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یادداشتسرمقاله
ماه

رشط افزایش رشکت های دانش بنیان چیست؟برگزاری بیستمین منایشگاه تلکوم با رویکردی جدید

فرامرز رستگار
دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت 

مخابرات ایران

دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و 

مدیریت دانشگاه صنعتی شریف

ــور برای یافتن سهم واقعی خود در توسعه شبکه های ارتباطی،  صنعت ICT کش
به مناسبت های مختلف قابلیت های بخش خصوصی و عمومی کشور را به نمایش 

می گذارد.
ــم روز جهانی ارتباطات است که امسال و در روز  ــبت ها، مراس  از جمله این مناس
ــت برگزار شد و در کنار آن، نمایشگاه دستاوردهای ICT هم نمایش  ۲9 اردیبهش

داده شد.
ــد که  ــال کنفرانس بین المللی برق نیز برگزار ش ــت ماه امس البته در 1۲ اردیبهش
ــرمایه  ــن »انتقال تکنولوژی« و »فرصت های س ــل با عناوی ــش ICT در دو پن بخ

گذاری« حضور پررنگی داشت.
در سال رونق تولید، صنعت مخابرات به عنوان یکی از صنایع کلیدی در نمایشگاه 
ــگاه بین  ــد )از ۲7 تا 3۰ تیرماه در نمایش ــاخت داخل و رونق تولی فرصت های س
ــارکت  ــد مش المللی تهران( که به همت وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار ش

جدی داشت.

نمایشگاه تلکوم با رویکردی جدید؛ بستر ملی و بین المللی برای بخش های دولتی، 
شرکت های بزرگ مولد و بهره برداری، شرکت های کوچک و متوسط فناور را برای 
سرعت بخشیدن به نوآوری در فناوری ارتباطات و اطالعات جهت رشد اقتصادی و 

منافع اجتماعی فراهم خواهد ساخت.
ــای نوآورانه، به  ــش راه حل ه ــان برای نمای ــا حضور تمام ذینفع ــبت ب این مناس
ــتراک گذاری دانش به صورت شبکه ای و بحث وگفت وگو با متخصصان برگزار  اش

می شود.
در غرفه های دولتی؛ پنجره ای به روی فناوری های ICT، پروژه ها، منابع کشور، 
ــرای بازارهای نوظهور و  ــرمایه گذاری ب ــعه نوآوری و فرصت های س ابتکارات توس

توسعه پذیر گشوده و ظرفیت ها به نمایش و تبادل گذاشته می شود.
ــرکت ها و  ــود را در معرض دید ش ــت های خ ــه کننده؛ قابلی ــرکت های عرض ش
سازمان های کارفرمایی قرار می دهند و محصوالت نوآورانه و برنامه های کاربردی را 
ــته کردن پروژه های کلیدی، راهکارهای نوین و روش های انتقال معرفی  با برجس

می نمایند.
غرفه های موضوعی؛ با ایجاد راه حل ها و برنامه های مختلف از تشکل ها و غرفه 
ــاوری را برای موارد موضوعی  ــن فکرها و موضوعات موفق فن ــف آخری داران مختل
 5G خاص مانند شهر هوشمند، ایران هوشمند، اینترنت هوشمند، اینترنت اشیاء و

به نمایش می گذارند.
استارت آپ ها؛ قابلیت های خود را به شرکت های صنعتی متوسط و بزرگ معرفی 

و زمینه رشد سریع تر خود و همچنین صنعت را فراهم می آورند.
ــت کنندگان مالی؛ مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )وام وجوه اداره  حمای
شده( ، وزارت صنعت، معدن و تجارت )صندوق حمایت از فناوری های پیشرفته(، 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری )صندوق نوآوری و شکوفایی( و بانک های 
تخصصی از جمله پست بانک و بانک صنعت و معدن نحوه تامین تسهیالت مالی را 

تشریح و زمینه همکاری فراهم می شود.
و در نهایت دفاتر و اتاق های مهمان نوازی؛ مستقر در سالن های نمایشگاه زمینه 
مذاکرات بین بخش های دولتی و خصوصی، کارفرمایان و تامین کنندگان، سرمایه 
ــی با یکدیگر را در زمانبندی های  ــرمایه پذیران و بخش های خصوص گذاران و س

مشخص و یا بر حسب مورد فراهم می آورد.
ـــــال برگزار خواهد  ــگاه تلکوم با رویکردی جدید در اواخر آذرماه امس لذا نمایش

شد.

ــه مهم اول به بازدید  ــای 1۶ و 17 مهرماه در دو برنام ــالمی در روزه رهبر انقالب اس
ــگاه فناوری ها و شرکت های دانش بنیان رفتند و سپس در جمع سه هزارنفری  نمایش
نخبگان و پژوهشگران جوان، شنونده نکات آن ها بودند و ساعتی از دغدغه های رهبری و 
راهبرد جمهوری اسالمی در حوزه  علم و دانش سخن گفتند. یکی از موارد مورد تاکید 
ایشان در هر دو برنامه، لزوم افزایش شرکت های دانش بنیان بود. اما الزامات تحقق راهبرد 

افزایش شرکت های دانش بنیان چیست؟
حضور رهبر انقالب در نمایشگاه »ایران ساخت« و بازدید از محصوالت 3۰ شرکت دانش 
بنیان و سپس تأکید ایشان بر توسعه این شرکت ها در دیدار با نخبگان، نشان گر اهمیت 

این مساله برای کشور است.
در کنار این نمایشگاه، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تالش داشت نشان دهد 
منابعی که از صندوق توسعه  ملی به آنها داده شده است صرف چه اموری شده و معاونت 
محترم رئیس جمهور به دنبال ارائه  راهکاری برای گذار به اقتصاد دانش بنیان بود. وجود 
حدود ۴۵۰۰ شرکت دانش بنیان، فروش 9۰هزار میلیارد تومانی و اشتغال مستقیم 3۰۰ 

هزار نفر، از دیگر آمارهای ارائه شده بود.
ــان در حوزه های مختلف، افزودند که یکی از  ــاره به گالیه های جوان رهبر انقالب با اش
مشکالت آنها این است که چرا محصولی که تولید می کنند را دولت از خارج وارد می کند 

که این مساله ناشی از اقتصاد نفتی است.
طبیعتاً در دوره  اقتصاد مقاومتی، که ارتباطات با دنیا به گونه خاصی محدود شده است، ما 
نمی توانیم به سادگی از راهبردهای انتقال و یادگیری فناوری و همچنین سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی استفاده نماییم. پیوستن به زنجیره  ارزش جهانی نیز ناشدنی می نماید 
و بنابراین تنها راه توسعه و یادگیری دانش، سرمایه گذاری بر روی حوزه های اولویت دار و 

صرف منابع کشور به صورت هدفمند است.
نگاهی به این آمار نشان می دهد که اندازه متوسط شرکت های دانش بنیان ۶۶ نفر با 
درآمد میانگین ۲۰ میلیارد تومان است. با حذف برخی بنگاه های بسیار بزرگ که عمدتاً 
در حوزه  خدمات، کارهایی نظیر تراکنش بانکی و غیره را انجام می دهند، این میانگین 
ــه با منبع و مصرف کننده  اصلی دانش و  ــد.از طرف دیگر، مقایس کمتر نیز خواهد ش
ــعه و ثبت  ــیار بزرگی که هزینه تحقیق و توس تکنولوژی در دنیا، یعنی بنگاههای بس
اختراعات فراوانی دارند، نشان می دهد که ارقام داخلی به هیچ روی کفاف سرمایه گذاری 
ــعه دانش در کشور را نمی دهد.سرشکن کردن منابع محدود دولتی  الزم بر روی توس
ــرکت های کوچک نمی تواند به آنها توان  ــعه ملی( در میان این ش )نظیر صندوق توس
رقابت را بدهد؛ چرا که آنان نیازمند بازار گسترده برای فروش هستند که اکنون راههای 
آن بسته است و تنها بازار ممکن، بازار دولتی است که آن هم در نهایت عالوه بر رانت، 

کماکان بسیار محدود است.
بیراه نیست که بسیاری از این شرکت ها از نبود بازار برای محصوالت خود گله مند بودند؛ 
ــرا که علی االصول چه منبع اصلی، و چه تقاضای دانش، یعنی بنگاه های بزرگ، در  چ
کشور ما در فضای دیگری در حال حرکت هستند، یعنی مسیر مونتاژ. در حالی که یک 
ــتم نوآوری موفق، بقا و حیات خود را در گرو شرکت های بزرگی می بیند که  اکوسیس
پیرامون این سیستم، به دنبال شکار فرصت های نوآوری و خرید و یا جذب شرکت ها و 
نخبگان دانشی هستند.از این روی، راهبرد افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان تنها 
در صورتی میسر است که تقاضا و منابع مالی توسعه آن، یعنی بنگاه های بزرگ، متقاضی 
دانش باشند و این مهم خود زمانی میسر است که سیاستگذاری صحیح، شرکت های 
بزرگ موجود را از مسیر مونتاژ به سمت نوآوری هدایت کند، نکته ای که رهبر انقالب دو 
سال پیش در دیدار با نخبگان جوان مطرح کردند: »صنعت کشور دچار آفت مونتاژکاری 
است ... باید در یک بازه 1۰ساله، رویکرد صنعتی کشور از مونتاژ به نوآوری تغییریابد«.

بدیهی است باید بیانات حکیمانه رهبر انقالب را در کنار هم دید...
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تحلیل ماه

تاسیس شتابدهنده های صادراتی در پارک علم و فناوری امام سجاد )ع( در اولویت است

معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات گفت: با وجود تحریم های ظالمانه آمریکا در زیربخش فناوری اطالعات به رشد ۶.۴ درصدی دست پیدا کرده ایم، به همین دلیل باید به 
صادرات فناوری به شکل جدی تر فکر کرد. با توجه به آمار شش ماه اول سال، عراق جایگاه دوم را در سهم صادرات کشور ما دارد و این دلیل اصلی تمرکز بر کشور عراق است.

دکتر سیدستار هاشمی، در صبحانه کاری در محل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، در 
خصوص برنامه های توسعه صادرات در عراق، گفت: آنچه در برنامه تدوین شده این است 
که متوسط رشد ساالنه ارزش افزوده 19.۴ و اشتغال 9.۵ درصد را در حوزه ارتباطات داشته 
باشیم، با توجه به آمار شش ماه اول سال، عراق جایگاه دوم را در سهم صادرات کشور ما 

دارد و این به عنوان فضای بالقوه ای برای تمرکز ما روی این کشور همسایه است.
هاشمی افزود: در سال گذشته با توجه به تحریم هایی که با آن مواجه بودیم، رشد اقتصادی 
منفی داشتیم اما در بخش فناوری و رشد ارزش افزوده، زیربخش فناوری اطالعات با رشد 

۶.۴ رو به رو شدیم که این بسیار خوشحال کننده است.
او در خصوص علل رشد در این حوزه گفت: در شاخص جهانی نوآوری ما رتبه ۶1 را داریم 
و ما به واسطه سرمایه انسانی وضعیت مناسبی در این حوزه داریم و می توان از این فضا 
و ظرفیت استفاده خوبی داشت، سیاست های مالیاتی، مقررات زدایی، اعتمادسازی، توسعه 

پهنای باند و زیرساخت مناسب از دالیل عمده  این موفقیت ذکر می شود.
ــعه صادرات  ــاوری وزیر ارتباطات در خصوص دالیل تاکید بر توس ــاون نوآوری و فن مع
ــد درآمد ارزی  ــان کرد: حضور در عرصه بین الملل و ایجاد بازارهای جدید، رش خاطرنش
کشور در شرایط تحریم، استفاده از حداکثر ظرفیت های داخلی از مشوق های مهم ما برای 

صادرات است.
ــود صادرات را جدی  ــازار منطقه و نزدیک بودن به این بازار باعث می ش ــه داد: ب وی ادام
بگیریم، هر چند نقاط ضعفی مانند چالش های تامین مالی و مشکالت بانکی و بیمه ای 
و گمرکی، دشواری انتقال ارز و شناخت ناکافی و غیر دقیق بازار کشورهای هدف را نیز 

پیش رو داریم.
هاشمی درباره برنامه  وزارت ارتباطات برای پیشبرد صادرات به عراق گفت: اتصال اس ام ای ها 
به بازارهای منطقه ای، ایجاد و اجرای راهکارهای قانونی و حمایت های منسجم، شناسایی 

ظرفیت و کشش بازارهای خارجی از موضوعاتی است که در دستور کار ما قرار دارد.
ــعه کریدور فاوا، تشکیل  ــاماندهی هیات ها، توس معاون وزیر ارتباطات در ادامه گفت: س
پایانه های صادراتی موفق، نهادهای کارگزاری، توسعه فضای فریلنسری، پشتیبانی های الزم 
پس از انعقاد قرارداد و رتبه بندی شرکت های صادرکننده از برنامه هایی است که در راستای 

توسعه صادرات مدنظر قرار داده ایم.
هاشمی در خصوص دستاوردهای نمایشگاه آی سی تی در افغانستان گفت: شهریور ماه 
اولین نمایشگاه آی سی تی را در کابل داشتیم که ۲۵ شرکت ایرانی در آن حضور پیدا کردند 
و بازخوردهای مختلفی در خصوص افغانستان داشتند اما باور ما این بود باید در شرایطی به 
این بازار ورود کنیم که شرایط رقابتی وجود داشته باشد، اتفاقاتی که در نمایشگاه افغانستان 
شاهد آن بودیم، امضای چهار تفاهم نامه و ۴ قرارداد بود و نکته حائز اهمیت این بود که 

با وجود تحریم های ظالمانه  آمریکا، در زیربخش فناوری اطالعات به رشد 6.4 درصدی رسیدیم
معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات:

بیش از ۲۰ جلسه بی تو بی )نوعی مدل کسب وکاری( با همت کارگزار ما برگزار شد.
هاشمی در خصوص برنامه های اجرا شده در برگزاری نمایشگاه افغانستان و تداوم آنها بیان 
داشت: ایجاد فضای اشتراکی برای آغاز فعالیت های شرکت در کابل، نشست ها و جلسات 
ــرکت های افغان، رفع مشکالت حقوقی، قراردادی و قانونی شرکت ها جهت  تجاری با ش
شروع کار و برنامه ریزی برای مشارکت سایر شرکت ها در بازار افغانستان از برنامه هایی است 

که قصد داریم برای تعامل هر چه بیشتر انجام بدهیم.
به گفته هاشمی، سامانه های امنیت اطالعات، گردشگری، امنیت شبکه، پرتال های سازمانی 
و اتوماسیون، آنتن های مخابراتی، زیرساخت های تجارت الکترونیک، ایجاد مراکز داده و 
فرآیندهای هوشمندسازی شهری، مدرسه و دانشگاه مجازی و آموزش الکترونیک از جمله 

اولویت های احصا شده در بازار عراق است که باید روی آن تمرکز کرد.
وی تصریح کرد: انتخاب نهایی استاندارد گواهینامه های بین المللی، محصول با خدمات 
قابل صادرات، مجوز دانش بنیان فناور یا خالق، سابقه صادرات، شریک تجاری با نمایندگی 
بین المللی نیز از جمله شاخص های انتخاب شرکت ها برای حضور در نمایشگاه خارجی 

است.
معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات درباره لزوم تشکیل شتابدهنده های صادراتی گفت: 
ــرکت های فعال حوزه فناوری برای حضور در بازار بین المللی، عدم  یکی از مشکالت ش
توانمندی در حوزه صادرات است. به همین دلیل راه اندازی مراکز شتابدهنده در پارک های 

علم و فناوری پیش بینی شده است.
هاشمی معاون نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات در دومین رویداد صبحانه بیستونی ، به 
تشکیل شتابدهنده های صادراتی اشاره کرد و گفت: یکی از راهبردهای مهم معاونت نوآوری 

و فناوری در بحث توسعه صادرات فاوا، حمایت از تشکیل شتابدهنده های صادراتی است.
ــبی که در عرضه  ــانی خوب و خالق و مزیتی مانند قیمت مناس وی افزود : منابع انس
محصوالت داریم، باعث شده فضای خوبی برای ارائه آن ها در سطح منطقه داشته باشیم 
اما با این همه به بازارهای منطقه ورود موفقی نداشتیم چرا که آمادگی حضور بین المللی 

این مجموعه ها پایین است.
او ادامه داد: ما تولیدکنندگان خوبی در حوزه محصوالت داریم، اما آیا این افراد می توانند در 
حوزه صادرات نیز موفق باشند؟ شواهد نشان می دهد که اینطور نیست. به همین دلیل بنا 
داریم از تشکیل شتابدهنده های صادراتی در دل پارک های علم و فناوری حمایت کنیم.

ــتیم تا در پارک های تخصصی،  معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: خیلی عالقمند هس
ــتابدهنده های تخصصی حضور داشته باشند. مانند شتابدهنده تخصصی در زمینه  ش
کشورهای هدف )چین، عراق، ژاپن(، خدمات حقوقی، حمل و نقل و ...؛ چرا که ما در 
تمام کشورهای همسایه دفاتر حقوقی نداریم تا مسائل مربوط به این حوزه را پیگیری 
کنند. عالوه بر آن، مگر تمام سهم صادرات در شرکت های ما چقدر است که هر شرکت 
یک تیم 7-۸ نفره متخصص برای خود استخدام کنند!؟ همین مسائل منجر به غفلت 

می شود.
او اشاره کرد: شتابدهنده های صادراتی روند همکاری برد - برد را رقم می زنند. در معاونت 
نوآوری و فناوری قصد داریم از طریق شتابدهنده، شرکت ها را به توانمندی برسانیم. این 
صرفا مخصوص شرکت های کوچک و تازه وارد نیست. تعداد زیادی از شرکت های بزرگ 
و توانمند وجود دارند که با تمام توانمندی که در حوزه های کاری خودشان دارند، اما از 

نظر صادرات توانمند نیستند. آن ها نیز بازار هدف ما به حساب می آیند.
او در پایان اشاره کرد: تاسیس این شرکت ها را در پارک های علم و فناوری خصوصا پارک 

علم و فناوری امام سجاد )ع( که در کریدور ما قرار دارد، پیش بینی کرده ایم.
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مساله  محتوا در فضای مجازی فقط تولید نیست5G فناوری غالب جهان در دهه  آینده است

تاکنون 1500 شرکت از خدمات شبکه نوآوری تهران بهره مند شده اند

ــر ارتباطات و فناوری اطالعات با تأکید بر اینکه 5G فناوری  وزی
ــود از برنامه ریزی های  ــده خواهـــد ب ــان در دهه آین غالب جه

کشورمان برای جذب این فناوری خبر داد.
ــل ویژه وزرا در اجالس جهانی  محمدجواد آذری جهرمی، در پن
ــتان، ضمن اشاره  فناوری اطالعات )WCIT-۲۰19( در ارمنس
ــاخت فناوری  ــه ایران در حوزه زیرس ــرفت های قابل توج به پیش
ــهرهــا  ــال اخیـــر به اتصال 1۰۰ درصدی ش اطالعات در دو س
و 7۸ درصدی روستاهای کشور به شبکه 4G اشاره کرد و افزود: 
ــرمایه گذاری بخش خصوصی در  دولت با برنامه ریزی و جذب س

حال  توسعه حداکثری زیرساخت های ارتباطی است.
آذری جهرمی گفت: ایران در حال آماده سازی شرایط و بسترهای 
ــاخت ها و  ــذب فنــاوری 5G از طریق ایجاد زیرس الزم برای ج
ــبت به کاربردهای متعدد و  ــز افزایش آگاهی و عالقه مردم نس نی
متنوعی است که این فناوری برای زندگی آن ها به ارمغان خواهد 

آورد.
ــخنان خود ضمن تجلیل از ظرفیت باالی جوانان  وی در ادامه س
ــتعد ایرانی در حوزه فناوری اطالعات، حمایت از رشد اقتصاد  مس
دیجیتال مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی و پویایـــی کشور را 
یکی از اهداف مهم خود توصیف کــــرد و با اشاره به طرح نوآفرین 
گفت: هم اکنـــون در حدود ۵7۰ استارت آپ، 139 شرکت بزرگ 
ــتاب دهنـــده و 1۵ سرمایه گـــذار مشارکت  رشد یافته، ۴۵ ش

خود را در این طرح آغاز کرده اند.
آذری جهرمی در بخش پایانی سخنان خود به موقعیت جغرافیای 
ــاره کرد و گفت:  ــتراتژیک ایران میان قفقاز و خلیج فارس اش اس
ایران یکی از بهترین و اقتصادی ترین مسیرهای انتقال دیتا میان 

اروپا، خاورمیانه، جنوب و شرق آسیاست.
ــترش اتصـــال  ــتان همکاری خوبی را برای گس  ایران و ارمنس
ــه را آغـــاز  ــا در منطق ــال دیت ــردی انتقـ ــیر های راهبـــ مس

کرده انــد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور بر اهمیت تولید محتوای جریان ساز با دربرگیری مناسب در فضای 
مجازی کشور تاکید کرد.

دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی در یکصدمین جلسه کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای 
مجازی افزود: مساله محتوا در فضای مجازی کشور فقط تولید نیست بلکه برخالف فضای حقیقی تولید محتوا 

در این فضا با توجه به جهانی بودن مخاطبان باید با نگاه سیستمی، زنجیره ارزشی و تعاملی صورت گیرد.
وی با اشاره به مشارکت دستگاه ها و سازمان های مرتبط در حوزه تولید محتوا در فضای مجازی برای تبیین 
سرفصل های مناسب در این حوزه جهت بهره وری و تاثیرگذاری بیشتر و همچنین ارایه گزارش های جامع و 
کامل به مرکز ملی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی هماهنگی و راهبری این فضا در کشور گفت: شناخت 
و درک مناسب از این فضا در سازمان ها و دستگاه های مرتبط برای تولید محتوا در فضای مجازی بسیار مهم 
است و امید است تا با شناسایی مباحث و موضوعات اساسی در این حوزه، نقشه راه تولید محتوای کشور در 

فضای مجازی ترسیم شده و تقسیم کار ملی مناسب صورت گیرد.

مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با بیان اینکه 1۵۰۰ شرکت از خدمات شبکه نوآوری تهران 
بهره مند شده اند، گفت: این شبکه یک برنامه ملی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است که با 
هدف گسترش ارائه خدمات هوشمند و موثر به فعاالن حوزه نوآوری ایجاد و توسعه یافته است.پرویز کرمی 
دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه تا کنون 
نزدیک  به 3۰ هزار نفر از خدمات این شبکه بهره مند شده اند بیان کرد:  می توان گفت تقریبا تمام این 
خدمات با همراهی بخش خصوصی ایجاد و ارائه شده است. همچنین برای بهره مندی اعضای بیشتر از 
این خدمات، این شبکه هر روز به دنبال  تفاهم ایجاد یا ارائه خدمات بیشتر، جدیدتر و نوآورانه تری است.

کرمی در ادامه ظرفیت های موجود در این شبکه را مورد توجه قرار داد و گفت:با توجه به ظرفیت های 
موجود این شبکه می تواند با حضور بیش از ده هزار شرکت، یکصد هزار فرد نوآور و صاحب استعداد و 
مهارت برتر، هزاران تیم استارتاپی و نوپا ؛ توسعه دهنده و ارائه دهنده خدمات توسعه ای در حوزه کسب 

و کار و نوآوری باشد.
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صدور بیش از 30 هزار مجوز پس از راه اندازی 
درگاه ملی مجوزهای کشور 

دستور وزیر ارتباطات به مرکز تحقیقات مخابرات برای توسعه  
فناوری خودروی هوشمند بدون راننده

»پیشرفت درون زا« و »اقتدارآفرینی« ارمغان استعدادهای برتر و 
نخبگان جوان است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: در هوش مصنوعی و دانش کالن داده ها چیزی کم نداریم؛ حاال وقت 
ساختن محصول است، تا آمدن 5G زمان زیادی نمانده است.

مهندس آذری جهرمی در توئیتی، نوشت: جوان های ما همیشه بهترین ها رو رقم می زنند، به مرکز تحقیقات 
مخابرات گفتم با همکاری دانشگاه ها، توسعه فناوری خودروی بدون راننده  هوشمند رو پیش ببرند. در هوش 
ــاخت محصوله، تا آمدن 5G زمان زیادی  مصنوعی و دانش کالن داده ها چیزی کم نداریم، حاال وقت س

نمانده است.

ــر امروز در قالب  ــتعدادهای برت ــاوری رییس جمهوری، گفت: جوانان نخبه و اس ــاون علمی و فن مع
ــت بوم نوآوری و کارآفرینی، ضمن خلق ارزش  ــتارتاپ ها بر بستر زیس ــرکت های دانش بنیان و اس ش

افزوده و اشتغال، پیشرفت درون زا و اقتدار را برای کشور به ارمغان می آورند.
سورنا ستاری، در دیدار دو هزار نفر از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی با مقام معظم رهبری، 
پیشرفت درونزای علمی را براساس نیروی انسانی، آموزش و فرهنگ بومی، رویکرد بنیاد ملی نخبگان 
اعالم کرد و گفت: از نظر ما نخبه کسی است که برای کشور خود ارزش افزوده و اشتغال ایجاد کند 

و بر این اساس حمایتهای بنیاد ملی نخبگان منوط به انجام کار و تالش و نوآوری است.
ستاری، طرح سرآمدان علمی و برگزاری جوایز مصطفی و شهید احمدی روشن را از جمله برنامه های 
در حال اجرای بنیاد علمی نخبگان خواند و افزود: اقتصاد دانش بنیان در نقطه مقابل اقتصاد نفتی و 
ــانی و وارد کردن بخش خصوصی به سرمایه گذاری اصل  ــته است و در آن، کیفیت نیروی انس وابس

است.

معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد از صدور بیش از 3۰ هزار مجوز پس 
از راه اندازی کامل درگاه ملی مجوز های کشور طی مرداد سال 1397 
تا مرداد ماه سال جاری خبر داد. ارتقای ۲9 پله ای رتبه ایران در نماگر 
ورشکستگی و پرداخت دیون به دلیل تصحیح اطالعات بانک جهانی 
در خصوص مولفه نرخ بازستانی از جمله دیگر دستآوردهای یک ساله 

وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
محمد علی دهقان دهنوی، طی گزارشی در تشریح اهم دستآوردهای 
یک ساله وزارت امور اقتصادی و دارایی از شهریور ماه 1397 تا مرداد 
139۸، به سهولت دریافت مجوزها با حذف مجوزهای کاغذی و حذف 
یا ادغام بیش از ۶۰۰ عنوان مجوز توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل 

صدور مجوز ها اشاره نموده است.
این گزارش با تشریح محورهای نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب 
ــاماندهی نظام مجوز دهی کشور« را  به  و کار، »مقررات زدایی« و »س
ــتـــا،  ــوان دو محور مهم در این خصوص معرفی و در همین راس عن
ــاون، کار و رفاه اجتماعی به 1۵ عنوان،  ــش مجوز های وزارت تع کاه
کاهش مجـوز های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
به 31 عنوان و تعیین کارمزد ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت بر 
مبنای قیمت تمام شده خدمات را از جمله نتایج اقدامات انجام شده در 
این خصوص عنوان کرده است.بر این اساس، تسهیل فرآیند پرداخت 
مالیات نقل و انتقال قطعی امالک، ملغی نمودن بخشنامه های محدود 
کننده فعالیت فروشگاه های چند منظوره و زنجیره ای و صدور تمامـی 
ــب موضوع قانون صنفی از طریق دفاتر پیشخوان  پروانـــه های کس
خدمات دولت از جمله دیگر دستآوردهای فعالیت های انجام گرفته از 
سوی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در خصوص »مقررات زدایی« 
و »ساماندهی نظام مجوز دهی کشور« طی یک سال اخیر محسوب 

می شود.
معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، »برنامه ریزی به منظور ارتقای امتیاز 
کشور در شاخص جهانی«، »سهولت کسب و کار«، »ایجاد پنجــره های 
ــتانی کسب و کار« و »توانمند سازی بخش خصوصی« را به  واحد اس
عنوان دیگر محورهای نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار کشور 
معرفی کرده است.بر این اساس، ارتقای ۴۵ پله ای رتبه ایران در گزارش 
ــال ۲۰19 فضای کسب و کار به دلیل توسعه پنجره واحد تجارت  س
فرامرزی گمرک و ارتقای ۲9 پله ای رتبه ایران در نماگر ورشکستگی و 
پرداخت دیون به دلیل تصحیح اطالعات بانک جهانی در خصوص مولفه 
نرخ بازستانی از جمله دیگر دستآوردهای یک ساله وزارت امور اقتصادی 

و دارایی از شهریور 1397 تا مرداد 139۸ محسوب می شود.
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بهترین ابزار برای جلوگیری از فرار مالیاتی، هوشمندسازی نظام عقب ماندگی ها در حوزه  اقتصاد دیجیتال بسیار است
مالیاتی و الکترونیکی کردن فرآیندهاست

ماهی که 
گذشت

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه وزارت اقتصاد سه اقدام برای کاهش فرار مالیاتی در دست اجرا دارد، 
بهترین ابزار برای جلوگیری از فرار مالیاتی را هوشمند سازی نظام مالیاتی و الکترونیکی کردن فرآیندها عنوان 
کرد.دکتر فرهاد دژپسند،  تاکید کرد:  برای اینکه جلوی فرار مالیاتی را بگیریم باید از ابزارهای مختلف استفاده 
کنیم و بهترین ابزار هوشمند سازی نظام مالیاتی و الکترونیکی کردن فرآیندهاست.وی ادامه داد:  خوشبختانه 
تصویب قانون صندوق های مکانیزه به این امر کمک می کند و اگرچه شورای نگهبان ایراداتی گرفته و این 
قانون به مجلس بازگشته اما امیدواریم در آینده ای نزدیک، مجلس رفع ایراد کرده و این قانون تصویب و ابالغ 
شود.وی با بیان اینکه برخی افراد مالیات های معوق را به عنوان فرار مالیاتی تلقی می کنند و این، برداشت 
درستی نیست، دومین  راهکار جلوگیری از فرار مالیاتی را تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در مجلس 
دانست و افزود: امیدواریم قبل از تصویب بودجه سال 1399 این قانون تصویب شود تا با آغاز سال آینده به اجرا 
درآید.وی سومین راهکار مبارزه با فرار مالیاتی را کامل کردن اطالعات مالی معرفی و تصریح کرد: در این زمینه 
قوانین مختلف مانند ماده 1۶9 و قانون 1۶9 مکرر وجود دارد تا اطالعات را جمع کرده و بر مبنای اطالعات 
درست ، فرآیند را شناسایی کنیم؛ البته کامل کردن اطالعات مالی در کنار موارد اول و دوم موثر است و یک 
کار زیربنایی به شمار می آید.دژپسند با اشاره به تدوین بودجه سال آتی تاکید کرد: حذف درآمدهای نفتی از 
بودجه سال ها است که هدفگذاری شده و اخیرا شیب تندتری پیدا کرده است و البته موفقیت در این زمینه 
بستگی به نوع طبقه بندی بودجه و توجه به برنامه های قبلی و شرایط فعلی دارد.وی در مورد تامین ارز مورد 
نیاز کشور نیز گفت:  سیاست هایی که در یک سال اخیر اتخاذ شد ناظر به این امر بود تا مبادی ورود منابع مالی 

که از خارج مسدود شده با روش های گوناگون جبران شود.

اقدامات مرکز تحقیقات مخابرات برای توسعه ی فناوری های نوین 
5G هوش مصنوعی و

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، 
ــعه فناوری های نوین همچون  گفت: توس
هوش مصنوعی و5G  با همکاری دانشگاه ها 
را در دستور کار قرار دادیم و از این پس، برای 
تحقق آنها توان مضاعفی را صرف خواهیم 
کرد. دکتر وحید یزدانیان در توئیتی، نوشت: 
ــعه  پیرو تاکید وزیر ارتباطات مبنی بر توس
فناوری خودروی بدون راننده هوشمند، طی 
ــعه  ماه های اخیر اقدامات موثری برای توس
فناوری های نوین همچون هوش مصنوعی  
ــگاه ها را در دستور  و 5G با همکاری دانش
کار قرار دادیم و از این پس، برای تحقق آنها 

توان مضاعفی را صرف خواهیم کرد.

ــتاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری  دبیر س
ریاست جمهوری، گفت: آنقدر در حوزه  اقتصاد دیجیتال عقب ماندگی 
داریم که تمام دستگاه های دولتی و عمومی باید پای کار بیآیند و کمک 

کنند تا سهم مان را از این حوزه در کشور و در جهان به دست آوریم.
دکتر پرویز کرمی در حاشیه  مراسم امضاء تفاهم نامه  نخستین زیست 
بوم کارآفرینی اقتصاد دیجیتال، در پاسخ به سوال خبرنگار سیتنا مبنی 
ــور و لزوم هماهنگی   بر تعدد نهادهای متولی اقتصاد دیجیتال در کش
فرابخشی برای نیل به اهداف این حوزه، گفت: کشور ما در این حوزه 
آنقدر عقب ماندگی دارد که تمام دستگاه های دولتی و عمومی باید پای 
کار بیآیند و کمک کنند تا سهم مان را از اقتصاد دیجیتال در کشور و در 

جهان به دست آوریم.
ــان در حوزه،  ــام نهادها، ذیل وظایف قانونی خودش ــی، افزود: تم کرم
چالش ها و کمبودها را شناسایی کردند و در تالشند وظایف حاکمیتی 

خودشان را انجام دهند.
دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان، خاطرنشان کرد: حرکت 
خوبی که دولت شروع کرده این است که از موازی کاری ها در این حوزه 
جلوگیری کرده و به دنبال رفع معظالت و مشکالتی که در این حوزه 
برای استارت آپ ها، بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان ایجاد 

شده است، می باشد.
کرمی، اظهار کرد: هماهنگی خوبی در دولت حاصل شده و کمیته ای 
ــکل از نهادهای اصلی تشکیل شده که اگر نیاز به ممیزی باشد  متش
ــط این کمیته انجام می گیرید و از شش سال پیش هم معاونت  توس

علمی و فناوری، این کار را شروع کرده که در همین راستاست.
وی، ادامه داد: شرکت های دانش بنیان مستقیما در این راستا فعالیت 
می کنند. استارت آپ ها نیز تقریبا از شش سال پیش جزو اولین نهادهای 

پیشرو بودند که در این حوزه ورود پیدا کردند.
کرمی، خاطرنشان کرد: معاونت علمی در کنار کارهای اصلی اش، حمایت 
از شرکت های دانش بنیان و احیای آنها و استارت آپ ها را در دستور کار 
خود قرار داده است و استارت آپ ها هم در نظر داشتند که  دولت به این 
موضوع ورود پیدا نکند، اما بازار اصلی کشور در دست دولت است و لذا 
شرکت ها به دولت به عنوان یک بازار و نهادی که وظیفه  بسترسازی دارد 

نگاه می کنند و می توان گفت که آنها به دولت تکیه کرده اند.
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 ICTتالش تیم مدیریتی پژوهشگاه
برای کسب رتبه  نخست ارزیابی وزارت ارتباطات

حمایت های صندوق نوآوری از صندوق های پژوهش و فناوری 
برای توسعه  زیست بوم فناوری است

ماهی که 
گذشت

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: کنار هم قرار گرفتن صندوق های پژوهش و فناوری در مجتمع شکوفایی 
شرکت های دانش بنیان فرصتی برای استفاده از تجربیات مختلف است، ضمن اینکه نزدیکی به مجموعه های 
بانکی برای صندوق های پژوهش و فناوری یک مزیت محسوب می شود که می تواند مسیرهای طوالنی را 

کوتاه کند.
دکتر منصور غالمی در مراسم افتتاح 13 دفتر صندوق پژوهش و فناوری در مجتمع شکوفایی شرکت های 
دانش بنیان، بیان کرد: از هیات عامل سوم صندوق نوآوری و شکوفایی به دلیل توجه جدی که به صندوق های 
پژوهش و فناوری دارند، تشکر می کنم. این امر برای صندوق های پژوهش و فناوری فرصتی است که باید 

نهایت استفاده را از آن ببرند.
غالمی ادامه داد: تکیه بر سرمایه های دولتی نمی تواند ضمانتی برای توفیق صندوق های پژوهش و فناوری باشد 
و به نظر می رسد با فرصت های ایجاد شده باید به بخش خصوصی تاثیرگذار و امیدبخش توجه داشت. اینکه 
بخش خصوصی و صندوق های پژوهش و فناوری در این حوزه تنها وجود داشته باشند و شرایط ظاهری را 

تامین کنند، عمال تاثیری در این اکوسیستم نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: بدون شک عملکرد و تاثیرگذاری صندوق های پژوهش و فناوری در طول زمان خودشان 
را نشان می دهند و قرار نیست که این صندوق ها در یک محدوده زمانی فعالیت کنند، چرا که صندوق های 
پژوهش و فناوری در این زیست بومی که برای شرکت های دانش بنیان و فناور در حال شکل گیری است، از 
جایگاه ویژه ای برخوردار هستند؛ این امر به این معناست که صندوق های پژوهش و فناوری حمایت خواهند 

شد و حمایت های صندوق نوآوری و شکوفایی تنها بخشی از این حمایت ها است.

رئیس پژوهشگاه ICT در مراسم معارفه  مدیران جدید پژوهشگاه 
از تالش بی وقفه مجموعه  مدیریت به منظور کسب رتبه  نخست 

ارزیابی در وزارت ارتباطات خبر داد.
ــم معارفه تنی چند از مدیران ارشد  دکتر وحید یزدانیان در مراس
 ICT ــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: پژوهشگاه پژوهش
ــپری می کند و حرکت به  در حال حاضر، دوران گذار خود را س
سمت فعالیت های جدی را به منظور دستیابی به نتایج ملموس 

تر، در پیش گرفته است.
ــت، خبر داد و  وی از قولی که به مهندس آذری جهرمی داده اس
 ،ICT گفت: ما به وزیر محترم ارتباطات قول دادیم تا پژوهشگاه
سال آینده رتبه نخست را در ارزیابی داشته باشد و در این راستا 
ــت المال، رعایت  ــان از جمله توجه به بی ــکات مورد تاکید ایش ن
ــی و حذف تعارفات اداری و  ــعه خدمات پژوهش حق الناس، توس

مدیریتی، دنبال خواهد شد.
ــیک  ــگاه، یک مدیریت ش یزدانیان با بیان اینکه مدیریت پژوهش
ــگاه اکنون در مرحله گذار که از نمره صفر  نیست، گفت: پژوهش
ــرار دارد و تمرکز ما در این مرحله، کار و تالش بی وقفه  ــا 19 ق ت
ــیک که بین  خواهد بود تا در نهایت بتوانیم آن را به مدیریت ش

نمره 19 تا ۲۰ است، تبدیل کنیم.
ــید  ــائبه مهندس س ــم از زحمات بی ش ــه این مراس وی در ادام
ــت و روابط عمومی و  ــماعیل میرزاد مدیر پیشین دفتر ریاس اس
ــاوری اطالعات و  ــین دفتر فن مهندس مجتبی ذنوبی مدیر پیش
ــین رئیس  ــاور پیش ارتباطات و خانم مهندس زهرا کالتهایی مش

پژوهشگاه در امور اجرایی قدردانی به عمل آورد.
رئیس پژوهشگاه همچنین، دکتر محمدرضا فرنقی زاد را به سمت 
مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی، مهندس سید اسماعیل میرزاد 
ــات و ارتباطات و مهندس  ــمت مدیر دفتر فناوری اطالع را به س
ــاور رئیس پژوهشگاه در  ــاجیان مقدم را به عنوان مش مهدی نس
امور اجرایی منصوب کرد و خواستار توفیق روز افزون برای آنــها 

شد.

پیرو بازدید مقام معظم رهبری از نمایشگاه فناوری 
و شرکت های دانش بنیان، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت به معاونان و مدیران این وزارتخانه برای 
ــازی طرح های دانش بنیان و فناورانه  تجاری س
ــتور را در پی  ــتور داد.رضا رحمانی این دس دس
برگزاری نمایشگاه فناوری و شرکت های دانش 
ــت و در آن ضرورت تحقق  بنیان صادر کرده اس
ــه خصوص در جهت خودکفایی و  این مهم را ب
حمایت از داخلی سازی و تولید ملی مورد تاکید 
قرار داده است.گفتنی است که حمایت از طرح 
های فناورانه، کسب و کارهای نوین و مبتنی بر 
دانش بنیان همواره از اولویت های کاری وزارت 
ــت و در برنامه  صنعت، معدن و تجارت بوده اس
ــکل از هفت محور و 3۵ برنامه  امسال که متش

راهبردی نیز هست، جایگاه ویژه ای دارد.

دستور وزیر صمت برای تجاری سازی طرح  های فناورانه و دانش بنیان
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ماهی که 
گذشت

شیوه  واگذاری شرکت مخابرات اشتباه بود؛
 باید مشکالت را مفصل تشریح کرد

آغاز به کار نمایشگاه دائمی حمایت از تولید داخل همراه اول، با 
هدف تسهیل تعامالت با تولیدکنندگان

سه پروژه ایرانسل برای احداث و بازسازی مدارس در لرستان افتتاح شد
مدارس احداث و بازسازی شده ایرانسل در لرستان، با 
ــل،  حضور وزیر آموزش و پرورش و مدیرعامل ایرانس
افتتاح شد. آیین افتتاح دبیرستان های بازسازی شده 
دخترانه شاهد پلدختر، پسرانه حمزه روستای گل گل 
ــتان دخترانه تازه احداث شده  ایرانسل شهر  و دبیرس
معموالن، در استان لرستان، که پس از سیل فروردین 
ماه امسال آسیب دیده بود، با حضور دکتر بیژن عباسی 
آرند، مدیرعامل ایرانسل، دکتر محسن حاجی میرزایی 
وزیر آموزش و پرورش، سید موسی خادمی استاندار 
لرستان، سید حمیدرضا کاظمی نماینده مردم پلدختر 

و معموالن در مجلس شورای اسالمی و جمعی از دیگر مدیران استان و خیران مدرسه ساز کشور، برگزار شد.در 
این مراسم دکتر بیژن عباسی آرند با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در حوزه آموزش از سوی ایرانسل گفت: 
در جریان سیل شدید فروردین 9۸، ایرانسل اقدامات بسیاری را عملیاتی کرد، از آن جمله پایدار نگهداشتن 
شبکه در شرایط سخت و بحرانی و ارائه تماس و پیامک رایگان و کمک به هموطنان سیل زده از طریق سازمان 
هالل احمر بود . عباسی آرند همچنین با تاکید بر توجه ایرانسل به آینده کودکان سیل زده و مسوولیت های 
اجتماعی که ایرانسل برای خود قائل است، افزود: ما برای احداث و بازسازی پنج مدرسه در استان های لرستان، 
خوزستان و گلستان برنامه ریزی کردیم که  یک مدرسه احداث شده و دو مدرسه  بازسازی شده در لرستان، 
افتتاح شدند.مدیرعامل ایرانسل ادامه داد: ما زیر عنوان پروژه »مدارس درخشان« قبالً مدارسی را در سیستان 
و بلوچستان تجهیز کرده ایم که امروز زیر نظر بهترین دبیران به صورت آنالین در حال آموزش هستند، برنامه 

ما آن است که در مدارس این استان نیز این فعالیت را گسترش دهیم.

نمایشگاه دائمی حمایت از تولید داخل همراه اول با حضور دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران رسماً آغاز 
به کار کرد.در اواسط مهرماه و با حضور فرامرز رستگار دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات 
ایران، نمایشگاه دائمی حمایت از تولید داخل اپراتور اول در برج همراه آغاز به کار کرد.همراه اول به عنوان 
بزرگ ترین حامی شرکت های تولیدکننده داخلی و ارائه دهندگان محصوالت بومی، در راستای سیاست های 
تبیین شده در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و وزارت صمت، اقدام به برگزاری نمایشگاه دائمی حمایت از 
تولید داخل نموده است.در این نمایشگاه عالوه بر تجهیزات passive شبکه که امکان تولید آن در داخل وجود 
دارد، محصوالت و خدمات مورد نیاز بخش های فنی شبکه نیز ارائه خواهد شد. به این ترتیب تامین کنندگان 
تجهیزات و محصوالت و راه کارهای مخابراتی قادر خواهند بود با حضور در این نمایشگاه، نسبت به ارائه محصوالت 
خود و یا انجام مذاکرات فنی و معرفی خود اقدام کنند.این فضا با هدف تسهیل تعامالت با تولیدکنندگان، افزایش 
شفافیت ها، آماده سازی محیط رقابتی و حمایت از شرکت های نوپا در کنار شرکت های باسابقه، در راستای 
ــازی تولید و فعالیتهای پژوهشی مبتنی بر نیاز بازار راه اندازی شده است.گفتنی است همراه  هدفمندس
اول در سالیان اخیر ضمن پایبندی کامل به مصوبه 1۶3 کمیسیون تنظیم مقررات، رتبه برتر استفاده 

حداکثری از منابع و مهارتهای ایرانی را به خود اختصاص داده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با انتقاد دوباره از نحوه  خصوصی سازی 
و واگذاری شرکت مخابرات ایران، تأکید کرد: به جد اعتقاد داریم باید 
داکت و سیم مسی به دولت برگردد.آذری جهرمی در مراسم رونمایی 
رسمی از پروانه  فعالیت اولین اپراتور خصوصی پست ایران با بیان اینکه 
»البته نمی شود پست را آزادسازی کنیم و یا مخابرات را واگذار کنیم و بعد 
موقع عیان شدن نقص ها از وزیر پرسش شود که چرا در فالن جاده و یا 
فالن روستا مشکل  داریم«، گفت: خب با واگذاری ها و خصوصی سازی ها 
ــاً مقررات و بودجه  ــده و طبیعت ابزار اعمال مدیریت از وزیر گرفته  ش
ــود در این شرایط وزیر تنها باید نقش  هم جای دیگری مصوب می ش
رگوالتوری را ایفا کند.وی افزود: البته وقتی هم وزیر می خواهد در حوزه 
رگوالتوری ورود کند و به کمیسیون تنظیم مقررات پیشنهادی ارائه 
دهد هزار ایراد به آن گرفته می شود. با این  وجود همان طور که عرض 
کردم ما باید یاد بگیریم رگوالتور خوبی باشیم و یاد بگیریم که رگوالتور 
با اجراکننده کار متفاوت است و این نکته حائز اهمیتی است که باید به 
آن توجه داشته باشیم.وی در ادامه با اشاره به بخشی از سخنان رئیس 
کمیسیون ویژه اصل ۴۴ مجلس شورای اسالمی در این جلسه مبنی 
بر اینکه »در واگذاری شرکت مخابرات اشتباهاتی رخ داده اما نباید آن را 
باز کرد« گفت: به نظر من باید این مساله را باز کرد و مفصل هم درباره 
ــتباهی انجام گرفته است.  آن صحبت کرد که در این واگذاری چه اش
اصل خصوصی سازی اشتباه نبوده بلکه شیوه واگذاری مخابرات اشتباه 
بود. با این یادآوری ها است که یاد می گیریم دیگر چنین اشتباهاتی را 
تکرار نکنیم.وزیر ارتباطات افزود: مشکالت جاری در بازار را باید دید و با 
کتمان کردن و طرح نکردن آن کارمان پیش نمی رود. بایستی فضایی 
فارغ از دغدغه های غیر فنی و غیراصولی برای گفت وگو ایجاد شود. ما 
ــت به گریبان هستیم. دو سال است که  ــکالت دس هر روز با این مش
ــال لوایحی را برای تصویب در قانون بودجه و  من وزیرم؛ در این دو س
برنامه ششم ارائه کرده ایم تا این اشکاالتی که در خصوصی سازی شرکت 
مخابرات به وجود آمده و فضای غیررقابتی که ایجادشده را جبران کنیم.
آذری جهرمی تأکید کرد: چون تاکنون اشکاالت بازگو نشده، مشکالت 
فقط در حد یک گزاره  سیاسی باقی مانده است و وقتی در مجلس هم 
طرح می شود در حد گزاره  سیاسی باقی می ماند.وی، ادامه داد: چرا نباید 
بگوییم که با خصوصی سازی مخابرات در عرصه تلفن ثابت عقب گرد 
داشته ایم. چرا نگوییم با خصوصی سازی، توسعه FTTH خوب پیش 
نمی رود و ما در توسعه نسل نوین ارتباطات پرسرعت در کشور با مشکل 
مواجه ایم. چرا نباید بگوییم خصوصی سازی چه مشکالتی برای کسانی 
ــال ها خاک این صنعت در عرصه مخابرات را خورده اند و امروز  که س
ــتند به وجود آورده و چرا نباید در رابطه با مشکالت  ــته هس بازنشس
ــازی و کارگزاران روستایی صحبت کنیم.آذری جهرمی،  خصوصی س
تأکید کرد: در بحث خصوصی سازی شرکت مخابرات ما به جد اعتقاد 
داریم که هم باید داکت و سیم مسی به عرصه دولت برگردد و به عنوان 
یک انفال عمومی مورد استفاده و رقابت همه قرار گیرد و هم اینکه در 

حوزه رگوالتوری ما رگوالتور خوب باشیم.
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حذف قبوض کاغذی تلفن ثابت، گامی موثر در مسیر تحقق دولت الکرتونیک 

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران می گوید: با حذف قبوض کاغذی تلفن ثابت، ضمن صرفه جویی در منابع، گامی مهم در مسیر تحقق دولت 
الکترونیک پیموده می شود.

همین چند سال قبل بود که اول هر ماه در داخل و جلوی بانک ها صف های طویلی 
از افراد قبض به دست که برای پرداخت قبوضشان به بانک مراجعه کرده بودند، تشکیل 
ــد و گاهی پرداخت یک قبض که شاید مبلغ چندانی هم نبود، ساعت ها وقت  می ش

افراد را تلف می کرد. 
به تدریج پرداخت از طریق تلفن و اینترنت جای صف های داخل بانک را گرفت و افراد تنها 
با داشتن یک کارت بانکی که رمز دوم داشت، در خانه قبض هایشان را پرداخت کردند، اما 

همچنان دریافت قبض کاغذی تبدیل به یک عادت شده بود.
 قبوضی که  به جز مطلع کردن از مبلغ کارکرد هزینه، کاربرد دیگری ندارد و راهی سطل 
زباله می شود. از این طریق ساالنه میزان زیادی کاغذ که می تواند در جاهای دیگر کاربرد 
بهینه داشته باشد به نوعی اسراف می شود. از چندی قبل شرکت مخابرات اعالم کرده که 
به جهت حفظ محیط زیست، از مهرماه امسال قبوض کاغذی در تهران و به تدریج در تمام 

شهرها حذف خواهد شد.
مهندس محمدرضا بیدخام، مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات دلیل 
حذف قبوض کاغذی را اینطور توضیح می دهد: دولت به این نتیجه رسیده که یکی از 
خدماتی که می توان در آن صرفه جویی کرد، بحث قبوض کاغذی است. قبوض کاغذی 
ــته آقای آذری  ــال گذش ــود و کاربرد خاصی ندارد. س بعد از پرداخت دور انداخته می ش
جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات- به صرفه جویی ناشی از حذف قبوض کاغذی 
اشاره کرده بود که در صورت حذف قبوض کاغذی مبلغ 1۴۴۰ میلیارد تومان صرفه جویی 
می شود. با یک حساب سرانگشتی مخابرات ایران 3۰ میلیون مشترک تلفن ثابت دارد که 
دوره ای برایشان قبض صادر می شود اگر هزینه تمام شده هر قبض را دو هزار تومان در نظر 
بگیریم در صورت حذف قبض کاغذی ساالنه 3۶۰ میلیارد تومان صرفه جویی می شود که 
مبلغ قابل توجهی است و می توان این مبلغ را در توسعه زیرساخت های ارتباطات ثابت 

هزینه کرد.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات  ایران با اعالم اینکه در این راستا مقرر 
شده از مهر ماه امسال قبوض کاغذی کارکرد تلفن ثابت در مخابرات استان تهران چاپ و 
توزیع نشود، افزود: شرکت مخابرات ایران در نظر دارد قبوض کاغذی کارکرد هزینه تلفن 
ثابت مشترکین را در تمام استان ها و مناطق مخابراتی حذف کند. تاکنون با تالش های 
صورت گرفته همزمان با اطالع رسانی مستمر و موثر به مشتریان، مجموعا  درصد قابل 
ــر کشور حذف شده است.  توجهی از قبوض کاغذی تلفن ثابت، به طور کامل در سراس
ــتان های فارس، خوزستان، قزوین، سیستان و بلوچستان،  به صورتی که  تاکنون در اس
کردستان، کرمانشاه، کرمان، گیالن، لرستان و هرمزگان تمام قبوض کاغذی کامال حذف 

شده است؛ حذف قبوض کاغذی در استان های باقی مانده با توجه به سیاست های مبتنی بر 
تحقق دولت الکترونیک در برنامه آتی شرکت قرار دارد.

مهندس محمدرضا بیدخام با اشاره به اهمیت پرداخت های غیرحضوری در کاهش تردد 
و آالیندگی محیط زیست و همچنین سرعت در پرداخت و تحقق ارتباطی فراگیر اظهار 
داشت: با استقبال گسترده مشتریان از این پرداخت ها،  تاکنون بیشتر قبض ها به صورت 
غیرحضوری و نزدیک 99 درصد از تمام قبض های تلفن ثابت در سراسر ایران به صورت 

غیرحضوری پرداخت شده و بیشتر مشتریان کامال به این روش عادت کرده اند.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات  ایران در مورد افرادی که به دلیل 
ــرر اقدام به پرداخت قبوض خود  ــادت به دریافت قبوض یا به هردلیلی در موعد مق ع
نمی کنند و این موضوع منجر به قطع  تلفن آن ها می شود، گفت: چنانچه تلفن همراه 
ــتریان در بانک اطالعاتی تلفن های ثابت به ثبت  رسیده باشد،  اطالعات مربوط   مش
قبض شامل شناسه قبوض، شناسه پرداخت  و میزان بدهی به شماره همراه مشتریان 
ارسال می شود. وی افزود: اگر فردی اطالعاتش کامل نباشد و یا تلفن برای سالهای خیلی 
قبل تر باشد موظف است برای تکمیل پرونده به مراکز مخابراتی مربوطه مراجعه کرده و 

اطالعات خود را کامل نماید.
مهندس بیدخام  در مورد راه های آگاهی  و پرداخت هزینه کارکرد تلفن ثابت اعالم کرد: 
با تماس از طریق سامانه ۲۰۰۰ و استفاده از کد  #۲۰۲۰* )تلفن همراه( و همچنین وب 
سایت شرکت مخابرات ایران به نشانی www.tci.ir ، مشتریان در سراسر کشور می توانند 
ضمن دریافت کارکرد تلفن ثابت خود به صورت لحظه ای، از همان طریق نسبت به پرداخت 

قبوض خود اقدام کنند.
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کنکاش

دیدگاه منایندگان مجلس پیرامون مقابله با کالهربداری های وس؛ 

از شفاف سازی قانومنند حامیت می کنیم

زهرا طاهری

ــدس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از ابتدای وزارتش در دولت  مهن
ــتاره  ــاماندهی خدمات ارزش افزوده و س دوازدهم یکی از برنامه های اصلی خود را  س
مربع ها عنوان کرد. شرکت های ارزش افزوده بعضا با سوء استفاده از غفلت دستگاه های 
ــبت به دریافت هزینه های باال از مشترکان اقدام کرده و با  نظارتی و ناآگاهی مردم نس
ــفاف و نامناسب تبلیغاتی، کسب درآمدهای نجومی را در دستور کار  روش های غیرش

قرار داده اند.
ــتای  پیگیری کالهبرداری سرویس های  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات هم در راس
ارزش افزوده و برگرداندن پول مردم، نسبت به شناسایی این نوع کالهبرداری ها در قالب 

سرویس های ارزش افزوده اقدام کرد و در این زمینه برخی متخلفان شناسایی و به پلیس 
و دادگاه معرفی و در نهایت پول ها به حساب مردم بازگشت، اما شرکت های ارزش افزوده 
به همین راحتی حاضر به تسلیم نیستند و با شیوه های مختلف نسبت به ادامه این نوع 
کسب درآمد اقدام می کنند، لذا آذری جهرمی »پایان َوس« را آخرین سناریو برای مقابله 

با سرویس های ارزش افزوده اعالم کرد.

   گردش مالی ناصواب 2۶00 میلیارد تومانی »َوس« در سال
آذری جهرمی در اظهاراتی گردش مالی ناصواب ۲۶۰۰ میلیارد تومانی »َوس« در سال 
را دارای جوانب مختلف دانسته و تاکید دارد که این پول غیرشفاف ممکن است در امور 
ناصواب و حتی انتخابات استفاده شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین درآمد 

»َوس« را کثیف ترین و حرام ترین نوع پول دانسته است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با ذکر نمونه ای از تخلف حوزه  وس، گفت: اپراتور اول 
سه سال قبل حامی استقالل و پرسپولیس بود و سه سال است که فعالیت اسپانسری به 
اتمام رسیده، اما هنوز نزدیک ماهی دو میلیارد تومان از اپراتور به حساب باشگاه ها واریز 

می شود، در حالی که سرشماره  3۰9۰ تمام شده است.
اما با طرح موضوع مقابله  وزیر ارتباطات با کالهبرداری ها و پایان دادن به خدمات ارزش 
افزوده، تنی چند از نمایندگان مجلس اقدامات آذری جهرمی با هدف جلوگیری از ورود 
پول های کثیف به انتخابات را قابل تقدیر دانسته و بر حمایت از اقدامات این چنینی به 

منظور شفاف  سازی تاکید کردند.
مشروح این گفت وگوها در ادامه آمده است:

کاظمی: اقدامات آذری جهرمی در مقابله با ورود پول های کثیف به انتخابات قابل تقدیر است

باستانی: طرح ابعاد موضوع توسط آذری جهرمی، امکان بررسی بیشرت توسط منایندگان را فراهم می کند

ــی مجلس پیرامون  ــیون قضایی و حقوق ــد کاظمی، نایب رئیس دوم کمیس محم
هجمه های اخیر به وزارت ارتباطات در مقابله با پایان دادن به کالهبرداری ها و قطع 
سرویس های ارزش افزوده، گفت: اقدامات وزیر ارتبـــاطات در راستای مقابــله با 

ورود پول های کثیف به انتخابـــات قابل تقدیــر است.
ــای جهرمی جزئیات این نوع  ــفانه آق ــده  مردم مالیر در مجلس، افزود: متاس نماین
ــته  ــا را برای نمایندگان مجلس باز نکرده و از مجلس کمک نخواس کالهبرداری ه

است.
 پیشنهاد بنده به عنوان عضوی از مجلس این است که وزیر ارتباطات در جلسه ای 
حتی غیرعلنی یا کمیسیون صنایع این مسائل را برای نمایندگان شفاف کند و ابعاد 

و زوایای آن را به استحضار نمایندگان برساند.

ــیون صنایع و معادن مجلس در خصوص  ــخنگوی کمیس ــعید باستانی، س دکتر س
ــه وزارت ارتباطات در مقابله با پایان دادن به کالهبرداری ها و قطع  هجمه های اخیر ب
سرویس های ارزش افزوده، گفت: به عنوان مجلس و نماینــده  مردم انتظار داریم آقای 
ــتقیم با کمیسیون ما مرتبط است ابعاد مختلف این  جهرمی به عنوان وزیری که مس
مسائل را در کمیسیون که نمایندگان مردم هستند مطرح کنند تا نمایندگان هم این 

موارد را بررسی کنند.
وی، ادامه داد: به عنوان نمایندگان مردم وظیفه داریم؛ موارد مرتبط با اپراتورها، مصرف 

کننده ها و تولید کننده ها را بررسی کنیم و به مشکالت آنها بپردازیم.
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اظهار کرد: این موارد باید در سطح 

کمیسیون های تخصصی توضیح داده شود تا ما نیز نظراتمان را اعالم کنیم.
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نقوی  حسینی: اقدام آذری جهرمی در مقابله با پول های کثیف، کمک بزرگی به سالمت انتخابات است

منصوری: وزارت ارتباطات می تواند نقش موثری در شفاف سازی پول های کثیف داشته باشد

آزادی خواه: شفاف سازی آذری جهرمی مورد حامیت آحاد منایندگان مجلس است

سید حسین نقوی  حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، 
گفت: وزیر ارتباطات تالش خوبی در راستای جلوگیری از جرایم الکترونیکی و تخلفات 

فضای مجازی در دستور کار دارد.
نماینده مردم ورامین در مجلس، افزود: بخشی از این جرایم، مبادالت پولی و مالی است 
که در انتخابات معموال صورت می گیرد و اغلب از محل های پولشویی و غیرقانونی به 
دست می آید. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهار کرد: اقای 
جهرمی برنامه ای در دستور کار خود مبنی بر جلوگیری از پول های کثیف دارد که این 

جریان کمک بزرگی به برگزاری سالمت انتخابات می کند.
نقوی حسینی، خاطرنشان کرد: در عین حال جرایم مالی و پولی در حوزه  مجازی صرفا 
خاص انتخابات نیست و در این راستا جرایم زیادی اتفاق می افتد که تالش وزیر جوان 
در این جهت است که با آموزش هایی که داده می شود، این جرایم را به حداقل برساند 

که تمام زحماتشان قابل تقدیر است.

حجت االسالم دکتر احد آزادی خواه، دبیر اول کمیسیون فرهنگی مجلس هم پیرامون 
ــرویس های ارزش افزوده، اظهار داشت: از آنجایی که وزارتخانه  تخصصی  وعده  قطع س
این موضوع، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات است و با توجه به اینکه آقای جهرمی 

وزیر جوان کابینه بوده و بسیار پرانگیزه هستند، انصافا اقداماتی که ایشان در راستای 
شفاف سازی انجام می دهند کامال قابل دفاع است.

عضو ارشد کمیسیون فرهنگی مجلس، افزود: ممانعت از ورود پول های کثیف و زر و زور 
و تزویر به انتخابات، امری است که تنها می تواند از درگاه وزارت ارتباطات انجام شود و 

در نهایت می توان انتخابات سالم و بدون حاشیه را رقم زد.
وی افزود: فکر می کنم اولین باری است که با استفاده از توانمندی های وزارت ارتباطات، 
در این سطح گسترده و وسیع و برای واکسینه کردن فضای مجازی، درگاه های اینترنتی 

و حوزه  دیجیتال ورود پیدا کرده اند.
ــیون فرهنگی مجلس، خاطرنشان کرد: مجلس با دقت نظر، مطالعه و  دبیر اول کمیس
استفاده از مرکز پژوهش ها حمایت خود را از این کار ارزشمند، تخصصی و بی بدیل شخص 
ــازی های وی، به دو صورت اعالم می کند؛  ــفاف س آذری جهرمی و وزارت ارتباطات و ش
صورت اول، کمیسیون تخصصی که کمیسیون صنایع است و صورت دوم، آحاد نمایندگان 
هستند که هر کدام از نمایندگان در حد خودشان باید از این ظرفیت حمایت کنند و این 

کار را ادامه دهند تا در کشور نهادینه شود.

محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی پیرامون طرح 
موضوع پایان وس توسط آذری جهرمی با هدف جلوگیری از ورود پول های کثیف 
ــود باز هم  ــفانه با وجود اینکه این کنترل ها انجام می ش ــه انتخابات، گفت: متاس ب
شاهدیم که این اتفاقات در برخی انتخابات ها مانند انتخابات مجلس رخ می دهد و 

مردم هم نظاره گر هستند.
ــرد: زمانی که نماینده ای با پول  ــاوه در مجلس، اظهار ک نماینده مردم زرندیه و س
ــاهد این خطاها  ــت که خطا می کند و ما نیز ش ــود، طبیعی اس وارد مجلس می ش
ــالمت  خواهیم بود؛ لذا باید معیـــار اول برای ورود نماینـــدگان به مجــلس، س

مالی باشد.
ــده ای با این پول های کثیف وارد  ــیون صنایع مجلس، افزود: اگر نماین عضو کمیس
مجلس شود؛ به دلیل اینکه قدرت نیز فسادآور است، باید شاهد خطاها و خالف های 

بزرگ تری باشیم.
ــرای ورود به  ــرط اول ب ــاوه در مجلس، اظهار کرد: ش ــردم زرندیه و س ــده م نماین
ــت که وزارت ارتباطات هم خیلی  ــیدگی به این پول های کثیفی اس انتخابات، رس

خوب پیگیر است. 
نماینده ای که هشت میلیون حقوق می گیرد چگونه به جاهای زیادی کمک می کند 

و این امر شبهه برانگیز است و باید روشن شود این پول ها از کجا می آید.
ــالمی، افزود: وزارت ارتباطات می تواند  ــیون صنایع مجلس شورای اس عضو کمیس
ــفاف سازی این پول هـــای کثیف داشتــه باشد و نهادهـــای  نقش موثری در ش

ــته  ــی دقیق داش ــوند و بررس ــی هم می تواننـــد در این موضوع وارد ش نظارتــ
باشنــد.

ــت.  محمدرضا منصوری تاکید کرد: آقای آذری جهرمی هم وزیر جوان و فعالی اس
ــی های  ــاگری او را از یاد نبرده ایم؛ همانطور با حضورش در بحث واردات گوش افش
قاچاق و با طرح ایده های جدید و سالمت کاری، بسیار موثر بود، در این زمینه نیز 

می تواند کمک کند.
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حسینی کیا: باید دست کسی که قدمی در شفاف سازی بردارد را بوسید

فرهنگی: نظارت سازمان تنظیم مقررات بر ارائه  
خدمات وس صحیح است و نه دخالت!

سبحانی فر: مجلس از اقدامات پیشگیرانه از فساد و 
شفاف سازی حامیت می کند

ذوالقدر: اگر اقدامات اخیر وزیر ارتباطات در راستای شفاف سازی باشد، قابل تقدیر است

ــیون صنایع و معادن مجلس  ــالم سیدجواد حسینی کیا، دبیر دوم کمیس حجت االس
ــازی وزیر ارتباطات در برخورد با برخی کالهبرداری ها در قالب  هم پیرامون شفاف س
سرویس های ارزش افزوده، گفت: باید دست هر کسی که بتواند قدمی در شفاف سازی 
ــفاف، نماینده  شفاف و قوه قضائیه شفاف  ــید. ملت هم امروز از دولت ش بردارد را بوس

حمایت خواهند کرد.
وی تاکید کرد: در همین راستا همه باید دست در دست هم دهیم و کمک کنیم که یک 
اتاق شیشه ای به وجود بیاید و مردم ببینند که نمایندگان، دولت و دستگاه قضا، همه و 
همه چگونه رفتار می کنند و این موضوع می تواند اعتماد مردم را به همراه داشته باشد.

حسینی کیا، تاکید کرد: اصرار مجلس بر این است که شفاف سازی هر چه زودتر انجام 
شود و مجلس اصرار دارد که این شفاف سازی در تمام عرصه ها انجام شود.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: کارهای خوبی برای شفاف سازی در وزارت ارتباطات 
انجام شده است، ولی کافی نیست و باید ادامه پیدا کند و انتظار می رود با حضور آقای 

آذری جهرمی این شفاف سازی، شتاب بیشتری بگیرد.

ــیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی  ــیده فاطمه ذوالقدر، سخنگوی کمیس دکتر س
پیرامون طرح موضوع پایان وس توسط آذری جهرمی، گفت: هر کاری که در راستای 

شفاف سازی باشد قابل تقدیر و حمایت است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، خاطرنشان کرد: اگر فعالیت های اخیر وزیر ارتباطات 

در راستای شفافیت باشد و هدف درستی داشته باشد قابل تقدیر است.
نماینده  مردم اسالمشهر، تهران، ری، شمیرانات و پردیس در مجلس، اظهار کرد: ما به 
عنوان نمایندگان مردم با ورود پول های کثیف به انتخابات موافق نیستیم؛ نه فقط در 

وزارت ارتباطات بلکه در تمام وزارتخانه ها.
عضو فراکسیون زنان مجلس، گفت: هر کاری که در راستای ممانعت از ورود پول های 

کثیف در انتخابات باشد پسندیده است؛ چراکه در راستای شفاف سازی است.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، تاکید کرد: نمایندگان مجلس از این شفاف سازی ها 

حمایت کرده و کامال با آن موافق اند.

ــدگان والیی مجلس  ــیون نماینـــ ــین فرهنگی، عضـــو فراکس  دکتر محمدحس
ــزوده، گفت: نظارتی بر  ــا کالهبرداری هـــا در خدمات ارزش اف ــون مقابله ب پیرام
ــازمـــان تنظیـــم  ــتـــای اختیارات س ارائه  خدمات در این حـــوزه که در راس
مقـــررات باشد صحیــح است، اما فراتر از آن خطاست و نباید دخالت صـــورت 

گیرد.
ــکو و تبریز در مجلس خاطرنشان کرد: دخالت در این  ــهر، اس نماینده  مردم آذر ش

امور کار درستی نیست، اما نظارت بر این موارد کامال صحیح است.

ــبحانی فر، رئیس کارگروه ارتباطات و فناوری اطالعات کمیسیون صنایع   رمضانعلی س
مجلس پیرامون شفاف سازی وزیر ارتباطات در ممانعت از ورود پول های کثیف به انتخابات، 
گفت: مجلس از هر اقدامی که در زمینه  جلوگیری از فساد باشد و در جهت شفافیت صورت 
پذیرد حمایت می کند. سبحانی فر، خاطرنشان کرد: فرقی نمی کند این شفاف سازی در 

زمینه  ارزش افزوده باشد و یا در وزارتخانه ها و حوزه های دیگر.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، افزود: مجلس به عنوان بعد نظارتی از این اقدامات 

حمایت می کند.
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اپراتورهای ثابت و سیار؛ مشتری اصلی شبکه های خودسازمانده مجهز به هوش مصنوعی

ــازمانده  SON، فناوری هوش  ــریح این سه محور، گفت: شبکه های خودس وی با تش
مصنوعی )AI( و مجازی سازی توابع شبکه که اصطالحا به آن NFV گفته می شود، 

محورهایی است که این پروژه بر اساس آن انجام می شود.
اکبری افزود: نگاهی به تاریخچه شبکه های خودسازمانده در دنیا نشان می دهد که این 
 SON موضوع از سال های پیش مطرح بوده  است، اما امروزه یک نگرش جدید نسبت به
مطرح است و آن بهره مندی از هوش مصنوعی است. به همین دلیل، رویکرد اصلی در این 
پروژه بهره  گیری از تکنیک های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در توسعه الگوریتم-
 های SON است.این پژوهشگر ادامه داد: در مرحله طراحی و پیاده  سازی معماری شبکه 
 )NFV( ــت و از فناوری مجازی سازی توابع شبکه و نرم  افزار، رویکرد 5G مورد نظر اس
و ارتباطات پیشرفته ابری استفاده می شود.وی یادآور شد: در سال های اخیر موضوعات 
شبکه خودسازمانده، پیاده سازی الگوریتم ها با محوریت مجازی سازی و هوش مصنوعی 
بسیار مطرح بوده و در این پروژه سه محور در کنار یکدیگر قرار گرفته اند؛ در حقیقت بستر 
پیاده سازی شبکه خودسازمانده یک بستر کامال نرم  افزاری و مجازی سازی شده و رویکرد 
الگوریتم  ها استفاده از هوش مصنوعی است. اکبری با اشاره به قابلیت های مجازی سازی 
توابع شبکه نیز گفت: سهولت در راه اندازی توابع شبکه، تسریع در روند آن، انعطاف پذیری، 
کاهش هزینه های توسعه، راه اندازی، نگهداری و کاهش وابستگی به یک تامین کننده 
خاص و در نتیجه فراهم شدن زمینه ای مناسب  برای انجام کارهای تحقیقاتی منجر به 
محصول، سبب طرح و ایجاد این بستر مجازی سازی شده و نرم افزاری شد.وی با بیان اینکه 
خروجی  های اصلی پروژه طراحی و پیاده سازی نرم افزاری شبکه LTE مجهز به هوش 
مصنوعی با رویکرد 5G در دو زمینه قابل ارائه است، گفت: تولید محصول آزمایشگاهی که 
در صورت توسعه و پشتیبانی، توسط اپراتورها قابلیت استفاده دارد و برخورداری از یک 
آزمایشگاه شبکه  های ارتباطی پیشرفته و هوشمند نرم افزار پایه که متشکل از سه محور 

مذکور است، از مهمترین نتایج خروجی این پروژه به شمار می آیند.

   اپراتورها به عنوان مشتریان اصلی
این عضو گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار پژوهشگاه ICT در خصوص مشتریان نهایی 
پروژه متبوعش گفت: بخش خصوصی، اپراتورها، استارتاپ ها و دانشگاه ها می توانند از 

مجری پروژه »طراحی و پیاده س�ازی نرم افزاری ش�بکه LTE مجهز به هوش مصنوعی با رویکرد 5G در پژوهش�گاه ارتباطات و فناوری اطالعات، اپراتورهای شبکه 
ارتباطی ثابت و سیار را مشتری اصلی شبکه های خودسازمانده مجهز به هوش مصنوعی عنوان کرده است.

دکتر محمد اکبری در خصوص پروژه »طراحی و پیاده سازی نرم افزاری شبکه LTE مجهز به هوش مصنوعی با رویکرد 5G و قابلیت خودسازماندهی )SON( در بخش 
دسترسی رادیویی«، اظهار کرد: این پروژه ذیل طرح 5G  در پژوهشگاه تعریف شده است و روی سه محور اصلی استوار است.

آزمایشگاه مذکور، به عنوان بستر توسعه و تست کار تحقیقاتی خود استفاده کنند. ناگفته 
نماند که برخورداری از شبکه خودسازمانده و آزمایشگاه شبکه  های ارتباطی پیشرفته 
و هوشمند در بستر مجازی سازی و برخوردار از هوش مصنوعی، کار جدیدی است که 
ــگاه بستر آن را فراهم می کند.این پژوهشگر در خصوص استفاده از هوش  این پژوهش
مصنوعی در این پروژه گفت: رویکرد هوش مصنوعی در این پروژه به عنوان یک عنصر 
توانمندساز شبکه  های نسل آتی، زمینه ایجاد دانش و بهره  مندی از این فناوری را در 
آینده فراهم می کند.وی خاطرنشان کرد: امروزه موضوع شبکه های خودسازمانده نزد 
ــت و این پروژه مقدمه ای برای ایجاد دانش، توسعه و بومی  ــیار مطرح اس اپراتورها بس
سازی آن در کشور و در نهایت بهره  مندی اپراتورها از این فناوری خواهد بود، نیازی که 

به شدت در سطح اپراتوری شبکه احساس می  شود.

   اعالم نتیجه مناقصه برای برون سپاری بخش هایی از پروژه به زودی
وی با بیان اینکه پروژه فوق، از بهمن ماه 1397 به مدت 1۸ ماه آغاز شده است، گفت: در 
حال حاضر فاز نخست که شامل طراحی معماری بستر نرم افزاری و طراحی الگوریتم ها بر 
مبنای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین بود انجام شده و پروژه در نیمه فاز دوم که شامل 
پیاده سازی و راه اندازی است، قرار دارد.اکبری از اعالم فراخوان شرکت ها، دانشگاه ها و 
گروه های فعال برای مشارکت در این حوزه خبر داد و افزود: برگزاری فراخوان در ماه های 
اخیر انجام شده و به طور قطع از پتانسیل های شناسایی شده در کشور برای انجام هر چه 

بهتر این پروژه استفاده خواهد شد.

   عدم سرمایه گذاری به موقع ذینفعان؛ علت وقفه در صنعتی شدن پروژه ها
این پژوهشگر، دلیل وجود فاصله میان تحقیقات و محصوالت با درجه صنعتی را این 
موضوع عنوان کرد که تحقیقات در یک حوزه بالفاصله به صنعت و ذینفعان آن وصل 
نمی شود و این مساله هم ناشی از عوامل متعددی می تواند باشد.اکبری مهمترین دلیل 
برای این وقفه زمانی را عدم سرمایه گذاری و حمایت به موقع بخش صنعت و ذینفعان 
عنوان و اظهار کرد: در اکثر موارد، عدم حمایت و سرمایه گذاری بخش صنعت در این حوزه، 

منجر به کاهش کیفیت خروجی ها و شروع دیرهنگام مرحله صنعتی سازی می شود.

نگاهی به تاریخچه شبکه های 
خودس��ازمانده در دنیا نشان 
م��ی دهد که ای��ن موضوع از 
س��ال های پیش مط��رح بوده  
اس��ت، اما امروزه یک نگرش 
جدید نس��بت به SON مطرح 
اس��ت و آن به��ره من��دی از 

هوش مصنوعی است.
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گفت وگوی
 ماه

ــبکه ارتباطی و عضو هیات  علمی پژوهشگاه  ــل پنجم ش رقیه جدا، مجری طرح نس
ــل چهارم پیرامون نسل پنجم  ــواالت ماهنامه نس ارتباطات و فناوری اطالعات، به س

شبکه ارتباطی پاسخ داد که مشروح آن به استحضار خوانندگان می رسد.

   از آنج�ا ک�ه اپراتورها به تازگی برای ورود ب�ه 4G هزینه کرده اند، 
آیا انتقال مجدد ش�بکه به 5G مقرون به صرفه است و آیا نباید منتظر 

تکنولوژی نسل های باالتر بود و بعد تغییرات را روی شبکه انجام داد؟
ــل پنجم شبکه ارتباطی ویژگی هایی دارد که برای ارائه سرویس هایی که الزامات  نس
خاصی مانند نیاز به تاخیر کم، نرخ باالتر، قابلیت اطمینان بیشتر یا مصرف توان کم 
دارد، مناسب است. صبر کردن برای نسل بعدی مانند آن است که امکانی که در حال 
ــت را استفاده نکنیم؛ به امید اینکه روزی قرار است نسل بهتری بیاید.  حاضر مهیاس
اگر قرار بود اینگونه فکر کنیم تکنولوژی  هایی که امروز وجود دارند هیچ گاه به وجود 

نمی آمدند.  
ــتفاده را کنیم. برای ارائه  ــت که باید از تمام ظرفیت 4G نهایت اس ــایان ذکر اس ش
ــت و هنوز از ظرفیت آن کامل استفاده نشده  ــی که 4G پاسخگوی آن اس سرویس
 5G 5 نیست. بنابراین در مراحل اولیه پیاده سازیG  است نیازی به رفتن به سمت
که احتماال ارایه سرویس های بسیار پهن باند )نیازمند نرخ بیت های خیلی زیاد است، 
 5G ــت ارایه دهد.( در اولویت هستند، الزم است از شبکه مافوق آنچه 4G قادر اس

استفاده شود. 

   طبیعتا تغییر نسل های شبکه  تلفن همراه با تغییر تکنولوژی همراه 
اس�ت، راهی وجود دارد که سیستم ها وآنتن ها را ارتقاء دهیم تا هزینه  

اضافی به شبکه وارد نشود؟
ــل های شبکه ارتباطات سیار قبلی که الزم بود هر دو بخش دسترسی  بر خالف نس
ــده است. در مد  ــبکه تغییر کنند، برای 5G دو مد تعریف ش ــته ش رادیویی و هس
ــه 4G و رادیوی جدید 5G در کنار هم و  ــتگاه های پای Non Stand alone ایس
ــتفاده از اتصال دوگانه به ارایه سرویس خواهند پرداخت. در این مد می توان از  با اس
همین هسته شبکه 4G استفاده نمود و نیازی به تغییر هسته شبکه به هسته شبه 
5G نیست. این مد اکثرا در پیاده سازی های اولیه پیاده شده مورد استفاده قرا گرفته 

پیش از ورود به 5G باید از تمام ظرفیت 4G استفاده کنیم
مجری طرح 5G در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات:

ارائه رسویس بسیار پهن باند در اولویت راه اندازی 5G است

زهرا طاهری

ــبکه های دسترسی  ــتفاده از ش ــت. از مزیت های آن می توان به مواردی مانند اس اس
رادیویی موجود LTE، ورود به بازار سریعتر، استفاده از هر دو باندهای فرکانسی زیر 

۶ گیگاهرتز و موج میلیمتری اشاره کرد. 

   پیش بینی شما از آینده  تکنولوژی شبکه تلفن همراه چیست و آیا 
نسل های آینده تلفن همراه به همین شیوه چند سال یک بار ارتقاء پیدا 
می کنند و آیا می توان پیش بینی کرد که این تغییر نسل ها جایی متوقف 
و وارد پارادایمی  شود که تلورانسی در بازی خود نسل ها داشته باشیم؟ 

آنچه در رشد تکنولوژی ها مشهود است این موضوع است که این رشد همیشه وجود 
دارد، ولی نوع آن و چگونگی پاسخ به نیازهای مشتریان متفاوت است. در مورد شبکه 
ارتباطات سیار هم همین موضوع وجود خواهد داشت، البته نحوه ارتقاء شبکه بسیار 

ساده خواهد شد. 
ــاهد آن هستیم که تحقیقات و مطالعات  ــبکه ارتباطات بی سیم، فعال ش در مورد ش
ــط مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و همچنین وندرهای شبکه ارتباطات بی سیم  توس
بر روی نسل ششم شروع شده است و این موضوع یعنی ما یک تغییر نسل دیگر را 
ــاهد خواهیم بود. در 6G برای ارائه نرخ های باالتر از آنچه 5G ارائه می دهد  هم ش
تمرکز فرکانسی بر روی باند تراهرتز است. البته هوش مصنوعی و استفاده از ماهواره 

و UAVها هم جزو فناوری های توانمندساز آن هستند.

   در پایان اگر نکته ای مغفول مانده است بفرمایید
1.همانطور که قبال هم اشاره کردم اکثر شبکه های 5G که توسط اپراتورها در بسیاری 
از کشورها به صورت محدود پیاده شده است برای ارائه سرویس بسیار پهن باند است 
که بیشتر در استادیوم ها، مراکز شلوغ و یا در منازل به صورت شبکه ارتباطات بی سیم 
ثابت بوده است. در حقیقت اینجا بیشتر سرویس سرگرمی و آموزش مطرح است که 
الزم است از واقعیت افزوده و مجازی استفاده نمود.  البته بعضی نیز 5G را برای ارایه 

سرویس بسیار پهن باند در حمل و نقل عمومی استفاده نموده اند. 
۲.نکته بسیار مهم دیگر این است که اپراتورها باید از تمام ظرفیت شبکه های قبلی 
برای ارائه سرویس پهن باند به مشتریان استفاده نمایند و 5G در بسیاری از مناطق، 
ــرخ باالتری الزم  ــر جایی ظرفیت کم بود یا ن ــبکه ها بهره خواهد برد. اگ ــن ش از ای
ــتگاه های پایه، ایستگاه های پایه نسل پنجم را بر روی  بود می توانند در کنار این ایس
ــلول های کوچک هم بر روی باندهای فرکانسی پایین ۶ گیگاهرتز )از 3.۲ تا 3.۸  س
ــی باالی ۶  ــوزی که رگوالتور خواهد داد( و هم باند فرکانس ــته به مج گیگاهرتز بس
گیگاهرتز )فعال باند ۲۶ گیگاهرتز( راه اندازی نمایند؛ بدون اینکه فعال بخواهند هسته 

شبکه را تغییر دهند. 
 5G 3.نکته بعد، آن که اگر بخواهیم به صورت گسترده به سمت پیاده سازی شبکه
برویم، الزم است اشتراک گذاری بین اپراتورها به راحتی، هم از نظر فنی و هم از نظر 
حقوقی انجام شود. همچنین بتوان از تمام امکانات شهری مانند ایستگاههای اتوبوس، 
 5G ــت که با آمدن ــتفاده کرد. اینجاس تیر چراغ برق، چراغ راهنمایی رانندگی اس
بازیگر جدیدی مطرح می شود تحت عنوان میزبان بیطرف که زیرساخت مورد نظر را 
برای گسترش 5G فراهم خواهد آورد و در اختیار اپراتورهای شبکه ارتباطات سیار، 

اپراتورهای مجازی و اپراتورهای خصوصی قرار خواهد داد. 
ــبکه 5G مانند  ــت تعامالت بین بازیگران جدید ش ۴.نکته آخر هم این که الزم اس
شهرداری ها و میزبان های بیطرف و صنایع عمومی انجام شود. مسلما اگر شبکه فراهم 
ــد صنایع عمودی نیز برای استفاده از تکنولوژی های بی سیم با قابلیت نرخ بیت  باش
ــیار باال، تاخیر بسیار کم و اطمینان خیلی زیاد که قابل ارایه شدن با شبکه های  بس

WiFi نیست، اقدام خواهند کرد. 
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لزوم شناسایی نقطه نظرات بازیگران صنعت ابررایانه با هدف تولید محصول

توسعه  زیرساخت های تکنولوژیکی در سایه  همکاری های موثر مرکز تحقیقات مخابرات با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی

ــد که مسئوالن و  ــور در حالی برگزار ش ــنجی ابررایانه در کش ــتین جلسه نیازس نخس
صاحبنظران این حوزه بر لزوم شناسایی نقطه نظرات بازیگران صنعت ابررایانه با هدف تولید 
محصول تاکید کردند.نخستین جلسه نیازسنجی ابررایانه در کشور با حضور دکتر وحید 
یزدانیان رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، دکتر احمد معتمدی مشاور وزیر 
ارتباطات در امور علمی و عضو شورای راهبری این وزارت در دولت، دکتر رسول سرائیان 
دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه ای و جمعی از فعاالن و متخصصان بخش خصوصی در 
حوزه ابررایانه در محل پژوهشگاه برگزار شد.دکتر یزدانیان در ابتدای این جلسه با اشاره به 
پیشنهادی که چندی قبل در خصوص حمایت وزارت ارتباطات از دانش ابررایانه مطرح 
شده بود، گفت: در جلسه ای که در شورای فنی وزارت ارتباطات برگزار شد پیشنهادی 
مبنی بر اینکه موضوع ابررایانه و توسعه محصول این فناوری، نیازمند حمایت جدی است، 
مطرح شد.وی ادامه داد: موضوع ابررایانه پروژه ای نیست که به تنهایی برای یک مجموعه 
امکان پذیر باشد و ضمن اینکه حمایت ها بر اساس صنعت دانشگاهی کشور بسیار ارقام 

متفاوتی خواهد داشت.

   لزوم تعیین فرایند ارائه محصول ابررایانه
یزدانیان با بیان اینکه سوپرکامپیوترها بسیار تاثیرگذار خواهند بود، گفت: سوپرکامپیوترها 
در نوع حمایت و برنامه ریزی ما و میزان سرمایه گذاری برای آن، باید در یک فرایند تعریف 
شوند و مراحل ارائه محصول هم باید لحاظ شود.رئیس پژوهشگاه ICT اظهار کرد: با توجه 

به تاکید دکتر معتمدی مشاور محترم وزیر ارتباطات در امور علمی و بشارت وزیر محترم 
ارتباطات، تاکید شد که در یک مدت زمان تعیین شده، مسیر مشخص شود.وی ضمن 
یادآور شدن این موضوع که دستیابی به این فناوری، زمان بر است، گفت: وزارت ICT با 
ورود به این موضوع، دو پرسش اساسی مبنی بر اینکه ما چه نیازی در صنعت به ابررایانه 
داریم و اگر اکوسیستم ابررایانه در کشور بخواهد شکل گیرد، چه بازیگرانی در آن حضور 
خواهند داشت و به چه تمهیداتی نیاز دارد؟ را مطرح می کند.یزدانیان تصریح کرد: بر این 
اساس جلسه ای را در خدمت تعدادی از صاحبنظران و بازیگران اصلی و صنایعی که نیاز 
به رایانش دارند، برگزار کردیم تا ضمن شناسایی نقطه نظرات آنها، در صورت نیاز، برخی 

از آنها را اصالح کنیم.

  مشارکت مفید فعاالن ابررایانه برای پوشش رویکرد سه گانه وزارت ارتباطات
همچنین دکتر معتمدی در ادامه این جلسه به بازدید سال گذشته وزیر از پروژه مهم 
ــاره کرد و گفت: رویکرد وزارت ارتباطات به سه قسمت  امیرکبیر درباره ابررایانه ها اش
استراتژیک، پژوهشی و تجاری شرکت ها تقسیم شده که در این جلسات به تمام ابعاد 
ــیدگی می شود.مشاور وزیر ارتباطات در امور علمی تاکید کرد: اگر بخواهیم برای  رس
ابررایانه ها مدل تجاری داشته باشیم، باید آن را بررسی کنیم لذا مشارکت دوستان و 
فعاالن این حوزه می تواند مفید واقع شود و در نهایت امکان استفاده از آن فراهم شود.

   بررسی پروژه نقشه راه کالن داده در سال های اخیر
دکتر محمدشهرام معین رئیس پژوهشکده فناوری اطالعات نیز در بخشی از این جلسه 
ــگاه ICT پیرامون ابررایانه ها بین سال های 9۶ و 97، پروژه نقشه  عنوان کرد: پژوهش
ــی قرار داده است.معین با  راه کالن داده و چالش های مورد نیاز برای آن را مورد بررس
بیان اینکه نیاز شرکت های خصوصی به پردازش چند دلیل عمده دارد، افزود: حجم و 
سرعت داده ها در حال افزایش است و خدمات و سرویس هایی که داده ها بر بستر آن، 
منتقل می شوند، نیاز به توسعه دارد که این مساله عالوه بر عزم بخش خصوصی، نیاز 
به عزم جدی بخش دولتی دارد.در پایان این جلسه تمام فعاالن حوزه ابررایانه در بخش 
خدمات مختلف این حوزه، پیشنهادات متنوعی مانند لزوم تهیه توجیه اقتصادی، تشکیل 
کارگروه ابررایانه در صنایع مختلف، استفاده از سرویس های ابری، تهیه یک برنامه جامع 

تجاری و ضرورت شکل گیری یک اکوسیستم را ارائه کردند.

ــه  کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: پژوهشگاه ارتباطات و  عضو هیات رئیس
فناوری اطالعات می تواند با هماهنگی و همکاری بیشتر با مراکز آموزشی و تحقیقاتی، 
ــی و علمی در کشور افزایش  ــاخت های تکنولوژیکی را با ارتقای فضای پژوهش زیرس

دهد.
ــر عبداهلل رضیان پیرامون فعالیت مرکز تحقیقات مخابرات ایران به عنوان مرکز  دکت
ــگاه ها، گفت: امروزه  ــی موثر حوزه  ICT و تاثیر همکاری این مرکز با دانش تحقیقات
ارتباطات یکی از علت های اساسی در توسعه است و در کشور ما نیز با توجه به اینکه 
ارتباطات در توسعه  فضای اجتماعی و زیرساخت ها تاثیر به سزایی دارد، مورد توجه 
ــتفاده  موثر  ــتا از پژوهش های علمی و تحقیقات اس قرار می گیرد و باید در این راس

شود.
دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اظهار کرد: سرمایه گذاری وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات و شرکت مخابرات ایران در توسعه  ارتباطات و پژوهش های علمی 
و تحقیقاتی می تواند بسیار موثر باشد و مرکز تحقیقات مخابرات ایران نیز با همکاری 
دانشگاه هایی که در این حوزه ها فعالیت می کنند و دارای برند هستند، می تواند هم 

هزینه ی کمتری پرداخت کند و هم از ظرفیت علمی این دانشگاه ها استفاده کند.
ــیون صنایع و معادن مجلس، خاطرنشان کرد: متاسفانه  ــه  کمیس عضو هیات رئیس
همکاری مجموعه  صنعت ما و بخش های زیرساختی با دانشگاه ها کمرنگ است و از 

ظرفیت علمی دانشگاه ها کمتر استفاده می کنند.

وی، ادامه داد: مرکز تحقیقات مخابرات ایران می تواند با همکاری با این مراکز آموزشی 
و دانشگاه ها، ظرفیت الزم برای ارتقای حوزه در فضای ارتباطاتی را افزایش دهد.

نماینده  مردم قائم شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس، گفت: پژوهشگاه ارتباطات و 
فناوری اطالعات می تواند با هماهنگی و همکاری بیشتر با مراکز آموزشی و تحقیقاتی، 
ــی و علمی در کشور افزایش  ــاخت های تکنولوژیکی را با ارتقای فضای پژوهش زیرس

دهد.
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هوش مصنوعی؛ تاثیرگذارترین فناوری قرن که بازار را تصاحب می کند

در سال های اخیر پیشرفت هوش مصنوعی در سراسر جهان توجه همگان را به خود جلب کرده است و اکنون سیستم های مرتبط با آن در صنایع مختلف از پزشکی و نظامی 
گرفته تا خانه های هوشمند و رباتیک به کار گرفته می شوند.هوش مصنوعی در حقیقت شبیه سازی فرایندهای هوش انسان به وسیله ماشین ها و به خصوص سیستم های 

رایانشی است. این فرایندها شامل یادگیری )دستیابی به اطالعات و قوانین استفاده از آنها(، استدالل )استفاده از قوانین برای تعریف  نتایج( و اصالح خود است.
موارد استفاده اصلی سیستم های هوش مصنوعی در شناسایی صوت، یادگیری ماشینی و سیستم های کارشناسی است، اما امروز موارد استفاده از هوش مصنوعی چنان 
گسترده شده که حد و مرزی نمی توان برای آن قائل شد. این فناوری در تمام صنایع و در سطوح مختلف نفوذ کرده است.محققان بدین وسیله سیستم هایی را ابداع کرده اند 
که می تواند دارو بسازد، صورت افراد را شناسایی کند، اسلحه ها را کنترل کند یا حتی دستور غذا تهیه کند. این آغاز راه است چراکه پیش بینی می شود هوش مصنوعی 
درسال های آینده بیشتر پیشرفت کند و حجم وسیعی از بازارهای مختلف را به خود اختصاص دهد. به نوشته وب سایت Statica و طبق پژوهش های شرکت Tractica بازار 
جهانی نرم افزارهای هوش مصنوعی طی سال های آتی به شدت رشد می کند، به طوری که درآمد حاصل از آن از ۹.۵ میلیارد دالر در 20۱۸ میالدی به ۱۱۸.۶ میلیارد دالر تا 

202۵ میالدی می رسد.آنچه در زیر می خوانید برخی از مهمترین دستاوردهای هوش مصنوعی در بخش ها و صنایع مختلف است: 

   خانه هایی که هوشمندانه امنیت خود را حفظ می کنند
به نوشته  ecommercetime، موسسه Park Associates پیش بینی می کند 
فروش ساالنه دستگاه های خانگی متصل به اینترنت تا ۲۰۲۲ میالدی از ۵۲۰ میلیون 
دستگاه فراتر رود. موارد استفاده خاص از هوش مصنوعی در خانه ها سبب می شود 
ــوند و در نتیجه ارزش محصوالت افزایش  ــتگاه ها و خدمات جدیدتری عرضه ش دس

یابد.
ــیعی از خانه های  ــتفاده از هوش مصنوعی در موارد امنیتی، بخش وس عالوه بر اس
ــمند شامل دستگاه های خودکار و سیستم های هوشمندی است که کنترل  هوش
نورپردازی خانه، قفل ها، ترموستات ها، دستگاه های سرگرمی و دیگر سیستم های 
زیر مجموعه را شامل می شود. هوش مصنوعی با استفاده از اطالعات به دست آمده 
از دستگاه های خودکار خانگی یا سیستم ها می تواند الگوها را پیش بینی کند یا 

به حفظ امنیت کمک کند.
این فناوری به طور مکرر الگوهای زندگی روزمره را تحلیل می کند و  اپلیکیشن های 

حمزه فاتح

ــاکنان بیاموزند و با توجه به آن  ــمند می توانند درباره نحوه زندگی س خانه هوش
توصیه هایی خودکار ارائه کنند که زندگی روزمره را امن تر و راحت تر کند.

ــه عنوان مثال  هوش مصنوعی پس از آموختن درباره الگوهای رفتاری باز کردن  ب
قفل در،  روشن کردن یک چراغ و راه رفتن در بخش های مختلف خانه  می تواند 
ــراه کاربر در فاصله  ــا را هماهنگ کند و هنگامی که تلفن هم ــام این فعالیت ه تم

خاصی از خانه قرار می گیرد، محیط برای ورود او به خانه فراهم کند.
ــه نگهداری  ــکالت مربوط ب ــی  می تواند مش ــوارد هوش مصنوع ــار این م در کن
دستگاه های مختلف را شناسایی و کاربر را راهنمایی کند.  در کنار این موارد هوش 

مصنوعی وسایل آشپزخانه را به هم متصل می کند.
ــتا موسسه تحقیقاتی Alexa reports  تخمین می زند ارزش بازار  درهمین راس

صنعت هوشمندسازی خانه ها تا ۲۰۲۵ میالدی به 1۲۴.۵7 میلیارد دالر برسد.

  نقش هوش مصنوعی در حوزه رباتیک
ــت. همه  ــان انگیزترین حوزه های علم رباتیک اس ــی یکی از هیج ــوش مصنوع ه
کارشناسان بر این باورند که یکی از مهمترین حوزه فعالیت ربات ها، کار در خطوط 
سرهم بندی کاالها در کارخانه هاست. البته تصور عموم آن است که ربات ها برای 

انجام چنین کاری به اندازه کافی هوشمند نیستند.

ــین های ساده ای نیستند که فقط  اما با ظهور هوش مصنوعی  ربات ها دیگر ماش
برای انجام یک کار خاص و محدود برنامه ریزی شده باشند. اکنون هوش مصنوعی 
به رایانه ها و ربات ها کمک می کند تا مشکالت در حوزه های محدود را حل کنند. 
ــگرها یا داده هایی که  ــک ربات مجهز به هوش مصنوعی می تواند از طریق حس ی
ــد. در مرحله بعد رایانه اطالعات  ــان وارد می کند، اطالعات را جمع آوری کن انس
دریافتی را با آنچه ذخیره شده، مقایسه می کند و تصمیم می گیرد  چه اطالعاتی 

اهمیت دارند.
اکنون هوش مصنوعی مخصوص ربات ها بسیار پیشرفت کرده است. آنها قدرت و 
ــایی کنند  ظرفیت یادگیری را دارند. چنین ربات هایی اگر فعالیتی خاص را شناس
می توانند به نتیجه مطلوب آن نیز برسند. این ربات ها اطالعات را ذخیره و تالش 
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می تواند بدون دخالت انسانی تصمیم گیری کند.
از سیستم های هوش مصنوعی می توان برای فرایند تشخیص بیماری های مختلف 
به خصوص انواع سرطان، تولید دارو یا شخصی سازی انواع درمان و همچنین رصد 

و مراقبت از بیماران استفاده کرد.
در بسیاری از مراکز بهداشتی از جمله »کلینیک مایو« و »بیمارستان ماساچوست 
ــتفاده می شود. این موسسات  الگوریتم های هوش  جنرال« از هوش مصنوعی اس

مصنوعی را برای بخش های مختلفی ساخته اند.
به عنوان مثال سال گذشته کلینیک مایو با  شرکت Eko )یک  توسعه دهنده نرم افزار( 
همکاری کرد تا ابزاری بسازد که  در ردیابی پمپاژ ضعیف قلـب به پزشـــکان کمک 
می کند. این ابزار با استفاده از هوش مصنوعی  اطالعات یک گوشی پزشکی هوشمند 
را تحلیل می کند. این تحلیل طی چند ثانیه نشان می دهد پمپاژ قلب بیمار کند انجام 

می شود یا خیر. 
ــتان )SAIIL( در  ــی در جراحی این بیمارس ــگاه نوآوری و هوش مصنوع آزمایش
حقیقت یک گروه با چند زیر مجموعه است که جراحان، مهندسان و پژوهشگران 
ــتند و  خدمات جراحی مختلفی مبتنی بر هوش  ــغول کار هس اطالعات در آن مش

مصنوعی برای مراقبت های حین جراحی ارائه می کنند.
ــد و دوره بهبود او  ــیب کمتری می رس به این ترتیب عالوه برآنکه به بدن بیمار آس
کاهش می یابد از اشتباهات پزشکی نیز کاسته می شود. به این ترتیب هزینه های 

بیمارستان نیز کمتر خواهد بود.
 از سوی دیگر شرکت های بزرگ فناوری مانند آی بی ام و گوگل نیز در این زمینه 
ــتم هوش  ــد. به عنوان مثال چندی پیش گوگل یک سیس ــی ارائه کرده ان خدمات

مصنوعی برای شناسایی سرطان ریه در مراحل اولیه ابداع کرد.
با استفاده از این فناوری در سیستم های اداری بیمارستان کارمندان دیگر مجبور 
نیستند وقت زیادی صرف فعالیت های تکراری مانند تنظیم وقت ویزیت پزشکان  
ــایت هلث کر ویکلی پزشکان کمتر از  یک سوم وقت خود  ــته وب س کنند. به نوش
ــت آنها صرف  ــی کنند. بخش اعظم وق ــان بیماران م ــرف درم ــد( را ص )۲7 درص
ــکان  حدود یک ساعت از  ــود. به عنوان مثال برخی پزش فعالیت های اداری می ش
ــرح حال بیمار در سوابق درمانی الکترونیک می  وقت خود را صرف وارد کردن  ش
ــتفاده از هوش مصنوعی این روند را تغییر می دهد.اما به واقع یکی از  کنند اما اس
کاربردهای مهم هوش مصنوعی در صنعت درمان پزشکی از راه دور است.  قابلیت 
رصد بیماران از راه دور به پزشکان کمک می کند آپدیت هایی از وضعیت سالمتی 
ــند. این در حالی است که انبوهی از گجت های سالمتی مجهز به  ــته باش آنها داش
ــده اند که هدف همه آنها رصد اطالعات بهداشتی افراد و  هوش مصنوعی ابداع ش

حفظ سالمتی شان است.
ــق گزارش HealthCare Weekly انتظار می رود ارزش بازار جهانی هوش  طب
مصنوعی در بخش مراقبت های درمانی تا سال ۲۰۲۵  میالدی به ۲7.۶۰ میلیارد 

دالر برسد.

می کنند در آینده در برخورد با چنین موقعیتی به نتیجه موفقیت آمیز دست یابند. 
برخی از ربات ها با تقلید از حرکات انسان می آموزند. 

ــراد ارتباط برقرار کنند.  یک ربات  ــا می توانند به طور اجتماعی با اف ــی از آنه برخ
ــگاه MIT قادر به شناسایی زبان بدن انسان و فرمان های صوتی است.  در آزمایش
ــان و نوزادان توجه  ــیوه برخورد انس مبدعان  این ربات که Kismet نام دارد به ش

دارند.
 به هرحال هوش مصنوعی، ربات ها یا این ماشین های ساده را چنان هوشمند می کند 
ــان هوشمندتر شوند و در بسیاری از مشاغل  که حتی بیم آن می رود در آینده از انس

جایگزین انسان شوند.
ــایت تحقیقاتی ReportsnReports  در گزارشی تخمین می زند حجم  وب  س
ــالدی به 1۲.3۶ میلیارد دالر  ــوش مصنوعی در حوزه رباتیک تا ۲۰۲3 می بازار ه
ــتفاده گسترده از ربات ها برای مصارف شخصی  ــد. دلیل اصلی این امر نیز اس برس
ــت. از سوی دیگر دولت های سراسر جهان نیز از  ــینی یا سرگرمی اس مانند همنش

توسعه فناوری های مدرن پشتیبانی می کنند. 

  هدایت هواپیماها با هوش مصنوعی
به نوشته آرس تکنیکا، یکی از کاربردهای اصلی هوش مصنوعی در حوزه هوانوردی 
ــت. از این هوش مصنوعی چه در داخل کابین هواپیما و چه در شبیه سازهای  اس

هواپیماها به طور گسترده استفاده می شود.
به عنوان مثال Air Operation Division از هوش مصنوعی برای سیستم های 
کارشناسی استفاده می کند. به طور خاص از هوش مصنوعی به عنوان اپراتورهایی 
ــه ماموریت،  ــانی ب ــی، مدیریت کمک رس ــازهای جنگی و آموزش ــبیه س برای ش
ــبیه  ــتیبانی برای تصمیم گیری و همچنین پردازش اطالعات ش ــتم های پش سیس

سازها استفاده می شود.

 استفاده از هوش مصنوعی در شبیه سازها بسیار کارآمده بوده است. عالوه بر آن از 
هوش مصنوعی برای شبیه سازی هواپیماهای جنگی نیز استفاده می شود.

ــته بندی کنند و بهترین  ــه های هوش مصنوعی می توانند اطالعات را دس  برنام
ــتیارهای هوش مصنوعی  ــانی کنند. همچنین دس ــا را به خلبان اطالع رس مانوره
ــرل هواپیما به خلبان کمک می کنند، اما این موارد تنها کاربردهای هوش  در کنت
ــتند. هوش مصنوعی کمک می کند طرح های  مصنوعی در صنعت هوانوردی نیس
اولیه هواپیما ساخته شوند. با استفاده از آن می توان پهپادها را نیز کنترل کرد. به 
این ترتیب نیازی نیست عملیات های نظامی یا شناسایی با حضور نیروهای انسانی 
انجام شود، هوش مصنوعی هواپیمای بی سرنشین را راهنمایی می کند تا ماموریت 
ــت که بدون اپراتور انسانی و  خود را انجام دهند. یکی از نمونه های آن پهپادی اس

فقط با کمک هوش مصنوعی هدایت می شود. 
درهمین راستا شرکت تحقیقاتی CISION تخمین می زند بازار هوش مصنوعی 

در صنعت هوایی در ۲۰۲۵ میالدی به ۲۲۲۲.۵ میلیون دالر برسد.

  پزشک ناشناسی که کار درمان و تشخیص را انجام می دهد
ــکی نیز این فناوری کارایی های بسیاری دارد. در خدمات درمانی با  در حوزه پزش
استفاده از الگوریتم های پیشرفته و نرم افزارها می توان اطالعات پیچیده پزشکی 
ــی  ــرد. همچنین هوش مصنوعی به دلیل وجود الگوریتم های رایانش ــل ک را تحلی

اکن��ون ه��وش مصنوعی مخص��وص ربات ها بس��یار 
پیشرفت کرده است. آنها قدرت و ظرفیت یادگیری را 
دارند. چنین ربات هایی اگر فعالیتی خاص را شناسایی 
کنند می توانند به نتیجه مطلوب آن نیز برس��ند. این 
رب��ات ها اطالعات را ذخیره و تالش می کنند در آینده 
در برخ��ورد با چنین موقعیتی به نتیجه موفقیت آمیز 

دست یابند. 
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  هویت شما را یک غریبه شناسایی می کند
 محققان هوش مصنوعی ابزارهایی برای حل سخت ترین مشکالت در علوم رایانشی 
ــتفاده می شود  ــیاری از اختراعات آنها در رایانه های معمول اس را ابداع کرده اند. بس
ــاب نمی آید. اما شاید یکی از  ــی از هوش مصنوعی به حس و جالب آنکه دیگر بخش
ــی به توسعه ابررایانه ها مربوط  مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی در علوم رایانش
ــریع خود در همه حوزه ها از علوم نظامی  ــد. ابررایانه با قدرت پردازش بسیار س باش
گرفته تا پزشکی و علوم فضایی و غیره کاربرد دارند. به نوشته  MIT Newsبرترین 
ابررایانه جهان می تواند مدل های پیچیده ماشین یادگیری را برای تحقیقات درباره 

شرایط آب و هوایی با سرعتی خارق العاده توسعه دهد.
ــتم های شناسایی صورت و  ــتفاده از هوش مصنوعی در سیس در کنار این موارد اس
ــت. اکنون سیستم های هوش  ــیار مشهور اس همچنین روش های احراز هویت بس
مصنوعی متنوعی توسط  شرکت های بزرگ برای شناسایی صورت توسعه یافته اند. 
البته این سیستم ها خالی از اشکال نیستند و معایبی نیز دارند به طوریکه کارشناسان 

هشدار داده اند این سیستم ها در شناسایی افراد درصد خطای باالیی دارند. 
 در این اواخر محققان ابرارایانه های مختلفی ساخته اند که توانسته اند رقبای انسانی 
خود را شکست دهند. به عنوان مثال شرکت آی بی ام ابررایانه ای ساخت که در یک 
مناظره با رقیب انسانی بر او پیروز شد. همچنین در چین نیز ابر رایانه ای ابداع شد 
که در بازی باستانی Go توانست بر رقیب انسانی خود چیره شود.دلیل موفقیت این 

رایانه ها استفاده از توان یادگیری بوده است.
ــزار، نرم افزار و  ــخت اف ــن می زنند حجم بازار هوش مصنوعی)س ــان تخمی محقق

خدمات( تا ۲۰۲۵ میالدی به 19۰.۶1 میلیارد دالر می رسد.

   هوش مصنوعی جای راننده ها را می گیرد
ــت خدمات درمانی،  ــتفاده هوش مصنوعی پس از صنع ــهورترین مورد اس  اما مش
ــروزی قابلیت های مختلف  ــت. در خودروهای ام ــه حوزه حمل ونقل مربوط اس ب
کمک راننده مانند پارک خودکار و کنترل کروز با هوش مصنوعی فعال می شوند. 
همچنین از این فناوری برای ارتقای مدیریت ترافیک نیز استفاده می شود. به این 

ترتیب در مصرف انرژی و وقت افراد صرفه جویی می شود.

 در آینده خودروهای خودران با کمک هوش مصنوعی توسعه می یابند. پیش بینی 
ــایل حمل نقلی ایمن و کارآمد و قابل اعتماد تولید  ــود هوش مصنوعی وس می ش

کند.
ــتر خودروسازان بزرگ جهان از تسال گرفته تا آئودی و پورشه  در حال حاضر بیش
ــتم خودرو و همچنین تسهیل  و غیره از هوش مصنوعی برای افزایش امنیت سیس

تجربه رانندگی استفاده می کنند.
ــوش مصنوعی در  ــی CISION تخمین می زند حجم بازار ه ــه تحقیقات موسس

خودروها تا ۲۰۲۵ میالدی به ۸.۸۸9 میلیارد دالر برسد.

  نقش هوش مصنوعی در تسلیحات نظامی
هوش مصنوعی به یکی از بخش های مهم جنگ افزارهای نوین تبدیل شده است. 
ــه با سیستم های قدیمی قادر به  ــتم های مجهز به هوش مصنوعی در مقایس سیس
ــتر هستند. عالوه بر آن هوش  ــتری از اطالعات با کارآمدی بیش کنترل حجم بیش
ــی قابلیت هایی برای کنترل میدان جنگ از راه دور و همینطور حفاظت از  مصنوع

جان سربازان را فراهم می کند.
ــتا  ــلیحات به کار می رود و در همین راس هوش مصنوعی تقریبا در تمام وجوه تس
بودجه های تحقیقاتی بیشتری برای توسعه سیستم های نظامی با هوش مصنوعی 

اختصاص می یابد. 
ــغول ساخت سیستم های رباتیک زیر  ــازمان دارپا در آمریکا مش به عنوان مثال س

دریایی است. 
ــون 7.۴ میلیون دالر در  ــاع آمریکا از ۲۰17 میالدی تاکن ــالوه بر آن وزارت دف ع
ــرمایه گذاری کرده  ــرویس ابر س ــوش مصنوعی اطالعات کالن و س ــای ه حوزه ه
ــغول سرمایه گذاری در هوش مصنوعی است تا  ــت. از سوی دیگر چین نیز مش اس
قابلیت های دفاعی خود را افزایش دهد و تخمین زده می شود تا ۲۰3۰ میالدی به 

یک قدرت جهانی در این حوزه تبدیل شود.
ــلیحات  ــتفاده از هوش مصنوعی در تس ــان یکی از حوزه های مهم اس ــن می در ای
ــه در برابر حمله های  ــتم های نظامی همیش ــایبری تعلق دارد. سیس به امنیت س
ــایبری قرار دارند. این روند احتماال منجر به نشت اطالعات محرمانه و خسارت  س
به سیستم های دفاعی و نظامی می شود. اما در حال حاضر سیستم های سایبری 
نظامی مجهز به هوش مصنوعی هستند که می تواند به طور خودکار از شبکه ها، 

رایانه ها، برنامه و اطالعات محافظت کند.
ــایی دقیق هدف در  ــیوه های هوش مصنوعی برای شناس در کنار این موارد  از ش
میدان جنگ نیز استفاده می شود. این تکنیک ها به نیروهای نظامی اجازه می دهد 
ــاختار نیافته به درک بهتری  ــناد ، اخبار و دیگر اطالعات س با تحلیل گزارش، اس
ــوی دیگر سیستم های شناسایی هدف با کمک هوش  ــند. از س از عملیات ها برس
ـــــایی موقعیـــت اهدافشـان را  ــتـــم ها برای شناس مصنوعی توانایی این سیس

ارتقا می بخشند.
ــی در حوزه نظامی تا  ــت که حجم بازار هوش مصنوع ــن ها حاکی از آن اس تخمی

۲۰۲۵ میالدی به 1۸.۸۲ میلیارد دالر برسد.

در خودروهای امروزی قابلیت های مختلف کمک راننده 
مانند پارک خ��ودکار و کنترل کروز با هوش مصنوعی 
فعال می ش��وند. همچنین از این فناوری برای ارتقای 
مدیریت ترافیک نیز استفاده می شود. به این ترتیب 

در مصرف انرژی و وقت افراد صرفه جویی می شود.



w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir
گزارش
ویـژه

23

13
98

اه 
ر   م

��
مه

 / 4
ه  9

مار
ش

  هوش مصنوعی احساسات شما را ردیابی می کند
ــت. تمام  ــازمان ها اس در عصر دیجیتال  حوزه امنیت یکی از  نگرانی های اولیه س
سازمان ها می دانند که اطالعات منبع اصلی هستند. بنابراین سازمان ها با استفاده 

از مکانیسم های امنیتی  پیشرفته از اطالعات تجاری خود محافظت می کنند.
ــکن قرنیه  ــت، اس ــتفاده از روش های بیومتریک مانند اثر انگش  در این میان اس
ــده است. چنین  ــتفاده ش نیز برای احراز هویت کارمندان و کاربران تلفن همراه اس
ــرد. همچین می توان از  ــازمان ها به کار ب ــای بیومتریکی را می توان در س ابزاره
ــا کدهای پین برای فرایندهای احراز هویت  ــوردها ی ابزارهای بیومتریک همراه پس

چندمرحله ای استفاده کرد. 
عالوه برآن استفاده از هوش مصنوعی کمک می کند پروتکل های امنیتی مبتنی بر 
اطالعات راحت تر به کار گرفته شوند. بنابراین ترکیب بیومتریک و هوش مصنوعی 

یک مدل امنیتی پویا می سازد.
فناوری شناسایی صورت و شناسایی صوت نیز با کمک هوش مصنوعی فعال شده 
ــرفت هوش مصنوعی  ــد هویت فرد را احزار کنند. جالب آنکه پیش ــد و می توانن ان
ــود. به تازگی شرکت  ــایی صورت به همین جا ختم نمی ش در حوزه فناوری شناس
آمازون سیستم شناسایی صورتی توسعه داده که قادر به شناسایی ترس در صورت 
ــت.  یک نمونه دیگر از هوش مصنوعی دروازه ردیابی است. دروازه ردیابی  افراد اس
که با هوش مصنوعی و حسگرهایی فعال می شود که در کف ساختمان یا خیابان 

نصب می شوند.  این فناوری فرد را با توجه به گام های او شناسایی می کند.

  حضور هوش مصنوعی در فرآیندهای کشاورزی
تصور بسیاری از افراد از صنعت کشاورزی بسیار قدیمی است، اما این تصویر مدت ها 

است که تغییر کرده است. 
ــیاری وجود دارد که نشان می دهد کشاورزان به سرعت این صنعت را  ــواهد بس ش
ــتفاده  ــاورزی از هوش مصنوعی اس مدرن کرده اند. اکنون در همه فرایندهای کش

می شود.
کارشناسان  با استفاده از هوش مصنوعی مدل های مختلف آب و هوایی و خاک را 

پیش بینی می کنند تا بهترین فرایند کشت را به کشاورزان توصیه کنند.
از سوی دیگر از تجهیزات رباتیک مجهز به هوش مصنوعی برای برداشت محصوالت 

استفاده می شود.
به عنوان مثال چندی پیش محققان دانشگاهی کمباینی خودران ابداع کردند که 

قادر به برداشت محصول کشاورزی بود.
ــده اند تا با کمک این  ــگرهای مختلفی ابداع ش در کنار این موارد پهپادها و حس
ــتفاده هوش  ــد کنند. یکی دیگر از موارد اس ــد محصول را رص فناوری فرایند رش

مصنوعی در کشاورزی در کنترل آفات و علف های هرز است.
ــتفاده از هوش  ــده که با اس ــتم هوش مصنوعی ابداع  ش ــتا سیس در  همین راس
ــی به کشاورزان کمک می کند  علف های هرز را ردیابی  مصنوعی و بینایی رایانش

کنند و از بین ببرند
ــه تحقیقات Zion Market Research حجم بازار جهانی  طبق گزارش موسس
هوش مصنوعی در صنعت کشاورزی تا ۲۰۲۴ میالدی بیش از ۲۰7۵ میلیون دالر 

خواهد بود.

  هوش مصنوعی با شباهت بیشتر به مغز انسان
با وجود آنچه گفته شد به نظر می رسد طی سال های آینده هوش مصنوعی موتور 
پیشرانه گسترش فناوری های نوین باشد. با این وجود نمی توان درصد خطای این 

فناوری را نادیده گرفت. 
ــان داده سیستم های هوش مصنوعی در برخی موارد مانند  تحقیقات متعددی نش

سیستم های شناسایی صورت تبعیض آمیز عمل می کنند. 
ــوی دیگر اطالعات همیشه در حال گسترش و افزایش است بنابراین باید در  از س
نظر گرفت که مخزن اطالعاتی سیستم های هوش مصنوعی به طور مداوم در حال 
ــوارد نمی توان این  ــه ای گزاف دارد. در کنار این م ــد که این خود هزین ارتقا باش
ــیار زیاد اما به دلیل  ــرفت بس نکته را کتمان کرد که هوش مصنوعی با وجود  پیش

محدودیت اطالعات، همیشه قادر به تصمیم گیری درست نیست.
در حال حاضر هوش مصنوعی در مراحل اولیه توسعه است و برای آموزش بهتر آن 
به مخازن اطالعاتی وسیعی نیاز است. دانشمندان امیدوارند در آینده سیستم های 
ــان دارند و خود قادر به  ــباهت بیشتری به مغز انس ــازند که ش هوش مصنوعی بس

پردازش اطالعات مورد نیازشان هستند.

در عص��ر دیجیت��ال  ح��وزه 
امنیت یک��ی از  نگرانی های 
اولیه سازمان ها است. تمام 
س��ازمان ه��ا م��ی دانند که 
اطالعات منبع اصلی هستند.

 بنابراین سازمان ها با استفاده 
از مکانیس��م ه��ای امنیت��ی  
پیش��رفته از اطالعات تجاری 

خود محافظت می کنند.
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ــی اطالعات را همان  ــبکه مل ــورای عالی انقالب فرهنگی، گفت: برخی ش دبیر ش
»اینترنت ملی« تلقی می کنند، حال آنکه برخالف این تصور، شبکه ملی اطالعات 

زیرساخت داده های ملی کشور محسوب می شود که باید حفاظت شود.
دکتر سعیدرضا عاملی در همایش ملی »زیست بوم دسترسی همگانی به اطالعات« 
ــالــه موضوعــی  ــی آزاد به اطالعات، گفت: این مس ــاره به تاریخچه دسترس با اش
بین  المللی و منعکس کننده نیاز بشریت به دسترسی آزاد به اطالعات است که در 
ــال 13۸7 با تصویب قانون »انتشار آزاد اطالعات« مورد توجه قرار  ــور ما در س کش

گرفته است.

شبکه ملی اطالعات تضمین کننده سالمت اطالعات و دسترسی دائمی به اطالعات است
دکتر عاملی در همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطالعات:

گفت: برخی شبکه ملی اطالعات را همان »اینترنت ملی« تلقی می  کنند، حال آنکه 
ــبکه ملی اطالعات زیرساخت داده های ملی کشور محسوب  بر خالف این تصور، ش

می شود که باید حفاظت شود.
ــان کرد: کشور دارای داده های ملی  ــتاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران خاطرنش اس
مثل داده ثبت احوال، شبکه بانکی، اطالعات مرتبط با الیه سامانه موقعیت مکانی 
ــت که بر بستر شبکه ملی اطالعات  و صدها الیه اطالعاتی و داده ای مهم دیگر اس
بارگذاری می شود، به عنوان مثال شهر تهران بیش از 13۰ الیه داده اطالعاتی دارد 
که به عنوان داده های ملی باید از آن حفاظت و حراست به عمل آید، چنانکه تصرف 

نابه  جا در این شبکه ملی می  تواند مشکالت زیادی را برای کشور فراهم کند.
عاملی با بیان این که شبکه ملی اطالعات تضمین کننده سالمت اطالعات و دسترسی 
دائمی به اطالعات برای ملت ایران است که اهمیت بسیار زیادی دارد، تصریح کرد: 
ــت که ذیل آن حفاظت از حقوق مؤلف مورد  »اخالق اطالعاتی« اولویت چهارم اس

توجه قرار گرفته است و در اولویت پنجم »دسترسی آزاد به اطالعات« است.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به اولویت و اهمیت ارتقای دانش عمومی 
ــت و دانش  ــی آزاد به اطالعات، دانش عمومی اس ــت: اتکای انگیزه ای دسترس گف

عمومی یعنی قرار گرفتن در فضای رشد و تعالی فردی  و اجتماعی.
ــهروند برای  ــود که یک ش ــامل مجموعه اطالعاتی می  ش ــزود: این دانش ش وی اف
ــاز دارد و ارتقای آن می  تواند  ــدی زندگی به آن نی ــی به کیفیت رضایتمن دسترس

موجب تقویت شهروندی و تقویت چرخه مردم ساالری در جامعه شود.
ــاره به ویژگی های فراگیری در فضای  ــگاه تهران با اش ــتاد گروه ارتباطات دانش اس
مجازی گفت: در فضای مجازی، در معرض گذاردن اطالعات مرتبط با مردم هدف 
است و فضای فراگیر مجازی، در پیوند با اینترنت همه چیزها و ماهیت غیرمرکزی 

در همه جا حاضر، محقق می  شود.
ــی همگان را به صورت فراگیر فراهم می  کند و  وی افزود: اینترنت، فضای دسترس
ــا )Devices( به همه  ــری )pervasiveness(  بر اتصال دیوایس  ه بحث فراگی
پدیده  ها تمرکز دارد که به دنبال آن هرچه دامنه اتصال دیوایس  ها )Devices( به 

پدیده  ها توسعه بیشتری پیدا کند، فراگیری نیز قلمرو بیشتری به دست می آورد.
عاملی خاطرنشان کرد: در موضوع اینترنت همه پدیده  ها، بحث اتصال دیوایس ها 
ــیاء و انسان هاست که در واقع به معنای اتصال همه  )Devices( به اطالعات، اش

چیزها و همه پدیده ها در مقیاس نانو-بایو است.
ــورای عالی انقالب فرهنگی تصریح کرد: این اندازه اتصال به همه پدیده ها  دبیر ش
ــیعی را به دنبـــال  ــتره وس ــه فراگیری از اطالعات را فراهم می  کند که گس دامن

می  آورد.
ــؤال که »پیوندهای فضای فراگیر مجازی و اطالعات عمومی  عاملی با طرح این س
ــان کرد: یکی از این پیوندها دامنه فراگیر اطالعات عمومی به  چیست؟« خاطرنش
ــترده ای از پدیده های انسانی، ارتباطی و طبیعی است که در فضاهایی  عرصه گس
ــده و  ــه بندی و داده های الیه بندی ش ــاری اینترنتی، بُعد خوش ــون فضای معم چ

یکپارچگی داده های اینترنتی مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: یکی دیگر از قابلیت  های پیوند فضای فراگیر مجازی با اطالعات عمومی 
تأمین دسترسی آزاد به اطالعات و دانش است که از دو طریق تأمین می  شود؛ یکی 
ــات« و دیگری از طریق »تبدیل  ــترس قرار دادن دانش و اطالع از طریق« در دس
اطالعات به داده و تبدیل داده به خدمات یا هوشمندسازی نظام  مند علمی« است.

ــگاه تهران گفت: با وقوع انقالب دیجیتال فشار بر این  ــتاد گروه ارتباطات دانش اس
بود که مجموعه اطالعات تبدیل به داده رقومی شود و به دنبال آن موضوع تبدیل 
ــه یکی از این  ــورد توجه قرار گرفت ک ــرویس م ــای رقومی به خدمات و س داده ه

خدمات قراردادن اطالعات در دسترس افراد مختلف بوده است.
ــی آزاد به اطالعات و دانش مستلزم تکمیل چرخه زیرساختی و  وی افزود: دسترس
ــی است که زیرساخت اجتماعی اطالعات، زیرساخت فناوری اطالعات، توجه  دانش
به مالکیت ذی نفعان، توسعه وب، محتوا و کاربر نهایی )پشتیبانی امنیتی، دستیاری 

وی ادامه داد: کمیته اجرایی برای اجرایی سازی سند دسترسی آزاد به اطالعات در 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تأسیس شد.

ــکو برای »برنامه  ــاره به مصوبه یونس ــگاه تهران با اش ــتاد گروه ارتباطات دانش  اس
ــده که اولویت اول آن  اطالعات برای همه« گفت: در این مصوبه ۵ اولویت ذکر ش
»اطالعات برای توسعه« و اولویت دوم »سواد اطالعاتی« است.وی با بیان این که به 
نظرم بنیان دسترسی به اطالعات توسعه دانش عمومی و گسترش سواد اطالعاتی 
ــوم این مصوبه بوده است که  ــت، تصریح کرد: »حفاظت از اطالعات« اولویت س اس
ــبکه ملی اطالعات در ایران شکل گرفت و در شورای عالی فضای مجازی به  اگر ش

تصویب رسید، در همین راستا بوده است.

   تعریف نادرست از شبکه ملی اطالعات
ــبکه ملی اطالعات با عنوان »اینترنت ملی«  ــاره به تعریف نادرست از ش وی با اش
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و حفظ حریم خصوصی( را دنبال می  کند.
ــاره به مبحث هوش مصنوعی خاطرنشان  ــورای عالی انقالب فرهنگی با اش دبیر ش
ــخوان فناوری به یگانگی  ــی است که در آن پیش ــاره به هوش کرد: هوش بزرگ اش

می  رسد.
ــدن به سمت نوعی نانوتکنولوژی  وی ادامه داد: با رویکرد دیگری، فناوری یکی ش
مولکولی است که نوعی کوچک  سازی فعالیت  های بزرگ و ساده  سازی پدیده  های 

پیچیده را دنبال می  کند.
ــاره به اهمیت پیوند اطالعات عمومی با  ــورای عالی انقالب فرهنگی با اش دبیر ش
ــمند، گفت: یگانگی فناوری )Technological singularity( در  فناوری هوش
این مفهوم که همه در مغز من و من در مغز همه و همه در یک فضا، خالصه شده 

است.
ــزود: آنچه از مغز آدمی می  گذرد؛ خود نوعی فناوری و موضوع واقعیت پیدا  وی اف

کردن در بیرون است که عرصه پیچیده  ای را به همراه دارد.
ــگاه تهران گفت: فضای فراگیر مجازی همه امور را در  ــتاد گروه ارتباطات دانش اس
ــد و بازتولید می کند که پایه های  ــبکه  ای تولی تبادل موقعیت و ارتباط تعاملی ش
ــتمر قرار دادن تولید از مبدأ و مصرف در مقصد  موضوعی آن در معرض تغییر مس

است.

   منطق دسترسی پذیری به اطالعات مورد توجه قرار گیرد
وی با طرح این سؤال که با چه مدلی توسعه دسترسی به انتشار اطالعات را می  خواهیم 
ــی پذیری به اطالعات موضوعی است که باید مورد  دنبال کنیم؟ گفت: منطق دسترس

توجه قرار  گیرد.
ــطح داریم که سطح اول آن سطح عمومی  ــه س عاملی ادامه داد: ما در اطالعات س
ــطح مشترک با همه جهان است، سطح دوم آن همان سطح اختصاصی  و همان س
مربوط به بومرنگ فرهنگ ملی و دینی کشور و سطح سوم آن همان سطح تخصصی 

مربوط به تخصص  ها و رشته  های مختلف است.
ــاره به الگوریتم های انتقالی برای ارائه اطالعات سه سطحی مذکور گفت:  وی با اش
ــش نوع الگوریتم انتقالی در اینجا مورد توجه قرار می  گیرد که الگوریتم انتقالی  ش
اول، انتقال همه امور خدماتی از فضای فیزیکی به فضای مجازی و الگوریتم انتقالی 
دوم الگوریتم  های انتقالی همه امور اطالعاتی به فضای مجازی عمومی است که به 

دنبال آن اطالعات عمومی باید در اینترنت در معرض همگان قرار گیرد.
ــوم، الگوریتم  ــگاه تهران ادامه داد: الگوریتم انتقالی س ــتاد گروه ارتباطات دانش اس
ــهروندی و حقوق ذی نفعان است و  انتقالی همه امور مرتبط با تأمین امور حقوق ش
ــانی برنامه ها و اخبار مرتبط با  الگوریتم انتقالی چهارم مربوط به تأمین به روز رس

ذی نفعان است.

وی افزود: الگوریتم انتقالی پنجم تأمین رصد امور مرتبط با همه ذی نفعان است که 
مبحث شفافیت دستگاه ها که مدام توسط جامعه مطالبه می  شود در این محدوده 

قرار می  گیرد.
ــم الگوریتم توسعه فراگیر سازمان و توسعه  عاملی ادامه داد: الگوریتم انتقالی شش
ــت که با وقوع این شش الگوریتم می  توان به تحقق جامعه  بانک های اطالعاتی اس

اطالعاتی دست یافت.
وی خاطرنشان کرد: الگوریتم یعنی تعریف همه فرآیندهای مرتبط با یک موضوع 
و تعریف تمامی فرآیندهای مربوط به آن که بستر اینترنت قابلیت چنین گستره  ای 

را داراست.
ــورای عالی انقالب فرهنگی تأکید کرد: ما کیفیت زندگی را باید بر مبنای  دبیر ش
ــتر زندگی اجتماعی و همچنین  ــت بوم جامعه و در محور ارتقای کیفیت بس زیس
ــن منافع عمومی مورد توجه قرار دهیم؛ بنابراین کیفیت متعالی و الهی هدف  تأمی

اصلی پیوندهای داده ای و اطالعاتی است.

  دسترسی گسترده به اطالعات، مرجعیت اقتدار را دگرگون کرده 
است

در این همایش دکتر سلیمی رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی با اشاره به دیدگاه های 
ــوا لیوتار اندیشمند پست مدرن گفت: در دوران این اندیشمند، این سخن  ژان فرانس
ــد، اما  ــت چندان جدی گرفته نش ــش رو با عصر ارتباطات مواجه اس ــه عصر پی ک
امروزه می بینیم با شیوه  های جدید دسترسی به اطالعات مواجه ایم که پدیده  های 

اجتماعی را نیز درگیر کرده است.
ــد،  ــلیمی ادامه داد: در دوره ه ای اقتدار صرفاً با نیروی نظامی تعریف می ش دکتر س
ــی به اندیشه و دانش  ــی از انحصار دسترس حال آنکه در دوران فعلی از اقتدار ناش

صحبت می شود.
ــیوه اقتدار در جوامع  ــه تنها مرجعیت اقتدار بلکه ش ــزود: در عصر کنونی ن وی اف

گوناگون بشری نیز دگرگون شده است.
ــترده به اطالعات،  ــی گس ــگاه عالمه طباطبایی گفت: امروزه دسترس رئیس دانش
مرجعیت اقتدار را دگرگون کرده است و از این رو در عصر جدید نمی توان اطالعات را 
کانالیزه کرده صرفاً یکسری اطالعات محدود را در اختیار همگان قرار داد، چرا که 

در زیست جهان جدیدی قرار گرفته  ایم.
ــان کرد: دانشگاه عالمه طباطبایی به عنوان یک دانشگاه علوم انسانی  وی خاطرنش
ــالت جدی را در خود می بیند که متناسب با بازاندیشی  های عصر جدید در  این رس

جامعه ایران اقدام کند.

  یونسکو به دنبال ترویج دسترسی آزاد به اطالعات است
سوتان سوتکوسکی، سرپرست دفتر منطقه ای سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی 
ــی آزاد به  ــکو به دنبال ترویج دسترس ــکو( در تهران گفت: یونس ملل متحد )یونس
محتوا، فناوری، فرآیندهای مرتبط از طریق ارتقاء آگاهی، سیاست گذاری و ظرفیت 

سازی است.
ــی آزاد به اطالعات علمی، منابع آموزشی باز، نرم  وی افزود: الزمه این کار دسترس
ــوزش آزاد و یادگیری مجازی و آزاد  ــاز، پایگاه مجازی آم ــای منابع آزاد و ب افزاره

است.
ــت: منابع یاد شده امکان استفاده و به اشتراک گذاری آسان داده و  وی اظهار داش
اطالعات را برای پژوهشگران و نوآوران فراهم می کند. به عالوه این منابع دسترسی 
بی سابقه دانشجویان، دانش آموزان و آموزش یاران را در سراسر جهان به دانش و 

اطالعات میسر می سازد.
ــالمی ایران در حوزه سواد  ــته یونسکو در جمهوری اس ــال گذش وی اضافه کرد: س
اطالعاتی و دسترسی به اطالعات، فعالیت داشته است. این دفتر با همکاری شرکای 
ملی، کارگاهی در حوزه سواد اطالعاتی برگزار کرد که مقدمه ای بر سواد اطالعاتی 

در جوامع دانش بنیان بود.
وی اظهار داشت: ادامه همکاری ها، به تضمین دسترسی همگانی به اطالعات اعم 
ــن امر خود زیربنای آینده ای پایدار  ــط و غیراینترنتی کمک می کند که ای از برخ

برای همه است.
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مقاله

چگونه اینترنت اشیاء  بر صنعت مخابرات تأثیر می گذارد؟

ــاورزی، خرده فروشی و آب و برق از راهکارهای  امروزه حوزه های مختلفی نظیر کش
مبتنی بر IoT  برای بهبود کارایی و ایمنی محیط کارشان استفاده می کنند. با ظهور
ــت بهبود روش های  ــی توانند از ظرفیت آن در جه ــرکت های مخابراتی م IoT ش
 IoT کسب وکار و ایجاد درآمد بیشتر استفاده کنند. تحقیقات نشان داده است که
می تواند برای اپراتورهای شبکه های موبایل تا 1.۸ تریلیون دالر درآمد ایجاد کند. به 
منظور منتفع شدن از این فرصت های درآمدی نوظهور، شرکت های مخابراتی می باید 

روش های نوآورانه ای را برای درآمدآفرینی از IoT ایجاد کنند.
ــدت دگرگون  ــرکت های ارایه دهنده خدمات مخابراتی به ش در پرتو IoT، نقش ش
ــان ها و تجهیزات نیز در مقیاس وسیعی ایجاد خواهد  ــد و ارتباط بین انس خواهد ش
شد. از اینرو، رهبران کسب و کار الزم است تا خدمات مبتنی بر IoT نوینی را برای 
ــبی را برای بهبود فرایندهای  ــان ایجاد نموده و برنامه های کاربردی مناس مشتریانش
ــعه دهند. افزون بر این، رهبران کسب و کار برای بهره گیری  ــب و کاریشان توس کس
ــر نرم افزار به عنوان  ــب و کار نوبینی نظی ــر از IoT می توانند از مدل های کس مؤثرت
خدمت )SaaS( و پلتفرم به عنوان خدمت )PaaS( استفاده کنند. با چنین رویکردی، 
کسب و کار های مخابراتی می توانند تصمیم بگیرند که چه برنامه کاربردی برای کسب 
ــت مخابرات در پنج  ــود.  در ادامه اثرات IoT بر صنع ــودمند خواهد ب ــا س و کار آنه
 ،)LPWAN( ــوان ــترده کم ت ــبکه گس محور آنالیز داده )Data Analytics(، ش
وسایل نقلیه خـــود ران)Autonomous Vehicles(، نـــظارت بر تجهیــزات 
)Equipment Monitoring( و امنیت فیزیکی )Physical security( بررسی 

شده اند.

   آنالیز داده
ــب و کار قادر خواهند  ــرکت های مخابراتی،  رهبران کس ــا بهره گیری از IoT در ش ب
ــرکت های مخابراتی می  ــت یابند.  ش ــد تا به حجم عظیمی از داده با اهمیت دس ش
ــتخرهــای اطالعـــات  ـــــده،  اس ــد با بهره گیری از داده های گــردآوری ش توانن

)Information pool( ایجاد نمایند. 
با تحلیل این اطالعات حجیم شرکت ها می توانند آگاهی بسیار خوبی نسبت به کسب و کار 
خود پیدا کنند و حتی الگوهای رفتاری مشتریان خود را نیز بهتر درک کننــد. با ترکیب 
ــرکت های مخابراتی خواهند  داده هــای IoT   با آنالیــز کالن داده)Big Data(، ش
توانست مدل های پیش بینی کننده )Predictive Models( خوبی توسعه داده که 

آنها را قادر می سازند تا روندهای آتی صنعت مخابرات را پیش بینی نمایند.

   شبکه گسترده کم مصرف
شرکت های مخابراتی می توانند با بهره گیری از IoT   ارتباطات ماشین به ماشین 
کم مصرف را ممکن سازند. بطور کلی شرکت های مخابراتی از GSM و WiFi برای 
ارتباطات ماشین به ماشین استفاده می کنند. این فن آوری های شبکه از پهنای باند 
و توان مورد نیاز باالیی برخوردار هستند حال آنکه شرکت های مخابراتی می توانند 
ــترده رادیویی کم مصرف تر نظیر شبکه های گسترده کم مصرف  ــبکه های گس از ش
استفاده کنند. شرکت های مخابراتی می توانند برای کاربردهای خاصی از شبکه های 
گسترده کم مصرف در تجهیزات IoT   استفاده کنند. به عنوان نمونه با بهره گیری از 
یک شبکه گسترده کم مصرف می توان سنسورهای IoT را در یک مزرعه بهم متصل 

ساخت و کشاورزی هوشمند را انجام داد.

   وسایل نقلیه خودران 
با ایجاد زیرساخت LTE-V ، شرکت های مخابراتی و سازندگان تلفن های هوشمند 
ــند. از LTE-V می توان  در  ــاخت LTE خود می باش در حال بهره  گیری از زیر س

دکتر سید مصطفی سید هاشمی
رییس هیأت مدیره شرکت توسعه اعتماد مبین

ــین با ماشین استفاده کرد.  شبکه های  اتومبیل های خودران به منظور تعامالت ماش
ــایر اتومبیل های  ــازند تا با س ــد یک اتومبیل خودران را قادر س ــی توانن LTE-V م
ــد. به عنوان مثال، اگر یک اتومبیل خودران بخواهد  ــودران دیگر ارتباط برقرار کن خ
ــایر خودروها در مجاورت خود اعالم کند.  به یک جهت دیگر بپیچد، می تواند به س
ــیگنال »تغییر خطوط« را به هر خودروی اطراف ارسال  برای این منظور، خودرو، س
ــایر اتومبیل ها امکان تغییر خطوط را به آن می دهند. با این رویکرد،  می کند و س
ــاخت های جاده ارتباط برقرار کنند. عالوه  خودروهای خودران نیز می توانند با زیرس
بر این، دستگاه های IoT با LTE-V همچنین می توانند در توسعه برنامه هایی از 
قبیل اعالن های ترمز اضطراری ، هشدارهای تقاطع خطرناک و هشدارهای برخورد 

به جلو کمک کنند.

   نظارت بر تجهیزات
دکل های سلولی از راه دور دارای تجهیزات کمکی مانند ژنراتور ،UPS ، کنتور انرژی 
و بسیاری موارد دیگر به همراه تجهیزات اصلی ارتباطی برای اجرای عملیات ارتباطی 
صحیح می باشند. برای اطمینان از عملکرد مستمرو بدون وقفه، چنین تجهیزاتی به 
یک پایداری از برق نیازمندند.  همچنین ، تجهیزات ارتباط از راه دور باید برای مقاصد 
نگهداری و تعمیرات نظیر یافتن نقاط احتمالی خرابی تجهیزات ، به طور مکرر کنترل 
شوند. در صورت خرابی تجهیزات ، شرکت های مخابراتی می توانند با قطع عمده ای 
ــت رفتن طوالنی مدت درآمد و اعتبارشان شود.  ــوند که این منجر به از دس روبرو ش
ــرکتهــای مخابراتی می توانــد نظارت بالدرنــگ  از این رو، پذیـــرش IoT در ش

)Real time monitoring( را بر تجهیزات امکان پذیر سازد.

   امنیت فیزیکی
ــتقر است می  ــایت های راه دور که تجهیزات گران قیمتی در آن ها مس امنیت در س
تواند یکی از نگرانی های اساسی باشد. همچنین منابع دیگری مانند باتری و سوخت 
ــایت های از راه دور استفاده می شود.  نیز وجود دارد که برای اجرای تجهیزات در س
سرقت تجهیزات و منابع مصرفی می تواند برای شرکت های مخابراتی گران باشد. از 
این رو، شرکت های مخابراتی باید از اجرای پروتکل های امنیتی مؤثر اطمینان حاصل 
کنند. این شرکت ها می توانند دوربین های هوشمند IoT را در سایت های دور افتاده 
خود نصب کنند. دوربین های هوشمند قادرند هرگونه دستکاری در محل را تشخیص 

دهند و به مقامات مربوطه در زمان واقعی هشدار دهند.
ــان های RFID برای  ــرکت های مخابراتی می توانند از چراغ ها و نش همچنین، ش
تأمین امنیت محیط و محدود کردن دسترسی افراد غیر مجاز استفاده کنند. با این 
رویکرد ، شرکت های مخابراتی می توانند ) با بهرگیری از RFID ( برای دستگاه های 
ــود یک مرز جغرافیایی مجازی )ژئوفنس( ایجاد کنند. این ژئوفنس به ایجاد  IoT خ
ــد بهم پیوسته با دستگاههای IoT کمک می کند که فقط اجازه ورود افراد  یک س
ــرکتهای مخابراتی می تواند به اجرای  مجاز را می دهد. از این رو، اجرای IoT در ش

پروتکلهای امنیتی مؤثرتر کمک کند.

با بهره گیری از IoT در شرکت های مخابراتی،  رهبران 
کس��ب و کار قادر خواهند ش��د تا به حجم عظیمی از 
داده با اهمیت دس��ت یابند.  شرکت های مخابراتی 
می توانند با بهره گیری از داده های گردآوری شده،  

استخره��ای اطالعات ایجاد نمایند. 
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مقاله
تقوایی و مرادی

معاونت راهبری فنی مرکز ملی فضای مجازی

فهم بهتر و عمیق تر تعاریف و اکوسیستم هوش مصنوعی و تعیین جایگاه آن نسبت به 
علوم مرتبط )از جمله علوم شناختی(، در سیاستگذاری، قانونگذاری و برخورد بجا با این 
ــزایی خواهد کرد. هوش از دید تئوری، سیستم استخراج الگو و  فناوری نوین، کمک بس
الگوریتم از دل داده هاست. هوش مصنوعی یعنی چیزی خلق کنیم که هوش بیولوژیکی 
ــان را تقلید کند. ویژگی های کلیدی یک سیستم هوشمند، برخورداری از توانایی  انس
یادگیری بر اساس الگوها، تجارب و بازخوردهای تاریخی، توانایی استنتاج در موقعیت های 
مختلف و قابلیت تحلیل و حل مسائل است.نظریه آلن تورینگ، اولین تئوریسین هوش 
مصنوعی امروزه همچنان به عنوان اصلی ترین هدف در هوش مصنوعی مطرح است: »اگر 
یک ماشین قادر باشد که به تمامی پرسش هایی که از آن می شود پاسخ دهد و از جمالتی 
که یک انسان از آن استفاده می کند، بهره گیرد، آن موقع است که ما به آن ماشین، باهوش 
می گوییم.« به ایده تورینگ، ایرادات زیادی وارد شده است از جمله اینکه اساساً برخی از 

رفتارهای انسان هوشمندانه نیست؛ و بسیاری از رفتارهای هوشمندانه هم انسانی نیست!
ــیم بندی سیستم های هوشمند، وجود دارد؛ در رویکرد اول، تقسیم  دو رویکرد در تقس
بندی بر اساس میزان شباهت سیستم به هوش انسان صورت می گیرد. در این حالت، 
ــیم می شود. هوش مصنوعی ضعیف، در  هوش مصنوعی به دو نوع ضعیف و قوی تقس
صدد مدل کردن یکی از کارکردهای ذهن و مغز انسان مانند گرایش های بینایی ماشین، 
پردازش تصویر یا یادگیری ماشین است، اما هوش مصنوعی قوی، در صدد ایجاد سیستمی 
با هوشمندی کلی یک انسان است. این سیستم، اعمال پیچیده ذهن و مغز )B&M( را به 

شکلی که نمی توان تشخیص داد انسان است یا ربات، انجام می دهد.
در رویکرد دوم، سیستم های هوش مصنوعی بر اساس نوع فعالیت در یکی از سه گروه 

زیر جانمایی می شوند:
•هوش مصنوعی همکار )Assisted(: به فعالیتی که قبال انجام می شده، ارزش افزوده 
می بخشد. طبقه بندی تصاویر دارویی در نظام سالمت، پردازش خودکار مطالبات بیمه 

در امور مالی، نمونه هایی از هوش مصنوعی همکار هستند.
•هوش مصنوعی تقویتی )Augmented(: توانایی جدیدی را برای فعالیت های انسانی 
فراهم می کند و برای بخش های مختلف این امکان را بوجود می آورد تا کارهایی که قباًل 
قادر به انجام آن نبودند را انجام دهند. هوش تقویتی، بر خالف هوش همکار، اساساً ماهیت 
کار را تغییر می دهد و مدل های تجاری نیز متناسب با آن تغییر می کنند. شبیه سازی 

عملکرد اندام از کار افتاده، نمونه ای از هوش مصنوعی تقویتی است.
•هوش مصنوعی خودمختار)Autonomous( : سیستم های اطالعاتی خودمختاری 
هستند که بدون دخالت و نظارت مستقیم انسان تصمیم می گیرند. مانند سیستم هایی 
که بمب ها را دفع کرده، داده هایی را در اعماق دریا جمع می کنند، ایستگاه های فضایی 
را محافظت می کنند و یا سایر وظایف را برای افراد در فضای ناامن به صورت خودمختار 
ــتم الهام گرفته از هوش مصنوعی تقریباً در هر زمینه ای )اعم از  انجام می دهند.سیس
خدمات بهداشتی، آموزشی، امنیت عمومی، امور مالی، توسعه بین المللی، اتوماسیون، رسانه 
اجتماعی، فروش، بازاریابی، هنر و ...( کاربرد دارند. انتظار می رود استفاده از هوش مصنوعی، 
بهبود در تولید و بهره وری، صرفه جویی در وقت و پیش بینی های بهتر )که موجب تصمیم 
ــند. ممکن است در کنار  ــته باش گیری های بهینه و به موقع می گردد( را به همراه داش
پیامدهای مثبت این فناوری، پیامدهای منفی نظیر تسخیر زندگی بشر، انتشار اخبار جعلی 
و ایجاد هویت های جعلی مانند Deepfake )که منجر به تضعیف حس اعتماد میان 
شهروندان و دولت شده(، عدم هماهنگی نوآوری فناورانه در این حوزه با نیازهای اخالقی 
جامعه و همچنین رقابت کشورها و شرکتهای بزرگ فناوری در تجمیع داده مرتبط با افراد 
)به عنوان عاملی برای ایجاد برتری اقتصادی، پزشکی و امنیتی در سراسر جهان( و ظهور 
استعمار سایبری جهت شناخت و کنترل سایر جوامع و زیست بوم های در حال توسعه، 
تضعیف راهکارهای سنتی در حکمرانی و تغییر معادله »قدرت« را هم به همراه داشته باشد.

برخی از آمارهای پیش بینی شده در حوزه هوش مصنوعی عبارتند از:
•تا سال ۲۰۲۵ ، هوش مصنوعی درآمد 9۰ میلیارد دالری خواهد داشت.

•تا سال ۲۰3۰ چین بیشترین بهره از هوش مصنوعی را )معادل 7 تریلیون دالر( خواهد 
داشت.

•هوش مصنوعی تقویتی تا سال ۲۰3۰ بیشترین ارزش )حدود ۴۴ درصد( را برای کسب 
و کارها ایجاد می کنند.

•تا سال ۲۰19 بانک ها ۲۰ درصد از ۴1.۵ میلیارد دالر بودجه جهانی سامانه های شناختی 
را به خود اختصاص خواهند داد.

•سرمایه گذاری برای استارتاپ ها در حوزه هوش مصنوعی در نیمه دوم سال ۲۰19 برابر 
7.۴ میلیارد دالر است.

برخالف تصور، ذهن بشر از مغز او بسیار پیچیده تر است. ذهن و مغز انسان)B&M(  در ۵ 
 B&M تا ۶ سال اولیه زندگی شکل می گیرد. از این رو بسیاری از دانشمندان معتقدند که
خاص انسان است و به همین دلیل از واژه »human mind« استفاده می کنند. حاالت 
مغز را می توان به عنوان فعالیت های سیستم مغزی یا سیستم عصبی مرکزی در نظر گرفت 
 MRI و X به نحوی که بر بدن ظاهر می شوند و با دستگاه هایی مثل اسکنرها، اشعه های
اندازه گیری می شوند. ولی حاالتی از قبیل احساسات، افکار، تمایالت، تالمات و ایده ها و 
حساسیت ها و ... اشیاء مادی قابل مشاهده نبوده و انتزاعی هستند. پردازش اطالعات ذهنی 
نیاز به انتزاع عمیق دارد که تنها با نمایش نمادین و پردازش روی نمادها امکان پذیر است.
به عقیده بعضی از متخصصان سیستمی که مانند انسان دارای B&M باشد، با استفاده 
از هوش مصنوعی قابل پیاده سازی نیست چرا که اعمال پیچیده مغز در سطح نرونی 
اتفاق می افتد و پیچیدگی های فراوانی دارد که هوش مصنوعی قادر به شبیه سازی آن 
ــت. ذهن عالوه بر calculation نسبت به computation  هم اقدام می کند.  نیس
ــه ورزی و  Computation برخالف calculation در ذات خود خردورزی و اندیش
 computation استنتاج گری، بهینه سازی و آینده نگری دارد و ذهن، دارای قدرت
است. عالوه بر این، متغیرها و پارامترهای ذهن را نمی توان به طور مستقیم اندازه گیری 
کرد چرا که اینها معادل با هیچ یک از حاالت یک ماده یا نوعی از انرژی نیستند که بتوان با 
دستگاه ها اندازه گیری نمود. به عنوان مثال، در سیستم های دینامیکی متعارف چیزی به 
نام »نیت« لحاظ نمی گردد؛ در حالی که نیت در B&M نقش بزرگی دارد. از سوی دیگر، 
سیستم های مصنوع بشر توسط ذهن و مغز او مورد بررسی قرار می گیرند. بنابراین تجزیه 
ــط ماشین ها )که مصنوع بشری هستند( امر پیچیده و دشواری  و تحلیل B&M توس
است. برهمین اساس، دیدگاه واحدی در خصوص امکان ساخت ماشینی با قدرت ذهن 
بشر وجود ندارد. همه این موضوعات موجب می گردد که »علوم شناختی« بعنوان یک 
مطالعه بین رشته ای با مجموعه ای از دانش های مختلف از جمله روانشناسی، فلسفه ذهن، 
زبان شناسی، ریاضیات و فیزیک و هوش مصنوعی مرتبط بوده و از این علوم برای شناخت 
ذهن و مغز انسان کمک بگیرد.تدوین استانداردها، الزامات، مشخصات و دستورالعمل ها در 
حصول اطمینان از اینکه فناوری های هوش مصنوعی، اهداف مطلوب را همراه با عملکرد 
مناسب و به صورت ایمن پیش می برند، اهمیت ویژه ای دارند. سه نوع استراتژی در مورد 

پیشرفت فناوری هوش مصنوعی وجود دارد:
•سیاست هایی که بر الگوی انتشار و توسعه هوش مصنوعی تمرکز دارند؛

•سیاست هایی که بر پیامدهای انتشار و توسعه آن متمرکز هستند؛
•سیاست های ترکیبی؛

ــورهای صاحب فناوری، در حوزه استاندارسازی این فناوری نوظهور  ــاس، کش بر این اس
اقداماتی را صورت داده که از جمله می توان پیش نویس برنامه دولت فدرال آمریکا برای 
تدوین استانداردهای فنی و ابزارها در توسعه و انتشار هوش مصنوعی، راهبرد ملی هوش 
ــت ترکیبی اتخاذ کرده و برنامه توسعه هوش مصنوعی چین که  مصنوعی کانادا سیاس
شامل سیاست های آموزش، دستیابی به مهارت ها و هنجارهای اخالقی و امنیت و طرح 
»هماهنگی هوش مصنوعی« اتحادیه اروپا که سیاست ترکیبی را در دستور کار خود قرار 

داده است، اشاره نمود.

هوش مصنوعی و علوم شناختی 



13
98

اه 
ر   م

��
مه

 / 4
ه  9

مار
ش

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

28

تولید ملی

خوشبختانه با ساخت مودم های ایرانی ارگ جدید، به خودکفایی رسیده ایم

جایگزینی مودم های تولید داخل U.TEL با نمونه های خارجیشرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید

وزیر صمت در حاشیه  بازدید از کارخانه  خدمات مخابراتی ارگ جدید:

از توان کارخانه  مخابراتی ارگ جدید برای تولید قطعات الکرتونیکی خودرو استفاده شود
ــاخت داخل کارخانه   وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از خط تولید مودم های س
خدمات مخابراتی ارگ جدید با نام تجاری  U.TEL، عنوان کـرد: خوشبختانــه امــروز 
می توانیم به این موضوع تاکید داشته باشیم که در ساخت مودم به خودکفایی رسیده ایم.

دکتر رضا رحمانی در برنامه  بازدید خود از منطقه  ویژه ی اقتصادی ارگ جدید بم، ضمن 
ــاخت داخل  حضور در کارخانه  مخابراتی ارگ جدید و بازدید از خط تولید مودم های س
این کارخانه با نام تجاری U.TEL، بیان کرد: نمونه هایی از نهضت ساخت داخل را در 
ــاخت مودم به خودکفایی  ــای خود دیدیم و می توانم اعالم کنم که در حوزه س بازدیده
رسیدیم و اگر واحدهایی که در این حوزه بازدید کرده ام با تمام ظرفیت خود کار کنند 

دیگر نیازی به واردات این کاال نداریم.

او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه کمبود قطعات الکترونیکی، مشکل صنعت 
خودروی کشور است، افزود: بخش عمده  دپوی خودروها در پارکینگ خودروسازان ناشی از 
عدم واردات قطعات مورد نیاز الکترونیکی است که در بازدیدهای امروز شرکت هایی را دیدم 
که تولیدات مهمی داشتند و توافقاتی شد که این شرکت ها نیاز داخل را مرتفع کنند و این 
در راستای خودکفایی است. وزیر صمت همچنین به دکتر فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایران 
خودرو که او را در این بازدید همراهی می کرد،  پیشنهاد داد که با توجه به شرایط تحریم، 

شرکت ارگ تلکام در سال 13۸۰ و با جذب برخی نامداران صنعت مخابرات و با اتکا به 
نیروهای جوان و با انگیزه تاسیس و در ابتدا با هدف ارائه سرویس های مخابراتی و اطالع 
ــانی)ICT(  به شرکت های تابع گروه صنایع خودرو سازی کرمان شروع بکار کرد و  رس
اکنون پس از گذشت نزدیک به دو دهه توانسته با داشتن رتبه یک صالحیت پیمانکاری در 
رشته مخابرات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به عنوان مجری 
موفق در زمینه طراحی، تامین تجهیزات، نصب، راه اندازی، آزمایش و تحویل و نگهداری 

سیستم های مخابراتی به پهنه ایران بزرگ مطرح شود.

به همت چندین ساله  متخصصان و کارشناسان شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید، 
طی ماه های اخیر و با توسعه  شبکه  بازار و نظر به استقبال کاربران، جایگزینی مودم های 
تولید داخل U.TEL با نمونه های خارجی آغاز شده است که در سبد متنوع محصوالت 
ــان تجاری، مودم های ایرانی LTE با قابلیت استفاده از سیم کارت هم به چشم  این نش

می خورد.
مهندس مهرداد میراسماعیلی، مدیرعامل شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید پیرامون 
ــرکت توضیح داد: U.TEL محصول داخلی و ثبت شده  ما در  مودم های تولیدی این ش
کشور است و نزدیک به هفت سال است که فعالیت می کند و در بین مردم جا افتاده است. 
با توجه به اینکه محصول داخلی است، بازخوردهای خوبی از مردم گرفتیم و پیش بینی 

می کنیم که به زودی به کشورهای منطقه، صادرات داشته باشیم.

از توان تولیدی کارخانه  هایی همانند کارخانه  مخابراتی ارگ جدید که سابقه  تولید قطعات 
الکترونیکی مورد نیاز صنعت خودروسازی کشور را دارد، برای تولید در این حوزه استفاده 
شود.او با تاکید بر ضرورت جدی نگاه کردن به ساخت داخل، گفت: همه باید پای کار بیایند 

و این یکی از راهکارهای حفظ وضعیت موجود و رونق تولید است.
گفتنی است؛ مدیرعامل کارخانه مخابراتی ارگ جدید در بازدید وزیر صمت از خط تولید 
این کارخانه در حوزه  تولید مودم، به سابقه همکاری و حمایت شرکت مخابرات ایران و 
همراه اول با این شرکت و توافقات اخیر با ایرانسل برای استفاده از مودم های ساخت داخل 
ارگ جدید اشاره کرد و از حمایت های صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت معدن و 

تجارت، تشکر نموده که بستر اشتغال را در این منطقه محروم ایجاد کرده است.
ــابقه  این کارخانه در حوزه  تولید قطعات  ــماعیلی همچنین با اشاره به س مهرداد میراس
الکترونیکی خودرو در سال های پیش با دارا بودن کلیه استانداردهای بین المللی حوزه 
خودرو و تولید الکترونیک، آمادگی خود را برای استفاده مجدد از خط تولید موجود برای 

ساخت قطعات الکترونیکی  خودروهای داخلی، اعالم نمود.
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تولید مودم برای اولین بار است که در کشور اتفاق می افتد

تهدید تحریم ها را به فرصت تبدیل کردیم

ما این حرکت را نهضت ساخت داخل نامگذاری کردیم

حمایت مجلس از تولید داخل جدی است

وزیر صمت با اشاره به توان صنعت مخابرات کشور در تولید:

در پی خودکفایی کشور در ساخت مودم؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: 

اگر به اندازه نیاز کشور مودم تولید شود، واردات آن را ممنوع می کنیم

توجه به تولید داخل در حوزه   ICT قابل تقدیر است

وزیر صنعت معدن و تجارت، اظهار کرد: تولید مودم برای اولین بار است که در کشور اتفاق 
می افتد، در گذشته در این حوزه به طور کلی وابسته بودیم.

دکتر رضا رحمانی در دومین نشست تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت خودرو، 
گفت: در بازدیدی که هفته  گذشته از یک واحد تولیدی در بم داشتم، مدیر این واحد گفتند 

که سال قبل 3۵ نفر نیرو داشتند و هم اکنون تعداد آنها به 1۵۶ نفر رسیده است.
ــی که راجع به قطعات  ــرکت مودم تولید می کند و طی صحبت ــی، افزود: این ش رحمان
الکترونیکی با معاون امور صنایع وزارت صمت داشتند، مدیر این شرکت گفت که بسیاری 
از قطعاتی که وارد می شود را می توانند در داخل تولید کنند و به دلیل آنکه امسال این 

قراردادها را بستیم تعداد نیرو را افزایش دادیم و در حال توسعه هستیم.
وزیر صنعت معدن و تجارت، اظهار کرد: برای بنده چقدر لذت بخش بود که در یک منطقه  
محروم شاهد چنین رشدی بودم. ما قول دادیم که اگر به اندازه  نیاز کشور بتوانند تولید 

کنند، واردات این قطعات را ممنوع کنیم.
ــان کرد: البته تولید مودم برای اولین بار است که در کشور اتفاق می افتد،  وی، خاطرنش
در گذشته در این حوزه به طور کلی وابسته بودیم. در همین نمایشگاه اخیر )فرصت های 
ساخت داخل و رونق تولید( یک شرکت دانش بنیان با ایرانسل قراداد جدیدی را منعقد 
کرد و ایرانسل نیز قول داد اگر همه نیاز را برآورده کنید، واردات انجام نمی دهد. ما نیز این 

نهضت را نهضت ساخت داخل نامگذاری کردیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، می گوید: در حوزه  ICT و دیگر حوزه ها با وجود 
تحریم ها، تالش کردیم و با شدت بیشتری به تولید داخل روی آوردیم که قابل تقدیر است 

و مجلس نیز از این تولیدات داخلی حمایت می کند.
دکتر ولی ملکی در گفت وگو با خبرنگار سیتنا، پیرامون ساخت محصوالت تولید داخل 
حوزه  ICT همچون مودم ایرانی، گفت: یکی از وظایفی که مجلس داشته و بر اجرای آن 
تاکید جدی دارد، حمایت از تولید داخل و به کار انداختن مراکز تولیدی، واحدهای ساخت 

داخل و کمیته های حمایت از ساخت داخل در مجلس است.
نماینده  مردم مشکین شهر در مجلس، اظهار کرد: تمام فعالیت هایی که مجلس در این 
راستا انجام می دهد، با توجه به این سیاست است و وزارت صنایع نیز ملزم شد نسبت به 

ساخت داخل توجه ویژه ای داشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خاطرنشان کرد: وقتی می گوییم ساخت داخل 
یعنی محصولی که امکان تولید داخلی آن وجود دارد، لذا در این راستا حتی در ساخت 

قطعات الکترونیکی که در صنایع خودرویی مشکل داشتیم نیز به نتیجه رسیدیم.
ملکی، گفت: ما ناگزیریم راهی برای رفع تحریم ها باز کنیم که یکی از این راه ها تبدیل 
تهدید به فرصت است. در دوره  تحریم توجه به ساخت داخل و حمایت از تولید داخل الزم 

است. تحریم در همه جا و همیشه بوده اما در کشور ما تحریم ها بیشتر است.
وی، اظهار کرد: باید این را بدانیم که »نیاز« پدر اختراع است. وقتی انسان به چیزی نیاز 

داشته باشد، راه حل رفع آن را پیدا می کند.

ملکی، افزود: در حوزه ی ICT و دیگر حوزه ها با وجود تحریم ها، تالش کردیم و با شدت 
ــتری به تولید داخل روی آوردیم که قابل تقدیر است و مجلس نیز از این تولیدات  بیش

داخلی حمایت می کند.
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به جلو

ورود به IPV6 برای پیشبرد پروژه   اینترنت اشیاء در کشور ضروری است
محسن سپاسی؛ عضو هیات  علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات:

رتبه  72 ایران در حوزه   IPV6؛ ایران جلوتر از پاکستان، ترکیه و عراق

IPV6 آخرین نسخه پروتکل اینترنت است که دستگاه ها را از طریق اینترنت شناسایی 
می کند. هر دستگاهی که از اینترنت استفاده می کند از آدرس »آی پی« منحصربه فرد خود 

به منظور برقراری ارتباط اینترنتی بهره می برد.
ــه ای است که پروتکل به وسیله  آدرس IP یا Internet Protocol Address شناس
آن می فهمد که داده ها یا درخواست ها به کدام کامپیوتر فرستاده یا از کدام یک دریافت 
ــد. به این ترتیب، آدرس آی پی درست مثل آدرس های دقیق محل زندگی و  خواهند ش
یا کار هر شخص و یا همانند کد پستی موردنیاز برای ارسال ایمیل است.با توجه به رشد 
اینترنت و افزایش دستگاه هایی که از پروتکل اینترنت استفاده می کنند همچون رایانه های 
شخصی و گوشی های هوشمند، در آینده نزدیک هیچ آدرس های اینترنتی در نسخه قبلی 
پروتکل IPV4 باقی نخواهد ماند و کمبود این آدرس مشکالتی برای شرکت های دولتی و 
خصوصی ایجاد می کند،نسخه فعلی یا همان  IPV4، از آدرس های 3۲ بیتی تشکیل شده 
ــت؛ بدین معنی که این فضا اجازه آدرس دهی حدود ۴.3 میلیارد آدرس را می دهد،  اس
ــیلیون!( IP منحصربه فرد را دارد.  درحالی که IPV6 توانایی ایجاد 3۴۰ تریلیون )آندس
ــه رقمی تشکیل می شد، اما IPV6 یک آدرس اینترنتی  IPV4 از چهار گروه یک تا س
ــت )شامل ۸ بخش 1۶ بیتی( که به صورت هگزادسیمال )دستگاه اعداد  1۲۸ بیتی اس

مبنای 1۶( نوشته می شود و اجزای آن با استفاده از کالِن ):( از هم منفک می شوند.

   مزایای IPV6 چیست؟
افزایش فضای آدرس دهی، پیکربندی خودکار، مسیریابی کاراکتر،  سهولت در ارتباطات 
چندگانه و پشتیبانی قوی از امکانات چندبخشی ازجمله مزایای نظام آدرس دهی نسخه ۶  
در مقایسه با نسخه ۴ است.اما جدا از آن ها، امنیت باالتر و بازده بیشتر اصلی ترین ویژگی 
است که IPV6 را از IPV4 متمایز می کند.  IPV6 با رمزگذاری و کدگذاری داخلی 
طراحی شده است این قابلیت به صورت اختیاری در IPV4 وجود دارد ولی  این قابلیت 
ــبکه کدگذاری می شود  ــت و هر Packet در ش باوجود IPsec در IPV6 اجباری اس
درنتیجه بسیاری از حمله ها و مشکالت نرم افزارهای مخرب اینترنتی غیرممکن خواهد شد 
و یا حداقل بسیار کمتر خواهد شد.همچنین IPV6 تغییراتی در روش ارسال بسته های 
ــکل گیری آن ها ایجاد کرده که باعث بازده بیشتر و کاهش از دست رفتن  اطالعات و ش
)Packet Lost( احتمالی Packet ها می شود. درنتیجه موجب باال رفتن اطمینان و بازده 
شبکه می شود. بازده IPV6 در VoIP و پخش فایل  های ویدئویی به طور چشم گیری از 

IPV4 باالتر است.

   چه کسانی در حال استفاده از IPV6 هستند؟
اپراتورهای تلفن همراه و ارائه دهندگان خدمات اینترنت )ISP( ها اولین گروه هایی بودند 
که از IPV6 استفاده کردند، در این راه اپراتورهای تلفن همراه پیشرو بودند. به عنوان مثال 
9۰درصد ترافیک شبکه شرکت T-Mobile در ایاالت متحده و بیش از ۸۲.۲۵درصد از 
ــرکت Verizon Wireless بر روی پروتکل IPV6 در حال ردوبدل شدن  ترافیک ش

عضو هیات  علمی پژوهش�گاه ارتباطات و فناوری اطالعات با اش�اره به کندی گذر شرکت های ایرانی به IPV6، گفت: ش�رکت های ایرانی باید برای ورود به این حوزه 
زمینه سازی الزم را انجام دهند و ضروری است بسیاری از تجهیزات و نرم افزارها بروز رسانی شوند. مدیریت بیلینگ، نگهداری تجهیزات و نرم افزارهای این شرکت ها 

باید قابلیت ورود به عرصه IPV6 را پیدا کنند.

ــت. شرکت های Comcast و AT&T به ترتیب ۶۵و ۶3 درصد شبکه های خود را  اس
 Alexa راه اندازی کرده اند.  امروز حدود 3۰ درصد از 1۰۰۰ سایت برتر IPV6 مبتنی بر

از طریق IPV6 قابل دستیابی هستند.
ــی Deployment State of IPV6 ۲۰17 کمتر از  ــن اینترنت ــق گزارش انجم طب
 IPV6 ــبکه های خود را مبتنی بر پروتکل ــرکت های در حال تأسیس ش یک چهارم ش
طراحی و پیاده سازی می کنند. عالوه بر این به علت عدم سازگاری برخی از نرم افزارها با 
IPV6 استفاده از این پروتکل به تعویق افتاده است. به عنوان مثال بر اساس یک گزارش 
در ژانویه ۲۰17 وجود یک اشکال در ویندوز 1۰،” تالش مایکروسافت برای راه اندازی یک 

شبکه IPV6 در دفتر سیاتل را با مشکل مواجه کرد”.

   IPV4  چه زمانی کنار گذاشته خواهد شد؟
هیچ وقت IPV4 ها به پایان نمی رسند چراکه هنوز IP هایی برای فروش و یا استفاده 
ــتفاده قرار  مجدد وجود دارند و آدرس های باقیمانده برای مهاجرت به IPV6 مورد اس
خواهد گرفت. هیچ تاریخ رسمی برای پایان استفاده از IPV4 اعالم نشده است، بنابراین 
 IPV6 سایت های بیشتری از IPV6 جایی برای نگرانی وجود ندارد. با گسترش بیشتر
ــتفاده از IPV۶ ارتقا  ــتیبانی می کنند و کاربران بیشتری تجهیزات خود را برای اس پش
ــود.در حال حاضر در کشورهای  می دهند و درنهایت جهان به آرامی از IPV4 دور می ش
ــورهای مرکزی شبکه اینترنت مراحل گذر از IPV4 به  مختلف جهان خصوصاً در کش
ــت و اگر ما خود را به این سطح نرسانیم در آینده ازنظر فنی با  ــخه۶ رو به اتمام اس نس
ــد خصوصاً آنکه برای ورود به  نسل پنجم شبکه  ــکالت متعددی مواجه خواهیم ش مش
ارتباطی )5G( که به دنبال خود توسعه فّناوری های نوین ازجمله اینترنت اشیا را به دنبال 

دارد چاره ای جز مهاجرت از  IPV4 به IPV6 باقی نمی ماند.

   ورود به IPV6 ضرورت اینترنت اشیاء است
محسن سپاسی، مدیر پروژه گذر به IPV6 در شبکه IP کشور با تأکید بر ضرورت ورود 
به IPV6 برای پیشبرد پروژه  ی اینترنت اشیاء در کشور، گفت: IPV6 پیش نیاز توسعه 
 IPV4 اینترنت اشیاء در کشور است و برای پیشرفت در این پروژه باید هر چه سریع تر از
گذر کرده و به IPV6 مهاجرت کنیم.عضو هیات  علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری 
اطالعات با اشاره به کندی گذر شرکت های ایرانی به IPV6، گفت: شرکت های ایرانی باید 
برای ورود به این حوزه زمینه سازی الزم را انجام دهند و ضروری است بسیاری از تجهیزات 
ــانی شوند. مدیریت بیلینگ، نگهداری تجهیزات و نرم افزارهای این  و نرم افزارها بروز رس
شرکت ها باید قابلیت ورود به عرصه IPV6 را پیدا کنند.سپاسی حرکت کشور به سمت 
IPV6 را قابل قبول عنوان کرد و با اشاره به رتبه 7۲ ایران در عرصه ورود به IPV6 در 
جهان، گفت: ایران در این حوزه از کشورهای پاکستان، ترکیه و عراق جلوتر است و جایگاه 

خوبی دارد و این پروژه اکنون در اجرا شتاب دوچندانی گرفته است.

 سازمان فناوری اطالعات مسئولیت رسمی کشور برای ورود به IPV6 را دارد
 IPV6 وی با اشاره به اینکه سازمان فناوری اطالعات مسئولیت رسمی کشور برای ورود به
را دارد، گفت: سازمان فناوری اطالعات در حوزه IPV6 پروژه ای را به  صورت پایلوت در 
دست اقدام دارد که برخی شرکت ها مانند زیرساخت، آسیاتک و رایتل در آن همکاری 

می کنند. 
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بخش خصوصی در پیوند با دانشگاه، نقشی بسیار اساسی در پیشرفت علم و فن آوری دارد
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی:

صنعت باید اعتبارهای بیشرتی را برای حوزه تحقیق و توسعه اختصاص دهد

ــورای عالی انقالب فرهنگی گفت: بخش صنعت باید اعتبارهای بیشتری را  دبیر ش
برای حوزه تحقیق و توسعه اختصاص دهد و در تعامل با دانشگاه بتواند زمینه های 

ارتقای کیفیت صنعت را فراهم کند.
دکتر سعیدرضا عاملی در خصوص جلسه ۸۲1 شورای عالی انقالب فرهنگی که با 
ــه ابتدا سه نفر از اعضاء  ــد، عنوان کرد: در این جلس حضور رئیس جمهور برگزار ش
ــورای عالی انقالب فرهنگ نکاتی را در خصوص نرم افزارهای تصویری و ضرورت  ش
ــوزه و همچنین تذکراتی در خصوص  ــت گذاری و مقررات گذاری در این ح سیاس
ــلیمانی  ــورای عالی و ضرورت پیگیری آزادی دکتر س مطالعه تأثیرات مصوبات ش

متذکر شدند.
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی اضافه کرد: سپس رئیس جمهور و رئیس شورای 
عالی انقالب فرهنگی  در پاسخ به درخواست اعضاء شورای عالی، گزارش مبسوطی 
از سفر نیویورک به سمع اعضاء رساندند که حکایت از تدبیر هیئت و دقت در صیانت 

از مواضع اصولی جمهوری اسالمی ایران در حوزه روابط بین المللی می کرد.
ــرفت  ــه رصد پیش دکتر عاملی همچنین در ادامه با بیان اینکه موضوع اصلی جلس
ــت: گزارش ارائه شده در جلسه محصول  ــور بود، اظهار داش علم و فن آوری در کش
ــگاه های بزرگ کشور و جلسات مشترک با وزیر علوم، تحقیقات  نظر روسای دانش
ــاون علمی و فن آوری  ــکی، مع ــت، درمان و آموزش پزش ــن آوری، وزیر بهداش و ف
ــالمی و  ــورای اس ــیون های مرتبط در مجلس ش ــای کمیس ــور و روس رئیس جمه

کارشناسان خبره حوزه سیاست گذاری علم و فناوری بود.
ــورای عالی انقالب فرهنگی با اشاره به اینکه سؤال اصلی گزارش »گره های  دبیر ش
ــگاه، صنعت و جامعه« و »چگونگی بهره برداری بهتر از دانشگاه«  اصلی رابطه دانش
ــه برجسته و اطالعات و آمارهای جدی از آن  بود، گفت: یکی از نکاتی که در جلس
ــتخرج شد این بود که در کشور همه ظرفیت برای پیشرفت علم و فن آوری را  مس
ــگاه نقش  روی دوش دولت می گذاریم درحالی که بخش خصوصی در پیوند با دانش

بسیار اساسی در پیشرفت علم و فن آوری در کشور دارد.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران در ادامه به آمارهای جهانی اشاره کرد و گفت: 
ــته اند،  ــت اختراع ۴۰ هزار ثبت اختراع داش ــرکت مهم جهانی در حوزه ثب 1۰ ش
درحالی که 1۰ دانشگاه برتر دنیا حدود ۲۰۰۰ ثبت اختراع داشته اند و این به خاطر 

نقش نوآوری در توسعه صنعت و فن آوری است.

وی تأکید کرد: لذا نباید این توقع را داشته باشیم که ثبت اختراع در حوزه نظری 
اتفاق بیافتد و در واقع در عرصه حل مساله است که نوآوری ها و ثبت اختراع محقق 

می شود.
ــب کار  ــی افزود: اختراع و نوآوری در حوزه کس ــورای عالی انقالب فرهنگ دبیر ش
ــکل روی می دهند و برای رسیدن به  ــاله ها با هدف گره گشایی مش معطوف به مس
ــد  ــب وکار صنایع و بنگاه های اقتصادی باید با رش ــتر در صنعت و کس توانایی بیش

تحقیق و توسعه؛ رشد اقتصادی و ثبت اختراعات مهم را محقق کنند.
ــتری را برای حوزه  ــش صنعت باید اعتبارهای بیش ــر عاملی تصریح کرد: بخ دکت
ــگاه بتواند زمینه های ارتقای  ــعه  اختصاص دهد و در تعامل با دانش تحقیق و توس

کیفیت صنعت را فراهم کند.
وی تصریح کرد: امروز بنگاه های بزرگ اقتصادی مثل فولکس واگن 19 میلیارد دالر 
را در سال ۲۰19 به بودجه تحقیق و توسعه اختصاص داده اند یا شرکت آلفابت که 
شرکت مادر گوگل است به رقم 1۶ میلیارد دالر و آی بی ام نزدیک به 1۰ میلیارد 

دالر برای تحقیق و پیشرفت و توسعه رسیده اند.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران گفت: باید ببینیم بنگاه های بزرگ کسب وکار 
ایران چه مقدار به این امر مهم که نقش کلیدی در پیشرفت و کیفیت دارد؛ اهمیت 

داده اند.
ــورای عالی انقالب فرهنگی گفت: در جلسه بر این نکته تأکید شد که باید  دبیر ش
ــب وکارها در  ــگاه و بازار و کس راهکارهای تکمیل این چرخه را پیدا کنیم تا دانش
ــترک موفق به روندهـای شتابنــده بزرگ در مسیــر پیشرفت کشور  پرتو کار مش

شوند.
ــور امروز در نقطه اوج قرار دارد محصول رابطه با  وی افزود: اگر صنعت دفاعی کش
دانشگاه است و اگر این زمینه ارتباطی که توانست قدرت بازدارندگی را برای کشور 
محقق کند را بتوانیم میان دانشگاه و بخش صنعت رقم بزنیم شاهد پیشرفت های 
قابل توجه در این بخش نیز خواهیم بود و اقتصاد کشور نیز توان بازدارندگی طمع 

دشمنان را محقق خواهد کرد.
ــالب فرهنگی نیز همچنان  ــورای عالی انق ــه آینده ش دکتر عاملی گفت: در جلس
ــور با نگاه به سه چرخه  ــرفت علم و فن آوری در کش موضوع رصد چالش های پیش

مهم در کشور یعنی دانشگاه، صنعت و جامعه را دنبال خواهیم کرد.

امروز بنگاه های بزرگ اقتصادی 
مثل فولکس واگ��ن 19 میلیارد 
دالر را در سال 2019 به بودجه 
اختص��اص  توس��عه  و  تحقی��ق 
داده ان��د ی��ا ش��رکت آلفابت که 
شرکت مادر گوگل است به رقم 
ب��ی ام  و آی  16 میلی��ارد دالر 
نزدیک به 10 میلیارد دالر برای 
تحقی��ق و  پیش��رفت و توس��عه 

رسیده اند.
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بــازار

تشریح نحوه سوءاستفاده از رویه مسافری در واردات گوشی تلفن همراه

معرفی نخستین گوشی که در کمتر از 30 دقیقه شارژ می شود

ساناز توکلی افشار

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت با اشاره به اینکه طرح رجیستری، 
طرح خوبی است که 13۰۰ میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل عوارض بر مالیات 
ــت گفت: مردم باید گوشی هایی خریداری کنند که از  ــی تلفن همراه داشته اس گوش

مجاری رسمی وارد شده است.
علی رهبری با بیان اینکه ورود موبایل به صورت مسافری، امتیازی قابل واگذاری نیست، 

از مهلت اعتراض برای کسانی که پیامک هشدار دریافت کرده اند، خبر داد.
وی با اشاره به سوءاستفاده های صورت گرفته در ثبت گوشی های قاچاق تحت عنوان 
گوشی های مسافری اظهار کرد: اخیرا گزارش به ما رسید که از واردات مسافری تلفن 
همراه سوء استفاده می شود. سواستفاده کنندگان به اطالعات مسافران به صورت غیر 
مجاز دسترسی پیدا می کردند و به نام آنها گوشی ثبت می کردند. تاکنون سوءاستفاده 
ــافری در واردات 37 هزار گوشی تلفن همراه محرز شده و بر همین اساس  از رویه مس
برای 7۰۰۰ گوشی  تلفن همراهی که در شبکه اپراتوری فعال شده اند، پیامک هشدار 

ارسال شده است.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر 
اینکه هیچ یک از این گوشی ها قطع نشده اند و صرفا پیامک هشدار برای آنها ارسال شده 
است افزود: از میان این 37 هزار گوشی تلفن همراه، تنها 7۰۰۰ گوشی موبایل داخل 
شبکه اپراتوری کشور فعال بوده که در 7 تا 1۰ روز منتهی به تاریخ ارسال پیامک، فعال 
ــده بودند و 3۰ هزار گوشی دیگر، نه سیم کارت داخلشان قرار گرفته و نه استعالم  ش

شده اند.
وی گفت: این موارد نشان می دهد 3۰ هزار گوشی فعال نشده در شبکه اپراتوری، در 
بازار توزیع نشده و به مصرف کنندگان نیز فروخته نشده اند و در واقع، سامانه همتا، با 
ــوء استفاده از اطالعات و سهمیه مسافران را مسدود کرد  این اقدام به موقع، اوالً راه س
و در وهله بعد از توزیع و فروش این کاالها و آسیب های بعدی برای مصرف کنندگان 

پیشگیری کرد.
وی بیان کرد: در یک مورد ستاد مبارزه با قاچاق کاال اعالم کرد یک نفر با سواستفاده 
از اطالعات مسافران، ۲۰۰۰ گوشی قاچاق را به صورت مسافری ثبت کرده است. طبق 

قانون این مسئله جرم و برای این فرد تشکیل پرونده داده شده است.
رهبری با تاکید بر اینکه نباید این 37 هزار گوشی را با سایر گوشی هایی که به دالیل 
ــدار دریافت  کرده اند، اشتباه گرفت، افزود: به منظور آنکه احیاناً هیچ  دیگر پیامک هش
حقی از دارندگان این 37 هزار گوشی موبایل ضایع نشود، مقرر شد دو دسته  از دارندگان 
ــافران واقعی که خودشان اقدام به وارد کردن تلفن همراه به  این موبایل ها، شامل مس

صورت مسافری کرده اند و همچنین افرادی که این تلفن های همراه را خریداری کرده اند، 
بتوانند با ارائه مدارک الزم از جمله پاسپورت و فاکتور خرید معتبر، در مهلت داده شده، 
مدارک مثبته خود را به ادارات صنعت، معدن استان های سراسر کشور ارائه دهند تا از 

غیرفعال شدن گوشی های تلفن همراه خود جلوگیری کنند.
وی در خصوص مهلتی که برای ارائه این مدارک داده شده است نیز گفت: حدود 7۰۰۰ 
گوشی تلفن همراه در تاریخ ۲۸ شهریور ماه، پیامک هشدار را دریافت کرده اند و از آن 
تاریخ به مدت یک ماه فرصت داشتند تا در صورت اعتراض، مدارک خود را ارائه دهند. 
ــایر تلفن های همراهی که به این شکل و شیوه وارد کشور شده اند نیز به  همچنین س
محض روشن شدن و از زمان دریافت پیامک هشداری، یک فرصت یک ماهه خواهند 

داشت.
ــدن و تجارت با تاکید بر  ــعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، مع ــس مرکز توس رئی
غیرقانونی بودن سوءاستفاده از رویه واردات مسافری گوشی تلفن همراه خاطرنشان کرد: 
بر اساس قانون، وارد کردن یک گوشی تلفن همراه برای مسافران در سال، امتیازی قابل 
واگذاری نیست که بتوان آن را در اختیار دیگرانی گذاشت که قصد دارند با این شیوه و 
شگرد، گوشی های قاچاق وارد شده به کشور را تطهیر کنند لذا به دنبال اقدامات قانونی 
انجام شده، سوءاستفاده کنندگان از این شیوه و شگرد و همچنین افرادی که مبادرت به 
خرید و فروش اطالعات مسافران کرده اند، توسط دستگاه های کاشف و ضابط، شناسایی 

و برخورد قانونی با آن ها انجام خواهد شد.

شرکت اوپو گوشی خاص خود را که دارای باتری توانمند و شارژر فوق سریع است، معرفی 
کرد.شارژر سریع تلفن همراه یکی از هدف هایی است که شرکت های مختلف فناوری در 
جهان با تالش بسیار همواره به دنبال دستیابی به آن هستند. حال اوپو با معرفی گوشی 
خاص خود که دارای باتری ۴ هزار میلی آمپر است و در کمتر از 3۰ دقیقه به صورت کامل 

انرژی از دست رفته خود را بازیابی می کند معرفی کرد.

رکورد قبلی کوتاه ترین زمان الزم برای شارژ نیز در اختیار شرکت اوپو بود. این شرکت پیش 
از دستیابی به رکورد جدید اعالم کرده بود تلفن همراه Find X Lamborghini اوپو با 
 Ace باتری 3۴۰۰ میلی آمپر در 3۵ دقیقه به طور کامل شارژ می شد. گوشی جدید اوپو که
نام دارد با شارژر ۶۵ واتی به مشتریان عرضه می شود. چنین توانایی در شارژ یک تلفن همراه 

تا حد زیادی توجه کاربران را به خود جلب می کند.
توانایی شگفت انگیز باتری تنها مزیت گوشی Ace اوپو نیست بلکه ویژگی های دیگری 
ــنپدراگون+ ۸۵۵، نمایشگر ۶.۵ اینچی با روزلوشن 1۰۸۰p و دوربین  نظیر پردازنده اس
ــل از دیگر قابلیت های این گوشی هوشمند است. پرچمدار جدید اوپو به  ۴۸ مگاپیکس
حسگر هایی خاص در دوربین خود مجهز شده است که با آنالیز تصویر بهترین نتیجه ممکن 
را ارائه می دهد.گوشی جدید اوپو با وجود مشخصات مناسب خود قیمتی تقریبا مناسب 
دارد و با هزینه ۴۲۰ دالر قابل خریداری است. شرکت اوپو با وجود اینکه نامی کمتر شنیده 
شده در میان شرکت های تولید کننده تلفن های همراه هوشمند در جهان است، ولی تالش 
زیادی برای ارتقاء کیفی سطح محصوالت خود انجام داده است و برنامه ریزی گسترده ای 

برای تولید محصوالت قدرتمند در آینده نیز انجام داده است.
با توجه به رقابت شدیدی که در میان غول   های فناوری وجود دارد شرکت هایی مانند اوپو 
باید با تولید دستگاه های با توانایی  های خاص کاربران را جذب کرده و زمینه پیشرفت خود 

را مهیا سازند.
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مشخصات گلکسی A91، در قامت یک پرچمدار فاش شد

سهم اندک گوشی های هوشمند 5G از بازار!

ــده از گلکسی A91، ما متوجه می شویم که گوشی آینده  ــاس اطالعات فاش ش براس
سامسونگ از لحاظ مشخصات داخلی یک هیوال است.

 S11 سامسونگ به سختی در حال کار روی خط تولید گلکسی نوت 1۰ الیت و گلکسی
الیت است، اما این دستگاه ها تنها میان رده هایی نیستند که این شرکت در دستور کار 
خود دارند. بر اساس گزارش های جدید این شرکت در حال توسعه یک گوشی جدید 
به نام گلکسی A91 است.براساس اطالعاتی که به تازگی از خبرگزاری های فناوری به 
دست آمده، گلکسی A91 یک گوشی به قدرتمندی گلکسی S10 و گلکسی نوت 1۰ 
است. دلیل این امر هم استفاده این دستگاه از تراشه Snapdragon ۸۵۵ است که در 
دستگا ه های رقبای این شرکت مانند Pro 7 OnePlus نیز دیده می شود. سامسونگ 

در نظر دارد این تراشه را با یک رم ۸ گیگابایتی و حافظه داخلی 1۲۸ گیگابایتی ادغام 
کند. عالوه بر این و برخالف گلکسی نوت 1۰، گلکسی A91 از حافظه خارجی میکرو 

اس دی برای گسترش فضای ذخیره سازی تا ۵1۲ گیگابایت پشتیبانی می کند.
همراه با مولفه های ذکر شده یک باتری ۴۵۰۰ میلی آمپری همراه با پشتیبانی از فناوری 
شارژ سریع ۴۵ واتی سامسونگ نیز در این گوشی وجود دارد که در گلکسی نوت 1۰ 
پالس دیده می شد. همان طور که احتماال تاکنون متوجه شده اید مشخصات گلکسی 
A91 بسیار به گلکسی 5G A90 شباهت دارد. اطالعاتی که امروز فاش شد به ما گفت 
که در واقع این گوشی یک نسخه 4G LTE از همان مدل 5G است که دارای سرعت 

شارژ سریع تر و دوربینی بهبود یافته است.
گلکسی A91 دارای صفحه نمایش بزرگ ۶.7 اینچی سوپر امولد Infinity-U است 
که حاشیه های کناری نازکی دارد و در باالی آن یک ناچ قطره ای جای گرفته است. این 

ناچ نیز خود میزبان یک دوربین سلفی 3۲ مگاپیکسلی است.
در کنار آن نیز یک پنل پشتی پالستیکی قرار دارد که دوربین اصلی عمودی را روی 
ــت. سنسور اصلی این دوربین ۴۸ مگاپیکسلی بوده و دارای تثبیت  خود جای داده اس
ــت که در گلکسی 5G A90 یافت می شود. همچنین یک  کننده تصویر اپتیکالی اس
سنسور ۵ مگاپیکسلی تشخیص عمق و یک لنز ارتقاء یافته اولتراواید با رزولوشن متغیر 

۸ الی 1۲ مگاپیکسلی دوربین اصلی را همراهی می کنند.
سامسونگ گلکسی A91 را احتماالً در اوایل سال ۲۰۲۰ معرفی خواهد کرد. شاید در 
اواخر ماه فوریه در MWC در کنار سایر مدل های گلکسی A این اتفاق رخ دهد. این 
پیش بینی مبتنی بر این واقعیت است سامسونگ به طور معمول اولین نسخه های نرم 

افزاری خود را در پرچمداران گلکسی S در ماه فوریه عرضه می کند.

موسسه آماری و تحقیقاتی IDC به تازگی برآورد و اعالم کرده است که تا سال ۲۰۲3 
میالدی تنها ۲۸.1 درصد از گوشی های هوشمند به قابلیت پشتیبانی از شبکه 5G مجهز 

خواهند بود.
با توجه به تالش کشورهای مختلف و پیشرفته در جهان برای توسعه و برقراری شبکه 
نسل پنجم اینترنت همراه 5G ، بسیاری از شرکت های تولیدکننده موبایل و غول های 
ــی های هوشمند و  تکنولوژی نیز با بهره گیری از فناوری های مربوطه، جدیدترین گوش
پرچمدار خود را به قابلیت پشتیبانی از شبکه 5G مجهز کرده اند تا در صورت راه اندازی و 
توسعه زیرساخت های الزم برای برقراری آن، کاربران و مشترکان بتوانند از خدمات اینترنت 

پرسرعت و سایر خدمات و امکانات آن بهره مند شوند.
حاال به تازگی کارشناسان و متخصصان فعال در موسسه تحقیقاتی و آماری IDC با انتشار 
گزارشی جدید برآورد و اعالم کرده اند که برخالف تالش مداوم سازندگان موبایل و استقبال 
کاربران و عالقمندان، تنها ۲۸.1 درصد از گوشی های هوشمند تا سال ۲۰۲3 میالدی به 

قابلیت پشتیبانی از شبکه 5G مجهز خواهند بود.
بر اساس گزارش وب سایت hindustantimes، این بدان معناست که روند استقبال 
کاربران از گوشی های مجهز به شبکه 5G با شیب بسیار کمی رو به رشد و صعودی خواهد 
بود و دلیل آن نیز احساس عدم نیاز به این قابلیت در دستگاههای الکترونیکی و هوشمند 

آنهاست.
این موسسه تحقیقاتی همچنین پیش بینی کرده است که تا سال ۲۰۲۰ میالدی تنها ۸.9 

درصد از گوشی های هوشمند موجود در بازارهای جهانی از این قابلیت بهره می برند.
کارشناسان بر این باورند که اگر صنعت خودروهای خودران و خانه های هوشمند به مرحله 
تکامل و شکوفایی برسند و از طرفی دیگر، غول های تکنولوژی شبکه اینترنت 5G را نیز 
در محصوالت خود به کار بگیرند، این روند سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد و طرفداران  و 
مشتریان بیشتری به سمت و سوی خریداری و استفاده از گوشی های هوشمند مجهز به 
شبکه 5G جذب خواهند شد.اوایل سال ۲۰1۲ میالدی بود که اتحادیه بین المللی مخابرات 
تحت نظر سازمان ملل برنامه ای را برای توسعه تیم ارتباطات بین المللی موبایلی  IMTبرای 

افق ۲۰۲۰ و فرای آن )IMT- 2020( آغاز کرد.

در نتیجه رسماً یک مسابقه جهانی برای تعیین نسل پنجم شبکه موبایل شروع شد و از 
آن پس، شاهد رقابت تنگاتنگی میان اپراتورهای اینترنت و تلفن همراه در سراسر جهان 
هستیم که هر یک به دنبال برقراری و راه اندازی نسل جدید و پرسرعت اینترنت 5G در 
کشورهای مختلفی همچون کره جنوبی، ژاپن، چین، ایاالت متحده آمریکا، استرالیا و غیره 

هستند و از توانایی ها و برنامه های خود در این زمینه رونمایی می کنند.
کشورهای بسیاری در سراسر جهان از جمله ایاالت متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، چین، 
کره جنوبی، ژاپن و بسیاری از کشورهای اروپایی و غیره با همکاری بزرگترین اپراتورهای 
جهان در حال برقراری نسل پنجم اینترنت همراه 5G هستند و در این زمینه فعالیت های 

گسترده ای را انجام داده اند.
ــرکت های مخابراتی و اپراتورهای فعال در جهان نظیر نوکیا،  ــیاری از بزرگترین ش بس
ــدت در حال رقابت برای راه اندازی  ــپرینت و غیره به ش ــون،  هواوی،  ال جی،اس اریکس
نخستین شبکه اتصال به اینترنت نسل پنجم 5G هستند. نسل پنجم شبکه تلفن همراه 
ــتانداردهای پیشنهادی برای نسل جدید ارتباطات سیار است که پس از نسل  5G ، اس

چهارم شبکه تلفن همراه فعلی ارائه می شود.
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عرضه  تبلت جدید آمازون با سرعت و عمر باتری باال

بلندترین موبایل دنیا با قابلیت تغییر رنگ!

مایکروسافت از هدفون بی سیم جدید خود رونمایی کرد

ــر اچ دی 1۰ خبر داده که یک تبلت  ــرکت آمازون از عرضه تازه ترین مدل تبلت فای ش
چندرسانه ای با قیمت مناسب بوده و نسل نهم تبلت های تولیدی این شرکت محسوب 
می شود.به گزارش نیواطلس، از جمله ویژگی های این تبلت می توان به پردازنده های 
ــریع تر و عمر باتری بیشتر اشاره کرد. همچنین شارژ باتری این تبلت هم با سرعت  س
بیشتری صورت می گیرد.فایر اچ دی 1۰ دارای نمایشگر 1۰.1 اینچی با تراکم پیکسلی 
۲۲۴ پیکسل در هر اینچ، سیستم صوتی دالبی اتمز، جک هدفون 3.۵ میلیمتری و بلندگو 
بوده و از آن می توان به راحتی برای مشاهده فیلم، پخش موسیقی و مطالعه کتاب و مجله 
استفاده کرد.این تبلت دارای پردازنده هشت هسته ای ۲ گیگاهرتزی، دو گیگابایت رم، 3۲ 
یا ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی قابل ارتقا به ۵1۲ گیگابایت با نصب کارت حافظه است. 

حداکثر میزان شارژ باتری این تبلت 1۲ ساعت است.
وب کم 7۲۰ پیکسلی ، سازگاری با وای فای و دوربین دو مگاپیکسلی در پشت، از جمله 
دیگر امکانات این تبلت است. تبلت مذکور با دستیار صوتی آلکسای آمازون نیز سازگاری 
دارد. این تبلت در چهار رنگ عرضه شده و قیمت مدل های 3۲ و ۶۴ گیگابایتی آن به 

ترتیب 1۵۰ و 19۰ دالر است. عرضه این محصول به بازار از 3۰ اکتبر آغاز می شود.

مایکروسافت در رویدادی که اخیرا برگزار کرده است از Surface Earbuds، هدفون 
بی سیم جدید خود با ظاهری عجیب، رونمایی کرد.اخیرا خبری در فضای مجازی درباره 
ــافت منتشر شد که بسیاری را شگفت زده کرد. در حالی که  محصول جدید مایکروس
 Surface Pro hybrid مایکروسافت از نسخه جدید و بروزرسانی شده تبلت خود با نام
با همان طراحی ظاهری قبلی و با قیمتی مناسب رونمایی کرد، ما اطالعات زیادی درباره 

هدفون های بی سیم تازه کار این شرکت از منابع معتبر فناوری به دست نیاوردیم.
Surface Earbuds رونمایی مایکروسافت از   

ــرایط باز هم این گجت جدید رونمایی شده و ما اکنون می توانیم  البته با وجود این ش
به اطالعات آن دسترسی داشته باشیم. این گجت های جدید که مدتی بود منتظرشان 

ــافت این محصول جدید خود را برای  بودیم Surface Earbuds نام دارند. مایکروس
رقابت با ایرپاد های اپل تولید کرده، اما مسئله ای در این میان وجود دارد که کمی رقابت 
را از گذشته سخت تر می کند. این شرکت مبتنی بر ردموند برچسب قیمتی باالتر از ۲۴9 
ــیم  ــته که در واقع گران تر از هدفون های بی س دالر روی Surface Earbuds گذاش

آمازون  Echo Buds با قیمت 1۲9 دالر است.
   طراحی عجیب هدفون های جدید مایکروسافت

ــکاران حرفه ای این  ــافت بدون در نظر گرفتن ورزش ــت که مایکروس کامال واضح اس
ــود را روی ترکیبی از  ــذاب را طراحی کرده و هدف خ ــیم براق و ج هدفون های بی س
استایل راحتی متمرکز کرده است. مطمئنا برای اینکه راحتی آن ها را امتحان کنیم باید 
کمی بیشتر صبر کنیم که این هدفون های بی سیم را در دنیای واقعی ببینیم و تجربه 
کاربران از آن ها را بررسی کنیم، اما در زمینه طراحی باید بگوییم که هرکسی در نگاه اول 
جذب Surface Earbuds نمی شود. در حالی که مطمئناً برای شکل منحصر به فرد 
این هدفون ها از شرکت سازنده آن ها قدردانی می کنیم باید بگوییم که شکل دایره ای و 

طراحی کلی آن در نگاه اول کمی مسخره به نظر می رسد.
ــرکت ادعا  ــافت باید بگوییم که این ش ــاخته جدید مایکروس در نیمه پر لیوان س
ــدای بی نظیری دارد که البته به  ــد هدفون های جدید آن توانایی تولید ص می کن
ــه شنیدن همچنین جمله ای را در هنگام رونمایی وسایلی  طور طبیعی ما همیش
مانند Surface Earbuds انتظار داریم. عالوه بر این ادعا، هدفون های بی سیم 
ــافت توانایی نگه داشتن شارژ تا ۲۴ ساعت را داشته و دارای فیلتر های  مایکروس
ــتگاه ها دو  ــتند. همچنین این دس ــطح باال هس ــی برای کاهش نویز س اختصاص

میکروفون دارند که هر دوی آن ها هنگام مکالمه روی صدا تمرکز می کنند.

اندی روبین، مدیر ارشد اجرایی شرکت اسنشال در توئیتر خود تصاویری از یک موبایل جدید 
منتشر کرده که بلندتر و نازک تر از موبایل های معمول است.به گزارش انگجت، تاکنون موبایل 
های زیادی در اندازه ها و اشکال گوناگون ساخته شده اند. اما به نظر می رسد دستگاه آینده 
شرکت اسنشال از بقیه متمایز است. این دستگاه »پروژه جم« ProjectGem نام دارد.اندی 
روبین یکی از بنیانگذاران اندروید و مدیر ارشد شرکت اسنشال در حساب کاربری توئیتر خود 
تصاویری از یک دستگاه جدید منتشر کرده که در مقایسه با موبایل های فعلی بلندتر و نازکتر 
ــت.  تصاویر دیگر این موبایل نشان می دهند پشت دستگاه یک ماده تغییر رنگ دهنده  اس
وجود دارد که از زوایای مختلف با رنگ های متفاوتی دیده می شود.اسنشال در دسامبر ۲۰1۸ 
میالدی اعالم کرد ادامه تولید موبایلPH -1 نخستین دستگاه این شرکت را متوقف کرده 

است. اما روبین قول داد آپدیت های نرم افزاری برای آن را منتشر کند.
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تلفن همراه دو نمایشگره به بازار آمد!

بــازار

شیائومی نمایشگر انعطاف پذیر 18 اینچی تولید می کند

دومین گوشی تاشو به زودی عرضه می شود

یک شرکت چینی واحدی با سرمایه گذاری 11.۲ میلیارد یوان برای تولید نمایشگرهای 
انعطاف پذیر ساخته است. طبق گزارش ها در این واحد نمایشگرهای انعطاف پذیر۶ تا 
1۸ اینچی ساخته می شوند.به گزارش گیزمو چاینا، در ماه جاری شرکت شیائومی از 
موبایل Mi Mix Alpha با نمایشگری خارق العاده رونمایی کرد که از هر دو طرف 
تا می شود. پس از رونمایی از موبایل مشخص شد  شرکت های شناخته شده ای مانند 
BOE، سامسونگ یا ال جی نمایشگر این موبایل را نساخته است، بلکه شرکت چینی 
ویژن ایکس نمایشگر تاشو این موبایل را ساخته است.طبق آخرین اطالعات به دست 
ــرکت » ویژن ایکس« مشغول احداث یک واحد تولید جدید در گوانگژو چین  آمده ش
است که نمایشگرهای انعطاف پذیرAMOLED را می سازد.  برای ساخت این واحد 
ــرمایه گذاری شده است.گزارش های مختلف حاکی از  تولیدی  11.۲ میلیارد یوان س
آن است که  این واحد قابلیت های باالیی دارد و از اتکای شرکت های چینی به تهیه 
کنندگان خارجی نمایشگر)مانند سامسونگ و ال جی( می کاهد. درهمین راستا واحد 

تولیدی مذکور قابلیت تولید نمایشگرهای AMOLED از ۶ تا 1۸ اینچی را دارد.
ــر 7.9۲ اینچی ویژن ایکس  ــگر انعطاف پذی ــل Mi Mix Alpha از نمایش در موبای

ــتفاده شده است. اما هنوز باید منتظر ماند تا نمایشگر انعطاف پذیر 1۸ اینچی آن  اس
ــد واحد تولیدی این شرکت از اهمیت  ــود.در کل به نظر می رس نیز به بازار عرضه ش
زیادی برخوردار است زیرا نمایشگرهای انعطاف پذیر پتانسیل های بسیاری را در حوزه 

محصوالت مصرفی الکترونیکی فراهم می کنند.

با گذشت یک ماه از عرضه نمایشگر تاشوی گلکسی فولد، هوآوی دومین مدل از این نوع 
گوشی ها را تا پیش از پایان ماه جاری میالدی به بازار عرضه می کند.

اگرچه به تدریج از تمرکز خبری بر روی گلکسی فولد سامسونگ کاسته می شود اما در 
چند هفته آتی بار دیگر شاهد بازگشت توجهات به سمت گوشی های تاشو خواهیم بود. 
دومین گوشی تاشوی جهان هنوز به بازار عرضه نشده و خبرها حاکی از آن است که 
کمپانی هوآوی تا پیش از پایان ماه جاری این کار را انجام خواهد داد.در صورتی که اخبار 
درز پیدا کرده صحت داشته باشند، گوشی تاشوی میت ایکس هوآوی با تغییرات کلیدی 

نسبت به طرح اولیه کمپانی عرضه خواهد شد.نمایشگر این گوشی هوشمند همچنان از 
بیرون به داخل تا خواهد شد. با توجه به حساسیت صفحه نمایش این مدل و تجربیات 
تلخ سامسونگ در این باره، انتظار می رفت تا هوآوی طراحی اولیه گوشی تاشوی خود را 
تغییر دهد اما این شرکت سهولت استفاده از صفحه نمایش و صرفه جویی در استفاده 
از تنها یک نمایشگر را اولویت خود قرار داده تا ببینیم چه چیزی برای تقویت این قطعه 

شکننده تغییر کرده است.  
یکی از تغییرات واقعی اعمال شده در مدل اصالح شده میت ایکس به سیستم داخلی آن 
مربوط می شود که پیش تر نیز به آن اشاره شده بود. در میت ایکسی که پایان ماه اکتبر 
)آبان( به بازار می آید، به جای پردازنده کرین 9۸۰ از پردازنده کرین 99۰ استفاده شده 
است. با توجه به این که این مدل از گوشی های هوآوی به هرحال از زمانی که مقرر شده 
بود دیرتر عرضه می شود، ممکن است شرکت سازنده آن را به پردازنده ای سریع تر و یک 
مودم 5G کارآمدتر مجهز کند.  در ویدئوی افشا شده از میت ایکس جدید، دکمه ای به 
چشم می خورد که با استفاده از آن می توان تای گوشی را باز کرد. این تغییر که پیش تر 
ــاره شده بود احتماال با هدف جلوگیری از فشار بیش از اندازه برای باز کردن  به آن اش
ــگر تاشو اعمال شده است.حال این که این دکمه تا چه مدت عمر خواهد کرد،  نمایش
خود مسأله دیگری است.میت ایکس هوآوی در بازارهای چین عرضه می شود و در مورد 

عرضه آن به بازارهای جهانی سخنی به میان نیامده است.

یک شرکت چینی به نام نوبیا گوشی جدیدی به نام زد ۲۰ را با دو نمایشگر روانه بازار 
کرده است. این گوشی ۵۲9 دالر قیمت گذاری شده است.

به گزارش انگجت، در شرایطی که برخی شرکت های چینی سازنده گوشی مانند اوپو 
و وان پالس تالش دارند با افزودن دوربین های سلفی کشویی به تولیدات خود مشتری 
جلب کنند، نوبیای چینی استراتژی جدیدی را در پیش گرفته و یک نمایشگر اضافی 

۵.1 اینچی را به پشت نمایشگر اصلی افزوده است.
در باالی این نمایشگر یک دوربین هم وجود دارد که گرفتن عکس های سلفی را ساده تر 
می کند. از این نمایشگر ثانوی می توان برای دسترسی راحت تر به اطالعیه ها و پیام ها 
استفاده کرد. برای صرفه جویی در مصرف باتری حتی می توان نمایشگر اصلی را از کار 

انداخت و از این نمایشگر استفاده کرد.
ــگر یادشده اجرا کرد. گوشی  همچنین می توان دو برنامه متفاوت را بر روی دو نمایش
یادشده مجهز به پردازنده قدرتمند اسنپ دراگون ۸۵۵ پالس بوده و دارای ۸ گیگابایت 
ــری، آداپتور ۲7  ــت. باتری ۴۰۰۰ میلی آمپ ــت حافظه داخلی اس رم و 1۲۸ گیگابای

واتی،امکان شارژ کل باتری در 1۰۰ دقیقه و نمایشگر اصلی ۶.۴۲ اینچی با دقت ۲3۴۰ 
در 1۰۸۰ پیکسل از جمله دیگر امکانات این گوشی است. دوربین سه گانه ۴۸، 1۶ و ۸ 
مگاپیکسلی با قابلیت زوم اپتیکال سه برابر و ضبط ویدئو با دقت ۸K هم برای گوشی 

مذکور پیش بینی شده است.
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رصد اطالعات تلفن همراه آمریکایی ها شدت می گیرد

سیستم عامل هواوی تا دو سال دیگر با »iOS« رقابت می کند

مودم نسل پنجم اپل برای آیفون سال 2022 عرضه می شود

تینا ضمیری آذر

آن سوی
مرزها

احزاب سیاسی آمریکا و ستادهای تبلیغاتی وابسته به آنها به دنبال بررسی دقیق اطالعات 
قابل استخراج از گوشی های هوشمند عموم مردم برای بهره برداری های انتخاباتی هستند.
به گزارش وال استریت، مهم ترین داده ای که احزاب سیاسی امریکا به دسترسی به آنها 
از طریق گوشی های هوشمند عالقه دارند، موقعیت مکانی هر فرد است که از طریق جی 
پی اس قابل دسترس است.ستادهای انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری امریکا، 
احزاب سیاسی و گروه های مختلف وابسته به آنها با جمع آوری اطالعات موقعیت مکانی 

هر مالک گوشی تالش می کنند رای دهندگان بالقوه خود را شناسایی کرده و با دستیابی 
به تصویری کلی و دقیق از این افراد برای جلب نظر آنها برنامه ریزی کنند.

از این طریق می توان دریافت هر فرد بیشتر در کجا سکونت دارد و محل کار و زندگی وی 
کجاست. بر همین اساس می توان برای جلب نظر افراد یادشده و ترغیب آنها به شرکت 
در برنامه های تبلیغاتی و انتخاباتی احزاب سیاسی که در نزدیکی محل کار و سکونت هر 
شخص برگزار می شود، برنامه ریزی کرد. همچنین با استفاده از این داده ها موقعیت یابی 
جغرافیایی برگزاری چنین برنامه هایی و ساماندهی آنها راحت تر و دقیق تر قابل انجام 

است.
زمانی که داده های جغرافیایی با اطالعات شخصی خاص هر فرد پیوند بخورد، ستادهای 
ــخاصی برای کمک مالی به ستادهای  ــت از چه اش انتخاباتی درخواهند یافت درخواس
انتخاباتی، احتماال به نتیجه بهتری منجر می شود و لذا دقیقا بر روی همین افراد متمرکز 

می شوند.
ــرایطی که هنوز قوانین خاصی برای جلوگیری از  ــان هشدار می دهند در ش کارشناس
سواستفاده های سیاسی از داده های جغرافیایی کاربران گوشی های هوشمند در آمریکا 
وجود ندارد، تداوم این وضعیت می تواند امنیت و حریم شخصی ده ها میلیون نفر را در 

ایاالت متحده به خطر بیندازد.

مدیر ارشد اجرایی هواوی طی مصاحبه ای ادعا می کند سیستم عامل هارمونی او اس تا ۲ 
دو سال دیگر می تواند با »آی.او.اس« اپل رقابت کند.

به گزارش گیزموچاینا، در اوایل سال جاری میالدی وزارت بازرگانی آمریکا هواوی را در 
فهرست سیاه خود قرار داد و آن را متهم به جاسوسی کرد.

به موجب این اقدام  رابطه شرکت های آمریکایی با هواوی تحت تاثیر قرار گفت. به 
ــرکت هواوی اجازه نداشت با گوگل همکاری کند و از سیستم عامل و  این ترتیب ش
ــتفاده کند. به همین دلیل هواوی اعالم کرد  سیستم عامل  ــن های آن اس اپلیکیش

مخصوص خود به نام هارمونی OS را روی موبایل هایش استفاده خواهد کرد.
ــت که بعدا مشخص شد هواوی از سال ۲۰1۲ میالدی به طور مخفیانه  این درحالی اس
روی یک پروژه OS فعالیت می کرده است. در حالیکه طبق گزارش های مختلف هواوی 
نخستین موبایل هوشمند مجهز به هارمونیOS را تا پایان سال به بازار عرضه می کند، این 
شرکت جدیدترین سری موبایل های خود )میت3۰( را با کمک پروژه منبع باز اندروید به 

بازار عرضه کرد. البته این موبایل ها از سرویس های گوگل پلی پشتیبانی نمی کنند.
ــرکت مانند  ــتم های دیگر این ش ــتم عامل هارمونیOS  روی سیس با این وجود سیس
ــدند. درهمین راستا به تازگی متن مصاحبه رن  تلویزیون های برند Honor عرضه ش
ژنگفی با نشریه فورچون منتشر شده است. او طی این مصاحبه ادعا کرده سیستم عامل 
ساخت این شرکت یا همان هارمونی OS تا ۲ سال دیگر می تواند با رقبای بزرگی مانند 

iOS اپل رقابت کند.
او در این باره گفت: فکر می کنم این فرایند کمتر از۲ تا 3 سال طول بکشد. من رهبری 
شرکت را برعهده دارم و باید درباره بیان بازه زمانی دقیق کمی محتاطانه صحبت کنم. 

درغیر این صورت فشار زیادی به کارمندانم وارد می کنم.
در ادامه این مصاحبه ژنگفی به پیش بینی کاهش 1۰ میلیارد دالری درآمد فروش به دلیل 

عدم دسترسی به سرویس های گوگل در محصوالت این شرکت اشاره کرد. 
به نظر می رسد هواوی به سیستم عامل ابداعی خود اعتماد بسیار زیادی دارد.

اپل در تالش است تا سال ۲۰۲۲ مودم نسل پنجم خود را برای نصب بر روی گوشی های 
آیفون تولید کرده و آماده بهره برداری سازد.به گزارش دیجیتال ترندز، در شرایطی که اپل 
برای دسترسی به این نوع مودم ها فعال از خدمات شرکت کوالکوم استفاده می کند، اما 
ــده مستقل شود و به استفاده از تولیدات خاص خود روی آورد. قصد دارد در حوزه یادش

ناظران بازار می گویند تعیین بازه زمانی سه ساله برای خودکفایی در زمینه تولید مودم های 
نسل پنجم ایده ای جاه طلبانه است و مشخص نیست آیا اپل واقعا می تواند طی چنین 

مدت زمان کوتاهی اهداف خود را در این حوزه پیاده کند یا خیر.
اپل در اولین تالش خود برای تولید مودم نسل پنجم کماکان برای آزمایش و بهینه سازی 
آن به کمک شرکت های فناوری ثالث وابسته خواهد بود و به خصوص باید آزمایش هایی 
را به منظور بهینه سازی شبکه های مخابراتی و بررسی میزان سازگاری مودم های خود 
با آنها انجام دهد.این شرکت در جوالی گذشته واحد تولید مودم های اینتل را با پرداخت 
یک میلیارد دالر خریداری کرده بود و از همان زمان گمانه زنی در مورد هدف اپل از چنین 

کاری آغاز شد. این واحد ۲۲۰۰ کارمند داشت که همه آنها به اپل منتقل شدند.
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افزایش خودسانسوری کارمندان آمریکایی در شبکه های اجتماعی

آماده سازی نسل پنجم مخابرات سیار سرعت گرفت

علیرغم افزایش استفاده کارمندان امریکایی از شبکه های اجتماعی، خودسانسوری آنها در 
این شبکه ها به دالیل مختلف بسیار گسترده است.

به گزارش زددی نت، بررسی های موسسه اینترویو گایز نشان می دهد در شرایطی که در 
سال ۲۰۰۵ تنها ۵ درصد از بزرگساالن آمریکایی در حداقل یک شبکه اجتماعی عضویت 

داشتند، این رقم در سال ۲۰19 به 7۲ درصد رسیده است.
این افزایش حضور در شبکه های اجتماعی، تمایز میان محیط های کاری و فضای شخصی 
و خانوادگی را دشوار کرده و افزایش حضور همکاران، مدیران کاری و غیره در میان دوستان 
هر فرد در شبکه های اجتماعی باعث شده تا آنها برای جلوگیری از ایجاد مشکالت شخصی 
و حرفه ای به خودسانسوری روی آورند یا حساب های ناشناس شخصی متفاوتی را برای 

اظهارنظر ایجاد کنند.
بررسی که در این زمینه از طریق مصاحبه با 1۰۲۴ کارمند آمریکایی صورت گرفته حاکی 
ــخاصی از میان همکاران خود در میان  ــت 97.۸ درصد از این افراد شاهد حضور اش اس
دوستان فیس بوکیشان هستند و این رقم در اینستاگرام، اسنپ چت و توئیتر به ترتیب به 

۸۲.1، 7۵.۶ و ۶۵.۲ درصد می رسد.
9۴.۸ درصد از این همکاران از جمله افرادی هستند که فرد به صورت روزانه با آنها تعامل 
دارد و ۴۸ درصد از این دوستان از جمله اشخاصی با رتبه شغلی باالتر از خود فرد مانند 

مدیران هستند.
بر اساس این بررسی 19.۵ درصد کارمندان امریکایی به طراحی یک حساب کاربری شغلی 
مجزا از حساب اصلی خود در توئیتر در کنار حساب اصلی روی آورده اند و این رقم در مورد 

فیس بوک، اینستاگرام و اسنپ چت به ترتیب 1۵.1، 13.9 و 13.3 درصد است.
از هر ده کارمند آمریکایی سه نفر درخواست های دوستی همکاران خود را با هدف حفظ 
آرامش در محیط کار می پذیرند و این در حالی است که آنها لزوما با این افراد رابطه خوبی 
ندارند. همچنین اکثر این کارمندان پست های ارسالی خود در شبکه های اجتماعی را 
سانسور می کنند تا با مشکلی در محیط شغلی خود مواجه نشوند. این خود سانسوری در 

میان کارمندان باالی ۵۰ سال بیست درصد بیشتر از کارمندان بیست و چند ساله است.

ــت و چندساله اذعان کرده اند هیچ پستی در مورد تفریحات  ۴1 درصد کارمندان بیس
شخصی خود که ممکن است در محیط کار برایشان مشکل ایجاد کند، ارسال نمی کنند. 
77 درصد کل کارمندان هم گفته اند با توسل به تنظیمات حریم شخصی شبکه های 

اجتماعی در تالش هستند تا مشکالت احتمالی در این زمینه را به حداقل برسانند.
ــترین میزان خودسانسوری کارمندان آمریکایی با 3۶ درصد مربوط به  در مجموع، بیش
نظرات سیاسی شخصی آنهاست و مصرف تفریحی مشروبات الکلی و مواد مخدر با 3۴.۲ 
درصد در رتبه دوم است. خودسانسوری برای نوشتن مطالب انتقادی و اعتراضی در مورد 
محل کار با 3۲ درصد در رتبه سوم و نگارش مطالبی در مورد تجارب منفی در محل کار 
با ۲9.9 درصد در رتبه چهارم است. همچنین ۲۵ درصد کارمندان امریکایی احساسات 
مذهبی خود را در شبکه های اجتماعی سانسور می کنند و ۲3.۶ درصد این خودسانسوری 
را در مورد مسائل مالی خود انجام می دهند. سانسور مسائل عاشقانه با ۲1.۶ درصد سانسور 

در رتبه بعدی است.

محققان دانشگاه صنعتی امیر کبیر با انجام طرحی پژوهشی آماده سازی ساختار مناسب 
برای نسل پنجم مخابرات سیار را انجام دادند.

به دلیل گسترش تقاضا جهت مخابرات بی سیم نسل جدید، نیاز شدیدی به کاهش ابعاد 
و افزایش بازدهی در مدارات فرستنده و گیرنده به وجود آمده است که آنتن های فعال 
مجتمع با تجمیع مستقیم آنتن و مدار تقویت کننده فعال و حذف اتصاالت داخلی و در 

نتیجه تلفات ناشی از آنها، تا حدود زیادی این نیازها را برطرف می کنند.
در حال حاضر علی رغم وجود سابقه طوالنی در طراحی و ساخت آنتن فعال مجتمع، یکی 
از چالش های مهم موجود، بحث تحلیل، مدلسازی و طراحی همزمان کل ساختار  است 
و به خصوص طبق بررسی های صورت گرفته، نیاز به تحلیل و مدلسازی میدانی نویز در 
ساختارهای آنتن فعال مجتمع در بخش گیرنده و تحلیل و مدلسازی غیرخطی آنتن فعال 

مجتمع در بخش فرستنده،  به شدت احساس می شود.

در سال های اخیر به منظور دست یابی به سیستم های مخابراتی سیار با کارایی باال، هزینه 
ساخت کمتر و ابعاد کوچک، نیاز شدیدی به گسترش مدارات مجتمع در فرکانس های موج 
میلیمتری احساس شده است. از جمله مهمترین سیستم های مجتمع در طی چند دهه 
اخیر، آنتن های فعال مجتمع هستند. آنتن فعال مجتمع، با یکپارچگی مستقیم مدار فعال ، 
توجه زیادی را به خود جلب کرده است که در بخش فرستنده و گیرنده به ترتیب منجر به 
توان تشعشعی موثر همه جهت ها  باال و کاهش نویز و تلفات انتقال می شود. این آنتن ها 
اغلب دارای سلول واحد فعال غیرخطی در فرستنده هستند و از این جهت از آنتن های 

غیرفعال متمایز می شوند.
ــگاه صنعتی امیرکبیر با پشتیبانی صندوق حمایت از  ــتا پژوهشگران دانش در این راس
پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پروژه ای با عنون » طراحی 
و تحلیل آنتن فعال مجتمع در ترنسیور های MIMO موج میلیمتری« را انجام دادند. 
این طرح پژوهشی به مدل سازی و تحلیل میدانی نویز آنتن فعال مجتمع موج میلیمتری 
در گیرنده و تحلیل میدانی غیرخطی آنتن فعال مجتمع تقویت کنندگی توان در فرستنده 

می پردازد.
ــاختار آنتن فعال مجتمع در ترنسیورهای موج  هدف اصلی طراحی و تحلیل میدانی س
میلیمتری برای نخستین بار در کشور  است. همچنین از دیگر اهداف آن می توان به آماده 

سازی ساختار مناسب برای نسل پنجم مخابرات سیار اشاره کرد.
پس این طرح سعی در ارائه روش تحلیل و مدلسازی میدانی سیگنال و نویز ساختار آنتن 
فعال مجتمع در بخش گیرنده ، مدلسازی غیرخطی در بخش فرستنده و در نهایت بهینه 

سازی ساختار با استفاده از روش تمام گسترده دارد.
از زمینه های استفاده و کاربرد نتایج آن نیز می توان به قابل استفاده بودن در سیستم 
های مخابراتی بی سیم و استفاده تحلیل ارائه شده برای طراحی دقیق تر آنتن های فعال 

مجتمع اشاره کرد.
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نارضایتی 42 درصد نوجوانان جهان از مطالب آنالین والدین

همدستی FBI و آژانس امنیت ملی آمریکا برای نقض حریم شخصی مردم

اسرار گوشی تلفن همراه پوتین فاش شد

آن سوی
مرزها

در شرایطی که بسیاری از والدین عالقه زیادی به ارسال محتوای آنالین در مورد فرزندانشان 
دارند، نوجوانان ۲۵ کشور دنیا چندان از این اقدام پدرها و مادرانشان خرسند نیستند.

به گزارش یاهونیوز، بررسی ای که در این زمینه توسط شرکت مایکروسافت در ۲۵ کشور 
جهان صورت گرفته حاکیست ۴۲ درصد از نوجوانان 13 تا 17 ساله از محتوای مطالبی که 
والدینشان در اینترنت در مورد آنها به اشتراک می گذارند، راضی نیستند. تنها 17 درصد 
از این افراد این مساله را موضوعی کوچک و کم اهمیت دانسته اند و 11 درصد  مشکل 

یادشده را خیلی بزرگ و 1۴ درصد متوسط توصیف کرده اند.
این تحقیق با مشارکت 1۲۵۲۰ نوجوان 13 تا 17 ساله و بزرگسال 1۸ تا 7۴ ساله انجام 
شده و نشان می دهد حضور کنترل نشده نوجوانان در فضای مجازی چهار خطر کلی را 

برای آنها در حوزه های رفتاری، جنسی، حسن شهرت و شخصی به وجود می آورد.
۶۶ درصد نوجوانان پاسخ دهنده گفته اند که حداقل یک بار قربانی خطرات موجود در 
فضای مجازی شده اند و دقیقا همین میزان از نوجوانان اظهار داشته اند که بیم دارند تجربه 

های منفی در فضای آنالین باز هم برای آنها رخ دهد.
الزم به ذکر است که این بررسی در کشورهای آرژانتین، بلژیک، برزیل، کانادا، شیلی، کلمبیا، 
فرانسه،آلمان، مجارستان، هند،اندونزی، ایرلند، ایتالیا، هلند، مالزی، مکزیک، پرو، لهستان، 

روسیه، سنگاپور، آفریقای جنوبی، ترکیه، انگلیس، آمریکا و ویتنام انجام شده است.
از میان پرسش شوندگان نوجوان ۸۰ درصد والدین را الگوی فعالیت مناسب در فضای 
ــی و  ــاالن، قهرمانان ورزش ــایر بزرگس آنالین معرفی کرده اند و معلمان با ۴9 درصد، س

سلبریتی ها با ۲۲، 17 و 1۵ درصد، در رتبه های بعدی بوده اند.

پلیس فدرال آمریکا با همکاری آژانس امنیت ملی آمریکا ده ها هزار جستجو و بررسی 
غیرقانونی و بدون مجوز را در مورد وبگردی های شهروندان امریکایی در سال های ۲۰17 

و ۲۰1۸ انجام داده است.
به گزارش ورج، بر اساس حکمی که توسط یک دادگاه آمریکایی صادر شده این اقدام هم 
نقض قوانین موجود در مورد نحوه اجرای برنامه های کنترل و نظارت بر عملکرد شهروندان 
ــود و هم ناقض اصول مصرح قانون اساسی آمریکا در مورد آزادی های  ــوب می ش محس

مدنی است.

این حکم در اکتبر سال ۲۰1۸ توسط دادگاهی موسوم به FISC صادر شده که یک دادگاه 
مخفی دولتی برای بررسی و صدور مجوز جاسوسی سایبری از شهروندان خارجی است که 

در خاک آمریکا زندگی می کنند. اما این حکم تازه روز گذشته افشا شده است.
برنامه ای که بدین منظور در آمریکا اجرا می شود بخش 7۰۲ نام دارد و بخشی از یک 
برنامه جاسوسی بزرگتر در امریکا بعد از حمالت 11 سپتامبر است که به اف بی آی امکان 
داده تا پایگاه های داده الکترونیک و دیجیتال را در جستجوی شماره های همراه، ایمیل 
ها و سایر اطالعات مورد نیاز بدون کسب مجوزهای قانونی جستجو کند. البته قرار بود این 
برنامه های جاسوسی تنها بر علیه خارجیان مقیم آمریکا اجرا شود، اما حاال مشخص شده 

جاسوسی های سایبری مذکور اتباع آمریکا را نیز در برمی گیرد.
رسانه های آمریکایی تا زمانی که این طرح بر علیه خارجی های مقیم آمریکا اجرا می شد 
در مورد آن سکوت کرده بودند، اما حال که مشخص شده جاسوسی های سایبری اف بی 
آی و آژانس امنیت ملی آمریکا اتباع خود این کشور را هم شامل می شود، نسبت به آن 

واکنش نشان داده اند.
بر اساس اطالعاتی که به دست رسانه های امریکایی افتاده، سازمان های پلیسی و اطالعاتی 
این کشور به طور مرتب اینترنت را برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مردم ایاالت متحده 
جستجو می کنند و در این زمینه هیچ محدودیتی برای خود قائل نیستند. افشای حکم 
دادگاه در این زمینه بعد از رد درخواست تجدیدنظر خواهی دولت در اعتراض به آن رخ 

داده است.

ــتفاده  ــی ویژه ای اس ــیه در مذاکرات تلفنی خارج از دفترش از گوش رئیس جمهور روس
می کند.

به گزارش اسپوتنیک، گوشی تلفن همراهی که والدیمیر پوتین استفاده می کند ضخیم تر 
از گوشی های معمولی است و دارای چند سطح حفاظتی است.

منبعی در کرملین در این خصوص گفت: چند سطح حفاظتی برای این گوشی در نظر 
گرفته شده است؛ از جمله برای دریافت سیگنال و مقابله با شنود مکالمات، لذا احتمال 

اینکه گفتگوی های پوتین رهگیری شود مساوی با صفر است.
وی ادامه داد: به طور کلی ارتباط ویژه  سرویس امنیت فدرال روسیه از طریق ماهواره های 
نظامی تأمین می شود. سیگنال ها حتی اگر به دست کسی بیفتد بر اساس برنامه سری 

رمزگذاری شده است و برای بازکردن کدها چند سال وقت الزم خواهد بود.
گفتنی است؛ مکالمات سیاستمداران با رئیس جمهور روسیه همیشه با حضور مترجم 

صورت می گیرد و از طریق کانال های دیپلماتیک بر طبق پروتکل سازماندهی می شود.
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سیستم هوشمند 5G هوآوی در فرودگاه پکن فعال شد

تا 2022 میالدی 40 میلیون نفر در مناطق دورافتاده به اینترنت وصل می شوند

فناوری تشخیص چهره نیازمند قانون گذاری دولت آمریکاست

هوآوی سیستم هوشمند مسافرتی 5G این شرکت را در فرودگاه پکن فعال و خدمات 
ــت با راه اندازی  ــافران ارائه می دهد. غول فناوری چینی در صدد اس ویــژه ای را به مس
سرویس های نسل پنجم اینترنت همراه در فرودگاه بین المللی پکن خدمات ویژه ای را به 
مسافران در این محل ارائه دهد. هوآوی در این پروژه با شرکت یونیکورن همکاری می کند 
و قرار است سرویس های 5G را در دیگر فرودگاه  های چین نیز راه اندازی کنند. سیستم های 
پیشرفته 5G در فرودگاه پکن می توانند خدمات متنوعی را به مسافران ارائه دهند و در 
موارد مختلفی از قبیل سیستم های تشخیص چهره، حفاظت های امنیتی شبانه روزی و 
 5G چک کردن کارت شناسایی و گذرنامه مردم به کارگرفته شود. با به کارگیری فناوری
دیگر نیازی نیست مسافران صف های طوالنی را برای رویت گذرنامه خود توسط ماموران 
انتظامی مستقر در فرودگاه منتظر بمانند و تنها کافی است با اسکن کد QR نصب شده در 
محل هایی خاص آن تمامی مراحل را به سرعت انجام دهند. سیستم های مجهز به فناوری 
5G می توانند وسایل و چمدان های مسافران را تمامی مدت حضور در فرودگاه زیر نظر 
گرفته و ردیابی کنند تا در صورت اقدامات مجرمانه و تالش سارقان برای دزدیدن وسایل 
مسافران به راحتی بتوان افراد مجرم را شناسایی کرد. بررسی های اولیه نشان داده است 
سرعت انتقال داده در شبکه 5G در حدود 1.۲ گیگابایت بوده، این سرعت حدودا ۲ برابر 
بیشتر از نسل چهارم اینترنت است.  مسئوالن فرودگاه پکن در مورد اقدامات اخیر خود 
گفتند: »شبکه اینترنت 5G با مجهز شدن به هوش مصنوعی، فرودگاه و فرایندهای روزانه 
درون آن را متحول کرده و می تواند فرودگاه پکن را به الگویی مناسب برای سایر فرودگاه ها 
در جهان تبدیل کند. مقامات چینی در نظر دارند تا چند سال آینده فرودگاه های بسیار 

ــکلی بسیار گسترده در آن ها  ــور افتتاح کرده و از فناوری 5G به ش بزرگی را در این کش
استفاده کنند. البته این حجم از به کارگیری فناوری موجب به وجود آمدن نگرانی هایی 
نیز شده است که از جمله آن ها می توان به درصد خطای سیستم های رایانه ای در مواردی 

مثل تشخیص چهره اشاره کرد.

مایکروسافت تصمیم دارد تا ۲۰۲۲ میالدی برای ۴۰ میلیون نفر در مناطق حومه ای و دور 
افتاده آمریکای التین، آفریقا و آسیا دسترسی به اینترنت را فراهم کند.به گزارش انگجت، 
طبق آمار تا پایان سال گذشته حدود نیمی از جمعیت جهان به اینترنــت متصل شده 
بوده اند. هرچند این امر یک نقطه عطف مثبت به حساب می آید اما از سوی دیگر نشان 

می دهد هنوز میلیاردها نفر به اینترنت دسترسی ندارند.
در همین راستا پروژه Airband Initiative 2018 مایکروسافت تالش هایی برای 

دسترسی به اینترنت در آمریکا انجام داد و اکنون  مایکروسافت تصمیم دارد با شیوه استفاده 
شده در این پروژه دسترسی به اینترنت را در سراسر آفریقا، آمریکای التین و آسیا فراهم 
کند.به طور دقیق تر این شرکت تصمیم دارد تا ۲۰۲۲ میالدی ۴۰ میلیون نفر در سراسر 
جهان را به اینترنت متصل کند. محور تمرکز فعالیت مایکروسافت حومه شهرها و مناطق 
دورافتاده در آمریکای التین و کشورهای آفریقایــی است. برای این منظور مایکروسافت با 
استفاده از روشی ۴ مرحلـــه ای روی ISPهای محلی و اجتماعات مختلف تمرکز می کند 
تا دسترسی به اینترنت ارزان و قابل اعتماد را فراهم کند.مایکـــروسافت برای دسترســـی 

به TV White Space  به قانونگذاران فشار می آورد. 
 TV White Space فرکانس های بی سیمی هستند که می توان با تغییر کاربری از 
آنها برای دسترسی به اینترنت در منطقه ای وسیع استفاده کرد.شلی مکینلی مدیر بخش 
فناوری و مسئولیت های شرکتی مایکروسافت در یک پست وبالگی در این باره نوشت: 
ممکن است فناوری بی سیم یا یک مدل تجاری که برای اتصال مشتریان به اینترنت در 
یک مکان به کار می رود  برای مشتریان در منطقه ای دیگر کارآمد نباشد. تجربیات ما 
نشان داده یک روش چند وجهی برای بستن شکاف اتصال به اینترنت مورد نیاز است.در 
حال حاضر مایکروسافت مشغول فراهم کردن دسترسی به اینترنت در مناطق حومه ای 
در آمریکا است.این شرکت تصمیم دارد اینترنت پرسرعت را برای بیش از 9 میلیون نفر در 

آیوا، ایلینوی، کانزاس، اوکالهما و تگزاس فراهم کند.

جف بزوس مدیرعامل شرکت آمازون از دولت امریکا خواست هر چه سریع تر برای استفاده ایمن از فناوری تشخیص چهره 
قانون وضع کند.به گزارش تک اکسپلور، جف بزوس معتقد است افزایش استفاده از فناوری تشخیص چهره تبعات اجتماعی 
و سیاسی متنوعی را به همراه خواهد داشت و لذا کاخ سفید باید این موضوع را جدی بگیرد و قوانین خاصی را برای کاربرد 
فناوری مذکور وضع کند.در ماه های اخیر برخی شرکت های فناوری آمریکایی به علت سواستفاده از فناوری تشخیص چهره 
و نقض امنیت و حریم شخصی مردم از این طریق مورد انتقاد قرار گرفته بودند. همچنین برخی از این شرکت ها بی سروصدا 
در حال همکاری با پلیس و سازمان های اطالعاتی و امنیتی امریکا هستند تا اطالعات خصوصی مفصلی را با استفاده از 
فناوری یادشده و بدون جلب رضایت مردم جمع آوری کنند.جف بزوس معتقد است اگر در مورد نحوه استفاده از فناوری 
تشخیص چهره قانون گذاری نشود، تضمینی وجود ندارد که در آینده از آن به درستی استفاده شود.وی افزوده که آمازون 
دستورالعمل های مناسب از نظر خود برای کاربرد فناوری مذکور را تدوین کرده و معتقد است می توان بدین شیوه حقوق 

افراد را محترم شمرد و تضمین کرد که دولت ها به شکلی شفاف از فناوری یادشده بهره بگیرند.
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Knowledge-Based Firms Invited to Assist Waste Treatment Plans

Communication Services Growing Fast in Iran

Solar Power for Iranian Nomads

Over the past decade, there has been acceptable 
growth in the availability of communication 
services across Iran, especially in its rapidly 

expanding urban areas.
The expansion of communication services and 
promotion of telecom infrastructure investment 
have been high on President Hassan Rouhani’s 
agenda since he took office for the first time in 
2013.
Data released by the Communications Regulatory 
Authority of Iran show that the sector has 
observed significant growth over the past few 
years.
Internet penetration rate has reached 90.78% 
in the country. The mobile internet penetration 
rate is lower and stands at 78.14%. About two 
years ago, the rates stood at 53.53% and 41.72% 
respectively.
Iran has over 64 million mobile internet 
subscribers, in addition to the registration of 10.3 
million landline internet subscriptions.

The Interior Ministry has started the construction 
of waste treatment plants in the northern 
province of Mazandaran, calling on knowledge-
based firms and startups to help bolster the 
work.
Speaking to IRNA, the province’s governor 
general, Ahmad Hossein-Zadegan, said that in 
line with the government’s policies to boost 
waste management in the Iranian northern 
provinces, the ministry is establishing regional 
stations for converting waste to raw materials 
and energy.
“When completed, a major part of the work will 
preferably be assigned to local tech firms and 
startups,” Hossein-Zadegan said.

Technology has created the conditions to help nomads 
and tribal communities with facilities to ease their daily, 
often difficult, tasks without interfering in their way of 
life.
A project has been launched to supply power to 25,000 
nomad families via portable solar power generators, director 
of rural electrification affairs at Iran Power Generation, 
Distribution and Transmission Company (Tavanir) said. 
“The plan will be completed in two years and nomads will 
have access to electricity during their regular journeys,” Ali 
Chehel Amirani was quoted as saying by the Energy Ministry 
news portal Paven.
Over 4,850 nomadic households in remote areas now 
have access to renewable energy, namely solar and wind 
power.
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Share of Persian in Global Online Content Outstrips 2 Percent

Space Science Park for Qeshm Island

Iran Bolsters Tech Ties With Sweden, Japan

Iranian Space Agency and Qeshm Free Zone 
Organization are set to jointly establish a space 
science park on Qeshm Island near the Strait of 
Hormuz.

ISA CEO Morteza Barari and Managing Director 
of Qeshm Free Zone Organization Hamid Reza 
Momeni have signed a deal for the establishment 
of the space science park.
The park will act as a tourist attraction.
Momeni said, “In the first phase, the organization 
will invest 100 billion rials [862,000$] in the project. 
In the second phase, 800 billion rials [6.9$ million] 
will be required for the expansion of the project. 
For financing this phase, private sector potentials 
will be tapped.”
Because of its low light pollution and clean air 
quality, Qeshm has become a hotspot for star 
gazers.
In addition to promoting the island’s status as a 
popular tourist attraction, a science park can help 
spark public interest in space sciences.

Expansion of technological ties with developed 
countries has been high on the Iranian 
government’s agenda, because of which ties have 
been forged with Sweden and Japan.
Modares Environmental Research Center, affiliated 
to Tarbiat Modares University in Tehran, recently 
signed a research and development agreement 
with Ekocentrum, a human ecology center located 
in Gothenburg, Sweden.
According to the university’s website, the 
deal is focused on empowering young Iranian 
researchers.

W3Techs reports that Persian is the third fastest 
growing content language in the world
About 2.1% of the content published on the 
World Wide Web is in the Persian language 

and the share is growing fast.
The figure was released byW3Techs that 
conducts technology surveys and provides 
information about the use of different 
technologies on the internet.
The source reports that Persian is the third 
fastest growing content language in the 
world.
English dominates the charts in terms of 
growth and share. It is used by 54.5% of all 
websites whose content language is known, 
followed by Turkish with a 1.7% share.
W3Techs says, “Our visitors often compare the 
use of Persian with Arabic … Data show that 
Arabic is used by 0.7% of all websites whose 
content language is known.”
As Iranians’ access to speedy internet 
services grow, their online presence has also 
expanded.
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Local Tech Firms to Upgrade Meteorological Organization

Iranian Delegation to Visit China’s Hi-Tech Fair

An Iranian delegation is planning to visit China’s 
Hi-Tech Fair, also known as CHTF 2019, from 
Nov 14-10 in Shenzhen to expand bilateral 
ties and collaborations with innovative and 
knowledge based companies and startups in 
the host country.
Headed by Sorena Sattari, the vice president 
for science and technology, the delegation will 
include owners of 60 local tech companies and 
researchers.

Identifying and monitoring potential markets for 
Iranian technological products are among the 
main goals of the delegation.
The Iranian delegates will also meet their Chinese 
counterparts and discuss opportunities of 
cooperation in different areas. 
On the sidelines of the fair, researchers will 
introduce their scientific findings and latest 
achievements in a conference.
The fair’s website says CHTF, a major scientific 
and technological exhibition in China, integrates 
the exchange of achievements, exhibition of 
products and high-level forums for attracting 
merchants and promoting cooperation.
The annual fair will bring together nearly 3,000 
exhibitors from more than 50 countries. Usually, 
the event is visited by over 500,000 people.
The event focuses on advanced technologies and 
products on energy conservation, environment 
protection, information technologies, 
manufacture of high-end equipment, electronic 
and optoelectronic systems, touch display screens 
and new energy vehicles.
Based on the scheduled plan, the Iranian 
delegation will also visit the host country’s tech 
centers.

Tapping the capabilities of tech firms and 
knowledge-based companies in Iran is 
gaining momentum in various fields, including 
industrial production, urban development, road 
construction and weather forecast.
Asper the deal recently signed by Vice 
President for Science and Technology Sorena 
Sattari and Sahar Tajbakhsh, the head of Iran 
Meteorological Organization—affiliated to 
the Roads Ministry—IMO intends to harness 
the potentials of tech units and startups for 
manufacturing modern equipment and tools to 
boost its efficiency. 
More accurate forecasts of natural disasters 
like storms or floods are also envisaged by the 
deal. 
The agreement worth 26 billion rials (224,000$) 
also expects tech units to streamline and 
upgrade commercial transportation and road 
safety by devising smart solutions. 
Another deal was signed by Roads Minister 
Mohammad Eslami and Sattari, based on which 
an area allocated for Pardis Technology Park in 
eastern Tehran will be expanded. 
According to the officials, the park currently 

covers 58 hectares of area, but it can be 
expanded to 1,000 hectares. 
Pardis Technology Park was launched in 2005 
in Pardis, a satellite city 20 kilometers from the 
capital city, Tehran.
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