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تحلیل ماهسرمقاله

نگاه مهندسی زده در »شهر هوشمند« 
ما را به ناکجاآبادی دیگر می برد

دکتر امیر ناظمی
معاون وزیر ارتباطات و 

فناوری اطالعات

   میراث مهندسی و پزشکی
در سال ۱۳0۷ که قانون اعزام دانشجویان بورسیه 
ــد، تصویب کنندگان در  ــران به اروپا تصویب ش ای
رویای ساخت ایرانی توسعه یافته بودند. رویای آن ها 
ــجویان  ایرانی بود که بر پایه مهارت و دانش دانش
ــد. دانشجویان  ــاخته می ش ــته از فرنگ س بازگش
ــجویان  ــر از معلمان، اغلب دانش ــی، به غی اعزام
ــی و پزشکی بودند، جز اندکی  رشته های مهندس
که در حقوق و حسابداری تحصیل کردند.از میان 
۱00 نفر دور نخست تنها ۸ نفر دانشجوی حقوق 
ــکی و مهندسی.  بودند و مابقی در حوزه های پزش
به این ترتیب آنان پایه گذاران بسیاری از تحوالت 
کشور شدند، البته آنان از سال های تحصیل در اروپا 
ــعه، بیش از تحوالت  خوب فهمیده بودند که توس
فنی و پزشکی نیازمند تحوالت اجتماعی، اقتصادی 
ــوس اما که هیچکدام درس  و سیاسی است؛ افس
ــده بودند!به این  ــت و اقتصاد نخوان جامعه، سیاس
ترتیب بود که پس از بازگشت آنان از اروپا و تصدی 
مهم ترین مشاغل دولتی نوعی از غلبه مهندسان و 
پزشکان بر عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی 
ــن احزاب و  ــکل گرفت. به نحوی که بزرگتری ش
ــان آنان بود. به این  ــی نیز از می کنش گران سیاس
ترتیب ما میراث دار مهندسان و پزشکانی شدیم که 

تالش داشتند و دارند تا توسعه را بسازند!

   فناوری بدون تو
توجه بیش از حد به فناوری در هر مفهومی را باید 
ــی و پزشکی دانست. پس عجیب  میراث مهندس
نیست که وقتی به مفهوم »هوشمندی« برخورد 
ــمند« می شود پسوند هر  می کنیم و وقتی »هوش
چیزی از خانه تا شهر و وقتی »خانه هوشمند« و 
»شهر هوشمند« در اسم رویدادها طنین می اندازد، 
برداشت ها سوگیری عجیبی به فنی دیدن دارند. از 
کلیپ هایی که تهیه می شود تا کتابچه ها و ارائه ها 
بیش از حد بر رویه های فنی تاکید دارند.وقتی این 
روزها با مدیرانی که شوق ورزانه از »شهر هوشمند« 
صحبت می کنند؛ گفت وگو می کنم درمی یابم این 
نگاه مهندسی زده می تواند دوباره ما را به ناکجاآبادی 
ــمندی از دید آنها ترکیب همان  دیگر ببرد. هوش
اینترنت اشیاء است با هوش مصنوعی با شهری پر 
از حس گرهایی که هر کیفیتی را تبدیل به کمیتی 
قابل اندازه گیری می کنند. حس گرهایی که از آتش 
تا آلودگی را اندازه گیری می کنند؛ از پارکینگ های 
ــا آن پروفایل های  ــی تا اپ هایی که می توان ب خال

شهروندی ساخت، اما آنچه در این طرح ها نادیده گرفته 
می شود انسان است.

   تو فقط تو!
ــمند اغلب انسان ها فناوری زده  در طرح های شهر هوش
ــت، از روابط انسانی، از  هستند، از موسیقی خبری نیس
ــان ها و از آزادی آن ها. شهرهای هوشمند  خالقیت انس
ایده آلی که ترسیم می شوند تفاوتی با حضور همیشگی 
»برادر بزرگ تر« ۱۹۸۴ جورج اورول ندارند. سنسورها و 
دوربین هایی که همه جا تو را مراقبت می کنند، تو را عدد 
کرده و در بانک های داده ذخیره سازی می کنند. نظریه 
ــب برای ایران  »طبقه خالق« فلوریدا را هرچند نامناس
بدانیم، اما حداقل یک گام رو به جلوتر از نگاه مهندسی زده 
ماست. او که مفهوم »شهر خالق« را تعریف می کند در 
ــی دیگر را ذکر می کند:  ــار فناوری حداقل دو  ویژگ کن

نخبگی انسان و روامداری اجتماعی!
ــه این ترتیب لندری و بیانچینی به خوبی به ما یادآور  ب
می شوند که »شهر نیازمند خالقیت، تفکر میان رشته ای، 
جامع نگری و کیفیات دیگری است که شهر باید حمایتگر 
آن باشد و نامحسوس آن را تشویق می کند«. تمامی این 
ــت می گذارند، همان  نیازمندی هایی که آنان بر آن دس
چیزهایی است که نگاه مهندسی زده اصال آن را نمی بیند!
ــون می گوید: »افراد خالق نیازمند  به این ترتیب اندرس

شهرهای خالق هستند«.
او به ما خاطرنشان می کند که هدف یک شهر هوشمند 
شاید چیزی جز آن نیست که بهترین پذیرای شهروند 

هوشمند باشد!
یعنی اگر محیطی ساختیم که زندگی را برای شهروند 
ــهر هوشمند دست  ــمند جذاب تر ساخت، ما ش هوش
یافته ایم.فلوریدا از خود می پرسد: »آیا زندگی کردن در 
یک محیط باز و متنوع به ساختن آدم های بااستعداد و 
خالق کمک می کند ... یا به سادگی دور هم بودن این 
آدم ها یک محیط را تبدیل به مکان خالقیت می کند؟ 
من معتقدم هر دو با هم پیش می روند اما اولی مهم تر 
ــتن  ــه موانع کمتری برای پیوس ــت. مکان هایی ک اس
ــتاوردهای خالقانه بیشتری دارد...«  غریبه ها دارد دس
ــمند اولویتش ساختن  ــهر هوش به این ترتیب اگر ش
محیط بهتری برای »شهروند هوشمند« است، آیا این 
سنسورها، نرم افزارها و اپ ها هستند که شهرها را برای 

او خوشایندتر می کنند؟
حاال جای خالی علوم غیرفنی، جای خالی جامعه شناسی، 
علوم سیاسی و اقتصاد در میان این همه سنسورهایی 
ــیاء را به هم متصل می کند،  که تمامی ما و تمامی اش

خالی است!
ــمند یا ایران هوشمند یا هر چیز هوشمند  شهر هوش
دیگر، وقتی هوشمند است که زندگی برای هوشمندان 
را دلپذیرتر کند! حاال با موسیقی باشد یا با اپ موبایل! 

اولین گام هوشمندی یعنی فهمیدن همین!
تو اگر نباشی هیچ چیز هوشمند نیست.

همانطوری که در سرمقاله ماه قبل ماهنامه نسل چهارم وعده داده 
ــگاه تلکام امسال با رویکردی جدید و با نام جامع تر  بودیم، نمایش
»مخابرات و راه حل های نوآورانه CIT« از 26 تا 2۹ آذرماه امسال 

در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.
در این نمایشگاه دستگاه های تاثیرگذار دولتی در توسعه ارتباطات 
ــور و رونق تولید همانند وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات،  کش
ــت  وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاس
ــگاه ها و پارک های علمی و فناوری حضور فعال  جمهوری، دانش

خواهند داشت.
از طرف دیگر شرکت های مشاوره، فنی ومهندسی و تولیدی حوزه 
ــود را به نمایش  ــتاوردهای تحقیقاتی و صنعتی خ مخابرات، دس

خواهند گذاشت.
همانگونه که وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرده 
بودند؛ نمایشگاه تلکام امسال با حضور پررنگ دانشگاه ها، اپراتورها و 
شرکت های تولیدی و با تعامل بین آنها برگزار می شود، به همین 
دلیل تالش فراوان صورت گرفت تا تلکام امسال همزمان با نمایشگاه 
»دستاوردهای پژوهش و فناوری« و همچنین نمایشگاه »تجهیزات 

و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران« در یک مکان برگزار شود.
حضوراستارت آپ ها در این نمایشگاه از طریق کارخانه های نوآوری 

که ارتباط بیشتر و بهتری با صنعت دارند، شکل خواهد گرفت.
در این نمایشگاه، از بیش از 60 دستاورد سخت افزاری و نرم افزاری 
ــای همکاری بین  ــد و همچنین تفاهم نامه ه رونمایی خواهد ش
ــوزه ICT برای محصوالتی که تا  کارفرمایان و تولیدکنندگان ح
کنون تولید داخل نداشته اند با حضور مقامات ارشد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مبادله خواهد 
ــاخت  داخل در صنعت  ــد )برگزاری میز تخصصی تعمیق س ش
مخابرات کشور(. همچنین در کنار نمایشگاه تلکام پالس نشست 
پویش ظرفیت یا Capacity Campaign در روزهای 2۷ و 2۸ 

آذر برگزار می شود.
ــای گفتگو بین  ــی، میزه ــای تخصص ــخنرانی ه ــالوه بر س ع
ــتگاه های دولتی مرتبط، اپراتورهای ارتباطی،  نمایندگان، دس
مراکز تحقیقاتی، اتحادیه ها و سندیکاها، صندوق ها و بانک های 
تخصصی، بخش های صنعتی و تولیدی، کارخانه های نوآوری با 

سایر ذینفعان برقرار خواهد بود تا تعامل سازنده صورت پذیرد.
ــت پویش ظرفیت که از تجمیع استعدادها و  هدف اصلی از نشس
ــگاه ، صنعت و اپراتورها حاصل خواهد شد،  توان های بخش دانش

به شرح زیر است:

فرامرز رستگار
دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت 

مخابرات ایران

برگزاری منایشگاه تلکام پالس 
با رویکردی جدید
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ــته  همواره به تولید، رونق تولید ملی و توسعه  ــه دهه گذش مقام معظم رهبری در س
صادرات غیرنفتی تاکید کرده اند و با نام گذاری چند سال اخیر با عناوین مرتبط، از جمله 
ــرمایه ایرانی«، »حماسه سیاسی  »جهاد اقتصادی«، »تولید ملی و حمایت از کار و س
ــی و مدیریت جهادی«، »دولت و  ــه اقتصادی«، »اقتصاد و فرهنگ با عزم مل و حماس
ملت، همدلی و همزبانی«، »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل«، »اقتصاد مقاومتی، تولید 
ــتغال«، »حمایت از کاالی ایرانی« و نیز »رونق تولید«، بر راهبرد اقتصاد مقاومتی در  و اش
مقابل تحریم ها تاکید داشتند. طبیعی است که دولت به عنوان  متولی اجرای این سیاست ها، 
علی رغم  دغدغه های رهبر معظم انقالب اسالمی در زمینه توجه به این نام گذاری ها در  
ــور موفق عمل  ــامان دهی به  اقتصاد کش رونق تولید در داخل و صادرات غیرنفتی و س

نکرده است! 

 »رونق تولید« رهنمود حاکمیتی همسو  با رویکرد اقتصاد مقاومتی
 ما در شرایطی قرارگرفته ایم که تقویت صنایع  داخلی و رونق تولید، صادرات محصوالت 
و خدمات فنی مهندسی به عنوان یکی از رهنمودهای حاکمیتی که همسو  با رویکرد 
اقتصاد مقاومتی نیز می باشد همواره مد نظر نظام بوده و بدیهی است که در این راستا، 
ــی  و در کنار آن،  ــدگان محصوالت و عرضه کنندگان خدمات فنی مهندس تولیدکنن
دولت به عنوان نهاد تسهیل گر و حامی، نخست باید بازارهایی را در داخل  برای عرضه  
محصوالت و خدمات فراهم نماید تا پس از بلوغ و شکوفایی صنعت و محصوالت مرتبط 
و حصول پیش نیازهای صادراتی، زمینه ظهور در عرصه های بین المللی فراهم شود. به 
عبارتی دولت باید نخست با سیاست های حمایتی درون زا بستر مناسبی را برای حضور 
فعاالن اقتصادی در داخل کشور فراهم سازد  که  پس از آن بتوانیم حضور فعالی را در 

بازارهای خارج از کشور داشته باشیم. 
ــبی را در داخل کشور برای فعاالن  ــرایط مناس ــتا باید در وهله اول  ش در همین راس
اقتصادی فراهم سازیم و ضمن حمایت از تولیدات و خدمات مرتبط  و جلوگیری از خرید 
محصوالت و خدمات خارجی دارای مشابه داخلی، توان فنی و اقتصادی صنعتگران و 
شرکت های خدماتی را تقویت نموده، بستر مناسبی را برای حضور این فعاالن اقتصادی 

در بازارهای کشورهای همسایه و نهایتا  سایر بازارهای  بین المللی  فراهم سازیم. 
ــت که مجموعه قوای سه گانه در طول چند سال  ــوالی که پیش می آید این اس اما س
اخیر، بر اساس دستورات مقام معظم رهبری چه تمهیداتی را اندیشیده اند و چه اقدامات 

اساسی در این خصوص صورت پذیرفته است؟ 
با نگاهی به قوانین، مصوبات و بخشنامه های مختلفی که در سالیان اخیر در راستای 
ــتفاده از حداکثر توان شرکت های  حمایت از تولید کنندگان داخلی، رونق تولید و اس
تولیدی و خدمات فنی مهندسی داخلی وضع شده است مشاهده می کنیم که قوانین 
ــت ممنوعیت خرید  ــده و روز به روز بر لیس ــتا تصویب و ابالغ ش متعددی در این راس
کاالهای خارجی دارای مشابه داخلی افزوده شده و فهرست تکمیلی ابالغ شده است. 
همین طوراخیرا و پس از بیانات اخیر مقام معظم رهبری و تاکید برحمایت بی قید و 
شرط از محصوالت و خدمات بومی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در چهل 
ــه، تصویب نمود که برای حمایت از تولید کنندگان داخلی و افزایش  و یکمین جلس
اشتغال، ورود کاالهایی که امکان تولید داخل آن و تامین نیازهای بازار وجود دارد ممنوع 
است. نکته فابل توجه این است  که در این تصویب نامه به کلمه »امکان« اشاره شده 
است، به این مفهوم که اگر کاالیی خارجی در داخل  کشور مشابه داخلی هم نداشته 
باشد و فقط و فقط امکان ساخت آن در کشور وجود داشته باشد باید دولت و سازمان ها 
در خریدهای خود از خرید کاالهای خارجی جلوگیری به عمل آورده و قراردادهایی را 
ببندند مشروط به این که تولید کننده تعهد نماید که می تواند تولید نماید و یا مراجعی 
ذیصالح صحه گذاری نمایند که این توانمندی وجود دارد. اینکه آیا این مصوبه نیز مانند 

لزوم حامیت از تولید داخل و تقویت رشکت های داخلی برای حضور در بازارهای بین امللل 

دکتر داود ادیب
رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان 

صنعت مخابرات ایران

سایر مصوبات و قوانین بدون اجرا خواهد ماند و در حد شعار با آن برخورد خواهد شد و 
خاک خواهد خورد موضوعی است که باید در گذر زمان دید، ولی نکته مهم این مصوبه 
ــت که برای اولین بار از عبارت  »امکان« تولید  ــخص است این اس همان طور که مش

داخلی نام برده شده؛ یعنی حتی اگر موجود هم نباشد، ولی امکانش باشد.

 بی توجهی به قوانین و مصوبات حمایتی 
متاسفانه قوانین و مصوبات حمایتی  قبلی چنان بیرنگ و بی تاثیر هستند که فعاالن اقتصادی 
ــه روز نه از تحریم های صورت پذیرفته، بلکه از بی توجهی و عمل نکردن به قوانین  روز ب
حمایتی، در تنگنا قرار گرفته و واحدهای تولیدی شان در حال ورشکستگـی و تعطیلـــی 
می باشند و اگر وضع به همین منوال ادامه یابد تا چند سال آینده شاهد بحران های جدی 

در صنایع مختلف خواهیم بود. 
به عنوان مثال  در بند 2 تصویب نامه ۱۴5۳5۹/ت۴۷۳6۴هـ  مورخ ۱۳۹0/۷/2۳ تاکید 
ــتگاهها یا عناوین مشابه موظف بر اجرای تصویب نامه  ــده است که ذی حسابان دس ش
ممنوعیت خرید کاالهای خارجی دارای مشابه خارجی و نظارت بر آن هستند و باید 
از پرداخت اعتبار برای خرید موارد یاد شده و تأیید اسناد مرتبط با آن  باید خودداری 
کنند، که این موضوع  یا نادیده گرفته می شود و یا در صورت اعتراض به این موضوع، 
ــا در اجرای بند 5  ــابان مورد توجه قرار نمی گیرد و ی ــط ذی حس این اعتراضات توس
ــماره 26۷25/ت۴۸۴62هـ  مورخ ۹۳/۳/۱۱ فهرست ممنوعیت خرید  تصویب نامه ش
ــابه داخلی و همچنین تصویب نامه هیات وزیران به  کاالهای خارجی دارای تولید مش
شماره ۴2۸۳۹/ت5۳۷۸6هـ  مورخ ۱۳۹6/۴/۱5 در خصوص ممنوعیت خرید کاالهای 
خارجی دارای تولید مشابه داخلی که ابالغ واجرایی شدن آن  به استحضار دفتر مقام 
ــری، دفتر رییس جمهور، دفتر رییس قوه قضاییه، دفتر معاون اول رییس  معظم رهب
جمهور، معاونت اجرایی رییس جمهور، دیوان محاسبات کل کشور، دیوان عدالت اداری، 
سازمان بازرسی کل کشور و معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی رسیده است، لیست 
کاالهای دارای ممنوعیت خرید از منابع خارجی مشخص است ولیکن کافی است روزانه 
سایت مناقصات دولت الکترونیک را مورد توجه قرار دهید که در این صورت روزانه شاهد 

تعدادی از این تخلفات خاموش خواهید بود.  

 تولید کنندگان داخلی در لیست سیاه مناقصات داخلی!
ــماره 60۳22/60  ــنامه ش ــری از تجهیزات حوزه ICT  نیز بخش  در خصوص یک س
ــماره  ۱۸۷۷۴/ت55۳50 مورخ  مورخ ۹۷/۳/5  وزارت صمت در خصوص مصوبـــه ش
۹۷/2/2۳ هیات وزیران، هشت محصول را مشمول ممنوعیت خرید خارجی کاالهای 
ــته است، اما متاسفانه به کرات شاهدیم در مناقصات  ــابه داخلی دانس دارای تولید مش
مختلف نام محصوالت خارجی برای خرید در مناقصه درج می شود و در صورت اعتراض 
به این موضوع، پیمانکار و یا تولید کننده که  فقط می خواسته در مناقصه حضور داشته 
باشد در لیست سیاه قرار می گیرد و خرید خارجی صورت می گیرد! یعنی نه تنها خاطی 
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که از قوانین سرکشی می کند مجازات نمی شود، بلکه مناقصه گر معترض در لیست 
سیاه قرار می گیرد! به نظر می رسد که این موضوع در راستای صیانت پرسنل سازمان ها  
توسط مقامات مافوق است که هیچ احدی اجازه پیدا نکند که چنین تخلفات اشکار را 
ــت که ماده ۱5 قانون ارتقای  گزارش و یا اعتراضی نماید. این  موضوع نیز در حالی اس
ــاد مصوب ۱۳۸۷/2/۱۷ و اصالحیه ۹0/۸/۷ که از  ــالمت نظام اداری و مقابله با فس س
مجلس شورای اسالمی به رییس جمهور وقت ابالغ شد، با صراحت می گوید که مقامات، 
مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمان های دولتی به تناسب مسوولیت و 
سرپرستی خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با 
فساد اداری، شناسایی موارد آن و اعالم مراتـــب  حسب مورد به مراجـــع  ذیصالح 
می باشند و باید واحدهای حقوقی، بازرسی و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه های 

مربوط  موظف به پی گیری موضوع تا حصول نتیجه باشند.
در ماده 22 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی 
ایرانی، مشتمل بر 2۴ ماده و ۳0 تبصره، که در جلسه علنی روز ۱5 اردیبهشت ۱۳۹۸ 
مجلس شورای اسالمی تصویب شد و در تاریخ 2 خرداد ۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان 
ــید، آمده است که قوه قضائیه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف  رس
مدت سه ماه از ابالغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاههای عمومی را به طور ویژه برای 
رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد. این مهلت 
خاتمه یافته است و به نظر می رسد که نتایج این اقدامات نیز به اطالع فعاالن صنعت 
و تولید کننده ها جهت احقاق حق نرسیده و در صورتی که این اطالع رسانی صورت 
ــت تشکل ها و فعاالن اقتصادی بی خبر می باشند و نیاز است که  اطالع  پذیرفته اس

رسانی مجددی صورت پذیرد تا تکلیف موارد مرتبط با این موضوع مشخص گردد.

 لزوم ایجاد ضمانت اجرایی برای قوانین حمایتی
بدیهی است که ما قوانین حمایتی متعددی داریم، ولی متاسفانه ضمانت اجرایی برای 
این قوانین و  حمایت از شرکت های خدمات فنی مهندسی داخلی، سازندگان داخلی 
ــت که از جرم  ــدت کیفر نیس و خرید کاالی ایرانی نداریم. تاکید می نمایم که این ش
پیشگیری می کند، بلکه قطعی بودن یا حتمی بـودن مجازات است که می توانـــد از 
جرم های آینده پیشگیری کند. برخی از زمینه های قانونی حمایت از ساخت داخل و پیاده 
سازی قانون حداکثر در قوانین باالدستی که متاسفانه ضمانت اجرایی موثر و مشخص بدون 
اعمال دارند، بند د ماده 20 است که مناقصه گذاران داخلی را نسبت به مناقصه گذاران 

خارجی ترجیح می دهد ولی شما می بینید که واقعا چنین اتفاقی نمی افتد.
نکته بعدی این است که زیرساخت های قانونی کافی برای الزام دستگاه های اجرایی 
و سایر بخش های دولتی برای خرید از تولید کننده داخلی وجود ندارد و اغلب قوانین 
ــد، لذا ضرورت شفافیت اقدامات اداری  و مقررات  مذکور فاقد ضمانت اجرایی می باش
پاسخگویی به دستگاه های نظارتی و حسابرسی  برنامه ریزی و قانونمند نمودن موضوع 
ساخت داخلی و حمایت از سازندگان داخلی، نیازمند تدوین قوانین و مقررات متعدد و 

تخصصی دارای ضمانت اجرایی در این حوزه است.

 تحریم های ناجوانمردانه می توانست فرصت خوبی برای ما باشد
تحریم های ناجوانمردانه آمریکا و همدستانش اگرچه شرایط سختی را برای کشور به وجود 
آورده، اما می توانست فرصت خوبی برای ما باشد. بدیهی است که اگر در این شرایط در 
داخل کشور و توسط دولتمردان خود دچار خودتحریمی نمی شدیم این تحریم ها، یقینا 

فرصت و کلیدی برای توجه به تولید داخل، خودکفایی و قطع وابستگی ها می شد. 

 تقویت شرکت های داخلی برای حضور در بازارهای خارجی
و اما در بحث صادرات، تقویت شرکت های داخلی برای حضور در بازار سایر کشورها، 
یکی از این عناصر، حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجــی است که نمایشگاه ها 
می توانند ضمن نمایش اقتدار سیاسی و اقتصادی شرکت ها به عنوان نمایندگان کشور 
در بازارهای هدف، در داخل کشورنیز عالوه بر رونمایی محصوالت جدید و بسترسازی 
ــد. در طول یک سال گذشته با حضور اتحادیه و  فروش، ابزاری برای تبادل دانش باش
ــی ، مشاوران و پیمانکاران  اعضای آنان، اتحادیه صادر کنندگان خدمات فنی مهندس
صنعت مخابرات ایران نقش به سزایی را در تکمیل این زنجیره داشته که می توان به ۱0 

نمایشگاه داخلی و خارجی اشاره کرد که می توان از نمایشگاه های داخلی به ایران اکسپو 
20۱۸ ، نوزدهمین نمایشگاه تکلوم، شهر هوشمند ، هفته پژوهش، نمایشگاه معکوس، 
نمایشگاه رونق تولید و از نمایشگاه های خارجی، نمایشگاه اربیل عراق، نمایشگاه بازسازی 

سوریه اشاره کرد که نتایج ارزنده ای برای کشورمان داشته است.   
یکی از ارکان حمایتی فعاالن اقتصادی که نقش به سزایی را در توسعه صادرات داشته 
و تسهیل گر حضور شرکت های فن آور و دانش بنیان در نمایشگاه های خارجی بوده 

است صندوق نوآوری و شکوفایی بوده است. 
متاسفاته دولت از برنامه های صادراتی شرکت های توانمند در حوزه صادرات حمایت 
ــای مرتبط با حوزه  ــکل ه ــام نمی دهد و اگر هم انجام می دهد تش ــته ای انج شایس
ــد، در صورتی که  ــادرات در جریان این حمایت ها قرار نمی گیرند و به نظر می رس ص
چنین بودجه هایی در راستای حمایت از پایگاه های صادراتی، تحقیقات بازار، شرکت در 
نمایشگاه ها و یا مناسبت های مرتبط با هیات های تجاری باشد در جای غیرمرتبطی 
هزینه میگردد. به عنوان مثال در نمایشگاه های مختلف و از جمله در نمایشگاه اربیل 
ــگاه بازسازی سوریه که در سال جاری برگزار شد و در این نمایشگاه ها  عراق و نمایش
پاویون داشتیم ، هیچ کدام از نهادهای دولتی مرتبط با موضوع نمایشگاه ها، نه حمایتی 
جهت حضور شرکت های ایرانی در این نمایشگاه ها  داشتند و نه هیچ کدام از مسووالن 
مرتبط با حوزه صادرات و یا امور بین الملل و یا دفاتر سرمایه گذاری وزارت خانه های 
مرتبط در آن حضور پیدا کردند که نشانگر حمایت معنوی آنها از شرکت گنندگان حاضر 
در نمایشگاه باشد. در این دو نمایشگاه تنها نهادی که از حضور شرکت های دانش بنیان 
حمایت کرد، صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری 

بود که همواره نقش بی بدیل خود را در این مناسبات حفظ نموده اند.
خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی از لحاظ شکلی بسیار خوب و مناسب است و کار 
صندوق در زمینه ارایه تسهیالت به خصوص در بحث توانمندسازی قابل تحسین است. 
یکی از سیاست هایی که هیات عامل سوم در صندوق نوآوری و شکوفایی در دستور کار 
خود قرار داده است، مساله برون سپاری و کاهش تصدی گری صندوق در بحث تامین 
ــتم فناوری و نوآوری است که معتقدم این امر می تواند به عملکرد بهتر  مالی اکوسیس
ــتم کمک کند، چرا که صندوق نباید در تمام جزئیات ورود پیدا کند و  این اکوسیس
می تواند این امور را به نهادهای همکار خود بسپارد. به عنوان مثال در بحث نمایشگاه ها 
به خصوص نمایشگاه های خارجی، صندوق  می تواند با اتحادیه ها و تشکل های صنفی 
مربوط به حوزه نمایشگاه ها جلساتی تشکیل داده و از این نهادها به عنوان بازوهای خود 
استفاده کند؛ چرا که اتحادیه ها با حوزه خود به خوبی آشنا بوده و می توانند با شناسایی 
تمام جوانب تجاری سازی و... در کشور هدف، به صورت زنجیره وار عمل کرده و آینده 

خوبی را برای صنعت مورد نظر، فراهم کنند.

  لزوم حضور در بازار هدف کشورهای مختلف با تجاری سازی های 
متفاوت

برای حضور در بازار هدف کشورهای مختلف باید تجاری سازی های متفاوتی، متناسب 

تحریم ه��ای ناجوانمردان��ه آمریکا و همدس��تانش 
اگرچه شرایط سختی را برای کشور به وجود آورده، 
اما می توانس��ت فرصت خوبی برای ما باشد. بدیهی 
است که اگر در این شرایط در داخل کشور و توسط 
دولتمردان خود دچار خودتحریمی نمی ش��دیم این 
تحریم ها، یقینا فرصت و کلیدی برای توجه به تولید 

داخل، خودکفایی و قطع وابستگی ها می شد. 
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ــکل بگیرد تا شرکت های دانش  ــور ش ــی و اقتصادی هر کش با فضای تجاری و سیاس
بنیان بتوانند بهترین عملکرد را داشته باشند، به بیان ساده تر نباید یک نگاه عام و تک 
نسخه ای برای تمام کشورها در نظر بگیریم، بلکه باید از فضای تجاری کشورهای هدف 
ــته باشیم. اتحادیه ها و تشکل های صنفی با همکاری صندوق نوآوری  اطالع کافی داش
و شکوفایی می توانند زمینه مناسبی را برای حضور شرکت های دانش بنیان ایرانی در 
ــور فراهم کنند. به عنوان مثال اتحادیه صادر کنندگان  صنعت مخابرات  خارج از کش
ایران، می تواند در حوزه ICT بازوی اجرایی و فنی وزارت ارتباطات و فن آوری اطالعات 
و همچنین وزارت صمت باشد و مدل تجاری سازی و بومی سازی مناسبی را متناسب 

با هر کشوری ارایه دهد.

 ضرورت حمایت دولت از تشکل ها در شرایط جنگ اقتصادی
ــرایط جنگ نرم قرار داریم و تحریم های بانکی و  ــت که ما در ش این یک واقعیت اس
ــورها عرصه های اقتصادی را برای  عدم امکان فعالیت های اقتصادی در خیلی از کش
فعاالن اقتصادی ما تنگ کرده است. این شرایط ایجاب می کند که دولت حمایت خود 
را  گسترده تر کند و از تشکل ها حمایت نماید.  در این شرایط خاص، بدون حمایت 
حاکمیت، امکان ادامه فعالیت های اقتصادی میسر نیست و این حمایت می تواند در 
چند بعد صورت پذیرد که در بعد ملی و فعالیت های داخلی، یکی از این موارد اجرایی 
کردن قوانین و مصوبات حمایتی است که ابالغ  شده و هیچ گونه ضمانت اجرایی نداشته 
و ضمن آن که تحقق آن عملی نشده در حد یک شعار باقی مانده است که باید عملی 
شود و در ابعاد خارجی حمایت و بسته های تشویقی در راستـــای تاسیس پایگاه های 
ــدف، برپایی پاویون های رایگان جهت حضور  ــی، مطالعات بازار در بازارهای ه صادرات
ــات مرتبط با طرفین  ــرکت های فن آور و حضور در کنار فعاالن اقتصادی در جلس ش

خارجی در نمایشگاه های بین المللی است.  

وجود ریسک های سیاسی و تجاری در روند صادرات
در شرایط کنونی کشور، موضوع دیگری که نگرانی صادرکنندگان حوزه های مختلف 
و از جمله فعاالن حوزه ICT را فراهم می سازد، وجود ریسکهای سیاسی و تجاری در 
روند صادرات آنها می باشد؛ چرا که تحقق بخشی یا هر یک از این ریسک ها موجب عدم 

وصول وجه کاالهای مرتبط و خدمات صادره از سوی آنها می شود. 
ــداران خارجی و از  ــع و یا نادیده گرفتن تعهدات مطالبات از خری ــدم وصول به موق ع
ــتگی  ــرمایه، صادرکننده را در تنگنای مالی قرار داده و منجر به ورشکس بین رفتن س
ــک در تجارت اعالم می شود.  ــود. این نکته مهم در روند صادرات، ریس کامل وی می ش
آن چیزی که در ادبیات اقتصادی کشورهای مختلف می بینیم تغییر جایگاه کشورها در 
تقسیم بندي سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه )OECD( است که موجب شده 
که صادرکنندگان مقاصد و بازارهای صادراتی شان را به واسطه این تغییر جایگاه کشورها 
تغییر دهند. در این راستا نیز صندوق ضمانت صادرات می تواند نقش مناسبی را ایفا کند 

و در کنار صادرکنندگان حوزه های مختلف قرار گیرد.

 چین، الگوی موفق صادراتی در دنیا 
ــق صادراتی در دنیا الگو بگیریم، نمونه آن  ــتا ما باید از مدل های موف در همین راس
ــته برگردیم و الگوی ورود چین در حوزه صادرات  ــور چین است. ما اگر به گذش کش
ــی قرار دهیم می بینیم که چین در زمان  تجهیزات مخابراتی به ایران را مورد بررس
ــطه  ورود به ایران از طریق حمایت دولتش حجم زیادی از تجهیزات خود را به واس
سرمایه گذاری دولتش در ایران به صورت رایگان و یا با مدل های حمایتی، از جمله 
پرداخت های چندین ساله و یا دامپینگ های غیر مرسوم فروش، نصب و راه اندازی 
نمود. آن چیزی که شاهد بودیم حمایت دولت چین در این راستا و حضور واقعی و 
ملموس دولتمردان چینی جهت افزایش این مناسبات و سفرهای مکرر به ایران بود. 
ــتگی تکنولوژیکی و ایجاد مونوپولی در شبکه  چیزی که بعدها اتفاق افتاد یک وابس
ــه بود که هنوز هم برای  ــرمایه گذاری اولی مخابرات و درآمدهای چندین برابری س
ــای گزافی را پرداخت می نماییم.  ــعه از نوع خود هزینه ه افزایش ظرفیت و یا توس
ــت در ایران می رود یک  ــه از نهادهای حاکمیتی و مرتبط با حوزه صنع ــاری ک انتظ

حمایت واقعی در راستای صادرات است.

 سازوکار ورود به بازارهای بین المللی با یک برنامه ریزی استراتژیک 
بومی

آشکار است که سازوکار صادرات خدمات فنی مهندسی و یا محصوالت حوزه فن آوری 
اطالعات و ارتباطات و ورود به بازارهای بین المللی نیازمند یک برنامه ریزی استراتژیک 
بومی و به روز، وجود تشکل ها و اتحادیه های صادراتی مرتبط قوی، طراحی و تدوین 
و اجرای اثربخش استراتژی بازاریابی بین المللی و تبدیل آن به بسته های عملیاتی و 
استفاده از مشاوران حرفه ای در این حوزه می باشد؛ حرکت به سطح استانداردسازی و 
هماهنگی با استانداردهای بین المللی محصوالت و خدمات می تواند رشد کمی و کیفی، 
توسعه و در نهایت ورود به بازارهای جهانی را به غیر از بازار داخلی در عرصه بین الملل 
ــاخته و در این شرایط اقتصادی ناپایدار شرایط پایداری را برای کشورمان در  فراهم س
حوزه اقتصادی و برای شرکت ها در تجاری سازی محصول/ خدمت به ارمغان بیاورد. 
حصول این سطح از توسعه و رشد در ساختار اقتصادی، مستلزم پرداخت هزینه های 
ــی از آن را دولت و بخش دیگری را  ــت که باید بخش مهم مادی، معنوی و زمانی اس
اتحادیه ها و تشکل های صنفی با همکاری شرکت ها پرداخت کنند تا ارکان و ساختارها 
در یک مسیر صحیح و مناسب حرکت کنند. در تجربیات جهانی می بینیم که تمام این 
فرایندها با ورود عملی و جدی مردم و تشکل های مردمی، با اعتقاد و توجه حاکمیت به 

این ساختارها در کشورهای توسعه یافته به وجود آمده است.
نقش دولت در این راستا اگرچه در ظاهر رنگ و لعاب زیادی دارد، ولیکن بسیار کم رنگ 
است. نمایش و شعارهای ارایه شده در این مدت تاثیر مطلوب خود را نداشته و به نظر 
می رسد که اظهار وجود سایه وار دولت فقط نمایش حضور در صحنه بوده و جز تحمیل 
این بار سنگین بر دوش بدنه تولیدی و خدماتی کشور و در کنار آن تحمیل این نقش 
بدون تحمل هیچ گونه هزینه ای، بر دوش اتحادیه ها و تشکل ها بوده است.همان طور 
که پیش تر گفته شد و باور اتحادیه نیز می باشد، زنجیره این حرکت بنیادی در جهت 
ــکل ها و نهادهای مردمی و اتحادیه ها زمانی می تواند تکمیل شود که  حمایت از تش
ساختار دولتی و حاکمیتی در کنار زنجیره اتحادیه ها و مردم قرار گرفته و مثلث اقتصاد 
مقاومتی و مراقبتی از صنعت و کسب و کار را تکمیل و پویا کند و شرکت های موفق 
شرکت هایی خواهند بود که ضمن ورود به اتحادیه ها و تشکل های مرتبط و همسو 
ــدن در فرایندهای مرتبط با خط و مشی های اتحادیه ، خود نیز دارای ماموریــت،  ش
چشم انداز و برنامه های راهبردی باشند و آشکار است که چنین شرکت هایی نسبت به 

شرکت هایی که فاقد این نوع برنامه ها هستند موفق تر خواهند بود. 

 تشکیل اکوسیستم موزون برای برون رفت از شرایط ویژه اقتصادی 
برای حصول نتیجه و برای برون رفت از شرایط ویژه اقتصادی حاکم بر کشور انتظار 
ــت و وزارت ارتباطات، مجلس  ــتی از جمله وزارت صم ــی رود که نهادهای باالدس م
شورای اسالمی، اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران و در کنار این ها معاونت 
ــکوفایی، از موازی کاری  ــت جمهوری و صندوق نو آوری و ش علمی و فناوری ریاس
پرهیز نموده و در خصوص صادرات، کارگروهی واحد داشته باشند و در ارتباط با هر 
صنعت خاص از مشاوره تشکل مرتبط با آن صنعت و اکوسیستم موزون با آن موضوع  
استفاده نموده و در این راستا حمایت مادی و معنوی اقتباس شده از مدل های موفق 
ــعه یافته را از این  اتحادیه ها و تشکل های صادراتی در راستای  ــورهای توس در کش
ــایر ابعاد حمایت  صادرات کاالها و خدمات مبتنی بر ارزش  افزوده انجام دهند. در س
از فعاالن اقتصادی، از طریق پرداخت های بالعوض، وام های بی بهره طوالنی مدت، 
ــترش خدمات تجارت خارجی  ــویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات ، گس تش
ــت و پا گیر و  ــهیل قوانین و مقررات دس ــاخت های مورد نیاز، تس و ترانزیت و زیرس
گسترش مشوق های الزم، استفاده از سازوکار مبادالت تهاتری برای تسهیل مبادالت 
، توسعه پیوندهای راهبردی و استراتژیک و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای 
منطقه و جهان به ویژه همسایگان دارای پتانسیل همکاری و استفاده از دیپلماسی برد/ 
برد در جهت حمایت از هدف های اقتصادی انجام دهند. حصول این سطح از توسعه و 
رشد در ساختار اقتصادی ، مستلزم پرداخت هزینه های مادی و معنوی و زمانی است 
که باید بخش مهمی از آن را دولت و بخش دیگری را اتحادیه ها و تشکل های صنفی با 
همکاری شرکت ها پرداخت نمایند تا ارکان و ساختارها در یک مسیر صحیح و مناسب 

حرکت کنند.
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ستار هاشمی
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات

امروز پیشرفت های حوزه های مرتبط با فناوری اطالعات نظیر هوش مصنوعی و اینترنت 
ــترده ای در صنایع مختلف از جمله خودروسازی شده است.  اشیاء موجب تحوالت گس
صنعت خودرو با هدف کاهش هزینه ها، ارائه محصوالت متنوع و افزایش کارآیی، غلبه بر 
مشکالت زیست محیطی ناشی از مصرف انرژی و در نهایت ایجاد بازارهای جدید به عرصه 
ــت. پیش بینی اینکه خودروهای برقی و خودران،  ــته اس خودروهای خودران پای گذاش
سهمی بزرگ در سالیان آتی خواهند داشت سخت نیست و برخی حتی از عمومی شدن 

این خودروها تا سال 2025 خبر می دهند.
با توجه به اهمیت موضوع، به تازگی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات توسعه فناوری خودرو 
ــمند بدون راننده( را از اولویت های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری  خودران )خودرو هوش
اطالعات اعالم کرده است. برای بررسی بیشتر فناوری خودروهای خودران بهتر است ابتدا 

به سطوح مختلف تعریف شده برای یک خودرو بپردازیم.

   سطوح مختلف خودکارسازی خودروها
بیشتر وسایل نقلیه موجود در جاده های امروزی در سطح صفر قرار دارند به این معنی 
ــان وظیفه »رانندگی پویا« را بر عهده دارد  ــتی کنترل می شوند و انس که به صورت دس
هر چند ممکن است سیستم هایی برای کمک به راننده وجود داشته باشد. سطح یک 
به عنوان پایین  ترین سطح خودکارسازی محسوب می شود که وسیله نقلیه برای کمک به 
راننده از یک سیستم اتوماتیک منفرد بهره می برد، مانند کنترل فرمان یا شتاب )کنترل 
کروز(. در سطح دو خودکارسازی به صورت جزئی با سیستم های پیشرفته کمک راننده یا

ــیله نقلیه می تواند فرمان، گاز و شتاب خودرو را  ــود طوری که وس ADAS  انجام می ش
کنترل کند و به دلیل حضور شخصی در صندلی راننده، خودکارسازی ناقص است؛ می توان 
به سیستم سوپر کروز خودروهای Tesla Autopilot وGeneral Motors  به عنوان 

خودکارسازی سطح دو اشاره کرد. 
در سطح سه که خودکار سازی به صورت مشروط انجام می شود تفاوت تکنولوژیکی بیشتر به 
چشم می آید. وسایل نقلیه سطح سه دارای قابلیت »شناسایی محیطی« هستند و می توانند 
تصمیمات آگاهانه ای مانند سبقت از خودرو جلو داشته باشند اما خودروهای سطح سه 
هنوز هم در برخی از مواقع نیاز به حضور راننده هوشیار و آماده کنترل دارند. تفاوت اصلی 
بین خودکارسازی سطح سه و چهار در نحوه مواجه شدن با مشکالت و خرابی های سیستم 
ــطح چهار در اکثر شرایط به تعامل انسانی احتیاج  ــت به این معنا که یک خودرو س اس
نخواهند داشت و انسان به عنوان یک عامل بیرونی این گزینه را دارد که به صورت دستی 
اختیار خودرو را به دست بگیرد. هرچند خودروهای سطح چهار از خودکارسازی باالیی 
ــاص )Geofencing( دارای  برخوردارند، اما تنها مجاز به تردد در مناطق جغرافیای خ
زیرساخت و قانون گذاری خاص این حوزه هستند. خودروهای سطح پنج از خودکارسازی 
کامل بهره می گیرند و به صورت ذاتی به حضور و توجه انسان احتیاجی ندارند. در اصل 
این خودروها حتی دارای قربیلک فرمان یا پدال های گاز و ترمز هم نیستند. البته به همه 
این ها این قابلیت مهم را نیز باید اضافه کرد که خودروهای سطح پنج محدودیت مکانی 
ندارند و می توانند به هر مکانی بروند و هر کاری را انجام دهند که یک راننده باتجربه انسانی 

می تواند انجام دهد.

   تعریف خودرو خودران
بنابر آنچه گفته شد »خودرو خودران« ایده آل به خودرویی گفته می شود که در سطح پنج 
از خودکارسازی است و مسافر آن به هیچ عنوان هنگام تردد نیاز به در اختیار گرفتن خودرو 
ندارد و حتی ممکن است در خودرو حضور نداشته باشد. در واقع یک خودرو خودران مجهز 
به حسگرها، سامانه های راداری، الگوریتم های پیچیده، سیستم های یادگیری ماشینی و 
ــت.این نسل از خودروها قادر هستند مانند  پردازنده های قوی برای اجرای نرم افزارها اس
ــند. واژه های  ــته باش خودروهای معمولی دارای راننده در همه نقاط و جاده ها تردد داش

خودروهای خودران، نیاز فردای کشور
خودکار و خودران با یکدیگر تفاوت هایی دارند و خودرانی مفهومی فراتر از انجام تغییرات 
برقی-مکانیکی را دربر دارد که به عبارتی یک ماشین کامالً خودران »خودآگاه« است و 
توانایی انتخاب گزینه های موجود پیش رو را دارد. به طور طبیعی در هنگام پژوهش و توسعه 
خودرو خودران سطح پنج، نیاز به  گذار از سطوح قبلی است و این حرکت با پیشرفت های 
ــازنده رخ خواهد داد و ممکن است به صورت عام در سطوح  ــور یا شرکت س فناوری کش
مختلف برای اتومبیل ساخته شده از اصطالح »خودران« استفاده شود که اشاره به پروژه 
اصلی و هدف دارد. اتومبیل های خودکار در سطوح سه یا چهار خودکار بودن قرار دارند و 
یک راکب انسانی باید همواره حاضر بوده و آماده در دست گرفتن اختیار رانندگی باشد. الزم 
به اشاره است که در سطوح صفر تا دو، عامل انسانی وظیفه نظارت بر محیط رانندگی را 
برعهده دارد در حالی که در سطوح سه تا پنج سامانه های خودکار وظیفه نظارت بر محیط 

رانندگی را برعهده دارند.

   فرصت و چالش خودروهای خودران
بدون شک ظهور خودروهای خودران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم موجب بهبود سبک 
زندگی و راحتی تمامی سطوح جامعه خواهد شد. همچنین نقش خودروهای خودران در 
کاهش چشمگیر انتشار گاز CO2 بسیار دارای اهمیت است. درباره سایر مزایای بهره گیری 
از خودروهای خودران می توان به مواردی چون کاهش محسوس گره های ترافیکی، کاهش 
ــوخت و نگهداری  ــتهالک خودرو، مصرف انرژی و س هزینه های حمل و نقل از قبیل اس

زیرساخت ها، آزادسازی پارکینگ ها برای کاربردهای دیگر و کاهش تصادفات اشاره کرد.
البته در راه رسیدن به خودروهای خودران چالش هایی وجود دارد که برای مرتفع کردن آنها 
نیاز به ارائه راهکارهای فنی یا غیرفنی است. برخی تجهیزات و سامانه های مورد نیاز برای 
این خودروها گران یا از لحاظ حجمی بزرگ هستند در کنار اینکه در مسیرهای پرتردد 
ممکن است مسائل فنی مثل تداخل فرکانسی نیز به وجود بیاید. شرایط آب و هوایی نیز 
به عنوان یک چالش پیش رو مطرح است و نحوه عملکرد قطعات و ماژول های عملیاتی و 
غیرعملیاتی در شرایط مه غلیظ و برف و بوران از مسائل پیش رو خواهد بود. موارد ترافیکی 
ــت که نیاز به توجه دارد؛ مثالً چه کسی  و قوانین نیز به عنوان چالش دیگری مطرح اس
مسئول تصادف های خودروهای خودران خواهد بود؛ مالک، تولید کننده یا عابر. همچنین 
محدودیت های ذاتی هوش مصنوعی در برابر هوش انسانی نیز مطرح است زیرا رانندگان 
انسانی دارای راهنماهای هوشمندانه و ارتباطات غیرکالمی نظیر ارتباط چشمی با عابران 
یا زبان بدن برای اتخاذ تصمیمات ثانویه پیچیده هستند. در کنار همه این موارد موضوع 
پذیرش اجتماعی این خودروها بسیار مورد اهمیت خواهد بود، زیرا این موضوع به صورت 

مستقیم با جان و مال افراد جامعه در ارتباط است.

   ترسیم خودروهای خودران برای کشور
مهم ترین چالش موجود در صنعت خودرو کشور نبود تصویر کالن از آینده صنعت حمل 
و نقل شهری و بین شهری است که در کنار مسائلی چون مصرف انرژی و هوشمندی 
حمل ونقل نیاز به توجه ویژه دارد. در ابتدا نیاز است که به طراحی و تدوین نقشه راه حوزه 
ــازی حمل ونقل خودرو  ارتباطات و فناوری اطالعات در زمینه های مرتبط با هوشمندس
ــمند و...( اقدام شود که در این برنامه  ــمند و معابر، عالئم هوش )خودروهای برقی، هوش
مشخص خواهد شد که کشور در کدام حوزه و در چه سطحی از خودرو هوشمند وارد شود 
و در خصوص میزان تولید داخل )تحقیق و توسعه( یا واردات آن و رعایت نسبت بین آنها 
چگونه اقدام شود. الزم به ذکر است که با توجه به رقابت شدید در صنعت خودروسازی، 
خود شرکت ها باید مسیر تحقیق و توسعه خودرو هوشمند را دنبال کنند در غیر این صورت 

در آینده نزدیک بازار را به رقبا واگذار خواهند کرد. 
ماهیت سریع و مستمر تحوالت در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات نیازمند همکاری 
مستمر درون بخشی و فرابخشی برای ایفای نقش مناسب حاکمیتی در این حوزه است 
که البته این گونه همکاری ها از الزامات حکمرانی در عرصه تحول دیجیتال نیز محسوب 
می شوند. با توجه به اینکه موضوع خودروهای هوشمند با بسیاری از فناوری های نوین نظیر 
5G، هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء وابستگی هایی دارد، لذا الزم است که به سازگاری 
بین استراتژی های تدوین شده برای هر کدام از موارد ذکر شده توجه شود تا از دوباره کاری 

یا تضاد در راهبردها اجتناب شود.
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تمام حمالت سایبری آمریکایی ها به شبکه های زیرساختی کشور را دفع کردیم

رئیس سازمان پدافند غیرعامل:

ــازمان پدافند غیرعامل، گفت: حمالت سوم سایبری که سطح باالتری دارند  رئیس س
ــتند که می توانند شبکه های زیرساختی را مورد حمله قرار دهند  حمالت جنگی هس
و آمریکایی ها مدعی این نوع حمله بودند که خوشبختانه هیچگونه موفقیتی نداشتند، 

چراکه ما هرگونه حمله در این سطح را مدیریت و کنترل می کنیم.
ــردار غالمرضا جاللی در گفت وگو با خبرنگار سیتنا در ارزیابی وضعیت پیاده سازی  س
شبکه  ملی اطالعات، گفت: شبکه ملی اطالعات در ارتباطات کشور نقش مهمی دارد و 
برای تمام کشورهای دنیا در کارکردهای فضای سایبری  اهمیت دارد؛ چراکه در زمان 
ــه مردم ارائه دهیم،  ــرویس های بانکی را ب قطع ارتباطات می توانیم خدماتی مانند س
بنابراین الگوی کلی کشور برای این کار شبکه ملی اطالعات است تا بتواند خدماتی که 
ــان داخل کشور است را با کیفیت مطلوب و سرعت باال و اطمینان در  مبدا و مقصدش

تداوم، به انجام رساند که این نکته دلیل اهمیت این شبکه است.
ــازمان پدافند غیرعامل، اظهار کرد: سند این کار توسط شورای عالی فضای  رئیس س
مجازی به تصویب رسیده است و در الیه های زیرساخت، محتوا و کاربر وظایفی تعیین 

تکلیف شده است.
ــه ای از وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات  ــا برای ارزیابی، گزارش اولی ــه داد: م وی، ادام
دریافت کردیم و طرح مانوری تنظیم کردیم تا بتوانیم تمام اجزاء را ارزیابی کنیم. سه 

مرحله از این ارزیابی را انجام دادیم و مراحل بعدی به دالیلی متوقف شد.
سردار جاللی، افزود: در این سه مرحله که مورد ارزیابی قرار گرفت، در سطح ارتباطات، 
نمره قبولی اخذ شد، ولی در سطوح دیگر مشکالتی مانند موتورهای جستجو، ایمنی 
ــت که وزیر ارتباطات عقیده دارند که در حوزه  ــتم های زیرساختی وجود داش و سیس
اختیارات ایشان نیست و ما نیز تاکید داریم که مسوول این خدمات حتی اگر نقصی هم 
وجود داشته باشد وزارت ارتباطات است و باید این کار را تداوم بخشند، ما نیز به عنوان 
بخش پدافند و حتی نیروهای مسلح آمادگی داریم تا هر کمکی که از ما بر می آید برای 

اینکه نقایص یک مجموعه برطرف شود را خدمتشان ارائه دهیم. 
سردار جاللی، خاطرنشان کرد: ما حمله را در سه الیه کنترل می کنیم، یکی الیه  ملی 
است که شرکت ارتباطات زیرساخت انجام می دهد، یکی الیه  موضوعی و جغرافیایی 
است، یعنی در استان و در صنعت ذیربط رخ می دهد و الیه  سوم در زیرساخت است، 
ــگاه کنترل می کنیم؛ و در واقع سه گزارش متفاوت از هم را  مثال در نیروگاه یا پاالیش

داریم.
ــرکت ارتباطات زیرساخت است که  ــوولیت بر عهده ش وی، ادامه داد: در الیه  ملی مس

ــتند و در گزارش ها نیز آمده است. در الیه   SOCها )مرکز عملیات امنیتی( نصب هس
دستگاهی و الیه های زیرساختی تالش کردیم و دستگاه ها را تقویت و کنترل کردیم 
و با انجام رزمایش ها یعنی کشف اشکاالت، برطرف کردن معایب و تقویت مجدد آن ها 
توانستیم بخش زیادی از مشکالت را برطرف کنیم و به نتیجه رسانیم و در حوادث اخیر 
که آمریکایی ها مدعی بودند به حوزه های زیرساختی ما حمله کردند، خوشبختانه آثار 

مخربی نداشتیم و توانستیم حمله  دشمن را در این الیه کنترل و متوقف کنیم. 

سردار جاللی در ادامه پیرامون میزان آمار حمله های سایبری به کشور، گفت: حمالت 
ــه دسته هستند؛ یکی حمالت بی ارزش یا کم ارزش که با تعریف وزارت ارتباطات  س
هر نوع تالش برای رخنه به سیستم را نوعی حمله تلقی می کنند که آمارش میلیونی 
ــت و این آمار دراختیار وزارت ارتباطات است و ما نیز گزارشی از آنها می گیریم اما  اس
به صورت عمومی دست آنهاست. حمالت دوم قوی تر هستند که در سطوح تروریستی 
انجام می شود و برای اهداف خاصی هستند که ما آن را دنبال می کنیم و حمالت سوم 
که سطح باالتری دارند حمالت جنگی هستند که می توانند شبکه های زیرساختی را 
مورد حمله قرار دهند و آمریکایی ها مدعی این نوع حمله بودند که خوشبختانه هیچگونه 

موفقیتی نداشتند، چراکه ما هرگونه حمله در این سطح را مدیریت و کنترل می کنیم.

حم��ات س��وم س��ایبری که 
س��طح باالت��ری دارند حمات 
جنگی هس��تند که می توانند 
را  زیرس��اختی  ش��بکه های 
م��ورد حمل��ه ق��رار دهند و 
آمریکایی ها مدع��ی این نوع 
حمله بودند که خوش��بختانه 
هیچگونه موفقیتی نداشتند، 
چراک��ه ما هرگون��ه حمله در 
این سطح را مدیریت و کنترل 

می کنیم.
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ماهی که 
گذشت

لزوم اطالع رسانی مردمی گزارش طرح های 
اشتغالزا از طریق سامانه  ناظر

ایران با سامانه  دژفا 33 میلیون حمله  سایبری را 
در یک سال گذشته دفع کرده است

رو نمایی از سامانه ای برای ارائه  اطالعات دارایی های منجمد قابل واگذاری بانک ها

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: ایران به عنوان یکی از قربانیان حمالت سایبری، پوشش دفاعی خود 
در برابر این حمالت را از طریق سامانه دژفا ارتقا داده است و توانسته ۳۳ میلیون حمله سایبری در یک سال 
گذشته را دفع کند.آذری جهرمی در سفر به دوحه و در جلسه وزرا که با موضوع امنیت سایبری و به ریاست 

ولف ایشینگر رییس کنفرانس امنیتی مونیخ برگزار شد، به ایراد سخنرانی پرداخت.
آذری جهرمی با اشاره به اینکه تهدیدات سایبری امروز امنیت شهروندان و طیف گسترده ای از خدمات مربوط 
به زندگی شهروندان را تهدید می کند، گفت: ایران به عنوان یکی از قربانیان حمالت سایبری، پوشش دفاعی 
خود در برابر این حمالت را از طریق سامانه دژفا ارتقا داده است و توانسته ۳۳ میلیون حمله سایبری در یک 
سال گذشته را دفع کند.وزیر ارتباطات یکجانبه گرایی و توسل به تحریم را تهدیدی علیه امنیت بین المللی 
در عرصه سایبری دانست و استفاده از مکانیزم های چندجانبه گرایانه را راه حل مشکالت امنیت سایبری در 
جهان توصیف کرد. آذری جهرمی ضمن اعالم مشارکت و حمایت ایران از روند مباحثات موسوم به »گروه 
باز« در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گفت: ایران به نقش آفرینی موثر خود در شکل دهی به ابتکارات 

بین المللی در این عرصه ادامه می دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیکاری را از مهمترین مسائل کشور 
دانست و گفت: گزارش طرح های اشتغالزا باید از طریق سامانه ناظر 

به اطالع مردم برسد.
محمد شریعتمداری در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال 
که با حضور اعضای این شورا برگزار شد با بیان اینکه مسئله آموزش و 
مهارت در ادامه مسیر اشتغال است، اظهار کرد: باید جلسه ای مشترک 
با سازمان فنی و حرفه ای با موضوع مهارت افزایی در طرح های توسعه 

اشتغال ملی و  روستایی برگزار شود.
ــازارکار را از جمله  ــعه ای ناظر بر ب وی فقدان جایگاه مداخالت توس
ــت و بر لزوم فراهم شدن زمینه اشتغال واقعی،  نواقص موجود دانس

پایدار و ماندگار با انجام اقدامات توسعه ای تاکید کرد.
ــده در زمینه کاری خود  ــریعتمداری افزود: معموال فرد وام گیرن ش
ــاغل  ــتغالزایی ش ــارت دارد و لذا اگر افرادی که در طرح های اش مه

می شوند دارای مهارت کافی نباشند آسیب زا خواهد بود.
وی تشکیل کارگروه اشتغال استانی را برای بررسی برنامه ها و جهت 
ــت و افزود: برای تبیین اعالم نرخ  گیری های اشتغالزایی مهم دانس
بیکاری در بین مردم، نقش نظام جامع اطالعات بازار کار بسیار مهم 

ارزیابی می شود.
ــور به شمار می رود و  ــائل کش به گفته وی، بیکاری از مهمترین مس
مدیریت این موضوع هم به برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت و هم 

برنامه های ضربتی نیاز دارد.
ــعه اشتغال گفت: آنچه برای ما مهم  وی درباره نقش تعاون در توس
است افزایش سهم تعاون در تولید ناخالص داخلی است که باید این 
ــتغال افراد در تعاونی های روستایی پیش ببریم و به  موضوع را با اش
گونه ای برنامه ریزی کنیم که در شرایط برابر، طرح های تعاونی اولویت 

داشته باشند.
ــریعتمداری خواستار اطالع رسانی گزارش طرح های اشتغالزایی  ش
ــد که مردم به آن دسترسی دارند و گفت:  ــامانه ناظر ش از طریق س
ــبکه ارتباطی بین همه واحدهای تولیدی به توسعه  طراحی یک ش

بازار کار کمک می کند.
وی در پایان بر ضرورت ایجاد اشتغال و توانمندسازی افرادی که تحت 

پوشش نهادهای حمایتی هستند، تاکید کرد.

ــامانه مربوط به اطالعات بنگاه ها، امالک و اموال منجمد قابل  وزیر امور اقتصادی و دارایی از رونمایی س
واگذاری بانک های کشور در پایان هفته وحدت، مصادف با میالد پیامبر گرامی اسالم خبر داد.

دکتر فرهاد دژپسند در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فارس، گفت: تا کنون 
اطالعات مربوط به تعداد ۱2 هزار مورد از دارایی های قابل واگذاری بانک ها در این سامانه به ثبت رسیده و 
این فرآیند به سرعت در حال تکمیل است.وی افزود: در این زمینه، از بخش خصوصی، درخواست می کنم 
با توجه به شیوه های متنوع واگذاری اموال بانک ها، از جمله فروش نقدی، اجاره به شرط تملیک، واگذاری 

مدیریت و ... برنامه کسب و کار )business plan(  در زمینه استفاده از فرصت پیش رو ارایه کنند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه تعاونی ها و فعاالن بخش خصوصی در صورت عدم توانایی الزم برای خرید اموال 
بانک ها می توانند اقدام به تشکیل کنسرسیوم کنند، اظهار داشت: ما همچنین به شـــدت استقبـــال 
می کنیم از اینکه افراد دارای توانایی مدیریت بنگاه های اقتصادی، از طریق واگذاری مدیریت بنگاه های 

تحت مالکیت بانک ها، وارد عمل شده و پیشنهادات خود را ارائه دهند.
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200 محصول بومی در حوزه  سایبری، تولید و به 
نمایش درآمدند

برنامه ریزی برای ساخت داخل ۸۵ درصد فناوری های شبکه های ارتباطی 
ثابت تا انتهای سال ۹۸

پژوهشگاه ICT می تواند به قطب علمی منطقه تبدیل شود

دبیر و عضو هیات مدیره  سندیکای صنعت مخابرات ایران، تاکید کرد: با حمایت های جدی مدیرعامل شرکت 
مخابرات ایران و مدیران و مجریان ذیربط در شرکت مذکور شاهد رشد زیادی در استفاده از توانمندی های 

داخلی هستیم که با تداوم این حرکت، بطور قطع هدف تدوین شده تا اخر سال محقق خواهد شد.
مهندس فرامرز رستگار در گفت وگو با سیتنا، گفت: در انتهای سال ۹۷ حدود ۷0 درصد از فناوری های مورد 
نیاز برای توسعه شبکه های ارتباطی ثابت، داخلی سازی شده است.وی ادامه داد: سندیکای صنعت مخابرات 
ایران با اتکا به توانمندی های تحقیقاتی و صنعتی اعضای خود و به امید همکاری های اثربخش اپراتورهای 

خدمات ارتباطی ثابت، دستیابی به ۸5 درصد فناوری ها در داخل کشور را تا انتهای سال ۹۸ نوید داده بود.
رستگار تاکید کرد: اکنون با حمایت های جدی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و مدیران و مجریان ذیربط 
در شرکت مذکور شاهد رشد زیادی در استفاده از توانمندی های داخلی هستیم که با تداوم این حرکت، بطور 
قطع هدف تدوین شده تا اخر سال محقق خواهد شد.دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران، خاطرنشان کرد: 
در مورد افزایش سهم فناوری های داخلی در شبکه های موبایل و پهن باند هم تالش های خوبی انجام شده 

و در نمایشگاه تلکوم که از 26 تا 2۹ آذر برگزار می شود، معرفی خواهد شد.

ــیون صنایع و  ــه   کمیس عضو هیات رییس
ــالمی، گفت:  ــورای اس معادن مجلس ش
ظرفیت خوبی در پژوهشگاه ICT حاکم 
ــرفت این مرکز  ــد و پیش بوده و زمینه  رش
نیز مساعد است اما نیازمند عظم جهادی 

است.
ــینی کیا  ــیدجواد حس ــالم س حجت االس
ــون فعالیت  ــیتنا پیرام در گفت وگو با س
ــاوری اطالعات  ــگاه ارتباطات و فن پژوهش
 ICT  ــوزه ــی ح ــه عنوان بازوی پژوهش ب
ــتر اپراتورها با این  و همکاری هر چه بیش
ــگاه ICT ظرفیت  ــت: پژوهش مرکز، گف

خوبی دارد و می تواند به عنوان قطب علمی منطقه شناخته شود.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه، خاطرنشان کرد: این مرکز باید جایگاه خود را حفظ کند و با 
ــته،  ظرفیتی که دارد به اپراتورها کمک کند تا با افقی بلند بتواند حوزه  ICT را زیر چتر خود نگه داش
پوشش دهد و از آن حمایت کند.عضو هیات رییسه   کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تاکید کرد: ظرفیت 
خوبی در پژوهشگاه ICT  حاکم بوده و زمینه  رشد و پیشرفت این مرکز نیز مساعد است اما این پژوهشگاه 
برای جهش نیازمند عظم جهادی است.وی در پایان افزود: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات تاکنون 
عملکرد خوبی داشته است اما ظرفیت بیشتری دارد و در راستای توانمندسازی خود و جایگاهی که دارد 

باید بیش از پیش تالش کند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور از عرضه  نزدیک به 200 محصول 
بومی در حوزه  سایبری در نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیرعامل خبر 
داد. سردار دکتر غالمرضا جاللی در حاشیه  مراسم افتتاحیه نمایشگاه 
ــت:  ــی پدافند غیرعامل و در جمع خبرنگاران اظهار داش صنایع بوم
برگزاری این نمایشگاه با توجه به شرایط کنونی و تحریم های ظالمانه 
همه جانبه بسیار حائز اهمیت است و  اهمیت برگزاری این نمایشگاه را 
دو چندان می کند. وی با بیان اینکه ما در این نمایشگاه، عرضه ی نزدیک 
به 200 محصول بومی در حوزه  سابیری را شاهد بودیم، خاطرنشان کرد: 
این امر نشان می دهد که چقدر دانش و فناوری بومی توفیقات بزرگی در 
حوزه  پدافند غیرعامل کسب کرده است. برای مثال ما در این نمایشگاه 
شاهد عرضه  سامانه   اسکودا بودیم که سامانه  امنیتی و دفاعی است و 
می تواند در بخش سایبری نقش بسیاری ایفا کند. در حال حاضر پنج 
محصول بومی اسکودا داریم که از نظر آزمایشگاه ها سالمت و کارایی 
آنها تایید شده است. رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه 
مبحثی که در حوزه  سایبری اهمیت دارد این است که امنیت، ارتباط 
الینفکی با تولید داخل دارد، متذکر شد: چون تهدید در ذات تکنولوژی 
نهفته است بنابراین آنچه امنیت در استفاده را تضمین می کند بومی 
سازی است. یعنی وقتی از محصول خارجی استفاده می کنیم نمی توانیم 

امنیت استفاده از آن را ۱00 درصد تضمین کنیم.
به گفته سردار دکتر جاللی، خوشبختانه در ششمین نمایشگاه صنایع 
بومی پدافند غیرعامل شاهد دستاوردهای پدافند غیرعامل در حوزه های 
مختلفی بودیم، برای نمونه در حوزه های بیولوژیک که اولویت ما صنایع 
تشخیصی است. خوشبختانه ما اولین آزمایشگاه سطح باالی تشخیص 
ــه را داریم که توسط صنایع دفاع در کشور  ــطح س آلودگی های در س
برای نخستین بار تولید شده است. این موضوع بسیار مهم است چون 
ــطح زیادی از آلودگی را انجام  این آزمایشگاه ها قابلیت دارند رصد س
ــازمان پدافند غیرعامل کشور خاطرنشان کرد: امروز  دهند. رئیس س
تجهیزات مقابله با حمالت بیولوژیک، زیستی و شیمیایی در کشور را 
در اختیار داریم. برای حفاظت از شهرها نیز در همین راستا بسته ای را 
که به صورت کامل توسط صنایع داخلی کشور تولید شده قرار است در 
اختیار مدیران شهری قرار دهیم. سردار دکتر جاللی، نمایشگاه صنایع 
ــور در حوزه توانمندی  ــرفت کش بومی پدافند غیرعامل را تابلو پیش
ــت و تصریح کرد: مهمترین هدف  داخلی در اقتصاد مقاومتی دانس
ــهیل گری و برداشتن موانع تولید محصوالت  چنین رویدادهایی تس
ــت که ما آن را به طور جدی  ــوی شرکت های داخلی اس بومی از س

دنبال می کنیم.
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»همراه اول« از ابتدای سال جاری 
ــدی را  ــون بازدهی 52درص تاکن
نصیب سهامداران خود کرده است.
شرکت همراه اول بر اساس گزارش 
ــرکت موفق به  عملکرد مهرماه ش
ــب درآمد عملیاتی ۱5هزار و  کس
ــده که این  5۳۸ میلیارد ریالی ش
ــهریورماه  ــه با ش درآمد در مقایس
ــان  ــدی را نش ــش 5.۸درص افزای
می دهد.جمع درآمد های عملیاتی 
تجمیعی شرکت طی ۷ماه گذشته 
ــزار و ۳6۸ میلیارد ریال  به ۱00ه
ــیده و این درآمد در مقایسه با  رس

مدت مشابه سال قبل بیش از 26درصد افزایش را نشان می دهد.این موضوع نشان از ادامه روند رو به رشد 
کسب درآمد های عملیاتی شرکت در این بازه زمانی است.درآمد های اصلی شرکت که شامل درآمد کارکرد 
مشترکین دائمی و اعتباری بوده که با رشد خوبی نسبت به سال گذشته همراه شده و این بخش از درآمد های 
شرکت عمدتا شامل دو بخش مکالمات و استفاده از اینترنت و دیتا بوده است.با توجه به روند کسب درآمد 
شرکت انتظار می رود که درآمد های عملیاتی شرکت در سال جاری با بیش از 20درصد رشد نسبت به سال 
گذشته به بیش از ۱۷0هزار میلیارد ریال رسد. همچنین انتظار رشد حداقل 20درصدی سودآوری شرکت را 
خواهیم داشت.الزم به ذکر است که سود هر سهم محقق شده شرکت در سال مالی منتهی به پایان اسفند 
۱۳۹۷ معادل ۱.۷۸2 ریال بوده است.به عنوان آخرین نکته در خصوص این شرکت می بایست به این نکته 
اشاره داشته باشیم که از ابتدای سال جاری تاکنون سهام این شرکت بازدهی 52درصدی را نصیب سهامداران 
خود کرده است.این بازدهی شامل رشد قیمت سهام شرکت و همچنین تقسیم سود در مجمع عمومی عادی 

سالیانه شرکت بوده است.

ــل از »مین«، عقاب مسافر ایران که  ایرانس
ــت،  ــفر خود را آغاز کرده اس ــیه س از روس
ــه ای برای رومینگ بین الملل دریافت  هزین
ــل، اعالم  نخواهد کرد.روابط عمومی ایرانس
ــاس با تیم رومینگ اپراتور  کرد: پس از تم
ــبکه  ــؤوالن »ش ــی »مگافون« و مس روس
ــکاری  ــت از پرندگان ش ــق و حفاظ تحقی
ــتای تحقق  ــیه- RRRCN و در راس روس
مسؤولیت های اجتماعی سازمانی در قبال 
محیط زیست، ایرانسل تعرفه رومینگ بین المللی خود برای این پروژه را رایگان محاسبه می کند.دانشمندان 
مرکز RRRCN، در این پروژه، ۱۳ عقاب آسیایی را به ردیاب های مخابراتی با قابلیت ارسال پیامک مجهز 
کردند تا با بررسی مسیرهای اصلی مهاجرت آن ها، خطرات تهدیدکننده را شناسایی کنند. اکثر عقاب ها 
تابستان امسال را در مکان های غیرشهری قزاقستان که پوشش تلفن همراه نداشت، سپری کردند. محققان 
ــتند عقاب ها یکی از مسیرهای معمول را طی کنند تا بدون نیاز به استفاده از شبکه مخابراتی  انتظار داش
کشورهای مختلف، پیامک ها را دریافت کنند. اما یکی از عقاب ها با ورود به خاک ایران، برآوردهای مالی پروژه 
را با چالش مواجه کرد. طی چندین ماه پرواز در ایران، تعداد زیادی پیامک از ردیاب این عقاب که »مین« نام 
دارد ارسال شد که هزینه این پیامک ها بسیار بیشتر از برآوردهای اولیه پروژه بود.اخیرا، محققان برای تأمین 
ــت پروژه، یک کمپین بین المللی با عنوان »به موبایل عقاب پول بفرست« راه   بودجه و جلوگیری از شکس
انداخته اند که در رسانه های معتبر جهان بازتاب داشته و توجه عالقه مندان به طبیعت و پرندگان را به خود 
جلب کرده است.پیرو هماهنگی ها و توافق های صورت گرفته با اپراتور مگافون روسیه )که در این پــروژه از 
سیم کارت هایش استفاده شده( و RRRCN، عالوه بر »مین« عقاب معروف این پروژه  تحقیقاتی، هزینه 
رومینگ بین الملل بقیه عقاب های این پروژه نیز در شبکه ایرانسل رایگان شده است.ایرانسل با توجه به نقش 
روزافزون فناوری اطالعات و ارتباطات در مطالعه و حفاظت از تنوع زیستی و جانوران در حال انقراض، از طریق 
خدمات، محصوالت و شبکه سراسری و در راستای تحقق مسؤولیت های اجتماعی سازمانی خود در قبال 

محیط زیست، از چنین پروژه هایی حمایت می کند.

مخابره  رشد 20 درصدی سودآوری از »همراه اول«تا پایان امسال رایتل را به نقطه  سربه سر مالی می رسانیم

ماهی که 
گذشت

ایرانسل هزینه ای بابت رومینگ موبایل عقاب ها دریافت نمی کند

ــت مدیریت عامل رایتل، تصریح کرد: مشترکین، کارکنان،  سرپرس
ــهام داران و شرکای تجاری رایتل بازوان قدرتمند ما هستند که با  س
تکیه بر اعتماد آنها و با برنامه ریزی هدفمند هفتگی و ماهانه و البته با 
مدیریت هزینه و نظم مالی، سعی می کنیم تا پایان امسال رایتل را به 

نقطه سربه سر مالی برسانیم.
یاسر رضاخواه، با اشاره به تدوین برنامه ۱00 روزه در این اپراتور، گفت: 
ــر، ایجاد فضای آرامش و ثبات مدیریتی  با توجه به چالش های اخی
درون مجموعه رایتل از اهمیت باالیی برخوردار است و در این راستا 
ضمن هماهنگی کامل با مدیریت شستا و همراهی و همکاری جدی 
با وزارت ارتباطات، به جز فعالیت هایی مبتنی بر عملکرد و سودآوری 

شرکت برنامه دیگری در دستور کار فعال نداریم.
ــانی توانمند و کارآمد  ــت مدیریت عامل رایتل به نیروی انس سرپرس
ــاره کرد و افزود: تیم مدیران و کارشناسان رایتل  در درون رایتل اش
یکی از مهمترین سرمایه های رایتل است و قطعا با تکیه بر ایده ها و 
ــانی کارآمد، راه کارهای برون رفت از  خالقیت های همین نیروی انس
فضای فعلی طراحی می شود و رایتل با سرعت به روزهای اوج خود 
باز می گردد.وی با بیان اینکه یک بنگاه اقتصادی باید سودآور باشد، 
تصریح کرد: مشترکین، کارکنان، سهام داران و شرکای تجاری رایتل 
بازوان قدرتمند ما هستند که با تکیه بر اعتماد آنها و با برنامه ریزی 
هدفمند هفتگی و ماهانه و البته با مدیریت هزینه و نظم مالی، سعی 

می کنیم تا پایان امسال رایتل را به نقطه سربه سر مالی برسانیم.
ــعه درآمدها،  ــان اینکه توس ــل رایتل، با بی ــت مدیریت عام سرپرس
ــازمان تامین اجتماعی  ــایر اجزای س ارتقاءخدمات و هم افزایی با س
ــتور کار است، گفت: اصالح صورت های مالی و ساختار مالی  در دس

شرکت پس از هماهنگی با شستا نهایی می شود.
رضاخواه از تمرکز بر کیفیت شبکه خبر داد و افزود: با تقویت سایت ها 
و تمرکز بر پوشش دهی مناسب و ارتقاء تجربه مشتریان درآمد جدید 
ایجاد می کنیم. ضمن آنکه همه برنامه های بازاریابی و تبلیغاتی را نیز 
با محوریت برنامه ها و تصمیمات فنی پیش خواهیم برد و کمپین های 
متنوع، متناسب با نیاز مخاطبان و ارائه سرویس های جدید طراحی 

خواهیم کرد.
وی ضمن تاکید بر تمرکز فعالیت های فنی، گفت: با فاصله گرفتن از 
مسائل حاشیه ای در رایتل به سمت سودآور شدن این اپراتور به عنوان 
ــور  یکی از اپراتورهایی که می تواند به بهره وری و خلق ارزش در کش

کمک کند، حرکت می کنیم.
رضا خواه با اشاره به سختی توسعه فعالیت ها در زمان تحریم، گفت: 
سخت تر از این دوره تحریم را در همکاری های بین المللی در گذشته 
ــت سر گذاشته ایم و تحریم های پیچیده ایران را از سر گذراندیم  پش
ــت به رشد درآمدی الزم برای ورود به  و معتقدم با برنامه ریزی درس
محدوده سودآوری دست می یابیم و سال آینده را با افزایش درآمد و 

رضایتمندی مشتری پیش خواهیم برد.
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افزایش 60 درصدی قیمت سهام مخابرات در بورس در یک سال گذشته 

صرفه جویی 5 میلیون یورویی در شرکت مخابرات با تکیه بر توان تولید داخل

تحقق ایران دیجیتال با گسترش روزافزون خدمات شرکت مخابرات ایران و همراه اول

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تشریح جزئیات افزایش قابل توجه ارزش سهام اخابر در 
بازار بورس، اظهار داشت: به دنبال فعالیت های گسترده شرکت در جهت توسعه و تحقق 

رضایتمندی مشتریان، قیمت سهام شرکت مخابرات ایران در بورس با نماد اخابر از دو هزار 
و ۴۱۴ ریال درشش ماه اول سال ۹۷ به سه هزار و ۸۸0 ریال در شش ماه اول سال ۹۸ 
افزایش یافته است.مهندس سیدمجید صدری خاطرنشان کرد: این افزایش قیمت در نماد 
اخابر، علی رغم افزایش تورم در یک سال گذشته، عالوه بر ثبات و پایداری وضعیت مالی و 

درآمدی مخابرات، از روند رو به رشد و اعتالی شرکت در بازار سرمایه خبر می دهد.
وی افزود: با فعالیت های انجام شده در سال جاری و اجرای سیاست های مالی منظم و 
هدفمند، عملکرد مثبت و تاثیرگذاری در بورس در شش ماهه اول سال داشتیم، به طوری 
که بر طبق گزارش های منتشرشده کدال، شرکت مخابرات ایران با عملکردی عالی در 
شش ماهه منتهی به شهریور ۹۸ برای هر سهم شش ریال سود محقق کرد، در حالی که  
سود  شناسایی شده اخابر در مدت مشابه سال قبل ۷ ریال زیان برای هر سهم بوده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بیان کرد: در بخش درآمدهای عملیاتی، رشد ۱۹ درصدی 
و در سایر درآمدهای عملیاتی، رشد ۱۱ درصدی  و کاهش 50 درصدی هزینه های مالی در 

این بازه زمانی از دستاوردهای مهم شرکت در حوزه مالی بوده است.
وی همچنین اضافه کرد: جمع دارایی های شرکت در این بازه زمانی با  رشد ۸ درصدی 

مواجه شده و سود تلفیقی شرکت مخابرات ایران به رقمی بالغ بر ۴02 ریال رسید.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: توانستیم برای جلوگیری از خروج ارز از کشور 
و تامین تجهیزات انتقال WDM پس از طی مراحل قانونی با عقد قرارداد با شرکت 
تولیدکننده داخلی، موجبات صرفه جویی ارزی را در حدود 5 میلیون یورو فراهم آوریم.

مهندس سیدمجید صدری اظهار داشت:  بهره مندی از توانمندی های سرمایه انسانی 
بومی و امکانات داخلی در تمام حوزه های مختلف کار همیشه از اهداف و اولویت های ما 
بوده و هست و در همین راستا در حدود سه سال اخیر و برای تحقق شعار رونق تولید، 

همین رویه را در پیش گرفتیم.
وی ادامه داد: ما در شرکت مخابرات ایران توانستیم برای جلوگیری از خروج ارز از کشور 
و تامین تجهیزات انتقال WDM پس از طی مراحل قانونی با عقد قرارداد با شرکت 
تولیدکننده داخلی، موجبات صرفه جویی ارزی را در حدود 5 میلیون یورو فراهم آوریم و 

با مبلغ بسیار کمتر از این میزان، تجهیزات مخابراتی را از داخل کشور تامین کنیم.
صدری تاکید کرد: قطعا با کمی توجه و دقت نظر بیشتر در رعایت استانداردها در تامین 
تجهیزات، چیزی از همتای خارجی کم نخواهیم داشت، ضمن اینکه افتخار و نتیجه 

درخشان آن نیز با ارائه خدمت و محصول باکیفیت تماما از آن خود ماست.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در آیین رونمایی از فاز هشتم توسعه شبکه همراه اظهار 
داشت: ارتباط شرکت مخابرات ایران و همراه اول یک ارتباط ناگسستنی و رو به هم 
افزایی است و همراه اول با تکیه بر توان زیرساختی مخابرات کشور و هم افزایی حوزه های 

ثابت و سیار، نقش خود را در توسعه اکوسیستم دیجیتال کشور ایفا می کند.
مهندس سیدمجید صدری اضافه کرد: اپراتورهای پیشرو در دنیا، همواره هم از منظر 
استراتژیک و هم از منظر عملیاتی، سرمایه گذاری ویژه ای بر روی مدیریت فناوری های 
خود داشته اند که فعالیت های همراه اول  نیز کامال به همین سمت و سو در حرکت 

است.
وی در همین زمینه یادآور شد: پیروی از فرهنگ تغییر رفتار مشترکان موبایل و ثابت، 
در فضای صنعت دیجیتال امری طبیعی است و بسیاری از خدماتی که قبال با مراجعه 
حضوری مشترکان به مراکز و دفاتر انجام می شد به واسطه تجارب جدید که در استفاده 
از خدمات حوزه بانکی، حمل ونقل، آموزش و ارتباطات در شبکه های اجتماعی کسب 

شده، دیگر رضایت بخش نیست و توسعه فرهنگ دیجیتالی یک ضرورت است.
صدری تصریح کرد: پیروی از این فرهنگ دیجیتالی جدید یک ضرورت است، چرا که 
ذائقه و سلیقه کاربران در استفاده از ابزارهای ارتباطی و خدمات تعریف شده در این 

عرصه، کامال متحول شده است.
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تولید ملی

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

فروش مودم های خارجی در سایت های اینترنتی همچنان ادامه دارد!

در پی تصویب قانون ممنوعیت ورود کاال به کشور با امکان تولید داخل؛

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور در صنعت مخابرات تا چه میزان اجرا می شود؟

تا سال 1400 به میزان 10 میلیارد دالر از سهم واردات را بومی سازی می کنیم
در سال های اخیر تولیدکنندگان داخلی با چالش های متعددی روبه رو بودند که تولید در 
برخی واحدهای صنعتی را متوقف یا تعطیل کرده است. از سال گذشته دولت با اعمال 
سیاست های حمایتی پولی و تعرفه ای سعی کرده از تولید داخلی حمایت کند و وزارت 
صمت به عنوان پرچمدار حمایت از تولید داخل، یکی از هفت محور تبیین شده خود را 
همزمان با نام گذاری سال ۹۸ به نام رونق تولید، حمایت از کاالی تولید داخل و توسعه 

ساخت داخل اعالم کرد.
  تصویب قانون ممنوعیت ورود کاال به کشور با امکان تولید داخل

داخلی سازی کاالهای خارجی پر مصرف و با ارزش افزوده باال، مدیریت واردات کاالهای 
خارجی، پیگیری بهبود کیفیت کاالهای داخلی، ترویج مصرف کاالها و خدمات داخلی، 
از دیگر محورهای توسعه و تعمیق ساخت داخل است.توجه به ساخت داخل و حمایت 
از کاالی ایرانی نیازمند توجه همه ارگان ها و سازمان ها ست و ساخت داخل موضوعی 
فرابخشی است و باید دولت و تمامی ارگان ها زمینه های تولید داخل را برای تولید کنندگان 
در شرایطی که تحریم های بین المللی برای کشور یک فرصت ایجاد کرده است را فراهم 
ــایر بخش ها از جمله شورای  ــاعد وزارت صمت با س کنند.با همکاری ها و تعامالت مس
ــران قوا، تاکنون در جهت حمایت از تولید داخل و در راستای کاهش  عالی اقتصادی س
بروکراسی های اداری، مصوبات قانونی به تصویب رسیده است.در همین راستا، در جلسه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، ممنوعیت ورود کاالهایی که امکان تولید 
داخلی آنها و تأمین نیازهای بازار آنها وجود دارد تصویب شد و از این پس این نوع کاالها 

اجازه ورود به کشور را ندارند.
  نهضت ساخت داخل راهبرد اصلی وزارت صمت است 

رضا رحمانی، وزیر صمت درباره این سیاست ها گفت: یکی از برنامه های محوری وزارت 
ــال گذشته دولت  ــت، به همین منظور س صنعت، معدن و تجارت رونق تولید داخل اس
توانست با اجرای برنامه های مدون میزان کاالهای وارداتی را در مقایسه با مدت مشابه 
ــود.وزیر صنعت،  ــال قبل از آن، ۳۱ درصد کاهش دهد و این کاالها از داخل تامین ش س
معدن و تجارت اعالم کرد: امسال برنامه محوری این وزراتخانه رونق تولید است و درصدد 
هستیم تا بتوانیم با ساخت داخل نیاز به واردات کاالها را به حداقل ممکن برسانیم و تا سال 
۱۴00 به میزان ۱0 میلیارد دالر از سهم واردات را در داخل کشور بومی سازی کنیم.وی 
ادامه داد: نهضت ساخت داخل راهبرد اصلی وزارت صمت است، چرا که بارها این موضوع 
از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید و حمایت ویژه قرار گرفته است و ایشان همواره 
پیگیر نتایج این اقدام مهم هستند.وزیر صمت تأکید کرد: ساخت داخل راهکار اساسی و 

حالل مشکالت صنعت و به نوعی اقتصاد ماست.رحمانی گفت: در بخشی که واردات انجام 
می شود باید گام هایی را برداریم که بتوانیم داخلی سازی کنیم، خوشبختانه امروز شاهدیم 
که بسیاری از اقالم که سال ها به صورت وارداتی در کشور وارد می شد با ساخت داخل 

آنها، نیاز کشور رفع شده است.
  باید روی نیروی انسانی و منابع طبیعی به درستی برنامه ریزی کنیم

ــده و با توجه به نیروی انسانی  ــور این برنامه به صورت ویژه آغاز ش وی افزود: در کل کش
متخصص و با انگیزه ای که در سراسر کشور داریم نتیجه بخش بودن این رویکرد یک اتفاق 
قطعی است.وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: ثروت اصلی کشور ما نیروی انسانی 
زبده است و در کنار آن به بسیاری از منابع طبیعی و ارزشمند دسترسی داریم که باید برای 

رفع نیازهای کشور روی آنها به درستی برنامه ریزی و اقدام نماییم.
  مصرف بهینه ارز، یکی از دالیل محدودیت واردات برخی کاالها ست

ــاور امور صنایع وزارت صمت با حمایت از سیاست جدید وزارت صمت در توجه به  مش
ــت: دولت به کاالهای لوکس ارز اختصاص نمی دهد و امضاهای طالیی  تولید داخل گف
شرایط اقتصاد را بدتر خواهد کرد.گلنار نصراللهی، گفت: محدودیت  های بین المللی ایجاب 
می کند که واردات کاالها اولویت بندی شود؛ به خصوص اینکه شرایط خاص کشور ما در 
مقایسه با کشورهایی که ایران از آنها واردات دارد، قابل مقایسه نیست.وی افزود: با توجه به 
محدودیت های خاص، بهینه مصرف کردن ارز در اولویت است؛ بر این اساس برای کاالهای 

مصرفی و لوکس در شرایط فعلی نباید ارزی تخصیص یابد.

علی رغم تصویب »ممنوعیت ورود کاالهای خارجی با امکان تولید داخل« در جلسه اخیر 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و ابالغ قانون »حداکثر استفاده از توان تولیدی 
و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی« در سال جاری و با آنکه از سال ۹6 مودم دیتا 
)کابلی و بیسیم( در لیست تجهیزات ICT ساخت داخل قرار گرفته  و بر ممنوعیت واردات 
ــده است، بررسی برخی سایت های مطرح فروش اینترنتی کاال نشان  این کاال تاکید ش
می دهد که مودم های خارجی همچنان در این سایت ها در حال فروش هستند و برخی 
مودم های خارجی نیز که ظاهرا به صورت قاچاق وارد کشور شده اند با پشتیبانی برندهای 
ایرانی به فروش می رسند.بر اساس آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی شش ماهه سال 
۹۷، بیش از 2۴۸ تن مودم حتی با قابلیت روتر از هفت کشور جهان وارد ایران شده است. 
در همین حال واردات این حجم مودم، باعث خروج ۱۴ میلیون و ۷26 هزار و 6۷۳ دالر 
شده که این رقم معادل 60۸ میلیارد و 2۴5 میلیون و 2۴0 هزار و ۸۹2 ریال بوده است.

بنا بر آمار ثبت شده واردات از کشور های چین، امارات متحده عربی، تایوان، آلمان، جمهوری 
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واردات و فروش مودم هایی با مصارف عمومی، ممنوع است
باید مرجع رسیدگی به تخلفات بازار تجهیزات مخابراتی مشخص شود

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران:

کره، هنگ کنگ و اسلونی صورت گرفته است و بیشترین واردات از کشور چین به حجم 
ــزار و ۸56 دالر به ارزش ۴56 میلیارد و  ــدود ۱۹0 تن به ارزش ۱0 میلیون ۸۸۹ ه ح
ــی از  ــت.در همین حال، بررس 2۴۷ میلیون و 6۳۴ هزار و ۱۷۷ ریال صورت گرفته اس
سایت های مطرح فروش اینترنتی نشان می دهد که مودم های خارجی همچنان در این 
ــتند و برخی مودم های خارجی نیز که ظاهرا به صورت  ــایت ها در حال فروش هس س
قاچاق وارد کشور شده اند با پشتیبانی برندهای ایرانی به فروش می رسند؛ این در حالی 
است که به استناد نامه تیرماه سال ۹6 دکتر محمود واعظی، وزیر وقت ارتباطات به وزیر 
صنعت، مودم دیتا )کابلی و بیسیم( در لیست تجهیزات ICT ساخت داخل قرار گرفته  
و بر ممنوعیت وارادت این کاال که نمونه  مشابه داخلی دارد، تاکید شده است.در همین 
راستا، دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور، در اجرای اصل ۱2۳ قانون اساسی جمهوری 

دبیر و عضو هیات مدیره  سندیکای صنعت مخابرات ایران، ضمن تاکید بر این نکته که باید 
مرجع رسیدگی به تخلفات بازار تجهیزات مخابراتی مشخص شود، گفت: باید بنای کشور 
بر این باشد که نظارت بر این تخلفات صورت گیرد، اما دولت می گوید باید ابزار و بودجه  این 
نظارت را داشته باشم، اما ما به عنوان یک تشکل این پیشنهاد را می دهیم که به ما اجازه 
دهند که این تخلفات را پس از شناسایی، به مراجع مسوولی که مشخص می شود، گزارش 
ــتگار« در گفت وگو با خبرنگار سیتنا پیرامون فروش برخی  دهیم. مهندس »فرامرز رس
تجهیزات ICT به خصوص مودم  های خارجی که توان تولید آنها در داخل وجود دارد، در 
برخی سایت های فروش اینترنتی، گفت: ما چند گروه مودم داریم که هر کدام وضعیت 
مشخصی دارند. اگر شبکه ثابت باشد مودم های ADSL و VDSL استفاده می شود، هم 
تکنولوژی این مودم ها در داخل کشور وجود دارد و هم کل نیاز کشور را پوشش می دهند. 
اگر تولید مودم پاسخگوی نیاز کشور نباشد، واردات ایرادی ندارد، اما این نوع مودم ها در 
ــوند. وی، ادامه داد: برخی از انواع این  ــی استفاده می شوند و نباید وارد ش کابل ثابت مس
مودم ها از کانال های رسمی وارد کشور می شوند و دالیل خاص برای واردات آنها وجود دارد 
و باید ویژگی های خاصی هم داشته باشند تا وارد شوند؛ از نظر مشخصات فنی و مصارف 
صنعتی با مصرف پایین، با توجیهات واردات را انجام می دهند و با سندیکا هم هماهنگ 
ــور را ندارد، اما  ــتند؛ چرا که آن انواع خاص مودم، ارزش هزینه و تولید در داخل کش هس
مودم هایی که کاربرد عمومی دارند نباید وارد شوند.دبیر و عضو هیات مدیره  سندیکای 
ــایت های  صنعت مخابرات ایران، اظهار کرد: واردات این  مودم های حاضر در برخی از س
اینترنتی از کانال رسمی نیست و با بداظهاری یا در بین تجهیزات دیگر یا با نام روتر وارد 
می شوند که تخلف است. متاسفانه حجم واردات آنقدر باالست که ورود مودم در گمرک 
دیده نمی شود و البه الی سیستم های دیگر وارد می شوند و مجوز ترخیص می گیرند، برخی 
هم کاالهای قاچاق هستند که از طریق مرزهای زمینی یا مسافری وارد می شوند.رستگار، 
خاطرنشان کرد: برای کنترل این وضع نابه سامان، با مجلس و ارگان های دیگر این بحث را 
داشتیم که ابزار نظارتی برای این موارد داشته باشیم، اما ناظر و بازرس هایی نداریم که از 
فروشنده بپرسند این کاال را از کجا آورده اید. با تمام کنترل هایی که بر تجهیزات مخابراتی 

می شود و استفاده ای که برای نهادهای رسمی و دولتی دارند، اما گاهی متوجه می شویم 
ــده اند که از کانال رسمی نبوده است. مهندس رستگار  که در بین آن ها کاالهایی وارد ش
تاکید کرد: مشکل اصلی در بازار این گونه تجهیزات مخابراتی، عدم نظارت و کنترل بر 
خرید و فروش هاست.وی، ضمن تاکید بر این نکته که باید مرجع رسیدگی به تخلفات بازار 
تجهیزات مخابراتی مشخص شود، گفت: باید بنای کشور بر این باشد که نظارت بر این 
تخلفات صورت گیرد، اما دولت می گوید باید ابزار و بودجه  این نظارت را داشته باشم، اما ما 
به عنوان یک تشکل این پیشنهاد را می دهیم که به ما اجازه دهند که این تخلفات را پس 
از شناسایی، به مراجع مسوول گزارش دهیم.وی ادامه داد: باید هر زمان خالف کشف شد 
با مجرم برخورد شود و این موضوع باید به عنوان یک بخشنامه اعالم شود، اما متاسفانه 
تخلفاتی دیده می شود و نهاد ناظری هم وجود ندارد. ما به عنوان بخش خصوصی این 
ــکان را داریم و ابزار آن را تهیه می کنیم و برای دولت هیچ هزینه ای هم ندارد و موارد  ام

خالف را با هزینه  خودمان کشف می کنیم.

ــالمی ایران، قانون »حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از  اس
ــه علنی روز یکشنبه ۱5 اردیبهشت ۹۸ مجلس شورای  کاالی ایرانی« را که در جلس
اسالمی تصویب و در تاریخ 2 خرداد امسال به تایید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا 
ابالغ کرد.پیش تر نیز نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای عدم رعایت قانون استفاده 
از حداکثر توان تولیدی و خدماتی، جرائم تعیین کرده بودند و تکلیف شده بود که وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، عملکرد اجرای این قانون را هر سه  ماه یکبار به مجلس شورای 
اسالمی گزارش دهد.در همین راستا، در چهل و یکمین جلسه شورای عالی هماهنگی 
ــال جاری با حضور اعضاء و سران سه قوه  ــه قوه که ۱۱ آبان ماه س ــران س اقتصادی س
تشکیل شد، ممنوعیت ورود کاالهایی که امکان تولید داخلی آنها و تأمین نیازهای بازار 

وجود دارد، تصویب شد.

مبارزه با قاچاق نیازمند سیستم است و نه بازرسی های مختلف
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تاکید کرد:

عضو هیات رییسه  کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: مبارزه با قاچاق نیاز به سیستم 
دارد و نه به بازرسی های مختلف؛ چرا که هر بخش قوانین خود را دارد. باید این سیستم 
از طرف وزارت صمت تامین شود و بخش بازرگانی و تجارت این وزارتخانه باید این حوزه 
ــعید باستانی در گفت وگو با خبرنگار سیتنا پیرامون فروش برخی  را رصد کند.دکتر س
ــزات ICT به خصوص مودم  های خارجی که توان تولید آنها در داخل وجود دارد،  تجهی
در برخی سایت های معتبر فروش اینترنتی، گفت: از طرفی اتحادیه ها و اصناف یک سری 

بازرس دارند، از طرف دیگر سازمان تعزیرات بازرس های مخصوص به خود را دارد. همچنین 
ــین وزارت صمت عهده دار مسوولیت کنترل بازار هستند و یکی از  از طرف دیگر بازرس

وظایفشان ارائه  گزارش وضعیت کاالهای قاچاق در بازار است.
عضو هیات رئیسه  کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اظهار کرد: برخی کاالها مربوط به 
حوزه  مخابراتی و برخی مربوط به هوشمندسازی یا بخش های امنیتی هستند که در ایران 
تولید می شوند و وارداتشان ممنوع است، اما به صورت قاچاق و یا روش های دیگر وارد کشور
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می شوند و به تولید داخل آسیب می رسانند، اما متاسفانه با  این  موارد مقابله نمی شود. تاکید 
می شود؛ اگر مباحثی که قبال در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته بود، مورد توجه قرار 
می گرفت این اتفاق نمی افتاد.باستانی، افزود: مبارزه با قاچاق نیاز به سیستم دارد و نه به 
بازرسی های مختلف؛ چرا که هر بخش قوانین خود را دارد. در حوزه  انتخابی بنده با 250 
هزار نفر جمعیت، وزارت صمت کال سه بازرس، سازمان تعزیرات سه بازرس و اصناف نیز 

مسووالن در برخورد با واردات »کاالهای خارجی با امکان تولید داخل« جدی باشند
به هیچ عنوان نباید این کاالها با گارانتی شرکت های داخلی عرضه شوند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

ــووالن در موضوع واردات »کاالهای  عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: مس
ــی با امکان تولید داخل« جدی برخورد کنند و به هیچ عنوان نباید این کاالها با  خارج
ــرکت های داخلی عرضه شوند.محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع  گارانتی ش
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی سیتنا، پیرامون لزوم نظارت بر 
اجرای قانون »ممنوعیت ورود کاالهای خارجی با امکان تولید داخل«، گفت: پیگیری این 
موضوع به حوزه  اختیارات مجلس مربوط نمی شود، اما باید جلوی این کار گرفته شود و 
باید دولت، وزارت ارتباطات و وزارت صمت مشترکا پیگیر این موضوع باشند.نماینده مردم 
زرندیه و ساوه در مجلس در واکنش به موضوع واردات برخی تجهیزات مخابراتی همچون 
ــور و گارانتی آنها توسط برخی شرکت های داخلی، اظهار کرد: باید جلوی  مودم به کش
ــود، همچنین باید مسووالن در گمرکات حضور  گارانتی این کاالهای وارداتی گرفته ش
داشته باشند تا جلوی ورود این کاالها گرفته شود.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، 
خاطرنشان کرد: در سال رونق تولید باید تا جایی که می توانیم کاال تولید کنیم و از واردات 
کاال جلوگیری کنیم؛ به خصوص در حال حاضر که وضعیت ارزی خوبی نداریم و زمان 
هم محدود است، باید جلوی این تخلفات گرفته شود.منصوری در واکنش به ورود کاالهای 

قاچاق به داخل کشور هم تاکید کرد: قاچاق کاال ادامه دارد ولی می شود جلوی آن را گرفت 
که بیشتر از این نشود.

بازرسی محدود به خود دارند و جلوگیری از قاچاق با این شرایط امکان پذیر نیست. زمانی 
که سیستم نداشته باشیم با این مشکالت نیز مواجه می شویم. این سیستم از طرف وزارت 
صمت باید تامین شود و بخش بازرگانی و تجارت این وزارتخانه باید این حوزه را رصد کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خاطرنشان کرد: بازرسین وزارت صمت، 
اصناف و تعزیرات نسبت به کاالی قاچاق وظیفه دارند و باید با آن ها برخورد کنند.

عضو هیات رییسه  کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اظهار کرد: کاالی قاچاق قوانین 
مربوط به خود را دارد و باید متخلفان مطابق مقررات جریمه شوند و کاال نیز معدوم شود 
که این بر عهده  بازرسین است. دستگاه های متولی و مجری نیز باید به قسمت هایی که 

مربوط به مبارزه با قاچاق کاال است گزارش دهند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، افزود: به دلیل نوسانات ارزی، قاچاق کاال نیز 
افزایش یافته و افراد با توجیه و دستور و بخشنامه وارداتشان را انجام می دهند. اگر متولیان 

به سمت کاالهای داخلی بروند این مشکالت نیز رفع می شوند.
باستانی در پاسخ دیگر سوال مبنی بر اینکه آیا وزارت صمت نسبت به ارائه  گزارش های 
دوره ای به مجلس برای وضعیت کاالهای قاچاق در بازار و حمایت از تولید داخل اقدام کرده 
است؟ گفت: طی این مدت گزارشی از این وزارتخانه دریافت نکردیم و به وزارت صمت هم 

نامه زدیم که هر چه زودتر این گزارش ها را به ما ارائه دهند.

مستندات فروش مودم های خارجی در سایت های اینترنتی به مجلس ارائه شود
دبیر دوم کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

عضو هیات رییسه   کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، گفت: 
ــیتنا پیرامون واردات و فروش  ــیدجواد حسینی کیا، در گفت وگو با س حجت االسالم س
کاالهایی همچون مودم با مصارف عمومی که توان تولید داخل آن ها وجود دارد، گفت: 
قطعا یکی از کارهایی که باید انجام داد حمایت از هر واحد تولیدی و هر کاالیی است که 

بیش از 50 درصد آن در کشور انجام می شود.
وی ادامه داد: باید واردات هر کاالی تولید داخل که ظرفیت تکمیل نیاز کشور را داشته 
ــود و در غیر این صورت، واردات خیانت به بخش تولیدی است که در  ــد، ممنوع ش باش
داخل انجام می شود. عضو هیات رئیسه   کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، 
تاکید کرد: اگر مستنداتی از فروش مودم های خارجی در سایت های فروش اینترنتی به ما 
ارائه شود، در کمیسیون صنایع مطرح می کنیم و از وزیر ارتباطات نیز بابت این موضوع 
می خواهیم که این موارد را بررسی کنند، ما نیز با این گزارش پیگیری می کنیم و نگرانی 

برای این مورد وجود ندارد.
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اجرای طرح آبیاری هوشمند در باغات توسط شرکت کارخانجات مخابراتی ایران؛

در راستای لزوم صرفه جویی در مصرف آب، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران با سیستمی مبتنی بر IoT، آبیاری هوشمند را در باغات شهرها و استان های کشور اجرا کرده 
است که در جدیدترین نمونه، این پروژه در باغات جهرم استان فارس اجرا شده است. با این سیستم هوشمند، تا 2۵ درصد مصرف آب و 40 درصد مصرف انرژی کاهش یافته 

و بهره وری محصوالت نیز حداقل تا 2۵ درصد افزایش می یابد.
مجریان این طرح در شرکت کارخانجات مخابراتی ایران می گویند: بعد از هشت سال تالش و تحقیق، این سامانه آبیاری هوشمند که بی رقیب در خاورمیانه است، راه اندازی 

شده است و بر حسب میزان دما و رطوبت میزان مصرف آب را بسته به شرایط گیاه تنظیم می کند. این سیستم هوشمند آبیاری مبتنی بر دانش اینترنت اشیاء است.

زهرا طاهری

کاهش قابل توجه مصرف آب و انرژی و افزایش باالی بهره وری در باغات،
 توسط سامانه  داخلی بی رقیب در خاورمیانه

مدیرعامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران: 

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس: 

استقبال از این محصول در خارج
 بیشتر از داخل است؛ 

وزارت جهاد و کشاورزی حمایت نمی کند

در همین راستا، دکتر عبدالرضا رضوانی، مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران، پیرامون 
اجرای این سیستم آبیاری، اظهار داشت: استقبال از این محصول در خارج بیشتر از داخل 
کشور است. این سیستم در سطح ملی و در سطح صادراتی قابل استفاده است، اما نهادهای 

مسوول مخصوصا وزارت جهاد و کشاورزی حمایت الزم را از این محصول نمی کنند.

برای گسترش اجرای طرح سیستم های آبیاری هوشمند در کشور آماده ایم
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: از 
آنجا که ضروری است در راستای افزایش بهره وری گام برداریم، لذا در صورت دریافت 
گزارش های تکمیلی پیرامون اجرای طرح سیستم های آبیاری هوشمند توسط شرکت 
داخلی، آماده ایم تا به منظور گسترش اجرای این طرح در کشور، از این اقدام حمایت 

کنیم.
علی ابراهیمی، رئیس فراکسیون فناوری اطالعات مجلس در گفت وگو با سیتنا پیرامون 
راه اندازی سیستم آبیاری هوشمند در باغات جهرم توسط شرکت کارخانجات مخابراتی 
ایران، گفت: در یکی از نشریات مرتبط با کشاورزی گزارشی از این سیستم های آبیاری 
هوشمند خواندم، اما گزارش تکمیلی پیرامون جزئیات اجرای این طرح به دست ما 

نرسیده است.
نماینده مردم شازند در مجلس، ادامه داد: در مجلس و معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری سازوکارهای حمایت از این نوع شرکت های تولید داخل کامال تعیین شده 
است، لذا اگر گزارشی از جزئیات این فعالیت به ما برسد حتما به منظور حمایت از 

گسترش این طرح اقدام خواهیم کرد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس، اظهار کرد: بنده اعالم آمادگی می کنم که 
اگر گزارشی از فعالیت این شرکت تولید داخل به دست آورم حتما برای حمایت از 
این اقدامات پیگیری می کنم، به دلیل آنکه مجبوریم در راستای افزایش بهره وری گام 
برداریم و راهی نداریم جز آنکه از سیستم های نوین به شکلی استفاده کنیم که بیشترین 

بهره وری از نظر مصرف منابع، انرژی و زمان داشته باشیم.
ابراهیمی در پایان تاکید کرد: مجلس کامال آماده حمایت از این فعالیت ها است و اگر 

مدارکی از این اقدامات به کمیسیون کشاورزی ارائه شود حتما رسیدگی می کنیم.
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نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی:

وزارت جهاد کشاورزی حمایت از شرکت های داخلی فعال در حوزه آبیاری هوشمند را در اولویت قرار دهد

در کشاورزی هوشمند می توانیم مصرف آب را تا 50 درصد کاهش دهیم

تجهیز کشور به سیستم های نوین آبیاری از تکالیف دولت و جهاد کشاورزی است

نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، گفت: برای اولین بار در شهرستان 
دزفول و در وسعت 2000 هکتار، بحث آبیاری هوشمند را با مساعدت وزیر ارتباطات شروع 
کردیم و تا کنون مطالعات انجام شده و در مرحله نصب تجهیزات هستیم.عباس پاپی زاده 
بالنگان، در گفت وگو با سیتنا پیرامون تجهیز برخی باغات کشور به سیستم های آبیاری 
هوشمند، گفت: در حال حاضر تولید کشاورزی ما حدود ۱25 میلیون تن است که با توجه 

به جمعیت ۸0 میلیونی ایران نیاز به افزایش ظرفیت دارد و با توجه به منابع آبی و خاکی که 
در اختیار داریم، برآوردی که از تولیداتمان به دست آورده ایم  حدودا دو برابر میزانی است 

که در حال حاضر داریم و تقریبا می توانیم با منابع فعلی به 250 میلیون تن برسیم.
نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، افزود: موضوعی که وجود دارد 
این است که چگونه از منابع آبی فعلی استفاده کنیم و بهره بری را افزایش دهیم. در 
کشورهای توسعه یافته تقریبا با یک سوم آبی که ما در کشور مصرف می کنیم، به تولیدات 
مطلوب کشاورزی می رسند.نماینده مردم دزفول در مجلس، خاطرنشان کرد: نیاز است 
بهره وری را افزایش دهیم و یکی از مسائلی که باید مدنظر داشته باشیم بحث استفاده از 
تکنولوژی روز و به روز کردن سیستم های آبیاری است. باید بدانیم با توجه به شرایط اقلیمی 
و آب وهوایی در چه زمانی از روز نیاز به آبیاری داریم و این امر باعث می شود از آبیاری 
اضافی خودداری یا از کمبود آبیاری جلوگیری کنیم.پاپی زاده، اظهار کرد: در کشاورزی 
هوشمند با استفاده از سیستم های هوشمند و سنسورهای هوشمند که در دنیا وجود دارد 
و یا آبیاری قطره ای، هماهنگی را بین مزرعه و نیاز واقعی گیاه و سیستم آبیاری برقرار کرده 

و آبیاری را هدفمند می کند.
وی گفت: در آبیاری سنتی، قسمت هایی که محصولی هم وجود ندارد آبیاری می شود و آب 
هدر می رود، اما در کشاورزی هوشمند می توانیم مصرف آب را تا 50 درصد کاهش دهیم و 
از این آب های باقی مانده، مزارع بیشتری را آبیاری کنیم و با این آب، نیاز آبی بخش صنعت 

را تامین می کنیم و در نهایت می توانیم ارزش افزوده  بیشتری داشته باشیم.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: اگر شرکت های فعال در حوزه 
آبیاری هوشمند موفق شدند بخش پایلوت را به خوبی انجام دهند، آن زمان وزارت جهاد 
کشاورزی در این حوزه می تواند الزام کند که تسهیالت را به شرکت هایی می دهیم که از 

شرکت های داخلی خریداری کنند.
از  با سیتنا پیرامون لزوم حمایت  حجت االسالم سیدجواد حسینی کیا، در گفت وگو 
شرکت های فعال در حوزه آبیاری هوشمند، گفت: اولین نکته در حمایت از تولیدات داخلی 
و این محصوالت این است که باید جواب خوبی از آزمایشات اولیه  گرفته شود، چراکه این 
محصوالت چند کار انجام می دهند؛ هم در بخش برق و هم در بخش آب حضور دارند و 
تمام این موارد را مدیریت می کنند و در راندمانی که در محصول به وجود می آورند تاثیرگذار 
هستند.عضو هیات رییسه   کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، اظهار کرد: این 
اقدامات کارهای خوبی است که در کشور انجام می شوند و اگر بخش پایلوت را خوب انجام 
دهند و جواب خوبی به دست آورند، آن زمان است که وزارت جهاد کشاورزی می تواند در 
طرح آبیاری هوشمند الزام کند که تسهیالت را به شرکت هایی می دهیم که از شرکت های 
داخلی خریداری کنند؛ چراکه هم تولید داخل است، هم کیفیت و قیمت خوبی دارد و هم در 

مصرف برق و آب صرفه جویی می کند و راندمان محصول کشاورزی را باال می برد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس، گفت: در برنامه  ششم تصویب کردیم و 
یکی از تکالیفی که برای دولت و جهاد کشاورزی اعمال کردیم مجهز شدن کشور به سیستم های نوین آبیاری 

است، تا بتوانیم حداکثر استفاده از آب را داشته باشیم.
دکتر نورمحمد تربتی نژاد، در گفت وگو با سیتنا، پیرامون تجهیز برخی باغات کشور به سیستم های آبیاری 
هوشمند، گفت: یکی از مصوبات برنامه  ششم در چارچوب استفاده  بهینه از آب مصرفی در حوزه  کشاورزی در 
بخش شرب و صنعت است؛ چراکه بین ۸0 تا ۹0 درصد آب مصرفی در این بخش است، بنابراین در برنامه  
ششم تصویب کردیم و یکی از تکالیفی که برای دولت و جهاد کشاورزی اعمال کردیم مجهز شدن کشور به 

سیستم های نوین آبیاری است، تا بتوانیم حداکثر استفاده از آب را داشته باشیم.
نماینده  مردم آق قال و گرگان در مجلس شورای اسالمی، اظهار کرد: چنین مصوبه ای را در مجلس داریم و این 
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مصوبه راه را باز می کند تا شرکت هایی که در حوزه های دانش بنیان، علم و فناوری و 
تکنولوژی کار می کنند این ایده ها را مطرح کنند و از طرف دولت و معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری در جهت ساخت بسیاری از تجهیزات نوین و مدرن 
حمایت شوند. تربتی نژاد، خاطرنشان کرد: این حمایت ها هم از طرف دولت و هم 
از طرف جهاد کشاورزی خواهد بود، البته در تولیداتی که ارائه می شود باید اصول  

فنی و آبیاری لحاظ شوند.عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط 
زیست مجلس، افزود: ما نماینده ها هم به دنبال آن هستیم که این تولیدات داخلی 
مورد حمایت قرار گیرند. اگر مواردی مورد بی مهری قرار گرفت، تولیدکنندگان 
می توانند به نماینده ها رجوع کنند؛ ما نیز از نوآوری ها و سرمایه گذاری های داخلی 

حمایت می کنیم.

)ADT IIPS( سامانه برنامه ریزی آبیاری هوشمند   
سامانه دانش بنیان برنامه ریزی آبیاری هوشمند، مجموعه دستگاهایی است که امکان 
کنترل و برنامه ریزی آبیاری از راه دور را فراهم می کند. این سامانه با جمع آوری 
اتوماتیک اطالعات آب و هوا شامل )رطوبت و دمای هوا، سرعت و جهت باد( و اطالعات 
خاک شامل )میزان رطوبت خاک(، به صورت هوشمند میزان آب مورد نیاز جهت آبیاری 

را با توجه به نوع گیاه محاسبه نموده و زمان آبیاری را به بهره بردار اعالم می نماید. 
این سامانه، امکان کنترل به روش هوشمند، زمانبند و دستی را فراهم نموده و در مد 
هوشمند با مشخص شدن میزان دقیق آب مورد نیاز،  سیستم در زمان آبیاری به صورت 
اتوماتیک شیرهای منطقه مورد نظر را بازنموده و فرمان روشن شدن پمپ جهت آبیاری 
و یا قطع نمودن پمپ پس از انجام آبیاری را صادر کرده و عالوه بر عدم تنش آبیاری در 
گیاهان تحت پوشش، صرفه جوئی در مصرف آب و جلوگیری از شسته شدن مواد آلی 
و معدنی خاک اطراف ریشه را حاصل می نماید که همین امر موجب افزایش راندمان 

و کیفیت محصول می شود.
تمامی اطالعات آبیاری، هواشناسی، آالرمها و... بر روی پکیج مرکزی سامانه که دارای 
مانیتور رنگی لمسی ۷ اینچ است ارسال و ثبت می گردد و از طریق گوشی تلفن همراه 

بهره بردار توسط اینترنت شبکه تلفن همراه و پیامک قابل کنترل می باشد. 

این سامانه برای دو مدل سیستم آبیاری طراحی شده است:
1 - آبیاری غرقابی و یا عرصه های فاقد پمپ برقی

در همین راستا و به منظور استحضار خوانندگان نسل چهارم با این سیستم هوشمند آبیاری، 

جزئیات این طرح ترشیح شده است:

از سامانه نوع یک می توان در مناطقی که برق موجود نیست و یا عرصه غرق آبی است 
استفاده نمود. در این سامانه با استفاده از سنسورهای محیطی دور آبیاری و حجم آب 
مورد نیاز به روش هوشمند محاسبه گردیده و زمان قطع و وصل کردن آب به کشاورز 
اطالع داده می شود. عالوه بر آن زمان دقیق کوددهی، سم پاشی و احتمال سرمازدگی 
بصورت اخطار  به بهره بردار اعالم می شود و از ضرر و زیان ناشی از عدم رسیدگی به 

موقع محصوالت جلوگیری می کند.

2 - آبیاری به روش تحت فشار و سامانه اتوماسیون کامل

سامانه نوع دو که در این مجموعه اتوماسیون کامل آبیاری همزمان با تشخیص هوشمند 
زمان آبیاری و دوره آبیاری، به همراه فرمان روشن شدن پمپ و باز شدن شیر برقی 
به صورت هوشمند صادر می شود و آبیاری اتوماتیک صورت می پذیرد، این سیستم 
ترکیدگی لوله یا گرفتگی قطره چکانها را با استفاده از سنسور فشار درون لوله تشخیص 
داده و آالرم هایی مانند زمان دقیق کوددهی، سم پاشی و سرمازدگی را به بهره بردار 
اعالم نموده و از ضرر و زیان ناشی از زمان نامناسب کوددهی که موجب کاهش کیفیت 
محصول و همچنین خسارات ناشی از عدم مبازره با آفت )سم پاشی( در موعد مقرر، 
همچنین ناآگاهی از زمان سرمازدگی که باعث از بین رفتن محصوالت می گردد 

جلوگیری می کند.

مشخصات فنی و توانمندی های سامانه برنامه ریزی آبیاری هوشمند نوع 
دو به شرح ذیل است:

• کاهش میزان آب مصرفی تا ۳5 درصد و افزایش بهره وری تا 25 درصد،
• برنامه ریزی هوشمند آبیاری بدون نیاز به حضور در محل برحسب )میزان رطوبت 

خاک و محاسبه میزان تبخیر- تعرق گیاه(،
• دارای شبکه سلولی سنسوری Full Mesh تشخیص رطوبت خاک، دما و رطوبت هوا 

با استفاده از دیتاالگرهای مجزا،
• قابلیت عملکرد بر اساس چهار الگوی )هوشمند، زمانبند، دستی و یادگیری(،

• ثبت سابقه آبیاری در سامانه و سیستم مرکزی و ایجاد امکان پایش و کنترل دوره ای 
متمرکز،

• نظارت دقیق و امکان کنترل آنالین تحت وب به همراه پایش از طریق سرور مرکزی 
و یا اپلیکیشن تلفن همراه،
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• دارای مکانیسم توزیع هوشمند و یکنواخت آب در عرصه، بر اساس نیاز آبی گیاهان هر 
محدوده و یا جنس خاک،

• قابلیت کنترل ۳ تا 600 هکتارزمین کشاورزی یا باغات بصورت همزمان توسط یک 
سامانه،

• دارای سنسور تشخیص میزان فشار آب )اعالم گرفتگی قطره چکان ها، پارگی لوله ها 
و کمبود آب چاه یا استخر(،

• محاسبه میزان آب مصرف شده در هر مدل آبیاری و اعالم مجموع آب مصرفی پس از 
انجام هر آبیاری به بهره بردار،

• امکان اتصال سنسور اندازه گیری میزان pH آب خروجی چاه،
• امکان اتصال سنسور اندازه گیری میزان EC خاک ناحیه اطراف ریشه درختان،

• سیستم یادگیری سامانه: سامانه بر اساس سه دور آبیاری در حالت هوشمند، بر اساس 
سیر صعودی یا نزولی دمای هوا، میزان نیاز آب بعدی را پیش بینی نموده و آبیاری را در 

صورت قطع سنسورها بر اساس این پیش بینی انجام می دهد،
• سرور آنالین تحت وب: در صورت اتصال به اینترنت، کاربر می تواند از هر مکانی بر 
اساس میزان دسترسی تعریف شده، به سیستم دسترسی پیدا کرده و تمام اطالعات 
سامانه از جمله میزان دور آبیاری، دمای هوا، رطوبت و غیره را به صورت نموداری و 

مقایسه ای دریافت نماید،
قابلیت اعالم پیش آگهی: این سامانه زمان کوددهی، سم پاشی، احتمال خطر   •
سرمازدگی و غیره را پیش بینی کرده و به صورت پیش آگهی ضمن ثبت در سامانه، از 

طریق نرم افزار گوشی اندرویدی به بهره بردار اعالم می کند،
• دارای قابلیت ارتباط وایرلس بین اجزا پکیج های مختلف سامانه )کنترلر پمپ، کنترلر 
شیر برقی و دیتاالگر( که به همین دلیل هیچ گونه سیم کشی اضافه در سطح باغ و یا 
مزارع وجود ندارد و شبکه ارتباطی بصورت پیوسته با میانگین فاصله ارتباطی ۱ کیلومتر 

و بصورت زنجیره ای طراحی شده است،
• قابلیت برقراری ارتباط GPRS بین سرور مرکزی و کنترلر مرکزی سامانه به همراه 

ارتباط نرم افزار اندرویدی روی گوشی تلفن همراه،
• تحلیل و نمایش گزارش سابقه آبیاری،

• توانمندی تشخیص درستي محل استقرار سنسورهاي رطوبت خاک و داراي سامانه 
هشدار خودکار اعالم خرابي کنتور و آالرمهای سیستم،

• توانمندی اتصال پکیج های سامانه به پنل خورشیدی بدون نیاز به شبکه برق شهری،
• نظارت آنالین بر عملکرد بهره بردار توسط متخصصین کشاورزی تحت وب و اعالم 

اخطار در صورت عملکرد نامناسب،
• بروز رسانی آنالین و از راه دور سامانه بدون نیاز به حضور در محل نصب و کالیبراسیون 

سیستم از راه دور توسط شرکت،
• نمایش اطالعات هواشناسی تا پنج روز آتی مشتمل بر سرعت و جهت باد، پیش بینی 
بارش، پیش بینی میزان بارش، ساعت طلوع و غروب خورشید، وضعیت ابرنــاکی، 

پیش بینی دما و...،

اجزا و عملکرد سامانه برنامه ریزی آبیاری هوشمند :
سامانه برنامه ریزی آبیاری هوشمند نوع دو از اجزاء زیر تشکیل شده و عملکرد آنها بطور 

خالصه مطرح شد:
• پکیج کنترلر مرکزی )دارای توانمندی آبیاری هوشمند و برنامه ریزی توزیع آب 

بصورت یکنواخت(،
• پکیج دیتاالگر نوع A و B )جمع آوری اطالعات سنسورها(،

• پکیج کنترلر شیربرقی و اکچویتور،
•پکیج کنترلر پمپ و قرائت گر کنتور )قرائت حجم آب مصرفی( به همراه سنسور فشار،

•سرور مرکزی )جمع اوری اطالعات بصورت آنالین و قابلیت کنترل تحت وب(،
•اپلیکیشن تلفن همراه.

پکیج کنترلر مرکزی
پکیج کنترلر مرکزی در واقع قلب تصمیم گیر سامانه می باشد که دارای ویژگیهای 
خاصی است در واقع کلیه الگوریتم های اصلی شامل الگوریتم برنامه ریزی آبیاری، 
الگوریتم هوش مصنوعی انجام محاسبات آبیاری و تصمیم گیری به انجام یا قطع آبیاری، 

سیستم کنترل و آالرم، پایگاه داده محلی از کلیه اطالعات آبیاری و اطالعات محیطی، 
مرکز کنترل هوشمند و الگوریتم سرشاخه روتینگ کل المانهای بیسیم قرار گرفته در 
عرصه را شامل می شود. هر پکیج توانایی کنترل و ارتباط با 25۴ نود رادیو فرکانسی در 
هر منطقه را داراست که این نودها می تواند هریک از پکیج های کنترلرشیربرقی، پکیج 
کنترلر پمپ یا دیتاالگرها باشد. واسط کل سامانه اتوماسیون ایجاد شده با سرور مرکزی 

و نهایتا  بهره بردار، همین پکیج کنترلر مرکزی است.
این پکیج با دریافت پیش بینی های ارسال شده از سمت سرور مرکزی بر اساس پیش 
بینی آبیاری را کنترل می نماید یعنی در صورتی که قرار است طی 2۴ ساعت آتی 
بارشی صورت گیرد و میزان پیش بینی بارش با محاسبات حجم آب مورد نیاز همخوانی 
دارد، عملیات آبیاری را متوقف نموده و منتظر بارش می گردد و در صورت عدم بارش و 

یا پیش بینی میزان بارش کمتر از نیاز آبی محاسبه شده، آبیاری را انجام خواهد داد.

B و  A پکیج دیتاالگر نوع
پکیج دیتاالگر در واقع تنها وظیفه جمع آوری اطالعات محیطی از طریق سنسورهای 
متصل به خود را داراست. سامانه آبیاری هوشمند به دلیل ساختار مزارع و عرصه های 
مورد نظر دو مدل از این پکیج طراحی شده، مدل اول ADT-DL۱00 که جمع آوری 
اطالعات رطوبت خاک از محل ریشه گیاه )عمق ۱0 الی ۱50 سانتی متر(  و اتصال 
سریال سنسورها به تعداد ۴ عدد را داراست و اطالعات رطوبت خاک را جمع آوری 
نموده و بصورت بیسیم به پکیج کنترلر مرکزی ارســـال می نماید، امــا مـــدل دوم  
ADT-DL200  دارای ورودی دیجیتال و آنالوگ می باشد و در ساده ترین حالت 
سنسور دما و رطوبت هوا و رطوبت خاک را دارا می باشد و در هر عرصه تحت پوشش 
می بایست حتما یک عدد از این نوع دیتاالگر نصب گردد .در هر دو مدل دیتاالگر منبع 
تامین انرژی، پانل خورشیدی است و پکیج با استفاده از باطری ۱2 ولت ۹ آمپر داخلی 

خود توانایی نگهداری شارژ تا ۴ روز متوالی ابری را داراست.
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پکیج کنترلر شیربرقی و اکچویتور
پکیج کنترلر شیر برقی در طراحی اولیه تنها ۴ شیر برقی را بصورت همزمان کنتــرل 
می نماید، اما محدودیتی در اضافه یا کم نمودن تعداد شیرهای برقی تحت کنترل هر 
پکیج نداریم. این پکیج توانایی تغذیه توسط ورودی های متفاوت 220 ولت AC و یا 
۱2 ولت DC را داراست بگونه ای که در صورت وجود شیرهای برقی ۱2 ولت ) مجهز به 
لوله آب برگشتی پشت دیافراگم( می توان تنها با اتصال سلول خورشیدی، شارژ کنترلرو 
باطری تعبیه شده درون آن، تا ۴۸ ساعت شرایط ابری متوالی و کارکرد مداوم را ایجاد 
نمود. اکچوتور در واقع موتور کنترلی طراحی شده جهت نصب بر روی شیرهــای دستی 
پـــروانه ای و یا دروازه ای، جهت تبدیل این شیرها به شیر برقی است که عالوه بر امکان 

اتصال به کنترلر شیر برقی، امکان کنترل مستقیم نیز دارد.

پکیج کنترلر پمپ و قرائت گر کنتور
پکیج کنترلرپمپ در واقع کنترل کننده دو عدد پمپ، و قرائت گر یک عدد کنتور 
دیجیتال )پالسی( و سنسور فشار آب درون لوله و همزمان سنسور سطح سنج آب درون 
استخر یا چاه به روش التراسونیک می باشد. بدلیل نزدیک بودن محل نصب این پکیج به 
پمپ و ادواتی که جزء الینفک آنها برق AC  است، مدار پاور این پکیج بر اساس ورودی 
220 ولت AC طراحی شده ولی در صورت تمایل امکان تجهیز آن به پانل خورشیدی 

و باطری نیز وجود دارد.

سرور مرکزی )جمع اوری اطالعات بصورت آنالین و قابلیت کنترل 
تحت وب(

سرور مرکزی سامانه که بر روی وینــدوز سرور اجــرا مــــی گردد ، با استفاده از شبکه 
اینترنت به پکیج کنترلر مرکـــزی و اپلیکیشن کنتـــــرلی هوشمند منصـوبه بر روی 
گوشی بهره برداروصل می گردد و امکان کنترل و تنظیم آنالین سامانه، امکان نگهداری  از 

راه دور  و مشاهده اطلـــــاعات عملکرد ســـــامانه  ها را فراهم می نماید.
 ) ACCUWEATHER( سرور مرکزی از طریق اتصال به سایت هواشناسی جهانی
به صورت ساعتی اطالعات هواشناسی هر منطقه شامل )پیش بینی هواشناسی( را دریافت 
نموده و توسط اینترنت به پکیج های کنترل مرکزی به تفکیک قرار گرفتن در هر منطقه 

ارسال می نماید.
این سرور دارای پورتال کنترلی به همراه تعریف سطح دسترسی بهره بردار، امکان تعریف 

اطالعات اولیه بیماریها، تعریف نوع گیاه ) جهت محاسبه اتوماتیک دوره رشد گیاه و دوره 
رشد آفت( و امکان اعالم آالرم زمان کود دهی و آفت کشی را فراهم می نماید.

اپلیکیشن تلفن همراه
این اپلیکیشن قابل نصب بر روی گوشی های اندروید و iOS  می باشد که توان نمایش 
وضعیت عملکرد سامانه، تغییر مد آبیاری و نمــــــایش آخرین اطالعــات سنسورهای 

محیطی و.... را دارد.

دانش بنیان
سامانه برنامه ریزی آبیاری هوشمند، در سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

بعنوان محصول دانش بنیان نوع یک معرفی شده است.

محل های نصب سامانه 

زمان اجرا مساحت اجرا شده            محل اجرا شده                     نوع کشت               ردیف                 

1

2

3

4

۵

6

          باغ دهقان                                      باغ                                 20 هکتار                   دی ماه ۹6

          باغ داراب                                      باغ                                 4 هکتار                   مردادماه ۹7

          باغات جهرم                        سه قطعه باغ متفاوت            جمعا 23 هکتار                   فروردین ۹۸ 

 پارک طالقانی تهران               فضای سبز                                 30 هکتار                     در حال طراحی
                                                                                                                                                     و قرارداد

          ITMC                               فضای سبز                     حدود یک هکتار               از فروردین ۹6 تا کنون

دو باغ دارای درختان گردو،    باغات بنیاد تعاون                                                             جمعا 10۵ هکتار          
شلیل و زیتون

در حال مذاکره و انعقاد 
قرارداد اجرایی
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کوانتوم به عنوان یک تکنولوژی سطح باالی مخابراتی، به زیرساختی نیاز دارد که زمانبر 
است اما ورود پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات به این فناوری، می تواند جرقه یک 

اتفاق مثبت و رو به رشد باشد.
کوانتوم دومین انقالب قرن حاضر است و دنیای آینده به عبارتی متعلق به کوانتوم است. 
درهم تنیدگی کوانتومی )Quantum entanglement( پدیده ای بسیار عجیب است 
که حتی آلبرت اینشتین هم وجود آن را تایید نمی کرد. در این حالت، جفت های ذرات 
به طور جدایی ناپذیری به هم پیوند خورده اند به طوری که صرف نظر از فاصله آن ها، از 
روی وضعیت یکی، وضعیت ذره دیگر قابل درک است. می توان از این فرآیند برای انتقال 

از راه  دور )دوربری( اطالعات بین  این ذرات در فاصله های بسیار زیاد استفاده کرد.
در بیان مثالی از چگونگی کارکرد این علم، دو فوتون )فوتون در فیزیک، یک ذره بنیادی 
است که به عنوان واحد کوانتومی نور یا هر نوع تابش الکترومغناطیسی محسوب می شود( 
ــبیده اند. ابتدا باید آن ها را از هم جدا کرد اما با وجود  را در نظر بگیرید که به هم چس
ــازی آنها باید با هم در تماس باشند یا همزاد هم باشند. قطب یکی رو به باال و  جداس
دیگری رو به پایین است. حاال اگر یکی را برگردانید آن یکی هم برمی گردد، حتی اگر 

آنها در فاصله بی نهایت از هم باشند، همان لحظه اطالعات برقرار می شود.
ــورهای توسعه یافته این فن آوری را در اختیار دارند و توانسته اند تا  در حال حاضر کش
۱00 کیلومتر آن را آزمایش و در اختیار بگیرند اما تنها چین بوده است که توانسته این 

فاصله را حدود ۷00 مایل آزمایش کند.
از آنجایی که ایران در یکی از کشورهای مطرح در حوزه نانوتکنولوژی در منطقه و دنیا 
است و زیرساخت های تکنولوژیک و انسانی مناسب را در اختیار دارد، پیش بینی می شود 

با سرعت بسیار خوبی مسیر پیشرفت در حوزه کوانتوم را طی کند.
بر همین اساس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر نقش برجسته فناوری 
کوانتم در آینده  صنعت مخابرات کشور و دنیا، طی سال جاری اقدامات متمرکزی را در 

این حوزه در دستور کار قرار داده است.

  تسریع در تدوین نقشه راه فناوری کوانتومی با یک تقسیم کار ملی
ــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات با تاکید بر ضرورت  ــتا، رئیس پژوهش در همین راس
تدوین نقشه راه در حوزه فناوری کوانتومی، گفت: امیدواریم با یک تقسیم کار ملی بین 
تمام سازمان ها و نهادهای مرتبط، به فرآیند تصویب آن توسط مراجع ذی صالح کشور 

سرعت بخشیم.
دکتر وحید یزدانیان در نخستین پنل خبرگی تدوین نقشه راه فناوری های کوانتومی 
کاربردپذیر در حوزه فاوا که مردادماه سال جاری برگزار شد، در خصوص پژوهش های 
انجام شده در فناوری کوانتومی، اظهار کرد: یکی از کارهای مهم و کلیدی که به مجموعه 
پژوهشگاه واگذار شده، موضوع بحث تدوین نقشه راه ها برای فناوری های مختلف است 

که یکی از آنها تهیه نقشه راه فناوری کوانتومی است.
ــگاه ICT، از یکی دو پروژه ای  ــی موضوع فناوری کوانتومی در پژوهش وی افزود: بررس
ــروع شد که با استقبال همراه بود و بعد از آن مطلع شدیم این موضوع در سرفصل  ش
های مختلف، همزمان در دانشگاه ها، نهادهای مطالعاتی و سازمان های اجرایی کشور 

در حال انجام است.
یزدانیان تصریح کرد: به همین دلیل این ایده را مطرح کردیم تا نقشه راه فناوری های 

کوانتومی را تدوین و عرضه کنیم.
رئیس پژوهشگاه ICT با اشاره به گزارشی که پیرامون موضوع فناوری کوانتومی به وزیر 
ارتباطات ارائه کرده است، گفت: مهندس جهرمی بر اساس آن گزارش، تاکید کردند که 

ما حتما باید پروژه را به سمت یک تقسیم کار ملی پیش ببریم.
وی به نقشه راهی که پیش از این اقدامات توسط شورای عالی انقالب فرهنگی تدوین، 
تصویب و ابالغ شده بود، اشاره و اظهار کرد: چارچوب این نقشه راه به وسیله وزارت علوم 

دنیای آینده متعلق به کوانتوم و ایران بر دروازه   کوانتوم قرار دارد

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بازوی مشورتی در تدوین نقشه راه فناوری کوانتوم؛

درک صحیح پژوهشگاه ICT از ورود به موقع در فناوری کوانتوم ارزشمند است

تدوین شده و مرکز تحقیقات سیاست های کشور هم چارچوبی تدوین کرد اما به نظر 
می رسد در حوزه کوانتوم اتفاقی نیفتاده است.

یزدانیان خاطرنشان کرد: امیدواریم اکنون با اقداماتی که در حال انجام است، نقشه راهی 
به عنوان مستند و پشتیبان در شورای عالی انقالب فرهنگی استفاده شود و در نهایت 

شاهد یک سند و تقسیم کار در زمینه فناوری های کوانتومی باشیم.
وی با بیان اینکه یکی از توافقات ما در پژوهشگاه ICT تدوین نقشه راه در یک فضای 
کامال انتزاعی است، ادامه داد: پروژه فناوری کوانتومی یکی از معدود مواردی بود که در 
مسیر منظم و هدفمند خود، با دانشگاه ها و اهل صنعت تعامل داشته و دارد و اکنون 
با استفاده از نظر نخبگان، در حوزه های مختلف امنیت، اقتصادی و فناوری اطالعات، 

شاهد تکمیل مسیر باشیم.  

   پژوهشگاه ICT به عنوان بازوی مشورتی در تدوین نقشه راه 
فناوری کوانتومی

ــی کاربردپذیر در حوزه فاوا،  ــه راه فناوری های کوانتوم ــری پروژه تدوین نقش مج
ــالمی ایران در فناوری کوانتومی، پژوهشگاه  ــرفت جمهوری اس ضمن توضیح پیش

ICT را به عنوان بازوی مشورتی در تدوین نقشه راه این فناوری عنوان کرد.
دکتر سارا توفیقی در دومین پنل راهبردی تدوین نقشه راه فناوری های کوانتومی 
کاربردپذیر در حوزه فاوا، به موقعیت کنونی فناوری کوانتومی در دنیا اشاره و اظهار 
کرد: فناوری کوانتومی، انقالب نخست را پشت سر گذاشته و اکنون در میانه انقالب 

دوم قرار دارد.
ــتیابی به فناوری  ــگاه ICT برای دس ــاره به موضوعات محوری پژوهش ــا اش وی ب
ــبات، ارتباطات و  ــوب تحقیقاتی به ارائه محاس ــی گفت: ما در یک چارچ کوانتوم
ــازی کوانتومی پرداخته و به نتایج قابل  ــگرها، مترولوژی و شبیه س رمزنگاری، حس
ــا در این فناوری  ــش qubit ه ــد 5G، Big Data، IoT و ... و نق ــی مانن توجه

دست یافتیم.
ــرد: خدمات و  ــان ک ــش کوانتومی خاطرنش ــای رایان ــه کاربرده ــاره ب ــا اش وی ب
تکنولوژی هایی مانند شبیه سازی، هوش مصنوعی، بهینه سازی، محاسبات سریع، 
مدل سازی پدیده ها، یادگیری ماشین و جستجو در کالن داده از کاربردهای این 

فناوری است.
ــر در حوزه فاوا  ــاوری های کوانتومی کاربردپذی ــه راه فن مجری پروژه تدوین نقش
ــی از پیچیده بودن  ــار کرد: رایانه های کوانتومی تهدیدهایی هم دارند که ناش اظه

سیستم هایی است که رمزنگاری بر اساس آنها انجام می شود.
مجری پروژه تدوین نقشه راه فناوری های کوانتومی کاربردپذیر در حوزه فاوا یادآور شد: 
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متدولوژی انتخاب شده در این فناوری، بر مبنای روش شناسی اسناد ملی فناوری های 
راهبردی است.

وی افزود: ما در تبیین مشخصه های این فناوری، در چند فصل مبانی طرح، هوشمندی 
فناوری، جهت گیری های کالن، کارکردهای پشتیبان، ره نگاشت و برنامه عملیاتی و 

برنامه ارزیابی و بروز رسانی و هدف گذاری های خرد را مشخص کردیم.

  وجود پتانسیل طراحی و ساخت رایانه  های کوانتومی در کشور
مجری پروژه »مطالعه ابعاد فنی رایانش کوانتومی و امکان سنجی بومی سازی آن« از 
وجود آزمایشگاه  های مجهز و پتانسیل مناسب برای ساخت رایانه  های کوانتومی مبتنی 

بر فناوری ابررسانه خبر داد.
دکتر محمدهادی بکایی با بیان اینکه پروژه »مطالعه ابعاد فنی رایانش کوانتومی و امکان 
سنجی بومی سازی آن« یکی از چهار پروژه مربوط به تدوین نقشه راه فناوری کوانتومی 
است، اظهار کرد: اخیرأ موضوع فناوری  های کوانتومی در بسیاری از کشورهای پیشرو 
ــازمان  ــی قرار گرفته و در ایران هم نهادهای مختلفی از جمله س مورد تحقیق و بررس
ــگاه عالی دفاع ملی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات به این  انرژی اتمی، دانش

موضوع ورود کرده اند.
ــادی از دیدگاه و ابعاد کاربردی خود، فناوری  های  ــا بیان اینکه هر مجموعه و نه وی ب
کوانتومی را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهد، گفت: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری 
اطالعات با توجه به اهمیت و نیاز کشور در آینده به این فناوری به عنوان یک فناوری 
ــیاری از حوزه  ها، موضوع مطالعه ابعاد مختلف فناوری کوانتومی و  توانمندساز در بس

تدوین نقشه راه در این حوزه را در فهرست اولویت  ها قرار داده است.
بکایی با استناد به یکی از گزارش  های موسسه هادسون آمریکا، رقابت بین ابرقدرت  ها 
برای رسیدن به این فناوری را معادل رقابت کشورها در جنگ جهانی دوم برای دستیابی 
به بمب اتمی دانست، تا جایی که دارنده این فناوری  می  تواند مسلط به کشورها شده و 

از دیگر کشورها در جهت منافع خود بهره  برداری کند.

  طراحی، تولید و استفاده از هر تکنولوژی، توجیه و منطق خود را دارد
ــنجی بومی سازی آن«  مجری پروژه »مطالعه ابعاد فنی رایانش کوانتومی و امکان س
همچنین در پاسخ به یکی از سواالت رایج بین عموم مبنی بر اینکه آیا کامپیوتر کالسیک 
در داخل کشور ساخته شده که اقدام به برنامه  ریزی برای ساخت کامپیوترهای کوانتومی 
کرده اید؟ گفت: طراحی، تولید و استفاده از هر تکنولوژی، توجیه و منطق خود را دارد. 
ما دانش فنی و تئوری ساخت کامپیوتر کالسیک را داریم اما در حال حاضر توجیه 
اقتصادی برای انجام این کار وجود ندارد. چرا که تمام قطعات و تجهیزات مرتبط با 

هزینه  های معقول قابل خریداری و استفاده است.  
این پژوهشگر افزود: در عوض ساخت رایانه  های کوانتومی در جهان در اول راه بوده و 
با ورود ایران به این حوزه می  توان انتظار داشت عالوه بر استفاده از این پتانسیل برای 
حل مسائل داخلی، به بازار مالی این حوزه ورود کرده و از منافع آن در سطح منطقه و 

حتی جهان استفاده کرد.
عضو پژوهشکده فناوری اطالعات در ادامه اظهارات خود به بستر فعلی و در دسترس 
ــاره کرد و گفت: در حال حاضر در بسیاری  برای ساخت کامپیوترهای کوانتومی اش
ــورها روی ساخت رایانه  های کوانتومی مبتنی بر فنــاوری ابر رسانه کار شده  از کش
و نمونه  های اولیه و کاربردی آن از مرحله آزمایشگاهی عبور کــرده و بسیــاری از 
چالش ها و مسائل آن حل شده است. ما هم بنای اولیه خود را برای رسیدن به دانش 
ساخت رایانه  های کوانتومی با استفاده از فناوری ابررسانا اختصاص داده ایم، هر چند باید 
نیم  نگاهی هم به دیگر روش  های ساخت داشته باشیم تا در صورت لزوم در آینده بتوان 

از آنها نیز استفاده کنیم.
عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات در پایان خاطرنشان کرد: در 
ــخه اولیه اقدامات الزم برای دستیابی به دانش فنی رایانش کوانتومی  حال حاضر نس
تدوین شده که با نهایی  سازی آن و تامین بودجه الزم در آینده ورود عملیاتی به این 

حوزه را کلید خواهیم زد.

  ورود پژوهشگاه ICT به فناوری کوانتومی یک ارزش است
کوانتوم به عنوان یک تکنولوژی سطح باالی مخابراتی، به زیرساختی نیاز دارد که زمانبر 

است اما ورود پژوهشگاه ICT به این فناوری، می تواند جرقه یک اتفاق مثبت و رو به 
رشد باشد.

دکتر مهدی فردمنش در خصوص پژوهش های انجام شده حول فناوری کوانتومی در 
پژوهشگاه ICT اظهار کرد: پیشرفت تکنولوژی های مخابراتی در عصر حاضر غیرقابل 
ــعت اقتصادی آن نیز همواره مورد تحقیق و  کتمان بوده و عالوه بر مباحث فنی، وس

پژوهش است.
ــتراک  ــده را نمی توان به اش ــا یادآوری این موضوع که تکنولوژی های بومی ش وی ب
گذاشت، ادامه داد: هر جامعه ای با سیاستگذاری خاص خود، اقدام به اشتراک فناوری 
اطالعات خود می کند و اغلب قاعده بر این است که تکنولوژی های نو و پیشرفته نظیر 

فناوری کوانتوم به غیرخودی داده نشود.
دکتر فردمنش افزود: از این رو همواره کشورهایی که از خدمات سایر کشورها استفاده 
می کنند، تکنولوژی دسته دوم و سوم را در اختیار می گیرند که سبب می شود یک گام 

عقب تر از کشورهای پیشرفته حرکت کنند.
این عضو هیات علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف با تاکید بر این اظهارات، 
ــگاه ICT پیرامون فناوری و دانش کوانتوم اشاره کرد و گفت: کوانتوم  به ورود پژوهش
ــطوح باالی تکنولوژی های مخابراتی به شمار می رود و ورود یک  یک تکنولوژی از س
مجموعه پژوهشی تخصصی به این فناوری، می تواند جرقه یک اتفاق مثبت و رو به رشد 

را به همراه داشته باشد.
ــورهای توسعه یافته در  ــت که کش ــگر حوزه فناوری کوانتوم، معتقد اس این پژوهش
دستاوردهای روز فناوری کوانتومی، قصد دارند با عدم ارائه این فناوری به سایر کشورها، 
آنها را رعیت خود قرار دهند؛ لذا ضرورت دارد که وزارت ارتباطات با توان صد در صدی 

در کسب این فناوری گام بردارد.
به گفته دکتر فردمنش، برخورداری از محیط علمی و حضور جوان های مستعد و ورود 
آنها به یک فناوری سطح باال را نوعی ارزش عنوان و اظهار کرد: مدیریت نخبگان حاضر 
ــرفته، نکته حائز اهمیتی است که در  در فناوری کوانتوم به عنوان یک تکنولوژی پیش

صورت هدایت صحیح پروژه، می تواند به نتیجه ایده آل دست یابد.

پروژه فناوری کوانتومی یکی از معدود مواردی بود که 
در مس��یر منظم و هدفمند خود، با دانش��گاه ها و اهل 
صنع��ت تعامل داش��ته و دارد و اکنون با اس��تفاده از 
نظر نخبگان، در ح��وزه های مختلف امنیت، اقتصادی و 

فناوری اطاعات، شاهد تکمیل مسیر باشیم.  
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تهیه  پیوست پدافندی شبکه  ملی اطالعات از اولویت های پدافند سایربی است

دانش ایجاد شده توسط جوانان ایرانی در حوزه  پدافند سایربی، غرورآفرین است

همزمان با هفته پدافند غیرعامل مانور تس�ت پایداری ش�بکه ملی اطالعات در ش�رکت زیرساخت و الیه های مختلف این حوزه برگزار شد، لذا کنکاش این شماره از 
ماهنامه نسل چهارم را به موضوع اولویت های سایبری و پدافند شبکه ملی اطالعات اختصاص دادیم و پیرامون تدوین سند پیوست پدافند سایبری شبکه  ملی اطالعات 
عالوه بر انعکاس نظرات رئیس پژوهشگاه ICT ، رئیس کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و مجری پروژه پیوست پدافند سایبری در پژوهشگاه ICT، با رئیس  

پژوهشکده  امنیت ارتباطات و فناوری اطالعات در پژوهشگاه ICT به گفت وگو نشستیم.

رییس کمیته  پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به تاثیر فضای 
مجازی در زندگی عموم مردم و گستردگی آن، شناخت درست و مواجهه منطقی با آن 
را ضرورتی انکارناپذیر دانست.صادق بیک پور ، گفت: فضای سایبر کشور یکی از سرمایه ها 
ــداری از آن، خسارات و  ــتراتژیک و حیاتی است که غفلت از پاس و دارایی های مهم، اس
صدمات سنگینی را برای نظام اسالمی به همراه دارد.وی افزود: با توجه به تحت تاثیر قرار 
گرفتن زندگی عموم مردم از گستردگی و ویژگی های منحصر به فرد فضای مجازی و به 
همراه داشتن فرصت هایی بی نظیر و تهدیدهایی نرم و مخرب، شناخت درست و مواجهه 
ــت.بیک پور با اشاره به اهداف اصلی از نامگذاری و  منطقی با آن ضرورتی انکارناپذیر اس
برگزاری هفته ای با عنوان پدافند غیرعامل، گفت: با پدافند غیرعامل به دنبال حفاظت از 
زیرساخت ها و دارایی های کشور و کاهش آسیب پذیری در برابر تهدیدات هستیم.رییس 
کمیته پدافند غیرعامل وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، تصریح کرد: با تلفیق مولفه های 
ــش داد و ارتقای بازدارندگی  ــای موجود می توان قدرت ملی را افزای ــدرت و فرصت ه ق
موجب پیشگیری از وقوع تهدیدات و کاهش هزینه های ناشی از آن می شود.وی با اشاره 
به انتخاب شعار»مقاومت و بازدارندگی با رونق تولید«، افزود: لزوم تقویت مقاومت در فضای 
سایبری، اهمیت بازدارندگی در فضای مجازی و همچنین نقش پدافند غیرعامل در رونق 
تولید و بهبود و توسعه اقتصاد، از دالیل انتخاب این شعار است.بیک پور به سیاست وزارت 
ارتباطات در بخش پدافند غیرعامل نیز اشاره کرد و گفت: بهبود فضای تعامل بین سازمانی 
در حوزه های مختلف ICT  به نحوی که همه مکمل یکدیگر بوده و در نهایت به پایداری 

ارتباطات منجر شود، یکی از سیاست های اصلی این کمیته در وزارتخانه ارتباطات است.
وی افزود: هدایت، راهبری، هماهنگی و مدیریت متمرکز، رصد و پایش تهدیدات، ارتقای 
سطح آمادگی دستگاه های اجرایی، آموزش حرفه ای و تخصصی از دیگر مأموریت های 
ــاور وزیر ارتباطات یکی از  ــد غیرعامل در وزارت ارتباطات است.مش اصلی کمیته پدافن
اولویت های اساسی پدافند سایبری در حوزه ICT را تهیه پیوست پدافندی شبکه ملی 
اطالعات اعالم کرد و گفت: به همین منظور دو طرح افزایش پایداری شبکه ملی اطالعات 

و بهسازی زیرساخت های حوزه ICT در برابر حوادث و تهدیدات، پیگیری می شود.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ضمن تاکید به نقش کلیدی این پژوهشگاه در 
تکمیل چرخه دانش محصوالت پدافند غیرعامل، اظهار کرد: حلقه ارتباط بین دستاوردهای 

پژوهشی ما در وزارت ارتباطات و ذینفعان، مدیریت پدافند غیرعامل در ICT است.
دکتر وحید یزدانیان در حاشیه بازدید از ششمین نمایشگاه پدافند غیرعامل، با اشاره به 
دستاوردهای حاضر در حوزه پدافند سایبری گفت: سال هاست که دانش موضوعاتی مانند 
ارتقای امنیت سایبری در دانشگاه ها و سازمان های مختلف پیگیری می شود و در حال 
حاضر دانش ایجاد شده توسط جوانان ایرانی در حوزه پدافند سایبری، بسیار درخشان و 
غرورآفرین است لیکن امروز نیاز داریم که ضمن تجاری سازی این دانش، شاهد تبدیل 

آن به صنعت باشیم.
وی افزود: این نمایشگاه نیز نقش موثری در خصوص معرفی و دستاوردهای این حوزه به 

شمار می رود؛ و اینگونه رویدادها به مرور زمان باعث می شود دستاوردهایمان 
به چارچوب ها و استانداردهای الزم در سطح جهانی نزدیک شده و حتی 
ــطح بین الملل تولید می شوند، می  آماده رقابت با محصوالتی که در س

شویم.
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه نمایشگاه پدافند 
غیرعامل، محفلی برای کمک به بخش های دولتی و حاکمیتی است، گفت: 
استمرار این قبیل رویدادها، گام بزرگی برای دستیابی به خودکفایی بوده 
ــتاوردها و محصوالتی است که در این رویدادها به نمایش  و افتخار ما دس

گذاشته می شود.
ــرعت بخشیدن به این  ــاره به تالش هایی که برای س یزدانیان ضمن اش
ــیر صورت گرفته، در خصوص نقش پژوهشگاه ICT در این صنعت  مس
گفت: نقش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات در تکمیل چرخه دانش 

محصوالت پدافند غیرعامل، یک موضوع کلیدی است.
وی تاکید کرد: پژوهشگاه ICT برای تحقق هدف فوق، پژوهشکده امنیت 
را ایجاد کرده تا تمرکز خود را بر روی محصوالتی که در حوزه پدافند سایبری هستند، 

قرار دهند.
به گفته یزدانیان، پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ICT، محصوالت متعددی را تاکنون تولید 

کرده و از توانایی ارزیابی نرم افزارهایی که در کشور ایجاد می شود نیز، برخوردار است.
یزدانیان در ادامه اظهارات خود با تاکید به رویکرد وزیر ارتباطات در خصوص پژوهشگاه، 
اظهار کرد: ایشان تاکید دارند که نحوه عملکرد خود را بر مبنای تعامل گسترده قرار دهیم 
و بر همین مبنا، با تمام ذینفعان کشور از جمله سازمان پدافند غیرعامل، هماهنگی الزم 

را انجام می دهیم.
وی ادامه داد: افزایش تعامل با سایر بازیگران حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات می تواند 

منجر به پایداری و مصونیت بیشتر این شبکه در مقابل هجمه های بیگانگان باشد.
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تاب آوری سایربی مسیر را برای تحقق حاکمیت سایربی هموار می کند

سند پیوست پدافند سایربی شبکه  ملی اطالعات توسط پژوهشگاه ICT تدوین و ارائه شد
رئیس پژوهشکده  امنیت ارتباطات و فناوری اطالعات پژوهشگاه 
ــکده  امنیت  ــات، اعالم کرد: پژوهش ــات و فناوری اطالع ارتباط
ــه  پدافند وزارت  ــات و فناوری اطالعات با همکاری کمیت ارتباط
متبوع، پیوست پدافند سایبری شبکه  ملی اطالعات را تدوین و 
به کارفرمای پروژه ارائه کرد.دکتر ابوذر عرب سرخی، اظهار داشت: 
شبکه  ملی اطالعات یکی از طرح های توسعه ی زیرساختی کشور 
ــالمی ایران است. بر اساس  و بستر فضای سایبری جمهوری اس
مصوبات شورای عالی فضای مجازی، وزارت ICT متولی پیشبرد 
ــاس الزامات مصوب در این شوراست.  این طرح کالن ملی بر اس
یکی از الزامات شورا تدوین پیوست پدافند غیرعامل برای شبکه  
ملی اطالعات است.وی ادامه داد: با توجه به اهمیت و ارتباط پدافند 

سایبری، کمیته  پدافند غیرعامل وزارت ICT، تدوین این پیوست را به پژوهشگاه ارتباطات 
و فناوری اطالعات محول نمود. تدوین این سند از آذرماه سال ۱۳۹۷ آغاز شد و پس از 
انجام مطالعات تطبیقی و شناسایی چارچوب های کاربردپذیر، با اخذ نظرات خبرگان نهایی 
شد و در مهرماه ۱۳۹۸ به کارفرمای پروژه ارائه شد.عرب سرخی خاطرنشان کرد: این سند 
ــایبری در شبکه  ملی اطالعات، چارچوب اصولی و  عالوه بر تبیین مدل کالن پدافند س
الزامات توسعه  نهادینه و ذاتی پدافند سایبری در نظام توسعه  شبکه  ملی اطالعات را تبیین 
کرده و در نهایت یک مدل ارزیابی وضعیت و سطح بلوغ پدافند سایبری را در این شبکه 
و در حیطه  فنی و نهادی بازیگران مختلف توسعه آن، ارائه نمود. یک سند پشتیبان شامل 
مطالعات تطبیقی و راهنماها و به روش های جهانی برای ارتقای سطح پایداری خدمات 
ــند تدوین و ارائه شده است.وی ادامه داد:  زیرساخت های ارتباطی نیز به پیوست این س

این سند عالوه بر اینکه مبانی طراحی و توسعه نخستین سامانه  
بومی ارزیابی پدافند سایبری زیرساخت های سایبری کشور را 
ــت، چارچوب تدوین طرح های پدافند سایبری  فراهم آورده اس
زیرقلمروهای وزارت ICT و همچنین طرح کالن پدافندی شبکه  
ملی اطالعات را که از فعالیت های آتی است، فراهم می آورد.وی 
خاطرنشان کرد: قطعا آغاز یک برنامه  منظم آموزشی و مهارت 
ــده در حوزه  پدافند  ــن ترویج دانش ایجاد ش افزایی و همچنی
سایبری زیرساخت های ارتباطی و اطالعاتی یکی دیگر از اقدامات 
مهم و اولویت دار برای اجرایی کردن این سند است.عرب سرخی 
ــایی تهدیدات  ــند، شناس تاکید کرد: در ادامه اجرایی کردن س
کشورهای متخاصم و گروه های تروریستی به عنوان تهدیدات 
موضوع پدافند سایبری و آسیب پذیری های متناظر آنها در شبکه  ملی اطالعات بسیار 
مهم است. برای این مهم یک کارگروه خبرگی متشکل از ذینفعان و بازیگران حوزه وزارت 
ICT و سازمان پدافند غیرعامل و یک کمیته عالی تصمیم گیری بنا بر تمهیدات ستاد 
کل نیروهای مسلح در این وزارت تشکیل شده و کار را به صورت منسجم ادامه خواهند 
ــنهادی برای ارتقای پدافند سایبری به  ــت که چرخه  پیش داد. وی افزود: الزم به ذکر اس
عنوان دفاع فعال سایبری غیرنظامی، مبتنی بر ادبیات تاب آوری سایبری است که گام های 
آمادگی پیش نگرانه، استقامت و پایداری، احیا و بازیابی و تطابق و تکامل را به عنوان اهداف 
کالن ارائه کرده و راهبردهای اصولی و رویکردهای تحقق این اهداف را بیان نموده است. 
همچنین شاخص های بلوغ فنی، انسانی، نهادی و همکاری های فرانهادی در ۱0 محور و 

در قالب ۱6۷ اقدام اساسی به همراه استانداردهای متناظر ارائه شده است.

ــایبری شبکه ملی اطالعات در  ــت پدافند س مجری پروژه پیوس
ــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ضمن اشاره به اهمیت  پژوهش
ــت که تاب آوری سایبری مسیر را  کلیدواژه تاب آوری، معتقد اس
برای دستیابی به اعتمادپذیری بیشتر و جوامع هوشمند در شبکه 
ملی اطالعات هموار کرده است.احمدرضا غزنوی در خصوص تاب 
آوری سایبری، اظهار کرد: امنیت همواره یکی از نیازهای اساسی در 
رشد و توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات بوده و در سیر تحوالت 
آن همواره مورد توجه بوده است؛ به عبارت دیگر با تغییر فضای 
ــایبری، رویکرد امنیت نیز از  تولید و تبادل اطالعات به فضای س
صیانت از محرمانگی، یکپارچگی و در دسترس بودن اطالعات به 

امنیت سایبری تغییر کرد.وی ادامه داد: در این رویکرد، گونه های مختلف موجودیت های 
ــاخت های ارتباطات، شبکه ها، خدمات و  ــامل زیرس ــایبری که عالوه بر اطالعات، ش س
ــت، مورد توجه قرار گرفت.غزنوی خاطرنشان کرد: بر این اساس،  سامانه های مرتبط اس
چرخه مستمر شناسایی آسیب پذیری ها با توجه به شناخت تهدیدات سایبری جدید، رفع 
ــازی کنترل های استاندارد یا توصیه شده امنیتی و اطمینان از اثربخشی  آن  ها با پیاده س
ــطح باالتری از امنیت را متبادر می کرد.این کارشناس  این فرایند در کاهش مخاطره، س
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات عنوان کرد: با این وجود، یک نگرانی اساسی درباره 
کفایت چرخه سنتی امنیت سایبری همواره وجود داشته است. به عبارتی، رفع تهدیدات 
و آسیب پذیری های شناخته شده هیچگاه نمی تواند اعتماد الزم را پدید آورد زیرا فضای 
تهدیدات و آسیب پذیری های ناشناخته که طبعاً راهکاری برای رفع آن ها نیز توسعه نیافته 
است، یک عدم قطعیت جدی را به تضمین امنیت سایبری تحمیل می کند.وی تشریح 
کرد: در واقع، همواره باید در انتظار ظهور و حتی تحقق تهدیدات جدید در قالب رخدادهای 
خرابی مبتنی بر خطاهای انسانی یا خرابکاری عمدی و البته حمالت خصمانه سایبری 
بود که ضربات آن می تواند از آستانه مقاومت موجودیت هدف، فراتر رفته و آثار مخربی را 
پدید آورد.غزنوی تاکید کرد: تحقق تاب آوری سایبری به علت کاهش و تغییر مؤثر فضای 
تهدیدات، به عنوان یک راهبرد مؤثر برای افزایش هزینه متخاصمین نیز مطرح شده است. 
در حقیقت، تاب آوری سایبری با ایجاد ناامیدی در متخاصم، وی را از بکارگیری بردار تهدید 

منع کرده و باز می دارد.
وی با تاکید بر اینکه تاب آوری سایبری در دنیا در مراحل ابتدایی 
توسعه است، اظهار کرد: با این وجود، چارچوب های کاربردی برای 
توسعه و ارزیابی سطح بلوغ تاب آوری سایبری در دسترس بوده 
ــتفاده و بومی سازی آن ها در زیرساخت های حیاتی  و امکان اس
ــوی، در چارچوب های کنونی،  مختلف وجود دارد.به گفته غزن
اهداف کالن، اصول توسعه و راه کارهای عمومی توسعه بیان شده 

و محورهای مختلف ارزیابی بلوغ مشخص شده است.
ــتیابی به چهار  ــت: به صورت کلی، این چارچوب ها دس وی گف
ــتقامت و  توانمندی های آمادگی پیش کنش و پیش نگرانه، اس
پایداری مؤثر، احیاء و بازیابی در صورت رخداد هرگونه اختالل و تطابق و تکامل به وضعیت 
پایدارتر از گذشته را به صورت ساخت یافته ممکن می سازند.غزنوی ادامه داد: همچنین 
تالش می کنند تا قابلیت های نهادی را در محورهای مدیریت حوادث، آسیب پذیری ها، 
ــتگی های بیرونی، دارایی ها، پیکره بندی، تداوم کسب و کار و  کنترل ها، مخاطرات، وابس
همچنین آگاهی وضعیتی و آموزش های تخصصی به صورت استاندارد و نهادینه توسعه 
دهند.طبق اظهارات مجری پروژه پیوست پدافند سایبری شبکه ملی اطالعات، تکنیک های 
فریب، چندگانگی، افزونگی، تحرک و پویایی منابع، مدیریت استفاده هوشمند و غیر مانا از 
منابع، بازنمایی پویای وضعیت قلمرو و پیش بینی ناپذیری از مهمترین راه حل هایی تحقق 
تاب آوری سایبری هستند که متناسب با حساسیت و حیاتی بودن قلمروهای مختلف 
استفاده می شوند.غزنوی نکته قابل تامل و مهم را تحقق تاب آوری سایبری در زیست بوم 
فضای سایبری عنوان و اظهار کرد: آنچه مهم است این است که تحقق تاب آوری سایبری در 
زیست بوم فضای سایبری و جوامع در حال هوشمندسازی عالوه بر تالش هر کنشگر مبتنی 
بر توانمندی های فنی، نیروی انسانی و ساختاری وی، نیازمند انسجام، همکاری و هماهنگی 
همه  کنش گران برای توسعه متوازن و جلوگیری از سرایت آثار اختالالت و ایجاد بحران های 
ــری است.وی در پایان خاطرنشان کرد: آگاهی و شناخت یکسان و مشترک همه   سراس
کنش گران و راهبری هماهنگ و نظام مند تاب آوری سایبری در یک زیست بوم مشخص، 

نقش مهمی در اثربخشی تاب آوری سایبری دارد.
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از ماهیت الکترونیکی عرضه  خدمات به منظور پنهان کردن اطالعات سوء استفاده شده است
بازخوانی گزارش مرکز پژوهش های مجلس پیرامون ضعف قوانین در ارائه  خدمات وس:

اطاع رسانی به مشترکان خدمات 
ارزش افزوده درباره کس��ر وجه 
از حس��اب آنان، الزام اپراتورها 
ب��ه مقابله با فروش کاال از طریق 
قرعه کشی و عدم ارسال فایلهای 
غیرقابل نصب روی تلفن همراه 
مش��ترکان و فعالس��ازی خدمات 
غیرقاب��ل اس��تفاده و مقابل��ه با 
ارس��ال پیامکه��ای اغواگرانه از 
راهکارهای حمایت از کاربران به 

شمار می آیند.

 اغوا، تبلیغات کاذب و سوءاستفاده از مشترکان به صورت علنی و فراگیر
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است که بررسی ها نشان می دهد مقررات 
ــوزه خدمات ارزش افزوده پیامکی وجود دارد که این  ــدد و گاهی متعارض در ح متع
ــتگاه های اجرایی دوچندان  ــب وظایف بین دس ــکل بعضا با تقسیم کار نامناس مش
می شود؛ در نتیجه اغوا، تبلیغات کاذب و سوءاستفاده از مشترکان به صورت علنی و 

فراگیر در جریان است.
ــزوده را برای  ــازار خدمات ارزش اف ــت وپاگیر، ورود به ب ــک طرف مقررات دس از ی
ــت و از سوی دیگر به دلیل سوءاستفاده از پتانسیل های  ــوار کرده اس کارآفرینان دش
قانونی حمایت از مشتریان و مقابله با تخلفات و تکثر متصدیان اجرای قانون، مشتریان 

خدمات ارزش افزوده از همه حقوق قانونی خود برخوردار نیستند.

  حق فسخ معامله و بازپرداخت وجه پرداختی برای مشتریان در نظر 
گرفته نشده است

ــتریان خدمات ارزش افزوده  از جمله حقوقی که قانون تجارت الکترونیکی برای مش
مشخص کرده است، حق فسخ معامله و بازپرداخت وجه پرداختی است، اما در ارائه 

خدمات ارزش افزوده پیامکی این حقوق محترم شمرده نمی شود.

  بر اساس قوانین، فروش کاال از طریق قرعه کشی جرم است
ــور، فروش کاال از طریق قرعه کشی را جرم انگاری کرده  در حالی که قوانین کش
ــرکت های عرضه کننده خدمات ارزش افزوده، خدمتی به جز  اند، اما بعضی از ش

شرکت در قرعه کشی به مشتریان عرضه نمی کنند.
ــنهاد داده است که برای حمایت از  ــتا مرکز پژوهشهای مجلس پیش در این راس
ــترکان الزم است سازوکارهای استرداد و بازپرداخت وجه پرداختی در  حقوق مش
صورتیکه از خدمات ارزش افزوده رضایت نداشته باشند، مشخص شود. همچنین 
ــفاف درباره کسر وجه به کاربران خود  ــانی ش ارائه دهنده خدمت باید اطالع رس

داشته باشد.

دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین مرکزپژوهش های مجلس شورای اسالمی، طی گزارش کارشناسی که تیرماه 13۹7 منتشر شد، سیاست ها و مقررات خدمات ارزش 
افزوده پیامکی تلفن همراه در ایران را مورد بررسی قرار داد.

از آنجا که بتازگی امکان مشاهده  مبالغ کسر شده بابت خدمات ارزش افزوده طی سه سال برای مشترکان فراهم و اعالم شده است که مشترکان ناراضی امکان طرح شکایات 
را خواهند داشت، ماهنامه نسل چهارم بندهایی از گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس پیرامون این موضوع را مورد بازخوانی قرار داده است.

  عضویت کاربران بدون درخواست و در ساعات نامتعارف
مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی نحوه عملکرد شرکتهای ارائه دهنده خدمات ارزش 
ــرکتها با کسب اجازه از مشترک و  افزوده مخابراتی در ایران، نحوه عضوگیری این ش
نیز بدون کسب اجازه از مشترک را به صورت آزمایشی از طریق خدمات شرکتهای 

فعال مورد بررسی قرار داد.
ــت  ــده اس ــز اعالم کرد که در حالی که در تمامی مصوبات قبلی تأکید ش ــن مرک ای
مشترک باید درخواست فعالسازی و دریافت خدمات ارزش افزوده را به اپراتور اعالم 
کند، برخی کاربران در ساعات نامتعارف و بدون ارسال درخواست به عضویت خدمات 

ارزش افزوده درمی آیند.
بررسی ها حاکی از آن است که برای برخی کاربران خدمات ارزش افزوده ابتدا بدون 

درخواست فعال شده و سپس به شیوه های غیرشفاف تمدید شده است.

  سوءاستفاده از ماهیت الکترونیکی برای پنهان کردن اطالعات
ــترک را در خدمات ارزش افزوده به وی  ــرکت مربوط عضویت مش در این پیامک، ش
اطالع می دهد اما دیگر اطالعاتی که پولی بودن این خدمات از آن قابل استنباط باشد 
به وی منتقل نمی شود. از سوی دیگر شرکت مربوط از شماره ای استفاده می کند 
که با شماره اولیه که پولی بودن این خدمات از آن قابل استنباط بود متفاوت است. 
این مصداقی از سوءاستفاده از ماهیت الکترونیکی عرضه خدمات برای پنهان کردن 

اطالعات الزم برای تصمیم گیری مشترکان است.
برخی کاربران نیز گزارش کرده اند که خروج از خدمات ارزش افزوده گاهی اوقات در 
ساعاتی با اختالل مواجه می شود. در این مواقع ممکن است سامانه ۸00 خبر خروج 
ــا اگر پیامک خروج از خدمات  ــترک اعالم کند ام ــات ارزش افزوده را به مش از خدم
ازسوی شماره ارسال کننده خدمات هم ارسال نشود احتماالً خروج از خدمات انجام 

نشده است.
این درحالی است که در شیوه های استاندارد سامانه خدمات مشتری برای هر خدمتی 
ــود یک کد رهگیری به وی ابالغ  ــامانه به مشترک عرضه می ش ــوی یک س که ازس

حم��زه فاتح
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ــود که بتواند در آینده با استناد به آن در صورت خرابی سامانه اطالع  می ش
رسانی الزم را انجام دهد. اما به دلیل این ضعف سامانه، مشترکان باید هزینه 

این اشتباهات را متقبل شوند.

  مشترکان هزینه ی ناهماهنگی میان دستگاه ها را می پردازند
ــب مجوز برای عرضه خدمات ارزش  ــت عدم الزام به کس ــتفاده از سیاس اس
ــهیل و جریان نوآوری را در  ــب وکارها را تس افزوده می تواند ورود به این کس

این حوزه تقویت کند.
از سوی دیگر به خاطر عدم بهره برداری مناسب بخشهای اجرایی از ظرفیت 
ــتگاه ها، اغوا و سوءاستفاده از مشترکان  های قانونی و ناهماهنگی میان دس
توسط برخی شرکت های سودجو در این حوزه به صورت علنی و فراگیر در 
جریان است. به عبارت دیگر، مشترکان هزینه ناهماهنگی میان دستگاه ها و 

عدم اجرای ظرفیت های قوانین موجود را پرداخت می کنند.
ــت که  شورای عالی فضای مجازی برای ساماندهی خدمات  این درحالی اس
ــو  ــت. اخذ مجوز از یکس ارزش افزوده پیامکی اخذ مجوز را الزامی کرده اس
نیازمند ایجاد سازوکار نظارتی جدید است و از سوی دیگر شرایط را برای راه 

اندازی کسب وکارهای جدید دشوارتر از گذشته می سازد.
به عبارت دیگر اخذ مجوز موجب ایجاد اعتماد کاذب در بدنه تنظیم مقررات 
ــده و راه را برای تخلفات باز می کند.راه حل منطقی ساماندهی،  ــور ش کش
ــرای عرضه خدمات در حوزه های  ــمندانه ب تدوین رویه های عادالنه و هوش

مختلف و تعیین ضمانت اجراهای محکم برای ایجاد خودکنترلی است.

  تقسیم وظایف میان دستگاه ها با مقررات وضع شده تعارض 
دارد

ــوی سازمان تنظیم  در وضعیت فعلی ضمانت اجرای الزم برای تخلفات از س
مقررات و ارتباطات رادیویی و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین نشده 

است و رویه های جدید تصویب شده خود می توانند بخشی از مشکل باشند.
ــتگاه ها با مقررات وضع شده قبلی فاصله داشته و  تقسیم وظایف میان دس
ــدن عرصه  تعارضاتی نیز دارد. این موضوع موجب بی نظمی در بازار و باز ش

برای سوءاستفاده از مصوبات متکثر دستگاه ها شده است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابزارهای فنی و تجربه قبلی برای 
ــت.  ــیوه فعالیت خدمات ارزش افزوده پیامکی را در اختیار داش نظارت بر ش
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز توانمندی الزم برای تعیین مصادیق تخلف 

را در اختیار دارد.
اگر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنها دستگاهی بود که همه 
فعاالن حوزه خدمات ارزش افزوده پیامکی به آن رجوع می کردند، در صورت 
وقوع تخلف این سازمان مسئولیت پاسخگویی را نیز باید برعهده می گرفت.

اما بررسی های انجام شده از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و 
ــانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نشان می دهد  مرکز رس
که طرفین توافق الزم در مورد چیستی محتوا و حدود وظایف و اختیارات 

خودشــان را ندارند.

  دستگاه واحدی متصدی اجرای قانون در حوزه خدمات ارزش 
افزوده تعیین شود

ــترکان  ــانی به مش ــت: اطالع رس مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرده اس
خدمات ارزش افزوده درباره کسر وجه از حساب آنان، الزام اپراتورها به مقابله 
با فروش کاال از طریق قرعه کشی و عدم ارسال فایلهای غیرقابل نصب روی 
تلفن همراه مشترکان و فعالسازی خدمات غیرقابل استفاده و مقابله با ارسال 

پیامکهای اغواگرانه از راهکارهای حمایت از کاربران به شمار می آیند.
ــتگاه واحدی متصدی اجرای قانون در  ــاس پیشنهاد می شود دس بر این اس
ــود و فعاالن و مشترکان تنها یک نهاد  حوزه خدمات ارزش افزوده تعیین ش
را متصدی بشناسند و نهادها و دستگاههای دیگر بر اجرای قوانین مربوط به 

حوزه فعالیت خود از سوی آن متصدی اصلی نظارت داشته باشند.

ــف ارائه   ــس، گفت: با توق ــع و معادن مجل ــیون صنای ــه  کمیس عضو هیات رییس
ــرویس ها کنترل  ــال مخالفم ولی باید ارائه  این س ــرویس های ارزش افزوده کام س

شوند.
ــارت مجلس بر موضوع  ــیتنا پیرامون نظ ــتانی در گفت وگو با س ــعید باس دکتر س
ــتر ارائه   ــات ارزش افزوده از مردم، گفت: بس ــرکت های خدم ــای ش کالهبرداری ه
ــت و در تمام دنیا هم سطح بزرگی  ــتر خوبی اس ــرویس های ارزش افزوده، بس س
ــود، اما قرار بود که بر روی محتوای این  ــانی از این طریق انجام می ش از اطالع رس
سرویس ها کار شود؛ چرا که محتوای خوبی در همین خدمات پیامکی ارزش افزوده 
ــرار بود با تمرکز بر محتوا و با آگاهی دریافت کنندگان خدمات این  ــود دارد و ق وج

فعالیت ها صورت گیرند.
ــه  کمیسیون صنایع و معادن مجلس، افزود: در حال حاضر مشکل  عضو هیات رییس
اینجاست که محتوا پایین آمده و اجازه  آگاهی دادن به مخاطب هم وجود ندارد و ارائه  
ــرویس ها به مردم به صورت خودکار توسط برخی از بدافزارها یا نرم افزارهای  این س

ویژه انجام می شود، لذا این بخش از کار باید کنترل شود.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اظهار کرد: با توقف ارائه  سرویس های 
ارزش افزوده کامال مخالفم ولی باید ارائه  این سرویس ها کنترل شود که این کنترل 
ــالمی انجام می شود و اطالع رسانی به مردم و  ــاد اس از طرف وزارت فرهنگ و ارش
ــدار نیز برعهده  وزارت ارتباطات است و سازمان تنظیم مقررات وظیفه دارد در  هش

این حوزه اقدام کند.
ــان کرد: درخواستی که در مجلس داشتیم این بوده است که به  باستانی خاطرنش
دور از حواشی و هیاهوهای سیاسی این اقدامات انجام و به آن پرداخته شود. وزیر 
ارتباطات نیز در کمیسیون شرکت کردند و پیرامون اقتصاد 2600 میلیارد تومانی 

این شرکت ها صحبت کردند که باید از صحت آن مطمئن شویم.
ــه  کمیسیون صنایع و معادن مجلس، افزود: خواسته  ما این است  عضو هیات رییس
که شرکت های ارزش افزوده ای که این تخلفات را انجام داده اند به کمیسیون آمده 
ــخگو باشند، ما صحبت های وزیر ارتباطات را شنیدیم، صحبت های آن ها را  و پاس

نیز بشنویم و نهایتا به بررسی جامع تری برسیم.
ــف فعالیت این  ــس، تاکید کرد: توق ــیون صنایع و معادن مجل ــخنگوی کمیس س
ــکل دارد را باید کنترل کنیم؛ چراکه  ــت و قسمتی که مش ــرکت ها درست نیس ش

فعالیت این شرکت ها مبنای خوبی برای اطالع رسانی است.

کنترل محتوای سرویس های ارزش افزوده با وزارت 
ارشاد و هشدار به مردم با وزارت ارتباطات است
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بــازار

لزوم استعالم اصالت گوشی از سامانه  همتا زمان خرید

فروش 100 هزار گوشی Mate 30 هواوی تنها در یک دقیقه!

ساناز توکلی افشار

ــی همراه و لوازم جانبی با  ــندگان لوازم صوتی، تصویری، گوش رئیس اتحادیه فروش
تاکید بر حساسیت بازار صنف متبوع خود به لحاظ ورود گوشی های قاچاق از طریق 
ــودجو، گفت: برای کنترل بازار به واحدهای صنفی تحت پوشش این  ــوداگران س س
اتحادیه تاکید می شود که به هنگام تهیه گوشی های همراه از طریق واردکنندگان 
نسبت به قاچاق نبودن و اینکه از طریق مراجع و منابع قانونی وارد شده است اطمینان 

حاصل کنند.
ابراهیم درستی، با اشاره به جمع آوری گوشی های قاچاق در یکی از پاساژهای تهران، 
ــی های قاچاق در یکی از  ــت: چند واحدصنفی که اقدام به عرضه و فروش گوش گف
ــاژهای تهران می نمودند از طریق دستگاه های اطالعاتی و نظارتی شناسایی و  پاس

جمع آوری شدند.
ــیار باشند و موارد  ــی نیز به هنگام خرید هوش وی با تاکید بر اینکه خریداران گوش
ــراد به هنگام خرید با مراجعه به واحدهای صنفی  ــی را در نظر بگیرند گفت: اف ایمن
ــالم برمی دارند؛ چرا که تخلفات  ــب گام اول را برای یک خرید س دارای پروانه کس
ــده عمدتا در واحد های بدون پروانه کسب می باشد و عالوه بر آن نسبت  گزارش ش
به استعالم صحت اصالت کاال از طریق سامانه همتا اقدام نمایند که مسلما این رویه 

به نفع خود آنها می باشد.
ــی همراه و لوازم جانبی در  ــندگان لوازم صوتی، تصویری، گوش رئیس اتحادیه فروش
خصوص گوشی های مسافری نیز بیان کرد: واحدهای صنفی که از قبل گوشی هایی 
ــا مراجعه و اعالم آن به مراکز  ــافری وارد یا خریداری کرده اند نیز ب ــق مس را از طری
ــی ها مشمول کاالی قاچاق نگردد و  ذیصالح، مجوزهای الزم را اخذ نمایند تا گوش

ناخواسته دچار عواقب و جریمه نشوند.
ــکر از بردباری واحدهای صنفی سراسر کشور با تاکید بر رعایت  ــتی ضمن تش درس
ــرای تمامی واحدهای  ــت در چارچوب موازین به عنوان یک وظیفه ب ــون و حرک قان
صنفی گفت:خوشبختانه واحدهای صنفی تحت پوشش این اتحادیه کامال با ورود و 
عرضه گوشی های قاچاق و تقلبی مخالف بوده و اتحادیه نیز تمام تالش خود را به کار 
می گیرد تا با کنترل بازار هم حقوق مصرف کننده پایمال نشود و هم فروشندگان و 

واحدهای صنفی در فضایی سالم ، کسب و کار خود را داشته باشند.

 Mate 30 ــی ــتگاه گوش ــواوی تنها در عرض مدت یک دقیقه، ۱00 هزار دس ه
مجهز به قابلیت پشتیبانی از شبکه 5G را به فروش رسانده است.

ــت فناوری های نوین و  ــش روزافزون محبوبی ــیتنا، با توجه به افزای ــه گزارش س ب
ــترش تالش و فعالیت شرکت های مختلف تکنولوژی و اپراتورهای بین المللی  گس
 ،5G برای برقراری و توسعه زیرساخت های الزم برای فناوری نسل پنجم اینترنت
ــن غول های تکنولوژی  ــن و رقابت تنگاتنگی میان ای ــوان گفت که یک مارات می ت
ــتین اپراتور و شرکت مخابراتی  ــت و هر یک از آن ها در تالشند نخس درگرفته اس
باشند که امکان دسترسی و بهره برداری از جدیدترین نسل از اینترنت 5G  را در 
اختیار کاربرانشان قرار می دهند. نسل پنجم شبکه تلفن همراه 5G، استانداردهای 
پیشنهادی برای نسل جدید ارتباطات سیار است که پس از نسل چهارم شبکه تلفن 

همراه فعلی ارائه می شود.

هواوی به تازگی اعالم کرده که موفق شده است تنها در عرض مدت یک دقیقه بالغ 
بر ۱00 هزار دستگاه گوشی مدل Mate 30 را که از شبکه نسل پنجم اینترنت 

همراه 5G پشتیبانی می کند، به فروش برساند.
پیشتر نیز کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری برآورد و اعالم کرده بودند 
که ظهور گوشی های هوشمند مجهز به قابلیت پشتیبانی از شبکه 5G قادر خواهند 
بود انقالب جدیدی را در بازارهای جهانی فروش موبایل ایجاد کنند و آن را از رکود 

چند ساله خود خارج کند.
گوشی های هواوی میت ۳0 و میت ۳0 پرو که هر دو مجهز به قابلیت پشتیبانی از 
شبکه 5G هستند، در بازار چین به ترتیب با قیمت ۷05 دالر و ۹۷5 دالر عرضه 
ــیاری دیگر از رقبای خود با قابلیت مشابه، از قیمت  ــد که نسبت به بس خواهند ش

بسیار پایین تر و مقرون به صرفه تری برخوردار شده اند.
ــود هر دوی آنها به مودم های 5G، چیپست های کایرین ۹۹0، باتری  گفته می ش

۴200 و ۴500 میلی آمپرساعتی تجهیز شده اند.
ــه بین المللی مخابرات ITU تحت نظر  ــال 20۱2 میالدی بود که اتحادی اوایل س
ــعه تیم ارتباطات بین المللی موبایلی برای افق  ــازمان ملل برنامه ای را برای توس س
ــماً یک مسابقه جهانی برای تعیین نسل  2020 و فرای آن آغاز کرد. در نتیجه رس
پنجم شبکه موبایل شروع شد و از آن پس، شاهد رقابت تنگاتنگی میان اپراتورهای 
ــال برقراری و  ــتیم که هر یک بدنب ــر جهان هس ــت و تلفن همراه در سراس اینترن
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.

بسیاری از بزرگترین شرکت های مخابراتی و اپراتورهای فعال در جهان نظیر نوکیا، 
اریکسون، هواوی، ال جی، اسپرینت و غیره به شدت در حال رقابت برای راه اندازی 
ــل پنجم شبکه تلفن  ــبکه اتصال به اینترنت نسل پنجم هستند. نس ــتین ش نخس
ــتانداردهای پیشنهادی برای نسل جدید ارتباطات سیار است که پس از  همراه، اس

نسل چهارم شبکه تلفن همراه فعلی ارائه می شود.
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رونمایی از گوشی هوشمند 108 مگاپیکسلی شیائومی

ساخته شدن آیفونی با نمایشگر فراگیر

آیفون 12 متفاوت تر از قبل می آید!

شرکت چینی شیائومی که چند سالی است هم پای غول های فناوری در ساخت گوشی های 
هوشمند به رقابت می پردازد به تازگی برگ برنده ای در رقابت دوربینی این گوشی ها رو 
کرده است.به گزارش انگجت، شرکت شیائومی از تلفن هوشمند جدید خود موسوم به 
ــت که با قیمت  »Pro CC۹«  که دارای یکی از واضح ترین و بهترین دوربین هایی اس
ــی با لنز دید عریض ۱0۸  معقول می توان خریداری کرد، رونمایی کرد.دوربین این گوش
مگاپیکسلی وضوح بیشتری نسبت به دوربین ۱02 مگاپیکسلی GFX ۱00 فوجی فیلم 
ــگری حدود ۱5 برابر بزرگتر است، دارد.از این گذشته  Pro CC۹ چهار  که دارای حس
ــامل یک لنز تله 5 مگاپیکسلی x5، یک لنز تله ۱2  ــت خود دارد که ش دوربین در پش
مگاپیکسلی x2، لنز 20 مگاپیکسلی با زاویه دید عریض و یک لنز ماکرو دو مگاپیکسلی 
هستند.همانطور که قبالً گزارش شده بود، سامسونگ حسگر ۱0۸ مگاپیکسلی خود را 
با همکاری شیائومی توسعه داد.لنز 5 مگاپیکسلی x5 از بزرگنمایی ترکیبی از ۱0 تا 50 
برابر پشتیبانی می کند و به این گوشی دامنه زوم بسیار چشمگیری می دهد.شیائومی برای 
اطمینان کاربران از ثبت عکس های بدون لرزش،  Pro CC۹ را به لرزش گیر نوری تصویر 
۴ محوره مجهز کرده است و از فناوری ShootSteady  مختص شیائومی نیز برای ضبط 
تصاویر ۴K استفاده می کند.این دوربین می تواند تصاویر آهسته را با سرعت ۹60 فریم در 
ثانیه ثبت کند و حتی دارای یک حالت ویدیویی Vlog برای به حداکثر رساندن دامنه 
دینامیک است.این گوشی با قیمت 2۷۹۹ یوان چین یعنی حدود ۴00 دالر برای مدل 6 

گیگابایت رم با ۱2۸ گیگابایت حافظه و ۳0۹۹ یوان یا ۴۴0 دالر برای مدل ۸ گیگابایت رم 
 Pro CC۹   با همان حافظه در چین به بازار رفته است.یک نسخه گران تر نیز موسوم به
ــود که دارای رم ۸ گیگابایتی و حافظه 256  Premium Editionبه بازار عرضه می ش

گیگابایتی است که ۳۴۹۹ یوان یا 500 دالر قیمت دارد.

بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری برآورد و اعالم کرده اند که اپل 
احتماالً تغییرات قابل توجهی را در طراحی ظاهری آیفون ۱2 در سال آینده ایجاد خواهد 

ــان و منتقدان فعال در حوزه فناوری از طراحی  ــیاری از کارشناس کرد.از آنجایی که بس
ــپتامبر سال جاری میالدی رونمایی و بعد از آن عرضه شد،  ظاهری آیفون ۱۱ که در س
انتقادات زیادی کردند، به نظر می رسد که مهندسان و طراحان اپل تصمیم گرفتند به 
منظور جلب توجه و رضایت بیشتر مشتریان و کاربران در بازارهای جهانی تغییر و تحوالت 
چشمگیری را در شکل ظاهری نسل بعدی گوشی های آیفون یعنی آیفون ۱2 که قرار 
است در سال 2020 میالدی رونمایی و عرضه شود، ایجاد کنند.یکی از بزرگترین انتقادات 
کاربران و کارشناسان از آیفون ۱۱ بدون شک به طراحی مربعی شکل لنزهای دوربین در 
قاب پشتی گوشی است که به نظر بسیاری از آنها شکل زیبا و جذابی نداشته و برعکس 
برای بسیاری از افراد زشت و رقت انگیز به نظر می رسد.برخی از این تحلیلگران پیش بینی 
کردند که اپل احتماال در طراحی آیفون 2020 از گوشی های محبوب در سال های گذشته 
همچون آیفون ۴ الهام خواهد گرفت.همچنین گفته می شود اپل می خواهد در آیفون ۱2 
با لبه های خمیده خداحافظی کند و حس جدیدی را با ظاهری مینیمال و تراشیده به 

کاربران منتقل کند.

اپل با تقلید از یکی از گوشی های جدید تولیدشده توسط شیائومی به دنبال ساخت گوشی 
هوشمند تازه ای است که نمایشگر آن کامال فراگیر بوده و به دور گوشی کشیده شده است.
 Mi Mix Alpha به گزارش آسین ایج، شیائومی در اوایل سال جاری میالدی گوشی
را معرفی کرد که دارای نمایشگری فراگیر و پیچیده شده به دور کل بدنه گوشی است. 
این نوع طراحی که دنیای تلفن های همراه را متحول خواهد کرد، مورد توجه اپل قرار 
گرفته و این بار این شرکت آمریکایی به دنبال تقلید از یک شرکت چینی است.بر اساس 
حق اختراعی که اپل به تازگی به ثبت رسانده، این شرکت به دنبال تولید گوشی هوشمند 
یا تبلت جدیدی است که نمایشگر آن به طور کامل به دور بدنه گوشی پیچیده باشد و از 
انعطاف کافی برخوردار باشد. این نمایشگر هم بخش جلویی و هم پشت گوشـی را  در 
برمی گیرد و مشاهده محتوای آن به سادگی ممکن است.در واقع این نوع نمایشگر، رقیبی 
ــگرهای تاشو و لوله شدنی محسوب می شود که در حال حاضر مورد توجه  برای نمایش
شرکت هایی مانند سامسونگ و هواوی قرار گرفته اند. در حق اختراع ثبت شده اپل تصریح 
شده که از این نمایشگر جدید برای ممکن کردن مشاهده محتوای بصری سه بعدی نیز 

استفاده خواهد شد. اپل در مورد اخبار منتشر شده در این زمینه اظهارنظری نداشته است.
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با بهترین تبلت های مجهز به کیبورد آشنا شوید

کدام گوشی آیفون مناسب شماست؟

ــال جاری میالدی  ــتی از بهترین تبلت های مجهز به کیبورد در س به تازگی فهرس
ــداری این محصوالت  ــت که به کاربران و عالقه مندان در خری ــده اس ــر ش منتش

راهنمایی خواهد کرد.
ــی از دغدغه و چالش های پیش روی کاربران تبلت همواره تایپ متون طوالنی  یک
بوده است که به نظر می رسد غول های تکنولوژی و شرکت های تولیدکننده لپ تاپ 
و تبلت به فکر ارائه یک راهکار برای این مشکل بوده و بدین منظور نیز کیبوردهای 

مخصوصی را برای تبلت های تولیدشده خود، عرضه کرده اند.
کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری به تازگی گزارش جدیدی را منتشر 
کرده اند که به کاربران و عالقه مندان کمک می کند تا در خریداری و استفاده از این 

محصوالت کاربردی، کوچک و مقرون به صرفه دقت و توجه بیشتری کنند.
فهرست زیر به معرفی بهترین تبلت های مجهز به کیبورد در سال 20۱۹ میالدی 

پرداخته است:
۱. تبلت مایکروسافت سرفیس گو 

2. تبلت ۱5 اینچی مایکروسافت سرفیس بوک 2 
۳. تبلت سامسونگ گلکسی تب اس6 

۴. تبلت لنوو میکس 6۳0 
5. تبلت مایکروسافت سرفیس پرو ۷ 

6 . تبلت لنوو )نسل سوم( تینک پد ایکس ۱ 
۷. تبلت آی پد پرو ۱2.۹ 

۸. تبلت گوگل پیکسل اسلیت 
۹. تبلت پاناسونیک تاف بوک سی اف ۳۳ 

x6۴ ۱2 Linx ۱0. تبلت لینکس

به گفته کارشناسان فعال در حوزه فناوری، کاربرانی که قصد خریداری گوشی های 
آیفون را دارند، بهتر است با توجه به نیاز و بودجه خود در این مورد تصمیم گیری 

و انتخاب کنند.
بر اساس گزارشی که در وب سایت دیجیتال ترندز آمده است، کارشناسان فعال 

در حوزه فناوری با بررسی و تحلیل قابلیت های کاربردی و مشخصات فنی موجود 
ــر  ــی را تهیه و منتش ــت و گزارش در مدل های مختلف آیفون های جدید، فهرس
ــی های آیفون کمک و  ــران و عالقمندان به خریداری گوش ــد که به کارب کرده ان

راهنمایی می کند تا کدام مدل آن را تهیه، خریداری و استفاده کنند.  
ــاله در جریان  ــمند آیفون هر س ــی های هوش ــعه دهنده گوش اپل به عنوان توس
ــود رونمایی و پرده برداری  ــی های خ برگزاری رویدادی از مدل های جدید گوش
ــی های آن می توان به آیفون ۱۱، آیفون ۱۱  می کند که از جمله جدیدترین گوش
ــپتامبر 20۱۹ رونمایی و سپس  ــاره کرد که در س پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس اش

روانه بازارهای جهانی شد.

ــل به هنگام معرفی این محصوالت جدید، آیفون ۱۱ را جایگزینی برای آیفون  اپ
ــبت به دو مدل  ــر و اندازه کوچکتری نس ــه از قیمت پایین ت ــس آر نامید ک ایک
ــه و اقتصادی  ــخه مقرون به صرف ــت و درواقع، نس ــدار دیگر برخوردار اس پرچم

گوشی های آیفون به شمار می رود.  
ــی های هوشمند آیفون ۱۱،  ــاس گزارش وب سایت CNBC، قیمت گوش بر اس
ــه ترتیب 6۹۹ دالر، ۹۹۹ دالر و ۱0۹۹  ــون ۱۱ پرو و آیفون ۱۱ پرو مکس ب آیف

دالر گزارش و اعالم شده است.
ــان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری برآورد  ــیاری از کارشناس ــتر نیز بس پیش
ــتریان در بازارهای جهانی علی  ــتقبال کاربران و مش ــالم کرده بودند که اس و اع
ــتر از دو مدل  ــیار بیش ــی مقرون به صرفه آیفون ۱۱ بس الخصوص چین از گوش

دیگر آن خواهد بود.  
حاال به تازگی کارشناسان فهرستی از مدل گوشی های جدید آیفون که در طول 
ــده اند، منتشر کرده اند تا کاربران بتوانند  ــال اخیر معرفی و عرضه ش یکی دو س
ــاس نیاز خود بهترین و مناسب ترین گوشی موجود در بازار را خریداری و  بر اس

استفاده کنند.  
آیفون ۱۱؛ مناسب برای اکثریت کاربران/ کاربران با استفاده معمولی از موبایل

آیفون ۱۱ پرو و آیفون پرو مکس؛ مناسب برای عالقمندان به عکاسی 
آیفون ۱۱ و آیفون ۱۱ پرو مکس؛ مناسب برای تاجران و صاحبان کسب و کار

ــرای کاربرانی که برای اولین بار آیفون  ــب ب آیفون ۸ و آیفون ۱0 )ایکس(؛ مناس
می خرند.
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سامسونگ از طرح گوشی تاشوی »صدفی« خود رونمایی کرد

کدام گوشی های همراه لقب پرفروش ترین را به خود اختصاص دادند؟

شرکت سامسونگ برای اولین بار در حوزه گوشی های تاشو به سراغ الهام از گوشی های 
ــته می شدند، رفته است و با  ــط به صورت عمودی بس قدیمی که مانند صدف از وس
ــوی بعدی خود را به این شکل  ــر کرده گویا قصد دارد گوشی تاش طرحی که منتش

بسازد.
به گزارش انگجت، فناوری صفحه نمایش تاشو سامسونگ فقط به گوشی های کتابی 

شبیه به »گلکسی فولد« محدود نمی شود.
ــاالنه خود برای پیش نمایش یک طرح  ــرکت از کنفرانس توسعه دهنده س این ش
ــامل یک گوشی تاشوی مفهومی که به شکل عمودی تا می شود، استفاده کرده  ش
است.سامسونگ می گوید این مفهوم را تنها به عنوان بخشی از کار کلی خود روی 
ــتگاه های تاشو تولید کرده است، اما مشخص است که این طرح قابلیت تبدیل  دس

به واقعیت را دارد.
ــان  یک ویدیوی کوتاه از این طرح حالت ضبط ویدیو در حالت تمام صفحه را نش
می دهد که وقتی گوشی ۹0 درجه تا می شود، تصویر در نیمه باالیی قرار می گیرد 
ــت. ویژگی این  ــامل گزینه های مختلف در حالت فیلمبرداری اس و نیمه پایینی ش
ــدن از وسط برای ضبط کلیپ های سلفی ایده آل است، چرا  ــی مبنی بر تا ش گوش
ــی به عنوان یک پایه استفاده کرد تا گوشی ثابت  که می توان از نیمه پایینی گوش

بماند و فیلمبرداری کند.
ــت، اما مطمئناً توسعه  ــخه تولیدی متعهد نشده اس ــونگ به یک نس اگرچه سامس

دستگاه های صدفی را در فکر دارد.
ــال ها پیش تلفن های دکمه ای تاشو تولید می کرد و سابقه  ــرکت فناوری س این ش
ــرفت فناوری و انتظار مشتریان اکنون  ــانی در این حوزه دارد، هر چند پیش درخش

ساخت گوشی های تاشو را دشوار کرده است.
به هر حال هنوز هم بسیاری از مردم هستند که دوست دارند پس از پایان تماس 
گوشی خود را که از وسط تا می شود محکم ببندند و از آن حس خوبی می گیرند، 
ــده است و شاید حاال با  ــی سپرده ش ــی های جدید این حس به فراموش اما با گوش

توسعه این گوشی جدید دوباره احیا شود.

شاید گمان کنیم گوشی های آیفون تنها در ایران پرفروش هستند در صورتی که 
این مدل از گوشی همراه رکود فروش را نه تنها در کشورهای آسیایی شکسته است 
بلکه در بسیاری از کشورهای اروپایی و امریکایی نیز جز پر فروش ترین نوع گوشی 

همراه محسوب می شود.
به گزارش دیوایس اطلس، در بازار رقابتی گوشی های همراه کمپانی اپل با فاصله 
ــیهای همراه را در  ــت از رقبای خودش جلو بزند و بازار گوش ــته اس زیادی توانس

بسیاری از کشورها در دست خود بگیرد.
ــورهای انگلیس، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، ایرلند، هلند،  به عنوان مثال در کش
ــی آیفون ۷ کمپانی آپل رکورد  ــیاری دیگر از کشورهای جهان گوش پرتغال و بس
ــی در سال 20۱۹ تبدیل شده  ــت و به پر فروش ترین مدل گوش فروش را زده اس

است.
ــخت او کمپانی سامسونگ قرار گرفته است  اما در کنار کمپانی آیفون رقیب سرس
ــورها مثل اندونزی، کره جنوبی، آرژانتین، برزیل و مصر رکورد  که در برخی از کش

فروش را شکسته است و از رقیب خود آیفون جلو زده است.
ــورهایی که از گوشی های سامسونگ و  اما اگر به طور کلی و با توجه به تعداد کش
آیفون استفاده می کنند جدول پرفروش ترین ها را بچینیم جایگاه اول متعلق به 

گوشی آیفون ۷ کمپانی اپل است.
ــی های  ــورهای اروپایی چهار جایگاه اول پر فروش ترین گوش ــیاری از کش در بس
ــه به ترتیب  ــور فرانس ــت؛ به طور مثال در کش همراه نیز متعلق به این کمپانی اس
ــون۸ چهار جایگاه اول را به خود  ــی های آیفون۷، آیفون6اس، آیفون6 و آیف گوش

اختصاص داده اند.

ــگاه اول پر فروش  ــتند که جای ــورها مثل آلمان نیز هس ــن بین برخی از کش در ای
ترین گوشی همراه در این کشور به آیفون۷ اختصاص داده شده است ولی در این 
ــوم را رقیب سرسخت آیفون به دست آورده است و به ترتیب  بین جایگاه دوم و س
ــی اس۸ و سامسونگ گلکسی اس۷ در جایگاه دوم  گوشی های سامسونگ گلکس

و سوم قرار گرفته اند.
ــورهای آسیایی نیز پرفروش ترین گوشی نه متعلق به کمپانی اپل  در برخی از کش
ــونگ به عنوان مثال در کشورهایی مثل هند  ــت و نه متعلق به کمپانی سامس اس
ــرار دارد و چین نیز از جمله  ــروش ترین ها ق ــیائومی در رتبه اول پرف ــی ش کمپان
کشورهایی است که از گوشی های تولید ملی استفاده می کنند و فروش آیفون و 

سامسونگ در این کشور بسیار پایین است.
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آمریکا دو کارمند سابق توئیتر را به جاسوسی برای عربستان متهم کرد

تینا ضمیری آذر

آن سوی
مرزها

شبکه  5G؛ فاجعه ای استراتژیک در تاریخ آمریکا!

ــتان را به جاسوسی برای  ــابق توئیتر و یک فرد ثالث از عربس آمریکا دو کارمند س
پادشاهی سعودی متهم کرد.به گزارش رویترز، آمریکا دو کارمند سابق توئیتر و یک 
فرد ثالث از عربستان سعودی را به دلیل برمال کردن اطالعات خصوصی کاربران و 

ارائه آن به مقامات سعودی در ازای دریافت پول، به جاسوسی متهم کرد.
طبق دادخواست ارائه شده، »علی الزباراه« و »احمد ابوعمو« که پیشتر برای توئیتر 

ــاهی سعودی کار  کار می کردند و »احمد الموتایری« که مدتی برای خاندان پادش
ــتان سعودی بدون ثبِت نام خود به عنوان مأموران  می کرد، به فعالیت برای عربس

خارجی متهم شدند.
بنا بر این دادخواست، ابوعمو در اوایل سال 20۱5 به طور مکرر به حساب توئیتری 
ــته بود به  ــعودی نفوذ کرده و در یک مورد توانس ــته خاندان س یک منتقد برجس
ــی پیــدا  ــاب دسترس ــماره تلفنهای مرتبــط با ایــن حس آدرس های ایمیل و ش

کند. 
وی همچنین با نفوذ به حساب کاربری یک منتقد دیگر عربستانی، به اطالعات قابل 
ــایی و شخصی آن فرد دسترسی یافت.وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه ای  شناس
ــایی و تعیین محل کاربران  ــت برای شناس اعالم کرد که »این اطالعات می توانس

توئیتری که این پست ها را منتشر کرده بودند، بکار رود«.
ــت که غرب از عربستان سعودی، متحد کلیدی آمریکا در مقابله با نفوذ  گفتنی اس
ــینه در حوزه حقوق بشر از جمله قتل »جمال خاشقجی«  ایران، به دلیل سوءپیش
منتقد برجسته سعودی در کنسولگری عربستان در شهر استانبول و نقش و دخالت 
ریاض در جنگ ویرانگر یمن به شدت انتقاد می کند.وزارت دادگستری آمریکا اعالم 
کرد که ابوعمو در شهر سیاتل ایالت واشنگتن دستگیر شد؛ در حالی که دو متهم 

دیگر در عربستان سعودی هستند.
ــعودی در آمریکا هنوز به این اتهام ها واکنشی نشان نداده  ــتان س ــفارت عربس س

است.

 5G یکی از مشاوران ارشد کاخ سفید، سیاست گذاری های مربوط به توسعه شبکه
در آمریکا را یک فاجعه استراتژیک در تاریخ این کشور نامید.

شرکت چینی هواوی یکی از بزرگترین شرکت های مخابراتی و اپراتورهای اینترنتی 
و ارتباطی در جهان است که در طول یک سال گذشته تحت تاثیر عوامل مختلفی 
همچون اتهام جاسوسی از اطالعات کاربران آمریکایی و شنود از مقامات کاخ سفید 

با فشارهای مختلف و شدیدی مواجه شده است.
ــت جمهوری ایاالت متحده  ــد دولت ترامپ، ریاس ــاوران ارش به تازگی یکی از مش
آمریکا به شدت از سیاست های این کشور برای توسعه و برقراری شبکه نسل پنجم 
ــئوالن مربوطه درخواست کرده  اینترنت همراه 5G انتقاد کرده و از مقامات و مس
که هرچه سریعتر سیاست های خود را در این حوزه تغییر دهند در غیر این صورت 
شاهد عقب افتادن همیشگی این کشور از راه اندازی و توسعه شبکه 5G نسبت به 

سایر کشورهای پیشرفته جهان خواهند بود.
ــیا تایمز، وی همچنین سیاست گذاری های مربوط به توسعه  ــاس گزارش آس بر اس
ــبکه 5G در آمریکا را یک فاجعه استراتژیک در تاریخ این کشور نامید و عنوان  ش
ــرکت چینی  ــفید برای ممنوعیت فعالیت و حضور ش ــرد که برنامه های کاخ س ک
هواوی در خاک آمریکا و برخی دیگر از متحدانش تاکنون زیان دهی بسیار بیشتری 
برای دولت و شرکت های آمریکایی داشته و عالوه بر اینکه تاثیرات مثبت و سازنده ای 
در پی نداشته بلکه این کشور را در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته و پیشگام در 
جهان عقب انداخته است؛ تاخیری که به عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، 
توسعه و راه اندازی رسمی شبکه 5G را در ایالت های مختلف این کشور زیر سوال 

خواهد برد.
هواوی به منظور توسعه و راه اندازی شبکه 5G بالغ بر 50 قرارداد همکاری با دولت 
کشورهای مختلف و همچنین اپراتورهای مخابراتی در جهان دارد که آن را تبدیل 

به یکی از بزرگترین و مهم ترین شرکت های مخابراتی در جهان کرده است.
از آنجا که اخبار نسل پنجم اینترنت در گوشه و کنار جهان منتشر شده و کاربران 
ــیاری نیز در انتظار اجرای آن هستند، کشورهای زیادی با همکاری بزرگترین  بس
اپراتورهای اینترنت و غول های تکنولوژی در جهان درصدد برقراری این نسل جدید 

از اینترنت اند.

ــود دارند که همگی به  ــیاری نیز در جهان وج ــا و غول های تکنولوژی بس اپراتوره
دنبال عرضه نخستین سرویس اینترنت با بهره گیری از فناوری نسل پنجم اینترنت 
5G هستند که از مهم ترین و بزرگترین آن ها می توان به نوکیا، هواوی، تی موبایل، 

اسپرینت، ورایزن، اریکسون و غیره اشاره کرد.
در اوایل سال 20۱2 میالدی بود که اتحادیه بین المللی مخابرات تحت نظر سازمان 
ــات بین المللی موبایل برای افق 2020 و  ــعه تیم ارتباط ملل برنامه ای را برای توس
فرای آن آغاز کرد. در نتیجه رسما یک مسابقه جهانی برای تعیین نسل پنجم شبکه 
ــروع شد و از آن پس، شاهد رقابت تنگاتنگی میان اپراتورهای اینترنت و  موبایل ش
ــر جهان هستیم که هر یک بدنبال برقراری و راه اندازی نسل  تلفن همراه در سراس
جدید و پرسرعت اینترنت نسل پنجم 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.
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هک مخفی تلفن ها و بلندگوهای هوشمند با لیزر ممکن شد

ابداع شیشه ای با قابلیت ذخیره  اطالعات

محققان امنیتی به روشی جدید برای هک گوشی ها و بلندگوهای هوشمند دست 
ــه اند که در قالب آن از لیزر برای صدور مخفیانه فرامین صوتی برای فعال کردن  یافت
بلندگوهای مذکور استفاده می شود.به گزارش انگجت، با استفاده از این روش می توان 
برخی گوشی های مجهز به دستیار صوتی و هر بلندگوی هوشمندی را هک کرد، حتی 

اگر فاصله منبع منتشرکننده لیزر از بلندگو بیش از صد متر باشد.
ــار نور لیزر به کار می روند، قابلیت فریب دادن  ــانگرهای لیزری که برای انتش نش
بلندگوهای هوشمند، گوشی های همراه و تبلت ها را دارند و می توانند از قابلیت 
ــک برای فعال کردن آنها و اجرای  ــتگاه های الکترونی درک فرامین صوتی این دس
ــتفاده کنند.حاال این ضعف برای سواستفاده  ــتورات مختلف سواس برنامه ها و دس
گسترده به کار گرفته شده و محققان ژاپنی و آمریکایی با همکاری یکدیگر از این 
ــمند بهره گرفته اند.آنان  روش برای خرید اقالم مختلف از طریق بلندگوهای هوش
ــرکت های گوگل، آمازون و اپل از طریق تاباندن  ــتیار صوتی ش با فعال کردن دس
اشعه لیزر نشانگرهای لیزری بر روی میکروفون بلندگوهای مختلف هوشمند، برای 
ــگران مذکور بعد از هفت ماه کار  خرید غیرقانونی و مخفیانه اقدام کرده اند.پژوهش
ــی موفق به هک کردن دهها بلندگو در فواصل ۷0 تا ۱۱0 متری از منبع  تحقیقات
انتشار لیزر شده اند. برای متمرکز کردن لیزر بر روی میکروفون بلندگوهای هدف 
از لنزهای تله فوتو استفاده شده است. به همین شیوه بلندگوی گوگل هوم فریب 

داده شد تا درب پارکینگ یک منزل را با صدور فرمان صوتی باز کند.
ــل میکروفن این  ــام دیافراگم در داخ ــک صفحه کوچک به ن ــه گفته محققان ی ب
ــتگاه ها وجود دارد که در صورت برخورد صدا حرکت می کند و لیزر می تواند  دس
ــتگاه قادر به  ــت را تکرار کرده و آن را به عالئم برقی تبدیل کند که دس ــن حرک ای

ــمند درب ها هم می توان  ــد. از این روش برای باز کردن قفل هوش درک آن باش
استفاده کرد.

ــرکت های تسال، فورد،  ــگران مذکور می گویند این موضوع را به اطالع ش پژوهش
ــریع تر شیوه طراحی میکروفون  ــانده اند تا آنها هر چه س آمازون،اپل و گوگل رس
بلندگوهای هوشمند خود را تغییر دهند. این روش تا به حال برای هک بلندگوی 
گوگل هوم، نست، بلندگوی اکو پالس/ شو/ دات، پرتال مینی فیس بوک، فایرکیوب 
تی وی، اکو بی ۴، دستیار صوتی سیری آیفون ایکس آر، آی پد 6th Gen، دستیار 

صوتی گوشی های گالکسی اس ۹ و پیکسل 2 گوگل استفاده شده است.

ــافت با استفاده از شیشه نشکن کوارتز ابزار جدیدی برای ذخیره  شرکت مایکروس
ــت، که تحت هر شرایطی داده های حک شده بر روی خود  اطالعات ابداع کرده اس

را در همان کیفیت اولیه حفظ خواهد کرد.
ــه به  ــه بخواهیم و چه نخواهیم ما همیش ــگاه اینترنتی BGR، چ ــه گزارش پای ب
ــات نیاز داریم. ابداعات جدید در حوزه فناوری  راهکارهای تازه برای ذخیره اطالع
چون 5G و وای فای 6 به کاربران اجازه می دهد تا با سرعت بیشتر کیفیت باالتری 
ــیقی، بازی ، فیلم و  ــت را دانلود کنند. عالوه بر موس ــوای موجود در اینترن از محت
ــی خود ذخیره می کنید، به فضایی نیز برای ذخیره  ــریال هایی که بر روی گوش س
خاطرات خانوادگی، اطالعات مربوط به کار و سیستم عامل دستگاه و نرم افزارهای 

موجود بر روی آن نیاز دارید.
 اگرچه گوشی های هوشمند امروزی ظرفیت باالیی برای ذخیره اطالعات دارند اما 
معموال باید به طور مرتب از این اطالعات ذخیره شده نسخه پشتیبان تهیه کنید. 
ــای حالت جامد یا همان SSDها به طور قطع به رفع نیــاز به محلی برای  درایوه
ذخیره اطالعات و الزام تهیه نسخه های پشتیبان کمک می کنند. اگرچه این درایوها 
ــبت به هارد درایوهای قدیمی  امروز از هر زمان دیگری ارزان ترند اما همچنان نس

گران بوده و همچنین عمرشان نیز نامحدود نیست.

ــتفاده از شیشه نشکن کوارتز که می تواند  ــافت به دنبال آن است تا با اس مایکروس
رونوشتی از داده ها را برای همیشه در خود نگه دارد، بخشی  از نیاز بی پایان جهان 

به ذخیره اطالعات را رفع کند.
ــت که بر روی آن کار  ــافت مدتی اس ــیلیس نام دارد و مایکروس این طرح پروژه س

می کند.
 این غول فناوری در یک پست وبالگی در مورد این طرح و این که چرا کمپانی ها 

در آینده به آن عالقه نشان خواهند داد، توضیح داده است.
رونوشت های کوارتزی را تنها یک بار و با کمک لیزرهای فمتوثانیه که در عمل های 
ــتفاده قرار می گیرند، می توان نوشت. این لیزرها واکسل ها  جراحی لیزیک مورد اس
ــه بعدی از پیکسل ها را بر روی شیشه کوارتز حک می کنند، هر  یا همان تصویر س

واکسل منحصر به فرد است.
ــپس الگوریتم های یادگیری ماشینی می توانند این الگوهای متفاوت را خوانده و  س

از اطالعات رمزگشایی کنند.
 به گفته مایکروسافت، یک شیشه کوارتز 2 میلی متری می تواند بیش از ۱00 الیه 
ــل را در خود جای دهد البته هنوز نمی دانیم این تعداد الیه از واکسل دقیقا  واکس

چه حجمی از اطالعات را شامل می شود.   
ــم زیادی از  ــرکتی که می خواهد حج ــازی و هر ارگان یا ش ــتودیوهای فیلم س اس
ــات را ذخیره کرده و اطمینان حاصل کند که این اطالعات به مرور زمان از  اطالع

بین نخواهند رفت، از مشتریان این ابزار ذخیره اطالعات خواهند بود.
ــه را داخل فر و مایکروفر قرار داد، آن را در آب انداخت و  ــافت این شیش مایکروس
همه نوع تستی را بر رویش انجام داد تا اطمینان حاصل کرد که واکسل ها تحت هر 
ــرایطی صحیح و سالم باقی می مانند و اطالعات حک شده بر روی شیشه تحت  ش

هر شرایطی قابل استفاده است. 
این شیوه جدید ذخیره اطالعات همان چیزی است که احتماال کمپانی هایی چون 
ــل جدید سرویس های رایانش و استریم خود در نظر خواهند  وارتر بروس برای نس
ــه ای همان طور که سازندگان می خواهند، همیشه  گرفت زیرا رونوشت های شیش

کیفیت اصلی فیلم را حفظ خواهند کرد.
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با گوگل مپ به تماشای دیدنی های شهر بروید

تبلیغات آنالین از انحصار گوگل و فیسبوک خارج می شود

اپل مجددا صدای کاربران سیری را شنود می کند!

آن سوی
مرزها

ــتانی و مهم  ــوگل مپ در جدیدترین آپدیت خود به کاربران در پیدا کردن آثار باس گ
شهرهای بزرگ کمک می کند.گوگل مپ که بدون شک یکی از بزرگترین اپلیکیشن های 
ناوبری مبتنی بر مکان جغرافیایی به شمار می رود، به کاربران اجازه می دهد تا به راحتی 
آثار تاریخی و باستانی مهم در شهرهای بزرگ کشورهای مختلف جهان پیدا کنند.بر 
اساس گزارش وب سایت phonearena، این قابلیت برای آن دسته از کاربرانی که به 
سفرهای داخلی و خارجی عالقمندند، بسیار سودمند و کاربردی خواهد بود.کاربران به 
منظور استفاده از این قابلیت جدید باید به پلتفرم فروشگاه آنالین و اینترنتی گوگل پلی 
استور مراجعه کرده و جدیدترین نسخه به روزرسانی شده از برنامه گوگل مپ را بر روی 
گوشی اندرویدی خود دریافت، دانلود و نصب کنند.گوگل مپ از این پس به کاربران این 
امکان را می دهد که به هنگام باز کردن نقشه منطقه موردنظر خود، دیدنی های مهم آن 
محل را نیز مشاهده کنند تا در صورت تمایل در ساعات مناسب، به آن مراجعه کرده و 

از تماشای زیبایی های طبیعی و تاریخی آن لذت ببرند.

در حالی که گوگل و فیسبوک بخش اعظم بازار تبلیغات آنالین را در کنترل خود دارند، 
بازیگران جدیدی مانند اسنپ، پینترست و آمازون در حال رشد سریع در این حوزه هستند.
به گزارش سی ان بی سی، اسنپ، پینترست و آمازون کسب و کار خود در حوزه تبلیغات 
آنالین را با سرعت زیادی گسترش داده اند و این سرعت رشد در سه ماهه دوم سال جاری 

ــبوک بیشتر بوده است. بــررسی های موسسه تحقیقاتــی  میالدی از گوگل و فیس
»ای مارکتر« نشان می دهد بیشترین سرعت رشد در این زمینه متعلق به اسنپ با 
50 درصد رشد بوده است. این شرکت بر این باور است که ارزش بازار تبلیغات دیجیتال 
آمریکا در سال آینده میالدی با رشدی ۱۷ درصدی به ۱5۱.۳ میلیارد دالر خواهد رسید.

ــاهد رشد 2۸  ــبوک در هفته جاری ش ــان می دهد فیس پژوهش تازه »ای مارکتر« نش
درصدی درآمد خود از محل تبلیغات آنالین بوده است و این رقم در مورد گوگل تنها ۱۷ 
درصد بوده است. گوگل و فیسبوک هم اکنون بیش از نیمی از بازار تبلیغات دیجیتال را در 
کنترل خود دارند، اما آمازون،اسنپ و پینترست با سرعت در تعقیب آنها هستند و اسنپ 
با رشد 50 درصدی در سه ماهه دوم سال 20۱۹ و کسب درآمد ۴۴6.2 میلیون دالری 
آینده خوبی در این حوزه خواهد داشت.اسنپ که خدمات به اشتراک گذاری عکس و ویدئو 
ارائه داده و یک برنامه پیام رسان نیز دارد، شاهد رشد ۱۷5 درصدی ارزش سهام خود نیز 
بوده است. بعد از اسنپ، پینترست و آمازون با رشد ۴۷ و ۴۴ درصدی در رتبه های بعدی 
هستند. البته از نظر کسب درآمد تبلیغاتی گوگل و فیسبوک با ۳۳.۹ و ۱۷.۴ میلیارد دالر 

در رتبه های اول و دوم و آمازون با ۳.6 میلیارد دالر درآمد در رتبه سوم است.

ــتورات و  ــانی جدید iOS، صدای دس ــرکت اپل در بروزرس ش
مکالمات کاربران خود با دستیار هوشمند سیری را گوش خواهد 

داد.
در ماه آگوست خبری منتشر شد که تیم کوک، مدیرعامل اپل 
را وادار به عذرخواهی کرد. داستان از این قرار بود که اپل تعداد 
زیادی نیرو انسانی برای گوش دادن به فرمان هایی که کاربران 
به »سیری« دستیار صوتی این شرکت اعالم می کنند، استخدام 
ــتورات کاربران را گوش داده و  کرده و این افراد نیز تمامی دس
بررسی می کنند. در واقع دستیار هوشمند سیری که در تمامی 

محصوالت هوشمند اپل، مورد استفاده قرار می گیرد، دستورات صوتی کاربران را ضبط 
ــتد. در مرکز تحقیقاتی نیز نیروهای انسانی به  کرده و به مرکز تحقیقاتی اپل می فرس
تمامی این دستورات گوش داده و واکنش سیری به این دستورات را بهبود می بخشند.

این عمل به وضوح نقض حریم شخصی کاربران است زیرا بدون اعالم به کاربر، مواردی را 
که او به دستیار هوشمند اپل اعالم می کند، ثبت شده و کارمندان اپل نیز آن ها را گوش 
می کنند. هر چند اپل ادعا کرد که این کار تنها برای بهبود هوش مصنوعی و کارکرد 
سیری انجام می شود، اما به نقص حریم خصوصی کاربران خود اعتراف کرد و سرانجام 
تیم کوک مجبور به عذر خواهی شد، مدیر عامل اپل در همان زمان اعالم کرد که این 

کار متوقف شده و از هوش مصنوعی برای ارتقاء کیفیت سیری استفاده خواهد شد.
  اپل مجددا از نیرو انسانی برای بررسی دستورات کاربران استفاده می کند

ــی بوده و حاال بعد از آرام شدن اوضاع،  ــد عذرخواهی تیم کوک نمایش  به نظر می رس

اپل مجددا از نیروهای انسانی برای گوش دادن به دستورات و 
مکالمات کاربران با سیری استفاده خواهد کرد. در بروزرسانی 
ــود  ــل اپل، به کاربران گفته می ش ــتم عام iOS ۱۳.2 سیس
ــی به ثبت و بازبینی مکالماتشان با سیری  که اجازه دسترس
ــران را مختار کرده تا اگر  ــت. البته این بار اپل کارب الزم اس
نمی خواهند صدایشان ضبط شود، گزینه غیرفعال را انتخاب 

کنند. 
با این وجود بسیاری از کارشناسان امنیتی از این مسئله ابراز 
نگرانی کردند، نگرانی ها در ابتدا مربوط به این موضوع است 
ــانی، مواردی را که تائید می کنند با دقت  ــیاری از کاربران در هنگام بروزرس که بس
نمی خوانند و به این ترتیب نادانسته به اپل اجازه می دهند که دستورات صوتی داده 

شده به سیری را ضبط و بازبینی کننـد.
همچنین در صورت اجازه کاربران نیز اپل نباید صدای آن ها را ذخیره و گوش دهد، 
این کار همچنان نقض حریم خصوصی کاربران است. مورد دیگر بحث اعتماد به اپل 
بوده زیرا مشخص نیست که آیا اپل از صدای کاربران خود تنها به جهت ارتقاء هوش 
مصنوعی سیری استفاده می کند یا خیر، اگر کار اپل تنها برای بهبود کیفیت سیری 
ــود چرا از همان ابتدا این موضوع را مطرح نکرده و بدون اجازه صدای کاربران خود  ب

را شنود می کرد؟
پیشنهاد می شود دارندگان دستگاه های اپل در هنگام بروزرسانی به iOS ۱۳.2 گزینه 

اجازه دسترسی اپل به صدای کاربران خود توجه ویژه داشته باشند.
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اینترنت پرسرعت در قطب شمال فراهم شد

جرایم سایبری به دلیل کالهبرداری های پیشرفته افزایش یافته است

بیل گیتس: باختن به »گوگل« بزرگترین اشتباه من بود

یک شرکت آلمانی برای نخستین بار با کمک دو ماهواره اینترنت پرسرعت را در قطب 
شمال فراهم کرده است.به گزارش دیلی میل، از این پس زندگی محققان در قطب شمال 
اندکی راحت تر می شود.  برای نخستین بار در دنیا اینترنت پرسرعت در این منطقه فراهم 

شده است.استارت آپ »کپلر« )Kepler( که دو ماهواره مخصوص را در منطقه کنترل 
می کند، اینترنت پر سرعت را فراهم کرده است. سرعت این اتصال اینترنتی چندصدبار 
سریع تر از اتصاالت قبلی است.این شرکت اعالم کرد سرویس اینترنت با سرعت آپلینک 
)ارتباط ایستگاه زمینی با ماهواره( ۱20 مگابیت برثانیه و سرعت  مخابره داده ها از ماهواره 
به ایستگاه زمینی ۳۸ مگابیت برثانیه را   برای کشتی تحقیقاتی آلمانی »پالسترن« فراهم 
کرده است.این کشتی مقر عملیات اکتشافی MOSAiC، پروژه ای یک ساله برای جمع 
آوری اطالعات درباره تاثیرات گرمایش جهانی در قطب شمال است. این عملیات اکتشافی 

با حضور صدها پژوهشگر از ۱۹ کشور انجام می شود.
ــتفاده از اینترنت پرسرعت می توانند اطالعات را از کشتــی به  محققان این پروژه با اس
ایستگاه های تحقیقاتی در ساحل منتقل کنند و به این ترتیب قابلیت های اشتراک گذاری، 
تحلیل و انتشار اطالعات بیشتر می شود.دسترسی به اینترنت به وسیله دو ماهواره در مدار 
زمین فراهم شده که در اطراف قطب شمال قرار دارند و پوششی مداوم را فراهم می کنند.
تاکنون تالش های متعددی برای فراهم کردن دسترسی به اینترنت پرسرعت در قطب 

شمال انجام شده، اما هزینه چنین اتصالی به دلیل مشکالت لجستیکی بسیار باال بود.

پلیس فدرال آمریکا )FBI( از رشد جرایم سایبری به دلیل وقوع کالهبرداری های پیشرفته 
و پیچیده در این کشور خبر داده است.بنا بر گزارش آسوشیتدپرس، ایاالت متحده آمریکا 
ــون دالری را به دلیل کالهبرداری ها متحمل  ــال 20۱5 میالدی، ضرر 220 میلی در س
ــرکت بیمه ملی WFG آمریکا این ضررها در سال 20۱۹ میالدی  ــد. طبق اعالم ش ش
از ۱.5 میلیارد دالر نیز فراتر خواهد رفت.پلیس فدرال آمریکا به تازگی اعالم کرده که در 
گذشته تالش برای فریب مردم و کالهبرداری از آن ها اغلب به روش های ساده و ناآزموده 
ــطوح باال به ویژه به  ــرفته و در س صورت می گرفت اما اکنون این روش ها به صورت پیش
کمک فناورهای جدید و اینترنتی شکل می گیرند. به منظور مقابله با برخی از انواع این 
کالهبرداری ها، ماموران اف بی آی به مردم تاکید می کنند که اگر از طریق ایمیل از آن ها 
خواسته شد مبلغی پول را در مهلت معین منتقل کنند، نباید با عجله و پیش از حصول 
اطمینان از هویت گیرنده پول، این مبلغ را واریز کنند و در عوض با یک شماره شناخته 
شده از شخصی که ایمیل از آن ارسال شده است، تماس بگیرند تا درخواست را تأیید کند.
به گفته یکی از مامورین نظارتی کارگروه سایبری اف بی آی، این ایمیل های کالهبرداری 
ــیار خوش ساخت بوده و جزئیات بسیاری را در برمی گیرند و متناسب با یک  اکنون بس
قربانی خاص طراحی می شوند. این ایمیل ها در واقع بخشی از مهندسی اجتماعی است 
که قربانی را ناگزیر به انجام کاری بر اساس طرحی ساختگی یا جدول زمانی ساختگی 
ــد.در یکی از بزرگ ترین موارد در نوع خود در تاریخ ایاالت متحده، مقامات فدرال  می کن
در لس آنجلس در ماه اوت کیفرخواستی را صادر کردند که طی آن ۸0 نفر که بیشترشان 
نیجریه ای هستند، به سرقت شش میلیون دالر از طریق کالهبرداری های ایمیلی و شبکه 
پولشویی متهم شدند. به گفته دستیار ویژه اف بی آی مسئول بخش »پورتلند«، دنبال کردن 

چنین پرونده هایی می تواند تا سال ها به طول بینجامند.مشارکت بین قربانیان، اجرای قوانین 
محلی، پلیس فدرال آمریکا و دفاتر میدانی آن در خارج از کشور و اجرای قانون در سایر 
کشورها برای مقابله با این جرم فراملی از اهمیت باالیی برخوردار است.ضررهای ناشی از 
جرایم مربوط به رایانه از اول ژانویه تا ۳0 سپتامبر سال جاری میالدی )20۱۹( تنها در 
»اورگان« از 2۴ میلیون دالر نیز فراتر رفته و برای کل سال گذشته میالدی )20۱۸(، مبلغ 
2۳.5 میلیون دالر به سرقت رفته است.بیشتر مبالغ ضررها در کالهبرداری های به اصطالح 
مربوط به ایمیل ها رخ داده است که در آن گروه های جرایم سازمان یافته، قربانیان را برای 
انجام انتقال وجه به حساب های بانکی مربوط به مجرمان به شیوه های غیرقابل تشخیص 

و پیچیده فریب می دهند.

»بیل گیتس« مدیرعامل و بنیانگذار شرکت مایکروسافت اخیرا 
طی کنفرانسی اظهار کرده است اگر در سال های گذشته درگیر 
ــافت نبود، اکنون افراد از »ویندوز  پرونده ضدانحصار مایکروس
ــه  ــتفاده می کردند.ب ــل« )Windows Mobile( اس موبای
گزارش سی.ان.بی.سی، »بیل گیتس« بنیانگذار و عضو هیات 
ــس DealBook نیویورک  ــافت در کنفران مدیره مایکروس
ــت: اگر پرونده های ضد انحصار وزارت  تایمز در نیویورک، گف
ــتری ایاالت متحده علیه مایکروسافت وجود نداشت،  دادگس
اکنون ویندوز می توانست سیستم عامل اصلی تلفن همراه در 
ــد.بیل گیتس اظهار کرد: بدون شک طرح دعوی  جهان باش
ــود و اگر این اتفاق رخ  ــافت بد ب ضد انحصاری برای مایکروس
نمی داد، ما که بر روی ایجاد سیستم عامل تلفن همراه متمرکز 

ــده بودیم، موفق می شدیم و اکنون افراد سراسر جهان  ش
می توانستند از »ویندوز موبایل« به جای اندروید استفاده 
کنند.گیتس، درباره اشتباه شرکت در سیستم عامل های 
ــن همراه گفت: آه، ما خیلی نزدیک بودیم. من خیلی  تلف
ــان بودم. من این پروژه )ایجاد سیستم عامل تلفن  پریش
همراه( را به دلیل حواس پرتی و مشکالت پرونده نتوانستم 
ادامه دهم. قرار بود ویندوز موبایل روی یکی از دستگاه های 
موتوروال قرار گیرد؛ اما این کار عملی نشد. بزرگترین اشتباه 
من در مایکروسافت عدم تبدیل شدن ویندوز به سیستم 
عامل اصلی موبایل بود. آرزو می کنم چنین اتفاقی پیش 
روی هیچ شرکتی قرار نگیرد. اجازه دادن به »گوگل« برای 

توسعه سیستم عامل اندروید بزرگترین اشتباه من بود.
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با ویژگی های مثبت شبکه های اجتماعی آشنا شوید

  افزایش ارتباطات خانوادگی
درست است که هیچ چیزی جای دیدار ها و مهمانی های گرم خانوادگی را نمی گیرد، 
اما باید قبول کرد که در دنیای ماشینی و پرهیاهوی امروز، نمی توان به طور مداوم 
دورهمی های خانوادگی را برپا کرد، بنابراین باید برای ارتباط با اعضای درجه دو و 
سه خانواده، راه های دیگری را پیدا کرد. شاید هرکدام از ما ایرانی ها حداکثر ماهی 
یک یا دوبار از اقوامی مانند خاله، عمو، پسردایی یا دیگر اعضای فامیل خبر بگیریم، 
اما این اتفاق در شبکه های مجازی بسیار بیشتر رخ می دهد. با دنبال کردن اعضای 
خانواده در شبکه های مجازی می توانید به صورت روزانه از مطالب ارسالی آن ها، 
اتفاقات روزمره و حال و هوایشان با خبر شوید، در همین حال با ارسال پیام و کامنت 

زیر مطالب ارسالی آن ها، ارتباط خود را با این افراد نزدیک تر خواهید کرد.
 یکی دیگر از قابلیت های مثبت شبکه های اجتماعی برای خانواده ها، ساخت یک 
گروه صمیمی خانوادگی در پیام رسان هاست، به این ترتیب روزانه با یکدیگر در ارتباط 
هستید و حتی می توانید دیگران را از قصد خود برای اجرای یک برنامه تفریحی یا 
برپایی یک مهمانی با خبر کنید. شبکه های اجتماعی می توانند ارتباط خانوادگی شما 

را تقویت کنند.

  دسترسی به اخبار و منابع گسترده اطالعاتی
شبکه های اجتماعی به واسطه کاربران میلیاردی خود، به فضای بسیار مناسبی جهت 
تولید محتوا تبدیل شده اند، بسیاری از شرکت ها، موسسات، گروه های دانشگاهی و یا 
افراد برجسته، با ساخت صفحات و کانال هایی در فضای مجازی، روزانه مطالب بسیار 
تاثیرگذار آموزشی، پزشکی، انگیزشی، سبک زندگی و دیگر موارد را با کاربران به 
اشتراک می گذارند، استفاده از این منابع اطالعاتی بسیار برای کاربران مفید است و 
شاید زندگی آن ها را دگرگون کند، البته شناخت منابع اطالعاتی قابل استناد و معتبر 
نیز اولین قدم برای استفاده از شبکه های اجتماعی است، هر فردی می تواند با ارسال 
مطالب مختلف به اعتباری توخالی در فضای مجازی دست یابد، باید مراقب بود تا 

اسیر صفحات و کانال های غیرقابل اعتماد نشویم.
همچنین دسترسی آزاد به اخبار روزانه نیز برای بسیاری از کاربران اهمیت دارد، 
به  دسترسی  اجتماعی،  شبکه های  از  کاربران  استفاده  اصلی ترین  از  یکی  شاید 
جدیدترین اخبار منتشره باشد، تقریبا تمامی خبرگزاری ها و پایگاه های خبری در 
انواع شبکه های اجتماعی فعال هستند و کاربران می توانند اخبار مربوط به حوزه 
مورد عالقه خود را در این شبکه ها دنبال کنند، البته باز هم تاکید می کنیم که 
یافتن یک منبع خبری معتبر بسیار اهمیت دارد، بارها شاهد این بودیم که حتی 
منابع خبری اسم  و  رسم دار، با انتشار یک خبر تائید نشده یا انتشار شایعات، کاربران 

خود را گمراه کرده که با انتقادهای فراوانی نیز مواجه شدند.

  پیدا کردن شغل جدید
شبکه های اجتماعی همه نوع افرادی را در خود جای داده اند، چه کارفرمایی که 
دنبال نیروی کاری جدید می گردد و چه جوانی که به دنبال کار است. به همین 
جهت صفحات و کانال های کاریابی در فضای مجازی، طرفداران بسیاری دارند 
به جز  استفاده می کنند. شاید  کانال ها  یا  نوع صفحات  این  از  زیادی  کاربران  و 
ارائه  برای  پتانسیل  مقدار  این  با  را  دیگری  مناسب  فضای  اینترنتی،  سایت های 

نیازمندی های شغلی، نتوان پیدا کرد. 
گروه های کاریابی فعال نیز روزانه آگهی های کاریابی فراوانی را منتشر می کنند 
استخدام  آزمون های  از  اطالعات  آخرین  جریان  در  را  خود  کاربران  طرفی  از  و 

شبکه های اجتماعی و به طور کلی فضای مجازی مانند دو روی یک سکه است، این انتخاب ماست که از روی مثبت یا از روی منفی آن استفاده کنیم. شبکه های اجتماعی را 
نمی توان مطلقا بد یا مطلقا خوب نامید، دنیای پیچیده مجازی ویژگی های مثبت و منفی را در خود جای داده اما کاربران باید بسیار مراقب باشند زیرا گاهی اوقات ناخواسته به 
سمت ویژگی های منفی شبکه های اجتماعی جذب شده و ناگهان خود را در باتالقی فرورفته خواهند دید. با مراقبت و نظارت بر رفتار خود در شبکه های اجتماعی می توان از 
قابلیت های مثبت این گونه فضا ها استفاده کرد، همچنین با این کار می توان دیگران را به استفاده از ویژگی های مثبت شبکه های اجتماعی سوق داد تا فضای اینگونه محیط های 

مجازی، روز به روز سالم تر از گذشته شود. با بررسی ویژگی های مثبت شبکه های مجازی با ما همراه باشید:

ادارات دولتی و شرکت های بخش خصوصی قرار می دهند و به این واسطه درآمد 
افراد نیازمند به  خوبی کسب می کنند. در حال حاضر شاید بیش از 50 درصد 
کار، شغل جدید خود را از طریق شبکه های اجتماعی پیدا می کنند که این آمار 
در کالن شهرها درصد باالتری دارد. شبکه های اجتماعی تحولی بزرگ در زمینه 

کاریابی ایجاد کردند.

  توسعه  کسب و کار
در دو مورد قبلی به شرکت ها و گروه های مختلفی که با تولید محتوا، خدمات 
مختلفی را به کاربران عرضه می کنند، اشاره کردیم. اما اگر خود شما نیز به دنبال 
محتوا،  کننده  تولید  یک  جایگاه  در  می توانید  هستید،  خود  کسب و کار  توسعه 
پتانسیل شبکه های اجتماعی  را به کسب و کار خود جذب کنید.  کاربران زیادی 
در توسعه کسب و کار آنقدر باال است که بسیاری از شرکت ها بر پایه فعالیت در 
شبکه های اجتماعی توانستند در مدت کوتاهی، چندین پله در حوزه خود پیشرفت 
کنند. توسعه کسب و کار در شبکه های اجتماعی بخشی از بازاریابی نوین محسوب 
می شود که به متخصصین خود نیاز دارد و کار هر کسی نیست. شبکه های اجتماعی 
به  کسب و کار  یک  محصوالت  و  سرویس ها  خدمات،  ارائه  برای  جذاب  ویترینی 
کاربران هستند. شرکت های موفق در این زمینه با تولید محتوای مفید و کوتاه به 
صورت روزانه و در قالب های مختلف مانند متن، انیمیشن، کلیپ و صوت، بعضا ره 

صد ساله را یک شبه طی کردند.

  پیدا کردن دوستان جدید  و  گفت و گو در مورد مسائل مختلف
بسیاری از کاربران شبکه های مجازی تا کنون بارها درگیر گفت و گوهای مختلف 
با افرادی که اعتقادهایی دیگر دارند،  شده اند. البته منظور ما صرفا اعتقادات دینی 
و مذهبی نیست، موضوعات مختلفی از جمله مباحث سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 
و حتی ورزشی در فضای مجازی بسیار مرسوم است. با انتشار یک خبر کاربران 
بسیاری در زیر آن دیدگاه های خود را به اشتراک می گذارند که برخی از آن ها 
با واکنش دیگر کاربران همراه می شود. این نوع گفت و گوهای مرسوم در فضای 
مجازی یک بعد مثبت دارد که آن آشنا شدن با نظرات دیگر مردم در مورد یک 
موضوع است. گاهی ما دیدگاه اشتباهی در مورد یک موضوع اجتماعی داریم و 
با مباحثه با دیگر کاربران، مجاب می شویم که دیدگاه ما اشتباه بود، خود ما نیز 
می توانیم کاربرانی را که فکر می کنیم تصور اشتباهی از یک موضوع دارند را با 

حقایق آن آشنا کنیم. 

  گذراندن اوقات فراغت
در وهله آخر باید به این موضوع اقرار کرد که شبکه های مجازی، سرگرم کننده 
ما  به طور کلی روحیه  بتواند  بد، یک کلیپ خنده دار  هستند. شاید در یک روز 
را تغییر دهد، همچنین خواندن مطالب طنز، تماشای قسمت های مهم فیلم و 
سریال های پخش شده، تماشا قسمت های مهم برنامه های تلویزیونی و دنبال کردن 
بازیگران و ورزشکاران محبوب خود در شبکه های اجتماعی جذاب است. کاربران 
حتی می توانند مطالب جالب را برای دیگران نیز ارسال کنند یا در صفحه شخصی 
خود به اشتراک بگذارند. البته باید در این بین مراقب باشیم تا به سمت صفحات یا 
کانال هایی که مطالب طنز غیراخالقی را منتشر می کنند، کشیده نشویم. بسیاری 
از صفحات و کانال ها با ارائه مطالب طنز سالم فعالیت خود را ادامه می دهند که 

می توان از آنها استفاده کرد.
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Iran Celebrates World Science Day for Peace and Development

Tech Tower Planned in Bushehr

Iranians Search for Games, Social Media Apps on Domestic Android Market

The southern Iranian port city of Bushehr will 
house a technology tower by February 2020, as 
part of the tech authorities

,
 joint efforts to support 

startups and knowledge-based companies. 
According to Abdolkarim Geravand, Bushehr 
governor general, the construction of the tower 
was launched at Persian Gulf University campus 
with a budget of 280 billion rials ($2.4 million).
«Built as a 10story building covering a 7,000 square 
meter area, the tech tower will be inaugurated in 
four months,» he said.
“About 40 knowledge-based companies and 
numerous startups are currently active in the 
province. The tower will have the capacity to host 
700 to 1,000 people, providing workspace for 
startups, tech companies and investors, as well as 
workshops for tech production.» 
Due to its proximity to the Persian Gulf, Bushehr is 

considered a commercial hub. 
Geravand noted that the tower can prepare the 
ground for innovators to directly and indirectly 
promote economic enterprises in the area, 
offering them with smart solutions and tech 
products. 
The tower is a joint project launched by the Vice 
Presidential Office for Science and Technology 
and the Persian Gulf University in Bushehr.

This World Science Day for Peace 
and Development is themed “Open 
Science, Leaving No One Behind”. 
Open science is the movement 
to make scientific research and 
dissemination accessible to all levels 
of society, amateur or professional
Iranian scientific authorities and 
academicians gathered at the 
Science Ministry in Tehran to mark 
World Science Day for Peace and Development. 
Bahman Namvar Motlaq, the head of Iranian 
National Commission for UNESCO, and Deputy 
Culture Minister Mohsen Javadi were among key 

speakers at the event.
Celebrated every Nov. 10, 
World Science Day for Peace 
and Development highlights 
the important role of science in 
society and the need to engage 
the wider public in debates on 
emerging scientific issues. It also 
underlines the importance and 
relevance of science in daily lives.

World Science Day was proclaimed by the United 
Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization in 2001 and celebrated for the first 
time in 2002.

Along with the term “game” in Persian, names of 
popular social media platforms, such as WhatsApp, 
Instagram and Telegram, were the most searched 
terms on Cafe Bazaar
The most searched terms on the Iranian Android 
market Cafe Bazaar were games, WhatsApp, 
Instagram and Telegram, in the second quarter of 
the fiscal 20-2019.
Major Iranian Android app distributor Cafe Bazaar, 
a replica of Google Play services, has released its 
second quarterly market report for the quarter 
ending Sept. 22. It provides developers and tech 
enthusiasts insights into Iran’s expanding mobile 
services industry.
Bazaar regularly publishes such reports. In this 
issue, the Iranian startup identifies the most 

searched terms on the platform. It does not include 
the number of searches, but a score of 100 is the 
maximum each term could score.
The term “game” was the most searched with a 100 
score. It is followed by the name of the popular 
messaging app WhatsApp with 75. Then comes 
the photo-sharing platform Instagram with 68.
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Iranian Tech Firms to Attend Bakutel 2019

Innovation Fund Invests 1$m in Kermanshah Tech Firms

Iran National Development Fund to Offer Loans to Rural Tech Firms

The Iranian government and state funds are backing local 
tech firms and startups to participate in Bakutel 2019.
The 25th Azerbaijan, International Telecommunications, 
Innovations and High Technologies Exhibition will be 
held in the Azeri capital Baku from Dec. 3 to 6.
Iran Information Technology Organization, Iran 
National Innovation Fund and Vice Presidential 
Office for Science and Technology will provide 
local tech firms and startups with financial support 
to participate in the exhibition, ITO’s website 

reported.
To make use of the financial aid package, startups 
need to have an application to their credit, which 
has been downloaded over 10,000 times. The app 
also need to have a user interface in the Azeri 
language.
Bakutel is a business exhibition and networking 
platform that provides startups with a chance to 
promote their latest services and achievements 
and forge new ties with foreign players.
Iran’s ICT Minister Mohammad Javad Azari Jahromi 
has visited the exhibition every year since being 
appointed to the post in August 2017.
On the sidelines of Bakutel 2018, Iran, Russia, 
Azerbaijan and Turkey signed an agreement, based 
on which the four sides are to establish startup 
centers with a joint investment of $2 million to 
expand technological collaboration.
The four countries later agreed to establish 
a joint tech market. These agreements are 
expected to be reviewed on the sidelines of 
Bakutel 2019.

In line with the state-backed policy to accelerate 
the growth of knowledge-based firms and startup 
ecosystems in Iran, cheap loans will be offered to 
eligible companies and emerging enterprises in 
less-developed villages. 
The loans are to be financed by the National 
Development Fund of Iran.
According to the website of the Vice Presidential 
Office for Science and Technology, Isti.ir, the office has 
reached an agreement with the government-affiliated 
Office for Rural Development to offer low-interest rate 
(4-10%) loans from the National Development Fund of 
Iran to potential knowledge-based businesses located 
in deprived areas.

Iran National Innovation Fund is planning to 
allocate 120 billion rials ($1million) to supporting 
knowledge-based companies and startups in 
Kermanshah Province by the end of the current 
Iranian year (March 2020).During a three-day 
visit to the province

,
s science and technology 

park, Mehdi Khaleqi, a senior INIF official, said 
the financial aid comes with technical mentorship, 
consultancy, training and troubleshooting services 
for 33 firms.“Zagros Science and Technology Fund 
is set to help INIF identify the most eligible tech 
units and provide them with the aid package,” 
Khaleqi said.
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Financial Support for East Azarbaijan Tech Firms

$113m State-Backed Loans for Startups, Technological Firms

Iran, Qatar Eye ICT Coop. Ahead of 2022 World Cup

Since the beginning of the last fiscal year (started 
March 2018), Iran National Innovation Fund has 
provided 4,500 knowledge-based companies 
active across the country with loans worth over 13 
trillion rials ($113 million).
Since March 2018, Iran National Innovation Fund 

has offered loans and aid packages to the tune of 
13 trillion rials ($113 million) to Iranian startups 
and tech firms, a deputy at INIF said. 
Siavash Malekifar was speaking at a meeting with 
managers of tech firms in Tabriz, East Azerbaijan. 
The INIF deputy said, “Since the beginning of last 
[fiscal] year [started March 2018], Iran National 
Innovation Fund has provided 4,500 knowledge-based 
companies active across the country with loans worth 
over 13 trillion rials [$113 million].”
The fund is affiliated to the Vice Presidential Office 
for Science and Technology. It became operational 
in 2013 after President Hassan Rouhani took 
office.
The Rouhani administration established the fund 
with an initial investment of 30 trillion rials ($260 
million). As per the law, the government is required 
to allocate %0.5 of its annual budget to INIF.

In a fresh effort to expand the technology ecosystem, 
Iran National Innovation Fund has offered aid 
packages to the tune of 200 billion rials ($1.7 million) 
to startups and tech firms active in East Azarbaijan 
Province, the head of INIF said. 
Visiting the seventh Rab’e Rashidi Innovation and 
Technology Exhibition (also known as RINOTEX 
2019) held from Nov. 4 to 8 at Tabriz International 
Exhibition Center, Ali Vahdat announced that the 
fund will help tech units in the province bridge 
their financial gaps until a stable financial source is 
established in East Azerbaijan. 
«Over 140 knowledge-based companies and 

numerous tech parks are active in the northwestern 
province. However, it’s a pity they do not receive 
deserving and comprehensive support,» Vahdat was 
quoted as saying on INIF’s website.

Expansion of international collaboration in various 
fields of ICT was on Iranian ICT minister’s agenda 
during his Qatar visit
Heading a delegation of Iranian tech experts, ICT 

Minister Mohammad Javad Azari Jahromi traveled 
to Doha to participate in Qatar’s Information 
Technology Conference and Exhibition (aka 
QITCOM 2019) underway between Oct. 29 and 
Nov. 1.
During the visit, Jahromi held talks with Qatari 
Prime Minister Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al 
Thani and discussed expansion of technological 
and economic collaborations.
The two sides also reviewed avenues of cooperation 
between Iranian and Qatari tech firms in holding 
the 2020 FIFA Club World Cup. The tournament 
will be hosted by Qatar in December 2020. Al Thani 
welcomed prospects of such collaborations.
Jahromi also met with Qatari Minister of Transport 
and Communications Jassim Saif Ahmed Al 
Sulaiti.








