














  شبکه فیبر نوری
فیبرنوری روش��ی اس��ت برای انتقال اطالعات از یک مکان به مکان دیگر توسط ارسال 

پالس های نوری از طریق فیبر نوری.
شرکت دانیال موج تامین کننده یک سری کامل از محصوالت شبکه های فیبر نوری به 

شرح ذیل است:

*WDM (Wavelength Division Multiplexing) modules (including 
CWDM, DWDM, OADM, etc.)
* Optical splitters                       * CWDM & DWDM transceivers            
* Optical amplifiers                   * Transponders
* Optical attenuators                                            

 

شرکت فناوری اطالعات نوری دانیال موج به عنوان یکی از شرکت های برتر 
ایرانی در زمینه تحقیق، توس�عه، تولی�د و بکارگیری تجهیزات مخابراتی به 

ویژه تجهیزات Optic می باشد.
شرکت دانیال موج به عنوان یک شرکت دانش بنیان با هدف تامین نیازهای 
تجهیزات و راهکارهای انتقال فیبر نوری تاسیس شد و امروز با پشتوانه انجام 
پروژه های زیرس�اخت مخابرات نوری کشور و با کادری مجرب و کارآزموده، 

محکم تر از همیشه در مسیر تکاملی خود در حال پیشروی است.
محصوالت این مجموعه طیف وس�یعی از نیاز ه�ای صنعت مخابرات را در بر 
می گیرد. این شرکت با سرمایه گذاری در واحد تحقیق و توسعه خود توانسته 
تجهیزات و دس�تگاه هایی با اس�تفاده از آخرین تکنولوژی های روز دنیا در 

زمینه مخابرات، صنعت، اتوماسیون و ... را تولید کند.

WDM سیستم و فن آوری  
WDM جدا کننده نور در فیبر نوری به تعدادی از طول موج های گسسته (رنگی) 
می باشد. هر یک از طول موج ها (رنگ) کانال اجرایی مستقلی هستند در نرخ داده 
مانند 40Gbit/s ,10Gbit/s ,2,5Gbit/s  یا حتی 100Gbit/s (در حال توسعه)، 
بنابراین چنانچه نور در فیبر به 16 طول موج تقسیم شود (کانال یا رنگ) و هر یک 
 40Gbit/s x 40  اجرا ش��ود، ما در مجموع نرخGbit/sاز طول موج ها در نرخ داده
640Gbit/s = 16 را دریافت می کنیم. این شرایط ویژه و صحیح برای مسافت های 

طوالنی و فوق طوالنی در ارتباطات  فیبر نوری استفاده می شود.

CWDM سیستم های  
در سیس��تم های CWDM ابتدا تعداد کانال هاي نوري به 4 و س��پس به 8 کانال 
افزایش یافته است. فواصل بین کانالی نیز به nm 20 کاهش پیدا کرده است. ساخت 
اولین نمونه سیستم هاي مالتی پلکس تقسیم طول موج با طول موج  nm 20 در اوایل 
 CWDM دهه  1990انجام شده است .طول موج ها و فواصل بین کانالی سیستم هاي
در توصیه نامه ITU-T G.694,2  مش��خص شده است. مطابق این توصیه نامه 18 
 nm 20  با فواصل بین کانالی  nm 1611 تا nm 1271 کان��ال نوری از طول م��وج
مشخص شده است. همچنین در این توصیه نامه جابجایی طول موج حدود  6± ~ 7 

nm برای منابع نوری چنین سیستم هایی مجاز شمرده شده است.

DWDM  سیستم های  
تعداد کانال هاي نوري در سیستم های DWDM بیش از 8 کانال و فواصل بین کانال 
بسیار باریک و کمتر از nm 1,6 است. ساخت چنین سیستم هایی با دقت طول موج 
باال و فواصل بین کانالی بسیار باریک نیازمند تکنولوژي باال در تهیه منابع و ادوات نوري 
است.  چنین سیستم هایی با تعداد 16 الی 40 کانال و با فواصل بین کانالی nm 1,6 و 
nm 0,8  در اواسط دهه  1990 ساخته شده اند. ساخت سیستم هایی با تعداد کانال 
بیشتر و در نتیجه با فواصل کمتر ادامه پیدا کرده، به طوري که در اواخر دهه  1990 
سیستم هایی با تعداد 64 الی160  کانال و با فواصل بین nm 0,4 و nm 0,2  مورد 

آزمایش قرار گرفتند.

  CWDM & DWDM Transceivers



مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولیدی دانیال موج، گفت: قوانین و مقررات در بخش حمایت از تولید 
داخل به نظر بنده به اندازه کافی وجود دارد مانند قانون حمایت حداکثر از تولید داخل، ولی در این 
راستا، نکته اصلی وجود و انتصاب مدیران معتقد به استفاده از تولیدات داخلی است که باید مورد توجه 

قرار گیرد.
صمد صمدیانی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان تولیدی دانیال موج و عضو هیات علمی دانشکده پست 
و مخابرات در گفت وگو با خبرنگار سیتنا، پیرامون دیدار تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن اقتصادی با 
مقام معظم رهبری (28 /آبان/ 1۳98)، اظهار داشت: خداوند متعال را شاکریم که در دیدار مقام معظم 
رهبری با تولیدکنندگان حضور داشتیم و با بیانات گرم و مملو از منطق و استدالل مقام معظم رهبری 
مورد تفقد قرار گرفتیم. ما تولیدکنندگان بخش صنعت ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان رزمندگان 

جنگ اقتصادی آمادگی خود را جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و خودکفایی ملی اعالم می نماییم.
وی ادامه داد: در راستای تحقق شعار رونق تولید در مورد صنعت مخابرات کشور، مواردی قابل توجه 
ویژه می باشد؛ صنعت مخابرات به عنوان یکی از صنعت های High Tech شناخته می شود که دارای 
ارزش افزوده  تولید باالیی است و با توجه اینکه کشور ما دارای جمعیت تحصیلکرده  باالیی در این بخش 
می باشد، تاکید بر بومی سازی تجهیزات در این بخش عالوه بر ایجاد خودکفایی تامین اشتغال پایدار 

برای جوانان نخبه کشور را هم دارد.  
صمدیانی خاطرنشان کرد: در همین حال، با توجه به پتانسیل تجهیزات بخش مخابرات که حدود 10 

میلیارد دالر در سال می شود، خودکفایی در این بخش باعث صرفه جویی ارزی کالن می گردد.
وی ادامه داد: قوانین و مقررات در بخش حمایت از تولید داخل به نظر بنده به اندازه کافی وجود دارد 
مانند قانون حمایت حداکثر از تولید داخل، ولی در این راستا، نکته اصلی وجود و انتصاب مدیران معتقد 

به استفاده از تولیدات داخلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: به عنوان نمونه در ش��رکت مخابرات ایران از زمان انتصاب آقای مهندس صدری به عنوان 
مدیرعامل، کلیه خریدها از شرکت های تولیدکننده  داخلی صورت می گیرد و ایشان کلیه قراردادهای 

مشاوره  خارجی را هم ملغی نموده اند.
صمدیانی خاطرنشان کرد: متاسفانه در ایران مشکل اساسی تولید به نظر بنده وجود بهره های بانکی باال 
است (حدود 15-18 درصد) که با وجود این بهره ها کمتر کسی حاضر به سرمایه گذاری در زمینه  تولید 
با مسایل و مشکالت خاص خود می باشد، لذا با یک اقدام جهادی باید مشکل بهره های بانکی را حل 
نمود تا به صورت زیرساختی یکی از مشکالت عدم تمایل به سرمایه گذاری در بخش تولید حل گردد. 
صمدیانی با تاکید بر لزوم »ارج نهادن به مدیران معتقد به تولید داخل« گفت: واقعیت را باید پذیرفت 
که خرید تولیدات داخلی High Tech در ابتدا در مقایسه با محصوالت HighTech خارجی دارای 
سابقه باال، دارای ریسک برای مدیران می باشد، لذا عالوه بر جبران این ریسک باید از این مدیران به نحو 

مقتضی تشکر و قدردانی گردد.

بومی سازی تجهیزات مخابراتی،
 ایجاد خودکفایی و تامین اشتغال پایدار برای جوانان را به 

همراه دارد

  OT WDM ( DWDM & CWDM):
این سیستم برای اولین بار در منطقه توسط متخصصین ایرانی  برای 
انتقال س��یگنال های مخابراتی خطوط مترو طراحی و س��اخته شده 
است ظرفیت انتقال این سیستم 180 گیگابیت بر ثانیه می باشد، از 

جمله مشخصات فنی این سیستم می توان به مواردی اشاره کرد.

     OADM 
دس��تگاهی می باشد که در سیستم های مالتی پلکس تقسیم طول 
موج برای تسهیم و مسیریابی کانال های مختلف نور داخل یا خارج 

از یک فیبر سینگل مود،مورد استفاده قرار می گیرد.

 
    CWDM MUX DEMUX :
 nm 1270 18 کانال طول موج هایی از ، CWDM در تکنولوژی
  Signal برای دریافت  Rx Port که هر کانال شامل ، nm 1610 تا
نوری و Tx Port  برای ارس��ال Signal  نوری می باش��د. به این 
( SFP+ CWDM و SFP، XFP) صورت که از ماژول های نوری

یا DWDM با طول موج معین به وس��یله PatchCord به کانال 
Mux-Demux مطابق با طول موج نوری مش��خص ش��ده وصل 

می شود.
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رضا طالب�ی
معاون فناوری اطالعات شرکت رایتل

فرامرز رستگار
دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت 

مخابرات ایران

مانور موفقیت های رشکت های ایرانی  در منایشگاه تلکام پالس 1398

با حمایت وزارتخانه های ارتباطات و صنعت، صندوق نوآوری و ش��کوفایی و پشتیبانی 
شرکت مخابرات ایران و اپراتورها و مدیریت بخش خصوصی، نمایشگاه تلکام با شیوه ای 

جدید از 26 تا 29 آذرماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شود.
در این رویداد که با حضور وزیر ارتباطات افتتاح خواهد شد، عالوه بر فعالیت نمایشگاهی، 
نشست های تخصصی کسب و کار، دستاوردهای فناوری ICT  از تلکام سال قبل تا تلکام 
امسال رونمایی خواهد شد. میز تخصصی تعمیق ساخت داخل صنعت مخابرات و تبادل 
قراردادها و تفاهمنامه های همکاری بین اپراتورها و واحدهای تولیدی و فنی مهندسی نیز 

همزمان با تلکام تشکیل خواهد شد.
بازدید از این نمایشگاه که در کنار نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و همچنین 
تجهیزات و مواد آزمایشگاهی برگزار می شود را به نهادهای حاکمیتی، اهل علم و صنعت و 

کسب و کارهای فناورانه و نوآورانه توصیه می نماییم.
نمایش��گاه در س��الن های ۳7A و ۳8B و میزهای گفت و گو در بخش VIP سالن ۳5 

برگزار خواهد شد.

   مانور بزرگ مودم های ساخت ایران در نمایشگاه تلکام پالس 
شرکت های تحقیقاتی و تولیدی کشور با توجه به تقاضای زیاد برای انواع مودم های مخابراتی 
و دیتا از جمله 4G ، ADSL ،  VDSL ، ONT و LTE مطالعات و اقدامات بس��یار 
اساس��ی انجام داده اند.این فناوری راهبردی از جانب وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و اپراتورهای ارتباطی بخوبی حمایت شده و مورد استقبال 
مردم عزیز به عنوان کاربران نهایی این محصول قرار گرفته است.در نمایشگاه تلکام امسال، 

مانور بزرگ نمایش و عرضه انواع مودم های ساخت ایران برگزار خواهد شد.

   نمایش توان روترهای بومی در نمایشگاه تلکام پالس 
طراحی و ساخت روترهای بومی در ظرفیت های مختلف از سیاست های راهبردی دولت، 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد. 
روترها در کالس و ظرفیت های گوناگون در الیه های مختلف دسترسی، لبه، انتقال و هسته 
شبکه های ارتباطی و کامپیوتری کاربرد دارد.جایگاه این فناوری برای استقالل و ایمنی 
شبکه ها دلیل اصلی قرار گرفتن این محصول در فهرست فناوری های استراتژیک می باشد. 
سهم باالی نرم افزار در طراحی و ساخت آن نیز از مزیت های دیگر برای تولید روتر بومی 

در کشور است.
 همکاری های همه جانبه دولت و بخش خصوصی، ایران را در این حوزه به جایگاه رفیعی 
رسانده است.توان روترهای بومی، همزمان با موفقیت ها و قابلیت های شرکت های ایرانی در 

رویداد تلکام پالس به نمایش گذاشته خواهد شد.

   دستاوردهای نرم افزاری درتلکام پالس
تلکام پالس فرصتی است برای مشاهده دس��تاوردهای نرم افزاری حوزه ICT که در 

شرکت های ایرانی در سال رونق تولید به ثمر رسیده است.
در این نمایشگاه از ۳2 محصول نرم افزاری رونمایی می شود که :

 - پیاده سازی کامل اینترنت اشیا در اکوسیستم کشاورزی هوشمند.
.5G طراحی پلتفرم توسعه آزاد شبکه -

- سافت فون/سافت سیم.
- نرم افزار تبدیل ارز دیجیتال به پول رایج روی خودپرداز.

- پلتفرم هوش مصنوعی در بخش تشخیص احساس و رفتار بدن.
- پلتفرم شناسایی و کنترل بدافزارها.

- سامانه هوشمند مونیتورینگ شبکه فیبرنوری.
شبکه خود سازمانده بهره مند از هوش مصنوعی.

نمونه هایی از این محصوالت نرم افزاری است.

آینده نگری، داشتن راهبرد اصولی و نگاه رو به جلو در شرکتهای مهندسی، تحقیقاتی و 
تولیدی زمینه ساز تحوالت نرم افزاری دربخش مخابرات بوده است.

برگزاری نمایشگاه تلکام پالس در کنار نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری حکایت 
از ارتباط نزدیک و معاشرت صنعت با دانشگاه دارد.

  نمایش توان تولید داخل گوشی تلفن همراه، تبلت و ساعت هوشمند در 
نمایشگاه تلکام پالس 

طراحی و ساخت گوشی تلفن همراه در نمونه های مختلف با کیفیت و قیمت مناسب 
از سیاست های راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و وزارت صنعت، معدن و 

تجارت می باشد.
رونمایی از آخرین محصول شرکت ارتباط همراه گویا اروند (GLX) یعنی گوشی مدل 
شاهین 2 با امکاناتی نظیر دوربین 48 مگاپیکسلی، حافظه داخلی 128 گیگ همراه با 

شارژ بی سیم و تکنولوژی هوش مصنوعی و NFC در برنامه است.
همچنین رونمایی از پورتال و اپلیکیش��ن محصوالت ایرانی GLX همزمان با افتتاح 
بیش از 70 ش��عبه خدمات پس از فروش این ش��رکت در سراسر کشور انجام خواهد 
ش��د و محصوالت ایران��ی GLX در س��الن ۳7A آماده نمایش به بازدیدکنن��دگان 

می باش��د.
در نهایت، موفقیت ها و قابلیت های شرکت های ایرانی در رویداد تلکام پالس به نمایش 

گذاشته خواهد شد.

سرمقاله

تل��کام پ��اس فرصت��ی اس��ت ب��رای 
مشاهده دس��تاوردهای ش��رکت های 
ایران��ی ح��وزه ICT که در س��ال رونق 

تولید به ثمر رسیده است.

آینده نگری، داش��تن راهبرد اصولی و 
نگاه رو به جلو در شرکت های مهندسی، 
تحقیقاتی و تولیدی زمینه ساز تحوالت 
ن��رم اف��زاری دربخش مخاب��رات بوده 

است.
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مردم باید احساس کنند که در فضای مجازی بی پناه نیستند

وزی�ر ارتباط�ات و فناوری اطالع�ات تأکید کرد که س�اختارهای امنیت 
س�ایبری و مراک�ز آپا باید به نف�ع مردم کار کنند و مردم باید احس�اس 
کنند که یکجایی حواسش به امنیتشان هست و در فضای مجازی بی پناه 

نیستند.

محمدجواد آذری جهرمی در نشست هماهنگی بین مراکز آپا، ادارات کل ارتباطات فناوری 
استان ها و مسئوالن فناوری اطالعات استانداری های کشور با بیان اینکه برخی تصورشان از 
حوزه امنیت این است که اگر مجهز به سیستم های امنیتی شویم دیگر امنیت برقرار می شد، 
گفت: معموالً سازمان هایی با چنین تفکری از جایی ضربه می خورند که تصورشان را ندارند. 
آیا همه دیوارها و محیط ورودی سازمان را می شود حفاظت کرد؟ متر به متر دیوارهای 
مجموعه را نگهبان و دوربین و سیستم های امنیتی گذاشت؟ هزینه اداره مجموعه ای با 

چنین تفکری بسیار زیاد خواهد بود.
وی با بیان اینکه در حوزه امنیت دو نوع تهدید وجود دارد گفت: یک تهدید دسترس��ی 
افراد غیرمجاز به داده های سازمان و دوم تهدید دسترسی افراد مجاز به داده های حساس 
و محرمانه اس��ت که در این زمینه مبحثی وجود دارد تحت عنوان سطوح دسترسی یا 

مدیریت سطوح دسترسی.
وزیر ارتباطات افزود: بنابراین اولین گام مدیریت امنیتی در هر مجموعه ای، مدیریت سطوح 
دسترسی است. مفهومش این می شود که در هر سازمانی تمام داده ها و تمام پردازش ها باید 
طبقه بندی شده باشد. تمام افراد هم باید عنوان طبقه بندی داشته باشند. آن وقت مدیریت 
س��طوح دسترسی در سازمان مشخص می کند که آیا این فرد می تواند به این اطالعات 
دسترسی داشته باشد یا خیر که بسته به محیط ها و مقررات گذاری ها متفاوت خواهد 

بود.
آذری جهرمی تصریح کرد: چند درصد سازمان ها از این مدیریت سطوح امنیتی برخوردار 
هستند. اصالً در کشور ما مدیریت طبقه بندی اطالعات یعنی چه؟ این به هم ریختگی و 
بی نظمی در مدیریت سطوح دسترسی را در مجموعه های مختلف کشور می بینیم و عمده 
درز اطالعات هم ناشی از همین مساله است. این روزها بحث دستبرد به برخی بانک ها 
مطرح  شده و عده ای مدعی شده اند که بانک ها هک شده اند. این در حالی است که بانک ها 
هک نشده بودند، بلکه پیمانکار فنی سابق یک مجموعه از اطالعاتی که به آن ها دسترسی 
داش��ت نسخه پش��تیبان گرفته بود و اکنون با دسترسی به این نسخه در حال تهدید و 

باج گیری است.
وی تأکید کرد: اگر برای آن سازمان مدیریت سطوح امنیتی مهم بود فکر می کنید اجازه 
می داد که مدیر فنی نس��خه ای از اطالعات را در اختیار داش��ته باشد. این مجموعه ها به 
مدیریت سطوح امنیتی دسترسی اطالعات اهمیت نمی دهند بعد که دچار مشکل می شوند 

انتظار دارند که مرکز ماهر تمام مشکالتشان را حل کند.
وزیر کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه عمده شکایت عموم مردم و مراجعاتشان به مراکز 
انتظامی با موضوع کالهبرداری های مالی در فضای مجازی است و این مساله رتبه نخست 
شکایت ها در حوزه فضای مجازی را به خود اختصاص داده است، گفت: اینجا سؤالی که 
مطرح می شود این است که برای مقابله با این کالهبرداری ها چه اقدامات پیشگیرانه ای 

انجام شده است؟
آذری جهرمی با تأکید بر اینکه دالیل و علل وجود ناامنی الزاماً به خاطر در اختیار نداشتن 
سیستم فنی نیست، گفت: برخی فکر می کنند مشکالت جامعه شناسی و اجتماعی و 
سهل انگاری ها و درست نبودن فرایندهای اداری را می شود با یک دکمه حل کرد. بسیاری 
از مسئوالن هم همین عادت را پیداکرده اند که هر جا به مشکلی برمی خورند فکر می کنند 

با یک دکمه یا با یک سامانه می توانند کل مشکالت مملکت را حل کنند.
وی افزود: درحالی که مشکالت امنیتی این گونه قابل حل نیست. اگر فرایندی به لحاظ فنی 
خوش ساخت نباشد نباید از آن انتظار داشت که امن و ایمن باشد. از فرایند ناپایدار نمی شود 
انتظار پایداری داشت. البته این مسائل را مطرح نکردم که ما وظایف فنی خودمان را نادیده 
بگیریم. برای افزایش ضریب امنیت ما هم مسئولیت هایی بر عهده  داریم اما باید بدانیم وجود 

مشکالت امنیتی در فضای سایبری ناشی از نبود ساختارهای مناسب است.
آذری جهرمی تأکید کرد: در یک س��ازمانی به اصول اولیه امنیتی بی اعتنایی کرده اند و 

اطالعات حجیمی درز کرده یا دستکاری شده، بعد می خواهند با یک سیستم فنی به مقابله 
با آن مشکل بپردازند. معلوم است که شدنی نیست؛ بنابراین باید توجه داشته باشیم که 
اولین نکته پیاده سازی و رفتارهای سازمانی سالم و ایجاد تراکنش های خوش ساخت در 

سازمان ها ست.
وی در ادامه گفت: کشوری که دوره ای ۳00 هزار مشترک موبایل داشت و امروز رقم به 
70 میلیون مشترک رسیده طبیعی است که با افزایش تعداد مشترکان مشکالت مبتالبه 

آن افزایش یابد.
آذری جهرمی افزود: اما می بینیم که فالن مسئول می گوید فضای مجازی تبدیل به اولین 
حوزه ش��کایت های مردم تبدیل شده اس��ت. خب این دوستان یا نمی دانند از چه حرف 
می زنند یا خود را به جهالت زده اند. امروزه همه وارد فضای مجازی شده اند. خب معلوم 
است که با حضور بخش زیادی از مردم در این فضا شاهد افزایش بزه هم خواهیم بود؛ اما 
سؤال این است که شما به عنوان منتقد چه ساختاری را برای مقابله با سو استفاده ها ایجاد 

کرده اید. اینکه این فضا را تعطیل کنیم مسائل حل می شود.
وزیر ارتباطات با اش��اره به گزارش اخیر مرکز ماهر گفت: بیش از 1700 اپلیکیش��ین 
باج افزار با تعداد نصب باال کش��ف  ش��ده است که بیشترین این اپلیکیشین ها مربوط 
به فیلترشکن هاس��ت. وقتی دقیق نگاه می کنیم می بینیم یک مافیایی، فیلترش��کن 
درست می کند و عقبه همان مافیا با عقبه مافیای ارزش افزوده یکی است. شک نکنید 
س��ایت های قمار را هم همین جریان راه انداخته اند. بعد که پای صحبت همین افراد 
می نشینیم می گویند بزرگ ترین مشکل کنونی کشور اینترنت و فضای مجازی است 
و باید با آن مقابله کرد. تمام زندگی مردم را می خواهند به هم بزنند تا کاسبی خود را 

به راه بیندازند.
وی افزود: ما در برابر این جریانات هم وظیفه  داریم. البته می شود در برابر این افراد مثل 
خودشان هوچیگری سیاسی کرد ولی با این روش ها کار حل نمی شود؛ اما شما به عنوان 
متولیان امنیت س��ایبری وظیفه  دارید که این مساله را در حوزه مسئولیت خود تبیین 
کنید. عده زیادی در این کشور امیدشان به ما است؛ بنابراین مراکز آپا باید دراین باره هم 

روشنگری کند.
آذری جهرمی در ادامه تأکید کرد: نکته سوم و آخر این است که ما به عنوان سیاست گذاران 
حوزه ای سی تی و مدیرانی که در حوزه اجرا هم وظایفی داریم باید یک هم افزایی میان 
مرکز آپا، سازمان فناوری و سایر مراکز امنیت سایبری برقرار کنیم. اساساً در حال حاضر 

یک حلقه مفقوده ای در حوزه اتصال دانش با حوزه امنیت وجود دارد.
وی تأکید کرد: مثالً مرکز آپا گزارش��ی ارائه می کند که 1700 ب��اج افزار وجود دارد که 
نزدیک به 17 میلیون قربانی گرفته است و یک پلت فرم داخلی هم این باج افزارها را برای 
نصب قرار داده است. خب این گزارشات را تهیه می کنید و پایش را انجام می دهید اما این 
گزارشات و پایش ها چه ثمره ای برای مردم دارد؟ اینکه اطالع داده می شود که این تعداد 
باج افزار وجود دارد تنها باعث افزایش نگرانی مردم می شود. باید حلقه هایی ایجاد تا پس از 

شناسایی امکان برخورد با باج افزارها هم ایجاد شود.
وزیر ارتباطات در خاتمه گفت: باید مردم با مراکز امنیت س��ایبری ارتباط برقرار کنند و 

احساس کنند که در فضای مجازی بی پناه نیستند.
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نگاه ویژه

  حمایت گسترده چین از تولیدکنندگان داخلی تجهیزات مخابراتی
چین به عنوان کشوری که در حال حاضر شرکت های تولیدکننده تجهیزات مخابراتی 
 (Fiber Home) و فایبرهوم (ZTE) زد.تی.ای ، (Huawei) صاحب نامی نظیر هوآوی
را در خود جای داده است، تا سه دهه پیش به عنوان یک واردکننده تجهیزات مخابراتی 
شناخته می شد.  اما با شکل گیری اولین توانمندی ها در تولید تجهیزات مخابراتی بومی در 
این کشور، سیاست های حمایتی مناسب دولت چین در کمتر از چهار دهه توانست نقش 

بسزایی در ایجاد برندهای اصلی تامین تجهیزات مخابراتی در جهان ایفا کند.
این حمایت ها به قدری حائز اهمیت و تاثیرگذار بوده است که بنیانگذار شرکت هوآوی - 
بزرگ ترین شرکت تجهیزات مخابراتی جهان با درآمد 92 میلیارد دالر در سال 2017 - در 
مصاحبه ای عنوان کرد: کمپانی، تازه تاسیس شده بود؛ درحالی که رقبا شرکت های مشهور 
بین المللی با دارایی هایی به ارزش ده ها میلیارد دالر بودند. اگر سیاست های حمایتی 

دولت نبود، هوآوی خیلی زنده نمی ماند.

  رویکرد متمایز موسس شرکت هواوی بر تحقیق و توسعه گسترده داخلی
ش��رکت هوآوی در سال 1988 توسط رن ژنگفی یک بازنشسته سپاه مهندسی ارتش 
آزادی بخش خلق چین و با هدف ساخت سوئیچ های شبکه مخابراتی تاسیس شد. در 
این مقطع 2000 شرکت دیگر در چین با همین هدف فعالیت می کردند، اما بنیانگذار 
هوآوی برخالف سایر شرکت ها، در آن مقطع اصلی ترین استراتژی هوآوی را عدم تکیه 
به انتقال فناوری به وسیله ایجاد کسب وکارهای مشترک (Joint Venture)  با شرکت 
های خارجی می دانس��ت، زیرا ژنگفی معتقد بود خارجی ها هیچ گاه لبه فناوری را در 
اختیار تولیدکنندگان چینی قرار نمی دهند.به همین منظور تمرکز شرکت هوآوی بر 
روی تحقیق و توسعه گسترده داخلی و ساخت سوئیچ هایی قرار گرفت که شرکت های 
خارجی عالقه ای به انتقال آن به چین نداشتند.در کنار رویکرد تجاری درون نگر و متمایز 
هوآوی در چین، دولت و وزارت ارتباطات این کشور نیز حمایت های ویژه ای در راستای 
محدودس��ازی بازار رقبای خارجی و گسترش بازارهای این شرکت به عمل آوردند. این 
حمایت ها با قرارداد تامین سوئیچ های مخابراتی ارتش چین آغاز شد. اندکی پس از این 
قرارداد، دولت چین به موازات ارتقاء کیفی محصوالت هوآوی به تدریج بازار سوئیچ این 
کشور را در اختیار شرکت هوآوی قرار داد تا جایی که در سال 1994 رئیس جمهور چین 
در دیدار با مدیرعامل هوآوی بر جنبه های امنیتی تجهیزات مخابراتی و ارتباطات چین 

مروری بر حمایت های گسترده دولت چین از شرکت هوآوی؛
بزرگرتین تولیدکننده تجهیزات مخابراتی جهان چگونه تأسیس شد؟

کشورهای پیشرو در زمینه تولید تجهیزات مخابراتی، همواره سیاست های حمایتی ویژه ای را برای رشد توانمندی های   داخلی اعمال کرده اند که فصل مشترک اغلب این 
سیاست ها ایجاد بازار داخلی تضمینی به شرط ارتقاء توان فنی و تامین تسهیالت متنوع مالی مشروط به یافتن بازار و مشتریان جدید بوده است. شرکت هوآوی چین یکی از 

نمونه هایی است که با حمایت گسترده دولتی ایجاد شده و بعد از مدتی به بزرگ ترین شرکت تولیدکننده تجهیزات مخابراتی در جهان تبدیل شده است.
اعمال سیاس�ت های هوش�مندانه حمایت از تولید داخل از ابزارهای کلیدی دولت ها در هدایت و رش�د صنایع بومی کشورها به حساب می آید. اغلب شرکت هایی که در 
حوزه های گوناگون امروزه به عنوان برندهای برجسته بین المللی شناخته می شوند در مقاطع مختلف مشمول این حمایت ها بوده اند؛ اما برخی کشورها به دلیل اهمیت و 

جایگاه خاص صنعت تجهیزات مخابراتی، حمایت های ویژه ای را به این بخش معطوف می کنند.

تاکید کرد و پس از آن بخش زیادی از بازار سوئیچ چین در اختیار شرکت های داخلی و 
خصوصا شرکت هوآوی قرار گرفت.

  محدودیت واردات و خریدهای حاکمیتی دو ابزار مهم چین در حمایت از 
هوآوی

در سال 1996 حمایت های دولتی از هوآوی ابعاد گسترده تری پیدا می کند. دولت چین 
در این سال سیاست محدودسازی واردات تجهیزات مخابراتی که مشابه داخلی داشتند را 
اعمال نمود و در کنار قرارداد تامین تجهیزات سیستم مخابراتی، ریل ملی چین را نیز در 
اختیار هوآوی قرار داد.تا سال 1998 اکثر مشتریان هوآوی، مخابرات های استانی چین 
بودند. این شرکت ها اغلب به دلیل محدودیت های مالی امکان پرداخت دفعی و منظم 
هزینه تجهیزات خریداری شده برای استان های کوچک تر را نداشتند.در این موقعیت 
بانک های چینی با ارائه تسهیالت اعتبار خرید داخلی به مبلغ 1.2 میلیارد دالر به شرکت 
هوآوی، از یک سو دریافت به موقع و کامل هزینه تجهیزات فروخته شده را برای هوآوی 
تضمین نمودند و از سوی دیگر با خرید از تولیدکنندگان داخلی را برای مصرف کنندگان 

چینی جذاب تر ساختند.

  توسعه صادرات پس از تقویت در بازار داخلی
در آغاز سال های 2000، حمایت های دولتی عالوه بر بازارهای داخلی برای کسب سهم 
بیشتر از بازارهای خارجی به شکل گسترده ادامه یافت. در سال 2004 بانک توسعه چین، 
تسهیالت اعتباری 5 ساله ای به ارزش 10 میلیارد دالر برای مشتریان هوآوی در بازارهای 
جهانی تخصیص داد و مجموع این تس��هیالت تا سال 2009 به حدود ۳0 میلیارد دالر 

رسید.

  لزوم بررسی نمونه های موفق جهانی در حمایت دولت از تولید داخل
نمونه های بیان شده در باال تنها بخشی از حمایت های دولت چین از شرکت هوآوی و 
سایر شرکت های داخلی این کشور بوده است که بطور خالصه در رفتار تولیدکنندگان 
داخلی به عنوان قهرمانان ملی خالصه می شود. نگرشی که در سایر کشورهای پیشرو در 
تولید تجهیزات مخابراتی نیز وجود دارد.اما در کنار این نگرش، بررسی نمونه های موفق 
جهانی در حمایت دولت از تولید داخل نش��ان می دهد برخالف اغلب سیاس��ت  های 
حمایتی در ایران، نه تنها حمایت از تولیدکنندگان داخلی هیچ گاه به صورت عمومی و بی 
قید و شرط نبوده است. بلکه این حمایت ها همواره مشروط به ارتقاء کیفیت برای رقابت 

در سطح بین المللی و جلب رضایت مصرف کنندگان بوده است.

در کن��ار رویکرد تجاری درون نگ��ر و متمایز هوآوی در چین، 
دولت و وزارت ارتباطات این کشور نیز حمایت های ویژه ای در 
راستای محدودسازی بازار رقبای خارجی و گسترش بازارهای 
این شرکت به عمل آوردند. این حمایت ها با قرارداد تامین 

سوئیچ های مخابراتی ارتش چین آغاز شد.
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تولید ملی

وزیر صمت در بیست و سومین مراسم سالروز ملی صادرات:
امسال و سال آینده، پیرشان اقتصاد ایران توسعه صادرات است

رضا رحمانی افزود: خدا را شاکرم در جمع صادرکنندگان حاضر هستیم، یکی از علتهای 
تاخیر برگزاری مراسم روز ملی صادرات به دلیل همزمانی آن با دهه پایانی ماه صفر بود که 
برای جابجایی آن درخواست های متعدد داشتیم.وی ادامه داد: بنده شخصا تاکید دارم که 
متولی برگزاری مراسم روز ملی صادرات خود اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی 
باش��د چرا که سیاست دولت و وزارت صمت بر این است که محور امور خود م���ردم و 
تشکل های بخش خصوصی باشند.رحمانی خاطرنشان کرد: یکی از راهبردهای اساسی 
برای عبور از تحریمها حضور پررنگ مردم و تشکل های بخش خصوصی در همه عرصه ها 

به ویژه در حوزه اقتصاد است.

  توجه به نظرات بخش خصوصی در تصمیم گیری ها
وی تصریح کرد: امروز به عنوان یک اصل مهم در همه حوزه ها به نظریات اتاق بازرگانی 
و بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی در تصمیم گیری ها توجه می کنیم، به عنوان نمونه 
دستورالعمل رمز ارزها با نظر و مشورت اتاق بازرگانی ابالغ شده است.وزیر صنعت، معدن 
و تجارت در مراسم بیست و سومین سالروز ملی صادرات در سالن اجالس سران گفت: 
مسایل و مشکالت مطروحه در این  مراسم به نوعی جمع بندی مفید و جامعی از مسائل 

حوزه صادرات است که پیگیری آن در دستور کار است.

  رشد عموم تولیدات کاالیی کشور
رحمانی اعالم کرد: علیرغم همه این مش��کالت با توجه به رصد روزانه 44 گروه کاالیی 
تولیدی در کشور همزمان با رصد قیمت 100 قلم کاالی مصرفی مردم در سطح بازار، که 
در حال انجام است؛ طبق آمار 7 ماهه موجود از 44 قلم کاالی تولیدی به جز دو گ�روه 
(خودرو و آلومینیوم) در سایر گروه ها با رشد تولید مواجه هستیم.وی ادامه داد: ظرفیت 
تولید خالی در برخی رش��ته ها داریم، به عنوان نمونه بالغ بر 50 درصد ظرفیت تولید 
کاش��ی و سرامیک خالی است و همچنین در آرد و شیرینی و شکالت و...، هم ظرفیت 

خالی داریم.

  ضرورت تامین نقدینگی برای تکمیل ظرفیت خالی تولیدی کشور
وزیر صمت تصریح کرد: این یک واقعیت است که علیرغم رشد تولید، ظرفیت خالی هم 
داریم، فعالس��ازی ظرفیت های خالی تولید جزو برنامه های امسال این وزارتخانه است.
رحمانی خاطرنشان کرد: نیاز به سرمایه در گردش و تامین مالی واحدهای تولیدی برای 
افزایش ظرفیت تولید و فعالسازی ظرفیت های خالی باید مد نظر قرار بگیرد.وزیر صنعت، 
معدن و تجارت در مراسم بیست و سومین سالروز ملی صادرات در سالن اجالس سران 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بیست و سومین مراسم سالروز ملی صادرات در سالن اجالس سران گفت: اهمیت حضور دکتر جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در این 
مراسم در روزهایی که دولت بودجه را بررسی می کند برای ما بسیار مهم است.

گفت: افزایش نرخ ارز باید سبب جهش صادراتی بشود، اشکاالت ساختاری برای نیل به 
این هدف باید اصالح بش��ود.رحمانی تاکید کرد: به دنبال ش��یوه های نوین تامین مالی 
هستیم، نظام بانکی باید تقویت بشود و این نیازمند همکاری و همراهی مشترک است.وی 
خاطرنشان کرد: علیرغم تغییر نرخ ارز علت عدم رشد چند برابری و جهشی صادرات، برخی 

اشکاالت ساختاری و عدم تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی بوده است.

  ضرورت ایجاد زیرساخت های موردنیاز صادرات
رحمانی تصریح کرد : زیر ساختهایی مانند صنایع بسته بندی نوین، صنایع سورتینگ و 
پایانه صادراتی باید ایجاد شوند، لذا مشکالت باید اولویت بندی شده و همچنین در این 
حوزه تخصیص منابع باید حساب شده باشد.وزیر صمت اعالم کرد: در سایه اراده مشترک 
و تجمیع توان همه بخش ها و تخصیص صحیح منابع، با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه، 
نیروی انس��انی و سایر فرصت ها و مزیتهای موجود می توانیم گام های بزرگی در عرصه 

صادرات کشور برداریم.

  رشد ۱۷ درصدی وزنی صادرات
رحمانی گفت: در 7 ماهه نخس��ت امسال، صادرات کش��ورمان از لحاظ وزنی 17 درصد 
افزایشی بوده است، صادرات به کشورهای همسایه تا 1400 را می خواهیم دو برابر کنیم.

وی افزود: الحاق به پیمان اقتصادی اوراسیا یک فرصت بزرگ صادراتی برای کشور است، در 
موافقتنامه با اوراسیا، کشورهای عضو 502 قلم کاال با 56 درصد تخفیف را به ما ترجیح 
داده اند و ما ۳60 قلم کاال با ۳2 درصد تخفیف را به کشورهای اوراسیا ترجیح دادیم، 

تشکلها و بخش خصوصی از این فرصت باید نهایت استفاده کنند.

  صادرات پیشران اقتصاد ایران
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: توسعه صادرات جزو 7 برنامه محوری ماست و باور 

داریم که امسال و سال آینده پیشران اقتصادی ما همین صادرات است.
رحمانی تاکید کرد: صادرات کاالهای کیفی باید در دستور کار قرار بگیرد، ذیل برنامه توسعه 

صادرات 4 برنامه داریم که صادرات به کشورهای همسایه در این راستاست.

نیاز به س��رمایه در گردش و تامین مال��ی واحدهای تولیدی 
برای افزایش ظرفیت تولید و فعالس��ازی ظرفیت های خالی 

باید مد نظر قرار بگیرد.
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عضو هیات رییسه   کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس ش��ورای اس��المی، گفت: باید واردات 
هر کاالی تولید داخل که ظرفیت تکمیل نیاز 
کشور را داشته باش��د، ممنوع شود و در غیر 
این صورت، واردات خیانت به بخش تولیدی 
است که در داخل انجام می شود.حجت االسالم 
سیدجواد حسینی کیا، در گفت وگو با سیتنا 
پیرام��ون واردات و فروش کاالهایی همچون 
مودم با مصارف عمومی که توان تولید داخل 
آن ها وجود دارد در برخی سایت های اینترنتی، 
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 باشد، ممنوع شود و در غیر این 
صورت، واردات خیانت به بخش تولیدی است که در داخل انجام می شود.عضو هیات رییسه   کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس پیرامون فروش مودم های خارجی تحت گارانتی برندهای ایرانی در سایت های اینترنتی، 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 می خواهیم که این موارد را بررسی کنند، ما نیز پس از دریافت 

گزارش پیگیری های الزم را خواهیم داشت و نگرانی بابت برخورد با این گونه تخلفات وجود ندارد.

ماهی که 
گذشت

حمایت از فن بازارها افزایش خواهد یافتبازار بزرگ شهرداری تهران برای استارتاپ ها

باید واردات هر کاالی تولید داخل که ظرفیت تکمیل نیاز کشور را دارد، 
ممنوع شود

معاون علمی وفناوری رییس جمهور با بیان اینکه شهرداری تهران بازار 
بزرگی برای تمامی اس��تارتاپ ها دارد،  گفت: شهرداری به جای آنکه 
به دنبال منابع سنتی برای توسعه خود و بهبود شهر باشد، می تواند 
بخش زیادی از این منابع را از محل توس��عه اس��تارتاپ ها به دست 
آورد که این اقدام برای شهر تهران نیز می تواند منبع جدید درآمدی 

محسوب شود.
دو تفاهم نامه همکاری با عناوین »ایجاد زیرساخت برای خودروهای 
پیشرفته با ایجاد یک مرکز نوآوری« و همچنین »شناسایی و توسعه 
پهنه های نوآوری« توس��ط س��ورنا س��تاری معاون علمی و فناوری 

رییس جمهور و پیروز حناچی شهردار تهران به امضا رسید.
سورنا ستاری معاون علمی ریاست جمهوری در مراسم امضای این 
تفاهمنامه با تشکر از حناچی بابت داشتن نظر مثبت نسبت به اتفاقاتی 
که در حوزه فناوری رخ می دهد، گفت: به نظرمان تهران پتانسیل های 
زیادی برای مطرح شدن به عنوان یک شهر هوشمند را دارد. هر چند 
که در حال حاضر نیز بر اساس گزارش شاخص های جهانی نوآوری 

Gii تهران در میان 50 شهر برتر فناور جهان جای دارد.
س��تاری با بیان اینکه یکی از بحث های جدید که این روزها مطرح 
می ش��ود، موضوع ناحیه های نوآوری است، تصریح کرد: توسعه این 
نواحی به خصوص در اطراف دانش��گاه ها جدی است که این مساله 
س��بب می شود بخش خصوصی نیز در بافت فرسوده سرمایه گذاری 
کند که نمونه آن را در اطراف دانشگاه صنعتی شریف می بینیم که 

کارخانه نوآوری آزادی با حضور ۳500 جوان فعالیت می کند.
معاون علمی رییس جمهور با بیان این که مراکز نوآوری با نقش آفرینی 
ش��هرداری ها و عزم مردم جامعه برای حمایت از فعاالن زیس��ت بوم 
نوآوری به رونق می رسند و مشکالت را حل می کنند، اظهار کرد: این 
پهنه ها ضمن افزایش تولید ناخالص داخلیGDP  کشور را به سوی 

توسعه پایدار سوق می دهند.
وی با بیان اینکه ش��هرداری تهران همواره به توس��عه حوزه فناوری 
کمک کرده، اما این تفاهم نامه سبب می شود که برنامه ریزی دقیقی 
در خصوص توس��عه نواحی نوآوری در تهران داش��ته باشیم، گفت: 
کمتر شهری را به مانند تهران داریم که چنین پتانسیلی برای توسعه 

نوآوری و هوشمندسازی داشته باشد.
ستاری با بیان اینکه ایجاد مراکز نوآوری در حوزه حمل و نقل هوشمند 
نیز یکی دیگر از برنامه های مورد توافق طرفین است، اظهار کرد: در 
راستای استفاده از تکنولوژی های نوین بحث استفاده از خودرو و موتور 

برقی با اتکاء به تکنولوژی داخل، توسعه می یابد.

سورنا ستاری بر لزوم تولید محصول فناور با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی تاکید کرد و روند کلی 
شبکه فن بازارهای کشور را رو به رشد ارزیابی کرد.

سیزدهمین نشست سراسری فن بازارهای منطقه ای و تخصصی کشور با حضور معاون علمی و فناوری رییس 
جمهوری و جمعی از فعاالن شبکه فن بازار سراسر کشور برگزار شد. 

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ضمن اظهار رضایت از فعالیت های انجام گرفته در شبکه فن بازار 
کشوراظهار کرد: خوشبختانه شاهد عقد ۳2 قرارداد با حجم سرمایه گذاری بیش از 90 میلیارد تومان بودیم 
که نمونه ای است از فعالیت های امید بخش انجام گرفته در شبکه فن بازار. وقتی این حجم از فعالیت را با 
نشست های اول و دوم شبکه فن بازارهای سراسر کشور مقایسه می کنیم، به وضوح شاهد یک رشد صعودی 

در این حوزه هستیم.
وی با اشاره به تالش های انجام گرفته در دیگر حوزه ها افزود: همین نمودار و الگوی رشد در بخش شرکت های 
دانش بنیان نیز قابل تشخیص است، در سالهای اول با تعداد محدودی از این شرکت ها آغاز به کار کردیم و 
امروز شاهد حضور بیش از 4000 شرکت فعال دانش بنیان در عرصه های مختلف هستیم. مطمئن هستم که 

در نشست سال بعد فن بازارهای کشور شاهد رشد بسیار بیشتری در فعالیت این شبکه خواهیم بود.
ستاری با اشاره به برنامه های حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بیان کرد: در آینده حمایت 
از فن بازارها قطعاً بیشتر خواهد شد، بنده به نوبه خودم موافق هستم که حمایت بخش دولتی از این شبکه 
افزایش یابد، ولی باید این موضوع مد نظر قرار گیرد که این همکاری باید در جهت کاهش ریسک باشد و قرار 

نیست که جای سرمایه  گذاری بخش خصوصی را بگیرد.
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با تصمی��م هیأت مدیره  هم��راه اول، دکتر مهدی 
اخوان بهابادی به عنوان مدیرعامل جدید اپراتور اول 
معارفه و از زحمات دوساله مهندس حمید فرهنگ 

در این سمت تقدیر شد.
حمید فرهنگ که س��ابقه  مدیرعاملی رایتل را در 
کارنامه داش��ت، پس از 12 سال مدیرعاملی وحید 
صدوق��ی ب��ر هم��راه اول، از دی ماه س��ال 1۳96 
جایگزین وی شد و نهایتا با تصمیم هیات مدیره  این 
اپراتور، از مدیرعاملی اپراتور اول خداحافظی کرد و 

مهدی اخوان بهابادی، رئیس سابق هیات مدیره همراه اول به عنوان مدیرعامل این اپراتور انتخاب شد.
در سوابق اخوان بهابادی »رئیس هیأت مدیره همراه اول«، »قائم مقام رئیس سازمان صداوسیما در امور 
فناوری و رسانه های نوین«، »دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی«، »عضو حقیقی شورای 
عال��ی فضای مج��ازی«، »معاون آموزش و پژوهش وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات« و »رئیس مرکز 

تحقیقات مخابرات ایران« به چشم می خورد.
وی که دانش آموخته رش��ته برق(گرایش مخابرات) در مقطع دکترا از دانشگاه تهران است، موفق شده 
عناوینی همچون »کس��ب رتبه اول کنکور سراسری سال 1۳75«، »کسب رتبه اول کنکور کارشناسی 
ارشد سال 1۳78«، »کسب رتبه اول المپیاد دانشجویی برق کشور در سال 1۳79«، »انتخاب به عنوان 
دانشجوی نمونه سال کشور در سال 1۳79«، »فارغ التحصیل مقطع کارشناسی با کسب رتبه اول دانشکده 
فنی دانشگاه تهران(در میان تمامی رشته ها) در سال 1۳79«، »به اتمام رساندن دوره کارشناسی ارشد در 
یک سال و فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد با کسب رتبه اول دانشکده فنی دانشگاه تهران(در میان 
تمامی رشته ها) در سال 1۳80«، »برگزیده طرح 110 جوان نمونه کشور در سال 1۳81«، »معرفی به 
عنوان برگزیده علمی ربع قرن کشور در سال 1۳82 از سوی دولت« و »عضو هیات علمی دانشکده برق و 

کامپیوتر دانشگاه تهران از سال 1۳87 تا 1۳90« را در کارنامه علمی و دانشگاهی خود جای دهد.

معاون فن��اوری و نوآوری وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات از تعریف پروژه های پیشران 
در راستای اقتصاد مقاومتی خبر داد و گفت: 
از جمل��ه این پروژه ها می توان به تش��کیل 
زیست بوم تلفن همراه با نگاه حمایت از تولید 
داخل اشاره کرد. دکتر سید ستار هاشمی 
در مراس��م امضای تفاهم نام��ه میان بنیاد 
ملی نخبگان، سازمان صدا و سیما و وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات که در راستای 
اجرای طرح احمدی روشن صورت گرفت، به 
بیان اهداف و ماموریت های معاونت فناوری و 
نوآوری وزارت ارتباطات اشاره کرد و افزود: در 

این معاونت طرح اقتصاد مقاومتی با عنوان »کریدور فاوا« تعریف شده است.
وی با بیان اینکه در این طرح تعدادی پروژه های پیش��ران در نظر گرفته ش��ده اس��ت، اظهار کرد: از جمله 
پروژه های پیشران تعریف شده در این طرح می توان به طرح کمک به تشکیل زیست بوم تلفن همراه با نگاه 
حمایت از تولید داخل اشاره کرد.هاشمی در این باره توضیح داد: زمانی که صحبت از تلفن همراه می شود، 
مولفه های متعددی در این زیس��ت بوم نقش ایفا می کنند که این مولفه ها از تولید س��خت افزار تا تشکیل 

استارتاپ ها و پیاده سازی نرم افزارها برای ارائه خدمات و سرویس ها می شود.
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، بیگ دیتای شکل گیری اینترنت اشیاء و منطبق بر نیاز و نسل پنجم 
اینترنت را از دیگر پروژه های پیشران طرح اقتصاد مقاومتی این وزارتخانه نام برد و یادآور شد: ایجاد ارتباط 
میان نهادهای مختلف از جمله ضرورت های مورد نیاز امروز کشور ما است. چرا که در این ارتباطات عالوه بر 

شناسایی نخبگان از هسته های نخبگانی در رفع معضالت کشور بهره گرفته می شود.
هاشمی با اشاره به امضای تفاهم نامه با بنیاد ملی نخبگان خاطرنشان کرد:  در معاونت فناوری وزارت ارتباطات 

آمادگی داریم که با تمام توان از توانمندی های نخبگان در راستای حل مسئله کمک بگیریم.

ماهی که 
گذشت

مفهوم »تحول دیجیتال« نیازمند تعریف و 
طبقه بندی است

کمک به تشکیل زیست بوم تلفن همراه در وزارت ارتباطات

با خداحافظی حمید فرهنگ از همراه اول؛ 
مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل اپراتور اول شد

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران، گفت: حفظ جایگاه 
رهبری بازار ICT نیازمند رعایت یکسری الزامات، نظیر تعریف و طبقه 

بندی چشم انداز برنامه استراتژیک »تحقق رویای دیجیتال« است.
علی بقایی در جلسه معارفه مدیرعامل جدید همراه اول ضمن تقدیر 
و تشکر از فعالیت های حمید فرهنگ در طول 2۳ ماه حضور در این 
شرکت و برشمردن اقدامات ارزنده وی نظیر تدوین و اجرای برنامه پنج 
ساله استراتژیک همراه اول، ابراز امیدواری کرد که آقای اخوان بهابادی 
با همراهی و همکاری هیات مدیره و بدنه اجرایی شرکت بتواند اهداف 

این برنامه استراتژیک را تحقق ببخشد.
رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران با بیان اینکه آقای اخوان 
بهابادی به مدت دو سال در رأس هیات مدیره همراه اول حضور داشته 
و به مدیریت شرکت از منظر کالن پرداخته است، اظهار کرد: در این 
ش��رایط، بهترین گزینه برای تصدی مقام اجرایی شرکت خود ایشان 
است و انشااهلل با حمایت هایی که هیات مدیره دارند، بتوانند جایگاه 

همراه اول را به عنوان رهبر بازار ICT کشور حفظ کنند.
وی اجرای فاز هشتم برنامه توسعه شبکه را از اقدامات پر زحمتی دانست 
که هم زمان با اعمال تحریم های ظالمانه علیه ایران و س��خت شدن 
روال انتقال پول صورت گرفت و عنوان کرد: همین موضوع باعث شد تا 
هزینه سرمایه گذاری های شرکت افزایش یابد و زمینه جهش در برنامه 
استراتژیک فراهم شود؛ لذا از آقای اخوان می خواهیم هر یک روز کاری 
را تبدیل به دو یا س��ه روز کاری کنند تا بتوانیم از جایگاه اول مان در 
بازار ارتباطات و فناوری اطالعات چه از منظر تعداد مشترکان، درآمد، 

مباحث فنی و بازار حراست کنیم.
بقایی با تأکید بر اینکه حفظ جایگاه رهبری بازار ICT نیازمند رعایت 
یکسری الزامات نظیر تعریف و طبقه بندی چشم انداز برنامه استراتژیک 
»تحقق رویای دیجیتال« است، اذعان کرد: نهضت تحول دیجیتال چند 
ماهی می ش��ود که در سطح شرکت آغاز شده و تمامی بازار ICT و 
سهامداران منتظر هستند تا ببینند برای این مهم، درصدد انجام چه 
کارهایی هستیم؛ پیش از هر چیز نیاز داریم تحول را به سطوح »درون 
سازمانی«، »برون سازمانی(حوزه کسب و کار)« و »زیرساخت  شبکه« 
تقسیم بندی کنیم. بقایی تحول کسب و کاری را سخت تر از تحول 
 Beyond Core سازمانی دانست و ابراز کرد: در برنامه استراتژیک الیه
را با نگاه به همین این بُعد درنظر گرفتیم و ش��رکت »حرکت اول« را 
هم برای تحقق این الیه و تقویت کسب و کارهای دیجیتال به صورت 
مستقل در نظر گرفتیم. رئیس هیات مدیره همراه اول با تأکید بر اینکه 
این اپراتور یک بنگاه اقتصادی است، اظهار کرد: همانطور که ICT به 
مرور وارد دیگر صنایع نظیر سالمت، بانکداری و... می شود، باید بدانیم 
تنها با روحیه کار تیمی و انسجام می توانیم برنامه های کالن شرکت را 
تحقق بخشیده و به سر منزل مقصود برسانیم که امیدواریم با انتصاب 

مدیریت جدید به این مهم جامه عمل پوشانده شود.
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توس��عه ش��هری  و  برنامه ری��زی  مع��اون 
شهرداری تهران در ارتباط با هوشمندسازی 
تهران به توس��عه پروژه های محله محور در 
س��ال آینده اش��اره کرد و گفت: این اتفاق، 
فرصتی اس��تثنایی برای طرفداران و فعاالن 
شهر هوشمند اس��ت که خدمات خود را نه 
در س��طوح کالن بلکه در سطح محله ارائه 

دهند.
حامد مظاهری��ان هدف محل��ه محوری را 
دخیل بودن مردم در ارزیابی پروژه ها، انتخاب 
و اولویت بندی آن ها و مشارکت شهروندان 
دانست و افزود: این فرصت بی نظیری است 
برای شهر هوشمند که خدمات واقعی را در 

سطح محله به شهروندان ارائه کند.
معاون برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری 
تهران یکی از اهداف شهر هوشمند را نزدیک 
کردن این دو پروس��ه به یکدیگر دانس��ت و 
گفت: اگر بتوانیم در ارائه خدماتمان، مشارکت شهروندان را جلب کنیم و اگر شفافیت پروژه ها بیشتر 
باشد و مردم نظارت بیشتری بر آن ها داشته باشند، در ارائه خدمت، انتفاع مردم و سطح رضایتمندی 

آنان مؤثر واقع می شود.

ماهی که 
گذشت

بررسی درخواست تأسیس مرکز طراحی و توسعه 
فناوری های نوین مالی بین المللی در دولت

ضریب نفوذ همراه اول به ۷4، ایرانسل به 60 و رایتل به 5 رسید

محله محوری، فرصت استثنایی فعاالن شهر هوشمند

مرکز همکاری های تحول و پیش��رفت ریاس��ت جمهوری به منظور 
بهره برداری از فناوری های نوین پرداخت بین المللی و نورآوری مالی با 
تأکید بر ارائه راهکارهایی مستقل از ارزهای جهانی مانند دالر و یورو 
پیشنهاد تأسیس یک مرکز طراحی و توس��عه را به دولت ارائه کرده 

است.
پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت، اعالم کرد: یکی از جدیدترین 
تکنولوژی  هایی که در سالیان اخیر برای تسهیل مبادالت تجاری در 
دنیا بکارگرفته می  شود و به واسطه سرعت و کارایی باال، هزینه پایین 
و امنیت قابل توجه مبادالت ارزی فراگیر ش��ده، فناوری بالکچین و 
استفاده از رمز ارزها در بستر آن است. فناوری زنجیره بلوک، بخشی از 
فناوری  های دفاتر کل توزیع شده است که در آن سوابق تراکنش  ها در 

زنجیره  های متصل به یکدیگر ذخیره می  شود.
این فناوری، امکان معامله بین دو نفر را در سطح جهانی در کسری از 
ثانیه با کمترین هزینه  کارمزد تراکنش، ممکن ساخته و نقش طرف 
سوم و هزینه  های مترتب بر حضور آن را از بین می  برد. فناوری یاد شده، 
کاربردهای گوناگونی در حوزه کسب وکار، بیمه، حمل و نقل، مالیات 
و ... دارد. یکی از محصوالت این فناوری، رمز ارز اس��ت به گونه  ای که 
معامالت بین افراد در فضای فناوری دفاتر توزیع شده، به وسیله ارزهای 

دیجیتال و از طریق فرآیندی به نام استخراج رمز ارز صورت می گیرد.
هم اکنون در کش��ور، رویکرد اصلی تأمین و انتقال ارز، از مسیر نظام 
بانکی بین المللی انجام می ش��ود. به دلیل وجود س��امانه هایی مانند 
سوئیفت، اطالع از مبدا و مقصد ارز به سادگی امکان پذیر بوده و اعمال 
تحریم و فشار بر ذخایر بانکی ایران و بانک های طرف تعامل با ایران 
بسیار ساده است.در شرایط فعلی اقتصاد کشور، کلیه کارها و امورات 
بانکی می بایست به صورت نیابتی و از طریق شبکه تراستی ها انجام 
پذیرد. رویکرد استفاده از ظرفیت تراستی ها دارای یک مالحظه بسیار 
مهم با عنوان سازو کار اعتماد است. در رویکرد سنتی معموال با تضامین 
ملکی و بانکی یا اعتماد به اشخاص، این موضوع مدیریت می شود که 

مخاطرات و مشکالت زیادی را در پی داشته و خواهد داشت.
از ای��ن رو با فرصت های ایجاد ش��ده در خصوص فناوری بالکچین و 
ابزارهای نوین تسویه در دنیا پیشنهاد می شود تا ساختاری به منظور 
پیگیری و اس��تفاده از این فرصت ها ایجاد گردد. این ساختار می تواند 
با هماهنگی و جهت دادن به تالش ها در کشور، میزان قابل قبولی از 
اثرگذاری را بر توسعه و تنوع  بخشی به ابزارهای تسویه و تضمین در 
تبادالت بانکی ایجاد نماید.بنابراین مرکز همکاری های تحول و پیشرفت 
به منظور تسهیل و گسترش روابط اقتصادی با سایر کشورها پیشنهاد 
تأسیس مرکز طراحی و توسعه فناوری های نوین مالی بین المللی را با 
هدف ایجاد بستر قانونی، سازوکار و رویه های اجرایی الزم و کارآمد به 
هیئت دولت ارائه کرده است.گفتنی است،  این پیشنهاد هم اکنون در 

حال رسیدگی در کمیسیون اقتصادی هیئت دولت است.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آخرین گزارش آماری خود که تا پایان سه ماهه  دوم سال جاری 
(شهریور 98) ارائه شده است، وضعیت توسعه  تلفن همراه، تعداد مشترکان، میزان ضریب نفوذ و سهم بازار 

اپراتورهای تلفن همراه را بررسی و وضعیت ارتباطی کشور را تشریح کرده است.
جدیدترین آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا پایان شهریورماه سال جاری، نشان می دهد که 

میزان »ضریب نفوذ« همراه اول به 74,۳1، ایرانسل به 60,07 و رایتل به 5,۳2 رسیده است.
نمودار »سهم بازار« اپراتورهای همراه هم حاکی از سهم بازار 5۳ درصدی همراه اول، 4۳ درصدی ایرانسل و 4 
درصدی رایتل است. تعداد سیم کارت های واگذار شده  همراه اول تا پایان شهریورماه سال جاری 86,945,5۳8 
است که تعداد 61,7۳1,524 مشترک فعال دارد. تعداد سیم کارت های واگذار شده  ایرانسل 85,025,651 
است که تعداد 49,899,998 مشترک فعال دارد و سیم کارت های واگذار شده  اپراتور رایتل نیز 9,40۳,81۳ 
است که تعداد 4,420,146 مشترک فعال دارد. این آمار حاکی از آن است که از میزان سیم کارت های واگذار 
شده  همراه اول، 20,1۳0,098 خط دائمی و 66,815,440 خط اعتباری می باشد. خطوط فعال دائمی اپراتور 

اول هم 18,6۳6,665 و خطوط فعال اعتباری این اپراتور 4۳,094,859 است.
در ایرانسل میزان خطوط واگذار شده دائمی ۳,5۳5,4۳2 و خطوط واگذار شده  اعتباری 81,490,219 است 
که میزان خطوط فعال دائمی ایرانسل 2,48۳,911 و میزان خطوط فعال اعتباری این اپراتور 47,416,087 
می باشد. در رایتل نیز 150,574 خط واگذار شده دائمی و 9,25۳,2۳9 خط واگذار شده هم اعتباری است که 

خطوط فعال دائمی رایتل 95,901 و خطوط فعال اعتباری این اپراتور هم 4,۳24,245 است.
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چارچوب همکاری سازمان ها با »ساتا« توسط قانون حمایت شود

لزوم همکاری دوجانبه پژوهشگاه ICT و شرکت ارتباطات زیرساخت در توسعه  فناورانه

دستاوردهای حقوقی، قوانین و مقررات ساتا در حالی در جلسه سوم فروم اشتراک گذاری و 
تحلیل اطالعات تهدیدات سایبری پژوهشگاه ICT ارائه شد که بر لزوم وجود قانونی برای 

حمایت از چارچوب همکاری سازمان ها با ساتا تاکید شد.
جلس��ه سوم فروم اشتراک گذاری و تحلیل اطالعات تهدیدات سایبری با ارائه مجری و 
مسئول تیم های پروژه ISAC (نسرین تاج و نگار خواجه الدین) درحوزه مباحث حقوقی، 
 ICT قوانین و مقررات جهت پیاده س��ازی س��اتا دوش��نبه 11 آذر در محل پژوهشگاه

برگزارشد.
افس��انه معدنی مجری پروژه و مسئول نشست در ابتدای این جلسه با معرفی بخشی از 
دس��تاوردهای حاصل از دو س��ال پژوهش در حوزه اشتراک گذاری اطالعات، به تشریح 
س��رفصل های نشست این جلسه یعنی بررس��ی های مربوط به حوزه قوانین و مقررات 
اشتراک اطالعات جهت حفاظت از زیرساخت های حیاتی، معرفی و مقایسه مدل و قواعد 

اشتراک اطالعات و ارایه گمنام سازی اعمال شده بر روی سامانه ساتا پرداخت.
وی با اشاره به اینکه ISAC ، مرکزی در داخل اکوسیستم اشتراک اطالعات است و هدف 
از این جلس��ه، شناسایی اجزای اصلی آن و نحوه برقراری ارتباط بین این اجزا با رویکرد 
شناسایی بر قوانین حاکم بر این ارتباطات است، اینگونه ادامه داد: مراجع قابل استناد در 
این پژوهش ها، قوانین و اس��ناد موجود داخلی و خارجی بود که بر اساس آن، مشخص 

شد بخشی از اسناد باید در قالب قوانین در زمینه اشتراک اطالعات به همگان ابالغ شود 
و در نهایت  الزم است مراجع قانون گذاری با نهایی کردن این قوانین، جزئیات آن را در 
اختیار ذی نفعان قرار دهند. دسته دیگری از اسناد، سیاست های تعیین شده توسط ساتا، 
می باشد و در اختیار مدیران و کارشناسان مرتبط با این مرکز گذاشته می شود. همچنین 
دستورالعمل ها و نیازمندی های فنی در قالب گروه دیگری از اسناد از سوی مرکز ساتا تهیه 
می شود.معدنی همچنین اعالم کرد: خط مشی اشتراک اطالعات و هشدارهای سایبری و 
سند پیش نویس الزامات و مقررات انتقال و اشتراک اطالعات، بخشی از اسناد تنظیم شده 

کنونی است که می توان از آنها استفاده کرد.
بر اساس این گزارش یکی دیگر از مواردی که در این فروم مورد اشاره قرار گرفت، نیازمندی های 
 ICT مربوط به سازمان های سطوح باالتر بود. بر این مبنا، خط مشی های حفاظت از سکتور

باید به صورت دقیق و شفاف مشخص شود و در اختیار ساتا قرار گیرد.
از سوی دیگر، قوانین مورد نیاز برای تعامل باید به صورت دقیق و شفاف از سوی مقامات 
و نهادهای قانون گذار تعیین شوند. سازمان هایی که به سطوح باالتر از ISAC تعلق و با 
آن تعامل مستقیم دارند، باید اطالعات جامع، کافی و شفاف در رابطه با داده ها و خدمات 
مورد نیاز و نحوه ارتباط را در اختیار ISAC بگذارند و عالوه بر این مساله، مقرراتی که از 

نظر مقامات باالتر ISAC الزم االجراست، باید به این مرکز اطالع داده شود.
در این جلسه از فروم به برخی از سند روش های اجرایی پیاده سازی شده از قبیل روش 
اجرایی عضویت اختیاری و اجباری، افزایش سطح عضویت، اتمام عضویت در ساتا، روال 

انضباطی در ساتا، آگاهی وضعیتی سایبری و تحلیل اطالعات تهدید اشاره شد.
جلسه سوم فروم اشتراک گذاری و تحلیل اطالعات تهدیدات سایبری در حالی به پایان 
رسید که بر لزوم حمایت قانونی از چارچوب همکاری سازمان ها با ساتا تاکید شد تا از 
عواقب ناشی از اشتراک اطالعات مصون بماند. همچنین تعیین مراجع ذی صالح برای 
ال��زام چارچوب ها و کنترل های حریم خصوصی از موارد حائز اهمیت در این فروم بود. 
یکی دیگر از جمع بندی های این فروم، در خصوص اطالعات اعضای سرویس گیرنده بود 
که نزد ساتا به امانت است و بر این مبنا، طبق توافق، اطالعات مشتریان به نهادی گزارش 
نمی شود. در انتهای جلسه نیز مجری و ارائه دهندگان به  پرسش های مدعوین در این 

زمینه پاسخ گفتند.

جلسه مشترک هیات رئیسه پژوهشگاه ICT با هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت 
برگزار و بر اجرایی شدن نتایج همکاری دوجانبه بین طرفین تاکید شد.

دکتر وحید یزدانیان در ابتدای این جلسه که 10 آذر در محل شرکت ارتباطات زیرساخت 
برگزار ش��د، اظهار کرد: فضای جدید حاکم بر مدیریت شرکت ارتباطات زیرساخت و 
تحوالتی که در پژوهش��گاه ICT به وقوع پیوست�ه، نوی���د بخش هم���کاری های 

دوجانبه است.
وی ادامه داد: پژوهش��گاه ارتباطات و فناوری اطالعات در راس��تای اجرای پروژه های 
ارتباط��ی با جدیت کامل آمادگی دارد تا با برق��راری تعامل فناورانه و اجرای پروژه ها، 

توسعه فناوری ارتباطات و اطالعات در کشور را سرعت بیشتری ببخشد.
یزدانیان تاکید کرد: پژوهشگاه ارتباطات به عنوان پیشران فناوری حوزه ICT آمادگی 

دارد نیازهای پژوهشی تحقیقاتی شرکت های فعال این حوزه را برآورده کند.
همچنین مهندس حمید فتاحی مدیرعامل زیرس��اخت در ادامه این جلسه صمیمی، 
بر همکاری ش��رکت ارتباطات زیرساخت و پژوهش��گاه ICT تاکید و اظهار کرد: این 
همکاری باید به ایجاد تحرک در پژوهشگاه ارتباطات و همچنین بروز نتیجه در شرکت 

زیرساخت منتهی شود.
به گفته فتاحی، نکته مهم در این همکاری ها این اس��ت که خروجی پژوهش��گاه در 

شرکت های فعال، اجرایی شود.
مدیرعامل زیرساخت همچنین ضمن ابراز امیدواری از ایجاد حرکت و تحول جدید در 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: این همکاری می تواند منافع مورد نیاز 
هر دو طرف را تامین کند و این مساله هر چه دقیق تر و حرفه ای تر انجام شود، نتیجه 

بهتری خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، در این جلسه معاونین و مدیران پژوهشگاه و شرکت زیرساخت نیز 
نقطه نظرات خود را جهت توسعه همکاری های دوجانبه مطرح کرده و راه های ارتقای 

ظرفیت همکاری ها، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
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زهرا طاهری

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تاکید بر اینکه عدم مدیریت درست شبکه های اجتماعی سبب شد تا برای مدیریت اغتشاشات، شورای امنیت کشور مجبور به 
قطع اینترنت شود، گفت: اگر وضعیت شبکه  های اجتماعی خارج پایه را مدیریت می کردیم الزم نبود مانند عصر حجر اینترنت کشور قطع شود.

اگر شبکه های اجتماعی ساماندهی می شد، الزم نبود مانند عصر حجر اینترنت قطع شود. آنچه در شرایط اخیر شاهد بودیم، آزمون شبکه ی ملی اطالعات نبود، راهبرد 
آمریکا مبنی بر معرفی ایران به عنوان یک مهاجم آنارشیست در فضای سایبری است

   درگیر با مثلث متخاصم غربی، عبری، عربی هستیم
س��ردار دکتر غالمرضا جاللی، رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل در اولین مجمع فعاالن 
بسیجی و جهادی دفاع سایبری کشور با بیان اینکه کشور ما امروز در یک درگیری سینه به 
سینه و نزدیک با استکبار قرار دارد، اظهار داشت: در این جنگ با یک مثلث، غربی، عربی، 

عبری روبه رو هستیم که علیه کشور ما اقدامات خصمانه انجام می دهند.
وی با بیان اینکه براساس توصیه های مقام معظم رهبری، بسیج باید برداشت درستی از 
ش��رایط زمان داشته و از قابلیت دشمن  شناسی و شناخت تهدیدات برخوردار باشد و با 
تاکید براینکه امروز با مدل جدیدی از تهدیدات پیچیده روبه رو هستیم که فهم و درک آن 
سخت است چون الیه های مختلفی دارد، متذکر شد: موشکافی این تهدیدات برای تفکر 
بسیجی یک ضرورت است، چون امروز دشمن، استراتژی»قدرت هوشمند« را در پیش 
گرفته است. یعنی از همه مولفه های قدرت خود در بخش های متناظری ما که در آن دچار 

ضعف هستیم برای ضربه زدن استفاده می کند.

  دشمن براساس نقاط ضعف طرف مقابل و مولفه  های قدرت خود 
استراتژی اش را تدوین می کند

سردار جاللی با بیان اینکه به این مدل از جنگ ابزارها، تهدیدات هیبریدی هم اطالق می 
شود و بنابراین باید بدانیم دشمن چگونه عمل می کند، گفت: یکی از مولفه های این نبرد، 
نداشتن محدودیت برای حمله از سوی دشمن است یعنی دشمن در هر کجا که ظرفیت 
داشته باشد حمله می کند. مولفه دیگر نیز فناوری های هم افزاست. یعنی دشمن از ظرفیت 
تکنولوژی های مختلف در کنار هم برای پیشبرد اهدافش استفاده می کند و مولفه سوم 
شناسایی نقاط ضعف کشور مقابل است. یعنی دشمن براساس نقاط ضعف طرف مقابل 
استراتژی اش را تدوین می کند.وی با بیان اینکه مواجهه ما با دشمن در حداقل پنج جبهه 
از اواسط سال 97 آغاز شد و همچنان ادامه دارد،خاطرنشان کرد: این حوزه های درگیری 
شامل حوزه های نظامی مانند اقدامات امنیتی و تروریستی، جنگ اقتصادی، سیاسی و 
س��ایبری است که البته جنگ س��ایبری در دو الیه زیرساختی و مردم محور مبتنی بر 

اگر شبکه های اجتماعی ساماندهی می شد، الزم نبود مانند عصر حجر اینترنت قطع شود

رسدار جاللی در مجمع فعاالن بسیجی و جهادی دفاع سایربی کشور:

آنچه در شرایط اخیر شاهد بودیم، آزمون شبکه  ملی اطالعات نبود

راهبرد آمریکا مبنی بر معرفی ایران به عنوان یک مهاجم آنارشیست در فضای سایبری است

شب���که های اجتماعی علیه ما آغاز شده است.

  انهدام پهپاد فوق پیشرفته آمریکا تمام معادالت دشمن را برهم زد
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه آمریکا به دنبال این بود که این تهدیدات 
را گام به گام پیش ببرد به طوری که با یکدیگر هم پوشانی و هم افزایی داشته باشند، گفت: 
دشمن ابتدا با لشکرکشی به منطقه به دنبال ایجاد شبح جنگ بر سر کشور ما و ایجاد رعب 
و وحش��ت بود. در کنار آن با استفاده از ابزارهای اقتصادی سعی در ایجاد فشار بیشتری 
بر کشور را داشت تا این دو در کنار هم سبب ایجاد گسست اجتماعی و نارضایتی شود و 
همبستگی ملی ما بر هم بخورد. اما تمام این استراتژی ها با هدف قرار گرفتن پهپاد فوق 

پیشرفته جاسوسی آمریکا توسط پدافند هوایی ایران با بن بست مواجه شد.
سردار دکتر جاللی در این خصوص توضیح داد: دشمن دلخوش به این بود که ما در پدافند 
هوایی دچار ضعف هستیم و به خیال خود باالی ۳0 هزار پا را محل جوالن خود تص�ور 
می کرد اما با این اقدام تمام گزینه هایش ناکارآمد ش��د.وی با تاکید بر اینکه هدف قرار 
دادن هواپیمای جاسوسی دشمن اگرچه از نظر تاکتیکی اقدام کوچک بود اما آثار راهبردی 
بسیاری بزرگی داشت، توضیح داد: نخست سبب شد تمام متحدان آمریکا در منطقه از 
جمله کشورهای مرتجع منطقه متوجه شوند که اگر جنگی شروع شود، آمریکا توانایی دفاع 
از آنها را نخواهد داشت و آنها متحمل آسیب های شدیدی خواهند شد. دوم اینکه با برهم 
زدن موازنه قدرت در منطقه، جمهوری اسالمی ایران خود را به عنوان یک قدرت جدید 
در منطقه معرفی کرد.وی با بیان اینکه دشمن در عرصه سیاسی نیز به دنبال معطل کردن 
ایران بر سر برجام بود تا زمان الزم را برای اعمال فشارهای حداکثری در حوزه اقتصادی به 
دست آورد، گفت: خوشبختانه با درایت مقام معظم رهبری، گام های تدریجی برای خروج 

برجام برداشته شد و در این الیه نیز تیر دشمنان به سنگ خورد.

  به تدریج الیه های فرصت زای دوران جنگ اقتصادی رونمایی می شود
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به توطئه های دشمن در جنگ اقتصادی 
علیه ملت ایران خاطرنشان کرد: در الیه جنگ اقتصادی توانستیم با تثبیت قیمت ارز و 
ثبات بازار و تقویت تولید داخلی، در گام نخست پیامدهای اقتصادی این جنگ را متوقف 
کنیم و در گام دوم پیامدهای این جنگ را مدیریت و در گام بعدی نیز با شروع تدریجی 

تولید، آثار فرصت  زای تهدیدات اقتصادی نیز دیده شد.

  راهبرد آمریکا برای معرفی ایران به عنوان یک مهاجم آنارشیست در 
فضای سایبری

سردار دکتر جاللی با اشاره به الیه جنگ سایبری علیه ایران نیز تصریح کرد: سالها آمریکا 
تالش می کرد در همه حمله های سایبری انگشت اتهام را به سوی ما نشانه برود و ایران را یک 
مهاجم آنارشیست سایبری به دنیا معرفی کند، اما بعد از ناکام ماندنش در الیه های مختلف، 
رسما جنگ سایبری را علیه ایران اعالم کرد و حتی حوزه های هدف حمله همچون دریایی، 

حمل و نقل و انرژی را معرفی کرد.
وی با بیان اینکه حوزه دیگر حمالت سایبری دشمن، عرصه جنگ مردم محور مبتنی 
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بر شبکه های اجتماعی بود، تاکید کرد: در این الیه، افکار عمومی به عنوان حیاتی ترین 
دارایی کشور، توسط شبکه های مجازی، شکل گیری، هدایت و به کارگیری می شود. نمونه 
این حربه را در حوادث اخیر شاهد بودیم که در صورت عدم مدیریت افکار عمومی با چه 

تهدیداتی روبه رو خواهیم شد.

  شناسایی پنج الیه تهدید جدی بر بستر فضای سایبری
سردار دکتر جاللی با بیان اینکه با توجه به آنچه گفته شد ما براساس تفکر بسیجی باید با 
انواع تهدیدات و روش مقابله با آن آشنا باشیم، گفت: تهدیدات حوزه سایبری حداقل در 
5 عرصه دسته بندی می شود. حمالت سایبری زیرساختی، حمالت سایبری در حوزه 
نظامی، جنگ سایبری ادراکی- شناختی، جنگ سایبری در حوزه شبکه های اجتماعی 
و جنگ سایبری الکترومغناطیسی. وی ادامه داد: آنچه باید در حوزه تهدیدات سایبری به 
آن توجه کرد این است که با توجه به گسترش فضای مجازی ترکیبی از تهدیدات و فرصتها 
در این حوزه وجود دارد. ما باید تهدیدات را بشناسیم و با آن مقابله کنیم و از فرصت ها نیز 
استفاده کنیم. البته نکته حائز اهمیت این است که در این عرصه، نوع تهدیدات از سوی 
شبکه های اجتماعی خارج پایه با توجه به نقاط ضعف ما تغییر می کند یعنی اگر ما درگیر 
مشکالت اقتصادی هستیم این جنگ ها بر روی شرایط معیشتی مردم و ایجاد نارضایتی 
متمرکز می شود. این وضعیت نیز فقط مختص ما نیست. اکنون آنچه در لبنان و عراق 
اتفاق می افتد همین سوءاستفاده از شبکه های اجتماعی برای تحریک افکار عمومی و 

برهم زدن نظم جامعه است.

  در صیانت از افکار عمومی دچار ولنگاری هستیم
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور متذکر شد: حال با این شرایط که دشمن چندین 
قرارگاه ثابت برای حمالت سایبری دارد و برای آن طرح ریزی کرده و برای شرایط خاص 
نقشه کشیده است و از همه ظرفیتها بهره می برد، ما دچار یک وادادگی و ولنگاری در 
صیانت از افکار عمومی جامعه هستیم. گفته میشود حدود 40 میلیون از افراد این کشور 
عضو شبکه های اجتماعی خارج پایه هستند که تقریبا همه جمعیت فعال کشور است. 
یعنی ما افکار عمومی کشورمان را دودستی تقدیم بیگانگان کرده ایم تا هر کاری که دلشان 

می خواهد انجام دهند.
سردار دکتر جاللی با اشاره به اجرای بد طرح اصالح قیمت انرژی نیز گفت: معتقدم با توجه 
به اینکه ما تجربه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را داشتیم باید با توجه به شرایط 
جامعه این تصمیم به شیوه مناسب تری و با اقناع افکار عمومی اجرا می شد تا شرایط بعد 
آن رقم نمی خورد؛ این طرح به حدی بد اجرا شد که برخی معتقدند احتمال نفوذ دشمن 
در سیستم مدیریتی کشور وجود دارد که البته وزارت اطالعات باید درخصوص آن به جمع 

بندی رسیده و اعالم نظر کند.

  شبکه های اجتماعی خارج پایه مدیریت می شد، الزم نبود مدیریت 
عصر حجری را تجربه کنیم

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تاکید بر اینکه عدم مدیریت درست شبکه های 
اجتماعی سبب ش��د تا برای مدیریت اغتشاشات، شورای امنیت کشور مجبور به قطع 
اینترنت شود، ادامه داد: اگر وضعیت شبکه  های اجتماعی خارج پایه را مدیریت می کردیم 
الزم نبود مانند عصر حجر اینترنت کشور قطع شود.وی در خصوص برخی ادعاها مبنی بر 
اینکه در شرایط اخیر شبکه ملی اطالعات آزمون خود را خوب پس داده است، افزود: آنچه 
در شرایط اخیر شاهد آن بودیم آزمون شبکه ملی اطالعات نبود چون این شبکه زمان�ی 
می تواند آزمون پس دهد که از خارج کشور اینترنت قطع شود و آنگاه کارکردهای حیاتی 
خود را حفظ کند و بتواند نیازهای جامعه را در این بخش بدون هیچ مشکلی مرتفع کند 

نه اینکه به صورت انتخابی اینترنت برای برخی بخش ها وصل باشد.
سردار جاللی تاکید کرد: تضمین تداوم کارکردهای ضروری سایبری مردم از اهداف مهم 
سازمان پدافند غیرعامل کشور است و بر همین مبنا ما تکمیل شبکه ملی اطالعات را از 
دستگاه های مسئول مطالبه می  کنیم.رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه 
مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده کل قوا بارها تاکید کرده اند که در فضای مجازی، 
سیاسی و اقتصادی دشمن آرایش جنگی گرفته است، خاطرنشان کرد: این توصیه به چه 

معنی است؟ آنچه ما از آرایش دشمن در فضای مجازی می دانیم چیست؟

  چهار قرارگاه سایبری فعال دشمن علیه ایران
وی ادامه داد: اکنون دشمن ظرفیت هایی همچون قرارگاه سایبری ناتو در کشور استونی، 
قرارگاه عملیات شناختی در آلبانی که توسط منافقین کنترل می شود، مرکز عملیاتی 
اعتدال عربستان و مرکزی که توسط سلطنت طلبان در یکی از کشورهای همسایه شکل 
گرفته را علیه ما به کار گرفته است. سردار دکتر جاللی خاطرنشان کرد: این همان آرایشی 
است که مقام معظم رهبری به آن اشاره کرده است و ما نیز برای مقابله با آن ساختاری 

چندالیه را در سازمان پدافند غیرعامل کشور شکل داده ایم.

  استفاده از ظرفیت های مردمی برای نظام عملیاتی دفاع سایبری
رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه برای یک آرایش کارآمد در حوزه دفاع سایبری 
نیازمند یک نظام عملیاتی هستیم، گفت: ما نظام عملیاتی پدافند سایب�ری را طراح��ی 
کرده ایم و در ستاد کل به تصویب رسانده  ایم که با امضای سرلشکر باقری ابالغ شده است. 
این نظام مفهوم سایبری را مشخص می کند. این ساختار یک بخش حاکمیتی دارد که 
ایجاد شده است و یک بخش کار نیز استفاده از ظرفیت شرکت ها و بخش خصوصی است 
که ما در قالب حوزه بسیج باید از ظرفیت های آن استفاده کنیم، برای آن طرح ریزی داشته 
باشیم و در سامانه منظمی کارکردهای آن را دنبال کنیم.وی با بیان اینکه در چارچوب 
استراتژی که رهبر معظم انقالب به عنوان نقشه راه برای ما تدوین کرده است، باید دفاع 
فعال را در دستور کار قرار دهیم، گفت: هدف نهایی قرارگاه پدافند سایبری کشور، دفاع 
از قلمرو و دارایی های سایبری کشور است و هدف مجمع فعاالن بسیجی و جهادی دفاع 
سایبری کشور نیز مشارکت در این امر دفاعی است.فرمانده قرارگاه پدافند سایبری کشور 
متذکر شد: در این راه چند اصل وجود دارد؛ صیانت، مانایی و پایداری، دفاع جمعی و الیه 
الیه از جمله این اصول اس��ت که باید در دستور کار قرار گیرد. در این مسیر باید برخی 
رویکردها همچون پرهیز از غافلگیری، تناسب اقدام پدافندی نسبت به آفند، اتکا به محصول 

داخلی و عدم اعتقاد به محصوالت خارجی در دستور کار باشد.

  تشریح سیاست های کلی مجمع فعاالن بسیجی و جهادی دفاع سایبری
وی سیاست های کلی مجمع فعاالن بسیجی و جهادی دفاع سایبری را نیز اعالم کرد و 
گفت: حفظ روحیه آتش به اختیاری بسیجی، درک و فهم مشترک نسبت به تهدیدات 
در فضای سایبری، سازمان دهی توان نخبگان و گفتمان  سازی مفاهیم پایه دفاع سایبری از 
جمله مهم ترین سیاست های ما در این مسیر است. ما ساختار این مجمع را به گونه ای 

انتخاب کرده ایم تا بتواند در حوزه های مختلف فعال و موثر ظاهر شود.

آنچه در شرایط اخیر شاهد آن بودیم آزمون شبکه ملی اطاعات نبود 
چون این شبکه زمان�ی می تواند آزمون پس دهد که از خارج کشور 
اینترنت قطع شود و آنگاه کارکردهای حیاتی خود را حفظ کند و بتواند 
نیازه��ای جامعه را در این بخش بدون هیچ مش��کلی مرتفع کند نه 

اینکه به صورت انتخابی اینترنت برای برخی بخش ها وصل باشد.



13
98

اه 
ر   م

 آذ
/ 5

ه  1
مار

ش
w

w
w

.4
G

ne
w

s.
ir

22

گام ملی

  کلید حل مشکالت کشور، ترویج تولید داخل است
سرپرس��ت معاونت امور صنای��ع وزارت ، گفت: امس��ال در وزارت صمت، هفت برنامه  
راهبردی در دستور کار داریم که توسعه و تعمیق ساخت داخل با عنوان نهضت ساخت 

داخل از محوری ترین آنهاست.
مهدی صادقی نیارکی، سرپرس��ت معاونت امور صنایع وزارت صمت در مراس��م میز 
تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت مخابرات، گفت: سیاستها و اقدامات راهبردی 
در راستای تولید ملی همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است و ایشان بر این نکته 
که نظام به تولید داخلی اهمیت می دهد، تاکید داشته اند و کلید حل مشکالت کشور 

را ترویج تولید داخلی عنوان فرموده اند.

کاهش ارزبری 76 میلیون یورویی، ثمره  اولین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت مخابرات کشور
برنامه توسعه و تعمیق ساخت داخل در دستور کار وزارت صمت؛

وزارت صنعت، معدن و تجارت در تداوم برنامه های تحقق شعار نهضت ساخت 
داخل، مراس�م امضای قراردادها و تفاهم نامه های میز س�اخت داخل در حوزه 
صنعت مخابرات را با حضور تولیدکنندگان و اپراتورهای ارتباطی کشور در جهت 
کاهش ارزبری برگزار کرد.بر اس�اس سیاست های اتخاذ شده در رابطه با اعالن 
عمومی شعار نهضت ساخت داخل و با هدف کاهش وابستگی ارزی و به تبع آن 
مقابله هوشمندانه با تحریم های ظالمانه، برنامه توسعه و تعمیق ساخت داخل 
در دس�تور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته اس�ت.در تداوم این 
برنامه ها، مراسم امضای قراردادها و تفاهم نامه های میز ساخت داخل در حوزه 
صنعت مخابرات، سه شنبه پنجم آذرماه 98 با حضور دکتر رضا رحمانی »وزیر 
صنعت، معدن و تجارت«، تنی چند از مدیران ارش�د وزرات ارتباطات، روسای 
سندیکا/اتحادیه صنعت مخابرات ایران و مدیران تولیدکنندگان و اپراتورهای 

ارتباطی کشور در محل وزارت صمت برگزار شد.

راهبری میزهای تخصصی در معاونت امور صنایع برگزار می شود.کیوان گردان در مراسم 
میز تخصصی تعمیق س��اخت داخل در صنعت مخابرات، اف��زود: میز امروز حدود 76 
میلیون یورو در جهت کاهش ارزبری صنایع برق و مخابرات به دنبال دارد.وی ادامه داد: 

بخشی از قراردادهای منعقد شده مربوط به افزایش تولید سفارشات داخلی است.
گردان اضافه کرد: شرکت های صنایع مخابرات ایران، ایرانسل و وزارت دفاع سه طرف 

قراردادهای امروز هستند.
مدیرکل صنایع برق و الکترونی��ک وزارت صمت تصریح کرد: 66 میلیون دالر واردات 
مودم اکنون به 12 میلیون دالر رسیده است و کاهش ارزبری با تعمیق ساخت داخل 

به همراه داشته است.
وی، اعالم کرد: محورهای 9 گانه برای توسعه ساخت داخل داریم که سرمایه گذاری و 

تولید در این راستا دنبال می شود.
گردان خاطر نشان کرد: بعد از نمایشگاه تعمیق ساخت داخل و رونق تولید، جلسات و 

میزهای تخصصی تعمیق ساخت داخل ادامه دارد.

  با همکاری و تعامل با بخش خصوصی محصوالت فناورانه مورد نیاز کشور 
را تولید می کنیم

معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: در حمایت از تولید 
داخل راهبردهای مختلفی داریم که پیوست فناوری ذیل قانون حمایت حداکثری از 

ساخت داخل تعریف شده است.
دکتر س��ید ستار هاشمی هم به عنوان س��خنران بعدی در این مراسم، افزود: رسیدن 
به کس��ب و کار پایدار ب��رای ارایه محصوالت کیفی را دنبال م��ی کنیم و برای ایجاد 
زیرساخت های الزم در این خصوص، برنامه ریزی داریم و اداره کل همکاری ها و حمایت 

وی ادامه داد: امس��ال در وزارت صمت، هفت برنامه  راهبردی در دس��تور کار داریم که 
توسعه و تعمیق ساخت داخل با عنوان نهضت ساخت داخل از محوری ترین آنهاست.

صادقی نیارکی اضافه کرد: عمق بخشی به ساخت داخل با هدف تغییر از مونتاژ کاری 
به نوآوری در چارچوب تعمیق ساخت داخل دنبال می شود و تاکنون پنج میز تخصصی 

در خودرو و موتور سیکلت و صنایع پتروشیمی برگزار شده است.
معاون امور صنایع وزرات صمت، گفت: در میز تخصصی 26 شرکت تولید کننده حضور 

دارند و 76 میلیون یورو کاهش ارزبری آن است.
وی اف��زود: ارزش قراردادهای امروز 150 میلیارد تومان و با کاهش ارزبری 62 میلیون 
یورویی است. همچنین ارزش تفاهم نامه های میز امروز 200 میلیارد تومان و با کاهش 

ارزبری 14.5 میلیون یورو است.

 کاهش 54 میلیون دالری واردات مودم در پی خرید از تولیدکنندگان داخل
 مدیرکل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت، گفت: هر هفته و به طور مستمر جلسات 
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از تولید داخل را در معاونت فناوری وزارت ارتباطات تشکیل دادیم .
وی ادامه داد: راه اندازی آزمایشگاه های تخصصی تایید نمونه و تحقیق و توسعه را برای 

حمایت از تولید داخل و ارایه ارزیابی های مناسب از تولید داخلی برنامه ریزی کردیم.
هاشمی خاطر نشان کرد: تعامل خوبمان با بخش خصوصی منجر به تولید محصوالتی 
فناورانه و کاهش ارزبری شد، بحث تعمیق تکنولوژی را برای شناسایی شرکتهای فعال 

در این حوزه و عمق فناورانه محصوالت آنها دنبال می کنیم.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تصریح کرد: حمایت تعرفه ای از تولیدکنندگان 

را باید با هم افزایی حداکثری در دستور بازنگری قرار دهیم.

  بومی سازی حداکثری تجهیزات صنعت مخابرات به منظور حمایت از 
تولید داخل

 مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، اظهار داشت: در دو سال گذشته با رویکرد تکیه بر 
نهضت تولید داخل، عالوه بر کاهش وابستگی به شرکت های خارجی، از فرصت های 

خلق ایده و تولید فناوری در داخل کشور حمایت های شایانی انجام شده است.
مهندس سید مجید صدری در مراسم میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت 
مخابرات، با تشریح روندهای موثر مجموعه مخابرات در کاهش وابستگی به خارج، گفت: 
در نتیجه این فعالیت ها در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تجهیزات انتقال با 

تکنولوژی WDM مورد نیاز این شرکت از تولیدکنندگان داخلی تهیه می شود.

 مدیرعامل ش��رکت مخابرات ایران طی روندهای قانونی در انعقاد قراردادها و توجه به 
اصل حداکثر سازی کارآیی و بهره وری در تفاهم نامه های منعقد شده را به عنوان یکی 
از رویکردهای راهبردی شرکت اعالم کرد وافزود: اهمیت کالن قراردادهای منعقد شده 
با صنایع داخلی در زیرس��اخت صنعت ارتباطات کش��ور مانند خرید انواع مودم، کابل 
مسی مخابراتی، پروژه تجهیزات انتقال ، نگهداری و پشتیبانی از توسعه سرویس های 
ش��ارژینگ مخابراتی موجب رونق و رش��د و شکوفایی قابل توجه در صنایع مخابراتی 

داخلی کشور شده است.

  کاهش ارز بری 52 میلیون دالری »همراه اول« طی همکاری با ۱3 شرکت 
داخلی

مدیرعامل وقت همراه اول از کاهش ارز بری 52 میلیون دالری با انعقاد قرارداد خرید از 
1۳ شرکت داخلی خبر داد.

حمید فرهنگ در این مراسم، با بیان اینکه این وزارتخانه همواره حامی اپراتورها بوده 
است، اظهار کرد: همراه اول در سه سال پیاپی رتبه اول تولید داخل را در بین اپراتورهای 

کشور داشته است.

وی از رویک��رد راهبردی مخابرات در اج��رای رونق تولید خبر داد و افزود: در پی ابالغ 
شعار »رونق تولید« توسط مقام معظم رهبری در ابتدای سال جاری، تمرکز شرکت در 
بخش تامین کنندگان تجهیزات بر استفاده از تولیدات داخلی، انجام و به تمام حوزه های 

زیرمجموعه ابالغ شده است.
صدری رعایت حداکثری اس��تانداردهای الزم در بخش تجهیزات مخابراتی را یکی از 
ضروریات امر توسعه و ارائه خدمات عنوان کرد و افزود: شرکت مخابرات ایران به منظور 
حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ضمن استفاده از تولیدات آنان، تمامی تولیدکنندگان 
داخلی دانش محور را همواره به استفاده از تکنولوژی روز دنیا و افزایش کیفیت تولیدات 

خود تشویق و آنان را حمایت می کند.

مدیرعامل وقت همراه اول همچنین تصریح کرد: نمایشگاه دائمی فرصت های ساخت 
داخل و تعمیق داخلی سازی را با توجه به سیاست های ابالغی وزارتخانه های ارتباطات 

و صمت در ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات سیار ایران افتتاح کردیم.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری های داخلی، به قراردادهای منعقده با تولیدکنندگان 
داخلی اش��اره داش��ت و ابراز کرد: قراردادهای منعقد شده کاهش ارزبری 52 میلیون 

دالری برای همراه اول به دنبال خواهد داشت.

همچنین در این مراس��م، همراه اول با هدف حمایت از تولیدات داخلی، با شرکت 
های »حامی سیس��تم شریف«، »صنایع مخابرات ایران«، »ارتباطات نوری امین«، 
»پارس هما پرتو«، »نقش اول کیفیت«، »موج آینده فرافن«، »ارتباطات پرتو آبی«، 
»کارخانجات مخابراتی ایران«، »شرکت نیان الکترونیک«، »آزمون کیفیت«، »ارگ 
جدید« و »جهاد دانش��گاهی خواجه نصیر« ق�����رارداد و تفاه��م همکاری امضا 

کرد.
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این همکاری ها در زمینه های خرید آنتن اکتا باند، پش��تیبانی س��امانه های پرتال، 
تجهیزات انتقال POTN، خدمات طراحی تفصیلی – بهینه سازی شبکه رادیویی و 

دسترسی انتقال، خرید راک، مودم 4G و... خواهد بود.

  افزایش همکاری های ایرانسل با تولیدکنندگان ایرانی صنعت مخابرات
ایرانس��ل همزمان با برگزاری میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت مخابرات، 
با هدف حمایت از تولید ملی، 10 قرارداد و تفاهم نامه همکاری با تولیدکنندگان ایرانی 

امضا کرد.
دکتر بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل در این مراسم طی سخنانی ، با اشاره به این 
که با حمایت های انجام شده در سال  های اخیر، بخش عمده قطعات مورد نیاز در صنعت 
مخابرات ایران بومی سازی شده است، این روز را با توجه به برگزاری مراسم، روز مبارکی 
دانست و بر پایبندی ایرانسل به عنوان یکی از بازیگران بزرگ صنعت مخابرات ایران به 

توسعه تولید داخلی و بومی سازی تاکید کرد.

تنها اپراتور تلفن همراه برگزیده این جشنواره در زمینه حمایت از کسب و کار ایرانی، 
موفق به دریافت عنوان »اپراتور برتر محور کسب وکار« شده بود.

همچنین ایرانسل در تیر ماه 98 با حضور در نمایشگاه »فرصت های ساخت داخل و رونق 
تولید«، فهرستی از نیازمندی های خود برای تأمین خدمات و تجهیزات مورد نیاز را به 

تولیدکنندگان داخلی عرضه کرده بود.
گفتنی اس��ت؛ ایرانسل با ش��رکت های »اتصال صنعت میانه«، »صبا باتری«، »صنایع 
مخابرات ایران«، »فراز ارتباط«، »گرد الکتریک«، »نور بهینه گستر«، »نیان الکترونیک« 
و »صنایع قطعات الکترونیک ایران« در زمینه تولید مودم 4G، باتری ساکن مخابراتی، 
آنتن مخابراتی، ریپیتر رادیویی، آنتن FD تک باندی، دکل مخابراتی، میکرو داکت نوری 

و سیمکارت همکاری اش را آغاز کرد.

  برای داخلی سازی ۱00 درصد نیاز صنعت مخابرات کشور آماده  همکاری 
هستیم

معاون وزیر دفاع و مدیرعامل سازمان توسعه منابع انرژی، گفت: 100 درصد نیاز داخلی 
را می توانیم برآورده کنیم، هیچ نیازی به واردات در این حوزه نداریم و می توانیم نیاز 

کشور را برطرف کنیم.
سید مجید هدایت در این مراسم، افزود: پلیت ها و صفحات حدود 65 تا 70 درصد از 

ساخت ذخیره سازها را در برمی گیرد، بیش از 200 نوع تنوع داریم .

وی همچنین با اشاره به شراکت اپراتور بین المللی MTN در پروژه ایرانسل و حضور این 
اپراتور در کشورهای مختلف، گفت: تالش داریم تا تولیدکنندگان ایرانی بتوانند از طریق 

MTN محصوالت و خدمات خود را در کشورهای دیگر نیز عرضه کنند.
پیش از این و همزمان با سال رونق تولید و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری 
مبن��ی بر لزوم حمای��ت از کاالی ایرانی و نیز با توجه به سیاس��ت های ابالغی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات و وزارت صمت، نمایشگاه دائمی حمایت از تولیدات داخلی 

در ساختمان مرکزی ایرانسل افتتاح شده بود.
در این نمایشگاه به حوزه های فعالیتی نظیر تجهیزات مراکز سوئیچ و دیتا سنتر، تجهیزات 
شبکه، انتقال، پسیو، فیبر و متعلقات آن، خدمات طراحی، نرم افزارها، ساخت  سایت های 
 ،ODU ،مخابراتی و ... پرداخته شده و اقالمی مانند آنتن اکتابند، روتر، ریپیتر، مودم

تجهیزات مورد نیاز شبکه فیبر و... در معرض بازدید عالقه مندان قرار گرفته است.

در همین زمینه، ایرانسل در تیر ماه 98 در جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطالعات 
(فاوا) که با هدف شناس��ایی و حمایت از نخبگان و اس��تعدادهای برتر فعاالن بخش 
خصوصی این حوزه و ایجاد شور و نشاط علمی برگزار می شود، حضور یافته و به عنوان 

وی ادامه داد: در حوزه تعرفه واردات باتری های صنعتی و ساکن باید بازنگری شود.
معاون وزیر دفاع تصریح کرد: برای تامین مواد اولیه باید اقدامات حمایتی انجام بشود.

هدایت خاطرنشان کرد: برای همکاری با دانش بنیان ها و انجام تحقیق و توسعه باید 
حمایتهای الزم انجام بش��ود، حدود 200 تا ۳00 محقق و پژوهش��گر در مجموعه ما 

وجود دارد.

  کاهش ارزبری ۱0 میلیون یورویی شرکت مبین نت با داخلی سازی 
تجهیزات

مدیرعامل مبین نت در مراسم میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت مخابرات، 
گفت: شش قرارداد برای داخلی سازی تجهیزات مورد نیازمان امضا کردیم که این قراردادها 

برای شرکت مبین نت حدود 10 میلیون یورو کاهش ارزبری به دنبال خواهد داشت.
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حسین طهرانی، مدیرعامل شرکت ارتباطات مبین نت در مراسم میز تخصصی تعمیق 
ساخت داخل در صنعت مخابرات، گفت: شش قرارداد برای داخلی سازی تجهیزات مورد 

نیازمان در چهار بخش مختلف امضا کردیم.
طهرانی اعالم کرد: این قراردادها برای شرکت مبین نت حدود 10 میلیون یورو کاهش 

ارزبری به دنبال خواهد داشت.
وی تصریح کرد: در حوزه   داخلی س��ازی بخش ن��رم افزاری نیز اقدامات خوبی انجام 

داده ایم و در این راستا برنامه داریم.

اما در شرایط اقتصادی کشور ما، این فرمول پاسخگو نیست و مسائل مربوط به تورم 
و افزایش قیمت ها باید اثر خود را روی تعرفه ها بگذارد؛ در غیر این صورت شرکای 
مخابراتی و اپراتورها قادر به توس��عه در حد نیاز کشور نخواهند بود و همین امر به 

صنعت آسیب وارد می نماید.
رس��تگار تاکید ک��رد: باید جلوگیری از قاچاق کااله��ای مخابراتی برای حمایت از 

تولیدکنندگان داخلی مد نظر قرار گیرد.
وی ادام��ه داد: هماهنگ��ی با اپراتورهایی که کار خ��اص مخابراتی انجام می دهند، 
آس��ان تر اس��ت، اما س��ازمان ها و نهادهای دیگری وجود دارند ک��ه مصرف کننده  
تجهیزات مخابراتی هستند و به دالیلی همچنان پیرو استفاده از برندهای خارجی 

هستند.
رستگار خاطرنشان کرد: در این زمینه مرکز ساخت وزارت صمت موارد را پیگیری 
می کند اما وس��عت کار در حدی اس��ت که باید سازمان های مربوطه توسط وزارت 

صمت توجیه شوند و رویکرد خود را به سمت استفاده از تولید داخل ببرند.

  500 میلیون دالر واردات در حوزه  برق و مخابرات را تا افق ۱400 
داخلی سازی می کنیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: از ابتدای مسئولیتم در وزارت صمت نیز، مقام 
معظم رهبری بر روی ساخت داخل تاکید داشته اند ، در این راستا این وزارتخانه با 
برنامه ریزی به این حوزه ورود کرده است و درصددیم که 10 میلیارد دالر واردات 
را ت��ا افق 1400 داخلی س��ازی کنی��م که 500 میلی��ون دالر آن در حوزه برق و 

الکترونیک و مخابرات است. گفتنی اس��ت؛ تفاهم نامه های مبین نت با شرکت های داخلی در حوزه های تجهیزات 
انتقال، تجهیزات پسیو، آنتن های باند 42 و تجهیزات سمت مشتری (مودم) امضا شده 

است.

  لزوم بازنگری تعرفه  سرویس های ارتباطی و تعرفه های گمرکی در راستای 
حمایت از فعاالن صنعت مخابرات

دبیر س��ندیکای صنعت مخابرات ایران، گفت: شرکت های عضو این سندیکا، پر کار و 
کم ادعا به کار خود در حوزه س��اخت داخل ادامه می دهند، اما توقع دارند که تعرف�ه  
سرویس های مخابراتی و ارتباطی و تعرفه های گمرکی در راستای حمایت از فعاالن این 

حوزه بازنگری شود.

مهندس فرامرز رستگار، دبیر و عضو هیات مدیره  سندیکای صنعت مخابرات ایران 
در مراسم میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت مخابرات، گفت: در صنعت 
مخابرات به روز و مدعی تکنولوژی روز هستیم، اما متاسفانه امکانات آزمایشگاه ها 

و تایید استاندارد متناسب با فناری های جدید در کشور وجود ندارد.
رستگار افزود: شرکت های عضو سندیکای صنعت مخابرات، پر کار و کم ادعا به کار 
خود در حوزه ساخت داخل ادامه می دهند، اما توقع دارند که تعرفه  سرویس های 
مخابراتی و ارتباطی و تعرفه  های گمرکی در راس��تای حمایت از فعاالن این حوزه 

بازنگری شود.
وی ادامه داد: با توجه به پیش��رفت فناوری هر چند که رس��م بر این اس��ت که با 
پیش��رفت تکنولوژی، هزینه  ارائه خدمات ارتباطی ثابت مانده یا حتی کاهش یابد، 

دکتر رضا رحمانی در مراسم میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت مخابرات، 
افزود: همه افرادی که امروز دور این میز ساخت داخل نشسته اند، رزمندگان جبهه 
اقتصادی و بسیجی هستند، نباید فراموش کرد که مقام معظم رهبری تولید را یک 

امر مقدس و تالش در این حوزه را یک کار جهادی توصیف کرده اند.
وی ادامه داد: امنیت امروز کشورمان ارزان به دست نیامده است و نباید این موضوع 
را فراموش کنیم، برگزاری این میز ساخت داخل در 5 آذر و در ایام اهلل بسیج یک 

پیام ویژه دارد و در راستای یک جهت گیری برنامه ریزی شده است.

  یک پیروزی دیگر در جنگ اقتصادی
رحمانی اضافه کرد: حس من امروز در این  میز تعمیق ساخت داخل، حس غرور و 
افتخار است، امروز یک روز تاریخی و استثنایی است و جمع شدیم تا در واقع یک 
عملیات دیگر س��اخت داخل را که یک جبهه جدید است، شروع کنیم و برگزاری 
می��ز تخصصی تعمیق س��اخت داخل در صنعت ب��رق، الکترونیک و مخابرات یک 

پیروزی دیگر در جنگ اقتصادی است.
وی اعالم کرد: 26 شرکت داخلی امروز در این میز به عنوان سازنده مشارکت دارند 
و ق��رارداد و تفاهم نامه برای س��اخت داخل می بندند؛ جا دارد از ش��رکتهایی که 

داخلی سازی را در دستور کار خود قرار دادند به نحو شایسته ای تقدیر کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ساخت داخل خیر و برکت برای کشور 
اس��ت، همانگونه که مقام معظم رهبری فرموده اند راهکار اساس��ی حل مشکالت 
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کش��ور رونق تولید و توجه به س��اخت داخل است؛ لذا ایش��ان در دیدار اخیرشان با 
تولیدکنندگان کشور به صورت کامال ویژه بر این محور و الزامات آن تاکید نمودند که 

حتما در دستور کار ماست و پیگیری های مجدانه ای در این خصوص داریم.

  برنامه داخلی سازی ۱0 میلیارد دالری تا سال ۱400
رحمانی گفت: از ابتدای مس��ئولیتم در وزارت صمت نیز، مقام معظم رهبری بر روی 
ساخت داخل تاکید داشته اند ، در این راستا این وزارتخانه با برنامه ریزی به این حوزه 
ورود کرده است و درصددیم که 10 میلیارد دالر واردات را تا افق 1400 داخلی سازی 

کنیم که 500 میلیون دالر آن در حوزه برق و الکترونیک و مخابرات است.
وی با اش��اره به برنامه های مختلف برگزاری میزهای تخصصی حوزه خودرو و قطعه 
س��ازی افزود: یک میلیارد و 400 میلیون دالر از سهم داخلی سازی نیازهای صنعتی 
کشور در حوزه قطعات و خودرو است و تا کنون 400 میلیون دالر آن را انجام دادیم و 

تا پایان سال به 500 میلیون دالر هم خواهیم رسید.
وزیر صمت ادامه داد: حدود 17 درصد از دانشجویان کشور در رشته های برق، الکترونیک، 

مخابرات و IT هستند و این ظرفیت بسیار خوبی در این صنعت به شمار می آید.

  برنامه دوبرابر شدن صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه تا سال ۱400
رحمانی تصریح کرد : موضوع صادرات با اولویت به 15 کشور همسایه از محورهای 7 
گانه فعالیت وزارت صمت در س��ال جاری است و در همین راستا دو برابر شدن حجم 
صادرات به کشور های همسایه تا 1400 را دنبال می کنیم، به عبارتی درصددیم سهم 
2 درصدی از واردات سالیانه 1100 میلیارد دالری این 15 کشور را به 4 درصد برسانیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: اگر برنامه داخلی سازی 10 میلیارد دالر 
واردات نهایی ش��ود، سریعا داخلی سازی 10 میلیارد دالر بعدی را در دستور کار قرار 

می دهیم.

رحمانی اعالم کرد: برنامه های ساخت داخل در سال جاری را به مقام معظم رهبری، 
روسای قوا و مجلس ارائه کرده ایم و خوشبختانه مورد حمایت جدی همه عزیزان بوده 
است.وی گفت: این رویکرد در حوزه های خودرو، پتروشیمی، لوازم خانگی و...، نیز ادامه 

خواهیم داد و البته ظرفیت های خوبی نیز در سطح کشور در این زمینه داریم.
رحمانی با اش��اره به سفر اخیر خود به چین و حضور در نمایشگاه واردات شانگ های 
گفت: این کشور سال گذشته 2000 میلیارد دالر واردات داشته است که طبق نظرات 
کارشناسی برخی تشکل های تخصصی بازرگانی و صادراتی، ایران می تواند 700 میلیارد 

دالر از این 2000 میلیارد دالر را پوشش داده و تامین کند.

  شکوفایی ساخت داخل منوط به صادرات است
وی خاطر نشان کرد: برگزاری این میزها، مرحله نخست ساخت داخل است و حفظ و 

شکوفایی و پایداری آن منوط به صادرات است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: سامانه توانیران برای ارایه نیازمندیها و توانمندی ها 
را تا پایان ماه عملیاتی می کنیم، این یک  نمایشگاه دائمی و از نوع الکترونیکی است که 
در جهت تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص برگزاری دائمی نمایشگاه 
تعمیق س��اخت داخل می باشد، که البته به صورت فیزیکی نیز این برنامه در دستور 

کار است.

  ضرورت تجمیع تقاضاها برای توجیه پذیری سرمایه گذاری
رحمان��ی تصریح کرد: تجمیع تقاضاها برای توجیه پذیری س��رمایه گذاری در برخی 
تولیدات نیازهای وارداتی ضروری است، انجمن ها باید پای کار بیایند و از ظرفیت بسیج 

هم باید استفاده بهینه کنیم.

وی ادامه داد: از ظرفیت بسیج در همه بخش ها باید استفاده کنیم و در همین راستا و 
پیرو اجرای طرح اصالح قیمت بنزین از توان بسیج اصناف هم برای کنترل و نظارت بر 

بازار نیز بهره مند شده ایم.
رحمانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه و با توجه به رویکرد مشترک در توسعه ساخت 
داخل در کشور، وزارت دفاع و سپاه پاسداران انقالب اسالمی نیز در موضوع قطعات و 

تجهیزات به ما کمک کرده اند و همواره همراه ما هستند که جای تقدیر دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: واردات کاالهای مصرفی حدود ۳1 درصد در سال 
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97 کاهش داشته است، 1524 کد تعرفه را نیز برای حمایت از ساخت داخل ممنوع 
کرده ایم و اگر تولید کاالیی به اندازه کافی باشد، واردات آن را ممنوع می کنیم و در غیر 
این صورت با اعمال مدیریت تعرفه تمام تالش خود را برای حمایت از تولیدات داخلی 

به کار می بندیم.

  پیگیری برای تخصیص سهم واقعی صنعت از منابع بانکی
وی تاکید کرد: برخی مشکالت با بخشنامه قابل حل نیست و نیاز به پیگیری های بیشتر 
دارد؛ لذا در همین راستا مسایل کلی مانند تامین نقدینگی را پیگیر هستیم، تخصیص 

بهینه منابع در کنار ساخت داخل بهترین کاری است که می توانیم انجام دهیم.
وزیر صمت گفت: پیگیریم که س��هم واقعی صنعت را از منابع بانکی بگیریم، جلسات 

مختلفی در این حوزه داریم.
رحمانی در پایان بیان کرد: مرکز ساخت داخل را برای اولین بار راه اندازی کردیم که 

اقدامی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری بوده است.

  مودم های ایرانی U-Tel در سبد محصوالت شرکت های مخابرات ایران، 
همراه اول و مبین نت

در راستای حمایت از تولید داخل و اجرای مصوبات دولت، مودم های تولیدی شرکت 
مخابراتی ارگ جدید در س��بد محصوالت ش��رکت های مخابرات ایران، همراه اول و 

مبین نت قرار خواهد گرفت.

در مراسم امضای قراردادها و تفاهم نامه های اولین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل 
در صنعت مخابرات، ش��رکت مخابراتی ارگ جدید (تولیدکننده ی مودم های ایرانی 
U.TEL) با هدف افزایش سهم تولید داخل در صنعت مخابرات، به عنوان تولیدکننده  
داخل��ی تامین مودم های ADSL و مودم نوری ONT ش��رکت مخابرات ایران، تامین 
مودم های 4G و نوع دوم ش��رکت همراه اول و تامین مودم های TDD-LTE شرکت 

مبین را عهده دار شد.
در این مراسم مهندس محمد معینیان، قائم مقام مدیرعامل شرکت مخابراتی ارگ 
جدید به عنوان نماینده این ش��رکت، قرارداد و تفاهم نامه های مرتبط را با مهندس 
شهاب لطفعلی، معاون پش��تیبانی و زنجیره تامین شرکت مخابرات ایران، مهندس 
حمید فرهنگ مدیرعامل همراه اول و مهندس حس��ین طهرانی مدیرعامل شرکت 

مبین نت امضا کرد.
گفتنی اس��ت، شرکت مخابراتی ارگ جدید تولید مودم های مورد نیاز سازمان ها و 
بازار را در دستور کار خود قرارداده است و با تکیه بر توان داخل نسبت به تامین نیاز 

بازار در تالش است.

  تجهیزات تولیدی ITMC در سبد محصوالت همراه اول قرار گرفت
در راس��تای حمایت از تولید داخل، »رک های مخابراتی و تجهیزات پاور« شرکت 
کارخانجات مخابراتی ایران (ITMC) در س��بد محصوالت شرکت همراه اول قرار 

خواهد گرفت.
شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (ITMC) با هدف افزایش سهم تولید داخل در 
صنعت مخابرات، به عنوان تولیدکننده  داخلی، با همراه اول تفاهم نامه  همکاری در 

حوزه  »رک های مخابرات��ی و تجهی��زات پاور« به امض�ا رساند.
در این مراس��م دکتر عبدالرضا رضوانی، مدیرعامل ش��رکت کارخانجات مخابراتی 
ایران (ITMC)  به عنوان نماینده این شرکت و مهندس حمید فرهنگ مدیرعامل 
هم����راه اول برای امض���ای ق�����رارداد و تفاهم نام���ه ه��ای مرتبط حض���ور 

داشتن���د.
گفتنی اس��ت، ش��رکت کارخانجات مخابراتی ایران (ITMC)، اولین و بزرگترین 
تولید کننده مراکز تلفن ثابت و س��یار کشور بوده و با تکیه بر توان داخل نسبت به 

تامین نیاز بازار در تالش است.

  امضای قرارداد شرکت اتصال صنعت میانه با ایرانسل برای ساخت 
Dual Band و TDD LTE مودم های

در راس��تای حمایت از تولید داخل، ش��رکت دانش بنیان اتص��ال صنعت میانه، با 
 Dual Band و TDD LTE امضای قرارداد با شرکت ایرانسل، تولید مودم های

این اپراتور را عهده دار شد.
در مراس��م امضای قراردادها و تفاهم نامه های اولین »میز تخصصی تعمیق ساخت 
داخل در صنعت مخابرات«،  شرکت اتصال صنعت میانه با امضای قرارداد با شرکت 
ایرانس��ل، تولید مودم های TDD LTE و Dual Band این اپراتور را عهده دار 

شد.

در این مراس��م مهندس محمد جابری، مدیرعامل ش��رکت اتصال صنعت میانه به 
عنوان نماینده این ش��رکت و دکتر بیژن عباس��ی آرند، مدیرعامل ایرانس��ل برای 

امضای قرارداد و تفاهم نامه های مرتبط حضور داشتند.
جزئیات محصوالت مخابراتی ارائه شده در مراسم امضای قراردادها و تفاهم نامه های 
میز ساخ���ت داخل در حوزه صنعت مخابرات به انضمام شرکت های تولیدکنن��ده 
و ش��رک��ت های خری���دار محصوالت و رقم ق���رارداد به ش��رح ج���دول پیش 

رو است.



گام ملی

 افزايش توليد  / توليد اول ارزش دالري قرارداد  نوع تعامل  نام توليد كننده  نام خريدار  نام محصول رديف 
 توليد اول  825,000 قرارداد  اتصال صنعت ميانه ايرانسل  نوع اول   4Gمودم   1

 توليد اول  417,000 تفاهم نامه اتصال صنعت ميانه ايرانسل  نوع دوم   4Gمودم   2

تمديد خدمات طراحي تفصيلي  3
نه سازي شبكه راديويي و يبهو 

 دسترسي انتقال

 افزايش توليد  2,200,000 قرارداد  ارتباطات پرتو آبي  همراه اول 

 توليد اول  850,000 تفاهم نامه ارتباطات نوري امين  همراه اول  POTNتجهيزات انتقال   4

 توليد اول  2,000,000 نامهتفاهم   ارگ جديد  همراه اول  نوع دوم   4Gمودم   5

 توليد اول  4,500,000 تفاهم نامه ارگ جديد  مبين نت TDD LTEمودم   6

شركت   ADSLمودم   7
 مخابرات ايران 

 توليد اول  667,629 قرارداد  ارگ جديد 

شركت   ONTمودم نوري   8
 مخابرات ايران 

 توليد اول  529,391 قرارداد  ارگ جديد 

 توليد اول  2,000,000 تفاهم نامه آزمون كيفيت  اول همراه   4Gمودم موبايل   9

 توليد اول  600,000 قرارداد  آنتن هاي كارن  مبين نت B42آنتن بيمفورمينگ   10

شركت   Billingسيستم   11
 مخابرات ايران 

 افزايش توليد  484,225 قرارداد  بهينه پردازش 

 توليد اول  850,000 نامهتفاهم   پارس هما پرتو  همراه اول  POTNتجهيزات انتقال   12

سيستم سايت هاي   13
OUTDOOR 

كارت    ITMCپايا+ مبين نت
 اعتبار فارس 

 افزايش توليد  2,800,000 تفاهم نامه

شركت   كابل مسي مخابراتي 14
 مخابرات ايران 

 افزايش توليد  10,227,627 قرارداد  توليدي شهيد قندي 

جهاددانشگاهي   همراه اول  آنتن اكتا باند  15
 خواجه نصير 

 توليد اول  800,000 تفاهم نامه

توسعه سامانه هاي پرتال و   16
Selfcare 

 افزايش توليد  5,000,000 قرارداد  حامي سيستم شريف  همراه اول 

شركت   DWDMتجهيزات انتقال   17
 مخابرات ايران 

 افزايش توليد  2,922,048 قرارداد  دانيال موج 

شركت   POTNپروژه انتقال   18
 مخابرات ايران 

 توليد اول  6,678,967 قرارداد  سينا 

 افزايش توليد  382,000 قرارداد  صبا باتري  ايرانسل  باتري ساكن مخابراتي 19
شركت   باتري ساكن مخابراتي 20

 مخابرات ايران 
 افزايش توليد  3,339,483 قرارداد  صبا باتري 

قطعات  صنايع   ايرانسل  سيم كارت 21
 الكترونيك ايران 

 افزايش توليد  6,500,000 قرارداد 

 توليد اول  660,000 تفاهم نامه صنايع مخابرات ايران  ايرانسل  رپيتير راديويي 22
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 توليد اول  850,000 تفاهم نامه ارتباطات نوري امين  همراه اول  POTNتجهيزات انتقال   4

 توليد اول  2,000,000 نامهتفاهم   ارگ جديد  همراه اول  نوع دوم   4Gمودم   5

 توليد اول  4,500,000 تفاهم نامه ارگ جديد  مبين نت TDD LTEمودم   6

شركت   ADSLمودم   7
 مخابرات ايران 

 توليد اول  667,629 قرارداد  ارگ جديد 

شركت   ONTمودم نوري   8
 مخابرات ايران 

 توليد اول  529,391 قرارداد  ارگ جديد 

 توليد اول  2,000,000 تفاهم نامه آزمون كيفيت  اول همراه   4Gمودم موبايل   9

 توليد اول  600,000 قرارداد  آنتن هاي كارن  مبين نت B42آنتن بيمفورمينگ   10

شركت   Billingسيستم   11
 مخابرات ايران 

 افزايش توليد  484,225 قرارداد  بهينه پردازش 

 توليد اول  850,000 نامهتفاهم   پارس هما پرتو  همراه اول  POTNتجهيزات انتقال   12

سيستم سايت هاي   13
OUTDOOR 

كارت    ITMCپايا+ مبين نت
 اعتبار فارس 

 افزايش توليد  2,800,000 تفاهم نامه

شركت   كابل مسي مخابراتي 14
 مخابرات ايران 

 افزايش توليد  10,227,627 قرارداد  توليدي شهيد قندي 

جهاددانشگاهي   همراه اول  آنتن اكتا باند  15
 خواجه نصير 

 توليد اول  800,000 تفاهم نامه

توسعه سامانه هاي پرتال و   16
Selfcare 

 افزايش توليد  5,000,000 قرارداد  حامي سيستم شريف  همراه اول 

شركت   DWDMتجهيزات انتقال   17
 مخابرات ايران 

 افزايش توليد  2,922,048 قرارداد  دانيال موج 

شركت   POTNپروژه انتقال   18
 مخابرات ايران 

 توليد اول  6,678,967 قرارداد  سينا 

 افزايش توليد  382,000 قرارداد  صبا باتري  ايرانسل  باتري ساكن مخابراتي 19
شركت   باتري ساكن مخابراتي 20

 مخابرات ايران 
 افزايش توليد  3,339,483 قرارداد  صبا باتري 

قطعات  صنايع   ايرانسل  سيم كارت 21
 الكترونيك ايران 

 افزايش توليد  6,500,000 قرارداد 

 توليد اول  660,000 تفاهم نامه صنايع مخابرات ايران  ايرانسل  رپيتير راديويي 22

 افزايش توليد  / توليد اول ارزش دالري قرارداد  نوع تعامل  نام توليد كننده  نام خريدار  نام محصول رديف 
 توليد اول  825,000 قرارداد  اتصال صنعت ميانه ايرانسل  نوع اول   4Gمودم   1

 توليد اول  417,000 تفاهم نامه اتصال صنعت ميانه ايرانسل  نوع دوم   4Gمودم   2

تمديد خدمات طراحي تفصيلي  3
نه سازي شبكه راديويي و يبهو 

 دسترسي انتقال

 افزايش توليد  2,200,000 قرارداد  ارتباطات پرتو آبي  همراه اول 

 توليد اول  850,000 تفاهم نامه ارتباطات نوري امين  همراه اول  POTNتجهيزات انتقال   4

 توليد اول  2,000,000 نامهتفاهم   ارگ جديد  همراه اول  نوع دوم   4Gمودم   5

 توليد اول  4,500,000 تفاهم نامه ارگ جديد  مبين نت TDD LTEمودم   6

شركت   ADSLمودم   7
 مخابرات ايران 

 توليد اول  667,629 قرارداد  ارگ جديد 

شركت   ONTمودم نوري   8
 مخابرات ايران 

 توليد اول  529,391 قرارداد  ارگ جديد 

 توليد اول  2,000,000 تفاهم نامه آزمون كيفيت  اول همراه   4Gمودم موبايل   9

 توليد اول  600,000 قرارداد  آنتن هاي كارن  مبين نت B42آنتن بيمفورمينگ   10

شركت   Billingسيستم   11
 مخابرات ايران 

 افزايش توليد  484,225 قرارداد  بهينه پردازش 

 توليد اول  850,000 نامهتفاهم   پارس هما پرتو  همراه اول  POTNتجهيزات انتقال   12

سيستم سايت هاي   13
OUTDOOR 

كارت    ITMCپايا+ مبين نت
 اعتبار فارس 

 افزايش توليد  2,800,000 تفاهم نامه

شركت   كابل مسي مخابراتي 14
 مخابرات ايران 

 افزايش توليد  10,227,627 قرارداد  توليدي شهيد قندي 

جهاددانشگاهي   همراه اول  آنتن اكتا باند  15
 خواجه نصير 

 توليد اول  800,000 تفاهم نامه

توسعه سامانه هاي پرتال و   16
Selfcare 

 افزايش توليد  5,000,000 قرارداد  حامي سيستم شريف  همراه اول 

شركت   DWDMتجهيزات انتقال   17
 مخابرات ايران 

 افزايش توليد  2,922,048 قرارداد  دانيال موج 

شركت   POTNپروژه انتقال   18
 مخابرات ايران 

 توليد اول  6,678,967 قرارداد  سينا 

 افزايش توليد  382,000 قرارداد  صبا باتري  ايرانسل  باتري ساكن مخابراتي 19
شركت   باتري ساكن مخابراتي 20

 مخابرات ايران 
 افزايش توليد  3,339,483 قرارداد  صبا باتري 

قطعات  صنايع   ايرانسل  سيم كارت 21
 الكترونيك ايران 

 افزايش توليد  6,500,000 قرارداد 

 توليد اول  660,000 تفاهم نامه صنايع مخابرات ايران  ايرانسل  رپيتير راديويي 22

 توليد اول  800,000 تفاهم نامه صنايع مخابرات ايران  همراه اول  آنتن اكتا باند  23
 افزايش توليد  420,000 قرارداد  فراز ارتباط  ايرانسل  تك باندي   FDآنتن   24
شركت   DWDMسيستم انتقال   25

 مخابرات ايران 
 افزايش توليد  1,168,819 قرارداد  فناوري نوري امين 

كارخانجات مخابراتي   همراه اول  رك و متعلقات 26
 ايران 

 افزايش توليد  6,900,000 قرارداد 

 افزايش توليد  21,000 قرارداد  گرد الكتريك  ايرانسل  دكل مخابراتي  27
شركت   كابل مسي مخابراتي 28

 مخابرات ايران 
مجتمع صنعتي 

 رفسنجان
 افزايش توليد  4,393,490 قرارداد 

تمديد خدمات طراحي تفصيلي  29
نه سازي شبكه راديويي و يبه و

 دسترسي انتقال

 افزايش توليد  2,300,000 قرارداد  موج آينده فرافن  همراه اول 

تمديد خدمات طراحي تفصيلي  30
نه سازي شبكه راديويي و يبه و

 دسترسي انتقال

 افزايش توليد  5,000,000 قرارداد  نقش اول كيفيت همراه اول 

 توليد اول  200,000 قرارداد  نوربهينه گستر  ايرانسل  ميكرو داكت نوري  31
 افزايش توليد  600,000 قرارداد  نيان الكترونيك  ايرانسل  باتري ساكن مخابراتي 32
 افزايش توليد  6,900,000 قرارداد  نيان الكترونيك  همراه اول  رك و متعلقات 33

  83,936,679 جمع كل
 



گام نو

انعقاد تفاهم نامه های همکاری بین کارفرمایان و

 تولیدکنندگان حوزه فاوا در نمایشگاه تلکام پالس

در پی برگزاری مراسم امضای قراردادها و تفاهم نامه های اولین »میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت مخابرات«، که پنجم آذرماه سال جاری با حضور دکتر رضا 
رحمانی »وزیر صنعت، معدن و تجارت« و جمعی از تولیدکنندگان و اپراتورهای ارتباطی کشور در محل وزارت صمت برگزار شد، همزمان با نمایشگاه تلکام پالس نیز تعدادی از 

دستاوردهای سخت افزاری و نرم افزاری صنعت ICT کشور رونمایی خواهد شد و تفاهم نامه های همکاری بین کارفرمایان و تولیدکنندگان حوزه فاوا نیز منعقد خواهد شد.

 توليد اول/افزايش توليد  ارزش دالري قرارداد  نوع تعامل  نام توليد كننده  نام خريدار  نام محصول رديف 
 توليد اول  2,000,000 تفاهم نامه اتصال صنعت ميانه همراه اول  نوع اول   4Gمودم   1

 توليد اول  825,000 قرارداد  ارگ جديد  ايرانسل  نوع اول   4Gمودم   2

 توليد اول  2,000,000 تفاهم نامه ارگ جديد  همراه اول  نوع اول   4Gمودم   3

شركت   ADSLمودم   4
 مخابرات ايران 

 افزايش توليد  8,134,981 قرارداد  ارگ جديد 

آنتن پارابوليك   5
5/8GHz 

 توليد اول  100,000 قرارداد  آنتن هاي كارن  مبين نت

تجهيزات انتقال   6
POTN 

 توليد اول  850,000 تفاهم نامه پرتو تماس نوين  همراه اول 

 توليد اول  2,000,000 تفاهم نامه تحقيقات كاوشكام آسيا  همراه اول  نوع دوم   4Gمودم   7

راديو مايكروويو   8
15 /18 /23 

 توليد اول  60,000 تفاهم نامه تكتا  همراه اول 

شركت   كابل نوري  9
 مخابرات ايران 

 افزايش توليد  4,516,651 قرارداد  تهران سيمين فر 

 توليد اول  40,000 تفاهم نامه توليدي شهيد قندي  همراه اول  CAT6كابل شبكه   10
شركت   كابل نوري  11

 مخابرات ايران 
 افزايش توليد  3,977,124 قرارداد  توليدي شهيد قندي 

شركت   كابل نوري  12
 مخابرات ايران 

 افزايش توليد  2,381,946 قرارداد  توليدي شهيد قندي 

تجهيزات انتقال   13
POTN 

 توليد اول  850,000 تفاهم نامه دانيال موج  همراه اول 

 افزايش توليد  11,000 قرارداد  سامان نيرو پاد  ايرانسل  دكل مخابراتي  14
تجهيزات انتقال   15

POTN 
 توليد اول  850,000 تفاهم نامه سينا  همراه اول 

تجهيزات انتقال   16
OTN 

 افزايش توليد  1,800,000 تفاهم نامه سينا  مبين نت

آنتن با بهره باال براي   17
ODU 

 توليد اول  180,000 تفاهم نامه صنايع ارتباطي پايا  مبين نت

شركت   NGNتوسعه   18
 مخابرات ايران 

 افزايش توليد  292,204 قرارداد  صنايع آوا 

 توليد اول  1,000,000 تفاهم نامه صنايع مخابرات ايران  ايرانسل  4G/CAT6مودم   19
 توليد اول  2,000,000 تفاهم نامه صنايع مخابرات ايران  ايرانسل  آنتن اكتا باند  20
 توليد اول  100,000 تفاهم نامه صنايع مخابرات ايران  ايرانسل  مفصل كابل نوري  21
 توليد اول  417,000 تفاهم نامه صنايع مخابرات ايران  ايرانسل  نوع دوم   4Gمودم   22
 افزايش توليد  360,000 قرارداد  صنايع مخابرات ايران  ايرانسل  نوري ميكرو كابل   23
 توليد اول  2,000,000 تفاهم نامه صنايع مخابرات ايران  همراه اول  نوع دوم   4Gمودم   24
 افزايش توليد  145000 قرارداد  فراز ارتباط  ايرانسل  تك باندي   TDآنتن   25
 توليد اول  800000 تفاهم نامه ارتباط فراز   همراه اول  آنتن اكتا باند  26



گام نو

انعقاد تفاهم نامه های همکاری بین کارفرمایان و

 تولیدکنندگان حوزه فاوا در نمایشگاه تلکام پالس
 توليد اول/افزايش توليد  ارزش دالري قرارداد  نوع تعامل  نام توليد كننده  نام خريدار  نام محصول رديف 

 توليد اول  2,000,000 تفاهم نامه اتصال صنعت ميانه همراه اول  نوع اول   4Gمودم   1

 توليد اول  825,000 قرارداد  ارگ جديد  ايرانسل  نوع اول   4Gمودم   2

 توليد اول  2,000,000 تفاهم نامه ارگ جديد  همراه اول  نوع اول   4Gمودم   3

شركت   ADSLمودم   4
 مخابرات ايران 

 افزايش توليد  8,134,981 قرارداد  ارگ جديد 

آنتن پارابوليك   5
5/8GHz 

 توليد اول  100,000 قرارداد  آنتن هاي كارن  مبين نت

تجهيزات انتقال   6
POTN 

 توليد اول  850,000 تفاهم نامه پرتو تماس نوين  همراه اول 

 توليد اول  2,000,000 تفاهم نامه تحقيقات كاوشكام آسيا  همراه اول  نوع دوم   4Gمودم   7

راديو مايكروويو   8
15 /18 /23 

 توليد اول  60,000 تفاهم نامه تكتا  همراه اول 

شركت   كابل نوري  9
 مخابرات ايران 

 افزايش توليد  4,516,651 قرارداد  تهران سيمين فر 

 توليد اول  40,000 تفاهم نامه توليدي شهيد قندي  همراه اول  CAT6كابل شبكه   10
شركت   كابل نوري  11

 مخابرات ايران 
 افزايش توليد  3,977,124 قرارداد  توليدي شهيد قندي 

شركت   كابل نوري  12
 مخابرات ايران 

 افزايش توليد  2,381,946 قرارداد  توليدي شهيد قندي 

تجهيزات انتقال   13
POTN 

 توليد اول  850,000 تفاهم نامه دانيال موج  همراه اول 

 افزايش توليد  11,000 قرارداد  سامان نيرو پاد  ايرانسل  دكل مخابراتي  14
تجهيزات انتقال   15

POTN 
 توليد اول  850,000 تفاهم نامه سينا  همراه اول 

تجهيزات انتقال   16
OTN 

 افزايش توليد  1,800,000 تفاهم نامه سينا  مبين نت

آنتن با بهره باال براي   17
ODU 

 توليد اول  180,000 تفاهم نامه صنايع ارتباطي پايا  مبين نت

شركت   NGNتوسعه   18
 مخابرات ايران 

 افزايش توليد  292,204 قرارداد  صنايع آوا 

 توليد اول  1,000,000 تفاهم نامه صنايع مخابرات ايران  ايرانسل  4G/CAT6مودم   19
 توليد اول  2,000,000 تفاهم نامه صنايع مخابرات ايران  ايرانسل  آنتن اكتا باند  20
 توليد اول  100,000 تفاهم نامه صنايع مخابرات ايران  ايرانسل  مفصل كابل نوري  21
 توليد اول  417,000 تفاهم نامه صنايع مخابرات ايران  ايرانسل  نوع دوم   4Gمودم   22
 افزايش توليد  360,000 قرارداد  صنايع مخابرات ايران  ايرانسل  نوري ميكرو كابل   23
 توليد اول  2,000,000 تفاهم نامه صنايع مخابرات ايران  همراه اول  نوع دوم   4Gمودم   24
 افزايش توليد  145000 قرارداد  فراز ارتباط  ايرانسل  تك باندي   TDآنتن   25
 توليد اول  800000 تفاهم نامه ارتباط فراز   همراه اول  آنتن اكتا باند  26

 توليد اول/افزايش توليد  ارزش دالري قرارداد  نوع تعامل  نام توليد كننده  نام خريدار  نام محصول رديف 
 توليد اول  2,000,000 تفاهم نامه اتصال صنعت ميانه همراه اول  نوع اول   4Gمودم   1

 توليد اول  825,000 قرارداد  ارگ جديد  ايرانسل  نوع اول   4Gمودم   2

 توليد اول  2,000,000 تفاهم نامه ارگ جديد  همراه اول  نوع اول   4Gمودم   3

شركت   ADSLمودم   4
 مخابرات ايران 

 افزايش توليد  8,134,981 قرارداد  ارگ جديد 

آنتن پارابوليك   5
5/8GHz 

 توليد اول  100,000 قرارداد  آنتن هاي كارن  مبين نت

تجهيزات انتقال   6
POTN 

 توليد اول  850,000 تفاهم نامه پرتو تماس نوين  همراه اول 

 توليد اول  2,000,000 تفاهم نامه تحقيقات كاوشكام آسيا  همراه اول  نوع دوم   4Gمودم   7

راديو مايكروويو   8
15 /18 /23 

 توليد اول  60,000 تفاهم نامه تكتا  همراه اول 

شركت   كابل نوري  9
 مخابرات ايران 

 افزايش توليد  4,516,651 قرارداد  تهران سيمين فر 

 توليد اول  40,000 تفاهم نامه توليدي شهيد قندي  همراه اول  CAT6كابل شبكه   10
شركت   كابل نوري  11

 مخابرات ايران 
 افزايش توليد  3,977,124 قرارداد  توليدي شهيد قندي 

شركت   كابل نوري  12
 مخابرات ايران 

 افزايش توليد  2,381,946 قرارداد  توليدي شهيد قندي 

تجهيزات انتقال   13
POTN 

 توليد اول  850,000 تفاهم نامه دانيال موج  همراه اول 

 افزايش توليد  11,000 قرارداد  سامان نيرو پاد  ايرانسل  دكل مخابراتي  14
تجهيزات انتقال   15

POTN 
 توليد اول  850,000 تفاهم نامه سينا  همراه اول 

تجهيزات انتقال   16
OTN 

 افزايش توليد  1,800,000 تفاهم نامه سينا  مبين نت

آنتن با بهره باال براي   17
ODU 

 توليد اول  180,000 تفاهم نامه صنايع ارتباطي پايا  مبين نت

شركت   NGNتوسعه   18
 مخابرات ايران 

 افزايش توليد  292,204 قرارداد  صنايع آوا 

 توليد اول  1,000,000 تفاهم نامه صنايع مخابرات ايران  ايرانسل  4G/CAT6مودم   19
 توليد اول  2,000,000 تفاهم نامه صنايع مخابرات ايران  ايرانسل  آنتن اكتا باند  20
 توليد اول  100,000 تفاهم نامه صنايع مخابرات ايران  ايرانسل  مفصل كابل نوري  21
 توليد اول  417,000 تفاهم نامه صنايع مخابرات ايران  ايرانسل  نوع دوم   4Gمودم   22
 افزايش توليد  360,000 قرارداد  صنايع مخابرات ايران  ايرانسل  نوري ميكرو كابل   23
 توليد اول  2,000,000 تفاهم نامه صنايع مخابرات ايران  همراه اول  نوع دوم   4Gمودم   24
 افزايش توليد  145000 قرارداد  فراز ارتباط  ايرانسل  تك باندي   TDآنتن   25
 توليد اول  800000 تفاهم نامه ارتباط فراز   همراه اول  آنتن اكتا باند  26
كارخانجات مخابراتي   ايرانسل  ركتيفاير مخابراتي 27

 ايران 
 افزايش توليد  450000 قرارداد 

تجهيزات انتقال   28
POTN 

كارخانجات مخابراتي   همراه اول 
 ايران 

 توليد اول  850000 تفاهم نامه

مخابراتي  كارخانجات   همراه اول  ركتيفاير مخابراتي 29
 ايران 

 افزايش توليد  40000 قرارداد 

 افزايش توليد  100000 قرارداد  گام اراك  ايرانسل  دكل مخابراتي  30
 توليد اول  800000 تفاهم نامه گسترش ارتباط بهداد  همراه اول  آنتن اكتا باند  31
مجتمع صنعتي  مبين نت CAT5/6كابل ديتا   32

 رفسنجان
 افزايش توليد  60000 تفاهم نامه

شركت   كابل نوري  33
 مخابرات ايران 

مجتمع صنعتي 
 رفسنجان

 افزايش توليد  1920203 قرارداد 

 توليد اول  800000 تفاهم نامه ميكروموج  همراه اول  آنتن اكتا باند  34
 افزايش توليد  3800000 قرارداد  نيان الكترونيك  ايرانسل  ركتيفاير مخابراتي 35
 توليد اول  76000 قرارداد  نيان الكترونيك  همراه اول  سل باتري  36

 46,587,109 جمع كل 
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گفت وگوی
 ماه

زهرا طاهری

مهمترین پروژه سند راهبردی حوزه ICT، ارتباطات نسل جدید )5G( است

باید زیرساخت های تحول دیجیتال برای ارائه دهندگان خدمات فراهم شود

:ICT رئیس پژوهشکده  سیاست پژوهی و مطالعات راهربدی پژوهشگاه

  از آنج�ا که یک�ی از تعاریف پژوهش�کده  تحت مدیریت جنابعال�ی، ارائه  
مش��اوره  ای راهبردی و کالن به وزارت ارتباطات و بهبود فضای کسب وکار و 
کارآفرینی است، در این راستا چه اقدامات مشاوره ای در دستور کار قرار گرفته 

تا تسهیل و بهبود فضای کسب وکار در حوزه  ICT رقم بخورد؟
پژوهشکده ما چهار گروه پژوهشی دارد؛ گروه اول در سطح مدل های کسب وکار و کارآفرینی 
و تحول دیجیتال به سازمان ها مشاوره می دهد. گروه دیگر آینده پژوهشی و فناوری حوزه 
ارتباطات را بررسی می کند که نام آن سیاست پژوهی و آینده نگری است که سرفصل 
تحول دیجیتال را با همکاری دانشگاه تهران به عنوان مشاور مورد بررسی قرار می دهد که 
برای وزارت ارتباطات است. همچنین سند نقشه راه فناوری حوزه فاوا را در دست داریم 
که باید بدانیم چه فناوری هایی را در حوزه  ICT در اولویت قرار دهیم که با مشاوره  مرکز 

تحقیقات سیاست علمی کشور و وزارت ارتباطات پیش می رود.
پروژه  بعدی آمایش در اقتصاد دیجیتال است. فرض کنید یکی از سواالت این پروژه این 
باشد که در مناطق مختلف کشور با به کارگیری ICT چقدر در حوزه های اشتغال، اقتصاد 
و اجتماعی تاثیرگذار بودیم؟ این تاثیرگذاری را بررسی می کنیم که در حوزه  ICT چقدر 
پتانسیل داریم تا در آن منطقه سرمایه گذاری کنیم.گروه بعدی تنظیم مقررات و حقوق 
حوزه فاوا است. این گروه مشاوره ای که می دهد مستقیم با وزارت ارتباطات نیست، ولی با 
سازمان تنظیم مقررات و مرکز ملی طرف است. در این پروژه  بحث های الزامات مقرراتی و 
الزامات تنظیم بازاری  که در فضای مجازی الزم است را به مرکز ملی مشاوره می دهیم. در 
بحث های تنظیم مقررات به عنوان مثال تعرفه های هوشمند زیرساخت را هدایت می کنیم 
که سرویس، متناسب با شرایط مشتری باشد. در همین راستا، پروژه ای برای سازمان تنظیم 
داریم که نظام نظارتی بر خدمات حوزه ارتباطات است تا بدانیم چگونه نظارت داشته باشیم 
و آیا بر اس��اس مجوزها این خدمات ارائه می شوند یا نه.گروه آخر بحث های فرهنگی و 
اجتماعی و تاثیر متقابل ICT و جامعه است. فرهنگ و اجتماع بر به کارگیری ICT تاثیر 
می گذارند. یکی از خدمات بحث USO است که خدمات را بر روستاها بردیم و بررسی 

می کنیم چه کاربردی برای آنها خواهد داشت.

  پژوهشکده  سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی در راستای اصالح قوانین و 
مکانیزم های اجرایی در حوزه  ICT چه پیشنهادهای منجر به تنظیم، اصالح و یا 

تغییر مکانیزم ها داشته است؟
در این حوزه دو کار انجام می دهیم؛ یکی بحث رصد اس��ت، مثال پیامدهای اجتماعی و 
اقتصادی فناوری ها و محدودیت ها را شناسایی می کنیم که در حوزه تنظیم مقررات تاثیر 

می گذارد. مورد بعدی بحث نظارتی اس��ت. نظام نظارتی مهم ترین پروژه ای است که در 
تنظیم بازار می توانیم داشته باشیم؛ اینکه چقدر ارائه دهندگان خدمات از مجوزهایشان 
تبعیت می کنند. در مباحث شاخص گذاری و الزامات فضای مجازی، با مرکز ملی همکاری 
می کنیم. سیاست هایی که مرکز ملی وضع می کند، وزارت ارتباطات باید روی آن ها قوانین 
و مقررات بگذارد، یعنی یک الیه باالتر از تنظیم مقررات و با کمک معاونت تنظیم مقررات 
مرکز ملی کار می کنیم. ما به کمیسیون های تنظیم مقررات، مرکز ملی یا وزارت ارتباطات 
مشاوره می دهیم و در آنجاست که تصمیم گیری انجام می شود.تجربه نشان می دهد در 
حوزه ارتباطات، سیاست گذاری ها به خوبی اجرا می شود، مثال الزام اپراتورها به تبعیت از 
قانون به خوبی انجام می شود اما در سطوح خدمات و فناوری اطالعات که سازمان ها موظف 
به اجرا می شوند، در اجرا مشکل داریم نه در وضع قانون؛ لذا شرایط اجرایی مناسب باید در 

کمیسیون های عالی مدنظر قرار گیرد.

  سیاست راهبردی حوزه  ICT کشور، طی سال های آتی چه اهدافی را برای 
قرار گرفتن کشور ما در حوزه  کشورهای پیشرو و پیشران حوزه  ICT در دنیا 

مدنظر قرار داده است؟
سند راهبردی که حوزه ICT تدوین کرده این است که حوزه های مطرح دنیا مانند هوش 
مصنوعی، اینترنت اشیاء، بالکچین و غیره جزو اولویت های اول هستند. در حال حاضر 
مهمترین پروژه  آن حوزه، ارتباطات نسل جدید (5G) است که زیرساخت ارتباطاتی تمام 
خدمات بخش های مختلف خواهد بود و سرویس های الکترونیکی مختلف را تحت شعاع 
قرار می دهد. شعار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، »ایران هوشمند« است که با قرار 

دادن زیرساخت های مورد نیاز به هوشمندسازی کشورمان کمک می کند.

  پیش�نهاد جنابعالی ب�ه نهادهای اجرایی، فعاالن، کس�ب وکارها و س�ایر 
تاثیرگذاران حوزه  ICT برای حضور موثر در لبه  تکنولوژی چیس�ت و باید چه 
اقداماتی برای دوره گذار از تکنولوژی فعلی به تکنولوژی های در سطح باال، در 

دستور کار قرار گیرد؟
برای سازمان ها و شرکت ها در سطح دولتی و غیر دولتی مهمترین موضوع، بحث تحول 
دیجیتال است. IT از جایگاهی که به عنوان توانمندساز کسب وکارها بود، خود به کسب 
و کار تبدیل ش��ده است و امروزه کس��ب وکارها به فناوری اطالعات کامال وابسته اند. به 
همین دلیل برای شرکت های خصوصی و فعال در این حوزه مهمترین اقدام، فراهم کردن 

زیرساخت های تحول دیجیتال برای ارائه دهندگان خدمات است.
هنوز در مواردی به محصوالت غیربومی وابستگی داریم، ولی شرکت های کوچک و متوسط 
می توانند این خألها را پر کنند تا محصوالت بومی مورد استفاده قرار گیرند. با توجه به 
محدودیت های شکل گرفته، فرصت هایی ایجاد شده تا محصوالت بومی مطرح شوند؛ در 
حوزه نرم افزار و سخت افزار و حتی منابع انسانی. تا قبل از آنکه مشکالت ارزی پیش آید از 
محصوالت خارجی استفاده می شد، اما در حال حاضر کارفرمایان تمایل بیشتری به استفاده 

از محصوالت بومی دارند.

  در پایان اگر نکته ای است بفرمایید.
در پژوهش��کده مهمترین کاری که در پیش رو داریم این است که جایگاه پژوهشکده و 
جایگاه پژوهشگاه را در اکوسیستم پژوهش ICT ارتقاء دهیم و تعیین کنیم که چه کار 
می توانیم انجام دهیم تا در کنار دانشگاه ها و بخش خصوصی در توسعه فناوری حوزه فاوا 

موثر باشیم و در این راستا اقدامات را در دستور کار داریم.

دکتر علیرضا یاری، رئیس پژوهش�کده سیاس�ت پژوهی و مطالعات راهبردی پژوهش�گاه ارتباطات فناوری اطالعات در گفت و گو با خبرنگار ماهنامه نسل چهارم به 
سواالت ذیل پاسخ داد.
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تحقیقات و مطالعات علمی در پژوهشگاه  ICT، زمینه  کاربردی پیدا کرده است
دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران:

باور صنعت به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بیشتر شده است

جلسه  ارتباط پژوهشگاه ICT با نخبگان صنعت مخابرات کشور برگزار می شود

دبیر و عضو هیات مدیره  سندیکای صنعت مخابرات ایران، تاکید کرد: در حال حاضر باور صنعت به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات بیشتر شده و نگرانی ها برای 
تبادل اطالعات کاهش یافته است و بخش صنعتی، پژوهشگاه را همراه خود می داند.

مهندس »فرامرز رس��تگار« در گفت وگو با خبرنگار س��یتنا پیرامون ارزیابی عملکرد 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات در دوره  مدیریت جدید، گفت: دکتر یزدانیان، 
مدیری علمی و اجرایی است، لذا در افزایش کارکرد پژوهشگاه بسیار می تواند موثر باشد؛ 
چراکه افرادی که در پژوهشگاه فعالیت می کنند از جنس پژوهش و تحقیق هستند و 

باید مدیریت این مجموعه، آشنا به این حوزه باشد.
وی، ادامه داد: باید تحقیقات و مطالعات علمی در پژوهش��گاه  ICT کاربردی باش��د، 
همچنین باید این پژوهش ها به حوزه های مصرف نزدیک باشند، که این بخش مصرف 

می تواند صنعت باشد یا تقاضای بازار فناوری اطالعات و ارتباطات.
رستگار، اظهار کرد: با توجه به سابقه  دکتر یزدانیان، ایشان به زنجیره  فعالیت های علمی، 
کاربردی و صنعتی آشنا هس��تند و به درستی می توانند پژوهش ها را کاربردی محور 

کنند.
دبیر س��ندیکای صنعت مخابرات ایران، خاطرنشان کرد: از نظر ساختاری، پژوهشگاه 
ارتباطات برای پیاده سازی برخی سیاست ها، نیاز به تجدید ساختار دارد. آن بخشی که 
بیشتر جنبه مدیریتی داشت و به صورت ریز در ساختار بررسی شده بود، باید برای هم 
افزایی در آن ادغام هایی انجام می شد تا در بخش ستادی انرژی زیادی مصرف نشود و 

تمرکز در حوزه  پژوهشی باشد.
رس��تگار، افزود: نگاه دکتر یزدانیان به س��ازمان پژوهشگاه است تا تحولی در آن ایجاد 
کند و تا کنون، هم پوشانی بین واحدهای مختلف و ادغام هایی در این پژوهشگاه انجام 

شده است.
وی، تاکید کرد: با تغییر مدیریت و تغییر ساختار، مهم این است که زیرساخت ها مرتب 
ش��وند تا بهره وری الزم انجام شود. در حال حاضر به مرحله  بررسی خروجی عملکرد 
این پژوهشگاه نرسیدیم، اما جهت گیری ها در مسیری است که می شود گفت خروجی 
بهتری نسبت به گذشته به وجود خواهد آمد. با این روند، مراحل تایید و ادامه  کار سریع 

تر انجام شده است که در سرعت و کیفیت کار بهبود می بخشد.
دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران، پیرامون ارتباط پژوهشگاه ICT با صنعت، گفت: 
ارتباط پژوهشگاه با صنعت خوب است و برخی ارتباطات صنعتی پژوهشگاه از طریق 
سندیکا انجام می شود و برخی ارتباطات هم از طریق خودشان صورت می گیرد. رفت 

و آمدهای صنعتی به پژوهشگاه رونق بیشتری پیدا کرده و بخش صنعت با پژوهشگاه 
باور و همزبانی بیشتری دارند و بخش صنعت، پژوهشگاه را به عنوان رقیب نمی بینند، 
پژوهش��گاه نیز به عنوان تس��هیل گر عمل می کند و فعالیت هایی که انجام می دهد با 
اولویت های کشور نیز سازگار است و اگر این فعالیت ها به همین صورت پیش روند ما نیز 

از این پژوهشگاه حمایت می کنیم.
رستگار، افزود: در حال حاضر باور صنعت به پژوهشگاه بیشتر شده است و نگرانی ها برای 

تبادل اطالعات کاهش یافته و بخش صنعتی، پژوهشگاه را همراه خود می داند.
 ICT دبیر س��ندیکای صنعت مخابرات ایران، پیرامون پیشنهاد سندیکا به پژوهشگاه
جهت بهبود عملکرد، گفت: ما به عنوان صنعت به شرکت های تولیدی موفق بین المللی 
توجه می کنیم و در فضای رقابتی با سازندگان خارجی قرار می گیری���م، اما مرج��ع 
بین المللی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، انستیتوهای علمی و فناوری، دانشگاه های معتبر 

جهانی و ITU هستند که مراکز تحقیقاتی مختلفی دارند.

وی، اظهار کرد: ساماندهی ارتباطات بین المللی در پژوهشگاه با توجه به سابقه ای که 
دکتر یزدانیان در دانش��کده علمی و کاربردی پس��ت و مخابرات داشتند، اگر به همان 

صورت باشد، می شود امیدوار بود که این ارتباطات نیز موفقیت آمیز باشد.
رستگار، خاطرنش��ان کرد: طی صحبت های اخیری که با دکتر یزدانیان داشتیم، این 
پژوهشگاه تصمیم دارد جلساتی را با گروه های مختلف نخبگان برگزار کند و از ما نیز 
درخواس��ت کردند با گروه هایی که عضو س��ندیکا هستند و ویژگی های نخبگی دارند 
جلسه ای با عنوان ارتباط پژوهشگاه با نخبگان صنعت مخابرات کشور برگزار کنیم که 

ما هم استقبال کردیم.

در حال حاضر باور صنعت به پژوهش��گاه بیشتر شده 
اس��ت و نگرانی ها برای تبادل اطاعات کاهش یافته و 

بخش صنعتی، پژوهشگاه را همراه خود می داند.
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  ۱-۱- مقدمه
5G نسل بعدی فناوری های بیس��یم پس از 4G است که در سال 2019 و در برخی از 
نقاط جهان راه اندازی شده است. به دلیل پیشرفت های فنی باالیی که این نسل نسبت به 
نسل های قبلی دارد انتظار می رود که تحوالت حاصل از آن بسیار فراگیرتر از فناوری های 
پیشین و در مواقعی غیرقابل پیش بینی باشند. در این مطلب، ابتدا مزایا و فرصت های مرتبط 
با 5G و سپس چالش هایی که با این فناوری، همراه هستند، مورد بررسی قرار می گیرد. در 

انتها خالصه ای از موارد اشاره شده در قالب یک تحلیل SWOT ارائه می شود.
5G 1-2- مزایا و فرصت های مرتبط با

انتظار می رود که فناوری 5G در س��ال های آتی، بسیاری از عرصه ها را به شکلی مثبت 
متحول سازد. در این بخش، به تعدادی از مهمترین مزایا و فرصت هایی که این فناوری به 

همراه دارد، اشاره می شود:

  ۱-2-۱- پیشرفت ها و قابلیت های فنی
نوآوری محوری در فناوری 4G، افزایش ظرفیت بود، اما 5G دامنه بسیار گسترده تری از 

قابلیت های جدید یا توسعه یافته را عرضه می کند، شامل ]1[:
•ن��رخ انتقال داده: در حالت حداکثری حدود 20 براب��ر 4G و در حالت عادی حدود 10 

برابر 4G ؛
•تأخیر و قابلیت اطمینان: تأخیر حدود یک دهم نسبت به 4G با قابلیت اطمینان 99,999 

درصد؛
•تراکم: قابلیت پوشش تراکمی 10 برابری نسبت به 4G؛

•تحرک پذیری: پشتیبانی از تحرک پذیری بسیار باال تا سرعت 500 کیلومتر در ساعت با 
وقفه های بسیار کوتاه؛

•کارآمدی از نظر مصرف انرژی: افزایش کارآمدی شبکه به گونه ای که مصرف انرژی توسط 
شبکه های موبایل، با وجود قابلیت های پیشرفته، افزایش نیابد.

•برخی از کاربردهای پیشرفت های اشاره شده، عبارت اند از ]1[:
•افزایش استفاده از پهن باند موبایل به همراه سرعت باالتر و بهبود کیفیت تجربه کاربران در 

محیط های متراکم یا دارای حرکت زیاد؛
•پشتیبانی از خدمات نیازمند به پهنای باند باال مانند برنامه های کاربردی مبتن�ی ب��ر 

واقعیت افزوده1 و یا واقعیت مجازی2 ؛
•ممکن ساختن اتصال تعداد زیادی از دستگاه ها به همراه پشتیبانی از دستگاه های با توان 

پایین؛
•پشتیبانی از به کارگیری گسترده اینترنت اشیاء۳  در میان بخش های مختلف؛

•توانمندسازی برنامه های کاربردی که به شدت وابسته به تأخیر کم و قابلیت اطمینان باال 
هستند؛

•پشتیبانی از کاربردهای دارای مأموریت حیاتی مثالً در صنایع حمل و نقل، سالمت، انرژی 
و نظامی.

 
  ۱-2-2- کاربرد در صنایع گوناگون

پیشرفت ها و قابلیت های فنی مربوط به 5G به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، بستری 

 5G فرصت ها و چالش های مرتبط با

ICT رقیه جدا- عضو هیئت علمی پژوهشگاه
 ICT محمد دین دوست- کارشناس پژوهشگاه

را به منظور دستیابی به تحوالتی قابل توجه در بسیاری از صنایع، فراهم می آورند. در این 
بخش به تعدادی از آن ها اشاره می شود ]2[:

•بهداشت و سالمت: خدمات سالمت که نیازمند انتقال سریع و دقیق اطالعات و تأخیر کم 
هستند به کمک 5G ممکن می شوند؛ مانند جراحی از راه دور4  که در آن متخصصانی 
ک��ه دور از بیمار قرار دارند به کمک ارتباط با گروه محلی جراحی، رویه های الزم را اجرا 

می نمایند.
•صنعت حمل و نقل: سیستم های حمل و نقل هوشمند، به کاهش تصادف های رانندگی و 

همچنین افزایش کارآمدی وسایل نقلیه عمومی، کمک می کنند.
•آموزش: به کمک تعامالت بالدرنگ و فناوری هایی مانند واقعیت افزوده و واقعیت مجازی، 

تجربه یادگیری متحول می شود. به عالوه، آموزش از راه دور وارد مرحله ای تازه می گردد.
•کشاورزی و مدیریت آب: مدیریت هوشمند آب و سیستم های هوشمند کشاورزی که 
نیازمند دریافت بالدرنگ داده های دقیق و گسترده از حس گرها و تحلیل این داده ها هستند 

بر بستر 5G ممکن می شود.
•صنایع نظامی: به کمک 5G بستر اطالعاتی و نظامی یک کشور به انسجام بیشتری دست 
می یابد، انتقال اطالعات با سرعت بیشتری صورت می گیرد و تصمیم گیری های سریع تر 
ممکن می شوند. به عالوه، پایگاه های نظامی هوشمند، پهپادهای پیشرفته تر و قابلیت های 

گسترده تر برای سالح های هایپرسونیک، ممکن می شوند.
ع��الوه بر موارد اش��اره ش��ده، 5G در صنعت خودرو، ایمنی عمومی، محیط زیس��ت، 
پوشیدنی های هوشمند، خانه های هوش��مند، کارخانه ها و به طور کلی در شکل گیری 

شهرهای هوشمند نقشی پررنگ را ایفا خواهد کرد.

  ۱-2-3- رشد اقتصادی
پژوهش های انجام شده نشان می دهند که فناوری 5G به شیوه های گوناگون باعث افزایش 
رشد اقتصادی کشورها می شود. امروزه بسیاری از کارها بر بستر فناوری های موبایل انجام 
 5G می ش��وند و افزایش س��رعت این فناوری و همچنین نوآوری های به دست آمده از
بهره وری را به میزان زیادی باال می برد. به عالوه، به کمک فناوری 5G شیوه های جدیدی 
برای خلق ارزش و تولید محصوالت و ارائه خدمات جدید، ایجاد می شوند. همچنین، فناوری 
5G مدل های کس��ب وکار تازه ای را ممکن می س��ازد. بدین ترتیب، 5G به رشد تولید 
ناخالص داخلی5  کشورها کمک می کند. البته باید توجه داشت که این تغییرات می توانند 
باعث حذف برخی از مشاغل موجود شوند و آنچه اهمیت دارد بهره مندی حداکثری از 
مزایای 5G به شکلی است که مشاغل و کسب وکارهای جدید گسترش یابند تا افراد هرچه 

بیشتری وارد بازار کار شوند و مشارکت اقتصادی، افزایش یابد ]۳[.

5G ۱-3- چالش های مرتبط با  
در سال های پیش رو، فناوری 5G محرک بسیاری از پیشرفت ها و راهکارهای جدید در 
عرصه های گوناگون جوامع خواهد بود اما پیاده سازی مؤثر و کارآمد این فناوری و بهره مندی 
هرچه بیشتر از مزایای آن، چالش هایی را به همراه دارد. در این بخش، تعدادی از مهم ترین 

این چالش ها مورد بررسی قرار می گیرند.

5G ۱-3-۱- توسعه زیرساخت مورد نیاز برای  
5G نیازمند زیرساخت شبکه ای بسیار متفاوت با زیرساخت های قبلی است و بسته به 
میزان اتصال و الزامات موردی، ممکن است افزایش قابل توجه در تعداد ایستگاه های پایه6، 
اتصال هایLoS 7  و پوشش گسترده منطقه ای را در پی داشته باشد. همچنین، توسعه 
زیرساخت الزم برای 5G هزینه بر، زمان بر و پیچیده است و فناوری، تنها دلیل این موضوع 
نیس��ت. گاه انجام مذاکرات و برنامه ریزی الزم برای توس��عه زیرساخت، علی رغم وجود 

فناوری های مورد نیاز، زمان بر و دشوار است.
به عالوه، کش��ورها دارای زیرساخت های متفاوتی در بخش دولتی و خصوصی هستند 
و در بس��یاری از موارد، بهره مندی از این زیرساخت ها به شکلی کارآمد انجام نمی شود. 
استفاده حداکثری از این زیرساخت ها به ویژه فیبر نوری و به اشتراک گذاشتن آن در بین 

بخش های مختلف، برای توسعه 5G مورد نیاز است ]4[.

1 Augmented Reality (AR)                 2 Virtual Reality (VR)         3  Internet of Things (IoT)
4 Remote Surgery                              5 Gross Domestic Product (GDP)
6 Base Station                                    7 Line of Sight (LoS)



w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

35

13
98

اه 
ر   م

 آذ
/ 5

ه  1
مار

ش

مقاله

  ۱-3-2- نحوه تخصیص طیف
طیف، یکی از سرمایه های اصلی برای اتصال 5G و عنصری مهم در شبکه ها و کاربردهای 
5G به شمار می رود. اما سیاست های مربوط به طیف باید از حالت ایستا به وضعیتی بدل 
گردند که مشوق نوآوری باشند. دولت ها باید مزایای رویکرد مرحله ای یا اجاره فرعی8  برای 
فروش طیف را مدنظر قرار داده، طیف را به عنوان یک دارایی بلندمدت در نظر بگیرند. 
باید چارچوب های قانونی و سیاستی ایجاد شوند که برای مکان های صنعتی، مراکز خرید، 
نهادهای فرهنگی و دیگر سازمان های بخش خصوصی امکان ایجاد شبکه های مختص به 
خود را -در کنار اپراتورهای سنتی موجود- فراهم آورند. چنین شبکه هایی، پوشش سریع 
و گسترده را در نواحی خارج از دسترس اپراتورها به وجود می آورند. این چارچوب مقرراتی 
جدید باید از نظر اقتصادی و حقوقی شفاف باشد ضمن اینکه از کسب وکار اپراتورها، نوآوری 

سازمان ها و منافع مشتریان، محافظت نماید ]4[.
یکی دیگر از مسائل مرتبط با طیف، استفاده از محدوده ای یکسان از طیف در سراسر دنیا 
برای خدمات 5G است. این امر تضمین می کند که همه شرکت ها از محدوده ای یکسان 
استفاده می کنند بنابراین تجهیزات در همه مناطق، قابل استفاده هستند. طیف جهانی 
هماهنگ از این جهت اهمیت دارد که به کمک آن، اکوسیس��تم 5G می تواند منابع را 
بهینه سازی نماید، به صرفه جویی در مقیاس دست یابد، هزینه تجهیزات را کاهش دهد و 

بدین ترتیب سرعت نفوذ و به کارگیری 5G در سراسر دنیا افزایش می یابد ]5[.

5G ۱-3-3- ایجاد مهارت های مورد نیاز برای  
توسعه، راه اندازی و به کارگیری فناوری 5G، تحولی بزرگ و بی سابقه به شمار می رود اما 
مهارت ها و تخصص های الزم برای بهره مندی از مزایای آن، محدود هستند و به احتمال 
زیاد، عملیاتی شدن فناوری 5G زودتر از شکل گیری گسترده مهارت های مربوطه، صورت 
خواهد گرفت. این امر در مورد برخی دیگر از پیشرفت های فناوری مانند داده های عظیم  
و همچنین اینترنت اشیاء نیز به چشم می خورد؛ به گونه ای که تالش زیادی انجام شده تا 
مهارت ها از تقاضای مربوط به پیشرفت های جدید، جا نمانند. بدین ترتیب، ایجاد بنیادی 
مستحکم و پایدار برای توسعه مهارت ها و تخصص های مرتبط با 5G به منظور پشتیبانی، 
رش��د و هدایت نوآوری در اکوسیس��تم 5G ضروری است. مهارت ها باید در یک کشور، 
نهادینه شوند و تخصص الزم، پرورش داده شود نه اینکه صرفاً خریداری یا وارد شوند ]4[.

  ۱-3-4- بهره مندی از استانداردهای جهانی
در نسل های قبلی ش��بکه های موبایل، کشورها و شرکت ها شبکه ها و تجهیزات را بر 
مبنای اس��تانداردهای مختلف، ایجاد می کردند و بنابراین برخی از تجهیزات تنها در 
بعضی شبکه ها و یا کشورها قابل استفاده بودند. در مورد 5G وضعیت متفاوت است و 
شکل گیری استانداردهایی جهانی و همگانی به منظور بهره مندی حداکثری از مزایای 
5G ضرورت دارد. این امر، اگرچه باعث می ش��ود که تجهیزات در س��طح جهانی قابل 
فروش باش��ند، صرفه جویی در مقیاس حاصل ش��ود و هزینه تولید تجهیزات کاهش 
یابد اما چالش هایی را نیز به همراه دارد. نخس��ت اینکه ایجاد هماهنگی بین نهادهای 
استانداردس��ازی و همچنین کشورهای مختلف، مش��کل است و دیگر اینکه برخی از 
کشورها مانند چین، عجله دارند که هرچه زودتر وارد بازار شوند و گاه منتظر شکل گیری 
استانداردهای جهانی نمی مانند. اگرچه به علت مزیت رقابتی باالیی که استانداردهای 
جهان��ی به همراه دارند در س��ال های اخیر، حتی چنین کش��ورهایی نیز برای ایجاد 

استانداردهای 5G وارد همکاری شده اند ]5[.

5G ۱-3-5- دسترس پذیری تجهیزات و ابزارهای  
هم زمان با رقابت سریع تأمین کنندگان مخابراتی برای راه اندازی 5G، شرکت های فناوری 
 5G (مثالً گوشی) و سازندگان تجهیزات نیز برای تولید و گسترش تجهیزات و ابزارهای
در رقابت هستند تا از مزایای اقتصادی مورد انتظار از فناوری های 5G بهره مند شوند. از 
طرفی، ارائه خدمات از سوی تأمین کنندگان، بدون تولید گسترده تجهیزات و ابزارهای مورد 
نیاز، مقرون به صرفه نیست و اگر در هنگام ارائه خدمات، دسترسی گسترده به تجهیزات 
و ابزارهای الزم برای بهره مندی از این خدمات، وجود نداشته باشد از ظرفیت های 5G به 
طور کامل استفاده نمی شود. همچنین ممکن است تجهیزات و ابزارهای الزم تولید شده 

باشند اما به دلیل قیمت باال به طور گسترده از آن ها استفاده نشود ]5[.

5G ۱-3-6- مسائل امنیتی مرتبط با 
آسیب پذیری های امنیتی شبکه های 5G یکی از دغدغه های اصلی بسیاری از متخصصان 
امنیتی است. به عالوه، حجم اطالعات شخصی و حساس که توسط فناوری 5G تولید 
و رد و بدل می ش��ود به شدت افزایش می یابد و این امر حمالت امنیتی به این شبکه ها 
را محتمل تر می س��ازد. این موضوع به ویژه در ارتباط با دستگاه های امنیتی و اطالعاتی 
کشورها، امنیت ملی، اطالعات نظامی و ارتباطات دیپلماتیک اهمیت می یابد. بدین ترتیب، 
مانند هر فناوری دیگری، 5G نیز راهکارهای امنیتی مختص به خود را می طلبد وگرنه 

بهره مندی از مزایای آن در بسیاری از عرصه ها میسر نخواهد شد ]5[.
انتظار می رود که فناوری 5G نسبت به نسل های قبلی، کاربرد بسیار گسترده تری یابد. به 
عنوان مثال، زیرساخت های حیاتی، متکی بر این فناوری خواهند بود. بدین ترتیب مسائل 
امنیتی مربوط به 5G هم برای حفظ امنیت زیرساخت های حیاتی اهمیت می یابند و هم 
برای حفظ امنیت و ایمنی کل جامعه ای که بر این زیرساخت ها متکی است. مثالً وقوع یک 
نقض امنیتی در سیستم های تأمین نیرو، می تواند به فاجعه ای برای سیستم های الکتریکی 

و الکترونیکی جامعه وابسته به آن، بدل گردد ]6[.
 

 ۱-4- جمع بندی
فناوری 5G ظرفیت متحول ساختن دنیا را در ابعاد گوناگون دارا ست؛ اما مانند هر فناوری 
دیگری دارای نقاط قوت و نقاط ضعفی است که بر استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت های 
آن تأثیرگذار اس��ت. به عالوه، فرصت های وجود دارند که کاربردها و اثرات مثبت 5G را 
گسترش می دهند و تهدیدهایی هستند که مانعی برای توسعه آن به شمار می روند. بر 
اساس موارد اشاره شده در بخش های قبلی، چهار جزء تحلیلSWOT  10 برای فناوری 

5G در شکل زیر دیده می شود.
 

5G برای SWOT شکل 1 تحلیل
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ساناز توکلی افشار

تولید نمایشگرهای LCD پاناسونیک متوقف می شود

روسیه فروش وسایل الکترونیکی بدون نرم افزارهای روسی را ممنوع کرد

شرکت پاناسونیک به تازگی اعالم کرده که می خواهد تولید نمایشگرهای LCD را تا سال 
2021 میالدی متوقف کند.پاناسونیک به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های تکنولوژی 
فعال در حوزه توسعه و تولید نمایشگرهای دیجیتال، به تازگی از توقف ساخت پنل های 
نمایشگر ال سی دی (LCD) در سال های آتی خبر داده است.شاید انتشار این خبر برای 
بسیاری از کاربران و کارشناسان فعال در حوزه فناوری غافلگیرکننده باشد ولی پیشتر نیز 
بس��یاری از تحلیلگران پیش بینی کرده بودند که با توجه به روند صعودی و رو به رشد 
نمایشگرهای اولد، انتظار می رود به زودی جایگزین پنل های ال سی دی شده و آنها را 
به ورطه فراموشی ببرند.در دو دهه اخیر، نمایشگرهای با فناوری LCD یا کریستال مایع 
توانس��ت تغییر و تحوالت مثبت و سازنده ای را در بازارهای جهانی ایجاد کند و موجب 
رقابت تنگاتنگی میان شرکت های تولیدکننده تلویزیون و نمایشگرهای دیجیتال شود. 
اما حاال به نظر می رسد همچون بسیاری دیگر از فناوری های جهان، در اواخر عمر خود 
به س��ر می برد و باید با جهان تکنول��وژی ، موبایل و تلویزیون خداحافظی کند، چراکه 
پاناس��ونیک، یکی از قدیمی ترین برندهای این حوزه اعالم کرده که قصد داد به زودی 
تولید نمایشگرهای ال سی دی را پایان ببخشد. البته این در حالی است که هنوز بسیاری 
از شرکت های تولیدکننده موبایل به جای استفاده از پنل های نمایشگر اولد که هزینه 
باالیی برای آنها و همچنین مصرف کنندگان دارد، از نمایشگرهای LCD در گوشی های 

هوشمند خود استفاده می کنند بنابراین به نظر می رسد که پایان عمر نمایشگرهای مذکور 
منوط به پایین آمدن قیمت و هزینه پنل های اولد خواهد بود.بر اساس گزارش وب سایت 
AnandTech، همچنین انتظار می رود پاناسونیک از این پس تولید تلویزیون و سایر 

نمایشگرهای دیجیتال خود را با بهره گیری از فناوری جدید  OLED ادامه خواهد داد.

بر اساس قانونی که این هفته به تصویب پارلمان روسیه رسیده، تنها آن دسته از وسایل 
الکترونیکی در روسیه قابل فروش خواهند بود که برخی نرم افزارهای روسی به طور پیش 
فرض رویشان نصب شده باشد.به گزارش اینترستینگ انجینیرینگ، بر اساس قانون یادشده 
اگر ش��رکت های سازنده وس��ایل الکترونیکی از نصب نرم افزارهای پیش فرض به زبان 
روسی در این کشور سر باز زنند، حق فروش آنها را نخواهند داشت.دولت روسیه هدف از 
این اقدام را کمک به توسعه صنعت نرم افزار در این کشور و مقابله با سلطه طلبی شرکت 
های فناوری غربی و به خصوص آمریکایی عنوان کرده است.گوگل بر مبنای قرارداد خود با 
بسیاری از شرکت های سازنده گوشی های اندرویدی آنها را مجبور می کند تا نرم افزارهای 
این شرکت را به طور پیش فرض در گوشی های تولیدیشان بگنجانند. روسیه قصد دارد با 
وضع قانون جدید این انحصار را بر هم بزند و فضایی برای توسعه کسب و کار شرکت های 
فناوری روسی ایجاد کند.رسانه های غربی و آمریکایی با جنجال آفرینی در این زمینه هدف 
از اقدام تازه روس ها را کنترل و نظارت کاربران وسایل الکترونیک در روسیه عنوان کرده اند.

البته وضع قانون یادشده به معنای ممنوعیت استفاده از نرم افزارهای غیر روسی نیست و 
تنها قرار است نرم افزارهای روسی جایگزین نرم افزارهای پیش فرض گوگل شوند.

فروش میلیون ها دستگاه هوآوی میت 30 در کمتر از دو ماه!
شرکت هوآوی با گوشی هوشمند میت ۳0 فروش بسیار خوبی را تنها در دو ماه تجربه 
کرد.شرکت هوآوی بار دیگر موفقیتی بزرگ را با یکی از گوشی های هوشمند خود بدست 
آورد. بر اس��اس آمار منتشر شده از سوی هوآوی تنها در مدت دو ماه بیش از 7 میلیون 
دس��تگاه از گوشی هوش��مند Mate 30 را  در سراس��ر جهان به فروش رسانده است.
ریچارد یو مدیرعامل شرکت هوآوی در حاشیه رونمایی از تبلت جدید این شرکت با نام 
Mediapad Pro افشا کرد: »تلفن همراه هوشمند هوآوی میت ۳0 با گذشت دو ماه از 
شروع عرضه جهانی آن بیش از 7 میلیون فروش داشته است. میزان فروش این دستگاه 
در مقایسه با گوش��ی Mate 20 بیش از 75 درصد رشد داشته است. دستیابی به این 
آمار فروش موفقیتی بزرگ برای هوآوی محسوب می شود.« هوآوی این گوشی را به طور 
عمده  در کش��ور های آسیایی و اقیانوسیه عرضه کرده است. در میان مشتریان آسیایی، 
چینی ها بیش��تر از س��ایر خریداران از تلفن همراه Mate 30 استقبال کردند. آنچه در 
فروش میلیونی پرچمدار جدید هوآوی مورد توجه قرار گرفته است تنها تعداد دستگاه های 
به فروش رفته از آن نیست بلکه زمان این چنین فروش گسترده ای است.خانواده هوآوی 
میت ۳0 شامل گوشی های متنوعی اس��ت. کارشناسان فناوری دو عامل مهم را سبب 
فروش چشمگیر پرچمداران هوآوی به ویژه در چین دانستند. حس غرور و میهن پرستی 

مهم ترین عوامل موفقیت گوشی های میت ۳0 است.بر حسب عالقه و نیاز مشتری به میزان 
حافظه ذخیره سازی در گوشی، نوع پردازنده، کیفیت عکاسی و ویژگی هایی دیگر تلفن 
همراه مورد نظر در خانواده میت ۳0 هوآوی وجود دارد و کاربران می توانند با قیمتی تقریبا 

مناسب از دستگاه های متنوع هوآوی را خریداری کنند.
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انفجار فروش گوشی های 5G در سال 2020

فروش گوشی تاشوی هواوی تنها در پنج دقیقه!

بسیاری از تحلیلگران به تازگی برآورد کرده اند که سال آینده شاهد استقبال قابل توجه 
کاربران جهان از گوشی های 5G خواهد بود.

به تازگی کارشناس��ان و تحلیلگران فعال در موسس��ه تحقیقاتی IDC برآورد و اعالم 
کرده اند که خریداری و اس��تقبال کاربران از گوش��ی های هوشمند مجهز به فناوری و 
قابلیت پش��تیبانی از شبکه 5G در سال 2020 میالدی به شدت رشد و افزایش پیدا 
خواهد کرد به گونه ای که این روند ش��اهد یک رش��د 1.5 درصدی در س��ال 2020 
میالدی خواهد بود؛ رقمی که فروش گوشی های 5G را به 190 میلیون دستگاه خواهد 

رساند.
همچنین به گفته این کارشناسان در گزارش مفصلی که در این خصوص تهیه ، ارائه و 
منتشر کرده اند، سهم فروش و استقبال از گوشی های جدید با فناوری 5G  در بازارهای 
جهانی در سال آینده میالدی به 14 درصد خواهد رسید و این بدان معناست که 1.۳ 
درصد از میزان فروش و سهم نخستین گوشی های 4G در سال 2010 نیز بیشتر و 

باالتر خواهد بود.
بر اساس گزارش وب سایت techradar، هرچند که برخی دیگر از کارشناسان پیشتر 
پیش بینی کرده بودند که استقبال از گوشی های 5G تحت تاثیر عوامل و فاکتورهای 
مختلفی همچون اشباع بازار و قیمت های باال چندان باال و قابل توجه نخواهد بود اما به 
نظر می رسد که توسعه برخی دیگر از فناوری های نوین همچون خودروهای برقی و 
خودران و همچنین گوشی های تاشو ، لزوم اتصال به شبکه نسل پنجم اینترنت همراه 
5G که با ش��عار اینترنت پرسرعت جای خود را در بسیاری از کشورهای پیشرفته باز 
کرده است، را بیش از پیش پررنگ کرده و احتمال موفقیت این محصوالت را باال برده 

است
با توجه به افزایش روزافزون محبوبیت فناوری های نوین و گس��ترش تالش و فعالیت 
ش��رکت های مختلف تکنول��وژی و اپراتوره��ای بین المللی برای برقراری و توس��عه 
زیرساخت های الزم برای فناوری نسل پنجم اینترنت 5G، می توان گفت که یک ماراتن 
و رقابت تنگاتنگی میان این غول های تکنولوژی درگرفته اس��ت و هر یک از آن ها در 
تالشند نخستین اپراتور و شرکت مخابراتی 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.
اوایل سال 2012 میالدی بود که اتحادیه بین المللی مخابرات تحت نظر سازمان ملل 
برنامه ای را برای توسعه تیم ارتباطات بین المللی موبایل برای افق 2020 و فرای آن 
آغاز کرد. در نتیجه رسماً یک مسابقه جهانی برای تعیین نسل پنجم شبکه موبایل 
ش��روع ش��د و از آن پس، ش��اهد رقابت تنگاتنگی میان اپراتورهای اینترنت و تلفن 
همراه در سراسر جهان هستیم که هر یک به دنبال برقراری و راه اندازی نسل جدید 
و پرس��رعت اینترنت 5G در کش��ورهای 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.

آمار و گزارش های منتشر شده از سوی هواوی نشان دهنده استقبال بی نظیر کاربران از 
عرضه گوشی هوشمند تاشوی این شرکت است.

از آنجا که بازار گوشی های هوشمند به مرحله اشباع رسیده و شرکت های سازنده نیز با 
معرفی و افزودن قابلیت های جدید، دیگر نمی دانند باید برای جلب مشتریان بیشتر و 
رضایت طرفدارانشان چه کار کنند، به سمت گوشی های هوشمند تاشو و منعطف روی 
آورده اند تا شاید بتواند بازار راکد و بی تالطم را رونق بخشند و تحوالت عظیم و قابل 

توجهی را برای کاربران و شرکت های تولیدکننده موبایل به ارمغان بیاورد.

حدود یک سال است که غول های تکنولوژی همچون سامسونگ و هواوی از برنامه های 
خود برای معرفی و عرضه گوشی های هوشمند تاشو و انعطاف پذیر خبر داده اند. هواوی 
یکی از نخستین شرکت های تولیدکننده موبایلی بود که اعالم کرد به تولید و توسعه 

گوشی هوشمند تا شوی مجهز به صفحه نمایش انعطاف پذیر خواهد پرداخت.
پیشتر اخبار و گزارش های متعددی در خصوص زمان عرضه گوشی هوشمند تاشوی 
هواوی که میت ایکس نام دارد، منتشر شده بود و انتظار می رفت در پاییز سال جاری 
روانه بازارهای جهانی ش��ده و کاربران و عالقمندان بتوانن�د از قابلیت های نوی���ن آن 

بهره مند شوند.
بر اس��اس گزارش وب س��ایت gsmarena، بعد از عرضه رسمی گوشی هوشمند و 
تاشوی هواوی میت ایکس در بازار چین، تمامی دستگاههای موجود در این بازار تنها 

ظرف مدت پنج دقیقه تمام شده و به فروش رسید.
این شرکت چینی بزرگ که به نظر می رسد از استقبال بی نظیر کاربران و عالقمندان 
به ش��دت غافلگیر ش��ده بود، روز گذشته باری دیگر با انتش��ار بیانیه و گزارشی اعالم 
کرد که عرضه دوباره گوشی های تاشوی میت ایکس آغاز شده است که این بار نیز با 
استقبال بیشتری از جانب کاربران مواجه شد به گونه ای که ظرف مدت 60 ثانیه تمامی 

گوشی های موجود به فروش رفت.
گوش��ی تاشوی میت ایکس هواوی به یک صفحه نمایش 8 اینچی که قابلیت تبدیل 
ش��دن به دو نمایش��گر 6.6 اینچی را دارد، مجهز شده است. این محصول همچنین از 
قابلیت پشتیبانی از شبکه نسل پنجم اینترنت همراه 5G بهره می برد که برای طیف 
گس��ترده ای از مردم و عالقمندان به اینترنت پرس��رعت جذابیت فراوانی ایجاد کرده 

است.
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چهره  دارندگان موبایل در چین برای احراز هویت اسکن می شود

آن سوی
مرزها

به راحتی به هر پیام رسانی اعتماد نکنید!

یک قانون جدید در چین مردم این کشور را موظف می کند که هنگام عقد قرارداد جدید 
برای تلفن های موبایل چهره خود را اسکن کنند. دلیل کار این است که مقام های چینی 
می خواهند هویت صدها میلیون دارنده موبایل در این کشور را شناسایی کنند.به گزارش 
بی بی سی، مقررات تازه در این باره از امروز اول دسامبر اجرایی خواهد شد. در همین 
حال، دولت چین می گوید: خواهان »مراقبت از حقوق قانونی و منافع شهروندانش در 

فضای مجازی است.«
  چین در حال حاضر هم از فناوری تشخیص چهره برای کنترل جمعیت 

خود استفاده می کند
چین بیش از 170 میلیون دوربین مداربس��ته در نقاط مختلف این کشور نصب کرده 
و قرار اس��ت ظرف سه سال آینده شمار این دوربین ها به 400 میلیون برسد.چین در 
استفاده از چنین فناوری هایی در سطح جهان پیشتاز است اما شدت استفاده آن باعث 

بروز بحث هایی در این کشور شده است.

  قوانین جدید چه می گویند؟
در حال حاضر هنگام عقد قرارداد برای خرید موبایل جدید یا برای استفاده از خدمات 
تلفن همراه، افراد ملزم هستند کارت شناسایی ملی خود را (مثل بسیاری از کشورها) 
نشان دهند و عکس چهره خود را در اختیار فروشنده قرار دهند.اما از امروز، چهره این 
افراد برای تشخیص هویت آنها باید اسکن شود تا مقامات مطمئن شوند دارنده موبایل و 
کارت ملی یکسان هستند.چین برای سال ها تالش کرده تا اطمینان حاصل کند افرادی 
که از اینترنت استفاده می کنند، با هویت »واقعی« خود چنین کاری انجام می دهند.طبق 
یک قانون که از سال 2017 به اجرا در آمد، کاربران پیش از ارسال محتوای آنالین باید 
هویت واقعی خود را آشکار می کردند.قانون جدید برای اطمینان خاطر یافتن از توانایی 

دولت برای شناسایی کاربران تلفن های همراه در چین است.
  بسیاری از چینی ها با موبایل های خود به اینترنت دسترسی دارند

جفری دینگ، محقق هوش مصنوعی در چین در دانشگاه آکسفورد می گوید یکی از 
انگیزه های دولت چین، »خالص شدن از تلفن های همراه و حساب های اینترنتی ناشناس 

است تا امنیت سایبری را تقویت کرده و میزان جرایم اینترنتی را کاهش دهد.«
اما او می گوید یک انگیزه دیگر دولت چین، »ردیابی بهتر مردم این کشور است.«

  آیا مردم چین نگرانند؟
وقتی مقررات جدید در سپتامبر امسال اعالم شدند، رسانه های چینی چندان توجهی 
به آن نکردند اما در اینترنت، صدها کاربر نگرانی خود را از این که این حجم از اطالعات 
شخصی آنها توسط دولت نگهداری می شود، ابراز کردند.اما شماری دیگری از کاربران 
از این مساله استقبال کردند.چین در حال حاضر به طور گسترده دست به سانسور در 
اینترنت می زند و آن را به دقت زیر نظر دارد و به طور مرتب، هر محتوایی را که با آن 

مخالف است، و نمی خواهد شهروندانش آن را ببینند حذف می کند.

کارشناسان و محققان امنیتی به کاربران هشدار داده اند که تنها از پیام رسان های مجهز 
به قابلیت رمزنگاری پیشرفته برای ارسال پیام و سایر اطالعات شخصی خود استفاده 

کنند.
در سال های اخیر که حفاظت از حریم شخصی کاربران و امنیت سایبری در شبکه های 
اجتماعی و پیام رسان ها اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده است، بسیاری از کارشناسان 
و متخصصان فعال در شرکت امنیت سایبری کاسپرسکی به کاربران توصیه کرده اند که 
برای ارسال پیام های خصوصی، تصاویر و ویدیوهای شخصی به هر اپلیکیشنی که کار 
پیام رس��ان را انجام می دهد، اعتماد نکرده و تنها از پیام رسان های با قابلیت رمزنگاری 

پیشرفته End-To-End Encryption استفاده کنند.
بر اس��اس گزارش وب س��ایت رس��می kaspersky، با اینکه تقریبا تعداد زیادی از 
اپلیکیشن های پیام رسان مدرن و امروزی که از محبوبیت باالیی در میان کاربران جهان 
برخوردار شده اند، از قابلیت رمزنگاری پیشرفته End-To-End Encryption  بهره 
می برند، اما هنوز هم تعداد قابل توجهی از پیام رسان ها به دالیل مختلف از این قابلیت 

امنیتی بی بهره مانده اند.
بهره مندی اپلیکیشن های پیام رسان از این قابلیت بدان معناست که هیچ نهادی قادر 
به ردگیری و مش��اهده اطالعات رد و بدل شده توسط کاربران و دسترسی به سرورها 
نخواهد بود و تقریبا این کار غیرممکن به نظر می رسد. اما سایر اپلیکیشن ها در صورت 
عدم بهره مندی از این قابلیت، این امکان را برای اشخاص ثالث فراهم می کنند تا به 
اطالعات کاربران دسترسی پیدا کرده و پیام، تصاویر و ویدیوهای رد و بدل شده توسط 

افراد را پیگیری کنند.
از جمله اپلیکیشن های معروفی که از قابلیت امنیتی رمزنگاری پیشرفته برخوردار است، 

می توان به واتس اپ و سیگنال اشاره کرد.
این در حالیست که برخی دیگر از اپلیکیشن های معروف همچون فیس بوک مسنجر، 
تلگرام و گوگل الو از این قابلیت بی بهره اند. البته کاربران به منظور عدم ثبت مکالمات 
خود در سرورهای پیام رسان های مذکور، قادر خواهند بود چت محرمانه را با دوستان 

خود آغاز کنند.

اپلیکیشن پیام رسان واتس اپ که یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین پیام رسان های 
جهان اس��ت، نیز از قابلیت رمزنگاری پیش��رفته پش��تیبانی می کند و از پروتکل های 

پیشرفته ای برای حفظ حریم شخصی کاربرانش برخوردار است.
این اپلیکیشن که برای تمامی سیستم های عامل اندروید،  iOS و ویندوز قابل استفاده 
است، در سال 2016 میالدی لقب پرکاربردترین پیام رسان جهان را گرفت. واتس اپ 
از آن جهت ضریب امنیت سایبری باالیی دارد که مکالمات و اطالعات مبادله شده میان 
کاربران و مخاطبان به صورت کامل محافظت شده بوده و مکالمات و اطالعات شخصی و 

خصوصی آن ها از سوی نهادهای دیگر قابل رصد و ردگیری نخواهد بود.
شرکت فیس بوک با در اختیار گرفتن و تصاحب شرکت واتس اپ در سال 2014، 19 
میلیارد دالر کسب کرد و از آن زمان تاکنون نیز با معرفی و افزودن قابلیت های جدید 
بدنبال جذب و حفظ طرفداران این پیام رسان محبوب بوده است .طبق تازه ترین آمار 
منتشر شده در ژانویه 2018، پیام رسان واتس اپ هم اکنون میزبان بالغ بر 1 میلیارد 

کاربر در جهان است.

حم��زه فاتح
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آغاز دور جدید تحقیقات اتحادیه اروپا از گوگل

یک تحقیق تازه: تقریبا یک چهارم نوجوانان به موبایل اعتیاد دارند

نشت اطالعات شخصی 1.2 میلیارد نفر در اینترنت!

کمیسیون اتحادیه اروپا اعالم کرده مشغول انجام تحقیقاتی درباره جمع آوری اطالعات 
کاربران توس��ط گوگل است. این درحالی است که قبال این اتحادیه تحقیقات دیگری 

درباره این شرکت فناوری انجام داده است.
به گزارش انگجت، مقامات قانونگذار آنتی تراست (ضدانحصار) اتحادیه اروپا هنوز مشغول 

بررسی فعالیت های گوگل هستند.
کمیسیون اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعالم کرده مشغول انجام تحقیقات اولیه درباره جمع 
آوری اطالعات کاربران توس��ط گوگل است.البته در بیانیه مذکور جزئیاتی درباره این 
تحقیقات اعالم نشده اما یک سند فاش شده که نشان می دهد تحقیقات مذکور روی 
موضوعات مختلف از جمه جستجوی محلی، تبلیغات (از جمله گروه های هدف گیری 
شده برای این منظور) خدماتی که باید برای آنها وارد حساب کاربری شد و مرورگرها 
متمرکز اس��ت. در حقیقت تحقیق اتحادیه اروپا تمام فعالیت های اصلی گوگل را در 
برمی گیرد.گوگل قبال توضیح داده بود از اطالعات کاربران برای ارتقای سرویس هایش 

استفاده می کند و به آنها امکان می دهد اطالعات مذکور را مدیریت یا حذف کنند.
البته تحقیقات لزوما به این معنا نیست که اتحادیه اروپا یک پرونده آنتی تراست علیه 
گوگل باز می کند. اما مقامات قبال به دلیل اتهامات مربوط محدودیت های قراردادهای 
تبلیغاتی، سیاست های ضدرقابتی اندروید و ادعاهای مشابه، گوگل را 8 میلیارد یورو 

جریمه کردند.
بنابراین جای تعجبی ندارد اگر کمیسیون اتحادیه اروپا  روش های جمع آوری اطالعات 
در گوگل را زیر سوال ببرد، به خصوص آنکه برخی کشورهای عضو این اتحادیه به دلیل 

نقض قانون حفظ حریم خصوصی GDPR این شرکت فناوری را جریمه کرده اند.

جمعی از روانپزشکان در تحقیقی تازه به این نتیجه رسیده اند که تقریبا یک چهارم از 
نوجوانان و جوانان آن قدر به موبایل های خود وابسته اند که این تبدیل به یک اعتیاد شده 
است.به گزارش بی بی سی، در این تحقیق که در کینگز کالج لندن انجام شده، آمده 
چنین رفتارهای اعتیادآور به معنای آن است که این افراد در صورت دسترسی نداشتن 

به موبایل هایشان دچار »وحشت« و »ناراحتی« می شوند.
براساس این تحقیق، نوجوانان همچنین نمی توانند زمانی را که به تلفن های همراه خود 

اختصاص می دهند، کنترل کنند.

در این تحقیق نسبت به »تبعات جدی« چنین اعتیادهایی بر سالمت روان هشدار داده 
شده است.

این تحقیق (منتشر شده در نشریه روانپزشکی) BMC، مطالعات مربوط به چهل هزار 
نفر از نوجوانان و جوانان را درباره آنچه که آن را »استفاده از تلفن های هوشمند مشکل 

ساز« نامیدند، تجزیه و تحلیل کرد.
این بررسی ها نشان داده که 2۳ درصد از آنها رفتارهایی از خود نشان داده اند که با اعتیاد 
هماهنگی دارد. رفتارهایی نظیر اضطراب ناشی از دسترسی نداشتن به موبایل، صرف 

وقت بیش از اندازه در استفاده از موبایل و تاثیر زیانبار آن بر سایر فعالیت هایشان.
بر اساس این تحقیق، چنین رفتار اعتیادآوری می تواند با مشکالتی دیگر مرتبط باشد. 

مشکالتی نظیر استرس، افسردگی، بی خوابی و کاهش پیشرفت در مدرسه.
دکتر نیکال کالک، یکی از نویسندگان این تحقیق از انستیتو روانپزشکی، روانشناسی و 
عصب شناسی در کینگز کالج لندن گفته است: »تلفن های همراه با ما خواهند ماند و 
الزم است متوجه باشیم که شیوع استفاده از تلفن های همراه برای ما چه مشکالتی به 

بار خواهد آورد.«
دکتر کالک می گوید: »ما نمی دانیم که این خود موبایل اس��ت که اعتیاد آور اس��ت یا 
اپلیکیش��ن هایی که مردم از آن اس��تفاده می کنند. با این وجود ، در مورد اس��تفاده از 
تلفن های هوشمند در کودکان و نوجوانان، نیاز به آگاهی عمومی وجود دارد و والدین 

باید بدانند فرزندان آنها چه مدت را صرف موبایل های خود می کنند«.

محققان امنیتی از شناسایی یک آسیب پذیری در سروری حفاظت نشده خبر داده اند 
که باعث نشت اطالعات 1,2 میلیارد نفر در فضای مجازی شده است.

به گزارش آس��ین ایج، عدم رعایت تمهیدات امنیتی در س��رور یک موتور جستجوی 
اینترنتی به نام Elasticsearch که فعالیت خود را از 9 س��ال قبل آغاز کرده، باعث 

شده تا اطالعات خصوصی 1.2 میلیارد نفر از کاربران آن افشا شود.
از جمله اطالعاتی که بدین شیوه افشا شده می توان به آدرس های ایمیل، اسامی برخی 
کارفرمایان فعال در Elasticsearch، سابقه موقعیت های مکانی افراد، عناوین شغلی، 

اسامی افراد، شماره های تلفن همراه و اطالعات تامین اجتماعی کاربران اشاره کرد.
فهرست داده های نشت کرده در فضای مجازی متشکل از 622 میلیون آدرس ایمیل 
منحصر به فرد است و هنوز مشخص نیست افراد آسیب دیده از این رویداد مطلع شده 
اند یا خیر. همچنین هنوز مش��خص نیس��ت چه فرد یا افرادی در این حمالت دسته 

داشته اند.
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BUILDING A MORE RESILIENT FUTURE

The 2nd International Smart city Dialogue on Urban 
mobility 2019 with the active attendance of 20 cities 
from Asia, Europe and Africa with parade of 12 of 
them and the slogan of 12 cities, 4days, 1 world 
was held from 13-16 Nov in Berlin, Germany.
In the conference, the high ranked in charge of 
smart city development and urban innovation of 
20 cities of 18 countries, along with the EU network 
and Asian Mayors Forum, shared their comments, 
their approaches and programs on smart mobility 
in smart cities.
Representative of cities of the participant and 
Municipalities official & guests in this event 
include: Berlin (Germany), Vienna (Austria), Tokyo 
(Japan), Tehran (Iran), Breno (Czech), Amsterdam 
(Netherlands), Casablanca (Morocco), Cape Town 
(South Africa), Madrid (Spain), Warsaw (Poland), 
Koprivnica (Croatia), St. Petersburg, Moscow & 
Abkhazia (Russia), Lyon (France), Abuja (Nigeria), 
London (UK), Brussels (Belgium), Tallinna (Estonia), 
Sweden, EU POLIS Network and Asian Mayors 
Forum (AMF)
From the best sections of the 2nd International 
Urban Mobility Dialogue 2019, we can highlight 
the Parade of Cities (PoC), Asian & African cities 
Opportunities and challenges, future cities and 
autonomous driving, Mobility as a Service (MaaS) 
and new mobility & traffic management, Urban 
rails and society-centered mobility system.

We focus on Smart Nation concept in AMF and 
expect Asia’s smart cities to generate trillions of 
Euros in economic value over the coming years as 
annual combined smart city spending climbs to USD 
800bn by 2025, according to our estimates, about 
40% of global smart city spending, the Secretary 
of Smart cities Committee of Asian Mayors Forum, 
Mahdi Bina said.
He also talked about Asian smart cities success 
stories in cases of Mobility Traffic command & 
control centers, Intelligent traffic lights,Real-time 
road navigation, Dynamic smart parking, Dynamic 
congestion pricing, Car and bike sharing, E-hailing, 
Mobility as a service, Digital public transit payment, 
Dynamic speed limits and also Shared and 
autonomous driving.

In Asian & African smart cities Dialogue session 
talked about orchestrating the movement of 
millions of people conculted for three enablers are 
crucial to smart mobility that contains:
1-Open data and clear data standards that it can 
jump-start innovation in cities.
2- IoT unified sensor networks that is shifting value 
in the ecosystem.
3-Cyber Security, Developing industry-wide security 
standards for the smart city and its technology 
related will be critical to ensuring progress.
In order to partner with cities and operate effectively 
there, Mahdi Bina (The Secretary of Smart cities 
Committee of Asian Mayors Forum) added that 
companies will need to adopt the City DNA and 
mindset of serving people, not just a market. They 
should focus on to find new business models by 
looking for Public Private People Partnership (4P) 
to help cities deliver a better quality of life.



دکل های زیباسازی شده 
توسط شرکت صنایع فلزی کاوش کام آسیا

ICB دکل  
    KM/h  1۳0سرعت باد:110 الی

             (FPA) sqm  15 سطح باد:  8  الی
   M 48ارتفاع :  24  الی

۳7=ST نوع پایه و بریس: میلگرد
4000*۳000و   *4000 ابع��اد  در  س��اخته  پی��ش  بت��ون  فونداس��یون: 

۳000*4400*4400
210 kg/cm² با مقاومت حداقل Kg/m ۳50 : نوع بتون

Alll : انکر بولت
8,8DINGRADE : کلیه بولت ها

تجهی��زات : مانتین��گ و مایکرو ویو- راک فیدر- چراغ هش��دار هوایی-   میل 
برقگیر

(ROOF  TOP  TOWERS)  دکل پل  
  KM/h 1۳0سرعت باد :110 الی

            (FPA) sgm  7 سطح باد : 1,5 الی
 M 9ارتفاع : ۳ الی

۳7=ST نوع پایه : لوله
فونداسیون : جهت ساختمان های فلزی و بتنی  

 Q 16 الی All  Q20: انکربولت
8,8 DINGRADE :کلیه بولت ها

210kg/cm² ۳50 با مقاومت حداقلkg/m  : بتن فونداسیون
Alll  : میلگرد فونداسیون

تجهیزات : مانتینگ و مایکروویو- راک فیدر- چراغ هشدار هوایی- میل برقگیر

 GUYED MAST ROOFTOP TOWERS دکل مهاری  
 km/h 1۳0سرعت باد:110 الی
       sqm 10سطح باد: 2 الی

          M 60ارتفاع: 16 الی
  ۳7=ST نوع پایه :لوله یا نبشی

۳7=ST نوع بریس ها : میلگرد یا نبشی
65=ORG 45=G :مقطع دکل

فونداسیون:جهت ساختمان های فلزی و بتنی
Q16 الی Alll  Q22:انکر بولت

8,8 DIN GRADE:کلیه بولت ها
210kg/cm² ۳50 با مقاومت حداقلkg/m:بتن فونداسیون

Alll :میلگرد فونداسیون
تجهیزات:مانتینگ و مایکروویو- راک فیدر- چراغ هشدار هوایی- میل برقگیر

  دکل لتیس  LATTICE  چهارپایه یا سه پایه   لوله نبشی یا 
تمام نبشی

1۳0km/hسرعت باد:110الی
(FPA) sqm 20سطح باد:8 الی

M 84ارتفاع:18الی
  ۳7=STنوع پایه ها:لوله یا نبشی
     ۳7=ST نوع بریس ها: نبشی

فونداسیون: همه نوع فونداسیون طراحی شده (گسترده – پایه شمعی)
خاک:همه نوع خاک از 0,5=qa (kg/cm) و نرمال و غیره طراحی شده است

Q18 الی Alll Q۳2: انکر بولت
8,8 DIN GRADE:کلیه بولت ها

210kg/cm² ۳50  با مقاومت حداقلkg/m:بتن فونداسیون
  4000kg/cm Alll=6000kg/cm and FY=FU:میلگرد فونداسیون

تجهی��زات :  مانتینگ و مایکرووی��و- راک فیدر- چراغ هش��دار هوایی- میل 
برقگیر

شرکت صنایع فلزي کاوش کام آسی�ا در حال حاضر توسط 200 نفر پرسنل 
از  مجوز  اخذ  با  و  بوده  فعالیت  به  متخصص مشغول  و  کارآزموده  و  مجرب 
شرکت ارتباطات سیار (MCI) و شرکت ایرانسل ( MTN )و تائیدیه اتحادیه 
صادرکنندگان خدمات مهندسي و مشاورین پیمانکاران مخابراتي ایران در 
حال تولید مجموعه متنوعي از انواع دکلهاي مخابراتي از قبیل خود ایستا ، 
منوپل ، میکرو ،RDS  ، ICB، NB، مهاري، و انواع دکل های زیباسازی شده 
(مونوپول، ICB بیلب�ورد، و..) در انواع گوناگون و همچنین سایر ادوات فلزي 
مورد استفاده در ایستگاههاي تلفن همراه همچون فنس ، شاسيBTS ، لدر 

و پایه لدر مي باشد.

مزایای دکل ICB بیلبورد
این نوع دکل دارای بیلبورد س��ه وجهی گردان بوده که 
با تبلیغات نصب شده در هر سه وجه، توجه مردم را به 

خود جلب میکند.
• خالقیت و نوآوری مبتنی بر دانش و تجربه ش��رکت 

صنایع فلزی کاوش کام آسیابرای اولین بار در جهان
• استفاده از چندین اپراتور به طور همزمان

•کاهش تعداد  دکلها
• کمک به زیباسازی شهر و کاهش آلودگی بصری

ادرس: تهران- میدان ونک - خیابان مالصدرا 

خیابان شیراز جنوبی - بن بست فالحی

پالک 34 - واحد دوم شرقی و غربی

تلفن 88609360 الی 66 

http://www.kavoshmet.com








