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مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات شهرداری تهران 

»تهران هوشمند« از برنامه ریزی تا اقدام

سرمقاله

گرچه بهره ب��رداری از فناوری های دیجیتال��ی و ارتباطی، 
س��نگ بنای اصلی هوشمندس��ازی اس��ت، اما باید تمرکز 
اصلی بر نتایج و اثرات حاصل از هوشمندسازی و مشخصاً 

کیفیت زندگی باشد. 

ــمند، صرفاً به معنای به خدمت گرفتن زیرساخت های فناوری  رویکرد شهر هوش
ــش بعد اقتصاد هوشمند، جابجایی  ــت، بلکه ش ــهری نیس اطالعات و ارتباطات ش
ــمند، حکمروایی هوشمند و زندگی  ــمند، محیط هوشمند، زیرساخت هوش هوش

هوشمند به طور همزمان مورد توجه قرار می گیرند.
ــهر  ــت بوم ش ــمند، جایگاه دو نهاد اثرگذار در زیس ــرای برنامه تهران هوش در اج
ــت. در نگاه کالن، شورای راهبردی تهران  ــمند تهران بسیار حائز اهمیت اس هوش
هوشمند که ریاست آن بر عهده شهردار محترم تهران است، به عنوان سیاست گذار 
اصلی شهر هوشمند در سطح شهرداری تهران محسوب میشود و در همین راستا، 
ــمند مستقر در سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات  دبیرخانه و مرکز تهران هوش
ــهرداری تهران، بازوی تصمیم ساز، هماهنگ کننده و اجرایی شورای راهبردی  ش
ــاخص های برنامه  ــمند در برنامه ریزی، راهبری و پایش پروژه ها و ش تهران هوش
تهران هوشمند، ایجاد ظرفیت ها و ضمانت های قانونی، مقرراتی، حقوقی و اجرایی 
ــرمایه گذاری و توسعه خدمات نوآورانه شهر هوشمند، انسجام و  مورد نیاز برای س
یکپارچگی و سازماندهی کلیه فعالیت های مرتبط با فناوری، نوآوری و ارتباطات در 
ــطح شهرداری تهران و جلب مشارکت حداکثری همه ذینفعان زیست بوم شهر  س
هوشمند )اعم از شهروندان، کسب و کارها، گروه های نوآور، نهادهای سیاستگذار، 
ــاز و سرمایه گذار مرتبط( محسوب  قانونگذار، مقررات گذار، بهره بردار، تصمیم س

می شود.
ــامل برنامه هایی همچون  ــرفصل های اصلی و کلیدی برنامه تهران هوشمند ش س
ــهرداری تهران، شهروند هوشمند و خدمات دیجیتالی، توسعه  تحول دیجیتالی ش
خدمات ایمنی، انرژی و محیط هوشمند، مدیریت هوشمند سفرهای درون شهری 

و تهران نوآور است.
ــیر مدیریت جدید شهری در راستای  ــمند، مشخص کننده مس برنامه تهران هوش
ــهر هوشمند در پایتخت ایران اسالمی است. این برنامه، حاصل مطالعات  تحقق ش
گسترده و بهره گیری از نظرات خبرگان و متخصصان برای ارائه راهکاری مشخص 
ــوا، ترافیک های  ــهر تهران نظیر آلودگی ه ــه منظور حل معضالت اصلی کالنش ب
ــریع در مقابل بحران های محیطی مختلف  ــنگین و نیاز به مواجهه فعاالنه و س س
ــت. باید توجه داشت که این آغاز راه بوده و دستیابی به شهر هوشمند مسیری  اس

تکاملی و گام به گام است.
ــنگ بنای اصلی  ــی و ارتباطی، س ــاوری های دیجیتال ــرداری از فن ــه بهره ب گرچ
هوشمندسازی است، اما باید تمرکز اصلی بر نتایج و اثرات حاصل از هوشمندسازی 
ــمند سعی شده است که  ــد. در برنامه تهران هوش ــخصاً کیفیت زندگی باش و مش
ــرد. به عنوان نمونه، جایگزینی طرح ترافیک  ــن موضوع مورد توجه ویژه قرار گی ای
ــال جاری، فرصت مناسبی را  زوج و فرد با طرح محدوده کنترل آلودگی هوا در س
ــمند در ابعاد وسیع تر فراهم نموده است.  برای عملیاتی نمودن برنامه تهران هوش
ــرل آلودگی هوا و امکان مدیریت  ــدن فرآیند ورود به محدوده کنت الکترونیکی ش
ــهروندان، از  ــط ش ــهمیه 20 روزه تردد رایگان فصلی توس ــتفاده از س روزهای اس
ــن  ــت که از طریق پلتفرم و مگا اپلیکیش ــدی این طرح جدید اس ــای کلی مزیت ه

خدمات شهری »تهران من« فراهم گردید.
ــاری، برای  ــال ج ــهری و در مردادماه س ــعه خدمات الکترونیک ش در حوزه توس
ــهر تهران موفق به برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی  ــطح ش ــتین بار در س نخس
شورایاری محالت شهر تهران در 1631 شعبه، با صندوق های الکترونیک و بدون 
ــتفاده از برگ رأی کاغذی شدیم. این دستاورد مهم، می تواند مقدمه ای باشد  اس
ــهرداری تهران و حرکت در  ــردن پروژه های تحول دیجیتالی ش ــرای عملیاتی ک ب

مسیر حکمروایی هوشمند شهری.
ــمند در  ــتاوردها و درس آموخته های برنامه تهران هوش ــکاس بین المللی دس انع
رویداد بین المللی  BRIDGE for Cities  وین در شهریورماه و امضای اعالمیه 
ــازمان توسعه صنعتی ملل متحد  ــهردار تهران و مدیر کل س همکاری فیمابین ش
ــمند، تاب آور و فراگیر نیز  ــتیبانی از شهرهای هوش )UNIDO( با محوریت پش
فرصت خوبی را برای تعریف پروژه های مشترک هوشمندسازی و تحول دیجیتالی 
ــت که امید است به درستی برنامه ریزی و  در مقیاس بین المللی فراهم نموده اس

در دستور کار قرار گیرد.
ــهر هوشمند« که هر ساله  ــمند« در »جایزه جهانی ش حضور برنامه »تهران هوش
ــلونا برگزار می شود، باعث شد این رویداد برای ما متفاوت از همیشه  در شهر بارس
باشد. چراکه امسال برای اولین بــــار در همــــایش و نمایشــــگاه بین المللـــی 
ــمند، برنامه »تهران  ــهر هوش ــش جایزه جهانی ش Smart City Expo و در بخ
ــرکت کننده،  ــهر برگزیده نهایی از میان 54 ش ــمند« به عنوان یکی از 6 ش هوش
ــهر  ــد. در این رویداد بین المللی که از 28 تا 30 آبان ماه در ش انتخاب و تجلیل ش
بارسلونا برگزار شد، سازمان فاوای شهرداری تهران به نمایندگی از شهر و شهرداری 
ــهرهای بزرگ دنیا قرار گرفت و  ــمند« در کنار ش تهران با ارائه »برنامه تهران هوش

تجربه تازه ای را به اندوخته های مسیر هوشمندسازی پایتخت، افزود.
همچنین همایش و نمایشگاه »تهران هوشمند« در حالی روزهای 18 و 19 آذر ماه 
در مرکز همایش های برج میالد سومین دوره خود را گذراند که در دو دوره گذشته، 
ــاس برنامه »تهران هوشمند« با ایجاد فضای گفتمان سازی، مطرح  مقدمات و اس
کردن ایده های نو، استفاده از تجربیات بین المللی و تطبیق آن با شرایط ویژه تهران 
شکل گرفته بود و در این دوره از رویداد که بر محور اهمیت داده در شهر هوشمند 
تاکید داشت تبادالت خوبی میان نقش آفرینان هوشمندسازی شهر از داخل کشور 

و مؤسسات بین المللی شکل گرفت.
ــامل برگزاری رویدادهایی بود که  ــال در قالب یک هفته ش ــمند امس تهران هوش
ــهر و  ــازی ش از اهداف آن ارتباط با مردم و افزایش آگاهی آنان درباره هوشمندس
ــرفصل های  ــب و کارهای نوآور در جهت یکی از س ــن کمک به رونق کس همچنی
کلیدی و اصلی برنامه تهران هوشمند، یعنی تهران نوآور بود. در این برنامه، اهداف 
ــترده ای برای استفاده از ظرفیت های زیست بوم نوآوری کشور پیش بینی شده  گس
است. اقدامات این حوزه نیز شامل برگزاری چندین چالش نوآوری و ارائه نیازهای 
ــی، حضور پررنگ در  ــات ایمنی و اطالعات مکان ــماند، خدم فناورانه در حوزه پس
ــگاه های الکامپ و اینوتکس و همچنین ایجاد »مرکز فناوری های هوشمند  نمایش
ــگاه صنعتی شریف و شهرداری منطقه 9 و 4 افتتاح  ــهری« که با همراهی دانش ش

شده و میزبان گروه های استارتاپی و شرکت های نوآور است.

تهران هوش�مند در افق خود، ش�هری است با س�طح کیفیت زندگی روزافزون، بر مبنای توسعه مشارکت های شهروندی، عمومی و خصوصی و جایی برای زندگی 
س�امت و ش�اد، با رفت و آمد روان و زیرس�اخت های یکپارچه، که برخوردار از مدیریت ش�هری کارآمد و اقتصادی پویاست. راهبردهای کلیدی در اجرای برنامه 
تهران هوش�مند عبارت اند از: توس�عه شهری پایدار، هدایت نوآوری شهری، رضایت شهروندان، ارتقای مشارکت و شفافیت و نظامهای مدیریت و خدمات کارآمد 

در حکمروایی شهری.
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 ماه

راهبرد تهران هوشمند

برنامه تهران هوشمند، مشخص کننده مسیر مدیریت جدید شهری در راستای عملی کردن شعار »تهران، شهری برای همه« و تحقق شهر هوشمند در تهران است 
و پیشبرد این برنامه به تحول دیجیتال شهرداری و بهره گیری از جریان نوآوری در توسعه خدمات، ساختارها و زیرساخت های شهری تهران منجر خواهد شد. 

در مسیر حرکت به سمت شهر هوشمند و اجرای برنامه های تهران هوشمند، ایجاد 
ساختارهای درست جهت سیاست گذاری، تصمیم گیری و اجرای برنامه های کالن 

اهمیت به سزایی دارد.
با این نگاه شورای راهبردی تهران هوشمند متشکل از نمایندگان شهرداری، شورای 
ــکیل  ــهری تهران تش ــهر و خبرگان بخش خصوصی در دوره جدید مدیریت ش ش

شد.
ــیر و همزمان با طی شدن مراحل مختلف برنامه ریزی و با تشکیل این  در این مس
شورا، امیدواریم روند تحول در سازوکار خدمت رسانی به همشهریان تهرانی در قالب 

تهران هوشمند، شتاب یابد.
ــورای راهبردی تهران  ــت گذاری و اجرای پروژه ها، اهم وظایف ش در حوزه سیاس
هوشمند شامل تصویب و ابالغ طرح ها و کالن پروژه های تهران هوشمند ، تصویب 
ــارکت و بسته های  ــاله، تدوین مدل های مش ــمند در افق ده س برنامه تهران هوش

سرمایه گذاری پروژه ها می باشد.
ــورا وظایفی تبیین شده است که تدوین  همچنین در بعد قانون گذاری برای این ش
سیاست ها و تنظیم مقررات در حوزه شهر هوشمند، ایجاد زیرساخت قانونی جهت 
ــتراک گذاری داده ها و ارائه خدمات داده محور و نیز قانون گذاری  ــازی و اش آزادس
ــهر هوشمند را  ــارکت بخش خصوصی در پروژه های ش در خصوص مدل های مش

شامل می شود. 
جلب مشارکت حداکثری همه ذینفعان زیست بوم شهر هوشمند اعم از شهروندان، 
ــتگذار و قانون گذار و  ــب و کارها، گروه های نوآور و همچنین، نهادهای سیاس کس
ــرمایه گذار از اصول کلیدی لوازم اصلی موفقیت شهرها در تحقق  مجموعه های س
مفهوم شهر هوشمند هستند. این در حالی است که عالوه بر موارد فوق و با توجه 
به ساختار حکمروایی شهری در کشور ما، همکاری بین بخشی و هم افزایی تمامی 
ــامل نهادهای مختلف مدیریت شهری،  ــهری ش نهادهای ذینفع در حکمروایی ش
دولتی و حاکمیتی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و تأثیری کلیدی بر میزان 

موفقیت در پیشبرد اهداف برنامه تهران هوشمند خواهند داشت.
ــورای راهبردی تهران هوشمند در عالی ترین سطح مدیران شهری و با  تشکیل ش
بهره گیری حداکثری از نهادهای برون شهرداری تهران از بخش خصوصی و علمی 
از سویی نشان دهنده دیدگاه فرابخشی شهرداری و توجه به همگرایی در مدیریت 
ــوی دیگر نمایانگر توجه ویژه شهرداری به این موضوع و ایجاد  ــهری بوده و از س ش

ضمانت های الزم برای تحقق اهداف حوزه شهر هوشمند در تهران است.
ــی و یکپارچگی در  ــورا می توان به ایجاد هماهنگ ــکیل این ش ــداف دیگر تش از اه
ــهرداری در حوزه شهر هوشمند و جلوگیری از موازی کاری در  کلیه فعالیت های ش
ــی غیرقابل  ــاره کرد. عالوه بر این، مولفه های اقتصادی نقش بخش های مختلف اش
ــن راه، ناگزیر از  ــت و در ای ــازی خواهند داش ــکار در موفقیت برنامه هوشمندس ان
به کارگیری روش های مشارکتی نوین و کاهش اتکاء به بودجه سالیانه برای جذب 
ــرمایه و تأمین مالی پروژه های شهر هوشمند خواهیم بود. در این راستا، یکی از  س
خروجی های مورد انتظار از شورای راهبردی تهران هوشمند تولید ثروت از طریق 
ارتقاء توانمندیهای فناوری و نوآوری، ایجاد زمینه های مشارکت شهروندان و کسب 
ــمند شهری است، همچنین  وکارها و گروههای نوپای نوآور در ارائه خدمات هوش
ــرمایه و تحقق درآمدهای پایدار شهری و حمایت  فراهم سازی بسترهای جذب س
ــأله محور در حوزه های  ــهای مس ــعه اقتصاد دانش بنیان، نوآوری و پژوهش از توس

مدیریت شهری در دستور کار این شورا قرار دارد.
در انتها خاطرنشان می شود که موفقیت نهایی در تحقق برنامه شهر هوشمند در 
ــمند و ایجاد بازار رقابتی خدمات شهر  ــعه مقیاس پذیر کاربردهای هوش گرو توس
ــتلزم توجه راهبردی به دو مولفه است: مولفه  ــمند خواهد بود و این امر، مس هوش

دکتر پیروز حناچی
شهردار تهران

اول، فراهم سازی ظرفیت ها و ضمانت های قانونی، مقرراتی و اجرایی مورد نیاز برای 
رسیدن به نتایج هوشمندسازی مورد انتظار در حوزه مدیریت شهری بوده و مولفه 

دوم، توسعه مقیاس پذیر خدمات و فناوری های هوشمند شهری است.
در راهبردی که برای حرکت به سمت شهر هوشمند در نظر گرفته شده است سعی 

کردیم هردوی این مولفه ها را در نظر بگیریم.

توس��عه یکپارچ��ه برنامه ش��هر هوش��مند در ابع��اد ملی، 
فرصت ها و ظرفیت هایی را برای توسعه فناوری، اقتصادی 
و اجتماع��ی نمای��ان خواهد کرد که بدون توس��عه یکپارچه 

خدمات نمی توان بدان دست یافت. 

از یک سو ضمانت های الزم برای رسیدن به نتایج هوشمندسازی با تشکیل شورای 
راهبردی تهران هوشمند و نیز اولویت دادن به شهر هوشمند در اهداف و برنامه های 
برنامه سوم پنج ساله شهرداری تهران تامین می گردد و از سوی دیگر ابعاد کالنشهر 
ــتن حدود نیمی از منابع  ــهری و نیز در برداش تهران از لحاظ جمعیت و مقیاس ش
ــور، این شهر را به گزینه ای ایده آل برای توسعه  مختلف صنعتی، علمی و مالی کش

پروژه های شهر هوشمند تبدیل کرده است.
ــمند در ابعاد ملی، فرصت ها و ظرفیت هایی  ــعه یکپارچه برنامه شهر هوش اما توس
ــعه  ــعه فناوری، اقتصادی و اجتماعی نمایان خواهد کرد که بدون توس را برای توس
یکپارچه خدمات نمی توان بدان دست یافت. بنابراین در این جا، با توجه به تجربه ای 
ــهرداری تهران طی سال های اخیر در راستای ایجاد نهاد سیاست گذار کالن  که ش
ــورای راهبردی تهران  ــمند در قالب ش ــتیبانی از برنامه تهران هوش به منظور پش
ــنهاد تعمیم مدل تشکیل شورای راهبردی با  ــمند به دست آورده است، پیش هوش
ــهری را در ابعاد ملی مطرح می کنم و  ــور ذینفعان تأثیرگذار در حکمروایی ش حض
امیدوارم که بتوان با بهره گیری از ظرفیت های قانونی موجود مانند مجمع شهرداران 

کالن شهرهای ایران و شورای عالی استان ها به این مهم جامه عمل پوشاند.
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لزوم تغییر رویکرد از زیرساخت به خدمات رسانی به شهروندان در توسعه شهر هوشمند
 امروز دنیا با تغییر پارادایم های فکری و مدیریتی مواجه شده است! دنیایی از اطاعات، آن بیرون در حال رشد هستند و بشریت مدام در تقای این است که راهکار هایی 
نوآورانه بر مبنای فناوری ایجاد کند تا این اطاعات را مدیریت کند. باید خود را برای تغییرات ورود اثربخش باکچین، اینترنت اش�یا، کان داده ها، رایانش ابری و هوش 
مصنوعی آماده کنیم. اینکه فقط خود را برای آینده آماده کنیم کافی نیست. ما می توانیم آینده را بسازیم. می توان به جای آنکه با موج ها همراه شد، خود موج آفرینی کنیم. 

بدانید که جهان پیش روی شما، جهان هوش مصنوعی و ماشین های فوق هوشمند خواهد بود و این شما هستید که می توانید آینده را بسازید.

ایران و شهرهای آن، مخصوصا ۹ کالن شهر آن، پتانسیل فوق 
العاده ای برای رشد جهشی در زندگی دیجیتالی و توسعه شهر 
هوش��مند دارد، اما مهم ترین مانع، باور و پذیرفتن پارادایم 
ه��ای مدیریتی در حوزه دیجیتال و اقتصاد هوش��مند توس��ط 
قان��ون گذاران و برخی دولتمردان و مدیران ارش��د ش��هری 

است.

دکتر مهدی بینا
دبیر کمیته شهرهای هوشمند آسیایی

ــکالت امروز کالن شهرهای ما در واکنش سریع، فعال و پیشگیرانه با چالش های  مش
شهری است که اغلب رنگ و بوی یکسانی دارند، از ترافیک و آلودگی آب و هوا و پسماند 

گرفته تا هزینه اداره شهر و توسعه جریان های درآمدهای پایدار شهر.
ــیر توسعه شهر هوشمند، برگزاری رویدادهای صرف و نمایشی نیست بلکه  هدف مس
ــتای افزایش کیفیت زندگی مردم، ارزش  ــری اقدامات اثربخش در راس باید اجرای س
ــمند باشد، بطوریکه شهروندان آن را در زندگی روزمره  آفرینی و تحقق اقتصاد هوش

خود حس کنند.
خوشبختانه از سال گذشته برای شهرداری های اکثر شهرهای کشور تکالیفی جدی 
برای اجرای برنامه های بودجه در حوزه هوشمندسازی در نظر گرفته شده است. برای 
مثال بند الف و پ تبصره 36 اجرای برنامه های بودجه سال 98 شهرداری تهران مقرر 
ــهرداری موظف است با هدف برپایی و تحقق تهران هوشمند و به منظور  کرده که ش
تسهیل برقراری مبادله دیتا در شهر، بهبود منظر شهری، تسهیل توسعه کسب و کارهای 
ــرکت های نوآور و خالق، بهبود عرضه خدمات شهری به صورت  دیجیتال، توسعه ش
الکترونیکی و دستیابی به درآمد حداقل 500 میلیارد ریال اقداماتی را تا پایان تیر ماه 98 

انجام دهد که البته خروجی نهایی آن هنوز به شورای شهر اعالم نشده است.
ــعه شهر نوآور در بین مدیران و  ــتا اقداماتی از ایجاد تفکر پلتفرمی در توس در این راس
متخصصان شهری تا ثروت آفرینی از طریق خلق ارزش بجای فروش دارایی و سرمایه 
باید شکل کامل بگیرد. در واقع پس از توسعه زیرساخت های متصل که امروز تا حد 
ــعه خدمات کاربردی و برنامه های هوشمند،  ــور موجود می باشد، توس زیادی در کش

تجزیه، تحلیل و فرهنگ سازی و ترویج استفاده عمومی مطرح می شود.
همچنین ایجاد سازوکار اجرایی برای ساخت و ساز بر اساس توسعه پایدار و تاب آوری 
شهری و نیز ایجاد فضایی برای تعامالت اجتماعی متناسب با هر منطقه از شهر از گام 

های مهم اجرایی بعدی است.
بسیاری از چالش های شهری در دنیا بر اساس مدل نوآوری شهری و مدیریت مبتنی 
ــده و توانسته جریان های درآمدی پنهان را برای شهرداری ها  بر کالن داده ها حل ش
ــتاز در مواجهه با آلودگی هوا )که متاسفانه  ــهرهای پیش وصول کند. برای مثال در ش
امروز در هوای تهران، غلظت گوگرد بیش از 3 برابر حد مجاز است( با کمک تجهیزات 
اینترنت اشیا در ناوگان تاکسی و اتوبوسرانی شهری و نیز ایستگاه های اندازه گیری ذرات 
ــتم تصمیم سازی و دیده بان مدیریتی شهری قابل  به منظور داده کاوی آن در سیس

حل می باشد. 
همچنین در این خصوص، تحقق مفهوم مشارکت هوشمند شهروندان، بهبود سامانه 
مسیر یاب ترافیکی شهر و هدایت سفرهای شهری به سمت بهترین و سریعترین مسیر 
ــوخت کمتر، تغییر  ــیرهایی با مصرف س ناوگان حمل و نقل عمومی و ترافیک به مس
مهندسی و الزام به ساخت ساختمان سبز، ایجاد تمهیدات آموزشی و تشویقی شهروندان 

بمنظور مشارکت هوشمندانه در امور شهری میتواند راهگشا باشد.
تحول یک اتفاق بزرگ مبتنی بر تغییر پارادایم های مدیریتی است که همه ابعاد یک 
شهر و یا حتی یک کشور را در بر میگیرد و قطعا موضوع مدیریت تغییر در فرهنگ و 
توانمندسازی مردم در کار با پایانه های دیجیتالی در این مقال، یکی از پر اهمیت ترین 
فاکتورهاست.منابع محدود است و باید بتوانیم از تمامی ظرفیت ها بطوری استفاده کنیم 

که حال مردم بهتر و دسترسی آنان را به خدمات راحت تر و سریعتر کند.
در دنیای امروز، به هر شهروند از بدو تولد تا بعد از مرگ او، یک کد دیجیتال 11 رقمی 
می دهند که جایگزین شناسنامه، کارت ملی، کارت بانکی و دفترچه بیمه اوست. مقایسه 
کنید با کشوری که هر اداره ای که می روی باید کارت ملی، شناسنامه به همراه یه سری 

کپی از پشت و رو و البته مدارک دیگر همراهت باشه! 

حتی پرکردن فرم های خدمات شهری، امور بیمه ای و مالیاتی، افتتاح حساب بانکی، 
ــرکت نوپا، مبتنی بر هویت دیجیتال و با امضای  ــیس ش ــهیالت و یا تاس دریافت تس

الکترونیک و کامال غیرحضوری است.
ــود که در حدود 20 دقیقه یک شرکت نوپای استارتاپی بدون هیچ  ــاید باورتان نش ش
ــروع به دریافت خدمات مربوطه میکند. همین رو  کاغذبازی ای، بطور کامل ثبت و ش

مقایسه کنید با دریافت خدمات امروز ما در شهری که زندگی  میکنیم.
امروز در شهرهای پیشرفته و به عبارتی برای ما شهرهای آینده، اینترنت عمومی رایگان 
شهری با صفحه خدمات شهری به صورت پیش فرض جهت دسترسی سریع و آسان به 
اطالعات و خدمات عمومی، در کنار دیگر حقوق اولیه انسان ها که در پایین ترین سطح 
هرم  مازلو، قلمداد میشود. یکی از دالیل رشد سریع خدمات مبتنی بر اینترنت اشیا نیز 

همین توسعه زیرساختی است.
در شهرهایی که تحول دیجیتال در آنها فراگیر شده، سال هاست انتخابات خود را آنالین 
برگزار میکنند و به کمک همان کد 11 رقمی، تقلب در این سیستم امکان پذیر نبوده و 

همه شهروندان به راحتی در هر کجا که باشند میتوانند آنالین رای دهند. 
امیدواریم در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسالمی، بتوانیم احراز هویت و رای تمام 

الکترونیکی را تجربه کنیم.
حتی میتوان بمنظور توسعه، جذب و رونق کارآفرینی و سرمایه گذاری های بین المللی 
در کشور، زیرساخت کارآفرینی و سرمایه گذاری الکترونیک را ایجاد کرد بطوریکه یک 
ــور، پس از تاییدیه های  ــرمایه گذار خارجی بتواند بدون حضور در کش کارآفرین یا س
سریع، شرکتش را ثبت، حساب بانکی و بورسی خود را افتتاح، نیروهای بومی متخصص 
را جذب و با یک دفتر مجازی، شرکتش را اداره کند. قطعا این موضوع نیازمند تعریف 

دقیق سازوکارها و فرآیندهای اجرایی سریع مطابق با قوانین کشور می باشد.
ــاختار اقتصاد دانش بنیان و تفکر   ــمند بر اساس یک روند تکاملی در س اقتصاد هوش
پلتفرمی شکل گرفته است. شرکت های کوچک و متوسط حیاتی ترین بخش اقتصاد 
دیجیتالی و پیشران توسعه اشتغال هستند. تمامی این پارادایم های مدیریتی برای خلق 
ثروت، ارتقاء تولید ناخالص ملی و نهایتاً افزایش رفاه عمومی مردم شکل گرفته است. از 
این رو برای خلق ثروت باید به نوآوری و ارزش آفرینی برسیم. در واقع، تغییرات حاصل 
از استراتژی تحول دیجیتال، باید ارزش متفاوتی را در ارائه خدمات به جامعه هدف خود 

ارایه کند. 
ــهر آن، پتانسیل فوق العاده ای برای رشد  ــهرهای آن، مخصوصا 9 کالن ش  ایران و ش
ــمند دارد، اما مهم ترین مانع، باور  ــی در زندگی دیجیتالی و توسعه شهر هوش جهش
ــمند توسط قانون  و پذیرفتن پارادایم های مدیریتی در حوزه دیجیتال و اقتصاد هوش
گذاران و برخی دولتمردان و مدیران ارشد شهری است. در این راستا، باید از ظرفیت و 
تجربیات بین المللی استفاده کرد. خداوند میفرماید بروید و در زمین بگردید. چه بهتر 
این گذار به شهرهایی باشد که همراه با تجربه و عبرت باشد. شهرهایی از جنس آینده.
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معرفی برترین شهرهای هوشمند دنیا در سال 2019 با مالک قرار دادن 96 شاخص
در گزارش امسال مدرسه اقتصاد آی ای  اس ای، لندن، نیویورک، آمستردام، پاریس، ریکیاویک، توکیو، سنگاپور، کپنهاگ، برلین و وین شهرهایی هستند که با قرار گرفتن در 

10 رده نخست، به عنوان هوشمندترین شهرهای جهان معرفی شده اند.

»مدرسه اقتصاد آی ای  اس ای )IESE(« دانشگاه ناوارا – دانشگاهی در بارسلونا اسپانیا 
– ششمین نسخه از گزارش های ساالنه »هوشمندترین شهرها«ی جهان خود را منتشر 
ــاله تحت عنوان »شاخص حرکت شهرهای آی ای اس ای  کرد. در این گزارش که هر س
)CIMI(« منتشر می شود، امکانات و خدمات زندگی و سکونتی شهرهای مختلف دنیا 
به همراه وضعیت اجتماعی و اقتصادی این شهرها مورد بررسی کیفی قرار می گیرد و با 
مالک عمل قرار دادن 96 شاخص در 9 حوزه، »10 شهر هوشمند« از بین آنها شناسایی 
می شود. هدف از این رتبه بندی، نمایش شهرهای الگو و تشریح تجربه مدیران شهری 
آنها است تا مسیر »اصالح شکل اداره شهرهای ناکارآمد و نامناسب برای زیست و تبدیل 

آنها به مناطق زندگی مورد رضایت شهروندان« به شهرداران جهان نشان داده شود.
نتایج این بررسی مشخص می کند شهرداران موفق دنیا در زمینه »هوشمندسازی شهر« 
و »افزایش رضایت فعاالن اقتصادی و ساکنان آن شهر«، توانسته اند شش مهارت مختص 
ــهری را در دوران خدمت خود در شهر به کار گیرند. »پرهیز از کپی برداری  مدیریت ش
ــهرداران با پایبندی فکری به طراحی مدل های  ــایر ش محض از روی کارنامه قبولی س
منحصر به فرد«، »پذیرش این واقعیت که یک شهر برتر با همان سبک و سیاق قابل تکرار 
نیست«، »نوآوربودن شهردار«، »تقویت ارتباطات عمومی شهرداری«، »جلب مشارکت 
بخش خصوصی در پروژه های شهری به عنوان بهترین مدل توسعه شهر برای کاهش 
هزینه ها« و همچنین »به رسمیت شناختن حق تمام ذی نفعان شهر در تصمیم گیری و 

نفع بردن از امکانات شهری« مهارت های یک مدیر شهر موفق است.

  آرمان شهرهای دنیای 2019
در گزارش دانشگاه ناوارا، ابعاد مختلف زندگی شهری در حوزه های »سرمایه انسانی«، 
ــت«، »حمل ونقل و  ــتگی اجتماعی«، »اقتصاد«، »حکمرانی«، »محیط زیس »همبس
جابه جایی«، »برنامه ریزی شهری«، »تکنولوژی« و »نفوذ بین المللی« مورد ارزیابی قرار 
گرفته است. این ارزیابی ها برای 174 شهر جهان )79 مورد از آنها پایتخت هستند( از 
80 کشور ارائه شده است. به عالوه به منظور بررسی روند پیشرفت شهرها در طول زمان و 
مقایسه بجا از عملکرد، شاخصی ترکیبی از سه سال اخیر محاسبه شده است. در گزارش 
امسال، لندن، نیویورک، آمستردام، پاریس، ریکیاویک، توکیو، سنگاپور، کپنهاگ، برلین 

و وین شهرهایی هستند که با قرار گرفتن در 10 رده نخست، به عنوان هوشمندترین 
شهرهای جهان معرفی شده اند. به ادعای نویسندگان این گزارش، اصلی ترین هدف ارائه 
چنین گزارشی، کمک به برنامه ریزان شهری در مسیر پیشرفت، توسعه و هوشمندتر 
ــدن شهرهایشان است و در این رابطه سعی شده است تجارب موفق شهرهای برتر  ش

به عنوان الگو مورد ارزیابی قرار گیرد.
 

  هوشمندترین شهرها
در گزارش امسال نسبت به نسخه سال گذشته )2018( تغییرات ملموسی در رتبه ها 
مشاهده می شود، که البته شاید ناشی از اضافه شدن برخی شاخص  های جدید باشد. در 
رتبه بندی امسال، لندن توانست با پیشی گرفتن از نیویورک در جایگاه نخست بایستد و 
نیویورک نیز با یک پله نزول در جایگاه دوم ایستاد. آمستردام اما با جهشی هفت پله ای 
توانست از رده دهم تا رتبه سوم باال بیاید. پاریس اما با یک پله نزول از رده سوم به رتبه 
چهارم رسید. تنها شهری که در میان 10 رتبه برتر جایگاهش نسبت به گزارش سال 
گذشته تغییر نکرده، ریکیاویک )پایتخت ایسلند( است که در رده پنجم ایستاده است. 
در این رابطه در گزارش امسال توکیو با دو پله نزول در رده ششم، سنگاپور با یک پله 
نزول در رده هفتم، کپنهاگ )پایتخت دانمارک( با پنج پله صعود در رده هشتم، برلین با 

دو پله صعود در رده نهم و در نهایت وین با 9 پله صعود در رده دهم جای گرفته اند.
ــده در این  ــهرها به تفکیک هر یک از 9 حوزه اصلی، دیگر اطالعات ارائه ش  معرفی ش
ــت. در »اقتصاد«، شهر نیویورک به لطف تولید ناخالص  داخلی باال و تعداد  گزارش اس
باالی شرکت های تجاری، برای سال ها رتبه نخست این حوزه را قبضه کرده است. هر 
چند وضعیت فعلی شاخص های این شهر حکایت از شکست ناپذیر بودن آن دارند، اما 
توکیو پتانسیل آن را دارد که جای این شهر را در رده نخست تصاحب کند و هر ساله به 
این جایگاه نزدیک تر می شود. نیویورک، لس آنجلس، توکیو، سان فرانسیسکو، واشنگتن، 
داالس، شیکاگو، پاریس، بوستون و آمستردام به ترتیب 10 شهر برتر جهان در حوزه 

»اقتصاد« هستند. 
لندن، بهترین شهر جهان در حوزه »سرمایه انسانی« است. لندنی ها این جایگاه خود 
ــتند. این شهر  ــطح جهانی ممتاز خود هس را مدیون تعداد باالی مدارس اقتصاد در س
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همچنین بیشترین سهم را در میان 500 دانشگاه برتر جهانی دارد. شمار زیاد مدارس 
ــطه )خصوصی و دولتی(، سهم باالی جمعیتی که تحصیالت متوسطه دارند و  متوس
همچنین مزایای فرهنگی تئاتر ها، موزه ها و نمایشگاه های این شهر از دیگر خصوصیاتی 
هستند که این شهر را در داشتن سرمایه  انسانی ممتاز یاری کرده اند. لندن، لس آنجلس، 
نیویورک، بوستون، برلین، پاریس، مسکو، واشنگتن، توکیو و شیکاگو به ترتیب 10 شهر 

برتر جهان در حوزه »سرمایه انسانی« هستند. 
در حوزه »همبستگی اجتماعی«، زوریخ )بزرگ ترین شهر سوئیس( بهترین وضعیت را 
در میان شهرهای جهان دارد. بر اساس »شاخص کیفیت زندگی« این شهر در 2018 
باالترین کیفیت زندگی جهان را داشت. در 2017 نیز این شهر در رده دوم باثبات ترین 
شهرهای جهان قرار داشت. نرخ پایین جرم و جنایت، یکی از باالترین رتبه ها در شاخص 
خوشبختی، نمره باال در فضای مناسب برای اشتغال زنان، نرخ پایین بیکاری و توزیع 

به نسبت عادالنه درآمد از دیگر ویژگی های برجسته  این شهر است.
زوریخ، برن )پایتخت سوئیس(، تایپه )پایتخت تایوان(، بازل )شهری در سوئیس(، لینز 
ــهری در اتریش(، ولینگتون )پایتخت نیوزیلند(، کبک )شهری در کانادا(، ابوظبی،  )ش
ــهری در هلند( و هلسینکی )پایتخت فنالند( به ترتیب 10 شهر برتر در  آیندهون )ش

حوزه »همبستگی اجتماعی« هستند. 
 در حوزه »محیط زیست«، همانند سال گذشته ریکیاویک )پایتخت ایسلند(، به عنوان 
پاک ترین شهر جهان در رده نخست ایستاده است. این شهر به همراه ولینگتون کمترین 

میزان انتشار ذرات آالینده 2/5 و 10 میکرون را در جهان دارند.
پایتخت ایسلند همچنین به خاطر منابع آبی تجدیدپذیر ممتاز خود شناخته شده است. 
در گزارش امسال، آسونسیون )پایتخت پاراگوئه(، به لطف انتشار پایین گاز دی اکسید 
کربن، در میان 10 شهر برتر این حوزه جای گرفته است. ریکیاویک، ولینگتون، کپنهاگ، 
ــوئد(، توکیو، آکلند )شهری در  ــتکهلم )پایتخت س مونته ویدئو )پایتخت اروگوئه(، اس
نیوزیلند(، اسلو )پایتخت نروژ(، آسونسیون و سنگاپور به ترتیب 10 شهر برتر جهان در 

حوزه »محیط زیست« هستند.
ــال دیگر برن سوئیس به لطف عملکرد مطلوب در شاخص ادراک فساد، حجم  یک س
باالی ذخایر سرانه و تعداد باالی سفارت خانه ها بهترین شهر جهان در حوزه »حکمرانی« 
ــهری در سوئیس(، تایپه، ملبورن، لس آنجلس، برلین، لندن،  لقب گرفت. برن، ژنو )ش
هلسینکی، زوریخ و سن دیگو )شهری در آمریکا( به ترتیب شهرهای برتر جهان در حوزه 

»حکمرانی« هستند. 
ــهر جهان است. این شهر به خاطر  ــهری« تورنتو بهترین ش در حوزه »برنامه ریزی ش
دارا بودن ویژگی هایی همچون زیرساخت های پیشرفته، تعداد باالی آسمانخراش ها و 
دسترسی مطلوب شهروندان به سیستم آب وفاضالب مناسب شناخته شده است. تورنتو، 
ــیکاگو، اُتاوا )پایتخت کانادا(، مونترال  نیویورک، ونکوور، کی یِف )پایتخت اوکراین(، ش
)شهری در کانادا(، هنگ کنگ، لندن و واشنگتن به ترتیب 10 شهر برتر جهانی در حوزه 
»برنامه ریزی شهری« هستند. در میان 10 شهر برتر این حوزه، هفت شهر در آمریکای 

شمالی واقع هستند.
ــهرهای جهانی پیشتازی می کند. تعداد  لندن در حوزه »نفوذ بین المللی« در میان ش
باالی مسافران هوایی که با مسیرهای هوایی گسترده این شهر سازگاری دارد، تعداد زیاد 
هتل ها و کنفرانس های بین المللی متعددی که در این شهر برگزار می شود از مهم ترین 
علل جایگاه این شهر است. آمستردام، دیگر شهر اروپایی است که در رده دوم برترین های 
حوزه جای دارد و همانند پایتخت انگلیس، از تعداد باالی مسافران هوایی و کنفرانس های 
بین المللی متعدد بهره می برد. جایگاه سوم این رتبه بندی نیز متعلق به پاریس است که 
حجم باالیی از عکس های این شهر در شبکه های اجتماعی بارگذاری می شود و از تعداد 
زیاد هتل  بهره می برد. در میان 10 شهر برتر این حوزه پنج شهر اروپایی هستند. لندن، 
آمستردام، پاریس، سنگاپور، برلین، ملبورن، وین، نیویورک، میامی )شهری در آمریکا( و 

سیدنی به ترتیب 10 شهر نخست در حوزه »نفوذ بین المللی« هستند.
سنگاپور پیشرفته ترین شهر جهان در حوزه »تکنولوژی« است. در این شهر همه چیز 
ــت. داشتن باالترین سرعت اینترنت جهان، آمار 100 درصدی  با تکنولوژی مرتبط اس
داشتن تلفن همراه شهروندان، میانگین سه تلفن همراه برای هر شهروند، رتبه نخست 
در شاخص فرهنگ نوآوری جهانی و تعداد بی شمار نقاط اتصال به اینترنت، سنگاپور را 
از لحاظ تکنولوژیکی در میان شهرهای جهان متمایز کرده است. رتبه دوم این حوزه نیز 

در تصاحب دیگر شهر آسیایی، هنگ کنگ چین است، که باالترین نمره شاخص وب 
و باالترین سرانه تلفن  همراه را در جهان دارد. سنگاپور، هنگ کنگ، سان فرانسیسکو، 
ریکیاویک، دبی، سئول، آمستردام، لندن، آیندهون و کپنهاگ به ترتیب 10 شهر برتر 

جهان در حوزه تکنولوژی هستند.
ــت که بهترین وضعیت جهان را در حوزه »جابه جایی و  ــهری اس ــانگهای چین ش ش
حمل ونقل« دارد، جایگاهی که از علل اصلی آن دارا بودن سیستم گسترده مترو است. 
به عالوه این شهر یکی از پیشرفته ترین سیستم های دوچرخه سواری همگانی را در جهان 
داراست. شانگهای، پکن، لندن، پاریس، نیویورک، برلین، وین، مونیخ، مادرید و تایپه به 
ترتیب 10 شهر برتر جهان در حوزه »جابه جایی و حمل ونقل« هستند. در میان 10 شهر 

برتر این حوزه، سه شهر اروپایی و سه شهر آسیایی هستند.

  توسعه فرآیندهای برنامه ریزی استراتژیک
امروزه شهرها بیش از هر زمان دیگری نیاز به توسعه فرآیندهای برنامه ریزی استراتژیک 
دارند. تنها در این صورت است که می توانند مسیر آینده خود را به سمت نوآوری سوق 
ــرکت  ــد و ابعاد مختلف جوامع خود را اولویت بندی کنند. با توجه به اینکه دو ش دهن
اقتصادی مسیرهای متفاوتی را به سمت موفقیت طی می کنند، شهرها نیز باید با توجه 
به ظرفیت های خود به دنبال مدل هایی منحصر به فرد برای پیشرفت باشند. در واقع هر 
یک از شهرهای جهان، منحصر به فرد و غیرقابل تکرار هستند و نیازها و فرصت های 
متفاوت دارند. بنابراین یک شهر برای توسعه و پیشرفت باید برنامه ای مختص به خود را 
طراحی کند، اولویت های خود را مشخص کند و برای انطباق با تغییرات به اندازه کافی 
منعطف باشد. تجربه شهرهای موفق نشان می دهد برای بهبود کارآیی و ثبات خدمات، 
ــهرداران( باید نوآوری های بیشتر را در دستور کار قرار دهند.آنها  مسووالن شهری )ش
ــارکت کسب وکارهای دولتی و خصوصی در  همچنین باید ارتباطات را تقویت و از مش

پروژه های شهری حمایت کنند. 
در این رابطه شهرهای هوشمند فرصت های شغلی متعدد و احتمال باالیی برای همکاری 
میان بخش خصوصی و دولتی ایجاد می کنند. تمام ذی نفعان شهری سهم دارند. بنابراین 
باید شبکه  اکوسیستمی توسعه داده شود که به واسطه آن امکان مشارکت تمام بازیگران 
شهری فراهم می شود: عموم مردم، سازمان ها، نهادها، دولت، دانشگاه ها، متخصصان و 
مراکز تحقیقاتی. به عبارتی شبکه سازی مزیت های مختص به خود را دارد: شناسایی بهتر 
نیازها و منافع شهری، ایجاد اهداف مشترک و ارتباطات باثبات میان مشارکت کنندگان، 
گسترش  فرصت های یادگیری، افزایش شفافیت و اجرای بهتر و منعطف تر سیاست های 

عمومی.
ــی به فرصت های اقتصادی جدید، فهم  با امکان همکاری بلندمدت با دولت، دسترس
بهتر از نیازهای اکوسیستم محلی، رصد شفاف  وضعیت بین المللی و جذب استعدادها، 
کسب وکارهای خصوصی نیز دیگر بازیگرانی هستند که از سیستم شبکه منتفع می شوند. 
بخش خصوصی به لطف دانش تخصصی و تجاربی که در مدیریت پروژه ها دارد، در کنار 
همکاری با دانشگاه ها و سایر نهادها، بهترین گزینه برای توسعه شهرهای هوشمند است. 
این بخش همچنین برای کارآیی مشارکت دولتی- خصوصی تعیین کننده است و نتیجه 
آن صرفه جویی های قابل توجه است. در نهایت نباید فراموش شود عامل انسانی نقشی 
بنیادی در توسعه شهرها دارد. بدون جامعه مشارکت کننده و فعال، هر استراتژی، هرچند 
هوشمندانه و جامع محکوم به شکست است. فراتر از توسعه  اقتصادی و تکنولوژیکی، 
کلید حرکت شهرهای »هوشمند« به »ایده آل شهر« در دستان شهروندان آن است. این 

هدفی ارزشمند و صریح است که تمام شهرها باید آن را طلب کنند.

بخ��ش خصوص��ی به لطف دان��ش تخصصی و تجارب��ی که در 
مدیریت پروژه ها دارد، در کنار همکاری با دانشگاه ها و سایر 
نهادها، بهترین گزینه برای توسعه شهرهای هوشمند است. 
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زهرا طاهری

سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند در پایان هفته ای به همین نام در روزهای 1۸ و 19 آذر ماه سال جاری برگزار شد و طی این دو روز در سالن همایش های برج 
میاد، میزبان نقش آفرینان حوزه هوشمندسازی ونوآوری شهری از بخش های مختلف داخلی و بین المللی بود.

محورهای این دوره از رویداد تهران هوشمند حول موضوعاتی همچون داده باز و حکمروایی هوشمند شهری- آگاه سازی، آموزش و توانمند سازی شهروندان در حوزه 
شهر هوشمند - مشارکت ذینفعان، بهره وری و اقتصاد پایدار مبتنی بر داده - شهر نوآور و توسعه کسب و کارهای فناورانه بر پایه داده شکل گرفته بود.

از دیگر محورهای مورد بررسی در این همایش می توان به کان داده، داده کاوی و استخراج داده های سودمند و قابل اعتماد-شهر هوشمند و شاخص های ارتقای کیفیت 
زندگی در شهرها - توسعه پایدار و چالش های محیط زیست شهری - جا به جایی هوشمند، مدل سازی و تحلیل داده های حمل و نقل شهری- کاربردها و روندهای مبتنی 

بر هوش مصنوعی در خدمات شهر هوشمند اشاره کرد.

آنچه در سومین همایش و نمایشگاه »تهران هوشمند« گذشت

ــم گشایش سومین رویداد تهران هوشمند با حضور سورنا ستاری، معاون علمی و  مراس
ــی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات،  فناوری رئیس جمهور، محمد جواد آذری جهرم
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر، پیروز حناچی، شهردار تهران و با خیرمقدم گویی 
محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران به عنوان 

میزبان این رویداد آغاز شد.

   شهروند هوشمند و خدمات دیجیتال مهمترین سرفصل شهرداری تهران 
برای حرکت در مسیر هوشمندی

را دنبال کردیم و به دنبال مدیریت ترافیک با استفاده از داده های هوشمند بودیم.
مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری تهران، تحول دیجیتالی شهروندی به معنای استفاده 
از سامانه های هوشمند را زیرساخت همه  سرفصل ها عنوان کرد و گفت: تالش شد تا 

اقدامات به گونه ای باشد که  دسترسی های شهروندان به خدمات راحت تر باشد.
فرجود خاطرنشان کرد: انتخابات الکترونیک در تهران در حوزه  شورایاری ها اولین بار در 
ــد که اثر فناوری های نوین را بر زندگی شهری دیدیم و در ادامه سامانه   تهران برگزار ش
ــمند ناوگان خودرویی را راه اندازی کردیم.وی ادامه داد: سامانه  نامگذاری هوشمند  هوش
اماکن و معابر را راه اندازی کردیم و سامانه  137 توسعه یافت و اکنون شهروندان می توانند 
در بستر سامانه  تهران من اقدام به ارسال عکس و فیلم کنند.مدیرعامل سازمان فناوری 
اطالعات شهرداری تهران افزود: یکی دیگر از اقدامات ما بحث توسعه  سامانه تهران من بود؛ 
به گونه ای که تعداد کاربران این سامانه از 500 هزار نفر به 2.5 میلیون نفر امروز رسیده 
است.فرجود گفت: از اقدامات ما موضوع تجمیع سامانه  بلیت بوده است به گونه ای که 
امروز همه  بلیت های مورد نیاز شهروندان در یک سامانه و یک فرآیند قابل دسترس است.
مدیرعامل فاوای شهرداری تهران ادامه داد: امروز نقشه آنالین تهران توسعه بسیار زیادی 
پیدا کرده است و در حدود 140 الیه جدید به آن اضافه شده است و مسیر حمل و نقل 
عمومی هم به آن اضافه شده است.فرجود افزود: در سال 98 وارد فاز اجرایی پروژه ها شدیم 
و بیشتر پروژه ها مشارکتی بود و با سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا شد، اما در دو سال 
آینده به یکپارچه سازی و توسعه خدمات خواهیم پرداخت و سرویس های جدیدی ایجاد 
خواهیم کرد.وی گفت: در سال آینده برنامه ریزی ما برای بهره گیری از تکنولوژی های 
جدید خواهد بود و توسعه  هوشمند خدمات و ارایه بستر یکپارچه از برنامه های بلند مدت 
ماست.مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات شهرداری تهران خاطرنشان کرد: در هفته  تهران 
هوشمند هم مجموعه رویدادهایی نظیر چهارمین رویداد تهران نوآور، اولین گذر نوآور و 

اولین چالش هوش مصنوعی برگزار شد.

   نوآوری جوان ها سنگ بنای شهر هوشمند است

ــهرداری تهران گفت: ارائه  خدمات دیجیتال به  ــازمان فناوری اطالعات ش مدیرعامل س
شهروندان، شفاف سازی و خدمات یکپارچه، مهمترین محورها در برنامه  تهران هوشمند 
است و در همین راستا، یکپارچه سازی و توسعه خدمات و استفاده از هوش مصنوعی و 

بالکچین برای برنامه های سال آینده  تهران هوشمند مورد توجه است.
دکتر محمد فرجود، گفت: اولین کاری که در یک سال گذشته در دستور کار ما بود داشتن 
برنامه منسجم در پنج سرفصل بود که کالن پروژه های ذیل هر کدام از اینها اجرا شد که 
مهمترین سرفصل ها ارایه  خدمات دیجیتال به شهروندان بود و در ادامه دومین سرفصل  
مهم ما بحث شفافیت بود.وی افزود: حوزه  دیگر بحث نوآوری و توجه به کسب و کارهای 
نوآور و راه اندازی مراکز نوآوری بود و اما در محور بعدی بحث حمل و نقل هوشمند و پاک 

 در ادامه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به تغییر تعریف از سوادآموزی 
گفت: انسان ها امروزه تا لحظه مرگ در حال آموزش هستند و شهرداری برای داشتن 
شهروندان هوشمند باید در مسیر آموزش حرکت کند و به پلتفرم آموزش تبدیل شود 
ــهری به وجود آورد.دکتر سورنا ستاری  ــی را در محیط ش و با تغییرات، کاربرد آموزش
همچنین با مد نظر قرار دادن کارخانه های نوآوری ادامه داد: شهرداری به جای اینکه 
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در آموزش از روش سنتی استفاده کند باید ایده های خود را از شهر هوشمند اخذ کند 
که درآمدی بی نهایت نیز دارد. کسب و کارها راهی جز هوشمند سازی ندارند و بخش 
خصوصی باید از جوانان در قالب سرمایه استفاده کرده و بر آن ها سرمایه گذاری کند.به 
گفته رییس بنیاد ملی نخبگان، برای ایجاد شهر هوشمند به توانمندی و دانش جوانان 
نیاز داریم. همانگونه که صنعت را با کمک جوانان متحول کردیم باید شهر را هم با اتکا 

به توانایی جوانان و داشته های بومی هوشمند کنیم.

   چالش بیگ دیتا در هوشمندسازی شهر تهران

امروز به جایی رسیده که احاطه، تخصص و تحلیل آمار قوی تری نسبت به ما دارند و باید با 
یک تغییر شیوه و نگرش از ظرفیت این بخش استفاده کنیم.وی با تاکید به اینکه در حوزه 
مدیریت شهری هوشمند در یک سال گذشته شعار ندادیم و عمل کردیم، افزود: در این 
مدت از الیه زیرساخت این حوزه به الیه مشارکت بین دستگاهی رسیدیم  و امسال تمرکز 
ما باید در مشارکت بین دستگاهی باشد چرا که مدیریت هوشمند شهری چیزی نیست 
که فقط کار شهرداری تهران باشد و هر دستگاهی در این فرآیند مسوولیت هایی دارد.وزیر 
ارتباطات تاکید کرد: شورای شهر باید مشوق هایی را برای تعامالت بین دستگاهی تصویب 
کند و شهرداری نیز به صورت فعال این موضوع را پیگیری کند.وزیر ارتباطات عملکرد 
شهرداری تهران درباره آزادسازی دیتا را خوب معرفی کرد و گفت: در این حوزه جوانان 

اکوسیستم خوبی را در کنار شهرداری تشکیل داده اند.

   شهرداری تهران به عنوان یک شتاب دهنده

محسن هاشمی رفسنجانی در ادامه این مراسم از جمع آوری و مدیریت داده ها به ویژه در 
بحث داده باز یا بیگ دیتا به عنوان مهم ترین چالش یاد کرد.رییس شورای اسالمی شهر 
تهران ضمن بیان این نکته که در بحث هوشمندسازی شهرها، چالش ها پیش روی هر 
شهری متفاوت با دیگری است، افزود: چالش اصلی در هوشمندسازی تهران در بحث داده 
باز یا بیگ دیتاست که نیاز به صحت دقت و روزآمدی داده ها را برطرف می کند. سهولت 
دسترسی، سرعت، انسجام و کارآمدی داده ها موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه 
شود. عملکرد نرم افزارهای حوزه هوشمندسازی تهران خوب بوده است اما تفاوت تهران با 

شهرهای هوشمند در کشورهای پیشرفته، در کیفیت جمع آوری داده هاست.

   باید از ظرفیت استارتاپ ها استفاده کنیم

ــهرداری تهران در  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با مثبت ارزیابی کردن عملکرد ش
یک سال گذشته، گفت: در حال حاضر در سازمان تنظیم مقررات برای پایش کیفیت 

ارتباطات از استارت آپ های بخش خصوصی استفاده می شود.
 API محمدجواد آذری جهرمی با بیان اینکه شهرداری تهران در یک سال گذشته به
ــد، افزود: با این اتصال، محدوده مکانی اعالم شده توسط  دولت الکترونیکی متصل ش
ــایی می شود و مدت زمان حضور  ــهروندان در تماس با آتش نشانی و 137 شناس ش
نیروهای امدادی کاهش یافته است.وی با اشاره به اینکه امروز ما نیازمند اپلیکیشن ویز 
برای مسیریابی در شهر نیستیم، گفت: اپلیکیشن هایی مانند نشان و بلد با استفاده از 
توسعه فناوری، داده هایی قوی تر از اپراتور ها و شهرداری دارند و باید یاد بگیریم به عنوان 
دولت و حاکمیت چگونه از این مجموعه ها اطالعات بگیریم.وی افزود: فضای استارت آپی 

ــهردار تهران، در ادامه این نشست به نقش شهرداری در ایجاد فضای مناسب برای  ش
کسب وکارها اشاره کرد و شهرداری تهران را به  عنوان یکی از اصلی ترین شتاب دهنده های 
ــور معرفی کرد.پیروز حناچی، در این زمینه اظهار کرد: وظیفه شهرداری عالوه بر  کش
ارائه خدمات و فراهم سازی زیرساخت ها برای شهروندان، ایجاد محیطی مناسب برای 
ــت. در حال حاضر شهرداری تهران در نقش یکی از اصلی ترین  فعالیت کسب وکارهاس
ــتاب دهنده ها عمل می کند و به زودی الیحه ای به شورای اسالمی شهر تهران ارائه  ش

می شود که ایجاد فضای مناسب برای استارتاپ ها را هدف قرار داده است.
شهردار تهران در انتها ضمن در نظر داشتن چالش جمع آوری و اشتراک گذاری داده در 

بحث هوشمندسازی شهر تهران، روند پیشروی در این زمینه را امیدوارکننده دانست.

   رونمایی از پنج پروژه منتخب شهری

 در این رویداد همچنین از پنج پروژه منتخب شهری در سومین همایش تهران هوشمند 
رونمایی شد. برنامه های تهران هوشمند، اپلیکیشن دوچرخه، نسخه جدید اپلیکیشن 
تهران من، پروژه پارک حاشیه ای هوشمند و شارژ برخط کارت بلیت در این قسمت از 

مراسم معرفی و توسط مدیران شهری پایتخت رونمایی شد.
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   خدمات داده محور اولویت دارد
نشست تخصصی چالش های اشتراک گذاری و تبادل داده های شهری از نشست های 
ــهرداری  ــازمان فاوای ش روز اول این همایش بود که دکتر محمد فرجود، رئیس س

تهران در آن به ایراد سخن پرداخت.

ــت،  ــمند در این نشس ــورای راهبردی تهران هوش ــن بهاره آروین عضوش همچنی
ــازمانی است و به  ــود که داده ها جزو دارایی های س اظهار کرد: اینطور تصور می ش
همین خاطر جابه جایی داده ها باید ذیل یک سری تعامالت و بر مبنای منافع صورت 
ــود، در این  ــاله همفکری نکنیم و راه حلی پیدا نش بگیرد. تا وقتی درمورد این مس

زمینه راه به جایی نخواهیم برد.
 

   اطاعات شخصی مسافران را به کسی نمی دهیم 

ژوبین عالقبند مدیرعامل اسنپ از سخنرانان دیگر این نشست بود که گفت: اسمارت 
ــمندانه تفکیک می شود، به این معنا که ما  ــت که به صورت هوش دیتا، داده ای اس
ــتراک بگذاریم که حاوی اطالعات شخصی مسافران و  داده هایی را می توانیم به اش

رانندگان نباشد. از دیدگاه قانونی هم اجازه این کار را نداریم. 
ــنپ از منظر حقوقی این اجازه را دارد که تنها اطالعات  ــان کرد: اس وی، خاطرنش
پردازش شده ترافیکی را در اختیار نهادهای درخواست کننده قرار دهد، اما تا کنون 

هیچ نهادی این درخواست را از ما نداشته است.

   کسب وکارها اطمینان داشته باشند که ما از آنها حمایت می کنیم

ــور خبرداد: طبق  ــتانی کل کش ــت معاونت فضای مجازی دادس جواد جاویدنیا سرپرس
ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی، ذخیره، پردازش و یا توزیع »داده پیام«های شخصی 
ــه های قومی یا نژادی، دیدگاه های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخالقی و  مبین ریش
»داده پیام«های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح 

آنها به هر عنوان غیر قانونی است.
وی، افزود: ما پیشنهاد دادیم بستری ایجاد شود که میان معاونت فضای مجازی دادستانی و 
کسب وکارها تعامل آنالین برقرار شود تا ارائه گزارش های تخلف از این قانون تسهیل شود. 
جاویدنیا، اظهار کرد: کسب وکارها اطمینان داشته باشند که ما از آنها حمایت می کنیم و 
درصورت درخواست داده پیام های حساس از سوی هر نهادی بدون دستور قضائی خاص و 

ویژه با آن نهاد برخورد الزم صورت می گیرد.

مروری بر نشست ها و کارگاه ه��ای تخصصی سومی��ن رویداد »ته��ران هوشمند«
سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند، شاهد برپایی نشسست ها و کارگاه های تخصصی با محوریت موضوع این رخداد بود. 

ــازمان فاوا ارائه خدمات داده محور بوده که به   وی، گفت: یکی از اقدامات ما در س
ــت.؛ بنابراین بر اساس نیازهای کسب  لحاظ فنی و تجاری دارای اهمیت زیادی اس
ــا، APIها را ارائه کردیم. طبیعتا برخی از این API ها مثل حوزه پرداخت  و کاره
و حمل و نقل با استقبال بیشتری مواجه می شوند. فرجود، اظهار کرد: این آغاز کار 
ــت. نگهداشت و پردازش داده ها کار بزرگ و پیچیده ای  ما در حوزه کالن داده هاس
ــگاهیان در این حوزه اهمیت دارند؛ چراکه دانش استفاده از داده ها و  ــت و دانش اس
ــطــوح مختلف مدیریتــی به زمان و تالش بسیــاری  بلوغ در این زمینــه در س

نیـاز دارد.

   باید برای جابه جایی داده ها همفکری کنیم



w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

15

13
98

اه 
ی   م

/ د
 5

2  
اره

شم

کنکاش

   شهرهوشمند اقتصاد دیجیتال را سامان می دهد
یاسر رضاخواه مدیرعامل رایتل در نشست تخصصی چگونگی تاثیر اقتصاد دیجیتال بر شکل 
گیری تهران جدید در سومین همایش تهران هوشمند، گفت: در فضای شهر هوشمند، 
اقتصاد دیجیتال قرار است درآمدها و منافع را افزایش و در نهایت هزینه ها را کاهش دهد.

وی ادامه داد: یکی از مباحث در حوزه اقتصاد دیجیتال، چالش کاهش سرمایه گذاری 
است، متاسفانه حاکمیت در کشور ما به سرمایه گذاری عالقه مندی زیادی ندارد.

 رضاخواه خاطرنشان کرد: واقعیت این است که خیلی هم منابعی برای سرمایه گذاری 
ندارد و در نهایت همه راه ها برای کسب، سرمایه به اپراتورها ختم می شود.

  عقب ماندگی های کسب و کار را جبران کرده ایم
علی یقطین سرپرست مرکز تهران هوشمند هم در این نشست گفت: شهرداری چندسالی 
دیر وارد حوزه کسب وکار شده و اما در همین مدت کوتاه چندگام بلند برداشته که تا 
حدی این عقب ماندگی را جبران کرده است. او ادامه داد: یکی از خدماتی که شهرداری 
بعنوان متولی حوزه شهرهوشمند درحال انجام آن است فعال کردن محیط هایی برای 
ارائه کسب و کارهای هوشمند در فضاهای پر رفت وآمد مثل ایستگاه های مترو برای 

شهروندان است.به گفته یقطین، شهرداری نباید به شکل تخصصی وارد حوزه کسب 
ــود، بلکه باید فضا و حمایت های الزم را برای این امر محقق کند. شهرداری  وکارها ش
ــت، بلکه بیشتر بدنبال سودرسانی به شهروندان و ایجاد  خیلی دنبال درآمدزایی نیس

فضایی سالم تر برای زندگی شهروندان است.

  اقتصاد دیجیتال باید در همه ارکان حاکمیت دخیل شود
علی فیروزی رییس مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد و دارایی 
در این نشست گفت: اقتصاد دیجیتال شاید فقط کسب و کارهای اینترنتی و الکترونیکی 

ــد و شاید در الیه باالتر موضوعی به نام اقتصاد هوشمند داشته باشیم و این نوع  نباش
اقتصاد قرار است خودش را در تمامی ارکان حاکمیت دخیل کند و با تسهیل کارهایی 

که در حاکمیت اتفاق می افتد، در حکمرانی مثبت خودنمایی کند.
علی فیروزی ادامه داد: امروز در کشور 126 هزار ماده قانونی داریم که به صورت دایمی 
با هم در تضاد است، در نتیجه جلوی رشد کسب وکارها گرفته می شود.وی ادامه داد: 
ــب و کار برای حاکمیت، دوباره درگیر قوانین و ضوابط  ــناخته بودن این نوع کس ناش
جدید خواهد شد و یا در همان اول کار از حرکت بازایستاده و در ادامه نمی تواند خود 

را شکوفا کند.

  شهر هوشمند با تعامل شهروند و حاکمیت شکل می گیرد
نیما نامداری معاون طرح و توسعه شرکت ارتباط فردا در نشست تخصصی چگونگی 
تاثیر اقتصاد دیجیتال بر شکل گیری تهران جدید گفت: اگر نهادهای دولتی می خواهند 

در پروژه شهر هوشمند موفق باشند باید خود را جای شهروند قرار دهند. 

ــت که بخش خصوصی  به گفته وی، تفاوت بین بخش خصوصی و دولتی در این اس
ــگاه می کند و تالش می کند به  ــهروندان به نیازها و موضوعات روزمره ن ــدگاه ش از دی
ایده هایی برسد که ضمن اینکه منفعت مالی برایشان داشته باشد، مشکالت شهروندان 
ــی، محدود بودن منابع و  را هم مرتفع کند، اما بخش دولتی به علت مالحظات سیاس

موضوع های دیگر نمی تواند دارای چنین دیدگاهی باشد.
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   بررسی رویکردهای اپلیکیشن های شهروندی

ــت تخصصی بررسی اپلیکیشن های شهروندی، محمد جواد رجائیان  در ابتدای نشس
مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد ضمن تعریف اپلیکیشن 
شهروندی به دسته بندی این اپلیکیشن ها پرداخت. رجائیان در این زمینه اظهار کرد: 
اپلیکیشن های شهروندی به اپلیکیشن هایی اشاره دارد که بتواند نیازهای یک شهروند را 
به شکل جامع پاسخ دهد؛ این نیازها نیازهای مربوط به امور شهری و نیازهای مربوط به 
مواجهه با حاکمیت هستند.رجائیان گفت: در زمینه اپ های شهروندی دو  رویکرد وجود 
ــاخت داده ای و خدمات دهی به عنوان  ــرد اول ایجاد الیه ارتباطی، زیرس دارد. در رویک

وظیفه حاکمیتی در نظر گرفته می شود و در رویکرد دوم دولت تنها نقش نظارتی خواهد 
داشت و توسعه و خدمات دهی به کسب و کارها واگذار می شود.

   اپلیکیشن های خرید و حمل و نقل محبوبیت بیشتری دارند

محمد عین القضات مدیر اپلیکیشن شهر من، در نشست تخصصی بررسی اپلیکیشن های 
شهروندی، به بررسی روند توسعه اپلیکیشن های شهروندی و نمونه های موفق جهانی 
ــی اپلیکیشن های شهروندی مربوط به کسب وکارهای  پرداخت.عین القضات با بررس
خصوصی به این جمع بندی رسید که در میان این اپ ها، خدمات مبتنی بر حمل و 

نقل، نقشه و خرید محبوبیت بیشتری دارند.

  استفاده از ۵0 هزار سنسور IoT در هوشمندسازی سئول 

کنگ یــــول لی، دبیــــر کل سازمان WeGO در نشست تخصصی شهرهــــای 
هوشمند آسیــــایی، گفــــت: سئول شباهت هـــای بسیاری با تهــــران دارد. 
این شهـــر مانند تهران با کوه ها محاصره شده، جمعیتی بیش از 10 میلیون نفر 
ــت.وی، ادامه داد: استفاده از 50 هزار  ــیاری رو به رو اس دارد و با چالش هـــای بس
سنسور IoT و 460 سیستم متصل اطالعاتی برای جمع آوری داده ها، استفــــاده 
ــبانه، توسعه داده هـــای باز برای دستیابی به اهداف اجتماعی و  از اتوبوس های ش
اقتصادی و تحلیل داده ها در زمینه هـــای مختلف که منجر به رونق کسب و کارها 

شده از جمله اقدامات ما برای رفع چالش های سئول است.

   شهر هوشمند بر عوامل انسانی تکیه دارد 
ــت، اظهار کرد: می توانم سه شهر سنگاپور،  ــت، در این نشس  فرانس آنتوان ورماس
ــمند آسیایی نام ببرم.  ــهرهای هوش دبی و ابوظبی را به عنوان نمونه های موفق ش
ــت. توجه به زیست پذیر  ــهرها چند نکته مهم مورد توجه قرار گرفته اس در این ش
بودن شهرها، اقتصاد و حکمروایی هوشمند، دسترس پذیر کردن تکنولوژی ها برای 
ــش داده ای قوی مهمترین دالئل موفقیت  ــهروندان، تمرکز بر بالک چین و دان ش

این شهرهاست. 
وی، گفت: از نظر من شهر سونگدو تجربه ناموفقی در هوشمندسازی است . شهرهایی 

ــارکت و احساس تعلق شهروندان را برانگیزند و بیش از اندازه بر  که نمی توانند مش
ــانی در آنها نادیده  ــوژی صرف تمرکز می کنند به طوری که فاکتورهای انس تکنول

انگاشته می شوند، تجربه های ناموفق در هوشمندسازی هستند.

  تشریح نقاط قوت شهر هوشمند گازیانتپ ترکیه
شاهین چتین، نماینده شهر هوشمند گازیانتپ ترکیه در این نشست تخصصی، اظهار 
کرد: گازیانتپ بیش از 2میلیون نفر جمعیت داشته و شهری تاریخی و صنعتی است. 
شهروندان در این شهر می توانند به سادگی از زمان حرکت وسائل نقلیه عمومی آگاه 
شوند. تولید انرژی پاک از پسماند، تسهیالت هوشمند برای توانیابان شهر و استفاده از 

دوچرخه های اشتراکی از ویژگی های این شهر است.
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   اقتصاد پسماند با هوشمندسازی معنا می شود

مهدی جلیلی قاضی زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در نشست تخصصی 
ــماند به صورت  ــماند، گفت: بیش از 75 درصد از تفکیک پس ــمند پس مدیریت هوش
ــمی یا به عبارتی تفکیک در مقصد انجام می شود. تفکیک اصولی  غیراصولی و غیررس
ــاخت های تفکیک از مبدأ کافی و  ــد از مبدأ صورت بگیرد اما در حال حاضر زیرس بای
مناسب نیستند.  وی، افزود: سرانه 700 گرم برای هر شهروند تهرانی از میانگین جهانی 
پایین تر است. این در حالی است که زیرساخت های ذخیره سازی و جمع آوری پسماند 
بیش از نیاز است و این باعث سوق دادن شهروندان به افزایش تولید زباله می شود.جلیلی 
قاضی زاده، گفت: در کنار توجه به چالش فرم مخازن، نیاز داریم که بیشتر به تفکیک از 
مبدأ بپردازیم تا کاهش تولید زباله. از سوی دیگر تا وقتی اقتصاد پسماند سامان نگرفته 

باشد، اساسا هوشمندسازی مدیریت پسماند معنایی نخواهد داشت.

   تا رسیدن به  شرایط مطلوب و ایده آل فاصله داریم

ــازمان حفاظت محیط زیست در این  ــندیده مدیر کل دفتر پسماند س ــن پس حس
نشست، گفت: ما با شرایط مطلوب و ایده آل فاصله داریم. در هر حوزه چه اقدامات 
ــند و صرف برنامه ریزی  ــی و چه اقدامات زیربنایی باید به مرحله عمل برس روبنای

کافی نیست.
ــئولیت  پذیری  ــازی و افزایش مس ــماند نیازمند فرهنگس وی، افزود: مدیریت پس

اجتماعی در میان شهرونـــدان است.
ــماندها در کشور، باید به  از جمله دالیل عدم تحقق اهــــداف قانون مدیریت پس
عدم وجود ضمانــــت اجرائی حقوقی و قانونی مشخص برای ملزم کردن دستگاه ها 
ــالم تر برای زندگی  ــاره کرد و ایجاد فضایی س ــه انجام وظایف و تکالیف مقرر اش ب

شهروندان است.

اپراتورهای ارتباطی برای رفتن به سمت 5G ترغیب نخواهند شد.معاون فنی و توسعه    نخستین موضوع درباره عدم قطعیت 5G، »فرکانس« است
شبکه شرکت ارتباطات سیار ایران در  ادامه  سخنانش و در پاسخ به سوال مدیر پنل 
ــترک اپراتورها برای ورود به 5G یادآور شد: باید  مبنی بر ضرورت سرمایه گذاری مش
سیاست های تشویقی در این زمینه وجود داشته باشد تا این مهم محقق شود.وی افزود: 
ــترک را می توان در قالب دو مدل ایجاد شرکت مشترک یا اجاره  ــرمایه گذاری مش س
زیرساخت های فراهم شده توسط سرمایه گذاری ثالث، پیش برد و در مباحث مرتبط با 
فرکانس هم می توان RAN Sharing را به اجرا گذاشت. طاهری بخش تصریح کرد: 
با این حال چشم انداز روشنی برای همکاری اپراتورها حول  محور این تکنولوژی قائل 
نیستیم، مگر اینکه رگوالتوری سیاست های تشویقی نظیر کاهش تسهیم درآمدش از 31 

به 5 درصد یا تخصیص فرکانس بیشتر به اپراتورها را پیاده سازی کند.

5G در دومین روز همایش و نمایشگاه تهران هوشمند، مرتضی طاهری بخش در نشست    بررسی موانع، مشکات و ابهامات
تخصصی عدم قطعیت های توسعه نسل پنجم ارتباطات در شهرهای هوشمند ، با بیان 
اینکه جای خرسندی است که پیش از ورود و فراگیری تکنولوژی 5G ، با برگزاری 
ــرایط مواجهه با این فناوری  ــت های تخصصی به فکر آماده و فراهم سازی ش نشس

هستیم، اظهار کرد: نخستین موضوع درباره عدم قطعیت ها، بحث »فرکانس« است.
 معاون فنی و توسعه شبکه همراه اول افزود: براساس آنچه در کنفرانس جهانی ارتباطات 
رادیویی 2019 نهایی شده، رگوالتوری ها باید طیف پیوسته 80-100 مگاهرتز را در 
باند 3.5 گیگاهرتز و حداقل باند یک گیگاهرتز را برای باندهای موج میلیمتری در نسل 

پنجم در نظر بگیرند؛ در غیر این صورت شبکه 5G جان نخواهد گرفت.
وی بحث دیگر را در ارتباط با زیرساخت ها دانست و ابراز کرد: با توجه به اینکه پایداری 
5G نزدیک به صد درصد و قرار است سرویس های پرریسکی بر بستر آن ارائه شود، 
باید به مقوله زیرساخت ها اهمیت ویژه ای داد؛ برآورد می شود اجرای پایلوت این نسل 

را تا 2021 – 2022 و توسعه فراگیر آن را تا 2024 – 2025 داشته باشیم.
طاهری بخش رساندن فیبر به محل سایت های ارتباطی، تجمیع دیتاسنترها و تعامل 
5G با دیگر نسل های قبلی را از جمله دیگر مباحث الزم برای ورود به این تکنولوژی 
ــرویس های اپراتورها مبتنی بر  ــته از تمامی این موارد، س عنوان کرد و گفت: گذش
تقاضاست و تا زمانیکه صنعت تقاضایی برای استفاده از ظرفیت های 5G نداشته باشد، 

ــت اداره سیاستگذاری مرکز تهران هوشمند هم در این نشست،   فرهاد توکل، سرپرس
گفت:هوشمند سازی در قالب 5G کاربردهای زیادی داشته اما موانع، مشکالت و ابهامات 
ــیدن و بهره مندی از این فضا وجود دارد. کارشناسان دیگر در این  زیادی نیز برای رس
نشست نیز موافق این مهم بوده و دالیل متعددی همچون نبود زیرساخت، نبود قوانین 
حمایتی، عدم توجیه سرمایه گذاری، چالش های فرهنگی، نبود استاندارهای اولیه در 

کشور را از دالیل عدم قطعیت این توسعه دانسته و به تحلیل و بررسی آنها پرداختند.
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کنکاش

  همکاری با شهرداری کانشهرها درقالب داده های اطاعاتی فراهم است

ــهرها هم با حضور امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطالعات  نشست فاوای کالنش
ــهرداری تهران و نمایندگان فاوای  ــازمان فاوای ش ایران و محمد فرجود، مدیرعامل س
ــیراز، قم، کرج،  ــت، زاهدان، ش ــهرهای اراک، ارومیه، اصفهان، اهواز، تبریز، رش کالنش
کرمان، کرمانشاه، مشهد و همدان و همچنین با حضور هیئتی از نظام صنفی رایانه ای 

کالنشهرهای کشور در حاشیه سومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند برگزار شد.
در این نشست، پیرامون همکاری های مشترک میان سازمان فناوری اطالعات ایران و 
ــهرداری های کالنشهرها و فرآیندهای تبادل داده برای ارائه سرویس های یکپارچه  ش
گفتگو و تبادل نظر صورت گرفت.امیر ناظمی در این نشست ضمن ارائه توضیحاتی در 
ــازمان فناوری اطالعات ایران و اشاره به مدل تبادل داده ای  خصوص ساختار کاری س
میان بخش های مختلف در دولت گفت: فکر می کنم در حوزه امنیت اطالعات می توانیم 

با شهرداری کالنشهرها همکاری های خوبی داشته باشیم. شهرداری کالنشهرها می توانند 
از داده هایی که API های آن در حال طراحی و در اختیار دولت است، استفاده کنند.

  تقدیر از حرکت شهرداری کانشهرها به سمت هوشمندسازی

محمد فرجود در نشست فاوای کالنشهرهای کشور با تقدیر از حرکت شهرداری کالنشهرها 
به سمت هوشمندسازی گفت: تقریبا این حرکت در تمامی کالنشهرها آغاز شده و این 
نشان از توجه شهرداری ها به مسئله هوشمندی و بسیار مثبت است. البته باید بیشتر از این 
تالش کرد به ویژه در حوزه اشتراک گذاری تجربیات و داده ها اهمیت بسیار دارد و بدیهی 
است که یک نسخه واحد برای همه شهرها مناسب نیست و هر شهری بر اساس نیازها و 
چالش های خود برنامه ریزی کند.رسول سرائیان دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانه ای در 
این نشست با ابراز خشنودی از فرصت ایجاد شده برای تبادل نظر میان بخش خصوصی 
و شهرداری ها گفت: اتفاقی که در سازمان فاوای شهرداری تهران افتاده بسیار قابل توجه 
است. این تحوالت در حوزه ساختار، تجمیع داده ها و مدل توسعه هوشمندی بسیار بزرگ 

است و بخش خصوصی آماده همکاری در همه این حوزه ها با کالنشهرهاست.

  توان تولید مسیریاب های مطلوب را داریم
ــین شریعت میهمنی، عضو هیئت علمی  افش
ــگاه علم و صنعت در نشست تخصصی  دانش
مدیریت هوشمند ترافیک، گفت: ما با استفاده 
ــتاوردهای دانشگاهی می توانیم چیزی  از دس
ــیریاب های خارجی به شهروندان  فراتر از مس
ارائه دهیم.وی افزود: شبکه هایی که ما می توانیم 
در ایران با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های 
شبکه تلفن همراه داشته باشیم، این امکان را 
می دهد که به عنوان مثال طول سفر با توجه به 

شبکه داده ها با دقت بیشتری صورت بگیرد.

  با دوربین های ثبت پاک می توان به تحلیل ترافیک رسید
سارا بوربور، سرپرست مرکز آمار و رصد شهری 
ــتفاده از داده های  در این نشست گفت: با اس
دوربین های ثبت پالک می توان به ماتریس های 
ــید اما  چندبعدی تجزیه و تحلیل ترافیک رس
این حقیقت وجود دارد که معماری صحیحی 
ــته و به همین  ــرای رصد داده ها وجود نداش ب
ــوار شده است.به گفته  خاطر پردازش آنها دش
ــانی به شهروندان  وی فاوا با هدف خدمت رس
از همکاری متخصصان برای تسهیل پردازش 

داده ها استقبال می کند.

  تعیین شاخص پایش ترافیک باعث وحدت رویه می شود
ــرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران در این  ــی ترافیک ش معمارنژاد، مدیر مهندس
نشست، گفت: تعیین شاخص پایش وضعیت ترافیک باعث ایجاد زبان مشترک بین 
ــود. وی، اظهار کرد: شاخص های فعلی  نهادهای درگیر با مدیریت حمل ونقل می ش

ترافیک تهران شامل طول ترافیک سنگین، حجم تردد، سرعت متوسط، تعداد سفر در 
حمل ونقل همگانی، سطح سرویس معابر است.

  روزانه 200 میلیون نقطه جی پی اس تجمیع می کنیم
میالد منشی پور، مدیرعامل تپ سی در نشست 
ــک، افزود:  ــمند ترافی تخصصی مدیریت هوش
تپ سی در روز 200 میلیون نقطه GPS تجمیع 
می کند که از طریق رانندگان به آن دسترسی 
پیدا می کند.وی، گفت: این میزان داده بیش از 
حدی است که برای به دست آوردن شاخص ها 
جهت مدیریت کالن شهری است و نیمی از این 
میزان هم برای این کار کافیست. پس مشکلی 
در میزان داده نداریم و مهم این است که چطور 
از این داده استفاده کنیم و تبادل داده چطور با 

نهادهای قانون گذار و دولتی انجام می پذیرد.

  آرزوهای محال با حضور بخش خصوصی محقق شده است
ــازمان   مهدی وحدت کار، عضو هیئت عامل س
ــت تخصصی  ــیرانی و مدیر  پنل در نشس تاکس
مدیریت هوشمند ترافیک، خاطرنشان کرد: خیلی 
از مسائل از جمله دریافت بازخورد از مسافران که 
برای ما در تاکسیرانی حکم آرزو را داشت، با ورود 
ــش خصوصی به حوزه حمل ونقل، تبدیل به  بخ
واقعیت شده که این امر با اتکا به تکنولوژی تحقق 
یافته است.وی، گفت: این واقعیت ضمن آشکار 
کردن ضرورت تعامل بخش خصوصی و دولتی، 
نقش رگوالتوری نهادهایی مثل شهرداری را نقض 

نمی کند.
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  پروژه های خرد شهری را می توان تامین مالی جمعی کرد

نشست تخصصی فناوری بالک چین و تاثیر آن در تامین مالی جمعی پروژه های شهری 
در سالن شماره چهار مرکز همایش های برج میالد آغاز شد.

ــاور مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و  در ابتدای این نشست حسام مقصودلو مش
ــهرداری  ــهرداری تهران بحث خود را با موضوع تامین مالی جمعی در ش ارتباطات ش
تهران آغاز کرد و گفت: بسیاری از پروژه های خرد شهرداری در محالت را می توان با این 

شیوه های تامین  مالی جمعی پیش برد.

  شهروندان باید در تامین مالی جمعی همکاری داشته باشند 

مهدی رزمی معاون برنامه ریزی و توسعه مشارکت هـــای سازمـــان سرمایه گذاری 
در این نشست به برخی چالش ها در حـــوزه تامین مالی جمعی پرداخت.

  تامی�ن مال�ی جمعی باع�ث اعتماد 
شهروندان می شود

ولی اهلل فاطمی مدیر نشست تخصصی فناوری 
بالک چین و تاثیر آن در تامین مالی جمعی، 
افزود: فراهم آوردن امکان تامین مالی جمعی 
وابسته به جلب اعتماد شهروندان است تا در 
این مسیر شهرداری بتواند درآمدهای آینده 
خود را پیش فروش کند و به این شکل بتواند 

درآمد را به شکل شفاف صرف توسعه کند.

  محدودیت های داده ای نقش مهمی درهوش مصنوعی دارد

مهدی خلیق رضوی  بنیان گذار اولین شتاب دهنده هوش مصنوعی در ایران در نشست 
ــهر، هوش مصنوعی را ابزاری خنثی دانست  تخصصی هوش مصنوعی در خدمت ش
ــتفاده از آن است. خلیق رضوی به محدودیت های فعلی  ــته به نوع اس که کامال وابس
در استفاده از هوش مصنوعی پرداخت وبا اشاره به این که کاربرد هوش مصنوعی در 
حوزه سالمت اهمیت زیادی دارد، بخش مهمی از محدودیت های این حوزه را ناشی از 

محدودیت های داده ای دانست .

  شهرهوشمند را باید با تعریف شهر وکارکردهایش تعریف کرد

ــرکت دیجی کاال  ــت تخصصی روح اهلل رحمانی رییس هیات مدیره ش در این نشس
نکست، موضوع هوش مصنوعی در شهر را با تکیه بر مفهوم شهر بررسی کرد. وی 
گفت: در این بحث پیش از آنکه نیازمند تعریف شهر هوشمند باشیم باید ابتدا به 
ــهر و کارکردهایش بپردازیم. رحمانی گفت: پس از تعریف  یک تعریف دقیق از ش
شهر و در نظر داشتن نیازهای ما در شهر می توانیم به طراحی شهر هوشمند برسیم. 
ــرکت دیجی کاال نکست افزود: باید در نظر داشت که همین  رییس هیات مدیره ش
حاال هم سرویس هایی چون اسنپ، تپسی یا دیجی کاال بخشی از خدمات هوشمند 

شهری هستند.

  فناوری و هوش مصنوعی ابزارهای هوشمندی هستند

ــگاه فناوری های پیشرفته فناپ در نشست تخصصی  مسعود زمانی مدیر آزمایش
ــهر به ریشه های موضوع و بحث کلی درباره شهر و  هوش مصنوعی در خدمت ش
سبک  زندگی در شهر پرداخت.زمانی در تعریف ایده آل یک شهر هوشمند گفت: 
ــمند تعریف کرد و چنین  ــهر هوش نمی توان یک ایده به عنوان بهترین نمونه ش
ــته به شرایط خاص اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. تکنولوژی  تعریفی وابس
ــت در خدمت پیاده کردن ایده های ما براساس  و هوش مصنوعی صرفا ابزاری اس

ویژگی های بومی.



13
98

اه 
ی   م

/ د
 5

2  
اره

شم
w

w
w

.4
G

ne
w

s.
ir

20

ــهرداری در این رابطه اشاره کرد و گفت: این  ــه موضوع به عنوان نقش ش وی به س
ــامل مدل توافق شهرداری و شرکت های سرمایه گذار، فرهنگ سازی  موضوعات ش
ــب و کار  ــش مردم در این مدل از کس ــهرداری و در نهایت نق ــازمانی ش درون س

می شود.

  در حوزه فناوری های جدید شرکت های ناموفق زیاد داریم

کنکاش

  اپراتورها نقش مهمی در اینترنت اشیا دارند

  استارتاپ ها از فضای شهری و عمومی بی خبرند
 امیر کشمیری بنیان گذار استارتاپ هایی چون بارکد که در حوزه هوش مصنوعی 
فعالیت می کند در نشست تخصصی هوش مصنوعی در خدمت شهر گفت: اساسا 
استارتاپ ها هیچ اطالعی از کاربردهایی که می توانند برای نهادهای عمومی و شهر 

داشته باشند، ندارند.
ــود با استفاده از اطالعات نهادهای  ــمیری افزود: در فضای شهر تهران می ش کش
ــوزه از این امکان ها آگاه  ــیار متنوعی کرد اما فعاالن این ح ــی کارهای بس عموم

نیستند یا نسبت به این همکاری ها بی اعتمادند.

ــت نقش اینترنت اشیاء در  ــل در نشس ــی آرند، مدیرعامل ایرانس دکتر بیژن عباس
ــهر هوشمند از نقش اپراتورها در خصوص تاثیر اینترنت اشیاء بر شهر هوشمند  ش

سخن گفت.
ــل با اشاره به پیش بینی های منتشر شده در زمینه توسعه سریع  مدیرعامل ایرانس
بازار اینترنت اشیا در جهان، بر لزوم تسهیل شرایط و رفع موانع فعالیت بازیگـــران 
ــوم و چهــــارم اینترنت  ــریع شبکه نسل س این عرصه تأکید کرد و راه اندازی س
ــخصـــی بـــرای آن  ــط دولت را نمونه مش همـــراه پس از رفع انحصـــار توس

دانست.

علی رحمانپور بنیانگذار و مدیرعامل لینک  اپ در این نشست، با اشاره به نامفهوم 
ــراکت در حوزه  ــش اپراتورهای مخابراتی و نهادهای حاکمیتی و نقش ش بودن نق
اینترنت اشیاء گفت: درحال حاضر مجموعه های مختلفی وجود دارند که فناوری های 
جدیدی ارائه کرده اند، اما با توجه به اینکه فناوری خوبی ارائه کردند موفق نبودند.

ــراکت و اسپانسر پررنگ می شود و در صورتی  به گفته وی در همین نقطه نقش ش
ــته باشد، اسپانسرهم تمایل به همکاری  ــخص و روشنی وجود داش که قرارداد مش

پیدا می کند.

ــرکت های آماده برای  ــل برای بررسی پیشنهاد ش وی همچنین بر آمادگی ایرانس
ــق این گونه  ــرد و در عین حال، تحق ــمند تأکید ک ــهر هوش فعالیت در عرصه ش
همکاری ها را به دلیل گستردگی سطح فعالیت، منوط به ارائه طرح و مدل تجاری 

مناسب و کامل دانست.
ــخنانش از ادامه همکاری ایرانسل با  ــی آرند همچنین در بخش دیگری از س عباس
ــرکت های دانش بنیان و شرکت گاز در زمینه حسگر و کنتور هوشمند گاز خبر  ش
داد و ابراز امیدواری کرد که این خدمت در سطح تجاری نیز به مشتـــرکان ارائه 

شود.

  نقش فناوری های نوین در شهر هوشمند
ــازمان نظام صنفی رایانه ای کشور هم در این نشست،  ــول سراییان دبیر کل س رس
ــتون  ــمند گفت: در برنامه بیس ــهر هوش در خصوص نقش فناوری های نوین در ش
ــد، مبحث  ــازار فناوری اطالعات راه اندازی ش ــدف دوبرابر کردن اندازه ب ــه با ه ک
ــازی شهرها به عنوان یکی از محورهای کلیدی در سازمان نظام صنفی  هوشمند س

کشور مطرح شده است.



w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

21

13
98

اه 
ی   م

/ د
 5

2  
اره

شم

کنکاش

   باک چین به انسان خوشحال نیازدارد

حسین اسالمی، قائم مقام کنسرسیوم ققنوس در نشست تخصصی کاربردهای بالک 
چین در شهر هوشمند، گفت: از دید من شهر هوشمند، سبک زندگی با کیفیت باال و 
با تصمیمات هوشمند است. بالک چین بدون انسان های هوشمند و خوشحال کاری 
نمی تواند بکند. کار بالک چین ایجاد زیرساخت شفاف برای داده هاست. هنوز بالک 

چین برای ما یک ابزار است.

   باک چین داده بیمار شهر هوشمند را سامت می کند

ــریف نژاد، مدیرعامل شرکت پارس بیت در این نشست، اظهار کرد: شهر  مهکامه ش
هوشمند شهری است که سه فاکتور سرعت، امنیت و سهولت را برای شهروندانش 
فراهم می کند. بالک چین می تواند دیتای مریض شهر هوشمند را تبدیل به داده سالم 
کند تا به کمک شهر هوشمند بیاید. استفاده از داده های آلوده شهری که مستقل و 

منفک است نتیجه ای ندارد .
ــهر هوشمند می خواهیم باید هوشمندانه تصمیم بگیریم. هنوز در  وی، گفت: اگر ش
جامعه ما مفهوم بالک چین جا نیفتاده و دانش کافی در رابطه با آن وجود ندارد. ما 
در شهر هوشمند خود بیشتر از جذابیت، نیاز به کارآمدی داریم. در این صورت بالک 

چین، هزینه های بسیاری را از دوش سازمان ها بر می دارد.

   شهر هوشمند محل تعامل مردم و حاکمیت است

هومن صادقی کاجی، معاون نوآوری لوتوس کام در نشست تخصصی کاربردهای بالک 
چین در شهر هوشمند، گفت: ما دو تعریف متفاوت درباره شهر دیجیتال و شهر هوشمند 
داریم. شهر دیجیتال شهری است که حاکمیتش با ابزار دیجیتال سرویس هایی را به 
مردم ارائه می دهد. اما شهر هوشمند جایی است که مردم و حاکمیت با یک سری ابزار 
تعامل می کنند. یعنی هم مردم و هم دولت ها پلتفرمی مشترک برای سرویس گرفتن 

و تعامل دارند. رگوالتوری در این حوزه اهمیت بسیاری دارد.

   فناوری باک چین انحصار را می شکند

سیاوش تفضلی، مدیرعامل نیلین در این نشست، گفت: هر جا ذینفعانی وجود داشته 
باشند که نیاز به داده های مشترک دارند که باید ضمن استفاده از آن داده ها، این اطالعات 

در اختیار انحصاری هیچ کدام نباشد، فناوری بالک چین بسیار کمک کننده است.

   باک چین مدیریت منابع را اقتصادی تر می کند

پویا کندری، رئیس هیئت مدیره شرکت جهش در نشست تخصصی کاربردهای بالک 
چین در شهر هوشمند، گفت: بالک چین در شهر هوشمند موجب می شود در مدیریت 
ــتیم و مشارکت  ــهری عقب تر از دنیا هس منابع، اقتصادی تر عمل کنیم. ما از نظر ش
شهروندی پایین تر است. اگر در ازای مشارکت در شهر هوشمند، شهروند تشویق شود، 
این مشارکت افزایش پیدا می کند. در این صورت بالک چین نقش آفرینی می کند. از جنبه 
اقتصادی نیز به این صورت است که همه چیز از طریق عرضه و تقاضا معلوم می شود و اگر 

نقش آفرین سومی این کار را انجام دهد، قواعد بالک چین را تغییر می دهد.
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   استقرار نوآوری در شهرداری نوآوری می خواهد

ــهیل کوثری معاون پیگیری ویژه اداره کل دفتر شهردار تهران نشست تخصصی  س
نوآوری درشهر، بازیگران، پلتفرم ها و اکوسیستم از نیاز به داشتن یک تصویر مشترک 
ــخن گفت. کوثری افزود: استقرار و نهادینه سازی نوآوری در  میان ذی نفعان شهر س
سازمان پیچیده ای چون شهرداری خود نیاز به نوآوری و کمک گروه های مختلف دارد 

تا این پارادایم تغییر کند.

   فضای فعالیت های نوآورانه با تعدد ناظران باز نیست

محمود کریمی مشاور مدیرعامل هلدینگ فناپ در این نشست گفت: فضا برای 
ــیار زیادی وجود دارد  ــت چون نهادهای ناظر بس ــته اس فعالیت های نوآورانه بس
ــاور مدیرعامل  ــیر ایجاد کرده است.مش ــن موضوع موانع زیادی را در مس و همی
ــت تا واقعا  هلدینگ فناپ افزود: باید در صورت لزوم برخی قوانین را کنار گذاش

امکان کار کردن وجود داشته باشد.

   درباره هوشمندسازی سواالت زیادی داریم

آرش بهجو معاون توسعه بازار هلدینگ در نشست تخصصی سبک زندگی شهر هوشمند 
ــده که برای هوشمند سازی یک شهر، درباره انواع  ــوال مطرح ش گفت: برای ما یک س
روش، ابزار، مکانیزم، زیرساخت و... صحبت می شود ولی اینکه چگونه شهروندان در این 

شهر زندگی کنند را نمی دانیم و درباره آن صحبتی نمی شود. 
وی ادامه داد: سوال دیگر این است که شهروندان در شهر هوشمند چه نقشی دارند و آیا 

این شهر برایشان حکم مدینه فاضله دارد؟

   شهروندان باید به شهر هوشمند ورود کنند

ــت تخصصی سبک زندگی در شهر  ــن پیاده در نشس لنا وفایی مدیرعامل اپلیکیش
هوشمند گفت: باید تالش کرد تا یک ارتباط دو سویه میان شهر و شهروندان برقرار 
ــهر هوشمند امتیازاتی  ــی از خانه خود دیده و از ش ــهر را به عنوان بخش کنیم و ش
ــمند باید بداند که در کجا برای شهر مفید  ــهروند شهر هوش بگیریم. وی افزود: ش

باشد تا دغدغه شهر هوشمند را مرتفع سازد.
وفایی گفت: از زمانی که مباحث مربوط به شهر هوشمند مطرح شده باید در کنار 
ــاخت، به مسئولیت شهروندان نیز اشاره شود و شهروند در  مواردی همچون زیر س

ساخت شهر هوشمند ورود پیدا کند.
ــمند گفت: شهروند در ساخت  ــهر هوش ــهروندان در ش وی با تاکید بر همراهی ش
ــخص می کند که نیازش چه بوده و در  ــهر دخالت دارد و با طرز فکر خود، مش ش
ــهر هوشمند به چه صورتی نیازش مرتفع و شهر هوشمند به چه شکلی ساخته  ش

شـــود.

   شهر هوشمند باید بومی و ایرانی باشد

حجت نظری عضو شورای شهر تهران در این نشست، گفت: ما در هوشمند شدن 
ــیاری  ــه های فرهنگی بس ــورمان، ریش با فرهنگ خودمان پیش نرفته ایم. در کش
ــهری تفاوت دارد. تکنولوژی  ــمند حوزه ش وجود دارد که با ابزار و محصوالت هوش
ــده و ما را از فرهنگ گفت و گو، همنشینی با خانواده و... دور  ــور ما وارد ش به کش

کــرده است.
وی ادامه داد: ما نمی توانیم شهری هوشمند را با محصوالت وارداتی داشته باشیم 
ــیاری از موارد این همزمانی وجود ندارد و ما را  اما ضوابط آن را اجرا نکنیم. در بس

در زندگی با مشکل رو به رو خواهد کرد.



w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

23

13
98

اه 
ی   م

/ د
 5

2  
اره

شم

کنکاش

   سرمایه های سرگردان را به حوزه های نوآوری سوق دهیم

مهشاد سبحانی مدیرعامل ایده هاب در این نشست شرایط فعلی سرمایه گذاری در 
ــرمایه در شرایط فعلی و خروج آن از صنعت امکان  ــدن س ایران گفت: سرگردان ش
استفاده از سرمایه داخلی در حوزه های نوآوری را ایجاد کرده است.سبحانی افزود: 
عالوه بر سرمایه نیاز به ایده، اشخاص فعال در بخش خصوصی و در نهایت نیاز به 

حمایت  دولت وجود دارد.
 به این ترتیب در ابتدا یک ایده نوآورانه در مقیاس غیرصنعتی آغاز می شود، سپس 
از طریق سرمایه گذار استراتژیک به ابعاد نیمه صنعتی منتقل شده و در نهایت باید 

آن را در ابعـــاد کالن تجربه کرد.

   استارتاپ ها سرگشته اند

  هوشمندسازی خدمات و زیرساخت های شهری را یکپارچه می کند

پایداری یک شهر هوشمند، امنیت است. تهران بیش از هزار و 500 مرکز دولتی کشور 
را در خود دارد و تامین امنیت آن از ابعاد مختلف حائز اهمیت است.

   امنیت مهمترین فاکتور شهر هوشمند است
 هادی کریمی، معاون فنی قرارگاه پدافند سایبری کشور در نشست تخصصی چالش ها و 
تهدیدهای شهر هوشمند، اظهار کرد: فناوری های پیشران در شهر هوشمند مثل اینترنت 
اشیا و بیگ دیتاست و در همه بخش ها، امنیت مهمترین فاکتور است. فلسفه معماری 
بومی پدافند سایبری شامل دفاع چندگانه براساس متدولوژی های خاص، اقدامات امن و 
دفاع فنی، عملیاتی و راهبردی است. وی، گفت: ما در کشور بر روی تحلیل هوشمندانه 

داده ها و مغز هوشمند شهرها کار می کنیم. IOC مغز متفکر و هوشمند شهر است.

ــازمان پدافند غیرعامل در نشست تخصصی  ــاور امور شهری س  جابر دانش، مش
چالش ها و تهدیدهای شهر هوشمند، گفت: مدل های ساخت شهر هوشمند به دو 
صورت است. شهری که به صورت هوشمند ساخته شده و شهرهایی که هوشمند 

می شوند. در این مدل، اصل مهم کیفیت زندگی و شهروندان هستند . 
ــداد، تنوع و  ــهری، تع ــات ش ــی خدم ــن اصل ــه رک ــرد: س ــان ک وی، خاطرنش

زیرساخت هاست.
ــمت  ــرویس ها کمک می کند. اگر به س ــازی س ــازی به یکپارچه س  هوشمندس
ــهری را به طور مداوم به روز رسانی و  ــمندی حرکت کنیم باید داده های ش هوش

برای ارائه سرویس های کارآمد می بایست آنها را همگن کنیم.

  امنی�ت 1۵00 مرکز دولتی در تهران به پایداری ش�هر هوش�مند منجر 
می شود

 فتح ا... شمسایی، مشاور شهرسازی سازمان پدافند غیرعامل در این نشست، گفت: 
تحقق شهر هوشمند مستلزم در نظر گرفتن اصول دفاعی، امنیتی و پدافند غیر عامل 

است. ما نیاز داریم به کاستی های این حوزه پاسخ دهیم. 
وی، افزود: پدافند غیرعامل اقداماتی در راستای تاب آوری است. مهمترین مسئله در 

طاها عباچی معاون فناوری اطالعات پرداخت الکترونیک سداد در نشست تخصصی 
ــتگی  ــتم گفت: در این فضا سرگش ــهر، بازیگران، پلتفرم ها و اکوسیس نوآوری درش
ــم   می خورد و به نظر می رسد بسیاری از آن ها اساسا ایده  ــتارتاپ ها کامال به چش اس
ــرای مثال یکی از  ــد ندارند.عباچی افزود: ب ــتی از آنچه  می خواهند انجام دهن درس
ــتم درآمدی مستقل در طرح های  ــکالت ما با استارتاپ ها عدم وجود یک سیس مش
ظاهرا نوآورانه است. اغلب باید به  استارتاپ ها توضیح دهیم نمی توانند درآمد خود را 

از درآمد کسب وکار دیگران به دست آورند.
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برنامه  حمایتی دولت برای ارتقاء سهم بازار گوشی همراه هوشمند تولید داخل با امضاء 
دو تفاهم نامه یکی بین پست بانک و اپراتورهای همراه اول و ایرانسل و دیگری بین وزارت 

ارتباطات و وزارت صمت اجرایی می شود.
مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در مراسم ارایه  برنامه  حمایتی 
ــی همراه هوشمند تولید داخل، گفت:  ــهم بازار برای گوش دولت در خصوص ارتقاء س
ــادی از مردم از  ــدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و تعداد زی ــرایط فعلی که ق در ش
گوشی های شکسته و یا دست دوم که بعضا امنیت اطالعات گوشـی را به مخاطـــره 

می اندازد، استفاده می کنند، تولید داخل می تواند این موضوع را مرتفع کند.
 

حمایت دولت از پروژه  زیست بوم تلفن هوشمند تولید داخل؛

200 میلیارد تومان برای فروش اقساطی گوشی در اختیار همراه اول و ایرانسل قرار می گیرد

گوشی های هوشمند تولید داخل با قیمت 2.5 میلیون تومان طی دو سال آتی عرضه می شوند

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

به جای افزایش تعرفه  واردات گوشی، تعرفه  واردات قطعات گوشی کاهش می یابد

داده می شود تا اپراتورها بتوانند این مبلغ را به صورت اقساطی در اختیار مشتریان گوشی 
داخل قرار دهند.

ــی های هوشمند، ایجاد اشتغال و توسعه  تولید داخل  وی ادامه داد: نیاز مردم به گوش
تبدیل به تفاهم نامه ای شد که به مفهوم ساده دولت برای تحریک تقاضا و خرید مردم 
ــی های هوشمند ساخت داخل هم بتواند نیاز  این موضوع را اجرایی کرد تا تولید گوش
مردم را برطرف کند و هم به صنعت کمک خواهد کرد که از تحول دیجیتال عقب 

نیفتیم.
ــاده کردیم که 100  ــان کرد: به همین منظور صندوقی را آم آذری جهرمی خاطرنش
میلیارد تومان از پست بانک و 100 میلیارد تومان از بانک مرکزی و در مجموع 200 
میلیارد تومان در اختیار پست بانک قرار می گیرد و این منبع در اختیار اپراتورها قرار 

 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد: در همین حال تفاهم نامه ای با وزارت صمت 
ــود تا به جای افزایش تعرفه  واردات گوشی، تعرفه واردات قطعات گوشی  امضاء می ش
ــت؛ به عبارتی نرخ عوارض واردات  کاهش یابد که این اقدام به نفع تولیدکنندگان اس
گوشی 5 درصد و نرخ عوارض واردات قطعات گوشی 15 درصد است که نرخ عوارض 
واردات قطعات گوشی همراه کاهش می یابد و به همین وسیله هزینه های تولید گوشی 

تلفن همراه نیز در ایران کاهش می یابد.
آذری جهرمی تاکید کرد: چهار تولید کننده  داخلی برای تولید گوشی هوشمند اعالم 
آمادگی کردند که ظرفیت های موجود در پارک علم و فناوری سجاد، منطقه  ویژه پیام 

و پژوهشگاه ICT هم اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد.

 
به گفته وی بنا بر ارزیابی های صورت گرفته، نتیجه مورد انتظار این است که در مدت 

دو سال موفق به تولید دو میلیون گوشی در هر سال شویم.
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کاهش ارزبری 118 میلیون یورویی در دو میز تعمیق ساخت داخل صنعت مخابرات
سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت، گفت: تاکنون دو میز ساخت داخل در صنعت 
ــده که بعد از  مخابرات با ارزش بیش از 118 میلیون یورو قرارداد و تفاهم نامه برگزار ش
صنعت خودرو با کاهش ارزبری 280 میلیون یورویی، صنعت مخابرات دومین حوزه ای بوده 

که در زمینه توسعه و تعمیق ساخت داخل اقدامات خوبی انجام داده است.
مهدی صادقی نیارکی، در مراسم امضا تفاهم نامه دوجانبه حمایت از تولید و توسعه زیست 
ــمند تولید داخل با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات امضا شد از  بوم تلفن هوش

هدفگذاری 7 محور راهبردی در وزارت صمت در سال 98 خبر داد.
سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت با اشاره به اجرای برنامه توسعه و تعمیق ساخت 
داخل به عنوان مهمترین محورهای 7گانه وزارت صمت تاکید کرد: مهمترین پروژه ای که 
طراحی شده است پروژه نهضت ساخت داخل است و عبارت نهضت ساخت داخل ، با نیت 
حمایت و صیانت از صنعت داخلی انتخاب شده است و هر جا که پرچم توسعه و ساخت 

داخل برافراشته است مفتخریم که خدا قوت به دست اندرکاران بگوییم.
ــاره به اقدامات انجام شده در حوزه ساخت داخل گفت: تاکنون دو  صادقی نیارکی با اش
میز ساخت داخل در صنعت مخابرات با ارزش بیش از 118 میلیون یورو قرارداد و تفاهم 
نامه برگزار شده که بعد از صنعت خودرو با کاهش ارزبری 280 میلیون یورویی، صنعت 
مخابرات دومین حوزه ای بوده که در زمینه توسعه و تعمیق ساخت داخل اقدامات خوبی 

انجام داده است.
ــاره به امضای تفاهم نامه همکاری مشترک برای حمایت از تولید گوشی های  وی با اش
هوشمند ساخت داخل تاکیدکرد: این تفاهم نامه با هدف استقالل کشور در زیست بوم 
محصوالت فناورانه حوزه فاوا و توسعه سهم بازار محصوالت تولید داخل دراین زیست بوم 

بین دو وزارتخانه منعقد شد.

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت اظهارامیدواری کرد: با امضای این تفاهم نامه 
شاهد افزایش توان رقابتی تولید داخل نسبت به مشابه خارجی باشیم.

صادقی نیارکی در ادامه با تاکید عزم وزارت صمت برای توسعه ساخت داخل بیان کرد: 
در صنعت برق و الکترونیک و مخابرات ،گروه های کاالیی برای توسعه ساخت احصا شده 
است که حدود 500 میلیون یورو است که از این مقدار 118 میلیون یورو به امضای تفاهم 

نامه و قرارداد منتهی شده است.
سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت ادامه داد: این کار، کار دائمی است و تا پایان 
سال 1400 باید اپراتور ها، در رسیدن به این هدف کمی یاریگر وزارت صنعت ، معدن و 

تجارت باشند که جز افتخارات ملی کشور به ثبت برسد.

وی درباره قیمت متوسط این گوشی ها گفت: قیمت گوشی حدود دو میلیون و پانصد 
ــی می تواند برای تولید کننده 5 هزار  ــت، به این مفهوم که تولید گوش هزار تومان اس
میلیارد تومان بازار ایجاد کند، در این راستا وظیفه دولت ایجاد سکو است به همین دلیل 
پس از امضای تفاهم نامه ها فراخوانی داده می شود برای این که اگر مجموعه ای توان 

تولید داشت بتواند به این پروژه بپیوندد.
ــی همراه وطنی در حال فعالیت  آذری جهرمی افزود: اکنون چهار تولید کننده گوش
هستند که هر کدام در یک مرحله خاص از تولید قرار دارند. البته یک شرکت محصول 
ــی های هوشمند ارائه کرده است و امیدواریم با ایجاد این زیست  خود را درحوزه گوش
ــتین محصوالت خود را در دهه فجر سال جاری  ــرکت دیگر نیز نخس ــه ش بوم س

رونمایی کنند.
ــتانداردهایی که ما در این خصوص در نظر گرفته ایم بسیار سخت  وی تاکید کرد: اس
گیرانه است؛ چرا که نمی توان گوشی تولید کرد و دست مردم داد اما از آن پشتیبانی 

نکرد.
در پایان این برنامه و با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، تفاهم نامه چهارجانبه 
حمایت از تولید و توسعه زیست بوم تلفن هوشمند تولید داخل بین وزارت ارتباطات، 

پست بانک ایران و شرکت ارتباطات سیار و ایرانسل امضا شد.
این تفاهم نامه به امضای سیدستار هاشمی - معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، بهزاد شیری - مدیرعامل پست بانک ایران، مهدی اخوان - مدیرعامل 
شرکت ارتباطات سیار و بیژن عباسی آرند - مدیرعامل شرکت ایرانسل رسید تا براساس 
آن همکاری های الزم برای حمایت از شتابدهی و توسعه سهم بازار و زیست بوم تلفن 

همراه هوشمند تولید داخل انجام پذیرد.
 

اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در راستای اهداف این تفاهم نامه و برنامه های شورای 
ــوآوری وزارت ارتباطات و فناوری  ــت آن بر عهده معاونت فناوری و ن راهبری که ریاس
ــت، متعهد شده اند اقداماتی نظیر »پیش خرید تلفن همراه هوشمند به  اطالعات اس
تعداد مورد تأیید شورای راهبری از تولیدکننده های مورد تأیید معاونت فناوری و نوآوری 
ــامانه فروش به صورتیکه تعامالت  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات«، »راه اندازی س
بین بانک و اپراتور از این بستر انجام پذیرفته و فعالیت ها و درخواست ها قابل پیگیری 

باشند«، »همکاری با تولیدکنندگان به منظور تشکیل کمپین و برنامه پیش فروش« و 
»ارائه بسته های افزایشی به صورت باندل شده با گوشی این طرح و تحویل محصول 

نهایی به مشتری پس از انجام فرآیندهای بانکی« انجام دهند.
پست بانک ایران نیز به عنوان بانک عامل متعهد شد که اقدامات الزم برای دریافت خط 
اعتباری از بانک مرکزی و تخصیص اعتبار به اپراتورها انجام داده و ضمن ارائه خدمات 
الزم به اپراتورهای تلفن همراه، سامانه اعتبارسنجی را نیز ایجاد و در انجام فرآیندهای 

اجرایی همکاری کند.

چهار تولید کننده گوشی همراه وطنی در حال فعالیت هستند 
که هر کدام در یک مرحله خاص از تولید قرار دارند. البته 
یک ش��رکت محصول خود را درحوزه گوش��ی های هوشمند 
ارائه کرده اس��ت و امیدواریم با ایجاد این زیست بوم سه 
ش��رکت دیگر نیز نخس��تین محصوالت خود را در دهه فجر 

سال جاری رونمایی کنند.
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بیستمین نمایشگاه بین المللی مخابرات و راه حل های نوآورانه CIT برگزار شد
نمایشگاه تلکام پاس 9۸ به عنوان بزرگترین  رویداد  نمایشگاهی حوزه  ICT کشور از 26 تا 29 آذرماه سال جاری با حضور 110 شرکت و در قالب 6۵ غرفه در دو سالن 

نمایشگاه بین المللی تهران برپا بود.

بیستمین نمایشگاه بین المللی مخابرات و راه حل های نوآورانه CIT با رویکردی متفاوت 
با نمایشگاه های 19 دوره  پیشین و با راهبری سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه  
صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران و با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و 

وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

نمایشگاه تلکام پالس 98 با حضور دکتر سیدابوالحسن فیروزابادی، دبیر شورای عالی 
ــوآوری وزارت ارتباطات،  ــمی، معاون فناوری و ن ــتار هاش فضای مجازی، دکتر سیدس
مهندس سیدمجید صدری، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، مهندس فرامرز رستگار، 
ــندیکای صنعت مخابرات ایران و دکتر داود ادیب، رییس  دبیر و عضو هیات مدیره  س

هیات مدیره  اتحادیه  صادرکنندگان صنعت مخابرات گشایش یافت.

ــد حوزه ارتباطات و فناوری  ــگاه، شاهد حضور مقامات ارش  در روزهای برپایی نمایش
اطالعات کشور، مسووالن ارشد دولتی حامی تولید داخل، نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی و مدیران و متخصصان حوزه فاوا در بخش های دولتی و خصوصی بود تا این 
مدیران ضمن بازدید از شرکت های تولیدی و اپراتورهای حاضر در نمایشگاه، در جریان 

جدیدترین دستاوردهای ارائه شده توسط آنها قرار گیرند.

ــرکت های  ــگاه که با حضور اپراتورهای ارتباطی، صندوق های حمایتی، ش این نمایش
تولیدی و تشکل های ICT برگزار شد، شاهد رونمایی از 68 محصول فناورانه و برپایی 

پنل های تخصصی و کارگاه های آموزشی بود.

تقدیر از دبیر سندیکای صنعت مخابرات 

ایران به پاس تالش در برگزاری

 منایشگاه تلکام پالس 98 

در آخرین روز بیستمین نمایشگاه بین المللی مخابرات و راه حل های 
نوآورانه CIT، اعضای هیات مدیره  سندیکای صنعت مخابرات ایران 
ــانه ای سیتنا با اهدای لوح تقدیر و تندیس، از  و مدیران مجموعه  رس
ــتگار، دبیر و عضو هیات مدیره  سندیکای صنعت  مهندس فرامرز رس
ــگاه تلکام  مخابرات ایران به پاس تالش های وافر در برگزاری نمایش

پالس 98 تقدیر کردند.
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منایشگاه تلکام از حالت کارناوال به منایشگاهی تخصصی تبدیل شد

حتام وزارت ارتباطات با قوت بیشرتی از این منایشگاه حامیت خواهد کرد

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی:

در تلکام، فرصت مناسبی برای معرفی محصوالت تولید داخل فراهم شد

ــا وزارت ارتباطات با قوت  ــاوری اطالعات، گفت: حتم ــاون وزیر ارتباطات و فن مع
ــگاه حمایت خواهد کرد و با توجه به مدلی که امسال ارائه  ــتری از این نمایش بیش
ــندیکای صنعت مخابرات ایران برای نمایشگاه سال آینده  ــد، از هم اکنون با س ش
برنامه ریزی خواهیم کرد که نمایشگاه بعدی کامل تر و با قابلیت های بیشتر برگزار 

شود.
مهندس حسین فالح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
که در روزهای دوم و سوم برگزاری نمایشگاه تلکام پالس 98 از شرکت های تولیدی 
ـــــگاه بازدید کرد، طی گفت وگو با  و اپراتورهای صنعت مخابرات حاضر در نمایش
ــال با رویکرد جدید، گفت: با توجه به  ــیتنا پیرامون ارزیابی نمایشگاه تلکام امس س
ــگاه از تقویم  ــال افتاد و نمایش ــگاه تلکام امس وقفــه ای که در برگــــزاری نمایش
ــد، هدف این بود که نمایشــــگاه در حوزه های  ــاله به زمان فعلی منتقل ش هر س
ــتر به نمایش  ـــــود و به خصوص توان تولید داخـــل بیش ــی متمرکز ش تخصص

درآید.
ــرای گفت وگو بین  ــگاه تلکام به محلی ب ــد نمایش ــع قرار ش ــه داد: در واق وی ادام
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصوالت صنعت مخابرات یعنی اپراتورها تبدیل 
ــده بود به نمایشگاهی تخصصی تبدیـــل  ــود و از حالتی که شبیه کارناوال ش ش

شود.
ــش توان داخل در  ــته، هدف اصلی تلکام که نمای ــالح گفت: در دوره های گذش ف
تولید و راه حل های مختلف برای حوزه  ارتباطات است، مغفول می ماند که با کمک 
سندیکای صنعت مخابرات امسال محقق شد که باید از سندیکا تشکر کنم که بسیار 
در این حوزه کار کردند و علی رغم تغییر زمان نمایشگاه و اینـــکه برنامه هایشـــان 

بهـــم ریخت، اما با تالش موفق شدند نمایشگاه را برگــــزار کنند.
ــگاه تلکام امسال با دوره های  ــان کرد: تفاوت نمایش معاون وزیر ارتباطات خاطرنش
ــان و عالقه مندان  ــر حوزه  متخصص ــت که هم بازدیدکنندگان ب ــته این اس گذش
ــت و هم فرصت خوبی برای معرفی محصوالت  ــده اس حوزه  ارتباطات متمرکز ش

تولیدکنندگان داخلی فراهم شد.
ــزاری و نرم افزاری  ــخت اف ــال 68 محصول داخلی در حوزه های س وی افزود: امس
ــت که تحریم های سخت و ظالمانه فرصت  ــد که این نوید خوبـــی اس رونمایی ش
خوبی برای تولید داخل که مورد بی مهری قرار گرفته بود، فراهم کرد. در نمایشگاه 
ــال میزهــــای گفت وگو طراحی شد که ابتکار جدیــــدی است و می تواند  امس

منجر به استفاده بیشتر از توان تولید داخل شود.
ــا تولیدکنندگان داخلی صنعت  ــازمان تنظیم مقررات، تاکید کرد: انصاف رئیس س

ــبد  ــت که در س مخابرات، محصوالت باکیفیتی ارائه کرده اند و ارزیابی بنده این اس
محصوالت داخلی ارائه شده، اصل رقابت پذیری هم وجود دارد و بعضا یک محصول 
ــت که قطعا برای اپراتورها جذاب است که  ــط چندین شرکت عرضه شده اس توس

بتوانند محصول رقابت پذیری را وارد شبکه کنند.

ــه اگرچه تعداد  ــری بودیم ک ــگاه کامال بهت ــاهد نمایش ــال ش ــه داد: امس وی ادام
بازدیدکنندگانش کاهش یافته ولی کیفیت بازدیدکنندگان بهتر شده است. صنعت 
ــت و این نمایشگاه باید رسالتش محلی برای عرضه  ارتباطات صنعتی تخصصی اس
ــتری از این  ــد. حتما وزارت ارتباطات با قوت بیش ــای این صنعت باش توانمندی ه
نمایشگاه حمایت خواهد کرد و با توجه به مدلی که امسال ارائه شد، از هم اکنون 
ــندیکا برای نمایشگاه سال آینده برنامه ریزی خواهیم کرد که نمایشگاه بعدی  با س

کامل تر و با قابلیت های بیشتر برگزار شود.

فالح در پایان تاکید کرد: وزیر ارتباطات هم به شدت حامی این موضوع هستند و 
به صورت مشخص حمایت از تولید داخل را به ما تکلیف کردند.

تفاوت نمایشگاه تلکام امسال با دوره های گذشته این است 
که ه��م بازدیدکنندگان بر حوزه  متخصص��ان و عالقه مندان 
حوزه  ارتباطات متمرکز ش��ده است و هم فرصت خوبی برای 

معرفی محصوالت تولیدکنندگان داخلی فراهم شد.
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در منایشگاه تلکام پالس امسال، در فضایی کوچک محتوایی بسیار فاخر ارائه شد 

دبیر و عضو هیات مدیره  سندیکای صنعت مخابرات ایران:

دبیر و عضو هیات مدیره  سندیکای صنعت مخابرات ایران، گفت: علی رغم وجود مشکالت 
در برگزاری نمایشگاه تلکام، شرکت ها توانستند در فضایی کوچک محتوای بسیار فاخری 

را ارائه دهند.
مهندس فرامرز رستگار در گفت وگو با خبرنگار سیتنا، پیرامون ارزیابی از برگزاری نمایشگاه 
تلکام پالس 98، گفت: اصل نمایشگاه امسال این بود که اعالم کنیم، زنده  و در حال فعالیت  

هستیم که اگر این کار را نمی کردیم با انفجار درونی مواجه می شدیم.
ــد که باید مردم،  ــی ارزنده انجام داده ان ــرکت های ما کارهای تحقیقات ــه داد: ش وی ادام
مصرف کنندگان و دستگاه های اجرایی مطلع می شدند که در مناسبتـــی این را ابـــراز 
می کردیم. نمایشگاه امسال در موعد مقرر برگزار نشد و ما نیز نمی توانستیم تا سال دیگر 
صبر کنیم.رستگار افزود: مجموعه  شرکت های ما به برکت داشتن R&D های قوی حرکت 

دینامیکی دارند و رکود بازار و کمبود سفارش ها مانعی در فعالیت های مهندسی آنها ایجاد 
نکرده است و ما نیز باید این مباحث را در محلی اظهار می کردیم؛ وگرنه شرکت ها ناامید 

می شدند که ما این همه کار کردیم ولی کسی خبردار نمی شود.
وی ادامه داد: بنابراین برگزاری نمایشگاه ها و همایش ها برای ما از واجبات است. ما 150 
عضو در سندیکای صنعت مخابرات و نزدیک 100 عضو در اتحادیه   مشاوران و پیمانکاران 

و صادرکنندگان داریم. مگر می توانیم پتانسیل و توانایی های خودمان را ابراز نکنیم؟
ــد، این کار باید انجام شود. با وجود  ــتگار خاطرنشان کرد: به هر روشی که الزم باش رس
تمام  کمبودها و کاستی ها و پر بودن تقویم نمایشگاهی، این نمایشگاه شکل گرفت که 
این اصل هدف ما بود و دوم اینکه شرکت های عضو سندیکا و اتحادیه در فضایی بتوانند 
توانمندی هایی که به آن دسترسی پیدا کرده اند را به بازدیدکنندگان نشان دهند. بنده 

تشکر می کنم که به نحو بسیار مطلوب و  ارزنده ای این کار را انجام دادند.
وی ادامه داد: علی رغم وجود مشکالت در برگزاری نمایشگاه، شرکت ها توانستند در فضایی 

کوچک محتوایی بسیار فاخر را ارائه دهند و این باعث شد دوباره کار به جریان بیافتد.
دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران، گفت: اتفاقی که در سال آینده می افتد کامال متفاوت 
با امسال خواهد بود. شکل و شمایل و فاصله ای که بین سالن های همایش و نشست بود 

می توانست مشکل ایجاد کند که به امید خدا در سال آینده این موارد رفع خواهد شد.
ــخص آقای وزیر بر روی نمایشگاه بسیار تاکید داشتند و از آنجاکه در سفر  وی افزود: ش
بودند از طریق مدیران ارشد وزارت ارتباطات پیگیر بودند. معاون ایشان در بازدیدهای خود 
رضایتمندی شان را اعالم کرد و از همکاری این وزارتخانه در سال آینده خبر داد؛ و این ها 
همه نعمت هستند. همین که فضا تغییر کند و جامعه توجهش به این مورد جلب شود 
و نهادهای دولتی بدانند اگر کار خوبی را به بخش خصوصی بسپارند به نحو مطلوب جلو 

می برد، همه برای ما دستاورد است.

ــرات ایران، گفت: بر خالف  ــات مدیره  اتحادیه  صادرکنندگان صنعت مخاب رییس هی
نمایشگاه های قبلی تلکام که به مجموعه ای برای گشت و گذار تبدیل شده بـــود و 
نمی توانست نتیجه  مطلوب داشته باشد، نمایشگاه امسال به صورت تخصصی و کاربردی 

برگزار شد.
دکتر داود ادیب در گفت وگو با خبرنگار سیتنا پیرامون ارزیابی نمایشگاه تلکام پالس 
98، گفت: مجموعه  سیتنا طی دو ماه اخیر زحمات زیادی کشیدند و نقش محوری را 
در اطالع رسانی و ایجاد انگیزه در بین صنعت گران حوزه  ICT کشور عهده دار شدند و 

باعث شدند مجموعه ای بسیار قوی و با پتانسیل باال در نمایشگاه حضور یابند.
ــه داد: همانطور که جناب مهندس فالح، معاون محترم وزیر ارتباطات تاکید  وی ادام
کردند، نمایشگاه از حالت کارناوال خارج شد و به یک قطب انتقال اطالعات تبدیل شد. 
امضاء تفاهم نامه ها و برگزاری میزهای گفت وگو و برپایی کارگاه های آموزشی در لبه های 

تکنولوژی باعث شد نمایشگاه از حالت قدیمی و سنتی خارج شود.
ادیب خاطرنشان کرد: 25 میز گفت وگو در نمایشگاه با حضور سازمان های مختلف و 
صندوق های حمایتی برپا کردیم و همچنین 22 کارگاه تخصصی با قدرت برگزار شد که 
مخاطبان واقعی در این کارگاه ها حضور داشتند. می توان گفت بر خالف نمایشگاه های 
قبلی که به مجموعه ای برای گشت و گذار تبدیل شده بود و نمی توانست نتیجه  مطلوب 

داشته باشد، نمایشگاه امسال به صورت تخصصی و کاربردی برگزار شد.
ــره  اتحادیه  صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، گفت: کیفیت در  رییس هیات مدی
ــال مالک بود و ما موفق شدیم هدفی که وزیر محترم ارتباطات دنبال  ــگاه امس نمایش

منایشگاه تلکام را از مجموعه ای برای گشت وگذار به منایشگاهی تخصصی تبدیل کردیم

منایشگاه تلکام سال آتی را با حجم و کیفیت چند برابری برگزار می کنیم 

رییس هیات مدیره  اتحادیه  صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران:

می کردند و خواستار تبدیل نمایشگاه به کنفرانس ظرفیت بودند را محقق کردیم.
وی پیرامون برنامه ها برای دوره های آتی نمایشگاه تلکام، گفت: مسیر ما تازه شروع شده 
ــت و در این نمایشگاه نقایص را دیدیم و برای نمایشگاه سال آینده از همین هفته  اس
ــمندان، اساتید دانشگاه و  برنامه ریزی خواهیم کرد و تالش داریم تا از تجربیات اندیش
مجموعه ی وزارت ارتباطات در این خصوص استفاده کنیم و سعی خواهیم کرد نمایشگاه 

سال اتی را با حجم و کیفیت چند برابری برگزار کنیم.
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همزمان با بیستمین نمایشگاه بین المللی مخابرات و راه حل های نوآورانه CIT و 
در تداوم سیاست ها و برنامه های حمایت از تولید داخل، مراسم امضای قراردادها 
و تفاهم نامه های دومین میز س�اخت داخل در صنعت مخابرات، با حضور دکتر 
رحمانی »وزیر صنعت، معدن و تجارت« و تولیدکنندگان و اپراتورهای ارتباطی 
کشور در جهت کاهش ارزبری در مرکز همایش های سالن خلیج فارس نمایشگاه 
بین المللی تهران  برگزار ش�د.در این مراس�م 17 قرارداد به ارزش 274 میلیارد 
تومان بین شرکت های تولیدی صنعت مخابرات و اپراتورها منعقد شد که کاهش 
ارزبری 22 میلیون یورویی را در پی خواهد داشت. همچنین 30 تفاهم نامه به ارزش 
249 میلیارد تومان بین شرکت های تولیدی صنعت مخابرات و اپراتورها امضاء شد 
که کاهش ارزبری 20 میلیون یورویی را به دنبال خواهد داشت.کاهش ارزبری 76 
میلیون یورویی، ثمره  برگزاری اولین میز ساخت داخل در صنعت مخابرات بود که 

اوایل آذرماه سال جاری در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

انعقاد 17 قرارداد به ارزش 274 میلیارد تومان با کاهش ارزبری 22 میلیون یورویی

کاهش ارزبری 42 میلیون یورویی با داخلی سازی 28 قطعه و تجهیزات در صنعت مخابرات

برگزاری مراسم دومین میز تعمیق ساخت داخل در صنعت مخابرات با حضور وزیر صمت

همزمان با منایشگاه تلکام پالس 98 ، صورت گرفت:

امضای 30 تفاهم نامه به ارزش 249 میلیارد تومان با کاهش ارزبری 20 میلیون یورویی 

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت در دومین میز تخصصی تعمیق ساخت 
داخل در صنعت مخابرات با اشاره به اینکه این میز با وزارت ارتباطات و شرکت های 
اپراتور در راستای برنامه نهضت ساخت داخل وزارت صمت برگزار می شود، گفت: 
در این میز 17 قرارداد با حجم سرمایه گذاری 274 میلیارد تومان و کاهش ارزبری 

22 میلیون یورو انجام شد.
ــرمایه گذاری 250 میلیارد  ــی، از امضای 30 تفاهم نامه با حجم س ــی نیارک صادق

تومان و کاهش ارزبری 20 میلیون یورو خبـــرداد.
وی ادامه داد: بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری درون زا بودن و تکیه بر ظرفیت های 
ــان فرمودند:  ــت ؛ ایش ــاخت داخل مورد توجه قرار گرفته اس ــی در برنامه س داخل
ــه مقاومتی، تولید داخل،  ــروان خط مقدم عرص تولید کنندگان، فرماندهان و پیش

رونق اقتصادی و گسترش رفاه اقتصاد عمومی هستند.
ــاخت داخل، شامل دستیابی به  صادقی نیارکی اضافه کرد: اهداف کیفی نهضت س

استقالل و خود اتکایی، تقویت و توسعه، اقتصاد، دانش بنیان و...است. 
ــای مختلف گفت: در  ــاخت داخل در حوزه ه ــاره به برگزاری میزهای س ــا اش او ب
ــتای جهت گیری راهبردی، برای برگزاری میزهای ساخت  وزارت صمت و در راس
ــکیل می شود و کنترل نتایج میزها در دستور  ــه تش داخل به صورت هفتگی جلس

کار قرار دارد.
ــاره به اینکه نخستین نمایشگاه  ــت معاونت امور صنایع وزارت صمت با اش سرپرس
ــرد: تاکنون 5  ــد، بیان ک ــال جاری برگزار ش ــاخت داخل در تیرماه س ــت س نهض
ــگاه فرصت داخل در 5 استان برگزار شده است و برگزاری این نمایشگاه در  نمایش

تمامی استان ها در دستور کار است.
ــت ساخت و  ــتای سیاس ــش میز در راس صادقی نیارکی در ادامه افزود: تاکنون ش
تعمیق ساخت داخل برگزار شده است که در این میزها تاکنون 124 تولید کننده 
برای 109 قطعه مورد نظر حضور داشته اند و کاهش ارزبری 412 میلیون یورویی 

از نتایج آن بوده است.
ــال اشاره کرد و توضیح داد:  ــده تا پایان س وی به برگزاری میزهای برنامه ریزی ش
ــال میز خدمت پتروشیمی و صنایع  ــده تا پایان س ــاس برنامه زمان بندی ش براس
نیروگاهی، میز صنعت لوازم خانگی، تاسیسات و نیز چهارمین میز صنعت خودرو و 

میز خدمت صنعت ریلی برگزار خواهد شد.
وی همچنین گفت: در این میز تعمیق ساخت داخل، 31 سازنده حضور دارند که 
ــیدن 28 تجهیز در  ــاد 47 تفاهم نامه و قرارداد که باعث به تولید انبوه رس ــا انعق ب
حوزه صنایع الکترونیک می شود که 42 میلیون یورو کاهش ارزبری خواهد داشت 
و همچنین 5 هزار و 230 میلیارد ریال حجم قراردادهای منعقده و تفاهم نامه های 

امضا شده در این میز است.
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همه  تجهیزات مورد نیاز را از ساخت داخل تامین می کنیم
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات ایران در تامین تجهیزات مخابراتی استفاده  
حداکثری از ساخت داخل دارد، اظهار داشت: این شرکت آمادگی دارد تمامی تجهیزات مورد نیاز را از ساخت 
داخل در صنعت مخابرات استفاده کند.مهندس سیدمجید صدری که به نمایندگی از اپراتورها در مراسم دومین 
میز تعمیق ساخت داخل در صنعت مخابرات سخن می گفت، از اعالم آمادگی شرکت مخابرات ایران در حمایت 
از تولیدات داخل خبر داد و گفت: با استفاده از تمامی پتانسیل برای تقویت تولیدات تخصصی داخل تالش 
می کنیم و با معرفی شرکت های فعال در سراسر کشور به صورت منطقــــه ای توازن در این زمینـــه برقرار 
می شـــود.وی با تاکید بر این نکته که اپراتورها هم در حوزه سخت افزاری هم نرم افزاری باید از دستاوردها 
و امکانات داخلی به منظور تامین نیاز های مخابراتی استفاده کنند، از همکاری وزارت ارتباطات و صمت در 
این زمینه قدردانی کرد و اظهار امیدواری کرد: با رونق این بخش تولید کنندگان رضایت الزم را داشته باشند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در این رابطه از همکاری شرکت مخابرات ایران با شرکت کابل شهیدقندی 
و شرکت ارگ جدید به عنوان نمونه های با کیفیت تولیدات مخابراتی ساخت داخل یاد کرد و برای همکاری 
مناسب در حمایت از تولیدکنندگان نرم افزاری و سخت افزاری، از اپراتورها خواست برای حمایت حداکثری 

نیازهای شان را از پتانسیل تولیدکنندگان داخلی تامین کنند و در جهت بهبودی این صنعت گام بردارند.

سیستم های بانکی کشور برای رفع مشکالت مالی تولیدکنندگان داخلی پاسخگو نیستند
مدیرعامل شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید، گفت: از وزارت صمت به عنوان نماینده 
ــور اشتغال ایجاد کنیم، خواهش  و حامی تولیدکنندگان داخلی که کمک کرده در کش
می کنم با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تا جایی که می توانند ارتباط نزدیکی داشته باشند تا 
مشکالت مالی شرکت های تولیـدکننده داخلــی رفع شود.مهندس مهرداد میراسماعیلی، 
ــاخت داخل در صنعت مخابرات، گفت: در قراردادهای  در مراسم دومین میز تعمیق س
خارجی به دلیل نوع ارتباط بین المللی و استاندارد ارتباطی که براساس اینکوترمز برقرار 
است، واریزی قراردادها را باید به صورت LC یا نقدی و قبل از هم انجام دهیم یا اگر هم 
قرارداد مدت دار است، باید با یک تاریخ مشخص باشد.وی، ادامه داد: در قراردادهای داخلی 
ــت و شرکت های داخلی دچار مشکالت بسیار زیاد مالی در  بعضا واریزی مشخص نیس
گردش مالی خود هستند. سیستم های بانکی ما به هیچ عنوان برای رفع مشکالت مالی 
این شرکت های تولیدکننده داخلی پاسخگو نیستند.میراسماعیلی، اظهار کرد: از وزارت 
صمت به عنوان نماینده و حامی تولیدکنندگان داخلی که کمک کرده در کشور اشتغال 
ایجاد کنیم، خواهش می کنم با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تا جایی که می توانند ارتباط 
نزدیکی داشته باشند تا مشکالت مالی شرکت های تولیدکننده داخلی رفع شود.وی، ادامه 
ــرکت مخابرات ایران، اعالم کردند با قراردادهایی که  داد: مهندس صدری مدیرعامل ش
ــتند ایجاد اشتغال کنند یا در ارگ جدید از سال  با تولیدکنندگان داخلی بستند توانس
ــته تا کنون افزایش سه برابری نیروی انسانی در محروم ترین نقاط کشور داشتیم. گذش
پخش کردن کارها در شرکت هایی که در نقاط دور دست هستند، می تواند برای اشتغال 
کمک خوبی باشد. همچنین پیشنهاد می کنیم تا همراه اول، ایرانسل و باقی اپراتورها نیز 
ــته باشند.  در زمینه  تولیدات، قراردادهای خوبی را در بحث تولید تجهیزات داخلی داش

ــرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید، گفت: به عنوان یکی از اعضای هیات  مدیرعامل ش
مدیره  سندیکای صنعت مخابرات شاهد این هستم که بازخوردهای خوبی در قراردادهای 
بخش پـاور و غیره با تولیدکننــــدگان داخلی بسته شـــده است. عضو هیات مدیره  
سندیکای صنعت مخابرات، خاطرنشان کرد: از وزارت صمت می خواهیم ثبات رویه را برای 
ما نگه دارد تا با اطمینان خاطر سرمایه گذاری کنیم، ما که در ایران هستیم با عالقه انتخاب 
کردیم که در کشور بمانیم. از حمایت وزارت صمت، شرکت مخابرات ایران و اپراتورها به 

دلیل حمایتی که از ما می کنند سپاسگزاریم و امیدواریم این راه ادامه داشته باشد.

کیفیت تولیدات مخابراتی ساخت داخل بعضا بهتر از نمونه های خارجی است
ــروع کرده ایم را با قوت ادامه  ــی که در حمایت از تولید داخل ش وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: حرکت اساس
می دهیم و با هیچ کس هم تعارف نداریم. از فساد تا قاچاق حتما برخورد می کنیم و تاکید داریم که فعالیت های 
اقتصادی در بستری سالم انجام شود.دکتر رضا رحمانی در حاشیه  مراسم دومین میز تعمیق ساخت داخل در صنعت 
مخابرات در پاسخ به سوال خبرنگار سیتنا که پرسید »از آنجا که سیاست وزارت صمت در حمایت از تولید داخل 
ــوی برخی واردکنندگان شده است و آنها ابراز می کنند که توان تولید داخل در  ــازی ها از س باعث بروز برخی جوس
حوزه های مانند ساخت مودم پاسخگوی نیاز مشتریان داخل نیست« توضیح داد: مبارزه با فساد و قاچاق و مقابله با 
ورود غیرقانونی کاال تبعات دارد و وظیفه  رسانه هاست که روشنگری کنند.وی ادامه داد: وقتی منافع عده ای تهدید 
می شود، برخی حرکات انجام می دهند، ولیکن بنای ما بر ورود در این مباحث و پاسخگویی نیست.وزیر صنعت، معدن 
و تجارت، گفت: این حرکت که در حمایت از تولید داخل شروع کردیم اساسی است و با هیچ کس هم تعارف نداریم. 
از فساد تا قاچاق حتما برخورد می کنیم و سیستم ما این است که فعالیت های اقتصادی در بستری سالم انجام شود.

رحمانی پیرامون کیفیت تجهیزات مخابراتی ساخت داخل، گفت: کیفیت را متخصصان تایید می کنند ولی تولیدات ما 
در اکثر محصوالت چیزی از کشورهای مطرح دنیا کم ندارد. حتی بعضا تجهیزات مخابراتی ساخت داخل باکیفیت تر از 

نمونـــه های خارجی است و قیمت اکثر تولیدات تخصصی داخل هم به مراتب پایین تر از نمونه های خارجی است.
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ساخت داخل را با اعتقاد و انگیزه دنبال می کنیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: خوشحالم قدمی دیگر در راستای برنامه ساخت داخل 
در کشور برداشته شده و  مایه غرور و افتخار است، امیدوارم این حرکت تداوم داشته باشد.
رضا رحمانی افزود: از تمامی تالشگران در حوزه ساخت داخل و همچنین از شرکت های 
حوزه مخابرات و تلفن همراه که با جدیت پای کار هستند و در حوزه ICT تولید داخل 
را جدی گرفته اند تقدیر و تشکر می کنم.وی با اشاره به حضور ارزشمند رییس کمیسیون 
تولید داخل مجلس شورای اسالمی در دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل صنعت 
برق، الکترونیک و مخابرات اضافه کرد: قانون حداکثر حمایت از توان و تولیدات داخل 
ــیده است در حمایت از تولید داخل جای تقدیر  که به تصویب نمایندگان مجلس رس
ویژه دارد.رحمانی ادامه داد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت ساخت داخل را با اعتقاد 
ــال می کنم و بخش عمده ای از زمان فعالیت مان را به این موضوع مهم  ــزه دنب و انگی
اختصاص داده ایم، چرا که این کار بزرگ در کارنامه همه ما ماندگار شده و ثمرات آن در 
آینده صنعت کشور، کامال مورد توجه خواهد بود. وی تصریح کرد: نهضت ساخت داخل 
زمینه ساز اشتغالزایی برای جوانان این مرز و بوم است و مقام معظم رهبری بارها تاکید 
فرمودند: راه حل عبور از رکود و حالل مشکالت اقتصادی کشور، توجه به ساخت داخل 
و توان داخلی است. وزیر صمت خاطرنشان کرد: ساخت داخل محدود به زمان و برگزاری 

این میزهای نمادین نیست و مسلماً در یک گستره بزرگتر و فراگیرتر از این دنبال می شود.

  ساخت داخل کمک وافری به رشد و شکوفایی دانشگاه های کشور می کند
ــرد، عالوه بر فرصت های  ــاخت داخل و تداوم این رویک ــی تاکید کرد: توجه به س رحمان
ــتغالزایی و سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعتی کشور، کمک وافری نیز به  اش
رشد و شکوفایی دانشگاه های کشور می کند.وزیر صنعت، معدن و تجارت در دومین میز 
تخصصی تعمیق ساخت داخل در صنعت برق، الکترونیک و مخابرات گفت: همه با هم باید 
پیمان ببندیم، اگر حتی یک قطعه هم برای ساخت داخل باقی مانده باشد، نباید این میزها 
و ساخت داخل را تعطیل کنیم.رحمانی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در برگزاری 
دائمی نمایشگاه ساخت داخل افزود: ما در 2 سطح مختلف، برای هر یک از نمایشگاه های 
در حال اجرای نمایشگاه های بین المللی پیوست داریم که اولی شامل نمایشگاه ساخت 
ــتارت آپی در همان حوزه  ــرکتهای دانش بنیان و اس داخل و دیگری حضور همزمان ش
تخصصی برگزاری نمایشگاه مربوطه است.وی ادامه داد: شرکت های مخابراتی کشورمان 
زمانی ابتدایی ترین نیازهای خود را وارد می کردند و امـــروز با وجود پیشــــرفت های 
ــش از 80 درصد نیازها این بخش از محل تولید داخل؛ هنوز تا تکمیل  ــاد و تامین بی زی
ساخت داخل راه داریم. وزیر صمت تصریح کرد: امسال گام های خوبی در راستای ساخت 
داخل برداشتـــه ایم، کل کشور در این حوزه حتی دستگاه های مختلف گام های جدی 
برداشتـــه اند و ضمن تشکر، این رویکرد و اتفاق را برای آینده کشور بسیار مهم و ارزشمند 

می دانم.

  رشد شاخص های کان صنعت کشور در 3 ماه دوم سال
ــاخت داخل در صنعت  وزیر صنعت، معدن و تجارت در دومین میز تخصصی تعمیق س
برق،الکترونیک و مخابرات گفت: خوشبختانه طبق آمار بانک مرکزی، صنعت در 3 ماهه 
دوم سال 98 در شاخص های کالن به رشد مثبت رسیده است و این آمار از سوی موسسات 
بین المللی نیز به تایید رسیده است.رحمانی افزود: امروز تولید کنندگان کشورمان برخالف 
مشکالت با روحیه رزمندگی پای کار آمده اند و جای دارد از یکایک این عزیزان تقدیر و 

تشکر کنیم.

قانون حداکثری استفاده از توان تولید داخل، به دنبال حمایت از رونق تولید است
ــورای اسالمی، گفت: خدا را  ــیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس ش رئیس کمیس
ــاکریم که شاهد برگزاری دومین میز تخصصی تعمیق ساخت داخل در حوزه برق،  ش
الکترونیک و مخابرات و تداوم برنامه های وزارت صمت در بهم رسانی نیازها با عرضه 

کنندگان در حوزه های مختلف صنعت هستیم.
ــتمر  ــبختانه این میزها در صنایع مختلف به طور مس حمیدرضا فوالدگر افزود: خوش
ــکر ویژه از وزارت صمت در همکاری و ارتباط سازنده با  ــت و تش در حال برگزاری اس
کمیسیون صنایع و همچنین فراکسیون حمایت از تولید داخل در راستای اهداف این 

موضوع پر اهمیت در صنعت کشور دارم.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسالمی در بخش نظارت با توجه به عنوان سال رونق تولید 
در جلسات متعدد و با دستگاه های اجرایی از جمله وزارت صمت، کشور، نفت، راه و شهر 

سازی، اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه موارد مرتبط را با جدیت دنبال کرده است.
فوالدگر اضافه کرد: با حضور سه جانبه دستگاه های دولتی، مجلس و بخش خصوصی 
ــکالت صنعت دنبال راهکار های کوتاه مدت هستیم، که تا پایان برنامه  برای حل مش

ششم به ثمر برسد.
وی گفت: قانوِن حمایت حداکثری از تولید داخلی مهم ترین قانونی است، که تاکنون 
در این حوزه ابالغ شده است و با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب 

مجلس شورای اسالمی رسیده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی افزود: قانون حداکثری با تعریف 
مشخص و دقیق نظارت، دنبال حمایت از رونق تولید است و در چارچوب یک سامانه 

نیاز ها و توانمندی ها را مورد توجه قرار می دهد.
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حمایت های صندوق نوآوری در معرفی نمایشگاه توانمندی های شرکت ها قابل تقدیر است

دبیر و عضو هیات مدیره  سندیکای صنعت مخابرات ایران:

بررسی نحوه ارائه تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی به اعضای سندیکا و اتحادیه صنعت مخابرات ایران

زمینه  تسهیل قرارداد شرکت های عضو سندیکا با کارفرمایان دولتی و اپراتورها فراهم شود

ارائه  تسهیالت صندوق نوآوری به تولیدکنندگان صنعت مخابرات، زمینه ساز توسعه  بازار است

سمینار معرفی خدمات صندوق 
نوآوری و ش�کوفایی به اعضای 
اتحادی�ه صنع�ت  و  س�ندیکا 
مخابرات ایران، با حضور مدیران 
و اعض�ای س�ندیکا و اتحادیه 
و مدی�ران صندوق ن�وآوری و 
شکوفایی در محل این صندوق 

برگزار شد.

مونا ارشادی فر

دبیر و عضو هیات مدیره  سندیکای صنعت مخابرات ایران، گفت: حمایت های صندوق برای 
حضور شرکت ها در نمایشگاه ها و معرفی محصوالت و توانمندی های شرکت ها می تواند 
مثمرثمر باشد تا مشتری ها در جریان قابلیت های تولیدکنندگان قرار گیرند اما صندوق 

می تواند در امور تامین مالی نیز وارد شود تا بسیاری از مشکالت مرتفع گردد.
مهندس فرامرز رستگار در سمینار معرفی خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی به اعضای 
سندیکا و اتحادیه صنعت مخابرات ایران، اظهار داشت: در این سمینار فرصتی مهیا شد 
تا هم نسبت به معرفی سندیکا اقدام شود و هم حمایت های صندوق نوآوری و شکوفایی 
ــرکت های دانش بنیان عضو سندیکا که البته پیش از این هم شفاف اطالع رسانی  از ش
شده بود، بار دیگر معرفی شود.وی ادامه داد: سندیکای صنعت مخابرات ایران بالغ بر 150 
شرکت عضو دارد که تقریبا همه  آنها فعال هستند و نیمی از این شرکت ها هم تولیدی و 
کارخانه ای هستند و طبیعتا به دلیل فعالیـــت در حوزه  سیستم ها و تجهیزات هوشمند 
ــرکت های نرم افزاری هم در کنارشان حضور دارند و نیمی دیگر از شرکت ها  و ICT، ش
هم ارائه دهنــده  خدمات فنی مهندسی، مشاوره ای، اجــــرایی و نگهداری هستند.دبیر و 
عضو هیات مدیره  سندیکای صنعت مخابرات ایران، خاطرنشان کرد: اکثر شرکت های عضو 
سندیکا دانش بنیان هستند، ولی تنها 45 شرکت گواهی دانش بنیانی را از معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری دریافت کرده اند.
وی افزود: مجموعه  شرکت های عضو سندیکا در اصل شرکت های زنجیره  تامین در حوزه  
مخابرات هستند. ما در سندیکا، شرکت های اپراتوری و مصرف کننده های نهایی را به عنوان 
عضو نداریم، ولی شرکت های ما در زنجیره تامین، از خدمات مهندسی تا تامین تجهیزات، 
اجرا و نگهداری فعال هستند.وی افزود: معموال اقدامات شرکت های صنعتی برحسب نگاه 
به بازار و مصرف است و این شرکت ها برای اثبات توانمندی شان امور مرتبط با تحقیق و 
توسعه، نمونه سازی و طرح های پایلوت را به صورت رایگان انجام می دهند، به این امید که 
کسب و کار رونق گیرد و مشتری برای محصول و خدمات خود داشته باشند که متاسفانه 

در حال حاضر این بخش در کشور ما دچار مشکل است.
رستگار ادامه داد: کارفرمایان از منابع مالی قوی برخوردار نیستند و کارهایشان را بر اساس 
بودجه و اعتبار انجام نمی دهند و می توان گفت تقریبا ادامه  کار را به نوعی رایگان انجام 

می دهند و حتی در زمان تسویه نیز باید تخفیف لحاظ کنند.

وی افزود: حمایت های صندوق برای حضور شرکت ها در نمایشگاه ها و معرفی محصوالت 
ــرکت ها می تواند مثمرثمر باشد تا مشتری ها در جریان قابلیت های  و توانمندی های ش
تولیدکنندگان قرار گیرند اما صندوق می تواند در امور تامین مالی نیز وارد شود تا بسیاری 
از مشکالت مرتفع گردد.رستگار خاطرنشان کرد: در این بازار که B2B است و مشتریان ما، 
سازمان ها و نهادهای دولتی و شبه دولتی هستند و حتی روال معمول اپراتورها، خرید خارج 

از طریق گشایش اعتبار است، ورود صندوق می تواند کار را آسانتر کند.
وی تاکید کرد: در وزارت ارتباطات بحث حمایت دولت از پروژه  زیست بوم تلفن هوشمند 
ــت بانک مبالغی را برای ارائه ی تسهیالت به منظور  تولید داخل بود. بانک مرکزی و پس
توسعه  بازار گوشی ایرانی اختصاص دادند. اپراتورها هم پای کار آمدند تا به طریقی بازاری 
برای تولیدات گوشی های داخلی ایجاد شود، که این باعث شد که عالوه بر یک شرکت 
تولیدکننده   گوشی، سه شرکت دیگر هم برای تولید گوشی اعالم امادگی کنند. دبیر و 
عضو هیات مدیره  سندیکای صنعت مخابرات ایران، در پایان گفت: خواهش بنده این است 
که صندوق بتواند در موارد مشابه این چنینی برای تولید تجهیزات همکاری کند؛ چرا که 
این کار نتایج درخشانی را رقم می زند، به عالوه اینکه، این کار اقدامی تضمین شده است 
و سرمایه گذاری ها در بخش تولید حتما بازخواهد گشت، چون قابلیت ها در این بخش به 

همه اثبات شده است.
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تشکیل کارگروه های صادراتی با حضور سندیکا و اتحادیه صنعت مخابرات در دستور کار قرار گیرد

رییس هیات مدیره   اتحادیه  صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران:

صنعت مخابرات ایران نیازمند پایگاه صادراتی دائمی در کشورهای همسایه است
با حمایت صندوق نوآوری و وزارت ارتباطات، شرکت هلدینگ صادراتی کاالهای مخابراتی تشکیل شود

پیشنهاد می شود با محوریت اتحادیه و سندیکای صنعت 
مخابرات، تش��کیل یک ش��رکت هلدین��گ صادراتی با 
حمایت صن��دوق نوآوری و وزارت ارتباطات در اولویت 

قرار گیرد.

ــس هیات مدیره  اتحادیه  صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، گفت: واگذاری  ریی
ــورهای هدف و تدوین برنامه های استراتژیک در حوزه  صادرات،  تحقیقات بازار کش
ــکل ها در جلسات و نشست های هیات های تجاری  همچنین حضور نمایندگان تش
خارجی، ایجاد پایگاه صادراتی دائمی در کشورهای همسایه و بازاریابی در کشورهای 
هدف می تواند از جمله پیشنهادها برای تقویت جایگاه شرکت های تخصصی حوزه  

ICT در سطح داخلی و بین الملل باشد.
دکتر داود ادیب، اظهار داشت: اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران از سال 
گذشته بر نمایشگاه های خارج از کشور متمرکز شده است و طبیعتا اعضای اتحادیه 
ــان بر این است که تعدادی از اعضا بتوانند در حوزه  بین الملل قراردادهایی  نگاهش
ــا فراهم کرده و  ــایر اعض ــد و از آن طریق بتوانیم ارتباطی برای س ــد کنن را منعق
ــور مستقر کنیم تا بتوانیم پایگاه های صادراتی را بنا  نمایندگانی را در خارج از کش

نهاده تا امور صادراتی همه اعضا را پیش ببریم.
ــه بعضی از این  ــی در صنعت ICT داریم ک ــاخص های خاص ــه داد: ما ش وی ادام
ــهولت کسب و کار،  ــاخص س ــتند. ش ــاخص ها عمومی و بعضی اختصاصی هس ش
ــهولت اخذ اعتبارات بانکی، حمایت قضایی از  ــتغال، ثبت اموال، س اخذ مجوز، اش
ــرمایه گذاران، مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و اعالم ورشکستگی از  س
جمله شاخص های سهولت انجام کسب و کار است که به تایید بانک جهانی رسیده 

است و باید مورد توجه ما نیز قرار گیرد.
ــور این  ــبرد امور در حوزه  بین الملل و داخل کش وی افزود: ما می توانیم برای پیش
ــب و  ــورها برای حضور کس ــویم کدام کش ــاخص ها را ارزیابی کرده و متوجه ش ش

کارهای نو مناسب ترند تا بتوانیم در آن کشورها به صورت عملیاتی ورود کنیم.
ــب وکار در کشورهای  ــی فضای کس ــاخص های مهم بر بررس وی افزود: یکی از ش
مختلف استوار است که از سال 2004 در دستور کار بانک جهانی قرار گرفته است 
که تمام کشورها این شاخص ها را ارزیابی می کنند و نمایندگان بانک جهانی هم بر 

اساس این شاخص ها، گزارشاتی را ارائه می دهند.
ادیب ادامه داد: بر اساس ارزیابی شاخص اخذ مجوز برای ایجاد یک شرکت تجاری، 
ــال 1388 در میان 181 کشور جهان در رتبه ی 165 قرار داشته است  ایران در س
ــایر شاخص ها بوده است و در سال 1398 و در  که در واقع بدترین رتبه در بین س
ــت که بهبود قابل توجهی را شاهد بوده  ــیده اس ــور به رتبه 86 رس میان 190 کش

است.
ــان کرد: ایران در شاخص اشتغال در سال 1388 در رتبه 147 قرار  ادیب خاطرنش
داشته و در سال 1398 بین 190 کشور به رتبه  108 رسیده است. در شاخص ثبت 
ــور در رتبه  137 قرار داشتیم که در سال  ــال 1388 از میان 181 کش اموال در س

1398 در رتبه 90 قرار گرفتیم.
وی تاکید کرد: در بسیاری از شاخص های دیگر طی 10 سال گذشته با نزول مواجه 
بودیم که دلیل آن مرتبط با سازمان های دولتی از جمله سازمان های بیمه، مالیاتی 

و تامین اجتماعی بوده اند.
ــکوفایی و معاونت علمی و  ــش صندوق نوآوری و ش ــت: نق دکتر ادیب اظهار داش
ــت جمهوری در شاخص هایی که ایران با رشد مواجه بوده است قابل  فناوری ریاس

توجه است.
ــعه  همکاری های بیشتر اتحادیه پیشنهاد  ــان کرد: در راستای توس ادیب خاطر نش
ــود و  ــال های تصمیم گیر صادرات جلوگیری ش ــوازی کاری در کان ــود از م می ش
ــندیکا به عنوان اصلی ترین  ــکیل کارگروه های صادراتی با حضور اتحادیه و س تش

تشکل های تخصصی ICT در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: واگذاری تحقیقات بازار کشورهای هدف و تدوین برنامه های استراتژیک 
ــکل ها در جلسات و نشست های  در حوزه  صادرات، همچنین حضور نمایندگان تش
ــایه  ــورهای همس هیات های تجاری خارجی، ایجاد پایگاه صادراتی دائمی در کش
ــنهادها برای تقویت جایگاه  ــورهای هدف می تواند از جمله پیش و بازاریابی در کش

شرکت های تخصصی حوزه  ICT در سطح داخلی و بین الملل باشد.
ــنهاد  رییس هیات مدیره اتحادیه  صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، گفت: پیش
ــکیل یک شرکت  ــندیکای صنعت مخابرات، تش ــود با محوریت اتحادیه و س می ش
ــوآوری و وزارت ارتباطات در اولویت قرار  ــی با حمایت صندوق ن هلدینگ صادرات

گیرد.
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از تاسیس صندوق پژوهش و فناوری در صنعت مخابرات استقبال می کنیم

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی:

شرکت های غیردانش بنیان و استارت آپ ها می توانند تا 40 میلیارد تومان از صندوق پژوهش و 
فناوری تسهیالت دریافت کنند

به منابع مالی بخش خصوصی برای حمایت از فناوری ها در اکوسیستم نوآوری نیاز داریم

ــکوفایی از تاسیس صندوق پژوهش و فناوری  ــعه صندوق نوآوری و ش معاون توس
ــود صندوق  ــتقبال کرد و گفت: اگر این صندوق راه اندازی ش صنعت مخابرات اس

نوآوری و شکوفایی با آن همکاری خواهد کرد.
ــیاوش ملکی فر با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی برای همکاری با  دکتر س
ــاوری آمادگی دارد، گفت: اگر صندوق پژوهش و  صندوق های جدید پژوهش و فن
فناوری جدید در حوزه صنعت مخابرات راه اندازی شود صندوق نوآوری و شکوفایی 
ــا اتحادیه صادرکنندگان صنعت  ــد کرد. صحبت های ابتدایی نیز ب همکاری خواه
ــع مالی بخش  ــت زیرا ما به مناب ــده اس ــندیکای مخابرات انجام ش مخابرات و س

خصوصی برای حمایت از فناوری ها در اکوسیستم نوآوری نیاز داریم.
ــیوه های تامین مالی در اکوسیستم نوآوری کشور اشاره کرد و گفت: سه  وی به ش
ــتم وجود دارد که شامل تسهیالت یا وام  ــیوه تامین مالی در این اکوسیس گونه ش
ــت که از طرف نهادهای حمایتی، وام کم بهره تر از نرخ مصوب 18 درصد کمتر  اس
ــیوه بعدی توانمندسازی یا حمایت بالعوض است که فناوران به این  وجود دارد. ش
 VC حمایت نیاز دارند و در نهایت شیوه دیگر تامین منابع مالی، سرمایه گذاری یا
است که شرکت های سرمایه گذار از نوع حقوقی و مدنی با فناور شریک می شوند و 
به ازای جذب منابع مالی، بخشی از سهم شرکت یا درآمد حاصل از فروش محصول 
ــرمایه گذار شریک می شوند. سرمایه گذار نیز در مواردی که توجیه اقتصادی  را با س

وجود داشته باشد مشارکت خواهد کرد.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه این صندوق از ابتدای تولید 
ــرکت های دانش بنیان همراه خواهد  ــهیالت نمونه سازی با ش نمونه صنعتی با تس
ــد، گفت: در ابتدای ایجاد این نهاد، قید کمک به شرکت های دانش بنیان لحاظ  ش
شد و امروز شرکتی دانش بنیان محسوب می شود که یک نمونه محصول  های تک 

آزمایشگاهی مبتنی بر تحقیق و توسعه ساخته باشد.
ملکی فر به افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان طی سال های اخیر اشاره کرد و 
ــت جمهوری لیست بروزرسانی شده  ــب معاونت علمی  و فناوری ریاس گفت: هر ش
شرکت های دانش بنیان را در اختیار ما قرار می دهد که امروز تعداد آنها به 4727 
شرکت رسیده است که بیشترین فراوانی به شرکت های حوزه الکترونیک و بعد از 

آن به حوزه سالمت اختصاص دارد.
وی ادامه داد: صندوق نوآوری و شکوفایی قید دانش بنیان دارد و تنها شرکت هایی 

که نمونه آزمایشگاهی یا محصول تولیدی دانش بنیان مبتنی بر دانش و فناوری های 
ــرفته داشته باشند و طراحی و ساخت آن در داخل بوده و یا بومی سازی شده  پیش

باشد می توانند از خدمات ما استفاده کنند.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی راهکار بهره گیری شرکت های غیر دانش 
بنیان از خدمات و تسهیالت صندوق نوآوری را استفاده آنها از خدمات صندوق های 
ــتند  ــرکت هایی که دانش بنیان نیس ــرد و گفت: ش ــاوری عنوان ک ــش و فن پژوه
می توانند از خدمات صندوق پژوهش و فناوری یعنی ارائه تسهیالت، ضمانت نامه و 
ــرمایه گذاری خطرپذیر استفاده کنند. بر همین اساس از اسفندماه سال گذشته  س
ــکوفایی به صندوق های  ــوی صندوق نوآوری و ش ــغ 400 میلیارد تومان از س مبل
پژوهش و فناوری اختصاص داده شد تا به شرکت هایی که قید دانش بنیان ندارند، 
کمک کنند. بنابراین شرکت هایی که دانش بنیان نیستند مانند استارت آپ ها بسته 
به سایز و ابعاد طرح خود می توانند بین 1 تا 40 میلیارد تومان از صندوق پژوهش 

و فناوری تسهیالت دریافت کنند.

ــور نیز  ــای پژوهش و فناوری در کش ــداد صندوق ه ــان درباره تع ــر در پای ملکی ف
ــتانی  ــان کرد: در حال حاضر 38 صندوق پژوهش و فناوری به صورت اس خاطرنش
ــی مانند صندوق  ــای خاص و صندوق های موضوع ــرای ارائه خدمات به جغرافی ب
ــین دارو وجود دارد. صندوق نوآوری و  ــکی و پرش نانو، برق و انرژی، تجهیزات پزش
شکوفایی ریاست جمهوری دبیر کارگروه نظارت بر صندوق های پژوهش و فناوری 

است و در این زمینه نقش رگوالتوری را بر عهده دارد.

از اس��فندماه سال گذش��ته مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان 
از س��وی صندوق نوآوری و ش��کوفایی به صندوق های 
پژوهش و فناوری اختصاص داده شد تا به شرکت هایی 

که قید دانش بنیان ندارند، کمک کنند.
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برگزاری موثر کنفرانس IKT 2019 در گسترش ارتباط هدفمند صنعت ICT و مراکز تحقیقاتی 
دهمین کنفرانس فناوری اطاعات و دانش )IKT 2019( با هدف کاربردی کردن موضوعات حوزه ICT ، از نهم دی ماه سال جاری به مدت چهار روز در محل سالن شهید 

حیدر اتابکی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطاعات برگزار شد و شاهد برپایی سخنرانی های علمی، ارائه ی مقاالت، پنل ها و کارگاه های آموزشی و نمایشگاه جنبی بود.

برای دستیابی به توسعه  پایدار، باید ارتباط با دانشگاه ها و رشکت های دانش بنیان در اولویت باشد
رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات:

ــعه  ــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: اگر می خواهیم به توس رییس پژوهش
ــرکت های دانش بنیان در  ــگاه ها و ش ــت پیدا کنیم، باید ارتباط با دانش پایدار دس

اولویت باشد.
ــت های آتی  ــم افتتاح IKT 2019 در خصوص سیاس دکتر وحید یزدانیان در مراس
ــگاه دو وجهی  ــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: ماهیت این پژوهش پژوهش
ــو همراهی با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور است و از سمت  ــت، از یک س اس
دیگر باید در نظر داشت که این پژوهشگاه دستگاه تابعه  وزارت ارتباطات است و به 

این واسطه نیز سیاست های خاص خود را دارد.
وی اشاره کرد: در نگاه اول ارتباط پژوهشگاه با دانشگاه ها اهمیت دارد. بنا بر دالیل 
متعدد این ارتباط به شکل موثر پیش نمی رفت، اما اگر می خواهیم به توسعه پایدار 
ــرکت های دانش بنیان در اولویت  ــت پیدا کنیم، باید ارتباط با دانشگاه ها و ش دس

باشد.
ــت پژوهشگاه صادر  ــان کرد: وزیر ارتباطات در حکمی که برای ریاس وی خاطرنش
کردند، به ارتباط پژوهشگاه با دانشگاهیان و شرکت های دانش بنیان تاکید داشتند 

و اعالم کردند این مسئله باید سرلوحه کار ما قرار بگیرد.  
ــت که پروژه ها را برون سپاری کنیم و از  ــت ما این اس ــاره کرد: سیاس یزدانیان اش
ظرفیت دانشگاهیان و شرکت های دانش بنیان استفاده کنیم. مواردی پیش می آید 
که 80 درصد از دانش مخصوص پروژه را در داخل مرکز داریم اما در کنار این 20 

درصد هم از بیرون کمک می گیریم.
او با اشاره به این که پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات با 120 استاد متخصص 
ــال تمامی  ــت، گفت: ما دنب ــگر در حال همکاری اس ــه 400 پژوهش ــک ب و نزدی

فعالیت های پژوهشی نیستیم زیرا نظام وزارت ارتباطات حمایتی است. پژوهشگاه 
نقش حمایت از این زیر نظام های پژوهشی را دارد. در حال حاضر زیرساخت الزم 

برای فعالیت های حمایتی مهیا شده است.
ــرکت های تابع وزارت ارتباطات و فعاالن حوزه پژوهشی باید به  وی تاکید کرد: ش
ما اعالم نیاز کنند تا سیاست های پژوهشی ما به آن سمت برود تا بتوانیم در این 

حوزه کمک کنیم.

گزارش
ویـژه
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ــتقبال قریب به  ــاوری اطالعات و دانش IKT 2019  از اس ــر دهمین کنفرانس فن دبی
400 نفر از عالقمندان حوزه فناوری اطالعات از کارگاه های آموزشی روز نخست این 

کنفرانس خبر داد.
این کنفرانس با حضور معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات، رییس پژوهشگاه ارتباطات 

ICT استقبال کم نظیر عالقمندان حوزه فناوری اطالعات از کارگاه های آموزشی پژوهشگاه

جایگزینی ۳۰ درصدی نیروی انسانی با عوامل هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰

دبیر دهمین کنفرانس فناوری اطالعات و دانش، خرب داد:

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، خرب داد:

و فناوری اطالعات، رییس پژوهشگاه فضایی ایران، نخبگان و اندیشمندان این حوزه و با 
هدف انتقال تجربه و دانش، سه شنبه 10 دی در محل پژوهشگاه ICT افتتاح شد.

دکتر علیرضا یاری ضمن عرض خیرمقدم در ارائه گزارشی از دهمین کنفرانس فناوری 
اطالعات و دانش، به مقاالت ارسال شده در همین خصوص اشاره و اظهار کرد: مهلت 
ارسال مقاالت برای این دوره کنفرانس اول آبان ماه به پایان رسید. نتایج داوری مقاالت 
را دهم آذرماه ارائه دادیم و نسخه نهایی را 20 آذر ماه اعالم کردیم. 160 مقاله دریافت 

کردیم که 84 مقاله پذیرفته شده که از این تعداد 51 مقاله به صورت شفاهی بود.
به گفته یاری، همچنین 31 کارگاه آموزشی در این زمینه پیشنهاد شد که 12 کارگاه 

را کمیته علمی پذیرفت.
وی با بیان اینکه استقبال خوبی از کارگاه هایی که به این واسطه تشکیل شد به عمل 
آمده است، گفت: از مجموع 12 کارگاه در روز نخست، 11 کارگاه برگزار و با استقبال 

400 نفری شرکت کنندگان همراه شد.
یاری در ادامه به سخنرانی های کلیدی طی روزهای کنفراس اشاره و خاطرنشان کرد: 
ــمند و اقتصاد دیجیتال  ــخنرانی ها و پنل ها به موضوع ایران هوش محتوای اصلی س
اختصاص دارد و ما سعی کردیم در کلیت این موضوعات به فناوری های توسعه کشور 

بپردازیم.

ــال 2030 عوامل  معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: تا س
هوشمند می توانند جایگزین 30 درصد نیروی انسانی فعلی جهان شوند.

دکتر سیدستار هاشمی، گفت: هوش مصنوعی در راستای اهدافی است که در این کنفرانس 
مدنظر قرار داده شده است. حجم داده در دنیا به دالیل مختلف به صورت شگفت انگیزی 
ــد است و این در کنار پلتفرم ها و بسترهای پردازش داده می تواند به عنوان  در حال رش
مزیت رقابتی شرکت های دنیا و کشورها قرار گیرد.وی ادامه داد: اهمیت داده و محاسبات 
به گونه ای است که بسیاری از اندیشمندان در دنیای امروز انقالب صنعتی چهارم را معادل 
عصر معادالت می دانند، اما اگر بخواهیم به صورت مصداقی به اتفاقات این عرصه نگاه کنیم 
ــگفت انگیز رشد داده می رسیم.معاون وزیر ارتباطات توضیح داد: در هر دقیقه  به آمار ش
ــاهد ارسال 188میلیون ایمیل، دانلود 39 هزار برنامه کاربردی، انتشار 55 هزار پست  ش
اینستاگرام هستیم و بر اساس اعالم منابع معتبر در سال 2020 متوسط تولید داده هر کاربر 
در ثانیه 1.7 مگابایت خواهد بود که این اعداد شگفت آور است که اگر این آمار را در کنار 
بسترهای پردازشی قرار دهیم، به نتایج جالبی می رسیم.هاشمی گفت: سال ها قبل زمانی 
که از پردازنده های اینتل صحبت می کردیم، در کنارش ابزاری برای پردازش اعداد اعشاری 
داشتیم که کار را پیش می برد، اما آن زمان در رابطه با یک کامپیوتر صحبت می کردیم، 

امروز در بسیاری از گوشی ها یک پردازشگر ویژه هوش مصنوعی وجود دارد که به شکل 
جنرال در تمام گوشی ها تعبیه شده است.وی اشاره کرد: شرکت اپل در گوشی های آیفون 
ــتفاده  در کنار پردازنده های اصلی از مدل های پردازنده هوش مصنوعی با نام  nup اس
می کند که این نشان می دهد در دنیا موج جدیدی در حال شکل گیری است که با کسی 
ــوخی ندارد و باید حواسمان به آن کامال جمع باشد.  وی در خصوص اتفاقاتی که به  ش
واسطه هوش مصنوعی در دنیا به وقوع پیوسته است، گفت: مدیریت حمل و نقل هوشمند، 
مدیریت ترافیک، کمک به درمان های خصوصی مسئله ای مانند پیش بینی نارسایی کبد 
و درمان شخصی سازی شده، یادگیری ماشین، خودروهای خودران، دستاورد هوشمند و 
سنجش از راه دور نشان می دهد که هوش مصنوعی تا چه اندازه در زندگی بشر نفوذ پیدا 
کرده است. وی ادامه داد: مطالعاتی که به تازگی توسط موسسه مک کینزی انجام شده، 
نشان می دهد تا سال 2030 عوامل هوشمند می توانند جایگزین 30 درصد نیروی انسانی 
فعلی جهان شوند. مشاغل فنی مرتبط با داده و تحلیل آن، مشاغل حوزه محاسبات ابری و 

هوش مصنوعی در اکثر صنایع در همه مناطق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در مطالعه دیگری تاثیرات هوش مصنوعی در اقتصاد تا سال 2030 مورد بررسی 
قرار گرفته که نشان می دهد 15.7 تریلیون دالر میزان تولید ناخالص داخلی جهانی از حوزه 
هوش مصنوعی تامین می شود که از این میزان 10.4 درصد سهم کشورها توسعه یافته و 
2 درصد سهم خاورمیانه است.معاون وزیر ارتباطات با اشاره به این آمار تاکید کرد، ایران 
در جایگاه مناسبی برای کسب سهم بازار در این حوزه قرار ندارد. چالش هایی که کشور 
ما در زمینه هوش مصنوعی دارد، آشنایی ناکافی و عدم درک مناسب از اهمیت موضوع، 
ــب و سازگار با این حوزه،  عدم توجه به فرهنگ داده باز و اصالح یا تدوین قوانین متناس
کپی رایت محصوالت نوآورانه و مهمتر از این ها کمبود نیروی انسانی فنی خبره این حوزه، 
کمبود آزمایشگاه ها و پلتفرم های پردازشی مختص این حوزه است.هاشمی خاطرنشان 
کرد: کمبود نیروی فنی خبره به دلیل مهاجرت نخبگان این حوزه به کشورهای دیگر است، 
کشورهایی که برای حضور این نخبگان جذابیت های زیادی ایجاد می کنند. این یک چالش 
جهانی است که ما نیز باید به آن توجه کرده و با آماده سازی بسترهای مناسب این کار از 

مهاجرت جلوگیری کنیم.
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رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: کنفرانس فناوری اطالعات و دانش 
IKT 2019، می تواند نقش بسزایی در گسترش ارتباط هدفمند صنعت ICT و مراکز 
ــتیم و اتکای هرچه بیشتر به  ــرایط تحریم هس تحقیقاتی ایفا کند؛ به ویژه آنکه در ش
توانمندی های دانشی در داخل کشور ضرورت دارد و مفاهمه  بین صنعتگران نیز ضروری 

است.
ــیتنا پیرامون دهمین کنفرانس فناوری اطالعات  دکتر وحید یزدانیان در گفتگو با س
ــردی آن، گفت: دهمین کنفرانس فناوری اطالعات و دانــــش  ــش و نقش کارب و دان
IKT 2019 به میزبانی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات در حال برگزاری است. 
این کنفرانس موضوعات متعدد، مهم و کلیدی حوزه  ارتباطات را پوشش می دهد و با 

استقبال گسترده ای در دانشگاه ها و مراکز آموزشی مواجه شده است.

کنفرانس IKT 2019  در گسترش ارتباط هدفمند صنعت ICT و مراکز تحقیقاتی تاثیرگذار است

در شرایط تحریم، اتکای هرچه بیشتر به توانمندی های دانشی در داخل کشور ضروری است

رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات در گفت وگو با سیتنا:

وی، ادامه داد: موضوعاتی مانند رایانش ابری، داده های عظیم، اقتصاد دیجیتال و هوش 
مصنوعی مواردی است که به عنوان محورهای کنفرانس مورد توجه قرار گرفته است. 
تنوع مقاالت واصله زیاد است و از مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های مختلف برای برگزاری 

این کنفرانس مشارکت علمی داشتند.
ــتاوردهای  ــگاهی از دس ــرد: در کنار کنفرانسIKT 2019، نمایش ــان، اظهار ک یزدانی
ــرکت های فعال حوزه  ICT برپا شده است که محصول تالشگران در داخل کشور  ش
ــت و منجر به محصوالت دانش بنیان و کلیدی حوزه  ارتباطات و فناوری اطالعات  اس
ــده است. کارگاه های آموزشی پیرامون موضوعات کلیدی حوزه  ICT برگزار شده و  ش

مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته است.
رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: بر این باوریم که کنفرانس فناوری 
اطالعات و دانش IKT 2019، می تواند نقش بسزایی در گسترش ارتباط هدفمند صنعت 
ICT و مراکز تحقیقاتی ایفا کند؛ به ویژه آنکه در شرایط تحریم هستیم و اتکای هرچه 
بیشتر به توانمندی های دانشی در داخل کشور ضرورت دارد و مفاهمه  بین صنعتگران 
ــود که زمینه ها و بسترهای الزم  ــت و این مفاهمه زمانی محقق می ش نیز ضروری اس

فراهم شود. 
یزدانیان، خاطرنشان کرد: کنفرانس های اینچنینی زمینه را برای این مفاهمه ها فراهم 
ــطح دانش  ــان در این کنفرانس ها از س ــو، صنعتگران ما با حضورش می کند. از یک س
محققان آگاهی پیدا می کنند، همچنین پنل ها و میزهای گفت وگو نیز در این کنفرانس 
در نظر گرفته شده است و امکان ارائه نیازهای این صنعت مدنظر است، از سوی دیگر 
ــنا شوند و جهت  ــگاه های ما از این طریق می توانند با نیازهای واقعی صنعت آش دانش
ــش ICT را متوجه نیاز بخش صنعت کنند و امیدواریم  گیری های تحقیقاتی در بخ
دستاورد این کنفرانس موجب نزدیک تر شدن هرچه بیشتر صنعت پویای ICT و بخش 

دانشگاهی ما باشد.

 IKT 2019 در انتقال تجربیات ICT نقش سازنده  میزبانی پژوهشگاه

رئیس انجمن ارتباطات و فناوری اطالعات ایران، اعالم کرد:

 ،ICT رئیس انجمن ارتباطات و فناوری اطالعات ایران با اشاره به میزبانی پژوهشگاه
بر توسعه دانش و انتقال آخرین تجارب و دستاوردهای IKT 2019 توسط این سازمان 

علمی و پژوهشی تاکید کرد.
دکتر مسعود شفیعی در دهمین کنفرانس فناوری اطالعات و دانشIKT 2019 ، ضمن 
اشاره به سابقه ای از برگزاری دوره های مختلف این کنفرانس، در خصوص عملکرد و 
اقدامات انجمن متبوعش گفت: انجمنICT ایران به دنبال ایجاد ارتباط با پژوهشگران 
و افراد خبره در حوزه های مرتبط با فّناوری اطالعات، فناوری ارتباطات و فراهم کردن 
ــترک بین آنها و همچنین همکاری با نهادهای  ــایی و همکاری مش زمینه های شناس

اجرایی، علمی و پژوهشی مرتبط با این فناوری هاست.
ــتفاده مطلوب از توانمندی های فناوری اطالعات و  ــعه فرهنگ اس وی ادامه داد: توس
ــد کشورهای مشابه از دیگر اهداف این انجمن  ارتباطات و ارزیابی وتحلیل عوامل رش

است.
ــفیعی در خصوص برنامه های این انجمن نیز اینگونه عنوان کرد: انجمن به منظور  ش
تحقق اهداف خود، برنامه هایی مانند ایجاد و تقویت ارتباط علمی، پژوهشی و آموزشی، 
ــتاوردهای علمی و پژوهشی و برگزاری  ــهیالت برای نشر نتایج آخرین دس ایجاد تس
همایش های علمی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی را در اولویت فعالیت هایش 

قرار داده است.
رئیس انجمن ارتباطات و فناوری اطالعات در پایان اظهارات خود از فعالیت 6 کمیته 

تخصصی در این انجمن خبر داد و گفت: کمیته های پذیرش و اطالع رسانی، آموزش، 
پژوهش، مالی و پشتیبانی، ارتباط صنعت و دانشگاه و جامعه اطالعاتی از کمیته هایی 

هستند که به تحقق اهداف و رسالت های این انجمن کمک می کنند.
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   شهر پاک
ــین چین 292 میلیون نفر اضافه خواهد شد. در  ــال 2050 به جمعیت شهرنش تا س
حالی که در سال 1980 حدود تنها 18 درصد مردم چین شهرنشین بودند، هم اکنون 
ــهر زندگی می کنند.طبق آمار مقامات چین، این  بیش از 58 درصد چینی ها در ش
کشور دارای 662 شهر بزرگ است از جمله 160 شهری که جمعیتشان یک میلیون 
ــنژن در چین، در ظرف سی سال به شهری که از لحاظ  ــتر است. شهر ش نفر یا بیش
فنا وری بسیار پیشرفته است تبدیل شده.در نمایشگاه شهرهای هوشمند که اخیرا در 

بارسلون برگزار شد، شنژن یکی از بزرگترین غرفه ها را داشت.

شهرهای هوشمند چین؛ همه زیر نظر هستند؟

سی سال قبل شنژن یک دهکده ماهیگیری بود که با شالیزارها احاطه شده بود. برنامه احداث اولین منطقه ویژه اقتصادی چین که اجازه سرمایه گذاری های خارجی 
را می داد، به اجرا در آمد و این منطقه آرام روستایی، مرکزی شد برای فعالیت های بازرگانی خصوصی و کارخانه ها و در طول زمان به یک شهر بزرگ تبدیل شد.اکنون 
شنژن با 12 میلیون نفر جمعیت، یکی از شهرهای منطقه ای وسیع در امتداد دلتای رودخانه پِرل است.چین در باره شهرهای هوشمند خود جاه طلبانه عمل می کند ولی 

این سوال مطرح است که آیا فناوری های نظارتی کیفیت زندگی ساکنان این شهرها را بهتر خواهد کرد یا فقط برای تحت نظر داشتن آنهاست.

ــد، با اشتیاق  ــوال ش ــتم های امنیتی س ولی وقتی از جیانگ ون دانگ در باره سیس
کمتری پاسخ می دهد: "سر و کار ما فقط با ترافیک است. شهروندان شنژن به هیچ 

وجه تحت نظر قرار نمی گیرند."
ــهر، درباره سرعتی که تکنولوژی نظارتی عمل  ولی در برنامه جداگانه ای در خود ش

می کند، از مردم سوال می کنند.
در ایستگاه فوتیان، در شنژن نمایشگاهی به نام چشمان شهر، دایر شده است. تشکیل 
ــد که "وقتی شهر پُر است از  ــگاهی موجب مطرح شدن این سوال ش چنین نمایش
دستگاه های الکترونیکی که هر اتفاقی را که می افتد، تحت نظر دارند، بر سِر مردم و 

چشم انداز شهر چه می آید؟"

ــه محلی در باره این که تکنولوژی هایی چطور به  ــگ وِی دانگ، مدیرعامل غرف جیان
بهبود وضع شهر کمک می کند، به تمرکز روی آلودگی شهر اشاره می کند و می گوید 

شنژن در مقایسه با سایر شهرها، شهر پاکی است.
جیانگ ون دانگ، در توجیه این موضوع می گوید شنژن اولین شهر در چین است که 

تمام اتوبوس ها و تاکسی های آن برقی هستند.
عالوه بر تسهیالت حمل و نقل پیشرفته تر، شنژن دارای یک سیستم مراقبت بهداشتی 
ــمند است که تضمین می کند وقتی کسی از یک استان دورافتاده به این شهر  هوش

می رود، امکان دسترسی فوری به پرونده درمانی اش وجود دارد.

در این نمایشگاه، یک سیستم شناسایی چهره هم دیده می شود. دستگاه هایی که به 
نمایش گذاشته شده قادر است با مشاهده چهره بازدیدکنندگان واکنش های احساسی 
آنها را تجزیه و تحلیل کند. البته بازدید کنندگان این اختیار را دارند که با پوشیدن 
ماسک مانع از شناخته شدنشان شوند.کارلو راتی، مسئول نمایشگاه می گوید: "یکی 
از هدف های اصلی نمایشگاه چشمان شهر، ترغیب بازدیدکنندگان به این است که 

اظهار عقیده کنند و بی طرف باقی نمانند.

  جمع آوری داده ها
چین با تغییر دادن چشم انداز مناطق شهری و نقشه ایجاد 19 کالن شهر غول آسا 
و اولین ابرشهر جهان با بیش از 40 میلیون جمعیت، با سرعت حیرت آوری در حال 

ساختن شهرهای جدیدی است.
ــعه شهرها در یک چنین مقیاسی است. برای جلوگیری از ایجاد   کارآیی، الزمه توس
ترافیک وحشتناک، باید ترافیک را کنترل کرد و همینطور برای اجتناب از مرگ مردم 

در اثر استنشاق دی اکسید کربن، باید تولید گازهای گلخانه ای را مهار کرد.
ولی البته خود شهروندان هم باید کارآیی بیشتری داشته باشند. در شهرهای بسیار 
ــیار بلند در ترن و عبور از چراغ  بزرگ ریختن زباله، آهنگ گوش کردن با صدای بس
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قرمز، از بی مباالتی های کم اهمیت فراتر رفته و تبدیل به دردسر و مزاحمت جدی 
می شود.

در سال 2014، ایده نوعی سیستم امتیاز اجتماعی به اجرا درآمد. در این سیستم که از 
عقاید جورج اُروِل نویسنده بریتانیایی الهام گرفته شده بود به شهروندانی که رفتارشان 

خوب بود پاداش داده می شد و کسانی که رفتارشان نادرست بود تنبیه می شدند.
در ماه مارس امسال جریمه میلیون ها چینی که به دلیل یک رشته خالفکاری مانند 
استفاده از بلیت تاریخ گذشته یا کشیدن سیگار در ترن تنبیه شده بودند این بود که 

موفق به خرید بلیت ترن یا هواپیما نشدند.
چارلز رید آندرسون، مشاور و کارشناس کالن شهرهای مدرن می گوید: "کل تجربه 
امتیازهای اجتماعی در چین جالب و جذاب است ولی خوشحالم که مجبور نیستم 

در آن شرایط زندگی کنم."

ــون می گوید شاید برای  ــتم می شود ولی آندرس ــیار زیادی از این سیس انتقادات بس
ــهروندان چینی که همیشه عادت داشته اند دولت فعالیت هایشان را کنترل کند،  ش

کمتر ناراحت کننده باشد.
"من با این برنامه صد در صد موافق نیستم- ممکن است نتایج خوبی هم داشته باشد. 

ولی اگر از آن سوء استفاده شود به یک مشکل جدی تبدیل خواهد شد."
ــتم امتیاز اجتماعی که در ایالت  ــر اخیرا فاش کرد که یک سیس دیدبان حقوق بش
سین کیانگ، که عمدتا مسلمان نشین است به کار می رفته به دستگاهی متصل بوده 

که پلیس چین و سایر مقامات دولتی از آن استفاده می کردند.

  مغز شهر
دولت چین به طور فزاینده ای از طریق حسگرها و سایر فناوری ها، داده ها و اطالعات 

تازه در مورد شهرها به دست می آورد.
ــنت - که  ــهرها با غول های تکنولوژی خصوصی مانند علی بابا و تنس ولی وقتی ش
ــهروندان دارند - کار می کنند چه اتفاقی  ــان اطالعات گسترده ای در باره ش خودش

می افتد؟
مرکز علی بابا در شهر هانگژو، در شرق چین است و دو سال را صرف تهیه تجهیزاتی 
ــهر شهرت دارد. این تجهیزات داده های دوربین ها و نیز موقعیت  کرده که به مغز ش
ــتم موقعیت یاب جهانی(  اتومبیل ها و اتوبوس ها را که به کمک جی پی اس )سیس
شناسایی و بررسی کرده و جهت جلوگیری از راهبندان از این اطالعات برای کنترل 

بیش از یک هزار چراغ راهنمایی استفاده می کند.

ــود ندارد و دولت های محلی  ــتم واحد امتیاز اجتماعی وج در حال حاضر یک سیس
این ایده را به طرق مختلف اعمال می کنند که بعضی مواقع برای مسافران خارجی 

موجب دردسر می شود.
ــهر چین دیدن کرده بود لطیفه ای را  ــتی که اخیرا از یک ش ــون در باره دوس آندرس

بازگو می کند:
ــد متوجه شد که موبایلش را در تاکسی جا گذاشته. کارمند  "وقتی او وارد هتلش ش
هتل او را به ایستگاه پلیس برد. پلیس اطالعات مربوط به وسیله نقلیه را به دست آورد 
ــل او را به اداره دیگری در همان  ــت. به همین دلی ولی دوربین کنترل ترافیک نداش
نزدیکی بردند و آنها موفق شدند رد تاکسی را پیدا کنند و از راننده بخواهند تلفن را 
ــاعت تلفن پس آورده شد." احتمال دارد راننده تاکسی از این  برگرداند. ظرف دو س

نگران بوده که اگر تلفن را برنگرداند امتیاز منفی بگیرد.

علی بابا ادعا می کند که تجهیزاتش کمک کرده که شهر هانگژو با 7 میلیون جمعیت 
ــهر چین از لحاظ تراکم ترافیک و راهبندان بود، اکنون از این  که زمانی پنجمین ش

لحاظ در مرتبه پنجاه و هفتم قرار گیرد.
در حال حاضر شهرهای چین زمین های وسیعی را در اختیار شرکت های فناوری قرار 
می دهند.دولت شنژن هم اکنون قطعه زمین کوچکی به مساحت 809 متر مربع را 
در اختیار شرکت تنسنت قرار داده تا برای احداث "شهر آینده نگر که بر تکنولوژی و 

نوآوری تمرکز دارد" از آن استفاده شود.
از طرف دیگر شهرهای کشورهای غربی هم به طور فزاینده ای با شرکت های چینی 

معامله می کنند.
اخیرا اعضای انجمن شهر داروین در استرالیا به چین سفر کردند تا با مقامات شرکت 
ــرکت در شنژن آشنا شوند. نتیجه این  فناوری هواوی، مالقات و با تکنولوژی این ش
سفر سفارشی به ارزش 10 میلیون دالر برای ساخت 900 المپ هوشمند ال ای دی 
)که انرژی کمتری برای تولید روشنایی مصرف می کند(، 24 حسگر محیط زیست و 

شبکه ای شامل 138 دوربین تلویزیون مدار بسته بود.
کان واتسکالیس، شهردار داروین با رد کردن این اعتراض ها که شهر داروین برنامه ای 
مشابه سیستم امتیاز اجتماعی چین را پیاده می کند، به کانال اِی بی سی نیوز، گفت: 
"شناسایی چهره ها در دستور کار نیست...و دوربین های ما نمی توانند بگویند شما چه 

کسی هستید یا چکار می کنید."
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Initiatives to Promote Smart Technologies Gain Traction

The Vice Presidential Office for 
Science and Technology is the 
government’s executive arm 
working to strengthen and 
expand the country’s technology 
ecosystem. 
According to Sorena Sattari, the 
head of the office, there will be 
no smart cities unless we focus on 
urban innovation, transparency 
and public engagement.
«The smart city ecosystem should be developed based on 
local resources and Iran’s talented young generation. The 
government has supported and will continue to support 
people with innovative ideas,» he said.
The conventional enterprises and industries will soon find 
no choice but to join the move and upgrade their activities 
to confirm with modern technologies, he added.

 Smart Education
Officials in the educational sector have already started 
employing high-tech devices to ease the delivery of 
content to students.
The office’s most recent move to achieve the goal 
was an agreement it signed with Tehran’s Non-
Government Schools Founders Council, for equipping 
private educational centers in the capital with smart 
technologies.
Ali Sani’ei, the head of the council, expressed hope that 
with the government’s help, academic centers will be 
able to offer educational content of higher quality and 
appeal.
At the signing ceremony, Mohammad Hossein Sajjadi, 
the vice presidential office’s deputy for technology 
development, said over 2,000 private educational centers 
serve over 20% of the capital’s students.
«Schools with higher technologies will act more 
successfully in absorbing more students and boost the 
quality of their education,» Sajjadi said.
Ideally, a fully smart school is supposed to have 
smartboards, high-speed internet coverage, laptops for 
all the students, video projectors and other educational 
aid.
Smart schools are expected to offer all their services, 
including the process of enrolling students, teaching and 
conducting tests, on a digital platform.

 Urban Life
At the international level, IoT and smart solutions have 
encompassed a wide spectrum of areas and are employed 

for offering quality services. 
Smart devices connected via the internet have been 
installed in several cities across the world, which collect 
and analyze data in real-time.
For instance, by using this information, cities can map 
areas of high pollution, track changes and identify 
polluters, and if possible remove them.
The installation of online air quality monitoring systems 
is among measures using technologies in Tehran’s urban 
management.
Projects entailing the application of smart technologies 
have been implemented in Iran, including the replacement 
of old electricity meters with smart grids to help people 
monitor consumption. Smart power meters also digitally 
send meter readings to energy suppliers via the internet 
to undertake more accurate billing.
Currently, Tehran Municipality and Tehran Traffic Police 
are using automated smart surveillance systems to spot 
old and dilapidated cars that are the main source of air 
pollution in the metropolis.

 Nationwide Push
Speaking of cutting-edge technologies, Tehran is not the 
only megacity taking steps to become a smart city.
Urban experts in Shiraz, the provincial center of Fars, are 
making efforts to utilize smart technologies in different 
fields such as security, economy, energy consumption, 
transportation and emergency mitigation.
According to Leila Doudman, a member of Shiraz City 
Council, the Information Technology Organization of 
Iran has agreed to help Shiraz Municipality establish a 
comprehensive urban data center.
«A data center is a major prerequisite for developing 
other smart urban services,» she added.
Officials in the holy city of Mashhad in Khorasan Razavi 
Province have focused on promoting transparency and 
anti-corruption trends in bureaucratic processes and 
believe that the use of high-tech equipment and smart 
management strategies can improve the conventional 
way of doing things.
Mehdi Rajaian, the head of Mashhad Municipality’s ICT 
Organization, also focused on the need for devising smart 
solutions in urban waste management and treatment. 
«Startups and tech firms can always submit their 
innovative ideas in urban management fields,» he said.
As a commercial transit hub in southern Iran, Bushehr 
Province also has the potential to employ tech-based 
solutions.
According to Bushehr Governor General Abdolkarim 
Garavand told reporters that expanding tech 
infrastructures in the region can help reduce road transit 
costs and increase driving safety.
Experts in different fields believe harnessing smart 
solutions and IoT technology can help resolve chronic 
problems facing metropolises, particularly air pollution 
and traffic congestion, and make life easier for 
residents.

Transforming megacities into more sustainable 
and livable places with the help of smart 
technologies and the internet of things has 
gained momentum in Iran, as the government 
has invested heavily in smart city projects.










