گذاری عربستان در استارت آپ های حوزه  بهداشت و سالمت

گوگل تهدیدی علیه منافع ملی آمریکاست

آن سوی
مرزها

اپل اعالم کرده است که گوشی های آیفون را در اختیار محققان امنیتی قرار داده تا به 
کشف آسیب پذیری و حفره های امنیتی آن بپردازند که در صورت موفقیت در این 

پروژه به آنها پاداش تعلق می گیرد.
ــیتنا، اپل که در حفاظت از حریم خصوصی و امنیت سایبری در میان  به گزارش س
ــهرت باالیی دارد، به تازگی اعالم کرده است که قصد  غول های تکنولوژی جهان ش
دارد با در اختیار قرار دادن گوشی های آیفون مخصوص برای پژوهشگران و محققان 
ــایبری و پیدا کردن حفره های امنیتی و آسیب پذیری های  فعال در حوزه امنیت س

موجود در گوشی های مذکور، به ارتقای وضعیت امنیتی گوشی های آیفون بپردازد.
بر اساس گزارشی که در مجله فوربس آمده است، که اپل این پروژه جدید را در جریان 

برگزاری کنفرانس امنیتی بلک هت الس وگاس اعالم و رسانه ای کرد.
این آیفون های مخصوص که قرار است اپل در اختیار پژوهشگران امنیتی قرار دهد، 
قابلیت متفاوتی با سایر آیفون های معمولی دارد و آن نیز حالت قفل نشده است که 
به پژوهشگران امکان شناسایی و تشخیص بهتر و راحت تر آسیب پذیری های گوشی 

را می دهد.
ــار   ــاوری بر این باورند که ارائــه و انتش ــان فعال در حوزه فن ــیاری از کارشناس بس
ــتگاه ها برای پژوهشگران امنیتی در کنار برنامه تشویقی برای شناسایی باگ و  دس

آسیب پذیری های مربوطه به اپل اجازه خواهد داد تا به روند صعودی و موفقیت آمیز 
در شناسایی و برطرف کردن باگ های امنیتی جدید در گوشی های آیفون ادامه دهد 
و بدین ترتیب نظر و توجه خیل عظیمی از کاربران گوشی های آیفون را به سمت و 

سوی خود جلب کند.

ــتارت آپ Babylon، یکی از چندین شرکت تکنولوژی است که به دنبال انقالب  اس
در صنعت بهداشت و سالمت است.به گزارش سیتنا، عربستان سعودی از استارت آپ 
ــرمایه گذاری این شرکت از 550  ــالمت Babylon حمایت کرد. به این ترتیب س س
ــالمت  ــتارت آپ تکنولوژی س ــید.Babylon، اس میلیون دالر به 2 میلیارد دالر رس
انگلیسی است که در یک دور سرمایه گذاری 550 میلیون دالر جمع کرده بود و حاال 
مورد حمایت صندوق ذخیره ارزی عربستان سعودی قرار گرفته است.این شرکت مستقر 
در لندن روز جمعه اعالم کرد که مجموعه کمک مالی اش به دو میلیارد دالر رسیده 
است و از طریق صندوق سرمایه گذاری آلمان، یک بیمه گر بهداشت و سالمت ایاالت 

متحده مورد حمایت قرار گرفته است.این استارت آپ به دلیل همکاری با خدمات ملی 
سالمت انگلیس شناخته شده است. این شرکت پلت فرمی را اجرا می کند که در آن 
بیماران می توانند از طریق تلفن های هوشمند خود با پزشک مشورت کنند.سال گذشته 
متخصصان بهداشت درباره این نرم افزار اعالم کردند که نرم افزار هوش مصنوعی این 

شرکت می تواند شرایط پزشکی را دقیقا مانند پزشک تشخیص دهد.
ــرکت با بیماران در تعامل است و توسط پزشکان متخصص ساخته  Chatbot این ش
ــت. این Chatbot رتبه باالیی در تشخیص شرایط پزشکی به دست آورده  ــده اس ش
است.دکتر علی پارسا، بنیانگذار و مدیرعامل Babylon معتقد است این سرمایه گذاری 
می تواند دسترسی بیشتری به بیماران در سراسر جهان ایجاد کند. او گفت: ما یک راه 
ــیر در پیش داریم.به گفته او شرکت Babylon تقاضای  طوالنی برای طی کردن مس
باالیی برای شراکت از سراسر جهان از امریکا تا آسیا دریافت کرده است. در حالی که 
بار مراقبت های بهداشتی، جهانی است، برای رفع نیازها و فرهنگ خاص هر کشور باید 
راه حل ها بومی سازی شود.این شرکت، یکی از چندین شرکت تکنولوژی است که به 
ــت و سالمت است. طبق تخمین های جهانی، هزینه  دنبال انقالب در صنعت بهداش
مراقبت های بهداشت و سالمت تا سال 2022 در سطح جهانی به حدود 10 تریلیون 
دالر خواهد رسید.حاال هم تزریق پول تازه باعث می شود که این استارت آپ در موقعیت 
تک شاخ ها قرار بگیرد؛ یعنی ارزش آن به بیش از یک میلیارد دالر برسد. گفته شده 
ــت که از سرمایه های جمع شده برای تامین بودجه نوآوری برای محصوالت جدید  اس

استفاده خواهد شد.

رئیس جمهوری ایاالت متحده اعالم کرد که گوگل به دلیل همکاری با چین تهدیدی برای 
منافع ملی آمریکا است.به گزارش ایندیپندنت، »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا 
اعالم کرده است که گوگل به دلیل همکاری با دولت چین می تواند تهدیدی برای منافع 
ملی آمریکا باشد.وی همینطور اظهار کرده است که دستور انجام تحقیقاتی را در مورد این 
شرکت صادر کرده است.ترامپ در این مورد گفت: »عمیقا امیدوارم که چیزی در مورد این 
شرکت پیدا نشود و اگر مساله ای باشد، ما آن را خواهیم فهمید«.پیش از این گوگل توسط 
»پیتر تیئل« میلیاردر آمریکایی متهم به ارتباط با دولت چین شده بود.برخالف اظهارات 
ترامپ، »استیون منوچین« وزیر خزانه داری آمریکا گفته بود که کاخ سفید نگرانی امنیتی 
بابت گوگل ندارد.پیش از این »کارن بهاتیا« معاون گوگل در برابر کمیسیون قضایی سنای 
آمریکا دفاعیات خود را در این مورد مطرح کرد.بهاتیا همینطور در برابر »جاش هاولی« 
سناتور جمهوری خواه اظهار کرد: »گوگل در مقایسه با سایر غول های تکنولوژی فعالیت 

ــت وجوگر »دراگون  کمی در چین دارد.«وی در دفاعیات خود مطرح کرد که موتور جس
فالی« که قرار بود برای چین ساخته شود، منتفی خواهد بود.
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قابلیت شناسایی پیام های چندین بار فوروارد شده به واتس اپ اضافه می شود

باالخره طرفداران ویندوز 7 کم شدند

مشخص شدن بزرگ ترین سرویس دهندگان کلود جهان

به نظر می رسد که کاربران واتس اپ از این پس قادر خواهند بود پیامهایی را که بیش از 
چند بار فوروارد شده اند شناسایی کنند.به گزارش سیتنا، چند ماه پیش بود که واتساپ به 
منظور مقابله با انتشار اخبار کذب و نادرست فوروارد پیام ها را محدود کرد و کاربران در این 
اپلیکیشن پیام رسان محبوب تنها می توانستند پیامهای مورد نظر خود را تا سقف 5 نفر 
ارسال و فوروارد کنند.واتساپ که بدون شک نخستین و بزرگترین اپلیکیشن پیام رسان 

در جهان از لحاظ تعداد کاربران فعال در ماه به شمار می آید، تاکنون اقدامات متعددی را 
به منظور مقابله با انتشار اخبار کذب و دروغین و به وجود آمدن جریان های رسانه ای انجام 
داده است و با برنامه نویسی های جدید پلتفرم خود را به گونه ای طراحی کرده و توسعه داده 
تا کاربران نتوانند از قابلیت های آن سو استفاده کنند.حاال هم اکنون گزارش های جدید 
نشان می دهد که واتساپ تصمیم گرفته قابلیت جدیدی را به پلتفرم خود اضافه کند تا به 
وسیله آن کاربران بتوانند متوجه شوند کدام پیام ها در واتساپ به دفعات برای مخاطبین 
بسیاری فوروارد شده است.بر اساس تصویری که در وب سایت بازفید نیوز آمده است، در 
واتساپ یک پیام برای کاربران نمایش داده می شود که در آن به چند بار فوروارد شدن 
پیام مذکور اشاره خواهد شد.البته واتس اپ در صفحه وبالگ رسمی خود عنوان کرده است 
که کاربران به صورت دقیق قادر نخواهند بود که متوجه شوند پیام مربوطه چند بار برای 
مخاطبین متعدد ارسال شده و اطالعات مربوط به تعداد دفعات فوروارد پیام در سرورهای 
شرکت به صورت محرمانه و خصوصی محفوظ باقی خواهد ماند و در اختیار همه کاربران 
قرار نخواهد گرفت.سخنگوی واتس اپ نیز در مصاحبه و گفت وگو با گزارشگر این وبسایت 
ــانی این اپلیکیشن قادر  ــان کرد: کاربران واتس اپ در آخرین به روزرس تاکید و خاطرنش

خواهند بود پیام هایی را که بارها فوروارد شده است شناسایی کنند.

جدیدترین آمار و گزارش های منتشر شده نشان می دهد که بعد از بارها هشدار مایکروسافت، 
سرانجام کاربران ویندوز 7 تصمیم گرفته اند رایانه های خود را به ویندوز 10 ارتقا دهند.

مایکروسافت، شرکت توسعه دهنده سیستم عامل ویندوز، با انتشار بیانیه های مختلف در 
طول یک سال گذشته بارها از پایان پشتیبانی از نسخه های قدیمی و قبلی ویندوز همچون 
ویندوز 7 که از پرطرفدارترین نسخه های این سیستم عامل محسوب می شود، خبر داده 
و به کاربرانی که هنوز از آن برای رایانه های شخصی خود استفاده می کنند هشدار داده 
ــت که هرچه زودتر نسخه های جدیدتر همچون ویندوز 10 را بر روی سیستم خود  اس
نصب و دانلود کنند چراکه نسخه های قبلی دیگر به روزرسانی های امنیتی و نرم افزاری را از 
ژانویه 2020 میالدی دریافت نخواهند کرد و در صورت بروز هرگونه مشکلی برای کاربران 
رایانه های مذکور، مایکروسافت پاسخگو نخواهد بود.با اینکه بارها شرکت مایکروسافت به 
کاربران ویندوز 7 برای کوچ و ارتقا به ویندوز 10 هشدار داده بود، همچنان گزارش ها تا چند 
ماه اخیر نشان می داد که تعداد زیادی از کاربران در سراسر جهان هیچ توجهی به ارتقای 
سیستم عامل رایانه خود نمی کنند و تمایلی برای ارتقا و دریافت به روزرسانی به ویندوز 10 
از خود نشان نمی دهند.حاال بر اساس گزارش وب سایت digitaltrends، به نظر می رسد 
که سهم ویندوز 7 از میان نسخه های موجود و قابل استفاده از سیستم عامل های رایانه به 
میزان 3.6 درصد در ژوئیه 2019 کاهش پیدا کرده که بیشترین میزان کاهش در تاریخ 
این سیستم عامل به شمار می رود.در ژوئن 2019، آمارها نشان می داد که سهم ویندوز7، 
35.38 درصد و ویندوز 10، ۴5.7 درصد بوده و یک ماه بعد یعنی ژوئیه 2019، این ارقام به 
ترتیب به 31.83 درصد و ۴8.86 درصد رسیده است. نظرسنجی های قبلی همچنین نشان 

می داد بالغ بر یک پنجم ادارات و شرکت های بزرگ در جهان هنوز از نسخه محبوب اما 
قدیمی این سیستم عامل یعنی ویندوز 7 استفاده می کنند و کارمندان آنها نیز بدون اطالع 
از عدم پشتیبانی مایکروسافت و احتمال بروز مشکالت امنیتی و نرم افزاری برای اطالعات 
ذخیره شده سیستم های اداره و شرکت مربوطه، همچنان برای انجام کارهای موردنظر 
ــتم های خود اجرا می کنند.این غول تکنولوژی  ــه خود ویندوز 7 را بر روی سیس و روزان
آمریکایی سال گذشته اعالم کرده بود کاربرانی که تحت هر شرایطی تمایلی به استفاده 
از ویندوز 10 ندارند، باید از این پس به روزرسانی های امنیتی تمدید شده برای ویندوز 7 

دستگاه خود را به صورت پولی از این شرکت دریافت کنند.
به روزرسانی امنیتی تمدیدشده ویندوز 7 به صورت انفرادی برای هر سیستم ارائه می شود و 

هرسال قیمتش دوبرابر خواهد شد.

صرف هزینه توسط شرکت های تجاری برای استفاده از خدمات کلود روز به روز در حال 
ــه تحقیقاتی آی دی سی از کنترل این بازار توسط 5  ــت و یافته های موسس افزایش اس
ــی نشان  ــرویس دهنده برتر خبر می دهد.به گزارش زددی نت، یافته های آی دی س س
می دهد در سال 2018 میالدی ۴6.3 درصد از بازار خدمات کلود در اختیار 5 سرویس 
دهنده برتر بوده است.بر همین اساس 35 درصد از کل مبالغ صرف شده در بازار خدمات 
کلود نیز به این 5 شرکت برتر اختصاص یافته است. همچنین 63 درصد از کل هزینه های 
صرف شده برای دریافت خدمات این 5 شرکت در دو حوزه خدمات زیرساختی و خدمات 
پالتفورمی هزینه شده است.بررسی های موسسه آی دی سی نشان می دهد ارزش این 
بازار در سال 2018 با رشد 27.۴ درصدی به 183 میلیارد دالر افزایش یافته که در نوع 
خود بی نظیر است.در میان شرکت های ارائه دهنده خدمات کلود آمازون، مایکروسافت و 
گوگل سه شرکت برتر با بیشترین درآمد محسوب می شوند و سیلزفورس، اوراکل، ورک 

دی و اس ای پی نیز در رتبه های بعدی هستند.
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ثروتمندترین فرد جهان برنامه  فضایی تدارک می بیند!

افزایش درآمد هواوی علی رغم تحریم های آمریکا

سوءاستفاده  شبکه های اجتماعی از کاربران محدودتر می شود

آن سوی
مرزها

ــان می خواهد یک برنامه فضایی با محوریت صرفه جویی در  ثروتمندترین فرد جه
سیاره زمین ایجاد کند.

به گزارش اینترستینگ اینجیرینگ، جف بیزوس، مدیرعامل و مؤسس شرکت آمازون 
ــهام آمازون را برای سرمایه گذاری فضایی فروخت.ثروتمندترین  1.8 میلیارد دالر س
ــیاره زمین  ــان می خواهد یک برنامه فضایی با محوریت صرفه جویی در س فرد جه
ایجاد کند.براساس شاخص های بلومبرگ، جف بیزوس ثروتمندترین فرد جهان است؛ 
بنیانگذار آمازون به تازگی 1.8 میلیارد دالر از سهام آمازون  را فروخته و با این وجود 
به عنوان ثروتمندترین فرد جهان باقی مانده است.قرار است پول فروخته شده از سهام 
آمازون در برنامه فضایی بیزوس به نام Blue Origin سرمایه گذاری شود تا وی با 

فناوری های جدید و راهکارهای تازه به مریخ دست یابد. 
بیزوس در یک مصاحبه گفته است: »من فکر می کنم حفظ این سیاره مهم است که 
آن با کشف فضا محقق می شود؛ فکر می کنم حفظ زمین و کشف فضا برای پویایی 
نسل های آینده مهم است. این چیزی است که من عمیقاً به آن اهمیت می دهم و این 

چیزی است که من در تمام زندگی به آن فکر کرده ام«.
بزوس آینده ای را در پیش می گیرد که می توان صنعت زمین را در فضا انجام داد، در 

حالی که زمین فقط توسط انسان برای اهداف مسکونی مورد استفاده قرار می گیرد.

شرکت فناوری هواوی چین می گوید که درآمدش در نیمه اول ماه جاری میالدی به رغم 
قرار گرفتن در فهرست سیاه آمریکا، یک پنجم افزایش یافته است.

به گزارش بی بی سی، به گفته هواوی افزایش درآمد شرکت در این مدت 23 درصد بوده 
است. 38 درصد از فروش تلفن های هوشمند در چین متعلق به هواوی است و به این ترتیب 
هواوی صاحب بزرگ ترین بازار دنیا در این زمینه است.به گفته یکی از خبرنگاران بی بی سی 
بسیاری از مردم چین به این دلیل از این شرکت حمایت می کنند که هواوی را قربانی جدال 
تجاری بین آمریکا و چین می دانند.آمریکا شرکت هواوی را که دومین تولیدکننده بزرگ 
تلفن هوشمند در جهان است، در فهرست سیاه خود قرار داده است.آمریکا می گوید هواوی 
می تواند امنیت ملی کشور را تهدید کند و آن را در فهرست شرکت هایی گذاشته که اجازه 

استفاده از تکنولوژی آمریکا را بدون تایید قبلی ندارند.آمریکا معتقد است که استفاده از 
تکنولوژی »5 جی« می تواند به چین برای جاسوسی از مشتریانش کمک کند.همکاری با 
بنگاه های جاسوسی بین المللی، دزدیدن بازوی رباتیک )دزدیدن مالکیت معنوی ربات تَپی 
از شرکت تی موبایل(، ماجرای ورقه  شیشه های الماس پوش مقاوم و معامله  با ایران از دیگر 
اتهاماتی است که علیه هواوی مطرح شده است. البته شرکت هواوی تمام این اتهامات را 
رد می کند.این در حالی است که دو کشور برای برطرف کردن اختالفات از چند روز قبل 
مشغول مذاکره در مرکز تجاری شانگهای هستند. این اولین نشست دو طرف در حدود سه 
ماه اخیر است و به نظر می رسد هدف آن قبل از هرگونه اقدام عملی، اعتماد سازی است.
صندوق بین المللی پول تعرفه های اضافه ای را که دو کشور روی کاالهای یکدیگر وضع 
کرده اند عاملی کلیدی در کاهش رشد اقتصاد جهان در آینده می داند.دو کشور در بیش از 
یک سال گذشته، روی محصوالت صادراتی تعرفه های سنگینی وضع کرده اند.اخیرا دونالد 
ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا تهدید کرده بود تعرفه هایی به ارزش 300 میلیارد دالر روی 
صادرات چین وضع خواهد کرد.پس از آن که آمریکا روی محصوالت صادراتی چینی تعرفه 
سنگینی بست، چین دست به اقدام مشابهی زد و آمریکا را به شعله ور کردن بزرگ ترین 
جنگ اقتصادی در تاریخ متهم کرد.ترامپ بارها چین را به رفتار غیرمنصفانه در مبادالت 
تجاری با آمریکا متهم کرده و گفته است برای جبران این وضعیت تعرفه ها را بر واردات کاال 
از این کشورها وضع کرده است. با توجه به حجم پائین تر واردات چین از آمریکا، آمریکا در 

این جنگ کمتر متضرر خواهد شد.

یکی از سناتورهای آمریکایی الیحه ای به مجلس آمریکا ارائه کرده تا ویژگی های سو 
استفاده جویانه شبکه های اجتماعی را محدود کند.

ــی« الیحه ای به نام »قانون فناوری کاهش  ــناتور »جاش هاول به گزارش انگجت، س
ــت. این الیحه  ــبکه های اجتماعی« را به  مجلس آمریکا ارائه کرده اس اعتیاد به ش
ــبکه های اجتماعی را ممنوع  ــتفاده جویانه ش در صورت تصویب ویژگی های سواس
ــکرول کردن متوالی و پخش خودکار ویدئو و صوت را ممنوع  می کند.این الیحه اس
ــبکه های ا جتماعی»نقطه توقفی« برای پست ها  می کند. همچنین طبق آن در ش
و سرویس رسانی وجود خواهد داشت که کاربر را مجبور می کند از شبکه اجتماعی 
ــت مانند  ــده اس ــتثناءهایی نیز در نظرگرفته ش فاصله بگیرد؛ البته در این الیحه اس

سرویس های موسیقی محور.
ــن است تا  عالوه برتمام این موارد الیحه مذکور خواهان نصب ابزارهایی در اپلیکیش
ــد را ردیابی و آن را محدود  ــبکه اجتماعی صرف می کن مدت زمانی که کاربر در ش
ــیون تجارت فدرال آمریکا و وزارت بهداشت و خدمات انسانی این کشور  کند.کمیس
نیز قدرت منع چنین عملکردهایی را به دست می آورند. البته هنوز مشخص نیست 
این الیحه تصویب شود یا خیر. هرچند هم اکنون نمایندگان مجلس تصمیم دارند به 

نحوی شبکه های اجتماعی را کنترل کنند اما این امر لزوما به تصویب الیحه مذکور 
منجر نمی شود.
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13 میلیون کاربر فعال جدید به اسنپ چت آمدند

امکان استفاده از انگشت دست به جای گوشی تلفن همراه

سرمایه گذاری یک میلیارد دالری مایکروسافت در هوش مصنوعی

اپلیکیشن اسنپ چت در سه ماهه دوم سال جاری میالدی 13 میلیون نفر کاربر فعال به 
پلت فرم خود اضافه کرده است.

اسنپ چت )snapchat(، به عنوان یکی از بزرگترین رقیبان شبکه اجتماعی اینستاگرام 
که یک برنامه ارسال و دریافت تصاویر در پلت فرم گوشی های هوشمند است، نخستین 
ــترس عموم کاربران قرار گرفت. اسنپ چت به  ــپتامبر 2011 میالدی در دس بار در س
کاربران امکان می دهد تا به ثبت و ضبط تصاویر و ویدیوهای موردنظر خود بپردازند، متن 
و تصاویر دیگری به آن بیفزایند و آن ها را ویرایش کنند. اما یکی از بارزترین قابلیت های 
ــبکه اجتماعی، استوری است که دقیقا مشابه استوری های اینستاگرام، تنها در  این ش

مدت زمان کوتاهی برای کاربران قابل مشاهده است.
فیلترهای موجود و ارائه شده در پلت فرم برنامه اسنپ چت با بهره گیری از فناوری نوین 
هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، این اپلیکیشن را تبدیل به یکی از محبوب ترین 
برنامه های دانلود شده توسط کاربران در هر دو فروشگاه آنالین گوگل پلی استور و اپ 

استور اپل کرده است.
 ،mobilescout حاال بر اساس تازه ترین آمار و گزارش های منتشر شده در وب سایت
اسنپ چت در سه ماهه دوم سال 2019 میالدی موفق شده میزبان 13 میلیون کاربر 

جدید فعال روزانه باشد که در نوع خود بسیار حائز اهمیت و قابل توجه است.
ــته اسنپ چت اعالم کرد که تعداد کاربرانش از مرز 200 میلیون کاربر نیز  فصل گذش
ــد و افزایش نسبت به فصل نخست  عبور کرده و در جدیدترین آمارها، با 9 درصد رش

سال 2019 میالدی و 37 درصد رشد ساالنه، 203 میلیون نفر کاربر فعال روزانه را در 
پلت فرم خود جای داده و نظر و توجه آنها را به سمت و سوی خود جلب کرده است.  

ــتاگرام دارد، گاهی به افزودن قابلیت های  ــنپ چت در رقابت تنگاتنگی که با اینس اس
ــال های  ــدی به امکانات کنونی خود اقدام می کند و همانطور که می دانیم، در س جدی
اخیر توانسته تعداد کثیری از کاربران و طرفداران شبکه های اجتماعی مختلف همچون 

اینستاگرام و فیس بوک را به خود جذب کند.

یک مخترع ایتالیایی موفق به تولید یک مچ بند هوشمند شده که به کاربر اجازه می دهد از 
انگشت دست خود به عنوان گوشی استفاده کند.به گزارش دیلی میل، این مچ بند هوشمند 
ــت، 250 دالر قیمت دارد و به گوشی  ــرکت » Deed and Get«  اس ــاخت ش که س
هوشمند کاربر متصل می شود تا صدا را از دستگاه به ارتعاش تبدیل کرده و به انگشت دست 
منتقل کند.کاربران تنها کافی است یک انگشت دست را به گوش خود بچسبانند تا از طریق 

گوشی با مخاطب خود صحبت کنند.تماس های خروجی هم با استفاده از فناوری تشخیص 
صدای دستبند تولید می شوند.از آنجا که این دستگاه به جای استفاده از صدا، تنها از ارتعاش 
)ویبره( استفاده می کند، افرادی که در نزدیکی کاربر هستند، قادر به استراق سمع نخواهند 
بود.مچ بند » Get« هیچ  دکمه  و صفحه ای ندارد. ولی از صدا و حرکات  کاربر استفـاده می 
کند تا ویژگی های خود را کنترل کند.این فناوری همچنین قادر است ضربان قلب، میزان 
کالری مصرف شده را ثبت کند و به کاربر خود زمان نوشیدن آب، برقراری تماس با دیگران 
ــتادن را یادآوری کند.برای فعالسازی این مچ بند هوشمند نیاز به اثر انگشت  و پیام فرس
است.»امیلیانو پارینی« ) Emiliano Parini( مدیر شرکت » Deed and Get« اظهار 
کرد، ما از سال 2015 تاکنون به بررسی هدایت تماس از طریق استخوان ها پرداخته ایم. 
از آنجا که این مچ بند مجهز به فناوری اثر انگشت بیومتریک است، یک سیستم پرداخت 
ایمن و مطمئن را فراهم می سازد.عالوه بر این ها، این مچ بند به سرعت شارژ می شود و عمر 
باطری آن طوالنی است. قیمت آن هم نسبت به نمونه های مشابه ارزان تر است.ارتعاشی که 
مچ بند ایجاد می کند،از مچ دست به انگشت می رسد. بنابراین کاربر می تواند بدون نیاز به 
هیچ گونه بلندگویی صدای مخاطب پشت خط را بشوند.احتماال تحویل محصول از 2020 

میالدی آغاز خواهد شد.

ــرمایه گذاری کرده تا سیستم هوش  ــرکتی س ــافت یک میلیارد دالر در ش مایکروس
مصنوعی عمومی را توسعه دهد. چنین سیستمی قادر به انجام فعالیت های مختلف 
ــافت قصد دارد یک میلیارد دالر در شرکت هوش  ــت.به گزارش تلگراف، مایکروس اس
مصنوعی سرمایه گذاری کند که الون ماسک آن را تاسیس کرده است.این شرکت که 
 Azure ــت با استفاده از سرویس ابر مایکروسافت به نام Open AI نام دارد، قرار اس
نرم افزار هوش مصنوعی را آموزش می دهد. این شرکت ها قصد دارند به طور مشترک 
فناوری ابررایانش را توسعه دهند.کارشناسان معتقدند مایکروسافت احتماالً در تجاری 
سازی محصول Open AI شریک خواهد بود. در حقیقت این شرکت قصد دارد نوعی 
هوش مصنوعی عمومی توسعه دهد. چنین سیستمی شبیه مغز انسان است و می تواند 
فعالیت های مختلفی انجام دهد.این در حالی است که هم اکنون سیستم های هوش 
ــعه هوش مصنوعی  مصنوعی فقط می توانند یک فعالیت را انجام دهند. بنابراین توس
ــت اما بسیاری کارشناسان معتقدند  عمومی قابلیت های خارق العاده ای خواهد داش
توسعه چنین سیستمی ممکن است چند دهه طول بکشد.الون ماسک در سال 2015 
میالدی با همکاری سام آلتمن )یکی از سرمایه گذاران سیلیکون ولی( این شرکت را 

ــرکت کناره گرفته و آلتمن آن را رهبری  ــیس کرد. البته اکنون ماسک از این ش تاس
ــرکت تاکنون موفقیت هایی به دست آورده است مانند توسعه هوش  می کند. این ش

مصنوعی که توانست در بازه رایانه ای Dota2 بر رقیب انسانی خود پیروز شود.
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28% of Iranian Villagers Hooked on Video Games

Users who have a limited number of beehives and 
do not have much knowledge about beekeeping 
can protect their hives using the software, he 
said.
“Some countries like the U.S., Australia and 
Slovenia have already conducted some activities in 
the field of smart beekeeping, however the issue 
is proposed for the first time in Iran.”
A software is designed based on the IoT in order to 
transfer information from beehives to beekeepers, 
Rezaeizadeh explained.
He said that a demonstration beehive provides a 
connection between the server and the cellphone 
and collects data via sensors in the beehives.
Most of the times, the beehives are located in 
the places which are not easily accessible. Smart 
beehives not only transmit data to beekeepers but 
also can act as a thief-catcher, he explained.
“Generally, beekeepers keep a record of their 
activities and beehive status in notebooks, however 
the smart beehive is equipped with a QR code, 
through which they can easily register and analyze 
data like weather forecast and keep track of nectar 
flow, when it is starts and ends,” he added.  

Increasing efficiency by smart beehives
Using information provided by smart beehives 
and analysis for good reaction, the efficiency of 
beehives increased, Shahrdad said.
Information about weight, temperature and 
humidity are analyzed and the beekeeper is 
informed via an application on the cellphone, he 
added.
Via a microphone installed on the beehive, the 
presence of queen bee, fertilization and burglary 
are registered by analyzing the voices, he noted.
“An eight-member team has worked for a year 
on automation and signal processing in order 
to develop the technology for beehives. The 
product is now in startup phase and will enter 
into commercialization phase through attracting 
investors.”
According to the Bee Care website, the smart 
hives allow beekeepers to stay connected with 
their hives and rapidly respond to any needs 
detected. Digital sensors underneath the hives 
provide timelines about what is happening inside 
and alert beekeepers when there are changes that 
may impact the hive.

A total of 6.7 million video gamers live in Iranian 
villages, accounting for 24% of the total number 
of Iranian players.
A nationwide survey conducted by Digital Games 
Research Center (DIREC) also showed that from 
every 100 Iranian villagers, 28 play video games.
The research defines a gamer as someone who 
plays digital games at least an hour a week on 
one of the three common platforms of mobile 
phones, consoles or computers.
DIREC further reports that 91% of these people 

play mobile games while 22% use computers for 
playing and 12% have gaming consoles.
Only 16% of the gamers living in rural areas spend 
money on games. In the fiscal 2017-18, these 
gamers spent 1 trillion rials (27$ million) on video 
games. The USD exchange rate was 37,000 rials at 
the time of the survey.
Each gamer living in rural areas spends 80 minutes 
playing video games, 45% of whom play video 
games every day. Furthermore, 40% of gamers 
living in rural areas play online.
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Iranian startup designs smart beehive

E-government development projects on agenda

An Iranian startup team from Sharif University of 
Technology has managed to design and manufacture 
a smart beehive which can help farmers improve 
their productivity.
The beehive is made using Internet of Things (IoT) 
technology, which can be used by beekeepers and 
at honey bee farms.
The startup team is headed by Amin Rezaeizadeh 
and Mehdi Shahrdad.
“We use modern technology in order to promote 
professional beekeeping as well as support personal 
and urban beekeepers,” Shahrdad said.
The smart beehive is equipped with an application, 
which can be installed on cellphones to inform 
users about the latest situation of the beehive, he 
explained.

Some 23 priority projects are to be implemented 
by different organizations in order to promote 
e-government in Iran, the head of administration 
e-government development center told.
Sharareh Bakhtjou said that e-tax, e-health, 
e-signature and smart identity are some of the 
projects which are on the agenda. 
The projects should be carried out by the end 
of the Iranian calendar year 1399 (March 2021), 
she explained.
By implementation of the projects, not only 
problems of citizens would be solved, but also 
the e-government will be improved, she added.
“A four-member working group has been already 
formed in order to monitor e-government 
activities.”
State Administrative and Recruitment Organization 
Director Jamshid Ansari, Plan and Budget 
Organization Director Mohammd Baqer Nobakht 
, Information and Communication Technology 
Minister Mohammad Javad Azari Jahromi and First 
Vice-President Es

,
haq Jahangiri are the members 

of the working group, she said.

In mid-June, the IT executive council secretary 
Reza Baqeri Asl announced that the goal of 
e-government has been realized by 62.8 percent 
in the country before the first Iranian month of 
Farvardin, which began on March 21.
He said that 105 organizations have been 
monitored and their general score in different 
parts are e-portal 84% , presence at web 66.9%, 
interaction services 70.44%, transaction service 
70.22% and service integration 50.19 percent.

E-government in Iran
Iran has moved 20 notches up to rank 86 among 
193 countries in the United Nations E-Government 
Development Index (EGDI 2018), which was 
released in July 2018, in comparison with EGDI 
2017.
Issued by the UN Department of Economic and 
Social Affairs, EGDI evaluates the scope and quality 
of online services, status of telecommunication 
infrastructure and existing human capacity.
In December 2018, the head of Information 
Technology Organization of Iran (ITO) Amir Nazemi 
stated that over five million Iranians have got 
electronic documents and 5.138 million citizens 
benefited from e-government services.
Meanwhile, ICT Minister Mohammad Javad Azari 
Jahromi announced that a total of 67 percent 
of state-run organizations in Iran are currently 
offering e-services.
He said that the ICT Ministry proposed that the 
government allocate one trillion rials (about 240,000$) 
to development of e-government in the current 
Iranian calendar year, which began on March ,21 
2019.






