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اتـامم اعتبار پروانه های TD- LTE در انتهای سال جاری
5G و تصمیم گیری برای واگذاری باند فرکانسی 

سرمقاله

اعتب��ار پروانه های TD-LTE در اس��فند ماه س��ال جاری 
تمام می ش��ود و اینکه بخش��ی از فرکانس 3.5 گیگاهرتز 
)تخصیصی طی پروانه های قبلی( بخواهد کماکان با همان 
فناوری قبلی و با همان ترتیبات پروانه ای قبلی برای مدت 

طوالنی تمدید شود منطقی نخواهد بود. 

در پی اقدامات اخیر رگوالتوری در رابطه با تدوین »نقش�ه راه گذار به ش�بکه های ارتباطی نس�ل پنجم )5G(« معاون امور رادیویی س�ازمان تنظیم مقررات 
 TD-LTE 5 در کش�ور و ارتب���اط آن با پروانه هایG و ارتباطات رادیویی در قالب س�رمقاله این ش�ماره از ماهنام���ه نس�ل چه��ارم، پیرامون توس�عه

توضی���ح داده است.

ــهیل گری هرچه بیشتر در کارها، ایجاد رفاه  ــر همواره از انواع فناوری برای تس بش
باالتر و افزایش رونق اقتصادی سود برده است، این قضیه در خصوص فناوری های 
ــت و حتی بروز و ظهور آن به مراتب پررنگ تر است؛  حوزه ارتباطات هم صادق اس
ــوند. یک روز با نسل دوم موبایل  ــیعی از جامعه با آن روبرو می ش چراکه طیف وس
)2G( ارتباط نفر به نفر/ نفر با گروه را در اقصی نقاط جهان ممکن می کند آنهم با 
قابلیت موبیلیتی؛ و یکروز با 3G ارتباطات از نوع پیام رسانی بین افراد و گروهها را 
فراهم می کند و امروز هم که با 5G به عنوان اصلی ترین زیرساخت ارتباط شیء با 
شیء )IoT(، به سرعت هرچه باالتر و تاخیر کمتر برای انجام ماموریت های حیاتی 
ــا خودروهای خودران،  ــام جراحی از راه دور و ی ــواردی چون انج ــراری و م و اضط

واقعیت مجازی و ... می اندیشد. 
در کنار آورده های حائز اهمیت فوق منتج از  5G، ارزیابی ها حکایت از سهم جهانی 
حدود ده تریلیون دالری در فعالیت های اقتصادی ناشی بر بستر 5G در سه حوزه 
EMBB، MMTC، URLL تا سال 2035 دارد و یا آنکه به درآمد حدود  700 
ــال 2026 در جهان اشاره دارد. نگاه به  بیلیون دالری صرفاً برای بخش تلکام تا س
ــادی و چه از منظر خدمات نوین و  ــی این ارزش افزوده ها، چه از منظر اقتص تمام
خاص قابل ارائه به مردم، همه کشورها را به توسعه هرچه سریعتر 5G ترغیب کرده 

است؛ به گونه ای که هم اکنون در بسیاری از کشورها شاهد النچ 5G هستیم. 
ــازمان نیز به مطالعه در رابطه با 5G پرداخته و حدود شش ماه  ــال قبل س از دوس
ــته است  ــت که نتیجه مطالعات خود را در داخل بخش به بحث و گفتگو نشس اس
ــه،  ــا همراهی بخش نهایی کند. در این نقش ــه راه گذار به 5G را ب ــا نهایتاً نقش ت
متولیان اصلی هر اقدام در کنار زمان اقدام مشخص می شوند و برابر این نقشه راه، 

نسترن محسنی
معاون امور رادیویی سازمان تنظیم مقررات 

و ارتباطات رادیویی 

ماموریت های بازیگران بخش آغاز می شود. 
ــی  ــیار حائز اهمیت، واگذاری باند فرکانس ــعه 5G یکی از تصمیمات بس در توس
ــی در  ــت و باید برای واگذاری باندهای فرکانس ــب با این فناوری جدید اس متناس
سطوح مختلف باند پایین یا همان باندهای 700 و 800 مگاهرتز، باند میانی نظیر 
باند 3.5 گیگاهرتز و باند باال یا همان باندهای موج میلیمتری، تصمیم گیری شود، 
ــی آن و واگذاری آن به  ــه این باندها از بهره برداران فعل ــی تصمیم برای تخلی یعن
اپراتورهای ارائه کننده خدمات 5G باید در یک بازه زمانی منطقی صورت گیرد. 

ــرار دارد، پس باید برای تخلیه  ــیما ق ــد پایین در حال حاضر در اختیار صداوس بان
ــیر در حال  ــید که در این مس ــتر تلفن همراه و IMT اندیش آن و واگذاری به بس
بحث و گفت وگو با صداوسیما هستیم و البته درباره باند 3.5 گیگاهرتز هم که در 
ــال حاضر در اختیار دارندگان پروانه  TD-LTE یا همان وایمکس قدیم )ارائه  ح
کنندگان خدمات اینترنت بی سیم از نوع ثابت( قرار دارد؛ باید تصمیم گیری کنیم، 

خوشبختانه زمان این تصمیم گیری رسیده و ما آن را به فال نیک می گیریم. 
ــود و اینکه  ــال جاری تمام می ش ــفند ماه س اعتبار پروانه های TD-LTE در اس
بخشی از فرکانس 3.5 گیگاهرتز )تخصیصی طی پروانه های قبلی( بخواهد کماکان 
با همان فناوری قبلی و با همان ترتیبات پروانه ای قبلی برای مدت طوالنی تمدید 

شود منطقی نخواهد بود. 
ــهای 5G در دنیا است که مورد اقبال  همه می دانیم 5G FWA از اولین سرویس
ــورهایی که فاقد توسعه کافی در  ــت و البته این موضوع در کش جهانی هم بوده اس
ارتباطات فیبر خود هستند )نظیر کشور ما( بسیار پر رنگ تر هم نمود داشته است، 
ــارات فوق، ضمن آنکه بر حفظ حوزه FWA و حمایت از حوزه ارتباطات  لذا با اش
ــز فکر می کنیم و به  ــم، همچنین به ارتقاء فناوری نی ــور تاکید داری ثابت در کش

عبارتی FWA را از منظر 5G در نقشه راه خود می بینیم. 
ــت تاکید کنم بررسی ها نشانگر آن است که بکارگیری باند 3.5 گیگاهرتز  الزم اس
ــبد واگذاری اکثریت  ــود و در س ــناخته می ش که به عنوان باند طالیی در 5G ش
قریب به اتفاق کشورهای توسعه دهنده 5G نیز بوده است؛ به اپراتورها برای ارائه 
ــت، لذا در واگذاری مجدد این باند به اپراتورها این  ــده اس خدمات 5G واگذار ش
موضوع مد نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز خواهد بود و البته 
ــتر از دیگر بخش های همین باند را نیز صرفاً از منظر توسعه  هرگونه واگذاری بیش

5G مورد نظر قرار داده ایم.
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نگاه ویژه یادداشت
ویژه

دخالت عامل انسانی در فرآیند صدور
 نماد اعتماد الکترونیکی حذف و کل فرآیند 

سیستمی شد

دکتر علی رهبری
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در راستای بهبود فضای کسب وکار 
الکترونیکی و به منظور تسهیل و تسریع صدور نماد اعتماد الکترونیکی، 
ــتمی ضوابط و حذف کارشناسی انسان محور  اقدام به اعمال سیس
ــدور نماد اعماد الکترونیکی کرد؛ به گونه ای که پس از  در فرآیند ص

درخواست نماد توسط متقاضی:
1 - تشخیص نوع مجوز/پروانه مورد نیاز بر اساس رشته  فعالیت توسط 

سیستم و بدون دخالت عامل انسانی صورت پذیرد، سپس؛
ــتعالم مجوز/پروانه مربوط از دستگاه یا اتحادیه صادرکننده  2 - اس
به صورت الکترونیکی و بدون استفاده از برگه فیزیکی )کاغذ( مجوز 

صورت پذیرد، سپس؛
3 - تطبیق مشخصات مجوز/پروانه دریافتی با مشخصات متقاضی به 
صورت سیستمی و بدون دخالت عامل انسانی )بدون نیاز به کنترل 

چشمی( صورت پذیرد.
بدین طریق، با حذف برگه کاغذی مجوزها )که منجر به جلوگیری 
از هر گونه جعل خواهد شد( و کاهش نقش عامل انسانی )که منجر 
ــهوی یا عمدی کارشناس خواهد  به جلوگیری از هرگونه خطای س
ــریع فرآیند صدور نماد، کیفیت و سالمت فرآیند  ــد( ضمن تس ش
تضمین خواهد شد، لذا شاهد تسهیل و تسریع فرآیند شروع به کار 
کسب وکارهای الکترونیکی هستیم به گونه ای که فرآیند صدور نماد از 
چند روز به کمتر از یک ساعت )برای متقاضیانی که شرایط الزم را 

داشته باشند( کاهش یافته است. 
این اقدام مرکز، یک اقدام زیرساختی است که تنها تعدادی از واحدهای 
کسب وکار را تحت تاثیر قرار نداده بلکه کل واحدهای کسب وکار )چه 
مواردی که به تازگی می خواهند نماد بگیرند و چه مواردی که قصد 

تمدید نماد را دارند( تحت تاثیر قرار می دهد.
نظر به اینکه اخذ نماد اعتماد الکترونیکی برای برخی متقاضیان منوط به 
ارائه »مجوز/پروانه« می باشد استعالم مجوز/پروانه ازطریق وب سرویس 
دردستور کار قرار گرفت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به منظور 
دریافت وب سرویس های مورد نیاز با بیش از 12 دستگاه مکاتبه نمود 
تا دستگاه های مذکور دو نوع وب سرویس زیر را ایجاد نموده و به مرکز 

توسعه تجارت الکترونیکی دسترسی دهند:
1 - وب سرویس استعالم مجوز

2 - وب سرویس اعالم تغییر وضعیت مجوز )تا چنانچه مجوزی که 
قبال استعالم و برمبنای آن، نماد اعتماد صادر شده است، قبل از تاریخ 
انقضاء، دچار تعلیق یا ابطال شد به مرکز مذکور اطالع رسانی برخط 

شود و به تبع آن، نماد مربوط نیز تعلیق یا ابطال شود(.
ــرویس مربوطه را ارائه  ــتگاه ها وب س در حال حاضر، تعدادی از دس
ــان فعالیت های مرتبط با آن  ــد و صدور نماد برای متقاضی نموده ان
دستگاه ها کامال سیستمی )Human-less & Paper-less( شده 
است، لیکن در خصوص دستگاه های مجوزدهنده ای که وب سرویس 
مربوط به خود را ارائه نکرده اند هنوز اسکن مجوز بارگذاری می شود 
ــناس کنترل می کند که امید است با ارائه وب سرویس های  و کارش

باقیمانده، در این موارد نیز، صدور نماد کامال سیستمی شود.

حاکمیت بر داده ها با »ابر اروپایی«؛ رویا یا واقعیت؟
قرار است به زودی ابری اروپایی برای ذخیره  داده ها ایجاد شود؛ جایگزینی برای آمازون، گوگل، مایکروسافت و 
البته علی بابا. پروژه ی Gaia-X اروپا به کجا رسیده است؟ آیا اروپا از پایان 2020 دیگر به این کنسرن ها وابسته 

نیست؟
کاری ساده که با چند کلیک قابل انجام است: دراپ باکس یا گوگل درایو را باز می کنیم، داده ها را آپلود می کنیم 
و با همین چند قدم ساده، از همه جا، هرجا که اینترنت هست، به داده هایمان دسترسی داریم و می توانیم آنها را 
با دیگران به اشتراک بگذاریم. استفاده از چنین »ابری« آسان است. استفاده  از این »ابر« داده ها اما تنها توسط 
کاربران عادی و فقط برای مصارف شخصی نیست بلکه شرکت ها و سازمان های کوچک و بزرگ هم با آن کار 

می کنند.
پروفسور یوزه وان دیک از بخش رسانه و جامعه دیجیتال دانشگاه اوترخت هلند، معتقد است که ]هیچ[ چیز 
رایگانی بی علت نیست و می گوید: »رایگان به این معناست که نه پول که به ازایش، داده پرداخت می کنیم.« او 

داده ها را در حقیقت پول رایج کنونی می داند
ــرن های بزرگی که در این حوزه می شناسیم، با  ــت این است که واقعا مشخص نیست، کنس آنچه قطعی اس
داده های ما چه می کنند. کارشناسان داده هایی را که به شبکه و ابرها می دهیم، اکسیژن مورد نیاز برای گسترش 
هوش مصنوعی می دانند. پروفسور وان دیک این داده ها را »مواد اولیه باارزش برای تولید و آفرینش علوم جدید« 

می داند.
»اروپا نباید وابسته به کنسرن های آمریکایی باشد«

همین مسئله است که باعث شده، در جهان امروز، اینترنت به میدان مبارزه برای حاکمیت دیجیتال تبدیل شود 
و کشورهای گوناگون تالش کنند در برابر فناوری و غول های آمریکایی و چینی در این عرصه، به دنبال مشخص 

کردن مرزها و قلمرو خود در فضای دیجیتال باشند و شکاف میان خود و این شرکت ها را گسترش دهند.
داده ها با ارزش اند و نباید آنها را به این آسانی به ابرها سپرد. اروپا برای چیره شدن بر این چالش با دو مسئله 
ــه و در برخی موارد، عدم آگاهی از مشکالت احتمالی.  ــت: نبود زیرساخت های الزم قابل مقایس مهم روبروس
پروفسور وان دیک در مقایسه اروپا و آمریکا و چین می گوید، »ما ]اروپا[ استانداردهای دیگری در رابطه با کنترل 
دموکراتیک داده ها، شفافیت، کنترل بر روی داده ها و استفاده از داده های ناشناس داریم.« به اعتقاد او همه این 
موارد برشمرده شده برای اروپا از اهمیت ویژه ای برخوردارند. این کارشناس با استناد به همین استانداردها، معتقد 

است که اروپا نباید وابسته به کنسرن های آمریکایی باشد که تنها اهداف تجاری را دنبال می کنند.

  حاکمیت دیجیتال و جایگزینی برای غول های آمریکایی
مارکوس بکه دال، کارشناس آلمانی از مجله تخصصی »سیاست شبکه«، دراین ارتباط از »حاکمیت دیجیتال« 

سخن می گوید.
فقدان حاکمیت دیجیتال در اروپا به روشنی احساس می شود. در حال حاضر تنها شمار کمی از شرکت ها قدرت 
را در بازار در دست دارند؛ شرکت هایی مانند آمازون، گوگل، مایکروسافت و علی بابا. به گفته  تیری برتون، کمیسر 
اتحادیه اروپا، حدود 80 درصد از اطالعات روی زمین تنها توسط تعداد انگشت شماری از شرکت آمریکایی و 
چینی پردازش می شوداستاد هلندی از این مسئله که دانشگاه های هلند »تقریبا کامال وابسته« به خدمات ابری 
شرکت های آمریکایی هستند، انتقاد می کند. در آلمان هم مواردی مشابه وجود دارد. یک سال پیش بود که 
خبری با این مضمون منتشر شد: پلیس فدرال آلمان تصاویر ضبط  شده دوربین هایی را که نیروهای پلیس بر 
لباس های خود حمل می کنند، در سرویسی از آمازون ذخیره کرده است. این مسئله سر و صدای زیادی به پا 
کرد اما حتی با گذشت 8 ماه از انتشار آن خبر، به نوشته ی مجله ی تخصصی »سیاست شبکه« در آلمان، تغییری 

در این زمینه رخ نداده است. دلیل: »جایگزین مناسبی یافت نشد«.

Gaia-X رهایی از غول های اینترنتی با  
اما چاره چیست؟ چگونه می توان از وابستگی به شرکت های آمریکایی و چینی که در حال حاضر زیرساخت 
ابری جهانی را مدیریت می کنند خالص شد؟ اروپا می گوید از طریق Gaia-X، ابری اروپایی. در اوایل نوامبر 
 Gaia-X 201۹، اتحادیه اروپا اعالم کرد در حال ایجاد زیرساخت های ابری اروپایی تحت حمایت دولت، با نام
است؛ ابتکاری است که به شرکت های فناوری داخلی امکان می دهد وابستگی خود را به شرکت های آمریکایی 
و چینی پایان دهند. رهبران اروپایی زیرساخت های قوی فناوری داخلی را برای کنترل بیشتر شهروندان اروپایی 
ــروژه Gaia-X نه تنها جایگزینی برای ذخیره ی داده ها بر پایه  ــت پ بر داده های خود الزم می بینند. قرار اس
استانداردهای اروپایی باشد که باید امکان استفاده مشترک از این داده ها را هم فراهم کند. گفته می شود تا پایان 
سال 2020 این ابر اروپایی شروع به فعالیت می کند. کارشناسان درگیر در این پروژه  عظیم اما می گویند هنوز 
پرسش های پاسخ داده نشده زیادی وجود دارد و مطمئن نیستند با این همه ناروشنی، پروژه  ابر اروپایی واقعا در 

پایان سال جاری میالدی آماده  خواهد بود.
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مهندس فرامرز رستگار
دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت 

مخابرات ایران 

جلسه  مجمع عمومی عادی سالیانه  سندیکای صنعت مخابرات ایران در تاریخ 30 دی 
ماه سال جاری در محل اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران برگزار و هیات مدیره جدید 

سندیکا انتخاب شدند.
ــاس رای شرکت های عضو صاحب رای صورت گرفت دو  در انتخابات جدید که بر اس

عضو جدید جایگزین دو عضو دیگر از جمع هیات مدیره قبلی شدند.
ــت ضمن پیگیری و اجرایی نمودن  ــندیکا که امور اجرایی را عهده دار اس دبیرخانه س
مصوبات قبلی هیات مدیره، در راستای انجام سیاست گذاری های بعدی هیات مدیره 

نیز اقدام خواهد کرد.
نمونه هایی از تصمیم گیری های در جریان برنامه ریزی و اقدام، به شرح زیر است:

تهیه برنامه راهبرد صنعت  ICT کشور، تعامالت سازنده با نهادهای حاکمیتی، ارتقای 
جایگاه سندیکا در تصمیم سازی ها و پشتیبانی از حقوق بر حق اعضا نزد کارفرمایان و 

بروزرسانی توانمندی های شرکت های عضو.
ــتور کار قرار  ــروع به کارهیات مدیره جدید هم چند موضوع کلیدی در دس از زمان ش

گرفته و برای آن کمیسیون های تخصصی تشکیل شد:
الف - کمیسیون افزایش تقاضا در بخش ICT کشور:

پیرو بحث های مفصل در جلسات قبلی هیات مدیره به اینجا رسیدیم که با تمام تالش 
هایی که برای بروزرسانی فناوری، افزایش ظرفیت، ارتقای کیفیت و رقابتی شدن قیمت 
انجام می دهیم فقط سهم حضور شرکت های داخلی در مقایسه با شرکت های خارجی 
در توسعه ارتباطات کشور باال می رود که البته این خود باعث افتخار و کاهش وابستگی 

است ولی ممکن است توسعه کسب وکار و رونق تولید را در پی نداشته باشد.
ــتور کار  ــد و در دس ــته بندی ش ــه مورخ 8 بهمن 13۹8 دس نهایتا بحث ها در جلس

کمیسیون قرار گرفت.
اولین جلسه کمیسیون با حضور نمایندگان 15 شرکت عضو سندیکا وریاست هیات 
مدیره سندیکا در تاریخ 15 بهمن 13۹8 برگزار و 13 بند نهایی شده از جلسه هیات 

مدیره به شرح زیر در دستور کار آن برای بررسی و تحقیق بیشتر قرار گرفت.

محتوای نهایی شده در جلسه ۹8/11/08 هیات مدیره پیرامون موانع توسعه ICT و راه 
کارهای گسترش کسب و کار در این حوزه به شرح ذیل است:

1-افزایش قدرت اپراتورها برای توسعه شبکه به ویژه شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای 
ارتباطات ثابت از طریق اصالح تعرفه های ارتباطی،

2- توجه به اثر افزایش تعرفه های ارتباطی در میزان مصرف به طوریکه افزایش تعرفه 
منجر به افزایش درآمد شود )البته بجز چند ماه اول که معموال افزایش قیمت موجب 

کاهش مصرف می شود.(،
3-افزایش تعرفه ها توسط اپراتورها اگر با قبول مسوولیت برای استفاده از توانمندی های 

داخلی باشد، اثر مثبت بر اقتصاد و  اشتغال  خواهد داشت،
4- با توجه به قانون حداکثر استفاده از توانمندی های داخلی، در صورت نظارت دقیق 
عمال تضمین خرید به وجود خواهد آمد که در این شرایط تضمین پرداخت از اهمیت 

ویژه ای برخوردار خواهد بود،
5- در صورت به وجود آمدن تضمین پرداخت، روش های مختلف برای رونق تولید و 
توسعه بخش ICT مانند سرمایه گذاری، وام های بانکی و مشارکت بخش خصوصی/

عمومی )P.P.P( شکل خواهد گرفت،
ــغل های جدید ایجاد و از مهاجرت فارغ  ــعه بخش ICT، ش 6- با رونق تولید و توس

التحصیالن کاسته خواهد شد،
7- چنانچه در حال حاضر دولت افزایش تعرفه را جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان 
صالح نمی داند، به روش هایی مانند معافیت پرداخت های اپراتورها مانند حق السهم 

دولت از درآمد، مالیات و عوارض اقدام کند،
ــعه بخش ICT به ویژه دولت الکترونیک به طور کامل به صورتی که مردم  8- با توس
ــازمان ها انجام دهند، به کاهش هزینه های خانوار  کارهای خود را بدون مراجعه به س

افزایش تقاضا در بخش ICT کشور و بومی سازی شبکه ملی اطالعات
محور برنامه های هیات مدیره جدید سندیکای صنعت مخابرات ایران؛

ــیار ناچیز  ــایان خواهد نمود که افزایش تعرفه های ارتباطی در مقابل آن بس کمک ش
است،

ــبکه پهن باند ثابت که با اصالح تعرفه صورت می گیرد، شبکه ملی  ــترش ش ۹- گس
اطالعات را کارا و بهره ور خواهد کرد،

10- عدم توسعه به موقع شبکه پهن باند ثابت، در آینده اختالالت شدیدی را در شبکه 
ارتباطات سیار به وجود خواهد آورد،

11- امنیت ارتباطات کشور وابستگی زیادی به زیرساخت های ارتباطی ثابت آن دارد،
ــریال ها و فیلم های ویدئویی به جای توزیع از  ــبکه ملی اطالعات، س 12- با رونق ش
طریق لوح فشرده که ارزبری و مشکالت محیط زیستی دارد، از این روش به سهولت در 

دسترسی عموم خواهد بود،
13- دست نیافتن به 100 هزار شغل جدید در حوزه ICT و عدم دستیابی به شبکه 
ــال از جمله ناکامی هایی است که به علت  FTTx با ظرفیت یک میلیون اتصال در س

ضعف مالی اپراتورهای ثابت در سرمایه گذاری برای توسعه پیش آمده است،
پس از قرائت 13 بند اشاره شده برای اعضای کمیسیون و بحث و بررسی پیرامون آن، 
ضمن قبول این موارد توسط کمیسیون، به نکات دیگری هم جهت تکمیل آن اشاره شد 

که در دستور بررسی جلسات بعدی کمیسیون قرار گرفت.
1- ایجاد بانک اطالعاتی نیازمندی ها در بازار ICT توسط سندیکا،

ــی بازار هدف در سایر وزارتخانه ها و سازمانها عالوه بر اپراتورهای  2 - مطالعه و بررس
ارتباطی،

3 - تدوین مدل مناسب مشارکت بخش خصوصی و عمومی)P.P.P( جهت شفافیت 
در اجرا و تضمین سرمایه گذاری،

ــتگذاران اپراتورها جهت ترسیم نقشه راه برای  ــندیکا با مدیران و سیاس 4 - تعامل س
استفاده از تکنولوژی های نوین،

5 - بهره گیری از مشاوران خبره و بروز در جهت شناخت روند تکنولوژی و توسعه شبکه 
ها با توجه به نیازها و قابلیت های کشور،

6 - ایجاد کنسرسیوم با مشارکت شرکت های توانمند برای همتایی با اپراتورهای بزرگ 
، P.P.P جهت انجام پروژه های

ــرویس  ــرویس های دیجیتالی عالوه بر س 7 - حضور فعال در پروژه های مربوط به س
های پایه.

ب - تشکیل کمیسیون بومی سازی شبکه ملی اطالعات:
با توجه به تاکید وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای توسعه و بومی سازی شبکه 
 ICT ملی اطالعات، کارگروهی مرکب از بخش های ذیربط از اوایل بهمن ماه در وزارت
تشکیل شده است. سندیکای صنعت مخابرات ایران به عنوان تشکل خصوصی در این 

حوزه نیز عضو این کارگروه می باشد.
به همین منظور و جهت هم افزایی الزم کمیسیونی مرکب از شرکتهای توانمند و مرتبط 

در حال تشکیل است که گزارش ان متعاقبا ارائه خواهد شد.

یادداشت
ماه



w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

9

13
98

اه 
ن   م

هم
 / ب

53
ره  

ما
ش

نگاه ماه

همچون پایه گذاری نهضت ساخت داخل توسط وزارت صمت،
 باید نهضت رونق صادرات هم پایه گذاری شود

دکتر داوود ادیب
رئیس اتحادیه صادر کنندگان صنعت 

مخابرات ایران 

چهارمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسالمی ایران )ایران اکسپو( 
از 15 بهمن  ماه با حضور شرکت های فناور داخلی و بنابر گزارش مجری نمایشگاه 
با حضور بیش از 370 بازرگان خارجی از 3۹ کشور در محل نمایشگاه شهر آفتاب 

به مدت چهار روز برگزار شد.
در چهارمین نمایشگاه ایران اکسپو به غیر از مجموعه وزارت ارتباطات، از سوی سایر 
وزارت خانه ها، حضور فعالی صورت نگرفت، لذا در صورت عدم اصالح ساختارهای 
نمایشگاهی در کشور و عدم حمایت سایر وزارت خانه ها، علیرغم زحمات مجریان، 

این گونه نمایشگاه ها  کم اثر خواهند شد.
ــور پر رنگ بیش از 50  ــگاه،  حض ــه حائز اهمیت  و متمایز این دوره از نمایش نکت
ــون اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران  ــرکت حوزه ICT  در دو پاوی ش
به عنوان اصلی ترین تشکل صادراتی حوزه ICT  کشور و همچنین پاویون پارک 
فن آوری اطالعات و ارتباطات وزارت ارتباطات به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی 
ــعه اقتصاد دانش پایه واشتغال زایی  ــعه فناوری و به تبع آن، توس موثر در امر توس
تخصصی کشور بود. در همین حال، توجه ویژه دکتر ستار هاشمی، معاون فناوری 
ــگاه با محوریت ICT قابل توجه  و نو آوری وزارت ارتباطات به برگزاری این نمایش
ــه این معاونت در  ــان به همراه  مدیران کل زیرمجموع ــود. همچنین حضور ایش ب
ــگاه و بازدید کامل از تمامی غرفه های این نمایشگاه جای تقدیر دارد. دکتر  نمایش
هاشمی در شرایطی این بازدید را انجام دادند که به جهت چند جلسه بسیار مهم 
ــوی معاون فناوری و نو آوری وزارت ارتباطات  ــان، انتظار چنین بازدیدی از س ایش

دور از انتظار بود. 
ــور  ــرکت برتر صادراتی حوزه فناوری اطالعات کش ــور پر رنگ بیش از 50 ش حض
ــع ارتباطی پایا، صنایع  ــگاه از قبیل صنایع مخابرات صاایران، صنای ــن نمایش در ای
ارتباطی آوا، صنایع الکترونیک فاران، ایران ارقام، آزمون کیفیت، موج آینده فرافن، 
دانیال موج، هژیر صنعت، رایا فیبرپارس، نیان الکترونیک، مبین وان کیش، پژواک 
ــامانه تهران،  ــیمرغ س ــیم ارتباط آینده، تارک صنعت فردا، س ــتر یارپاک، نس گس
ــفیر آبی آرام، پارس سیستم دلتا، پیشرو بهینه  ــرکتهای نرم افزاری، س انجمن ش
نوآوران،  شرکت تحقیق و توسعه ارتباط، گرین وب، اتصال صنعت میانه، نرم افزاری 
امن پرداز، پیشگامان فرا رسانه سروش، سماتک، خدمات مخابراتی ارگ جدید، کیان 
الکترونیک، گروه نرم افزاری محک، دانش آوران خراسان، آرشین آذرمهر، پیام گستر 
فاوا، ایده آل مهدیان، گروه مهندسین فناوری نوین 52، نور بهینه گستر خاورمیانه، 
ــرکت ریزیکو و مبنا جهان قابل توجه بود. در همین حال،  ــرکت شبکه افزار ، ش ش
برخی از این شرکت ها صادرات قابل توجهی را به کشورهای مختلف داشته و برخی 
ــرکت ها نیز در حال برنامه ریزی صادرات می باشند، لذا در این نمایشگاه  از این ش
ــور ضمن حضور پر رنگ در  ــووالن صادراتی کش ــبی مهیا بود تا مس ــتر مناس بس
نمایشگاه ، از محصوالت ارائه شده توسط این شرکت ها بازدید به عمل می آوردند. 

متاسفانه علی رغم زحمات قابل توجهی که توسط مجری نمایشگاه ایران اکسپو در 
خصوص برگزاری نمایشگاه و دعوت از تجار خارجی به عمل آمد، مسووالن دولتی 
علی الخصوص مسووالن مرتبط با حوزه صادرات حضور محسوسی در این نمایشگاه 
نداشتند و به نظر می رسد که به نوعی رویکرد صادراتی این نمایشگاه، مورد توجه 

و اولویت  سیاستگذاران و مسووالن  صادراتی کشور نبوده است.
به عبارت واضح می توان گفت که در شرایط تحریم ، تنها راه برون رفت از شرایط  
ــت. رونق تولید، توسط  ــعه صادرات غیرنفتی اس ــده، رونق تولید و توس تحمیل ش

وزارت صمت صورت می گیرد، ولیکن رونق صادرات، متولی  مشخصی ندارد.
ــت که   پیرامون نقش دولت در این زمینه می توان گفت که باور اتحادیه بر این اس
ــا و نهادهای مردمی و  ــکل ه ــره این حرکت بنیادی در جهت حمایت از تش زنجی
اتحادیه ها زمانی می تواند تکمیل شود که ساختار دولتی و حاکمیتی شامل وزارت 
ارتباطات ، وزارت صمت، وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت ، اتاق بازرگانی 
و سایر نهادهای مرتبط با حوزه صادرات در کنار زنجیره اتحادیه ها  و شرکت های 
ــب و کار  را  ــاور قرار گرفته و مثلث اقتصاد مقاومتی و مراقبتی از صنعت و کس فن

تکمیل و پویا نماید. 
 در خصوص نمایشگاه ایران اکسپو نکته این است که مجری نمایشگاه با ظرفیت هایی 
که داشت، تالش نمود تا نمایشگاه را بی عیب و نقص برگزار نماید، ولیکن انتظار می رفت 
تا  عدم حضور مسووالن مرتبط با صادرات، سالن افتتاحیه این نمایشگاه را  چه در زمان 
افتتاح  و چه در طول برگزاری نمایشگاه به محلی برای نمایش بی توجهی و بی مهری 
مقامات به حوزه صادرات  تبدیل کند، که با تالش های تیم اجرایی نمایشگاه، این ضعف 

آشکار پنهان ماند.  
ــد؛ در  ــپو ارایه ش ــگاه ایران اکس ــوی تکبیری،  مجری نمایش بنا بر آماری که از س
چهارمین دوره برگزاری ایران اکسپو، تجار بین المللی از کشورهای آلمان، مالزی، 
ــالروس، کامرون، کوبا،  ــترالیا، بنگالدش، ب ــتان، الجزایر، اس تونس، ترکیه، افغانس
ــه، غنا، هند، عراق، اردن، کنیا، کویت، قرقیزستان، لبنان، مراکش، نیجریه،  فرانس
ــنگال، آفریقای جنوبی، سوریه، لیبی، روسیه ، ساحل  عمان، پاکستان، رومانی، س
ــد حضور مسووالن کشورمان از جمله  ــتند  که به نظر می رس عاج و ... حضور داش
ــگاه می توانست به غنای  ــووالن و سیاستگذاران حوزه صادرات در این نمایش مس

نمایشگاه بیفزاید.
ــگاه ایران اکسپو با تمام نقاط مثبت و نقاط منفی )نه از ابعاد محتوایی بلکه  نمایش
ــکلی(  خاتمه یافت. نقاط مثبت از این جهت که مجری نمایشگاه زحمات  ایراد ش
ــیار زیادی را در خصوص اجرای این نمایشگاه به عمل آورد و با توجه به تالش  بس
خود سعی نمود از تمامی ظرفیت های موجود استفاده نماید که به حق جای تقدیر 
ــرایطی فعلی کشور که نیاز به حضور در صحنه های اقتصادی است،  دارد که در ش
ایشان خط شکنی کرد و همچنین حضور دو پاویون اتحادیه صادر کنندگان صنعت 
ــرات ایران و پاویون  پارک فن آوری اطالعات و ارتباطات وزارت ارتباطات در  مخاب
ــگاه قابل توجه بود که اعتبار حضور صنعت ICT  را دو چندان ساخت. اما  نمایش
ــت  ــگاه هایی بخش دولتی می توانس نکات منفی از آن جهت که در چنین نمایش
عهده دار سهم قابل توجهی در ایجاد همگرایی بین بخش دولتی و خارجی مرتبط 
ــات و فناوری اطالعات، با تولیدکنندگان  ــا  صنعت و علی الخصوص حوزه ارتباط ب
ــد و همچنین می توانست ضمن دعوت از شرکت مخابرات، اپراتورهای  داخلی باش
خارجی، همتایان خود و مسووالن دولتی حوزه ICT  کشورهای همجوار که روابط 
ــات متعددی را برنامه ریزی و نمایشگاه را غنی تر  ــت، جلس خوبی با آنها فراهم اس

سازد، که به این گونه عمل نشد.
در انتها باید تاکید کرد که نمایشگاه ایران اکسپو فرصت مناسبی برای شرکت های 
ــب   ــت تا بتوانند در یک فضای مناس داخلی صادرکننده و یا آماده به صادرات اس
ــته و  ــگاه  مالقات داش ــک با تجار وبازرگانان خارجی حاضر در این  نمایش از نزدی
ــت این اهداف  محصوالت  یا خدمات خود را عرضه و بازاریابی نمایند، که امید اس

در دوره های آتی محقق شود.



13
98

اه 
ن   م

هم
 / ب

53
ره  

ما
ش

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

10

ماهی که
گذشت

  قطعی اینترنت اتفاقی مقطعی بود و قرار نیست 
بار دیگر تکرار شود

تا سال 1404؛ پوشش 100 درصدی جمعیت کشور برای دسترسی پهن 
باند سیار با سرعت 10 مگابیت بر ثانیه

۵۵ درصد سهم بازار اینترنت ثابت متعلق به شرکت مخابرات ایران است

در جلسه شورای عالی فضای مجازی مقرر شد: سهم اقتصاد دیجیتال و خرده فروشی الکترونیکی حدود 
10 درصد اقتصاد کشور را شامل شود و خدمات پایه کاربردی داخلی تا سال 1400 به طور کامل تأمین 
شود.در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی، 
بخش اهداف شبکه ملی اطالعات تا سال 1404 به تصویب رسید. بر این اساس پوشش 100 درصد 
ــیار با سرعت متوسط 10 مگابیت بر ثانیه و پوشش 80  ــور برای دسترسی پهن باند س جمعیت کش

درصدی دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت 25 مگابیت بر ثانیه می باشد.
در این جلسه همچنین مقرر شد حداقل سه قطب مرکز داده در سه استان کشور ایجاد شود تا شبکه 
متوازنی در سراسر کشور داشته باشیم.همچنین در این جلسه قرار شد کسب و کارها از اینترنت 100 
مگابیت بر ثانیه برخوردار باشند و در بخش صنعت داخلی هم تولید گوشی های ساخت داخل به 20 
ــی های کشور افزایش یابد و همچنین ساالنه حدود 5 درصد رشد خودکفایی در  درصد مصرف گوش
زمینه تجهیزات شبکه ایجاد شود.در جلسه شورای عالی فضای مجازی همچنین مقرر شد سهم اقتصاد 
دیجیتال و خرده فروشی الکترونیکی حدود 10 درصد اقتصاد کشور را شامل شود و خدمات پایه کاربردی 

داخلی تا سال 1400 به طور کامل تأمین شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: قطع به یقین این اطمینان خاطر 
وجود دارد که برنامه ای برای قطع اینترنت نه مطرح است و نه وجود دارد.  
ــات و برای مردم فراتر از بخش فناوری  اینترنت برای بخش فناوری اطالع

اطالعات به عنوان عنصری همچون اکسیژن است.
محمد جواد آذری جهرمی در سفر به استان خراسان جنوبی و در نشست با 
نخبگان علمی، دانشگاهی و فعاالن حوزه فاوا با اشاره به سخنان مطرح شده 
از سوی حاضران در این جلسه درباره تاثیر قطعی اینترنت بر کسب و کارها 
گفت: قطعی اینترنت باالخره اثرات سنگینی روی بخش فناوری اطالعات 
داشت. این مساله جدا از اثرات اقتصادی روی امیدبخشی، ظرفیت و انرژی 

این بخش نیز اثرات منفی داشت.
آذری جهرمی با بیان اینکه در آن شرایط مسووالن ذی صالح برای حفظ 
امنیت کشور تصمیم گرفتن آن اتفاق رخ دهد گفت: طبیعتا همه ما باید تابع 
قانون باشیم و ناچار بودیم آن تصمیم را بپذیریم؛ با وجود آنکه پذیرش آن 

برای ما آسان نبود.
وی تاکید کرد: اما نباید فراموش کرد که آن اتفاق مقطعی بود و قرار نیست بار 
دیگر تکرار شود. امروز اگر 300 مشترک اینترنت در استان به 700 هزار نفر 
رسیده است نتیجه سرمایه گذاری همین دولت و وزارت ارتباطات بوده است. 

اگر بنا بود اینترنت را قطع کنیم چرا آن را توسعه داده و می دهیم؟
ــه نبود موتور  ــبت ب ــده نس ــاره به انتقادات مطرح ش وزیر ارتباطات با اش
جستجوگری همچون گوگل در زمان قطع اینترنت گفت: برخی فکر می کنند 
اگر موتور جستجوگر بومی در کشور وجود داشت زیست بوم حوزه فناوری 
اطالعات دچار مشکل نمی شد. در حالی که اصال اینگونه نیست. گوگل امروز 
یک اکوسیستم کسب و کار فارغ از موضوعات موتور جستجوگر است. خیلی 
سخت است با مدلی مثل آن در کشور به صورت جزیره ای عمل کنیم. این 

دیدگاه با مفاهیم کسانی که در این حوزه کار کرده اند خیلی دور است.
آذری جهرمی تاکید کرد: بنابراین قطع به یقین این اطمینان خاطر وجود 
دارد که برنامه ای برای قطع اینترنت نه مطرح است و نه وجود دارد.  اینترنت 
برای بخش فناوری اطالعات و برای مردم فراتر از بخش فناوری اطالعات به 

عنوان عنصری همچون اکسیژن است.
وزیر ارتباطات ادامه داد: البته من رد نمی کنم عده ای در کشور هستند که 
از وجود و نفوذ اینترنت در کشور متنفرند، ولی نظام، دولت، مجلس و شورای 

عالی فضای مجازی چنین دیدگاهی را ندارند.
آذری جهرمی تاکید کرد: ما باید این اتفاق را تبدیل به اندوخته ای کنیم تا 
اگر قرار شد تصمیم مشابهی گرفته شود هزینه های آن هم مورد توجه قرار 
گیرد تا تصمیم قطعی اینترنت به این سادگی ها گرفته نشود. ما باید تجربه تلخ 
قطع اینترنت را تبدیل به درسی کنیم که دیگر شاهد تکرار آن نباشیم. وی در 
خاتمه گفت: در هر حال اگر بخواهیم در گذشته بمانیم، آینده را نمی توانیم 
به خوبی ترسیم کنیم.  همه ما تجربیات تلخی را داشته ایم اما توانسته ایم آن 

را پشت سر بگذاریم. این بار هم باید از آن تصمیم تلخ گذر کنیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، با اعالم اینکه 55 
درصد سهم بازار و ترافیک باند پهن ثابت در سراسر 
ــور متعلق به این شرکت است، اظهار داشت: با  کش
افزایش رضایتمندی و توسعه خدمات کاربرپسند 
برای مشتریان، حجم مصرفی اینترنت روزانه کشور، 
ــال 13۹8، 45 درصد نسبت به  در ۹ ماه ابتدای س

مدت مشابه در سال گذشته افزایش یافته است.
ــیدمجید صدری اظهار داشت: شرکت مخابرات  س
ــران عالوه بر تامین پهنای باند الزم و همکاری با  ای
سایر اپراتورها در حوزه های ثابت و سیار، حدود 55 
درصد از بازار اینترنت باند پهن ثابت را در کشور در 

ــتری محور، این سهم بازار را افزایش  ــتیم با افزایش کیفیت خدمات مش اختیار دارد و در تالش هس
دهیم.

وی افزود: در استان های خراسان جنوبی، مرکزی ، ایالم، آذربایجان غربی و اصفهان سهم بازار باند پهن 
مخابرات با فعالیت های انجام شده به بیش از 75 درصد کل سهم بازار بالغ شده است و در مناطق دیگر 

نیز نسبت به دوره های گذشته با افزایش سهم بازار نسبت به میانگین سال گذشته مواجه هستیم.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پایان خاطرنشان کرد: این شرکت با تالش کارکنان در مناطقی 
که صرفه اقتصادی چندانی برای مخابرات وجود ندارد، خدمات خود را ارائه می دهد و وظیفه ملی و 
مسئولیت اجتماعی خود را بر مبنای خدمت رسانی متوازن و یکپارچه در اقصی نقاط کشور به تمام 

هموطنان تعریف کرده است.
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  لزوم تسریع در راه اندازی سامانه ها و ایجاد 
سهولت در ارائه  خدمات به مردم

ترکیه دروازه صادرات محصوالت دانش بنیان ایرانی است

ماهواره »ظفر1« برای قرار گرفتن در مدار تنها 1۲ ثانیه نیاز داشت

ــاوری  فن و  ــی  علم ــاون  مع
ــان این  ــوری، با بی رئیس جمه
ــادرات  ــه دروازه ص ــه ترکی ک
شرکت های ایرانی است، بر لزوم 
تقویت همکاری ایران و ترکیه 
در حوزه شرکت های دانش بنیان 
ــق  ــرورت رون ــر ض ــت و ب گف
زیست بوم نوآوری با همکاری دو 

کشور تأکید کرد.
دکتر سورنا ستاری، در همایش 
شرکت های دانش بنیان و فناوری 
ترکیه و ایران در استانبول با بیان 
این که ایران به کمک شرکت های دانش بنیان توانسته است  تحول تازه ای در اقتصاد خود رقم بزند، افزود:  

تحریم های آمریکا می توانست یک کشور را نابود کند، اما ایران روی پای خود ایستاد.
ــعه زیر  ــاره به جهش علمی ایران در حوزه های مختلف فناوری عنوان کرد ایران آماده توس وی با اش

ساخت ها و همکاری جدی برای انتقال فناوری ها در قالب شرکت های دانش بنیان به ترکیه است.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور تصریح کرد نسل جدید جوانان خالق و کارآفرین در ایران، شکل 
گرفته است که قوانین بین المللی را به خوبی می شناسد و می تواند شریک خوبی برای شرکت های ترکیه 
باشد. معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: ترکیه دروازه صادرات شرکت های ایران است. تعامل 
ــور در یک سال نشان دهنده سطح باالی سیاسی است. اما روابط حوزه  ــای جمهور دو کش میان روس
اقتصادی باید به سطح مطلوب برسد و تا دستیابی به هدف حجم تجاری 30 میلیارد دالری فاصله دارد. 
ستاری در این نشست که میزبان حدود 80 شرکت ایرانی و 200 شرکت ترکیه ای بود، افزود: تحریم ها 
علیه ایران باعث شد تا تولید فناوری های بومی افزایش پیدا کند. حدود 200 شرکت ایرانی برای حضور 

در این همایش اعالم آمادگی کردند اما به دالیلی ما تنها با 80 شرکت حضور پیدا کردیم.
وی با تاکید بر لزوم تقویت روابط اقتصادی دو کشور گفت: ما دارای روابط سیاسی فوق العاده هستیم. باید 

سطح روابط اقتصادی ما نیز به سطح سیاسی برسد.

آذری جهرمی در خصوص دلیل عدم موفقیت 
ماهواره »ظفر1« گفت: 12 ثانیه آخر که باید 
توان موتور ماهواره افزایش پیدا کند نتوانست 
و این موضوع می تواند به کیفیت سوخت، توان 
ــته  موتور و وزن مرحله دوم ماهواره ربط داش
باشد. اگر 12 ثانیه دیگر موتور فعال بود قطعا 

ماهواره در مدار قرار می گرفت.
ــیه جلسه  محمدجواد آذری جهرمی در حاش
هیات دولت، در خصوص زمان پرتاب ماهواره 
»ظفر 2« گفت: طراحی ماهواره »ظفر 2« به 
اتمام رسیده و تست هایش هم انجام شده است. 
این ماهواره همان قابلیت های ماهواره »ظفر1« 
را دارد که البته قدرت دوربین آن افزایش پیدا 

کرده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: خردادماه سال آینده و زمانی که ماهواره بر سیمرغ آماده شود 
اقدام به قرار دادن ماهواره »ظفر 2« در مدار خواهیم کرد. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در واکنش 
ــت داشتن در عدم موفقیت ماهواره »ظفر1« گفت:  به اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر دس
ایشان می تواند از رویاهایش سخن بگوید اما در متن پیام به صراحت عنوان نکرده بود که در این برنامه 
دخالت کرده است و تنها با بازی با واژه ها در تالش بود این مفهوم را القا کند. وی افزود: البته اصال موضوع 
این چنین نیست و ماهواره و سنسورها و چهارچوب های ماهواره بر سیمرغ اطالعات را ثبت کرده اند و 
مشخص است مشکل چه بوده و هیچ ارتباطی بین این موضوع و سرویس های جاسوسی بیگانه دیده 
نمی شود. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در خصوص ماهواره »مصباح« هم گفت: از سال 1380 تا 

االن در یک کشور اروپایی منتظر پرتاب است و هنوز پرتاب نشده است.

ــاد مقاومتی که با  ــتاد اقتص ــه س وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلس
ــاماندهی لجستیک تجاری  محوریت حوزه بازرگانی، مدیریت بازار و س
ــت  ــد، گفت: باید تأمین حقوق حداکثری مردم اولویت نخس برگزار ش
تصمیم گیری ها باشد، لذا تسریع در راه اندازی کامل سامانه ها و ایجاد 
ــهولتی در دریافت نوع خدمات باید در دستور کار قرار  ضمانت های س

گیرد.
رضا رحمانی افزود: راه اندازی سامانه ها در روند کارها باید تسریع ایجاد 
ــیم که نوع خدمات دهی در المان های  ــته باش کند و حتماً دقت داش

طراحی شده کارکردی کاماًل عملیاتی داشته باشند.
وی اضافه کرد: ساماندهی لجستیک تجاری و قابل ردیابی بودن کاالها 
از مرحله تولید و واردات تا مرحله عرضه، دو برنامه اساسی این وزارتخانه 
در این مدت بوده است و در صددیم هیچ کاالی بدون شناسه وارد بازار 

نشود.
وزیر صمت تاکید کرد: سامانه های فعال در حوزه های مختلف صنعت، 
معدن و تجارت به گونه ای تاثیرگذار در روند خدمات دهی خود طراحی 
شده اند که در آینده نیز قابل حذف نخواهند بود و حتماً به عنوان یک 

کار ماندگار در آینده ثمرات بسیار خوبی خواهند داشت.
در این جلسه گزارشی از تقویت نظارت بر بازار کاال و خدمات از مرحله 
ــامانه های مرتبط با آن که تحت مدیریت  تولید و واردات تا مصرف و س

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان هستند؛ ارائه شد.
سامانه اطالع رسانی قیمت کاال و خدمات به منظور اطالع رسانی قیمت 
های رسمی کاال به عموم مردم در شرایط ویژه اقتصادی و ارائه آخرین 
اطالعات معتبر و قیمت های مصرف کننده کاالها از طریق ثبت اطالعات 
ــا با رصد قیمت کاالهای  ــتان ه قیمت کاالهای ضروری به تفکیک اس
ــمول و مدیریت تغییرات قیمتی و ثبت شکایت احتمالی راه اندازی  مش

شده است.
سامانه جامع انبارها به منظور نظارت و مدیریت کارآمد ورودی و خروجی 
ــایی مکان های نگهداری کاال و میزان ورود و  زنجیره بازرگانی و شناس
ــده در کشور و تشخیص مکان و جریان کاالهای  خروج کاالهای انبار ش

فاقد مجوز و قاچاق طراحی و پیاده سازی شده است.
سامانه مجوزها شامل گارانتی و خدمات پس از فروش دیگر سامانه ای 
ــد که با راه اندازی این سامانه استعالم  ــه معرفی ش بود که در این جلس
اصالت گارانتی و خدمات پس از فروش برای مصرف کننده نهایی ممکن 

خواهد شد.
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ــاخص های کیفی  ــرکت مخابرات ایران، با بیان اینکه ش مدیرعامل ش
ــته با بهبود مستمر و پایدار  ــرکت در ماه های گذش ــبکه دیتای ش ش
ــبکه مانند مقدار  ــاخص های کیفی ش ــت: ش همراه بوده، اظهار داش
ــته،  ــا کاهش قابل توجه در ۹ ماه گذش ــگ، jitter و latency ب پین
بهبود کیفیت سرویس های مختلف و تحقق رضایتمندی مشتریان را 

در خدمات ارائه شده به دنبال داشته است.
مهندس سیدمجید صدری، اظهار داشت: بهبود قابل توجه در شاخص 
ــبکه اعم از latency، جیتر و کاهش پینگ، برای اکثر  های کیفی ش
مشتریان اینترنت پرسرعت شرکت در ماه های گذشته محسوس بوده 

و گزارش تحلیلی ۹ ماهه شرکت نیز موید این نکته است.
وی افزود: در همین راستا، راه اندازی سامانه اندازه گیری شاخص های 
کیفی شبکه نقش شایانی در مدیریت متمرکز و پایش مستمر شاخص 

های کیفی شبکه، به صورت متوازن در تمام کشور داشته است.
ــتیم در حوزه  ــرکت مخابرات ایران افزود: در تالش هس مدیرعامل ش
سرویس های تجاری ، حداکثر پایبندی به SLA را با دریافت بازخورد 
ــت های مشتریان تجاری و  ــریع درخواس مراکز تماس 2010 و رفع س

عمده داشته باشیم.
ــی  ــتریان فعال ADSL از کاهش ــدری اضافه کرد: تغییر روند مش ص
ــوری و کاهش زمان  ــازی DNS متمرکز کش ــی ، پیاده س به افزایش
پاسخگویی از 100 به 20 میلی ثانیه از جمله دستاوردهای مهم بخش 
ــرکت مخابرات ایران در ۹ ماه ابتدای سال 13۹8  ــبکه و تجاری ش ش

است.
ــرد: به منظور  ــران در پایان تصریح ک ــرکت مخابرات ای مدیرعامل ش
 ،IP ــتمر کیفیت خدمات و در راستای تحقق شبکه تمام افزایش مس
روند پایش کیفیت و بهینه سازی شبکه در تمام استان ها با نوسازی و 

توسعه شبکه IP در حال اجرا و پیاده سازی است.

ماهی که
گذشت

  بهبود مستمر و پایدار شاخص های کیفی شبکه 
در شرکت مخابرات ایران

اخذ عوارض از دکل های مخابراتی از سال ۹۹

در ساخت داخل به رقم 1.۵ میلیارد دالر تا پایان سال می رسیم

اعضای شورای اسالمی شهر تهران برای نصب و نظارت دوره ای دکل های مخابراتی عوارض تعیین کردند. 
در جلسه شورای اسالمی شهر تهران، الیحه نحوه محاسبه عوارض نصب و نظارت دوره ای در دکل های 
مخابراتی تهران روی میز بررسی شورا قرار گرفت و ناهید خداکرمی گفت: یک کمیته صدور مجوز بر 
نصب دکل های مخابراتی در شرکت ارتباطات شهر فعال است و این در حالی است که این دکل ها توسط 
اپراتورهای مختلف نصب می شود، اما درآمدهای آن صرفا به افراد خاص می رسد و این در حالی است که 

نصب دکل در شهر چهره کل شهر را خراب می کند.
وی با بیان این که براساس این الیحه شهرداری تهران برای بهره برداران حقیقی و یا حقوقی دکل های 
مخابراتی مبالغی را در نظر گرفته است، اظهار کرد: این مبالغ براساس یک فرمول خاص محاسبه می شود 

و شهرداری موظف است ظرف یک ماه نسبت به نظارت بر نصب دکل ها اقدام کند.
وی با بیان این که به طور کلی باید برای نصب دکل در شهر به دلیل عارضه هایی که ایجاد می کنند، 
عوارض تعیین کنیم، گفت: شهرهای دیگر این مهم را انجام دادند، اما  تهران از این درآمد پایدار غافل 
است. همچنین وحید عرب، مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران نیز با بیان این که اخذ 
عوارض از دکل ها بنا به دالیلی باطل شده بود، اما چندی پیش مشهد توانست با رفع مشکالت پیشرو 
به این درآمد پایدار دست یابد، اظهار کرد: ما نیز با همان رویکرد مشهد یک فرمول براساس ارتفاع دکل، 

قیمت منطقه و ضریب کاربری مشخص کردیم.
وی با بیان این که براساس نوع دکل و ارتفاع آن قیمت های ساالنه بین 2 الی 3 میلیون تا 21 الی 22 
میلیون از آنها اخذ می شود، گفت: 7100 دکل در تهران داریم که اگر این رقم را محاسبه کنیم می ببینم 
چه درآمدی نصیب شهرداری می شود و این در حالی است که اجاره زمینی همین دکل ها اگر بر روی 
زمین بود بیش از 70 میلیارد تومان محاسبه شده است. نهایتا اعضای شورای اسالمی شهر تهران به 

الیحه نحوه محاسبه عوارض نصب و نظارت دوره ای بر دکل های مخابراتی تهران رای مثبت دادند.

ــد بر رصد  ــدن و تجارت با تاکی ــر صنعت، مع وزی
روزانه برنامه های صادراتی گفت: اجازه نمی دهیم 
صادرکنندگان با مشکل مواجه شوند و در این راستا 
سازمان توسعه تجارت موظف است مشکالت را حل 
ــت قرارگاه  و فصل کند.دکتر رضا رحمانی در نشس
رونق تولید، افزود: مشکالت اقتصادی کشور فقط به 
تحریم ها مربوط نیست، به ساختار اقتصادی کشور 

باز می گردد.
ــه وجود آمده بر  ــا بیان اینکه باید از فرصت ب وی ب
ــتفاده بهینه شود، تصریح کرد: باید  اثر تحریم ها اس
صادرات به کشورهای هدف صادراتی به خصوص 15 
کشور همسایه جدی گرفته شود. وزیر صنعت، معدن 

و تجارت در ادامه اضافه کرد: سازمان توسعه تجارت، باید هر روز مسایل صادراتی را رصد کند و اجازه 
ندهد که صادرکنندگان مشکلی داشته باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در ادامه سخنان خود در خصوص برنامه های ساخت داخل، 
بیان کرد: انشاهلل ساخت داخل تا پایان سال به رقم 1.5 میلیارد دالر می رسد و اعضای قرارگاه رونق 

تولید نیز در این حوزه کمک کنند و برنامه ها را به صورت جدی پیگیری کنند.
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شاهد حضور پر رنگ صنعت نرم افزار در خودروهای آینده خواهیم بود

همسو با سیاست های وزارت صمت و برنامه های اجرایی ایدرو، سازمان مدیریت صنعتی 
ــت جمهوری و با محوریت ستـــاد توسعــه  با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاس
ــایی و  فنـــاوری های حوزه فضائی »همایش ملی خودروهای آینده« را با هدف شناس
شبکه سازی شرکت های دانش بنیان توانمند در حوزه مربوطه در محل مرکز همایش های 
این سازمان برگزار کرد. ابوالفضل کیانی بختیاری، در این همایش در خصوص تغییرات در 

عصرتحوالت نوظهور با تاکید برصنعت خودرو، به سخنرانی پرداخت.
وی ضمن تشریح مقوله انقالب صنعتی چهارم در عصر تحول دیجیتال؛ مولفه های بنیادین 
ــغلی در  ــاوری های مورد توجه آن در خصوص تغییرات در گروه های ش ــی از فن و برخ
ــت: در صنعت 4.0 شغل های نوظهوری مثل طراح اکوسیستم  صنعت 4.0 اظهار داش
سایبری، متخصص کالن داده و تحلیل داده، آموزش دهنده ربات، معمار فرهنگ مجازی، 
یکپارچه ساز هوش مصنوعی، داده ها و استعدادها، طراح پلتفرم های کسب و کار، طراح 
پلتفرم ها و اکوسیستم آموزشی، متخصص شبکه و زنجیره های بلوکی، متخصص تولید ارز 

دیجیتال، متخصص مدیریت شبکه های اجتماعی و... پدید می آیند.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، ضمن طبقه بندی نسل ها در ایران و جهان اظهار 
داشت: بیش از یک چهارم جمعیت در کشور متعلق به متولدین سال 1370 به بعد یا 
ــل Z است که دارای نیازهای آموزشی جدیدی است که باید مورد توجه و  اصطالحا نس
برنامه ریزی قرار گیرد.وی با مقایسه نسل های مختلف آموزش گفت: در حالی که کاربرد 
رایانه و اتصال به اینترنت و ارسال پیام های الکترونیکی مختص نسل سوم است، ویژگی 
ــل چهارم آموزش بازیابی اطالعات و دارا بودن ظرفیت تعاملی می باشد که در نسل  نس
پنجم آموزش جای خود را به الگوی یادگیری هوشمند و انعطاف پذیر، هوش مصنوعی و 

تحول دیجیتال خواهد داد.
کیانی بختیاری، در خصوص آینده بازار کار با بیان این نکته که 15 شرکت بزرگ جهانی 
ــتخدام کارمند جدید، وجود مدرک دانشگاهی را الزامی نمی دانند تصریح کرد:  برای اس

اقتصاددانان پیش بینی کرده اند که این روند به  مرور زمان همه  گیر شود.
وی آینده بازار کار را تغییر مسیر از مدرک گرایی به خالقیت گرایی دانست و اظهار داشت: 
ساختار کسب و کار ها در عصر تحول دیجیتال پلتفرمی خواهد بود چرا که پلتفرم ها با 
تسهیل تراکنش ها ارزش ایجاد می کنند، درحالی که کسب وکارهای خطی با تولید کاال یا 
خدمات، این کار را می کنند. به  بیان  دیگر، پلتفرم ها با ساختن رابطه و ایجاد تراکنش، ارزش 
خلق می کنند.مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، درباره آموزش در انقالب صنعتی چهارم 
و ویژگی دانشگاه های هوشمند پلتفرمیک گفت: در این دانشگاه ها شاهد افزایش ارتباط 
بین تمام طرف های درگیر در زنجیره ارزش آموزش عالی ) دولت، صنعت، دانشگاه، مردم، 
محیط زیست و ...( و توسعه اکوسیستم آموزشی و نوآوری، ارائه مدارک بین رشته ای، چند 
رشته ای و فرا رشته ای و همچنین آموزش به عنوان خدمت هستیم و موسسات آموزش 
عالی با مسئولیت اجتماعی مشخص و ذینفعان متعدد فعالیت می کنند. کیانی بختیاری، 
با بیان این نکته که در عصر تحول دیجیتال تغییراتی در حوزه آموزش و یادگیری اتفــاق 
می افتد، تاکید کرد: در تحول دیجیتال پیدایش یادگیری مادام العمر و ورای مرزهای زمانی 

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، گفت: چرخه نوآوری به جای تغییرات متداول صنعت خودرو از پنج تا هشت سال به یک سال کوتاه شده است و شاهد حضور پر 
رنگ صنعت نرم افزار در خودروهای آینده خواهیم بود و با توجه به پیشتازی صنعت نرم افزار و صنایع مشابه آن، جای تعجب نیست که شرکت های فناوری عرضه کننده 

محصوالت مصرفی، در حال ورود به صنعت خودرو هستند.

و مکانی خواهد بود. عالوه بر این شاهد پویایی نقش استاد و شاگرد و تعویض نقش آنها 
در زمان های مختلف و پیدایش دانشگاه نسل چهارم و مبتنی بر مسولیت اجتماعی و حل 

مسائل واقعی جامعه و محیط پیرامونی خود، خواهیم بود.
ــازمان مدیریت صنعتی، ضمن معرفی بهترین ارائه دهندگان کسب و کار  مدیرعامل س
پلتفرمی آموزش در جهان در خصوص سیستم های کمک آموزشی الکترونیکی اظهار 
داشت: یکی از جدیدترین آموزش های موثراستفاده از مفاهیم مرتبط با بازی در طراحی 
دوره های آموزشی است. در هم آمیزی فناوری اطالعات، سیستم های شبیه سازی و ارائه 
بازخورد فوری، باعث ایجاد یک فرصت عالی برای افزایش بازدهی آموزش و یادگیری افراد 
در مسائل شبیه به محیط واقعی کسب و کار می شود و دانشگاه های معتبر جهان در این 
زمینه دستاوردهای قابل توجهی دارند.وی از تکنولوژی واقعیت مجازی و تورهای مجازی 

بازدید و به عنوان دیگر سیستم های کمک آموزشی الکترونیکی یاد کرد.
وی تاکید کرد: شرکت های خودروسازی در حال چندملیتی شدن هستند و ۹1 درصد 
ــاز اول جهان صورت می گیرد که در این میان 4 تا  ــط 20 خودروس تولید جهانی توس
ــاز جدید عمدتاً چینی و هندی ظهور کرده اند.کیانی بختیاری در خصوص  6 خودروس
ــتر تازه واردان که اخیراً به صنعت  ــاختار صنعت خودرو افزود: بیش تغییر تدریجی در س
خودرو پیوسته اند، از بین رهبران جهانی فناوری اطالعات هستند و در سال های اخیر ، 
بسیاری از سرمایه گذاری های مشترک و اتحادها بین تازه واردان و بازیگران سنتی صنعت 
خودرو برقرار شده است.وی در خصوص پنج روند فناورانه در خودروهای آینده تصریح کرد: 
در خودروهای الکتریکی شاهد جایگزینی انرژی الکتریکی به جای سوخت های فسیلی 
هستیم، این درحالی است که در خودروهای خودران هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی 
ــازمان مدیریت صنعتی در خصوص  ــد.مدیرعامل س به جای راننده جایگزین خواهد ش
خودروهای خودران و بروز پدیده خودرو اشتراکی تاکید کرد: خودرو اشتراکی ممکن است 
یک موهبت پیچیده برای صنعت خودرو باشد چرا که اکثر خودروهای موجود در سراسر 
ــتفاده واقع می شوند که در یک مسیر کوتاه یا یک مسیر  دنیا برای این منظور مورد اس
مشخص در طول روز جابجا شده و در ۹5 درصد اوقات بدون استفاده باشند و اگر رانندگان 
تصمیم بگیرند از مالکیت خودرو صرفنظر کرده و صرفاً در مواقع الزم از خودرو استفاده 
ــت میزان فروش خودرو کاهش یابد. همچنین شرکت های هم سواری  کنند ممکن اس
)به اشتراک گذاری خودرو( به روشی بهتر می توانند خودروهای بیکار را به مشتریانی که 
نیازمند خودرو هستند تخصیص دهند.وی در خصوص یکی دیگر از روندهای فناورانه در 
خودروهای آینده، از اتصال به اینترنت یا اینترنت اشیاء نام برد که سیستم اشتراک اطالعات 
ــبکه سازی بین خودروهای خودران را امکان پذیر می کند و از مزایای آن می توان  و ش
کاهش تصادفات و ترافیک و همچنین قرار دادن اطالعات شفافی از استهالک قطعات، 
باطری و ... در اختیار تامین کنندگان را برشمرد.کیانی بختیاری در خصوص چرخه فناوری 
از نوآوری تا تولید انبوه تاکید نمود: چرخه نوآوری به جای تغییرات متداول صنعت خودرو 
از پنج تا هشت سال به یک سال کوتاه شده است و شاهد حضور پر رنگ صنعت نرم افزار 
در خودروهای آینده خواهیم بود و با توجه به پیشتازی صنعت نرم افزار و صنایع مشابه آن، 
جای تعجب نیست که شرکت های فناوری عرضه کننده محصوالت مصرفی، در حال ورود 
به صنعت خودرو هستند.وی در خصوص پیش بینی آینده بازیگران صنعت خودرو تاکید 
نمود: شرکت هایی که 25درصد از بودجه تحقیق و توسعه خود را در برنامه های نرم افزاری 
سرمایه گذاری می کنند ، با رشد شدید مواجه خواهند بود. مدیرعامل سازمان مدیریت 
صنعتی در پایان خاطر نشان کرد: سال های 2020 تا 2025 سالهای تعیین کننده برای 
تولید کنندگان و تأمین کنندگان وسایل نقلیه خواهد بود و تغییرات شتابان فناوری و 
قوانین و مقررات جهانی توسعه پایدار روز به روز عرصه را برای تولید خودرو های پاک با 
سوخت های غیر فسیلی تنگ تر می کند و تنها راهی که شرکت ها می توانند همچنان 
انتظارات مشتریان خود را برآورده کنند. پیوند دادن »سخت افزار« یعنی وسیله نقلیه با 

»نرم افزار« یعنی خدمات خواهد بود.
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ICT معرفی جامع سامانه اشتراک و تحلیل اطالعات ساتا در پژوهشگاه

ICT برگزاری رویداد ملی زمینه سازی مشارکت بخش غیردولتی در پروژه های دولت الکترونیک با مشارکت پژوهشگاه

سامانه اشتراک و تحلیل اطالعات ساتا در هفتمین جلسه فروم اشتراک گذاری و تحلیل 
اطالعات تهدیدات سایبری به شکل جامع، معرفی و ارائه شد.

مجریان جلسه هفتم فروم اشتراک گذاری و تحلیل اطالعات تهدیدات سایبری که در 
محل پژوهشگاه ICT برگزار شد، ضمن معرفی و ارائه جامعی از سامانه اشتراک و تحلیل 

اطالعات و پنل های ساتا، به راهکارهای اجرایی برای عبور از چالش ها پرداختند.
ــی از پژوهش های دو سال اخیر را پیرامون  ــانه معدنی در ابتدای این جلسه بخش افس
ــتراک گذاری اطالعات و تهدیدات سایبری که به نتایج سودمندی از جمله سامانه  اش

اشتراک و تحلیل اطالعات منتهی شده بود، ارائه کرد.
تجربیات و راهکارهای اجراشده جهت نتیجه گیری هرچه بهتر از پیاده سازی سامانه 
و اجرای طرح، مبتنی بر نیازمندی های ذی نفعان حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات 
مطرح شد در این ارایه، همچنین اشاره شد که برگزاری جلسات خبرگی و استفاده از 
نظرات فعاالن حوزه ICT کشور در قالب بیش از هزار ساعت جلسه، به منظور لحاظ 
ــا در طرح معماری نهایی از فعالیت هایی بود که در عملیاتی  ــردن این نیازمندی ه ک

نمودن موفق سامانه ساتا نقش بسزایی داشت.

همچنین سامانه ساتا و عمده خدمات ارایه شده آن، به صورت آنالین توسط مهندس 
خواجه الدین، تست و اجرا گردید تا شرکت کنندگان نتیجه تمام مطالب مطرح شده در 

جلسات نشست های قبلی فروم را به صورت عملیاتی و قابل اجرا مشاهده کنند.
ــازمانی و راهبر، نمودارها، تحلیل های مختلف  ــطوح مختلف پنل های عمومی، س س
ورودی ها از مواردی بود که در ادامه تشریح شد و قابلیت های آن مورد بحث قرار گرفت.

شرایط عضویت و استفاده از خدمات پرتال عمومی، تشخیص و اعالن هشدار به ازای 
مخاطرات حوزه ICT، اعالم گستردگی حمالت و شدت و تاثیر آنها به ترتیب اولویت 
برای ذی نفعان مقصد از مواردی بود که تست و قابلیت اجرایی آن در سامانه ساتا به 
ــناریوهای مختلف حمالت و تهدیدات نیز با ورود انواع  نمایش درآمد.امکان اجرای س
اطالعات دریافتی و با فرض یک سناریو به صورت عملیاتی در این جلسه، اجرا و خدمات 

قابل ارایه برای سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی در آن تشریح شد.
ــوزه ICT، امکان  ــت های ذی نفعان ح ــب با درخواس امکان ارایه خدمات متناس
ــت آمــــده در حین اجرای این پــــروژه برای  ــاوره و انتقال تجربیات بدس مش
ــازی سامانه اشتراک گذاری در قلمروهــــای  ــازمان هایی که در صدد پیاده س س
ــیل ها و  ــند، از جملـــه پتانس ــاخت های حیاتــی را دارا می باش دیـــگر زیرس
ــبکه پژوهشکده امنیت دارا می باشد و  ــت که تیم گروه امنیت ش قابلیت هایی اس
ــاتا در قلمروهای نیرو،  ــامانه های متمرکز نظیر س تمام تمهیدات جهت اجرای س
صنعت، بانک و شبکه سالمت به ترتیب اولویت و اهمیت قابل بیان است و انتقال 
دانش فنی در این زمینه منجر به کاهش اتالف انرژی و افزایش سرعت جدی پیاده 
سازی ها خواهد بود. همچنین در این نشست در مورد ذی نفعان و شرکاء در قلمرو 
سایبری نکاتی مطرح شد و جایگاه این سامانه و نحوه تعامل با آن به همراه ورودی 

و خروجی ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ــازی و اجرایی کردن این پروژه به کمک تمام  ــت که نهایی س الزم به یادآوری اس
ــکده امنیت انجام شده است و همکاری و  ــبکه پژوهش تیم گروه فناوری امنیت ش

مساعدت انجام شده قابل تقدیر است.

رویداد ملی زمینه سازی مشارکت بخش غیردولتی در پروژه های دولت الکترونیک با 
مشارکت پژوهشگاه ICT و در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار شد.

ــازمان فناوری اطالعات در این مراسم با  امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس س
ــاخت ورود به قرن جدید محسوب می شود و  ــاره به اینکه دولت الکترونیک زیرس اش
نیازمند آمادگی این زیرساخت ها در کشور هستیم، گفت: ما نمی توانیم با زیرساخت های 
جهان مدرن قهر باشیم و تنها راه گریز ما از وضعیت کنونی، توسعه دولت الکترونیک 

است.
ــال 2005 تاکنون در دولت  ــتیم که رتبه ما از س ــاهد هس وی گفت: با این وجود ش
الکترونیک در میان کشورهای جهان باالی یکصد بوده و تنها در سال 2016 با کمی 

ارتقاء به رتبه 86 رسیدیم.
ناظمی تصریح کرد: رتبه 86 ما در دولت الکترونیک قابل تقدیر نبوده و از وضعیت مورد 
انتظار فاصله داریم، این در حالی است که ما در جایگاه متوسط جهانی قرار داریم و فاصله 
ما با کشورهای منطقه نیز زیاد نیست، بر این اساس باید در رفتار و نگاهمان به توسعه 

زیرساخت های دولت الکترونیک بازاندیشی کنیم.
ــاخص های اصلی توسعه یافتگی را بر مبنای آمارهای  معاون وزیر ارتباطات، یکی از ش
ــاخص مشارکت عمومی و خصوصی در پروژه های دولتی عنوان کرد و گفت:  ITU ش
دانش نوآورانه، یک دانش توزیع یافته است و در انحصار و تمرکز دولت قرار ندارد، بر این 
اساس ما نیز باید شرایط مشارکت بخش غیردولتی را در پروژه های دولت الکترونیک 
فراهم کنیم. به گفته ناظمی، راه برون رفت از شرایط موجود و ایجاد شفافیت، توسعه 
دولت الکترونیک در کشور است تا فضای اعتمادی را برای مشارکت بخش غیردولتی 
در پروژه های دولت الکترونیک فراهم کند. در این مراسم همچنین رضا باقری اصل دبیر 
شورای اجرایی فناوری اطالعات نیز با تأکید بر اینکه دستورالعمل مشارکت و سرمایه 
گذاری بخش غیردولتی در پروژه های دولت در این شورا در سال ۹7 به تصویب رسیده 

است، تأکید کرد: باید زیرساخت های حقوقی برای تحقق این پروژه ها فراهم شود.
ــی در پروژه های دولت  ــارکت بخش غیردولت ــاخت های حقوقی مش وی گفت: زیرس

الکترونیک نیازمند بازنگری است.
باقری اصل تصریح کرد: از اول انقالب تاکنون هیچ مجلسی یک ریال از بودجه حوزه 
ــته است، این در  ــی نداش ارتباطات کم نکرده و تاکنون بودجه جاری این بخش کاهش
حالی است که باید حدود 40 درصد درآمدهای وزارت ارتباطات وارد حوزه ICT شود 
و سرمایه گذاری در این زمینه صورت گیرد اما شاهد هستیم که متأسفانه دولت اجازه 

فعالیت به بخش خصوصی در پروژه ها را نمی دهد.
ــت این رویداد با حضور روسای سازمان فناوری اطالعات و سازمان صنفی  گفتنی اس
ــورای اسالمی، دبیر شورای اجرای فناوری  رایـانه ای، تعدادی از نمایندگان مجلس ش
اطالعات کشور و فعاالن و نمایندگان بخش خصوصی و نیمه خصوصـی برگــزار و در 

پنل های تخصصی به تبیین فرصت ها، توانمندی ها و تجربیات بخش خصوصی اشاره شد.
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بیش از 60 درصد GDP جهانی تا دو سال آینده دیجیتالی شده خواهد بود

انعقاد تفاهم نامه همکاری پژوهشگاه ICT با پژوهشگاه دانش های بنیادی

ICT برگزاری چهار دوره آموزشی مشترک با چهار مرکز تعالی در سطح آسیا و اقیانوسیه توسط پژوهشگاه

یک گام
 به جلو

ــگاه دانش های بنیادی با هدف تبادل  ــگاه ICT با پژوهش تفاهم نامه همکاری پژوهش
اطالعات مورد نیاز پژوهشگران طرفین منعقد شد.در راستای افزایش بهره وری استفاده از 
منابع علمی و فنی و استانداردهای موجود در داخل کشور و همچنین توسعه بسترهای 
اطالعاتی برای استفاده هر چه بیشتر و بهتر همکاران و پژوهشگران، سومین تفاهم نامه 
استفاده و تبادل اطالعات در سال جاری با پژوهشگاه دانش های بنیادی، به امضا رسید. بر 
این اساس، پژوهشگران مستقر در پژوهشگاه می توانند جهت آگاهی و بهره برداری منابع، 
به سایت پژوهشگاه دانش های بنیادی به آدرس www.ipm.ac.ir/fa یا بخش کتابخانه 
آن، منابع موجود در کتابخانه آن پژوهشگاه را مشاهده کرده و در صورت نیاز به دسترسی 

به آن منابع، ضمن هماهنگی از طریق دفتر اسناد و منابع علمی، اقدام کنند.
الزم به ذکر است، امکان دسترسی به پایگاه های استانداردهای بین المللی مطابق مقررات، 
عضویت اعضای طرفین در کتابخانه های دیجیتال یکدیگر به صورت رایگان و کپی از منابع 

اطالعاتی در حد مجاز بخشی از خدمات مورد توافق در این تفاهم نامه است.

جلسه سیزدهم فروم اقتصاد دیجیتال با تمرکز بر دیدگاه های خرد و ویژگی های کلیدی 
ــد که طبق مطالعات مجمع جهانی اقتصاد، تا سال 2022،  این اقتصاد برگزار و اعالم ش
بیش از 60 درصد GDP جهانی دیجیتالی شده خواهد بود.دکتر جمال صوفیه در جلسه 
سیزدهم فروم اقتصاد دیجیتال که در محل پژوهشگاه ICT برگزار شد، با تمرکز بر دیدگاه 
های خرد و ویژگی های کلیدی اقتصاد دیجیتال، هدف از این ارایه را این چنین عنوان کرد 
که در چهار سال گذشته ما درگیر بحث اقتصاد و تحول دیجیتال بوده ایم البته بیشتر در 
سطح کالن و کشوری ولی کم و بیش مباحث ُخرد را هم دنبال می کنیم.وی ادامه داد: 
اهمیت این موضوع ناشی از گزارشی است که مجمع جهانی اقتصاد در اهمیت و وسعت 
اقتصاد دیجیتالی شده ارائه کرده است و در آن اعالم کرده که تا سال 2022 ، بیش از 60 
درصد GDP جهانی دیجیتالی شده خواهد بود.صوفیه گفت: در این گزارش همچنین 
برآورد شده که حدود 70 درصد ارزش جدید خلق شده در اقتصاد، در طول دهه آینده 
مبتنی بر پلتفرم هایی باشد که به صورت دیجیتالی، فعال شده اند. این در حالی است که در 

حال حاضر هنوز، نزدیک 50 درصد جمعیت جهان در اقتصاد دیجیتال هیچگونه مشارکتی 
ندارند.این تحلیلگر و کارشناس حوزه اقتصاد دیجیتال در ادامه این جلسه مباحثی مانند 
اثرات شبکه ای، مدل های زنجیره ارزش، پلتفرم های چند جانبه، کاالهای عمومی، هزینه 
مارجینال، هزینه های سوئیچ کردن و انحصارهای طبیعی را تشریح کرد.وی در همین 
خصوص به کاالها و خدمات دیجیتال بلوک های اصلی اشاره کرد و گفت: کاالها و خدمات 
ــکیل دهنده اقتصاد دیجیتال هستند زیرا طبق تعریف، اقتصاد دیجیتال  دیجیتال، تش
اقتصادی مبتنی برICT مانند اینترنت، گوشی های هوشمند، شبکه های موبایل و بدون 
ــبات و ذخیره سازی ابری، خدمات  سیم، شبکه های فیبر نوری، اینترنت اشیاء، محاس
اشتراکی، اَپ ها و رمز ارزها است.به گفته صوفیه، اقتصاد دیجیتال شاخه ای از اقتصاد است 
که به مطالعه کاالها و خدمات دیجیتال می پردازد که البته بیشتر به طور عام، ما خدمات 
دیجیتال می نامیم زیرا به ندرت نیازی به ایجاد تمایز بین کاال و خدمت دیجیتال هست.
وی همچنین خدمات دیجیتال را شامل هر چیز دیجیتال عنوان کرد و در توضیح کامل تر 
گفت: داده تولید شده توسط کاربران، اپ های دیجیتال، خدمات ارایه شده بر بستر اینترنت 

و ذخیره سازی و پردازش داده بخشی از این خدمات نامیده می شوند.
صوفیه در ادامه این فروم، جنبه های بازارهای دیجیتال از جمله تجارت الکترونیک، بازارهای 
ــبکه و بازار خدمات اطالعاتی را  ارایه و چند مدل کسب و کار از چند  ــی به ش دسترس
چهره شاخص این حوزه را بررسی کرد.این تحلیلگر و کارشناس حوزه اقتصاد دیجیتال 
 Facebook، Airbnb، Bitcoin، Spotify، World of Warcraft، ــزود:  اف
ــاخص در اقتصاد  Wikipedia، Google، Apple و Twitter، به عنوان بازیگرانی ش
دیجیتال به شمار می آیند.طبق اظهارات صوفیه، مهم ترین دارایی این شرکت ها شبکه 
مشتریان شان است و این استفاده ها سبب افزایش اثر شبکه ای می شود که ارزش زیادی 
برای این شرکت ها به همراه می آورد.در پایان این جلسه، پرسش و پاسخ هایی پیرامون 

موضوعات مطرح شده، ارائه گردید.

ــی مشترک با چهار مرکز تعالی در سطح آسیا و  موافقت با برگزاری چهار دوره آموزش
ــی از دستاوردهای این پژوهشگاه در دومین  اقیانوسیه توسط پژوهشگاه ICT، بخش

کمیته راهبردی مراکز تعالی )ITU)CoE ، منطقه آسیا – اقیانوسیه است.
ــردی مراکز تعالی   ــن کمیته راهب ــودی در خصوص دومی ــم طایفه محم ــر مری دکت
)ITU)CoE ، منطقه آسیا – اقیانوسیه که در آذر ماه سال جاری به میزبانی پژوهشگاه 
ICT در تهران برگزار شده بود، گفت: این نشست حاصل فعالیت و تعاملی یکساله توسط 
دفتر آموزش و همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 

با ITU بوده است.
وی افزود: در این نشست مدیران ارشد ITU از ژنو و منطقه آسیا – اقیانوسیه به همراه 
مدیران مراکز تعالی کشورهای ایران، چین،  تایلند، مالزی، کره و هند حضور داشتند و 
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گزارش فعالیت های یک ساله خود در رابطه با دوره های تخصصی آموزشی برگزار شده و 
دوره های آتی را ارائه کردند.طایفه محمودی ادامه داد: عالوه بر آن، پژوهشگاه ارتباطات و 
فناوری اطالعات نیز به عنوان عضو آکادمی ITU، به اعضای نشست، معرفی و حوزه های 

فعالیت این پژوهشگاه و زمینه های همکاری مشترک با سایر مراکز تعالی ارائه گردید.
تأکید بر توانایی بالقوه پژوهشگاه جهت همکاری با مراکز تعالی برای برگزاری دوره های 
آموزشی، کارگاه ها، سمپوزیوم ها، پروژه های مشترک و تبادل متخصصان، مساله دیگری 
 ،ICT بود که توسط مدیر دفتر آموزش و همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه

در این کمیته به آن پرداخته شد
وی در رابطه با دلیل برگزاری این نشست خاطرنشان کرد: مراکز تعالی در این جلسات 
که سالی یکبار تشکیل می شود، این فرصت را دارند تا در مورد فعالیت های خود، تبادل 
تجارب، یادگیری و تقویت همکاری، بحث و تبادل نظر کنند. هدف اصلی کمیته مدیریتی 
ــیا - اقیانوسیه  و  COE نیز، نظارت بر عملکرد مراکز تعالی )ITU)CoE، منطقه آس

ــتای اهداف  ــط مراکز تعالی به  عنوان اهرمی در راس ارتقاء آموزش های تخصصی توس
ITU است.

ــردی مراکز تعالی   ــن کمیته راهب ــتاوردهای دومی ــاره به دس ــه محمودی با اش طایف
)ITU)CoE، منطقه آسیا – اقیانوسیه، برای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 
ــت با برگزاری چهار دوره آموزشی مشترک با چهار مرکز تعالی در  گفت: در این نشس
ــطح آسیا و اقیانوسیه مشتمل بر کشورهای ایران، مالزی، چین و هند موافقت شد.  س
همچنین مدیریت دوره ای سال 2020 کمیته COE  ITUمنطقه آسیا و اقیانوسیه به 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات واگذار و دکتر احمد رضا شرافت به سمت مدیر 

دوره ای سال 2020 مراکز تعالی آسیا و اقیانوسیه ITU  انتخاب گردید.
 ،ICT طبق اظهارات مدیر دفتر آموزش و همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه
نشست حضوری بعدی کمیته راهبردی در سه ماهه چهارم سال 2020 خواهد بود که 

مالزی میزبانی این دوره را بر عهده گرفته است.

ICT 5  در پژوهشگاهG برگزاری چهل و یکمین جلسه فروم نسل پنجم اطالعات با موضوع سرویس های الزام آور برای ایجاد

چهل و یکمین جلسه فروم نسل پنجم ارتباطات در حالی برگزار شد که سرویس های 
الزام آور برای ایجاد این فناوری تشریح شد.

چهل و یکمین جلسه فروم نسل پنجم اطالعات با موضوع سرویس های الزام آور برای ایجاد 
5G در محل پژوهشگاه ICT برگزار شد.

ابتدا رضا بحری مدیر گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار پژوهشگاه ICT با اشاره کوتاه به 
سابقه ای از خدمات و سرویس های ناشی از فناوری نسل پنجم ارتباطی و جذابیت هایی 
که سرویس های نوین برای کاربران دارند، عنوان کرد: روند رو به رشد استفاده از اینترنت بر 
بستر شبکه های بی سیم در طی سال های اخیر با ظهور کاربردهای متنوع در صنعت، شامل 
اتصال وسایل بسیار زیاد به همدیگر بر بستر اینترنت و نیاز به ارسال ویدیو با حجم باال و 

بالدرنگ نیاز روزافزون به ارتقا شبکه های بی سیم را الزامی می کند.
ــتر ارائه، سرویس های متنوعی را فراهم می سازند که شامل  ــبکه ها بس وی افزود: این ش
سالمت بر بستر موبایل، حمل ونقل بر بستر موبایل، بخش های انرژی، تجارت و آموزش 

بر بستر موبایل خواهند بود.
به گفته بحری، این حجم وسیع اتصاالت و تنوع بسیار زیاد آنها، نیازمند تضمین کیفیت های 
متنوعی است که نسل جدید شبکه های ارتباطی 5G با فناوری های جدید از قبیل واسط 
رادیویی جدید و دسترسی رادیویی به این چالش ها باید پاسخ دهد. لذا تمرکز اصلی این 

نشست بر سرویس هایی است که ضرورت دستیابی به این فناوری را تبیین می کند.
مدیر گروه ارتباطات رادیویی ثابت و سیار پژوهشگاه ICT همچنین اشاره کرد که با توجه 
ــگاه ICT در خصوص ورود به موضوع  به تکلیف وزیر ارتباطات و تاکید رئیس پژوهش
خودروهای هوشمند)متصل و خودران(، که در این جلسه هم به آن پرداخته می شود، تا 
کنون چند جلسه در پژوهشگاه برگزار شده است و به زودی نیز نشست تخصصی با حضور 

بازیگران اصلی زیست بوم خودروهای هوشمند در پژوهشگاه برگزار خواهد شد.
  چگونگی الزام حرکت به سمت نسل پنجم ارتباطی

دکتر جهانگیر دادخواه چیمه، عضو هیات علمی پژوهشگاه ICT نیز در ادامه با اشاره به 
محورهای اصلی نشست گفت: هدف از این جلسه فروم بررسی کاربرد 5G برای موضوعاتی 
از جمله شهرهای هوشمند و کالن داده  ها، ارتباطات خودرویی، سرویس های پرسرعت 

ویدئویی، اینترنت اشیا، واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و ... می باشد. به این معنا که این 
سرویس ها چگونه شبکه های مخابراتی را ملزم به حرکت به سمت نسل پنجم ارتباطی 

می کنند.
دادخواه با بیان اینکه از جمله مواردی که در این جلسه به آن اشاره شد شهرهای هوشمند 
است، در این خصوص گفت: در شهر هوشمند خدماتی از جمله حمل و نقل، سالمت، 
نیرو، ساختمان های هوشمند و دولت هوشمند ارائه می گردد که باید توسط شبکه نسل 

جدید پشتیبانی شوند.
وی گفت: به عنوان مثال برای سرویس حمل و نقل هوشمند می توان به کنترل جاده ای 
نظیر ثبت سرعت و موقعیت، تشخیص مسیر و یا شمارش تعداد خودرو، سطوح مختلف 
خودرانی، امنیت، راهیابی یا رفع عیب هوشمند اشاره کرد که این سرویس ها نیز باید توسط 

شبکه 5G پشتیبانی شوند.
M2M اینترنت اشیا و تفاوت آن با  

عضو هیات علمی پژوهشگاه ICT همچنین به اینترنت اشیا اشاره و اظهار کرد: در اینترنت 
اشیا، اتصال دستگاه ها با هم و ناشی از سنسورهاست که می تواند بین اجزای مختلف از 

طریق شبکه اینترنت برقرار شود.
وی در خصوص تفاوت اینترنت اشیا و M2M نیز گفت: در اینترنت اشیا ارتباط به صورت 
عمل و عکس العمل با استفاده از سنسورها می باشد حال آنکه در ارتباطات M2M ارتباط 
بدون استفاده از اینترنت و با استفاده از کانال محلی که بین چند گره مرتبط ایجاد شده 

است، برقرار می گردد.
دادخواه با ارائه آماری از مصرف ترافیک IoT و M2M خاطرنشان کرد: نتایج نشانگر رشد 
و توسعه نیازمندی های مختلف مرتبط با فناوری نسل پنجم ارتباطات است. این پژوهشگر 
ارتباط در حمل و نقل جاده ای را به سه گروه نقلیه به شخص، نقلیه به نقلیه و نقلیه به 

زیرساخت تقسیم کرد.
5G نیازمندی های کالن داده ها در  

وی همچنین به مبحث کالن داده در این خصوص اشاره و اظهار کرد: منابع و مولدهای 
ترافیک کالن داده ها می تواند شبکه های اجتماعی، تراکنش های بانکی، فهرست و قیمت 
اجناس موجود در فروشگاه ها، انبارداری، داده های مانیتورینگ مسیرها و ... باشند و این 
حجم و پراکندگی داده ها نیاز به درگاه های بی شمار در 5G را تبیین می کند. البته این 
ــتخراج شده از آن را به منظور تحلیل و کسب راهبردهای آینده به  اطالعات و دانش اس

کار می گیرند.
دادخواه، نیازمندی  های کالن داده ها را اینگونه برشمرد: تامین ترافیک با سرعت باال و 
تاخیر کم، تجمیع کننده ها و سرورهای حجیم جهت ذخیره و بازیابی اطالعات، بخشی 
از نیازمندی های این فناوری است؛ البته نیاز به نرم افزارها و اپلیکیشن های قدرتمند 
جهت تحلیل و استخراج دانش از داده نیز از جمله نیازمندی های بخش نرم افزاری در 

سیستم های نسل آینده است.
در این جلسه همچنین ساختارها و معماری های پیشنهادی از سوی شرکت های مطرح و 
سازمان های متولی استاندارد در حوزه های هسته و دسترسی 5G نیز برای پشتیبانی از 

سرویس ها و خدمات مطرح شده در این جلسه ارائه و بررسی شد.
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دکتر لیال محمدی، رییس پژوهشکده فناوری ارتباطات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری 
ــکده برای ارتقای فعالیت های پژوهشی و خدمات  اطالعات پیرامون اقدامات پژوهش
مشاوره ای، توضیح داد: پژوهشکده فناوری ارتباطات به عنوان میراث دار اصلی مرکز 
ــز و بروز و همچنین اعضای  ــگاه های مجه تحقیقات مخابرات ایران، بر پایه آزمایش
هیات علمی و پژوهشگران متخصص و متعهد و با همکاری دانشگاه ها و شرکت های 
ــت اجرا  ــازی را به عنوان یکی از محورهای اصلی کاری در دس دانش بنیان، بومی س
ــامانه سوییچ چند رسانه ای 10  ــاخت س دارد که از آن جمله می توان به طراحی و س
هزار شماره ای مبتنی بر IP، سامانه اندازه گیری تشعشعات الکترومغناطیسی، سامانه 
ــتگاه های زمینی و محموله های مخابراتی  ــل و پردازش داده های ترافیکی، ایس تحلی

ماهواره ای و ... اشاره کرد.
ــریع فناوری و مسوولیت های وزارت ارتباطات و  وی ادامه داد: با توجه به تغییرات س
سازمان های تابعه در راستای فراهم کردن زیرساخت های مقرراتی و شبکه ای جهت 
رفع نیازهای ملی در حوزه ارتباطی، مشاوره های پژوهشی در حوزه فناوری های نوین 

نیز از دیگر فعالیت های مهم پژوهشکده می باشد.
ــکده در این راستا رصد فناوری های  ــان کرد: فعالیت های عمده پژوهش وی خاطرنش
نوین و استخراج نقشه راه بومی سازی فناوری است که از جمله فعالیت های دیگر این 
 ،IoT 5، اینترنت اشیاء یاG  پژوهشکده است. موضوعاتی همانند نسل پنجم ارتباطات یا
فناوری های کوانتومی حوزه فاوا، فناوری های نوری و رادیویی و ماهواره ای نسل آینده 
نیز  از این دسته می باشد. همچنین فناوری های  CloudوSDN/NFV با توجه به 
رشد سریع نقش نرم افزار در حوزه ارتباطات نیز موضوعاتی هستند که مورد توجه این 

پژوهشکده قرار گرفته است.
 5G آخرین فعالیت های حوزه ، ICT رییس پژوهشکده فناوری ارتباطات پژوهشگاه

در پژوهشکده را در محورهای ذیل تشریح کرد:
ــل پنج ارتباطات فعالیتی را با عنوان  ــال 13۹3 در حوزه نس ــکده از س الف( پژوهش

»شناسایی و تحلیل فناوری ها و جهت گیری های مرتبط با نسل پنجم« آغاز کرد.
ــتخراج راهبردها و اقدامات اجرایی و  ب( انجام پروژه »تدوین برنامه جامع 5G و اس

تدوین RFP پروژه های پژوهشی مرتبط« در سال 13۹5 صورت گرفت.
ج( انجام پروژه »بررسی فنی و اقتصادی 5G و نحوه ارایه خدمات آن در کشور« در 

سال 13۹6 در دستور کار قرار گرفت.
ــایی و تحلیل  ــکده ضمن شناس ــان کرد: با انجام این پروژه ها پژوهش وی خاطرنش
فناوری های مرتبط با نسل پنجم و پس از بررسی مطالعات تطبیقی این حوزه و پیش 
بینی ضریب نفوذ 5G در کشور و مدل های کسب و کار جدیدی که از گسترش این 

باید با الگوبرداری از کشورهای پیشرو در 5G، از تحمیل هزینه های مضاعف و هدر دادن منابع فعلی جلوگیری کرد
رییس پژوهشکده فناوری ارتباطات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات:

رییس پژوهشکده فناوری ارتباطات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: حرکت به سمت 5G فازها و سناریوهای مختلفی دارد. با توجه به هزینه های باالی پیاده 
سازی کامل 5G، بسیاری از کشورهایی که به سمت 5G حرکت کرده اند تالش نموده اند که از سناریوهای کم هزینه تر مانند نوسازی بخش رادیویی به منظور تحویل نرخ 

داده باالتر در نواحی پر تراکم )مانند استادیوم، فروشگاه، بازار و...( با گسترش سلولهای کوچک برای مشتریان استفاده کنند.

ــود، تدوین برنامه جامع 5G شامل  ــب و کارها ایجاد می ش فناوری در صنایع و کس
ــی مرتبط را به انجام  راهبردها و اقدامات اجرایی و تدوین RFP پروژه های پژوهش
ــاند. تاثیر 5G بر GDP و بر رشد اقتصادی کشور از دیگر اقدامات این پروژه ها  رس
ــاخت ها، طیف فرکانسی  ــت. عالوه بر آن مدلهای گذار از 4G به 5G، زیرس بوده اس

مورد نیاز، موارد اشتراک گذاری و بازیگران جدید نیز مورد بررسی قرار گرفت.
ــکده در حال پیاده  دکتر لیال محمدی ادامه داد: عالوه بر فعالیت های فوق، پژوهش
سازی بستر تست جامع شبکه 5G  با همکاری اپراتورها و شرکت های دانش بنیان 
ــت برخی از آلگوریتم های هوش مصنوعی به  ــد. در حال حاضر امکان تس می باش
ــبکه مخابراتی سلوالر مهیا شده است. همچنین پژوهشکده  منظور بهینه سازی ش
برنامه منظمی برای نشست های تخصصی در حوزه 5G را با عنوان فروم نسل پیشرو 
ارتباطات )5G( در دستور کار خود دارد که تا کنون طی 4 سال گذشته  41 جلسه 

آن برگزار شده است.
وی پیرامون ضرورت حرکت به سمت 5G، گفت: با توجه به اینکه 5G یک مفهوم 
و فناوری تحول آفرین است بخشی از سرویس های آن را می توان از طریق فناوری 
ــمت 5G فازها و سناریوهای مختلفی دارد. با  ــازی نمود. حرکت به س 4G پیاده س
توجه به هزینه های باالی پیاده سازی کامل 5G، بسیاری از کشورهایی که به سمت 
5G حرکت کرده اند تالش نموده اند که از سناریوهای کم هزینه تر مانند نوسازی 
بخش رادیویی به منظور تحویل نرخ داده باالتر در نواحی پر تراکم )مانند استادیوم، 

فروشگاه، بازار و...( با گسترش سلولهای کوچک برای مشتریان استفاده کنند.
دکتر لیال محمدی پیرامون آزادسازی طیف فرکانسی در پیاده سازی 5G هم گفت: 
محدوده طیف فرکانسی در 5G در باندهای مختلفی تعریف شده است. اما باندهای 
مشهور مورد استفاده، 700 و 3500 مگاهرتز و همچنین باند موج میلیمتری حوالی 
ــورها نیز 5G را در باند 3500 مگاهرتز راه  ــد. اکثر کش 24 تا 28 گیگاهرتز می باش
ــیاری از کشورها هنوز آزادسازی باند 700  ــت که در بس انداخته اند. الزم به ذکر اس

مگاهرتز که بطور سنتی برای پخش تلویزیونی استفاده می شود انجام نگرفته است.
ــد، باندهای 4G که به طور  ــته باش وی ادامه داد: اگر نیاز جدید طیفی وجود نداش
ــده اند در صورت وجود دستگاههای ساخته شده در این  ــترک با 5G تعریف ش مش
  4G 5 را بر روی همان فرکانس هایG باندها و فراگیر بودن آن، اپراتورها می توانند

پیاده سازی نمایند.
وی تاکید کرد: بر اساس پیش بینی های جهانی نسل پنجم ارتباطی کسب و کارهای 
ــیاری را می تواند راه اندازی نماید. همچنین توسعه صنایع جانبی نیازمند نسل  بس
جدید ارتباطات سیار می باشد. با توجه به حرکت اپراتورهای مطرح جهانی به سمت 
5G می توان با الگو گرفتن از آنها برنامه ریزی برای توسعه تدریجی 5G در کشور 
ــتابزدگی و تحمیل  ــیدن به مزایای آن از ش را طوری مدیریت نمود که عالوه بر رس

هزینه های مضاعف و هدر دادن منابع فعلی مخابراتی جلوگیری نمود.
رییس پژوهشکده فناوری ارتباطات پژوهشگاه ICT در پیشنهاد به بخش دولتی و 
اپراتورها در حوزه 5G گفت: در فرصت باقیمانده تا حضور کامل شبکه 5G در جهان، 
باید بخش های دولتی به ویژه سازمان تنظیم مقررات، قوانین مورد نیاز برای حضور 
این فناوری در کشور را مانند باندهای فرکانسی، آزادسازی باندهای قدیمی و نظایر 
آنها را تدوین نمایند. همچنین اپراتورهای دولتی و خصوصی زیرساخت های الزم را 
به تدریج فراهم کرده و بسترهای تست و پایلوت به منظور ارزیابی شبکه ها و کارایی 
تجهیزات را ایجاد نمایند. صنایع جانبی نیز باید در زمینه بروز سازی و افزایش سطح 
ــتفاده از ظرفیت این فناوری در توسعه و ایجاد کسب و کارهای  دانش خود برای اس

جدید تالش کنند.

زهرا طاهری
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گام های چندگانه پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات در کاربردی شدن اینترنت اشیاء 

  چرایی ورود پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات به موضوع 
اینترنت اشیاء

ــاید به جرات می توان گفت که بدون تحقیق و پیمایش، نمی توان شاهد نمود  ش
ــیا به عنوان یک فناوری در  ــتاندارد از فناوری اینترنت اش ــد قابل قبول و اس و رش

دسترس مردم، بود.
ــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان بازوی پژوهشی وزارت ارتباطات  پژوهش
ــی از پروژه های محوری و  ــور، یک ــعه فناوری ICT کش ــران نوآوری و توس و پیش
ــدد راهبردی و  ــاص داده و پروژه های متع ــیا اختص ــود را به اینترنت اش کالن خ
ــت. در این راستا پیمایش  کاربردی در حوزه های مختلف کاربری را اجرا نموده اس
ــتین گزارش ها و  ــال ۹3 آغاز و نخس ــور را از اواخر س وضعیت این فناوری در کش
دستاوردهای پژوهشی را ابتدای سال ۹4 ارائه کرد. صنعت اینترنت اشیا، شناسایی 
ــیا و کاربردهای آن،  ــز تحقیقاتی، چالش ها و راه حل ها در امنیت اینترنت اش مراک

بخشی از این گزارش ها در همان سال بودند.

ــاوری اطالعات،  ــگاه ارتباطات و فن ــت و ظرفیت پژوهش ــی با توجه به موقعی حت
مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در همین خصوص، پیرو 
ــگاه ICT مسئولیتی برای انجام و تکمیل یکی از پروژه های  دستوری، به پژوهش
ــهر هوشمند )خودروی هوشمند( محول کردند که این پژوهشگاه نیز در آستانه  ش

برگزاری همایشی در همین راستا می باشد.
دکتر وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه ICT نیز پیش از این ضمن تاکید بر اهمیت 
هوشمندسازی شهرها، اظهار کرد: رویداد شهر هوشمند مقوله ای است که طبیعتا 
در تمامی شهرها کمابیش اجرا شده و قابل رقابت است اما پیشگامی در این حوزه 
باعث ایجاد محرک قوی تری در فعالیت ها خواهد شد و ما در ابعاد مادی و معنوی، 
ــترکی تعریف و  ــمند، کارهای مش ــهر هوش آمادگی داریم تا در رویداد ترکیبی ش

اجرایی کنیم.
ــوی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به  وی افزود: البته طی ماموریتی که از س
ــد، به موضوع شهر هوشمند و اینترنت اشیاء ورود کردیم و شهرداری  ما محول ش

تهران هم از این مقوله استقبال کرد.
ــالید محدود کرد، بلکه باید در خدمات  به گفته یزدانیان، نباید IoT را به چند اس
ــکل واقعی قابل لمس باشد. لذا هم می توان  ــهری خودش را نشان دهد و به ش ش
بخش خصوصی را در این عرصه به سازمان های فناوری اطالعات وصل کرد و هم 
ــارکت داشت.  ــی، درآمدزایی کرده و در آن مش در بخش هزینه ها با ایجاد سرویس
ــئوالن فعال در کالن شهرها را  حتی در حوزه پارک علم و فناوری هم حمایت مس

نیاز دارد تا کارها به سطح ایده آل برسد.

ICT گذری بر اقدامات و عملکردهای پژوهشگاه  
ــالتی که پیرامون تحقق شهری  ــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات برای رس پژوهش
ــمینارهایی با  ــمند و مبانی آن بر دوش دارد، عالوه بر برگزاری کارگاه ها و س هوش
ــارکت گروه های مختلف درباره اینترنت اشیا، در جلساتی مشترک با  عناوین و مش
ــهرداری ها و دانشگاه ها، اقدام به تدوین تفاهم نامه ای در راستای جمع آوری و  ش

تحلیل داده های مربوط به شاخص های عملکردی شهرهای هوشمند کرده است.
ــهد و  ــهرداری مش ــازمان فناوری اطالعات و ارتباطات ش ــه همکاری س تفاهم نام
ــت که به  ــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات یکی از همین تفاهم نامه ها اس پژوهش
ــهرهای  ــاخص های عملکردی ش منظور جمع آوری و تحلیل داده های مربوط به ش
هوشمند برای شهر مشهد، به امضا رسیده است.موضوع این تفاهم  نامه همکاری در 
جمع آوری و تحلیل داده های مربوط به شاخص های عملکردی شهرهای هوشمند 
ــتاندارد اتحادیه بین المللی مخابرات است و  ــهر مشهد، بر اساس روش اس برای ش
ــاخص های عملکردی  ــداف مطالعه و تکمیل داده های مورد نیاز برای ارزیابی ش اه
ــهر مشهد، ارزیابی شاخص های عملکرد کلیدی جهت ارائه به ITU  و تعامل با  ش

 ICT شاید شهرهای هوش�مند یکی از بارزترین مصادیقی باشد که پژوهشگاه
 IoT توانس�ته است به واسطه آن، به زیرساخت وضعیتی اینترنت اشیا یا همان
بپردازد؛ لذا دستاوردهای این پژوهشگاه بیانگر ظرفیت هایی است که می تواند به 

هوشمندسازی خدمات شهری کمک کند.
تشخیص نشتی در شبکه آبرسانی با استفاده از فناوری NB-IoT در سوئیس، 
اقدام به س�اخت یک ش�هر هوش�مند با ظرفیت ۲000 نفر برای آزمایش هوش 
مصنوع�ی، ربات ها و اتومبیل های خودران در ژاپن، ردیاب�ی اموال و دارایی ها به 
کمک شبکه اینترنت اشیا Sigfox توسط یک شرکت فرانسوی و نوآوری هایی 
از این قبیل، مصادیقی هستند که مفهوم شهر هوشمند را بیش از پیش ملموس 
کرده اند. البته از روزی که اینترنت به یک جزء جدایی ناپذیر از زندگی مردم تبدیل 
شد، زمزمه مشاهده شهرهایی با تکنولوژی و نوآوری های حاصل از اینترنت داده 
می شد و امروز آن وعده در سراسر دنیا و به شکل و سیاق خاص خود، ظهور کرده 
و موضوع اینترنت اشیا و اقسام نمود آن در جامعه را به یکی از محورهای اصلی 

مجموعه های مخابراتی و فناوری اطالعات تبدیل کرده است.
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ITU در جهت تایید  فرآیند ارزیابی را دنبال می کنند.
ــازمان فناوری اطالعات  ــق اظهارات رجائیان مدیرعامل و عضو هیات مدیره س طب
ــگاه یک پل ارتباطی مجموعه های شهری با  ــهرداری مشهد، پژوهش و ارتباطات ش

نهادهای رسمی و بین المللی است.

  سابقه فعالیت های پژوهشگاه ICT به همکاری دوسویه با فعاالن 
شهر هوشمند  می انجامد

پژوهشگاه ICT همچنین بارها در جلسات و کارگاه های مختلف، آمادگی خود را 
برای همکاری و کمک به رشد و توسعه پروژه های شهر هوشمند اعالم و با حضور 
ــگاهی و ارائه خروجی دستاوردهایی در همین زمینه،  در رویدادهای بزرگ نمایش
ــازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری تهران را  ــایر عالقمندان مانند س س

آماده مذاکره کرده است.

ــهرداری تهران یکی از افرادی بود که با مشاهده  ــازمان ش فرجود مدیرعامل فاوای س
دستاوردهای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات در نمایشگاه هفته پژوهش، عنوان 
کرد: مراکزی مانند پژوهشگاه که روی پروژه های کاربردی تمرکز دارند می توانند روی 
مسائل مختلف 5G، کالن داده و هوش مصنوعی به شهرداری ها برای مدیریت شهری 

کمک کنند.
ــهر  ــگاه ICT و برنامه ما در حوزه ش ــتاوردهای پژوهش وی افزود: با توجه به دس
ــودمندی برسیم. لذا  ــمند، می توانیم در قالب یک تفاهم نامه، به همکاری س هوش

امیدواریم به زودی تفاهم نامه ای با این مرکز تحقیقاتی داشته باشیم.

  مشهد؛ نمونه ای بارز از خدمات هوشمندسازی
ــهد در حوزه فناوری اطالعات ویژگی برتری نسبت به سایر کالن شهرها  ــهر مش ش
دارد و مصداق آن را می توان از آمار استفاده نرم افزار »من کارت« متوجه شد که 
ــهر با جمعیت 3 میلیون نفری، دارای 5 میلیون »من کارت« است و این را  یک ش
ــمند برای زائران در کنار شهروندان  ــازی شهر هوش می توان به معنای فرهنگ س

مقیم دانست.
ــازمان فناوری اطالعات و  ــان مدیرعامل و عضو هیات مدیره س محمدجواد رجائی
ــهرداری مشهد در این خصوص گفت: حضور 30 میلیون نفری زائران  ارتباطات ش
ــهر در برخی مقاطع زمانی، یکی از ویژگی هایی است که به توسعه شهر  در این ش
هوشمند کمک می کند. به عنوان مثال ما در سطح شهر استفاده از QRها را برای 

انجام تمام خدمات پرداختی، فرهنگ سازی کردیم.
وی از اجرای سرویس شهرداری الکترونیک در مشهد خبر داد و گفت: همزمان با 
ــهرداری بر روی مراجعین بسته  ــرویس، درب تمام طبقات در ش راه اندازی این س

شده و فقط در طبقه اول برخی خدمات حضوری ضروری پاسخ داده می شود.

پژوهش��گاه ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات برای رس��التی که 
پیرامون تحقق ش��هری هوش��مند و مبانی آن بر دوش دارد، 
عالوه بر برگزاری کارگاه ها و سمینارهایی با عناوین و مشارکت 
گروه های مختلف درباره اینترنت اشیا، در جلساتی مشترک با 
شهرداری ها و دانش��گاه ها، اقدام به تدوین تفاهم نامه ای 
در راستای جمع آوری و تحلیل داده های مربوط به شاخص های 

عملکردی شهرهای هوشمند کرده است.

ــرویس شهرداری الکترونیک از بسیاری مفاسد خرد  به گفته این مقام مسئول، س
ــکالت  ــود در کمترین زمان به مش و کالن جلوگیری می کند و می تواند باعث ش

شهری مردم رسیدگی کرد.
رجائیان تاکید کرد: فضای پذیرندگی امکانات هوشمند در شهر مشهد فراهم شده 
ــا کمک قابل توجهی به ما  ــی تواند در زمینه ارزیابی ه ــگاه ICT م و ورود پژوهش
داشته باشد تا در نهایت بتوانیم ضمن ایجاد برند، یک فضای رقابتی سیستماتیک 

به وجود آوریم.

ICT طرح »مگاسیتی«ها در کارگاه های »گروه مطالعاتی ۲0« پژوهشگاه  
ــکیل گروه  ــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات با تش ــالوه بر اقدامات فوق، پژوهش ع
ــی و تحقیق پیرامون شهر هوشمند و اینترنت اشیا  مطالعاتی 20، تصمیم به بررس
گرفت و طی اقدامی، در کارگاه های دو روزه، گزارشی از اقدامات و پژوهش های 5 
ماه اخیر خود ارائه کرد. »قابلیت های همکاری سیستم اینترنت اشیا«، »شبکه های 
ــاخت های کلی برای شهر هوشمند« و »شاخص  ــیا«، »زیرس اجتماعی اینترنت اش
ــمند« عناوین تخصصـــی این  ــنجش عملکردی KPI شهرهای پایدار و هوش س

کارگاه ها بود.
ــعه  ــزاری کارگاه ها به توس ــود که برگ ــش مطرح ش ــت این پرس حال ممکن اس
ــازی چه کمکی کند؟ که دکتر مهدی  ــمند و خدمات هوشمندس ــهرهای هوش ش
ــگر حوزه پارادایم های نوین در صنعت جابجایی شهر هوشمند، در  اوجانی پژوهش
ــک بررسی مباحث زیرساختی از قبیل اینترنت اشیا،  این خصوص گفت: بدون ش
ــگاه یک امر حیاتی و ضروری است زیرا این  ــوی پژوهش کالن داده ها و 5G از س
مجموعه به عنوان بازوی پژوهشی و پیشرو در پژوهش های صورت گرفته، می تواند 
فرایند آزمون و خطا را به حداقل رسانده و به تطبیق روال ها، سامانه ها و فرایندها 

با استانداردهای بین المللی کمک شایانی کند.
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سال گذشته 313 میلیارد تومان سرمایه در بازار اکوسیستم نوآوری جذب شد

آمادگی صندوق نوآوری و شکوفایی برای ایجاد صندوق مشترک بین المللی برای سرمایه گذاری خطرپذیر

ــکوفایی گفت: در یک سال گذشته حدود 313  رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و ش
میلیارد تومان سرمایه به بازار اکوسیستم نوآوری جذب شده است و پیش بینی می کنیم در 

آینده نزدیک ابزارهای سرمایه گذاری در صندوق، جایگزین ابزار وام و تسهیالت شود.
دکتر علی وحدت، در نشست هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی که با حضور وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات در عمارت کاله فرنگی این وزارتخانه برگزار شد، در سخنانی 
عملکرد یک سال گذشته صندوق را تشریح کرد و گفت: در یک سال گذشته آمار صدور 
ضمانت نامه برای شرکت های دانش بنیان رشد قابل توجه 23 برابری نسبت به عملکرد 
ــته است. در زمینه مطالبات واخواستی نیز با وصول مطالبات و اعمال  کل صندوق داش

فرآیندهای نظارتی، نسبت مطالبات غیر جاری از 18 به 8 درصد کاهش یافته است.
ــترین متقاضیان صندوق نوآوری و  ــرکت های دانش بنیان در حوزه ICT را بیش وی ش
شکوفایی عنوان کرد و در مورد مدل های سرمایه گذاری در صندوق نوآوری گفت: به طور 
متوسط  40 درصد از عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی در زمینه تسهیالت و صدور 
ضمانت نامه در حوزه شرکت های دانش بنیان فعال در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات 
است. در زمینه سرمایه گذاری سه مدل برای مشارکت صندوق در سرمایه گذاری وجود دارد 
که یکی، مدل هم سرمایه گذاری با صندوق پژوهش و فناوری، دیگری مشارکت در ایجاد 

صندوق های جسورانه بورسی و در نهایت مشارکت در تاسیس صندوق پژوهش و فناوری 
است. برای چرخه عمر شتابدهنده ها و شرکت های دانش بنیان نیز ابزارهایی طراحی و 

تدوین شده است تا در هر مرحله در کنار اکوسیستم نوآوری باشیم.
ــکوفایی ضمن اشاره به رفع مشکل تامین مالی شرکت های  رئیس صندوق نوآوری و ش
بزرگ از طریق انتشار صکوک نوآوری خاطرنشان کرد: شرکت هایی که به مبالغ باالی 100 
میلیارد نیاز داشته باشند با توافقی که در بورس وجود دارد می توانند در بورس، اوراق نوآوری 
عرضه کنند و نقش صندوق در این زمینه به عنوان ضمانت و از طریق بانک های عامل 
خواهد بود.دکتر وحدت در مورد بیمه سرمایه گذاری که در سال آینده بهره برداری خواهد 
شد نیز اظهار کرد: برای جذب سرمایه گذاران در اکوسیستم نوآوری بیمه سرمایه گذاری را 
تدوین کردیم تا اگر شرکتی نیاز به جهش بزرگ داشته باشد از طریق این ابزار قابل انجام 
است.وی در مورد میزان جذب سرمایه در اکوسیستم نوآوری در سال گذشته هم اظهار 
کرد: در یک سال گذشته حدود 313 میلیارد تومان سرمایه در بازار اکوسیستم نوآوری 
جذب شده است و پیش بینی می کنیم که در آینده نزدیک ابزارهای سرمایه گذاری در 
صندوق جایگزین ابزار وام و تسهیالت شود.دکتر وحدت در تشریح خدمات توانمندسازی 
ــرکت های دانش بنیان به عنوان خدمات بالعوض صندوق نوآوری و  ــعه بازار ش و توس
شکوفایی، گفت: خدمات مختلفی در حوزه توانمندسازی با رویکرد توسعه بازار در صندوق 
نوآوری وجود دارد که شامل صدور استانداردهای معتبر، حضور در نمایشگاه های داخلی و 
خارجی، اعزام و پذیرش هیات تجاری، حفاظت از مالکیت معنوی و برگزاری رویدادهای 
ــازی است. با ابزارهای توانمندسازی صندوق، ۹52 شرکت در 112  تخصصی و شبکه س
نمایشگاه داخلی شرکت کرده اند. رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در مورد خدمات گرنت 
شرکت های دانش بنیان نیز یادآور شد: یکی از ابزارهای حمایتی صندوق که به تازگی در 
لیست ابزارهای خود قرار گرفته است، تخصیص کمک هزینه تحقیق و توسعه است که 
شرکت هــای دانش بنیان در کنار یک گروه تحقیقاتی می توانند از این خدمات استفاده 
کنند. وحدت خاطرنشان کرد: ما در صندوق نوآوری و شکوفایی ادعا می کنیم که دارای 
ابزارهای متنوع و کارآمد برای حمایت از شرکت های دانش بنیان هستیم که فعاالن این 
اکوسیستم می توانند از آنها  استفاده کنند و برای توسعه فناوری های آینده، زمینه همکاری 
مشترک بین صندوق نوآوری و شکوفایی و وزارت ارتباطات در حوزه های مختلف مانند 

علوم شناختی، هوش مصنوعی، داده های حجیم، اینترنت اشیا و موارد دیگر وجود دارد.

ــعه صندوق نوآوری و شکوفایی، از آمادگی این صندوق برای ایجاد صندوق  معاون توس
مشترک بین المللی برای سرمایه گذاری خطرپذیر خبر داد و گفت: راه اندازی خط اعتباری 
ویژه برای حمایت از ارتباطات بین المللی شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها از دیگر 

پیشنهادهای ما برای افزایش همکاری های بین المللی است.
دکتر سیاوش ملکی فر در مراسم اختتامیه دومین گردهمایی سرمایه گذاری فناوری که در 
راستای برنامه های شبکه انتقال و تبادل فناوری کشورهای عضو گروه هشت کشور اسالمی  
در حال توسعه )D8(  در صندوق برگزار شد، ضمن معرفی تسهیالت و خدمات صندوق 
ــرکت های دانش بنیان و فناور، درباره فرصت های همکاری با صندوق های  نوآوری به ش
سرمایه گذاری بین المللی گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی برای ایجاد صندوق مشترک 
بین المللی برای سرمایه گذاری خطرپذیر آمادگی دارد. همچنین یکی دیگر از پیشنهادات 
عملیاتی که صندوق می تواند برای افزایش همکاری های بین المللی ارائه دهد راه اندازی 
ــرکت های دانش بنیان و  یک خط اعتباری ویژه برای حمایت از ارتباطات بین المللی ش
استارت آپ ها است.معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، خدمات و تسهیالت این 
صندوق را در قالب سه دسته سرمایه گذاری، خدمات بالعوض و تسهیالت کم بهره یا قرض 
الحسنه طبقه بندی کرد و در مورد مدل های سرمایه گذاری صندوق در اکوسیستم نوآوری 
گفت: نقطه عطف نظام علم فناوری و نوآوری ایران، تصویب قانون حمایت از شرکت های 
دانش بنیان بود که بر اساس این قانون عالوه بر مشوق های طراحی شده برای شرکت های 
دانش بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی نیز برای حمایت از این شرکت ها راه اندازی شد. 
ــه مدل سرمایه گذاری انجام می دهد که شامل سرمایه گذاری مستقیم برای  صندوق س
پروژه های راهبردی، مدل هم سرمایه گذاری با عامالن صندوق مثل صندوق های VC است 

و در نهایت در ایجاد صندوق های VC هم مشارکت می کند. عالوه بر این با طراحی خدماتی 
چون بیمه نوآوری و بیمه سرمایه گذاری، صکوک و اوراق نوآوری، ریسک سرمایه گذاری 
را کاهش داده و باعث جذب سرمایه گذاری های بیشتر می شود.وی در مورد دیگر خدمات 
صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: ما شرکت های دانش بنیان را با انواع تسهیالت کم بهره 
یا قرض الحسنه بدون بهره حمایت می کنیم. همچنین برای تحقیق و توسعه و افزایش 
ظرفیت تولید، سرمایه در گردش شرکت ها را تامین و فضای کاری آنها را تامین می کنیم.

ملکی فر با اشاره به تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی برای خریداران محصوالت دانش 
بنیان ایرانی، گفت: صندوق نوآوری به خریداران داخلی و بین المللی محصوالت دانش بنیان 
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تسهیالت سرمایه در گردش فوری صندوق نوآوری برای شرکت های دانش بنیان؛ 
سالی دو بار و هر بار تا سقف یک میلیارد و 200 میلیون تومان با نرخ 11 درصد

تامین مالی 90 درصدی صندوق نوآوری برای گرنت های با فناوری های آینده

ایرانی تسهیالت لیزینگ اعطا می کند.به گفته وی، حمایتهای بالعوض هم از دیگر خدمات 
صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان است که بخشی از آن شامل دریافت 
استاندارد ها، حضور در نمایشگاه های خارجی، اعزام و پذیرش هیات تجاری، مالکیت معنوی 
با خدمات ثبت پتنت و در نهایت آموزش های الزم است. معاون توسعه صندوق نوآوری و 
شکوفایی ضمن اشاره به رتبه اول ایران در زمینه تولید علم در خاورمیانه در مورد انتشار 
مقاالت علمی  ایران نیز گفت: انتشار مقاالت علمی  ایران طی سال های 2005 تا 2018 به 
سهم 30 درصدی در خاورمیانه رسیده است و در عرصه بین المللی نیز رتبه ایران با سهم 
1.5 درصدی به رتبه 16 دنیا در سال  2018 رسیده است. ملکی فر در پایان خاطرنشان 

کرد: تعداد شرکت های دانش بنیان ایران از 4800 شرکت گذشته است و از این میزان 
نزدیک به 2300 شرکت از خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده کرده اند. تعداد 
دانشجویان کشور از حدود دو میلیون و 400 هزار نفر در سال 2005 به بالغ بر 4 میلیون 
ــت و در حال حاضر ایران دارای حدود 200  ــال 2017 رسیده اس و 800 هزار نفر در س
مرکز رشد، 200 شتاب دهنده و 43 پارک علم و فناوری است. همچنین صندوق نوآوری 
و شکوفایی از همکاری شبکه پر تعداد 37 صندوق پژوهش و فناوری در سراسر ایران بهره 
می گیرد که عالوه بر ارائه خدمات به شهرهای مختلف، در حوزه های تخصصی مانند نانو، 

تجهیزات پزشکی و غیره نیز فعالیت می کنند.

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی، اعالم کرد: با توجه به افزایش تقاضای شرکت های 
دانش بنیان در زمینه  دریافت تسهیالت سرمایه در گردش، تسهیالت جدیدی با عنوان 
تسهیالت سرمایه در گردش فوری تعریف شده است.سیاوش ملکی فر در نشست خبری 
ــرکت های دانش بنیان و استارتاپ های صنعت نفت، یکی از چالش های  گردهمایی ش
شرکت های دانش بنیان را سرمایه در گردش دانست و افزود: برای این منظور دو تسهیالت 
مالی جدید در نظر گرفته شده است.وی در این باره توضیح داد: شرکت های دانش بنیان 
می توانند تا 70 درصد میزان فروش دانش بنیان سال قبل خود را از بانک های همکار در 
شبکه بانکی صندوق نوآوری و شکوفایی تسهیالت دریافت  کنند.وی تعداد شرکت های 
ــهیالت از محل اهرمی کردن  همکار با این صندوق را 8 بانک ذکر کرد و گفت: این تس
تسهیالت صندوق در بانک ها پرداخت می شود.ملکی فر خاطرنشان کرد: از ابتدای سال 
جاری تا کنون 187۹ میلیارد تومان تسهیالت اعطا شده و 1384 میلیارد تومان تسهیالت 
بانکی سرمایه در گردش بوده است.معاون توسعه صندوق نوآوری با اشاره به تسهیالت دوم 
این صندوق، گفت: با توجه به افزایش تقاضای شرکت های دانش بنیان در زمینه دریافت 
ــهیالت جدید دیگری با عنوان تسهیالت سرمایه در  ــهیالت سرمایه در گردش، تس تس

گردش فوری تعریف شده است که سقف این تسهیالت یک میلیارد و 200 میلیون تومان 
است. ملکی فر ادامه داد: در صورت مثبت بودن عملکرد، شرکت ها می توانند سالی دو بار از 

این تسهیالت با نرخ 11 درصد بهره مند شوند.

ــکوفایی از تامین مالی ۹0 درصدی صندوق نوآوری برای  ــاور صندوق نوآوری و ش مش
گرنت های با فناوری های رو به آینده خبر داد و گفت: هیات عامل صندوق نوآوری پنج 
حوزه فناوری را هدفگذاری کرده است که شامل علوم شناختی، هوش مصنوعی، اینترنت 

اشیا، داده های حجیم و بیولوژی سنتتیک به پیشنهاد وزارت بهداشت است.
ــرمایه گذاری صندوق نوآوری و  سید محمد مهدوی در نشست معرفی ظرفیت های س
شکوفایی برای پروژه های دانشگاهی که با حضور معاونان پژوهشی دانشگاه های دولتی 
برگزار شد، گفت: در طرح جدید صندوق نوآوری و شکوفایی، حمایت از پروژه های تحقیق 
و توسعه نیز در سبد خدمات قرار گرفته است که تحقق آن فقط در همکاری با دانشگاه ها 
میسر است. گرنت یا کمک هزینه تحقیق و توسعه در دو سطح فناوری های بالغ و مورد 
نیاز کشور و سطح فناوری های رو به آینده که در حال حاضر نیاز به آن در کشور وجود 
ندارد، خواهد بود. در سطح اول برای فناوری هایی که کشور به آن نیاز دارد، نیازمندی  در 
قالب یک توافق شراکت با دانشگاه به شرح خدمات تبدیل می شود و سفارش پژوهشی به 

گروه تحقیقاتی داده می شود. در این حالت صندوق نوآوری و شکوفایی تا 70درصد هزینه 
همکاری را تقبل می کند و باقیمانده را خود شرکت دانش بنیان تقبل خواهد کرد.

مهدوی با تشریح مراحل کار گفت: در شروع کار یک فاز طراحی تحقیق خواهیم داشت 
که در واقع الزامات انجام این تحقیق به دقت مورد رصد قرار می گیرد و در کارگروه تحقیق 
و توسعه، همزمان کمک هزینه تحقیق و توسعه )گرنت( ارایه و تصویب می شود؛ سپس 
شرکت دانش بنیان سهم خود را مقدم ارایه می کند و در ادامه صندوق نوآوری حمایت خود 

را تصویب کرده تا نیاز فناورانه توسط دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان محقق شود.
مشاور صندوق نوآوری و شکوفایی در مورد سطح دوم حمایتی صندوق از طرح های تحقیق 
و توسعه دانشگاهی )گرنت( گفت: شکل دیگر همکاری، در زمینه فناوری های رو به آینده 
ــت که ممکن است امروز مورد مطالبه و تقاضای شرکت های دانش بنیان نباشد. در  اس
این راستا هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی پنج حوزه فناوری را هدفگذاری کرده 
است. این حوزه ها شامل پنج زمینه علوم شناختی، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، داده های 
حجیم و بیولوژی سنتتیک به پیشنهاد وزارت بهداشت است. مدل حمایتی صندوق از 
فناوری های آینده پشتیبانی تا ۹0 درصد هزینه تحقیق و توسعه است و مزیت دیگر آن این 

است که پیش پرداختی از سوی نهاد دانشگاهی الزم نیست.
ــروع کار 25 درصد منابع را تامین  ــکوفایی در ش مهدوی ادامه داد: صندوق نوآوری و ش
ــوب می شود و از شتابدهنده های دانش  می کند که به عنوان پرداخت مرحله اول محس
ــود تا فناوری مصوب به بازار، ارایه و تجاری سازی  ــتفاده می ش بنیان در این همکاری اس

صورت گیرد.
وی درپایان یادآور شد: در اینگونه مطالعات، سازوکار کارفرمایی و پیمانکاری مطرح نیست و 
کار به صورت شراکت انجام می شود، در این طرح سعی شده است به دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی هزینه ای پرداخت شود تا تمام وقت خود را صرف تحقیق و پژوهش کنند. حداقل 

مالکیت گروه تحقیقاتی نیز در این طرح 65 درصد است.
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بی اعتنایی به قانون حداکثر استفاده از توان داخل را پیگیری قضایی می کنیم
در ساخت گوشی ایرانی باید استانداردهای کیفی سازمان ملی استاندارد رعایت شود

دفرت کل صنعت برق و الکرتونیک وزارت صمت پیگیر شکایات پیرامون فروش غیرقانونی مودم های خارجی در بازار است

رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صمت:
زهرا طاهری

ــازی و تجهیزات وزارت صمت، گفت: سامانه  ــاخت داخل، ماشین س رئیس مرکز س
توانیران هم از جمله برنامه هایی است که در قانون استفاده حداکثری از توان تولیدات 

ملی دیده شده و ما ملزم به راه اندازی آن بودیم.
ــاس جزء )1( بند الف ماده )4( قانون حداکثر استفاده از توان  ــامانه توانیران براس س
ــور و حمایت از کاالی ایرانی، مصوب پانزدهم اردیبهشت ماه  تولیدی و خدماتی کش
ــده  ــال ۹8 به منظور معرفی توانمندی های داخلی )کاال و خدمات( راه اندازی ش س
ــامانه به دنبال ایجاد فرصت برای داخلی سازی نیازهای وارداتی کشور  ــت. این س اس
ــور  ــت. تولیدکنندگان ایرانی که نیازمند کاالها، تجهیزات و خدمات تولیدی کش اس
هستند می توانند از طریق مراجعه به آدرس tavaniran.ir به این سامانه دسترسی 

پیدا کنند.
ــت خبری »راه اندازی سامانه توانیران« که اول  ــید محمد مهدی هادوی در نشس س
بهمن ماه در محل ساختمان وزارت صمت، برگزار شد، اظهار کرد: بدون شک بهترین 
راهکار برای توسعه  ساخت داخل، تکیه بر توانمندی های تولید کنندگان کشور است؛ 
ــتفاده از توانمندی های تولیدی داخل به عنوان سیاست اصلی  ــاخت داخل و اس س
وزارت صمت در تمام فعالیت های این سازمان دیده شده است که تنها یکی از آن ها 

مرکز ساخت داخل در وزارت صمت راه اندازی شده است.
وی با اشاره به تاخیر به وجود آمده برای اطمینان از عملکرد مناسب این سامانه بیان 
کرد: سامانه توانیران هم از جمله برنامه هایی است که در قانون استفاده حداکثری از 
توان تولیدات ملی دیده شده و ما ملزم به راه اندازی آن بودیم. ویرایش قانون حداکثر 
ــتفاده از توان داخل در اردیبهشت ماه سال جاری توسط مجلس شورای اسالمی  اس
مصوب شد و در خرداد توسط رییس جمهور ابالغ شد که در ویرایش جدید آن نسبت 

به سال 13۹2 مسایل مهم تر و به روزتری در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی کشور طرح ها و پروژه های کالن 
را در بر می گیرد و در وهله اول شرکت های دولتی و شبه دولتی را شامل می شود. 
شرکت هایی که برای پروژه های محوری نیاز به خرید خارجی دارد، باید پیش از خرید 
خارجی، نیاز خود را در این سامانه مطرح کند تا اگر توانمندی در تولید این محصول 

و در داخل کشور وجود دارد، این نیاز برطرف شود.
رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات، گفت: سامانه توانیران در بانک 
اطالعاتی خود، توانمندی های تولیدی کشور را ثبت کرده و تولیدکنندگان کاال، ارائه 
ــی و پیمانکاری را به  ــوزه طرح های فنی و مهندس ــدگان خدمات و فعاالن ح دهن
واحد های نیازمند به این خدمات و تولیدات متصل می کند؛ به عبارتی دیگر ارتباطی 
ــویه ایجاد می شود که هر دو طرف از وجود نیاز و تولید آگاه شوند. در صورتی  دو س

که بعد از مدتی کسی نیاز مطرح شده را نپذیرد، نیاز خرید خارجی در کمیته بررسی 
می شود.

وی گفت: شرکت های خصوصی که از تضامین و تسهیالت دولتی و منابع و اعتبارات 
ــعه ملی استفاده می کنند هم مشمول این قانون هستند. مناطق آزاد  صندوق توس
ــتفاده  ــمول قانون اس ــات مالی و اعتباری نیز مش و تجاری و حتی بانک ها و موسس
حداکثری از توان داخل هستند. ما در این سامانه معرفی توان داخلی کشور و تمرکز 

خریداران و متقاضیان به سمت توان داخلی هدایت می کنیم.
هادوی، گفت: طراحی کارخانه، نصب تجهیزات، راه اندازی کارخانه و سپس گارانتی 
محصوالت تولیدی کارخانه را »کارخانه سازی« می گویند که در سامانه توانیران لحاظ 
شده است؛ ارجاع کار، طراحی و کارخانه سازی طبق قانون باید توسط شرکت داخلی 
انجام شود، رسوخ دانش فنی به کشور در این راستا باید صورت پذیرد، متولی اجرای 

کار هم باید طرف ایرانی باشد.
ــازی وزارت صمت، درباره ارتباط  ــاخت داخل، تجهیزات و ماشین س رییس مرکز س
سامانه توانیران با صندوق توسعه ملی، گفت: ارتباط مناسبی بین این دو بخش وجود 
دارد، پس از تخصیص اعتبار، پروژه مصوب و وارد سامانه می شود، در طراحی خط نیز 
باید از پیمانکاران سامانه استفاده و انتخاب شود. کلیه اطالعات توانمندی های داخلی 

کشور در سایت توانمندی وزارت صمت ثبت شده است.
هادوی، با اشاره به برگزاری هشت میز تخصصی ساخت داخل و کاهش ارزبری 1.2 
ــمول قانون حداکثر استفاده از توان داخل  ــتگاه های مش میلیارد یورویی، گفت: دس
ــتفاده از سامانه توانیران هستند و حتی کاالهای مصرفی خود را از این  مکلف به اس

طریق تامین می کنند.

رییس مرکز ساخت داخل، تجهیزات و ماشین سازی وزارت صمت، در پاسخ به سوال 
ــیتنا پیرامون عدم تمکین برخی نهادها به خرید تولیدات داخلی و نحوه   خبرنگار س
ــی این  نظارت این مرکز بر این روند، گفت:  اگر علی رغم وجود توان داخل در بخش
اتفاق بیافتد، قابلیت پیگیری و نظارت را، حتی از طریق قوه قضاییه داریم. بنابراین اگر 
شرکتی به قانون حداکثر استفاده از توان داخل بی اعتنا باشد، می توانیم این موضوع 
را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنیم، اما شرکت های داخلی همگی دوستدار تولید 
ــتند و از این طرح حمایت  ــتار رفع نیازهای خود از توان داخلی هس داخلی و خواس
می کنند. هادوی، مبنی بر نحوه  نظارت این سازمان بر کیفیت محصوالت تولید داخل 
و لزوم رعایت استانداردهای کیفی محصوالت توسط تولیدکنندگان داخلی، تصریح 
ــاخت داخل و رتبه بندی تولیدکنندگان در سامانه توانیران در  کرد: موضوع عمق س

نظر گرفته شده است.
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قابلیت اتصال سامانه توانیران به تمامی سامانه های دستگاه های مجوز دهنده

معاون مرکز ساخت داخل، تجهیزات و ماشین سازی وزارت صمت، گفت: فراخوان 
ثبت اطالعات توانمندی های شرکتهای داخلی در سامانه توانیران ارایه شده است 
و سامانه قابلیت اتصال به تمامی سامانه های دستگاه های متولی ارایه مجوزها برای 

احراز هویت ثبت نام کنندگان متصل است.
ــیدی در نشست خبری رییس این مرکز که در راستای پویش پاسخگویی  زهره س
روابط عمومی وزارت صمت برگزار شد، بیان کرد: مدیریت واردات و هدایت منابع 

به سمت نیازهای کشور از اهداف سامانه توانیران است.
فراخوان ثبت اطالعات توانمندی های شرکت های داخلی در سامانه توانیران ارائه 

شده است.
وی ادامه داد: این سامانه ارتباط میان تولید کننده و سازنده داخلی را با شرکتهای 
ــم می کند و خودکفایی و  ــی و نیازمند محصوالت و خدمات خارجی فراه متقاض

داخلی سازی نیازها از این طریق فراهم می شود.

  قابلیت اتصال سامانه توانیران به تمامی سامانه های دستگاه های متولی 
ارائه مجوزها برای احراز ثبت نام کنندگان

ــاخت داخل، تجهیزات و ماشین سازی وزارت صمت با اعالم اینکه  معاون مرکز س
ــامانه توانیران  ــرکتهای داخلی در س ــات توانمندی های ش ــوان ثبت اطالع فراخ
ــامانـــه توانیـــران به تمــــامی  ــده است، گفت: قابلیـــت اتصـــال س ارایه ش
ــتـــگاه های متولی ارایه مجوزها برای احراز هویت ثبت نام  ــامــــانه های دس س

کنندگان و متقاضیــان ارایه توانمندی ها، ایجاد شده است.
سیدی اضافه کرد: تمامی تولیدکنندگان کشور باید در این سامانه توانمندی های 
ــتفاده از توانمندی های داخلی از  ــود را ثبت کنند تا نیازمندان و متقاضیان اس خ

آن استفاده کنند.

  پروژه های کشور باید در سامانه توانیران بارگذاری شود
ــود،  ــامانه توانیران بارگذاری ش ــور باید در س وی با تاکید بر اینکه پروژه های کش
گفت: حداکثر یک ماه پس از تایید پروژه ها، ثبت پروژه در سامانه توانیران توسط 

ــاخت  ــی های س ــادوی پیرامون موضوع نظارت وزارت صمت بر روند تولید گوش ه
داخل و الزام تولیدکنندگان به رعایت استانداردهای کیفی این حوزه، گفت: طبیعتا 
استانداردهای کیفی در این بخش توسط سازمان ملی استاندارد ارائه شده که باید 
رعایت شود. ما در وزارت صمت با معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری و وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری ارتباط خوبی داریم، موضوع آموزش، پژوهش و تحقیقات 
علمی برای ما مهم است. در این مورد بحث دانش روز و صنعت را دنبال می کنیم. 
ــتند تا  ــرکت های دانش بنیان هس ــامانه ی توانیران، ش یکی از بخش های مهم س
ــگاه تقویت شود و نهایتا کاالی ایرانی به کاالیی مرغوب  ارتباط بین صنعت و دانش

در مقایسه با نمونه های خارجی مبدل شود.

وی پیرامون نظارت وزارت صمت بر بازار محصوالتی همچون مودم که توان تولید 
ــور وجود دارد ولی بعضا نمونه های خارجی این کاالها به صورت  آن در داخل کش
ــر کل صنعت برق و الکترونیک  ــد، گفت: دفت ــی در بازار به فروش می رس غیرقانون
ــم کاالهای حوزه   ــاخت داخل ه ــوزه دارد و  میزهای س ــارت خوبی بر این ح نظ

مخابرات همچون مودم در اولویت بوده اند.
ــی، انجمن ها و عامه مردم اما  ــط بخش خصوص نظارت کالن بر بازار هم باید توس
نظارت اصلی توسط نهادهای مسوول و دفتر برق و الکترونیک وزارت صمت صورت 
ــود  ــکایتی پیرامون فروش غیرقانونی مودم های خارجی طرح ش می گیرد و اگر ش

حتما پیگیری می شود.

ــت انجام پذیرد همچنین دستگاههای اجرایی  ــمولین ماده 2 قانون می بایس مش
ــمول قانون حداکثر مکلفند 3 ماه قبل از خریدهای خارجی  )دولتی-عمومی( مش
ــامانه اقدام  ــت محصول موردنیاز خود در این س ــبت به ثب خود )کاال/خدمت( نس

نمایند.
معاون مرکز ساخت داخل، تجهیزات و ماشین سازی وزارت صمت با اعالم اینکه در 
سامانه توانیران متناسب با درخواست شرکتهای توانمند، شرکتهای متقاضی توان 
داخلی، بسته به نوع محصول و خدمات، بسته مورد نظر خود را انتخاب می کنند، 
افزود: هدف اصلی سامانه ارتباط گیری شرکتهای توانمند داخلی و متقاضیان این 

توانمندی ها است.
ــیدی همچنین تصریح کرد: سامانه قابلیت تکمیل شدن را دارد، موارد اصالحی  س

برای تکمیل هرچه بهتر در سامانه لحاظ می شود.

در سامانه توانیران متناسب با درخواست شرکتهای توانمند، 
ش��رکتهای متقاض��ی توان داخلی، بس��ته به ن��وع محصول و 

خدمات، بسته مورد نظر خود را انتخاب می کنند.
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برای عبور از مشکالت باید مسیر اقتصاد هوشمند را در پیش گرفت

جهت گیری نظام مالیاتی، رفتن به سمت مالیات هوشمند و نسل چهارم مالیات ستانی است

از  اقتصاد هوشمند تا گمرک هوشمند

وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم هر چه سریعتر حرکت به سمت اقتصاد هوشمند، گفت: باید 
برای عبور از مشکالت و تنگناها راه های میان بر را استفاده کرد که مهمترین آن اتکا به 

اقتصاد هوشمند است.
ــامانه هوشمند  ــند در دومین همایش اقتصاد دیجیتال، رونق تولید و س فرهاد دژپس
پاسخگو اظهار کرد: انقالبی که این روزها در عرصه اقتصاد هوشمند رخ داده باعث تحقق 
اهداف بنیادین اقتصادی شده است. این انقالب ستون هایی را شکل داده که در قامت 
آن می توان به اقتصاد هوشمند رسید.وی با بیان این که در اقتصاد هوشمند مفاهیمی 
ــکل گیری اقتصاد دیجیتال و  فراتر از تحوالت در عرصه فناوری وجود دارد، افزود: ش
دانش بنیان به عنوان یکی از ملزومات اساسی اقتصاد هوشمند است در همین باره چند 
روز گذشته برای سهم اقتصاد دیجیتال در افق چشم انداز 20 ساله هدف گذاری هایی 
صورت گرفت، چون اقتصاد دیجیتال باید ستونی در مسیر تحقق اقتصاد هوشمند باشد. 
در اقتصاد هوشمند عالوه بر فناوری های نو مفاهیم دیگری وجود دارد که در آن نقش 
ــان را کامال متمایز می کند. در این اقتصاد دیگر پرت منابع نداریم.وزیر اقتصاد با  انس
ــفافیت اظهار کرد: سوال در میدان شفافیت شکل می گیرد هر  تاکید بر لزوم وجود ش
ــواالت نیز بیشتر می شود.وی در توضیح مدلی برای  ــفاف تر باشد س چه موضوعات ش
اقتصاد هوشمند گفت: گام اول آن است که چقدر توانسته ایم شرایط را خوب ببینیم. 
وقتی شناخت کافی وجود داشته باشد در گام دوم می توان عوامل را تحلیل کرد. در گام 
ــوم باید به قدرت پیش بینی و نگاه به دور دست ها رسید و در گام چهارم سناریو و  س

هدف گذاری و طراحی مشخص می شود.

دژپسند با تاکید بر این که تکنولوژی باید در اختیار انسان باشد، گفت: از فساد می نالیم 
چون نتوانسته ایم به تکنولوژی دست پیدا کنیم وقتی ارباب رجوع با فردی دارای قدرت 
مواجه می شود. می خواهند هر جور شده به هدفش برسد در این شرایط فرد قدرتمند از 
قدرتش برای رسیدن به منافع شخصی خود استفاده می کند که این همان فساد است 
اگر در این باره فناوری تعریف شود دیگر روابط فیس تو فیس این چنینی وجود ندارد 

مثال طبق فناوری تعریف شده اگر کردار آن فرد فاقد شرایط باشد تقاضا رد می شود.
وزیر اقتصاد با بیان این که بهره گیری از اقتصاد هوشمند و هوش مصنوعی باعث بیشتر 
ــود، به ارائه مثالی برای توضیح این موضوع  ــدن شفافیت به میزان 11 درصد می ش ش
ــرمایه بانک ها به دلیل کالهبرداری های  پرداخت و گفت: 15 تا 20 میلیارد دالر از س
ناشی از مسائل هویتی از بین می رود بالک چین ها می توانند 7 تا ۹ میلیارد دالر از این 
میزان را کاهش دهند. چون شفافیت ایجاد می شود. اگر در این راه از مدل های  کسب 
و کار نوین استفاده شود دو تا 5 درصد ضریب GDP افزایش پیدا می کند. این شامل 
بخش صنعت هم می شود اگر صنعت هوشمند باشد و از اینترنت اشیا استفاده شود تا 

40 درصد تعامل پذیری کسب و کار افزایش پیدا می کند.
به گفته وی طبق بررسی ها در صورت استفاده از اینترنت اشیا در شهرها، کارخانه ها و 
ــی ها تا سال 2025 ، 11 هزار میلیارد دالر ارزش افزوده به دنبال  حتی در خرده فروش
ــت. با استفاده از هوش مصنوعی تا سال 202۹ شاهد افزایش بهره گیری   خواهد داش
از ربات ها می شویم و تا سال 2038 ظهور ربات های انسان نما باعث می شود جامعه ما 
وارد عصر دیگری شود. اینها نشان می دهد که اقتصاد هوشمند ثروت خلق می کند و 
ــت برای عبور از مشکالت و تنگناها از دورنمای شناخته شده و راه های میانبر  الزم اس

استفاده کرد.
وی ادامه داد: وقتی در اقتصاد از دو رقمی بودن نرخ بیکاری  و تورم، نوسان نرخ رشد، 
ــد سرمایه گذاری و پایین بودن درآمد سرانه می نالیم دلیلش آن  منفی بودن نرخ رش
است که نتوانسته ایم به راه های میانبر دسترسی پیدا کنیم آن هم در شرایطی که روی 
ــث معادن، نفت و گاز و منابع  ــته و دارای بهترین ذخایر به خصوص از حی گنج نشس
ــوری که در سال 1۹81 وضعیتش به گونه ای بود  انسانی هستیم.دژپسند افزود: کش
که مردمانش روی درخت زندگی می کنند، امروز با بهره گیری از مشاوران به شرایطی 
رسیده که فرزندان ما در آن جا درس می خوانند و ما به این دلیل به خود می بالیم. ما 
باید از طریق راه های میانبر به موفقیت در علم و اقتصاد دست پیدا کنیم اگر می خواهیم 

با سرعت این راه را برویم باید مسیر اقتصاد هوشمند را در پیش بگیریم.

ــازمان های امور مالیاتی  ــازمان امور مالیاتی، با بیان اینکه در دنیا س رئیس کل س
ــاب ها  ــد، صادرات، واردات، تراکنش ها و حس ــه تمامی اطالعات درآمدی، تولی ب
دسترسی دارند و هوشمندانه مالیات می گیرند، گفت: جهت گیری نظام مالیاتی، 
ــتانی است و امیدوار  ــمند و نسل چهارم مالیات س ــمت مالیات هوش رفتن به س

هستیم فرار مالیاتی و فساد اداری با این اقدام از بین برود.
ــی صنایع و معادن  ــا نمایندگان اتاق بازرگان ــت ب ــا در نشس دکتر امیدعلی پارس
ــتگاه دولتی و  ــده که هیچ دس ــاورزی ایران گفت: در قانون پیش بینی ش و کش
ــازمان امور مالیاتی ندارد;  غیردولتی عذر و بهانه ای برای عدم ارائه اطالعات به س
همچنین در پیش نویس جدیدی که برای قانون مالیات های مستقیم در سازمان 
ــده، ساماندهی معافیت ها و طراحی پایه های جدید مالیاتی  امور مالیاتی تهیه ش
از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد در نظر گرفته شده 

است.
ــل  ــمند و نس ــمت مالیات هوش وی افزود: جهت گیری نظام مالیاتی، رفتن به س
ــتیم فرار مالیاتی و فساد اداری با این  ــتانی است و امیدوار هس چهارم مالیات س

اقدام از بین برود.
ــازمان های امور  ــور، با بیان اینکه در دنیا س ــازمان امور مالیاتی کش رئیس کل س

ــادرات، واردات، تراکنش ها و  ــد، ص ــات درآمدی، تولی ــی به تمامی اطالع مالیات
ــاب ها دسترسی دارند و هوشمندانه مالیات می گیرند، تصریح کرد: از آنجایی  حس
ــازمان های مالیاتی،  ــمند در دنیا فراهم است، س ــترهای اخذ مالیات هوش که بس

مالیات عادالنه تری از آنها دریافت می کنند.
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پیگیری »اقتصاد هوشمند« از مهم ترین مباحث مورد تاکید وزارت اقتصاد است

بهره برداری از گمرک هوشمند در سال 99

وی خاطرنشان کرد: اخذ مالیات در کشور کامال الکترونیکی است؛ اگرچه باید توجه 
ــت که اخذ الکترونیکی مالیات با اخذ هوشمند مالیات متفاوت است; چراکه در  داش
سیستم مالیاتی هوشمند، سازمان امور مالیاتی به تمامی اطالعات دسترسی دارند و 

راهی برای فرار مالیاتی باقی نمی ماند.
دکتر پارسا افزود: تنها منبع درآمدی قابل اتکا و درون زای دولت مالیات است و تنها 
ــرایطی می توان از بخش های مختلف اقتصادی کشور مالیات دریافت کرد که  در ش

اقتصاد رونق گرفته و مالیات ستانی بر مبنای آن صورت گیرد.
ــش از ۹5 درصد مردم اظهارنامه  ــرو بی ــا بیان اینکه در یک نظام مالیاتی پیش وی ب
ــرخ های مالیاتی نیز باید به  ــه ارائه می دهند، افزود: در این میان، ن ــی صادقان مالیات
صورت تصاعدی و متناسب با درآمد، ثروت و مصرف تعیین شود; به نحوی که آن 5 
درصد از جامعه که مالیات نمی دهند، به نحوی گرفتار شوند که ترجیح دهند مالیات 

خود را به موقع بپردازند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصاد و دارایی، بهبود فضای کسب و کار، 
ــازی و  مدیریت دارایی ها و پیگیری اقتصاد هوشمند را از کارویژه های مهم  مولد س

این وزارتخانه دانست.
ــکری در جلسه شورای هماهنگی مدیران واحدهای تابعه وزارت اقتصاد در  علی عس
استان گلستان با بیان اینکه باید سعی کنیم دارایی ها را به چرخه فعالیت اقتصادی 
بیاوریم اظهار داشت: در این راستا هدف ما این است که بتوانیم ضمن ارتقای کارایی 

و مولد سازی، درآمد زایی دارایی ها را افزایش دهیم.
به گفته عسکری، ساختمان های اداری که در سراسر کشور، در بهترین خیابان های 

شهر ها مستقر هستند، به عنوان دارایی مولد محسوب می شوند.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد، »اقتصاد هوشمند« را یکی از مهم ترین 
ــائل و مباحث اقتصاد  مباحث مورد تاکید وزارت اقتصاد عنوان کرد و افزود: پایه مس

هوشمند تبادل و تراکنش اطالعات است و همه اینها مستلزم »تولید« این اطالعات 
است.

ــگری افزود: در اقتصاد باید اطالعات را تولید، پاالیش و در نهایت از آن استفاده  عس
کرد.

عسکری »عدم پایه گذاری اقتصاد بر اساس اطالعات« را یکی از عمده دالیل شکست 
ــزود: در این صورت در اقتصاد،  ــد مرتبط با آن یاد کرد و اف ــادی و ایجاد مفاس اقتص
ــد آمار پرونده های تخلف اقتصادی  ــیاری از اتفاقات از کنترل خارج و باعث رش بس

می شود.
ــتفاده از  ــتگاه ها در اخذ، تبادل، پردازش و اس ــاره به همکاری تمامی دس وی با اش
اطالعات در تصمیم گیری های مهم در استان اظهار داشت: فقط با این اصول است 
که تصمیم گیری ها در استان ها، راحت تر وبا قابلیت اطمینان بیشتری خواهد بود.

عسکری ضمن تاکید مجدد بر تکاپوی دولت در راستای مولد سازی دارایی ها گفت: 
ــت که دارایی ها را به چرخه تولید بازگردانده و از طریق آن،  تالش دولت بر این اس

اعتبار دهی را افزایش و در نهایت، رسالت خود را به انجام رساند.
ــازی  ــاره به بهینه س ــعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد همچنین با اش معاون توس
ــابی به منظور استفاده مطلوب از منابع و صرفه جویی در  فرآیندهای مالی و ذیحس
ــت: برای اداره مطلوب کشور، همه بخش های اقتصادی باید در  هزینه ها اظهار داش

ارائه اطالعات اقتصادی مودیان به سازمان امور مالیاتی همکاری کنند.
ــمند، مبنای تشخیص، اطالعات است، افزود:  وی با بیان اینکه در نظام مالیاتی هوش

مبنای اداره اقتصاد کشور باید بر پایه همین اطالعات باشد.
عسکری افزود: در دولت هوشمند، گام اول، الکترونیکی شدن و سپس هوشمند شدن 

است و همین امر مبنای تصمیم گیری در حوزه های اقتصادی است.

وزیر اقتصاد از بهره برداری گمرک هوشمند در اردیبهشت سال ۹۹ خبرداد و گفت: این 
سازوکار را در سایر بخش های وزارت اقتصاد هم دنبال می کنیم و پذیرای پیشنهادات 
و نقطه نظرات کارآفرینان هستیم.دکتر فرهاد دژپسند در دومین نشست هم اندیشی 
کارآفرینان جوان با بیان اینکه در جلسه پیشین درخواست کردم کارگروهی تشکیل 
ــود تا مباحث و مشکالت در آن مطرح و راهکارها استخراج شود، اظهار داشت: این  ش

کارگروه می تواند در شناسایی مشکالت و رفع آنها در مدت زمان کوتاه موثر باشد.
ــخ به مطالبه یکی از کارآفرینان مبنی بر طوالنی بودن اخذ مجوزها اظهار  وی در پاس
داشت: مدیریت هیات مقررات زدایی با وزارت اقتصاد است و بسیاری از موضوعات برای 
کاهش پروسه ارائه مجوزها ابالغ و اعالم شده است اما اگر بخواهم به دستگاه های اجرایی 
بگویم پروسه ارائه مجوزها را با این ابالغیه ها به دو روز برسانید، توهین به خودم است 
چون می دانم که کاهش زمان ارائه مجوزها بسیار سخت است.وی ادامه داد: اراده اصلی 
وزارت اقتصاد این است که به سمت روانتر کردن فعالیت ها پیش برود و در حال حاضر 
هم برای رفع یک مقرره زاید هزینه های بسیار زیادی می دهیم.وزیر اقتصاد تاکید کرد: 
وقتی می خواهیم یک مجوزی که در حال حاضر ارائه آن در 13 ماه انجام می شود را به 
15 روز کاهش دهیم، یک زنجیره بسیار فعال پشت آن قرار دارد تا بتوانیم این مقرره 
زاید را رفع یا زمان آن را کاهش دهیم. دژپسند ادامه داد: قبول دارم که سرعتی که در 
هیات مقررات زدایی که از سال ۹4 شروع به کار کرده، مطلوب نیست اما در این مدت 
توانستیم سرعت کاهش زمان مقررات را باال ببریم.وزیر اقتصاد همچنین از مدت زمان 
ــه روز از اردیبهشت ماه سال ۹۹ خبر داد و گفت: براساس  ــرکت ها به س مجوز ثبت ش

ــت به 3 روز  ــرکت ها که در حال حاضر 72 روز اس ــده مجوز ثبت ش اقدامات انجام ش
کاهش می یابد.دژپسند از بهره برداری گمرک هوشمند در اردیبهشت سال ۹۹ خبرداد 
و گفت: این سازوکار را در سایر بخش های وزارت اقتصاد هم دنبال می کنیم و پذیرای 
پیشنهادات و نقطه نظرات کارآفرینان هستیم.دژپسند با تاکید بر اینکه در بهبود شرایط 
باید کشور خودمان مثال کشورهای دیگر باشد، اظهار داشت: در شرایط شدت بخشی 
تحریم ها و جنگ اقتصادی قرار داریم و دشمن به خیال خودش می خواهد ایران را به زانو 
در بیاورد اما همواره نشان داده ایم که مقابل این سیاست ها مقاوم هستیم و نمی گذاریم 

در عبور از این شرایط به جامعه ایران و مردم نجیب کشورمان فشار وارد بیاید.
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ماهواره ظفر در مدار قرار نگرفت

  دلیل سقوط ماهواره ی »ظفر 1« مشکل موتور ماهواره بر بود
ــاره به دالیل نرسیدن ماهواره »ظفر1« به مدار از  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اش
پرتاب ماهواره »ظفر 2« در خردادماه سال آتی خبر داد. آذری جهرمی پس از مراسم پرتاب 
ماهواره ظفر در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات این پرتاب گفت: ماهواره ظفر به مدار 
540 کیلومتری رسید؛ ولی از آنجایی که برای قرار گرفتن ماهواره در مدار نیاز است که به 

سرعت هفت هزار و 400 کیلومتری برسد، ماهواره بر به این سرعت الزم نرسید.

ماهواره »ظفر 1« روز بیستم بهمن ماه ساعت 1۹:1۵ دقیقه از پایگاه فضایی 
امام خمینی )ره( سمنان پرتاب شد ولی در مدار قرار نگرفت. ساخت ماهواره 
ظفر حدود شش سال قبل در دانشگاه علم و صنعت آغاز شد. نتیجه تالش 
چند ساله دانشمندان حوزه فضایی در نهایت به ساخت ماهواره ظفر 1 و ۲ 
ختم شد. ماهواره ای که نسخه اول آن با دوربین تصویربرداری با کیفیت ۲۵ 
متر به فضا پرتاب شد تا رویای ساخت ماهواره در مدار ژئو و با کیفیت یک 

متر هر روز بیشتر از قبل جان بگیرد.

وی ادامه داد: در پرتاب ماهواره »پیام« دلیل ناموفق بودن آن مدار الکترونیک بوده است؛ 
ولی در ماهواره ظفر اشکال از موتور ماهواره بر بوده است.جهرمی خاطرنشان کرد: این امر 
موجب شد که ماهواره دچار افت سرعت شود و در نتیجه در مدار قرار نگیرد و در اقیانوس 
هند سقوط کرد. وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه این ماهواره در دو نسخه »ظفر 1« و »ظفر 
2« طراحی و ساخته شده است، خاطرنشان کرد: ماهواره »ظفر 2« در خردادماه سال آینده 
پرتاب خواهد شد.به گفته وی، در پرتاب ماهواره »ظفر 1« در ثانیه 400، ماهواره بر شتاب 

الزم را نداشت و ماهواره با افت شتاب مواجه شد و نتوانست به سرعت الزم برسد.

  ماهواره بر به سرعت مورد نیاز جهت تزریق ماهواره در مدار مورد نظر نرسید
سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع گفت: ماهواره بر »سیمرغ« ماهواره »ظفر« را با موفقیت 
به فضا پرتاب کرد؛ اما ماهواره بر به سرعِت مورد نیاز جهت تزریق ماهواره در مدار مورد نظر 

نرسید و بهینه  سازی های الزم جهت پرتاب آتی انجام خواهد شد.

ــال پیش و  ــاخت آن از چند س پروژه پایگاه فضایی حضرت امام خمینی )ره( که کار س
ــورای عالی فضایی کشور آغاز شد،   توسط سازمان صنایع هوافضای  بر اساس مصوبه ش
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران اجرا و تکمیل شده است. 
همچنین این سازمان به عنوان نخستین پرتاب کننده  ماهواره در جهان اسالم، مسئولیت 

طراحی، ساخت و بهره برداری تخصصی از این پایگاه را  نیز بر عهده دارد.
سید احمد حسینی، سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع گفت: در مأموریت پرتاب ماهواره 
»ظفر« توسط ماهواره بر »سیمرغ« کلیه فرآیندهای پرتاب فضایی از قبیل مونتاژ مراحل 
ماهواره بر و ماهواره، تست های پیش پرتاب، تزریق سوخت و پیش فشارگذاری، به طور 
ــید. فرآیند پرتاب و استارت موتورهای مرحله 1 ماهواره بر و جدایش  کامل به انجام رس
ــتی انجام شد و در انتهای مسیر، ماهواره بر به  ــتارت موتور مرحله 2 به درس مراحل و اس

سرعِت مورد نیاز جهت تزریق ماهواره در مدار مورد نظر نرسید.
اهداف تحقیقاتی مد نظر از این پرتاب محقق شده است و داده های تله متری از فرآیند 
پرتاب به طور کامل احصاء شده که با تحلیل این داده ها و تطبیق عملکرد زیرسیستم ها با 

طراحی انجام شده، بهینه سازی های الزم جهت پرتاب آتی انجام خواهد شد.

  »ظفر« چگونه ساخته شد
ماهواره ها دست ساخت  بشر هستند که با اهداف مخابراتی و یا تصویربرداری به فضا ارسال 
می شوند و ماهواره هایی که در فضا در حال گردش هستند، می توانند اطالعات باارزشی در 
اختیار انسان قرار دهند که منجر به تحوالت شگرفی، در زمینه های گوناگون چون کشف 

منابع زمینی، هواشناسی، مخابراتی، پژوهشی و زیست محیطی شوند.
 نخستین ماهواره فضایی جهان »اسپوتنیک-1« بود که در تاریخ 12 مهر 1336 )4 اکتبر 
1۹57( به مدار زمین پرتاب شد. پرتاب این ماهواره به مدار زمین آغازگر عصر فضا و مسابقه 
فضایی شد. ایران نیز با پرتاب ماهواره »امید« در سال 1387 گام در این مسیر گذاشت و 
پس از 4 پرتاب موفق ماهواره های »امید«، »رصد«، »نوید« و »فجر« و دو پرتاب ناموفق 

»پیام« و »دوستی« پرتاب بعدی خود را با ماهواره »ظفر« آغاز کرد.
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دانشگاه علم و صنعت پس از طراحی و ساخت ماهواره »نوید« و قرار گرفتن آن در مدار، 
دومین ماهواره خود را با نام »ظفر« عرضه کرده است که با قرارگیری آن در مدار، به مدت 
یک سال و نیم با ماموریت تصویربرداری و سنجشی، داده های خود را ارائه می دهد؛ ضمن 
آنکه در پوشش زمینی، مجهز به موبایل ماهواره ای است و این امر موجب می شود که دو 

نفر تماس موبایلی داشته باشند.
ماهواره »ظفر 1« در رده ماهواره های Low Earth orbit )مدار نزدیک زمین( با ارتفاع 
مداری 530 کیلومتر، شیب 56 درجه و جرم 113 کیلوگرم است. در بخش فضایی، ماهواره 
ظفر شامل محموله تصویربرداری، محموله ذخیره و ارسال، محموله تحقیقاتی تشعشعات 
فضایی، زیر سیستم های تعیین موقعیت، تعیین و کنترل وضعیت، مدیریت داده و فرمان، 

انرژی، سازه و مکانیزم و کنترل حرارت است.
ــامل ایستگاه تله کامند )سیستم ارسال دستورات از یک نقطه مرکزی  بخش زمینی ش
برای سایر نقاط راه دور(، تله متری )اندازه گیری(، دریافت تصویر، مدیریت محموله ذخیره 

و ارسال است.
همچنین ایستگاه  کنترل و فرمان ماهواره و ایستگاه دریافت تصاویر ماهواره »ظفر« در سه 

ایستگاه فضایی در سطح کشور نصب و راه اندازی شد.

به گفته دکتر مرتضی براری، رییس سازمان فضایی ایران، عالوه بر ایستگاه های زمینی، 
رصدخانه مرکز فضایی ماهدشت و بوشهر، چند تیم رصدی دیگر هم برای رصد و تعیین 
پارامترهای مداری )TLE( ماهواره »ظفر« آماده و در مناطق مختلف کشور مستقر شده اند. 
سال گذشته مراحل تزریق ماهواره »پیام« در مدار، برای اولین بار به روش اپتیکی رصد و 

تصویربرداری شد.

  جزئیات ماهواره های ظفر
ــال داده« و  ــرداری«، »ذخیره و ارس ــی »تصویرب ــا 3 ماموریت اصل ــواره ظفر ب ماه
»اندازه گیری تشعشعات فضایی« در دانشگاه علم و صنعت ایران در مدت 3 سال و در 

دو نمونه »ظفر1« و »ظفر2« طراحی و ساخته شده است.
ــیب 56 درجه  این ماهواره در رده ماهواره های LEO با ارتفاع مداری 530 کیلومتر و ش
و وزن 114 کیلوگرم و در بخش فضایی شامل محموله های »تصویربرداری«، »ذخیره و 

ارسال« و »محموله تحقیقاتی تشعشعات فضایی« است.
این ماهواره همچنین مجهز به زیر سیستم های تعیین موقعیت و کنترل وضعیت، مدیریت 
داده و فرمان،  انرژی، سازه و مکانیزم و کنترل حرارت است و بخش زمینی آن نیز شامل 
ایستگاه  »تله کامند«، »تله متری«، »دریافت تصویر«، »مدیریت محموله ذخیره« و »ارسال 

و هندست کاربران« می شود.

  محموله تصویربرداری ماهواره ظفر1 و ۲
در بخش محموله تصویربرداری ماهواره ظفر1 دارای محموله تصویربرداری پانکروماتیک با 
تفکیک مکانی بهتر از 25 متر است. محموله تصویربرداری ظفر2 نیز چند طیفی با تکنیک 

مکانی بهتر از 16 متر است.
 

از جمله کاربردهای ظفر1 و ظفر2 می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
 تولید و به روز رسانی نقشه های کاربری اراضی در مقیاس ملی

 تولید و به روز رسانی پایش توسعه شهری در مقیاس ملی

  تولید و به روز رسانی مرز پهنه های کشاورزی در مقیاس ملی
  تولید و به روز رسانی نقشه های پهنه بندی دریاچه های دائمی و فصلی در مقیاس ملی

  به روز رسانی نقشه های ساختاری )شناسایی گسل ها و چین ها( در مقیاس ملی

  محموله تحقیقاتی تشعشعات فضایی
محموله تحقیقاتی ماهواره یا SPU برای اهداف تحقیقاتی و آزمایشی همراه ماهواره ارسال 
می شود. وظیفه این محموله تحقیقاتی، در ماهواره »ظفر« اندازه گیری میزان دوز یونیزه 
کننده توسط پرتوهای کیهانی دریافتی از فضا و همچنین تشخیص اثر آنها روی تراشه های 
نیمه هادی از جمله حافظه های SRAM مبتنی بر ترانزیستورهای اثر میدان ترکیبی 
است.پرتوهای کیهانی و ذرات پر انرژی در خارج از جو اتمسفر زمین و فضا باعث ایجاد 
 FPGA ماهواره »ظفر« با بهره گیری از یک تراشه SPU نرخ واژگونی بیت می شوند. برد
ــور را به صورت تجمعی و  ــط 8 سنس مرکزی، توانایی اندازه گیری دوز یونیزه کننده توس
ــور دما را فراهم و نرخ واژگونی بیت در حافظه های SRAM داخلی یک تراشه  5 سنس

FPGA و حافظه های خارجی را پایش و گزارش می کند.

)S&F( محموله ذخیره و ارسال  
زیرسامانه محموله ذخیره و ارسال از دو بخش کلی محموله ذخیره و ارسال در ماهواره و 
بخش هندست زمینی تشکیل شده است. این زیرسامانه در ماهواره امکان پخش همگانی 
پیام یک کاربر برای تمامی کاربران محلی را فراهم می آورد. امکان برقراری ارتباط صوتی 
ــتند، از وظایف این زیرسامانه  یک طرفه بین دو کاربر که همزمان در رؤیت ماهواره هس

است.
ماموریت دیگر این زیرسامانه امکان ارسال پیام هر کاربر برای کاربر مقصد به صورت غیر 
ــتقیم )ذخیره و ارسال آتی( است، به این صورت که هرگاه کاربری در رؤیت ماهواره  مس
ــت دریافت پیام را به زیرسامانه S&F اعالم کند، پیام های از پیش ذخیره شده  درخواس

مرتبط با آن کاربر، برایش ارسال می شود.
این محموله دارای دو وضعیت عملکردی  ارتباط صوتی بالدرنگ و ذخیره و ارسال است. 
ــال و دریافت داده بین کاربران و  ــال این محموله برای ارس وضعیت ارتباط ذخیره و ارس
وضعیت ارتباط بالدرنگ برای ایجاد ارتباط صوتی یک طرفه بالدرنگ بین دو کاربر است.

این ماهواره ها در پوشش ایستگاه های زمینی مجهز به موبایل ماهواره ای هستند و این امر 
موجب می شود که دو نفر می توانند با موبایل با یکدیگر تماس داشته باشند. 

  اقداماتی که برای »ظفر« انجام شد
به منظور رصد لحظه ای ماهواره »ظفر« از سوی یکی از شتاب دهنده های تخصصی فضایی 
اقدام به راه اندازی سامانه ای برای ردیابی و رصد آنالین ماهواره ها به صورت بومی و مستقل 
ــایت های خارجی با عنوان »فضاجو« کرده است. این سایت برای خدمات آموزشی،  از س
تحقیقاتی و کاربردی رصد ماهواره ها برای کلیه عالقه مندان و متخصصین فضایی قابل 
استفاده است و هر شخصی می تواند با مراجعه به این سایت به صورت آنالین مکان ماهواره 

در مدار را مالحظه کند.
همچنین دکتر براری، رییس سازمان فضایی ایران از رصد اپتیکی این ماهواره خبر داد و 
گفت: عالوه بر ایستگاه های زمینی، رصدخانه مرکز فضایی »ماهدشت« و »بوشهر«، چند 
ــم رصدی دیگر هم برای رصد و تعیین پارامترهای مداری ماهواره »ظفر« آماده و در  تی

مناطق مختلف کشور مستقر شده اند.
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برگزاری سومین دوره  آزمون تعیین سطح مربیان »طرح سرباز ماهر«
 با حضور 1200 شرکت کننده در سراسر کشور

بر اس�اس تصمیمات اخذ ش�ده در خصوص رویکرد جدید خدمت سربازی )با 
عنوان س�رباز ماهر( قرار شده است که در آن کارکنان وظیفه در طول خدمت 
با گذراندن آموزش مهارت آموزی حداقل یک مهارت فنی را فراگرفته تا زمینه 
اشتغال آن ها پس از پایان خدمت هموارتر شود. در سال جاری با تشکیل قرارگاه 
مهارت آموزی کارکنان وظیفه در ستاد کل نیروهای مسلح، برنامه ریزی های الزم 
برای تحقق این مهم صورت گرفته است.همچنین در اجرای طرح مهارت آموزی 
س�ربازان وظیفه مقرر ش�د برای کارکنان وظیفه ای که قبل از اعزام به خدمت 
وظیفه دارای یک تخصص فنی خاص بوده اند و یا در مدت خدمت سربازی با به 
کارگیری تخصصی در نیروهای مس�لح عمالً مهارت الزم را در فعالیت مربوطه 
کس�ب کرده اند و در عین حال فاقد گواهی نامه تخصصی هستند، گواهی نامه 
رس�می صادر شود. در همین راستا س�ومین دوره  آزمون تعیین سطح مربیان 

»طرح سرباز ماهر« با حضور 1۲00 شرکت کننده در سراسر کشور برگزار شد.

کارآفرینان در »طرح سرباز ماهر« مورد حمایت وزارت ICT قرار می گیرند
»طرح رسباز ماهر« فرصتی برای دستیابی رسبازان به شغلی بهرت پس از پایان خدمت است

تامین مربیان مورد نیاز »طرح رسباز ماهر« از اولویت های اجرایی بود

رئیس دانشکده  پست و مخابرات:

رئیس اداره رسمایه انسانی سـرباز نیروهای کل مسلح :

رئیس دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات، گفت: طرح سرباز ماهر فرصتی است 
برای سربازان تا بتوانند پس از پایان خدمت شغل بهتری انتخاب کنند.سومین دوره از آزمون 

تعیین سطح مربیان در »طرح سرباز ماهر« چهارشنبه 16 بهمن ماه ۹8 در محل دانشکده 
علمی و کاربردی پست و مخابرات، برگزار شد.دکتر صادق عباسی شاهکوه  پیرامون برگزاری 
این دوره آموزشی، گفت: طرح سرباز ماهر فرصتی است برای سربازان تا بتوانند پس از پایان 
سربازی شغل بهتری انتخاب کنند.وی، ادامه داد: به همین منظور ستادکل نیروهای مسلح 
قرارگاهی تشکیل داده است که تمام دستگاه های اجرایی در این طرح حضور دارند، یکی از 
این دستگاه ها وزارت ارتباطات است.رئیس دانشکده علمی و کاربردی پست و مخابرات، اظهار 
کرد: در این طرح 14 مهارت برای اشتغال سربازان شناسایی شده است، پس از انتخاب مربیان، 
آنها با حضور در محل خدمت سربازان، آموزش را انجام می دهند.عباسی شاهکوه، خاطرنشان 
کرد: آزمون تعیین سطح مربیان با حضور 1200 شرکت کننده برگزار   شد که 300 نفر از آنها 
در دانشکده پست و مخابرات بوده و ۹00 نفر دیگر در مراکز 30 استان و با کمک ادارات کل 
ICT استانی حضور دارند. وی، افزود: پس از تعیین سطح مربیان مصاحبه تخصصی با آنها 
می شود و سپس پذیرفته می شوند. افرادی که بتوانند برای اشتغالزایی در آینده موثر باشند و 

کارآفرینی داشته باشند، مورد حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات قرار می گیرند.

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز نیروهای کل مسلح، گفت: سومین دوره  آزمون تعیین 
سطح مربیان »طرح سرباز ماهر« با حضور 1200 شرکت کننده برگزار شد که 300 نفر 
از آنها در دانشکده پست و مخابرات در تهران و ۹00 نفر دیگر در مراکز استان  ها حضور 
داشتند.سردار موسی کمالی طی بازید از محل برگزاری سومین دوره آزمون تعیین سطح 
ــکده علمی و کاربردی پست و مخابرات، گفت:  ــرباز ماهر« در دانش مربیان در »طرح س
نیروهای مسلح تصمیم گرفتند که به همه  کارکنان وظیفه آموزش مهارت آموزی دهند 
ــیر وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و دیگر  که در این مس
سازمان های ذیربط هم ورود پیدا کردند.وی ادامه داد: تامین مربیان مورد نیاز این طرح از 
اولویت های اجرایی بود و تصمیم گرفته شد تا از توان کارکنان نیروهای مسلح برای اجرای 
طرح استفاده شود. در همین راستا ضمن تفاهم نامه ای با وزارت ارتباطات مقرر شد تا طی 
آموزش سربازان، تعدادی هم برای مربیگری معرفی شوند.وی افزود: برای تحقق این هدف، 
آزمون ICT کارکنان نیروهای مسلح برگزار می شود که سومین دوره  آزمون برگزار شد و 
1200 نفر از کارکنان نیروهای مسلح در آزمون شرکت کردند که بالغ بر 300 نفر از آنها 

در آزمون تهران شرکت کردند که بعد از قبول شدن در آزمون و طی مراحل مصاحبه به 
عنوان مربی فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
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وزیر صمت ضمن ابزار رضایت و خشنودی پس از بازدید از این کارخانه، گفت: خوشبختانه 
راه اندازی طرح توسعه شرکت نیان الکترونیک با قابلیت کاهش ارزبری بالغ بر 100 میلیون 
ــتم های تغذیه مخابراتی و مبدل های انرژی الکتریکی در  ــال در حوزه سیس دالر در س
ــود.رضا رحمانی تاکید کرد: تمامی  ــتای برنامه نهضت ساخت داخل قلمداد می ش راس
تجهیزات تولیدی در این واحد تا سال گذشته کامال وارداتی بوده که امروز خوشبختانه 
ــور ارائه می شود. حتی در  به طور 100 درصدی در این واحد تولید و به بازار مصرف کش
صورت وجود برخی ضروریات در تامین تعدادی از قطعات و تجهیزات مورد نیاز این واحد 
در روند تولید از محل واردات، شرکت نیان الکترونیک گام بزرگی برای خودکفایی برداشته 
است.رحمانی در ادامه گفت: اگر نیان الکترونیک نیاز کشور در حوزه مبدل های انرژی را 
تامین کند، واردات چنین دستگاه هایی را ممنوع می کنیم؛ در غیر این صورت حمایت از 
طریق افزایش تعرفه  واردات این تجهیزات صورت می گیرد.وزیر صمت پس از افتتاح طرح 
توسعه نیان الکترونیک که برای بیش از 400 نفر به طور مستقیم شغل ایجاد می کند با 
ــده این شرکت گفت: برای حمایت از  اعالم آمادگی برای حمایت از محصوالت تولیدش
تولید تجهیزات سیستم های خورشیدی می توانیم از طریق نظام تعرفه گذاری اقدام کنیم. 
رحمانی از رئیس سازمان صمت خراسان رضوی خواست تا در اسرع وقت موضوع حمایت 

تعرفه ای از محصوالت تولیدشده در کارخانه »نیان الکترونیک« را  از وزارتخانه پیگیری کند.

  1400 نفر اشتغال جدید
به گفته مدیرعامل شرکت نیان الکترونیک این خط تولیدی 400 نفر اشتغال مستقیم 
ــتقیم را به دنبال دارد و ظرفیت تولید ساالنه هزار مگاوات  ــتغال غیر مس و هزار نفر اش
ــتم های تغذیه مخابراتی، اینورترهای نیروگاه  ــامل سیس مبدل های انرژی الکتریکی ش
خورشیدی، کانورترهای نیروگاه بادی، منابع تغذیه صنعتی و... را با 550 میلیارد تومان 
سرمایه  ثابت و درگردش دارد.چمنیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه 
گفت: نیان الکترونیک به واسطه بهره برداری از این طرح، باالترین ظرفیت تولید درخاورمیانه 
ــکوفایی در کشور است و برترین  ــرمایه گذاری صندوق نوآوری و ش و بزرگترین طرح س

شرکت دانش بنیان تولیدی کشور در مدیریت فناوری و نوآوری به شمار می رود.

  ایران، سومین کشور در تولید یکپارچه مبدل های انرژی
مدیرعامل شرکت نیان الکترونیک پیش از مراسم بهره برداری از طرح توسعه شرکتش در 
جمع خبرنگاران به این اشاره کرد که »تنها 5 شرکت در دنیا به فناوری تولید مبدل های 
ــور چین و امریکا بخش های مختلف مبدل انرژی را به  ــت یافته اند  اما 2 کش انرژی دس
صورت یکپارچه در خود دارند و ایران سومین کشور از نظر زمانی است که کل این تولید 
را به طور یکپارچه انجام می دهد«. چمنیان گفت: نیان الکترونیک توان تولید20 هزار 
دستگاه اینورتر خورشیدی خانگی در طول سال را دارد که با اعمال ممنوعیت واردات این 

مجهزترین خط تولید پیوسته مبدل های انرژی الکتریکی خاورمیانه در »نیان الکترونیک«
با حضور وزیر صنعت در خراسان رضوی افتتاح شد؛

شرکت »نیان الکترونیک« با بیش از ربع قرن تجربه در زمینه طراحی و تولید مبدل های انرژی به عنوان بزرگترین شرکت دانش بنیان کشور بزرگترین و مجهزترین طرح 
توسعه تولید مبدل های انرژی با فناوری پیوسته و یکپارچه را با حضور وزیر صنعت، معدن، استاندار خراسان رضوی، رئیس سازمان صمت با همراهی جمعی از فعاالن اقتصادی 

خراسان افتتاح کرد.

دستگاه ها از سوی وزارت صمت می توانیم اینورترهای مورد نیاز نیروگاه های خورشیدی را 
تولید کنیم. در اکثر صنایع مبدل های انرژی مورد استفاده قرار می گیرد، ما فناوری تولید 
این مبدل ها را 25 سال است که توسعه دادیم و تجاری سازی کرده ایم. در زمینه تجهیزات 
انرژی های تجدیدپذیر اینورترها را ساخته ایم که پروانه کیفی آن از سوی وزارت نیرو صادر 
شده و هفته گذشته هم گواهی دانش بنیان را برای محصوالتمان در سومین دوره متوالی 
دریافت کردیم. نایب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران با 
بیان این مطلب گفت: برای استفاده از مبدل های انرژی در صنایع مختلف کشور، نیازمند 
توان تولیدی بیشتری هستیم. ما ظرفیت تولید 10 هزار دستگاه اینورتر خورشیدی 100 
کیلوواتی را در طول سال داریم و به واسطه این میزان تولید، می توان 100 مگاوات انرژی 
خورشیدی تولید کرد. همچنین می توانیم 10 هزار سیستم تغذیه بی تی اس های موبایل 
را تولید کنیم؛ نیاز کشور در این زمینه ساالنه 4000 سیستم است و 6 هزار سیستم را 
می توان صادر کرد.بنیانگذار گروه صنعتی نیان الکترونیک درباره سرمایه گذاری و اشتغال 
این واحد جدید گفت: اصوالً در صنایع دانش بنیان با سرمایه گذاری کمتر اشتغال بیشتری 
را شاهدیم؛ این در حالی است که برای هر یک شغل در واحدی چون فوالد تا یک و نیم 
میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است اما در شرکت دانش بنیان ما با 50 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری اولیه 400 شغل ایجاد می شود و این یعنی برای ایجاد هر نفر اشتغالزایی 

100 میلیون تومان سرمایه گذاری کرده ایم.

  نیان الکترونیک، پیشگام صادرات خدمات فنی مهندسی به سوریه
پیروزی در مناقصه بازسازی زیرساخت های تغذیه سیستم مخابراتی سوریه توسط نیان 
الکترونیک، موضوع دیگری بود که چمنیان  به آن پرداخت و گفت: این پروژه دارای 4 فاز 
است که هر فاز در یک سال انجام می شود. در کنار آن به عنوان مشاور شرکت مخابرات 
سوریه برای طرح های بهینه سازی آن فعالیت خواهیم کرد و طبق قراردادی که امضا شده، 

حجم کل کار 12 میلیون دالر است که برای فاز اول آن سه میلیون دالر ابالغ شد.
عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع ایران درباره مشکالت ناشی از ضمانتنامه های 
ارزی برای قراردادهای بین المللی این شرکت تصریح کرد: ضمانتنامه ارزی ما برای مناقصه 
سوریه توسط بانک توسعه صادرات تامین می شود اما ابتدا باید کل مبلغ 120 هزار یورو را 
به صورت نقدی در این بانک سپرده گذاری می کردیم که تامین این مقدار ارز کار بسیار 
سختی بود. وی گفت: یکی از دالیلی که بانک های ما از ریسک ضمانتنامـــه های ارزی 
می گویند این است که بسیاری از پروژه ها به واسطه ارتباطات پیمانکاران در کشورها به 
ــود و پیمانکاران نتوانسته اند ارز را به کشور بازگردانند. دولت در پروسه  آنها واگذار می ش
پیروزی ما در مناقصه سوریه هیچ نقشی نداشت و حتی تقاضا کردیم از هزینه بازسازی 
عتبات اعتباری به این موضوع اختصاص دهند اما هیچ کمک نشد و ما به عنوان شرکتی 

آزاد در مناقصه حضور یافتیم.
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ساناز توکلی افشار

با ساماندهی واردات، پرونده قاچاق تلفن همراه بسته شد

گوشی های ویروسی را شناسایی کنید

ــکل قاچاق تلفن  مدیرکل دفتر صنایع برق و الکترونیک وزارت صمت، از حل مش
همراه خبر داد.

کیوان گردان، گفت: طی دی ماه سال جاری، یک میلیون و 600 هزار دستگاه تلفن 
همراه وارد کشور شد که بیشترین مقدار واردات، قانونی بوده است؛ در حالی که 

این رقم پیش از اجرای طرح ریجستری حدود 2 هزار دستگاه در ماه بود.

ــاماندهی واردات  ــده این نوید را می دهد که س ــزود: اعداد و ارقام اعالم ش وی اف
تلفن همراه در کشور کامل شده و می توانیم ادعا کنیم که قاچاق تلفن همراه به 
طور کامل از بین رفتــه است؛ چرا که هیچ شرایطــی برای قاچاق این محصول 

وجود ندارد.

خالی شدن سریع باتری،  هنگ کردن مداوم گوشی، ریست شدن ناگهانی وای فای و داغ 
کردن، می تواند نشان دهنده ویروسی شدن گوشی باشد.

ویروسی شدن گوشی ممکن است به دلیل استفاده از اینترنت ناامن یا دانلود یک اپلیکیشن 
و نصب آن روی گوشی اتفاق افتاده باشد. کاربران در چنین مواقعی باید سریعا برای مقابله 
با ویروس اقدام کنند و این کار می تواند با استفاده از آنتی ویروس های معتبر صورت گیرد، 
با وجود این پیش از مقابله با ویروس الزم است از این که دستگاه ویروسی چه ویژگی هایی 
دارد، اطالع پیدا کرد. وب سایت الیف وایر به ویژگی هایی که می تواند نشان دهنده گوشی های 

ویروسی باشد اشاره کرده است.
خالی شدن سریع باتری یکی از نشانه های ویروسی شدن گوشی است. اگر گوشی به یکباره 
شارژ خالی می کند، باید حدس بزنید که گوشی ویروسی شده است، زیرا وجود ویروس ها 
موجب می شود که حجم پشتیبانی باتری گوشی کم شود و هنگامی که نرم افزار مخربی 
وارد گوشی شما می شود، حافظه گوشی شما به صورت متداوم در حال کار است که در 

نهایت سبب می شود باتری گوشیتان زودتر از گذشته خالی شود.
داغ شدن گوشی نیز از دیگر نشانه های گوشی های ویروسی است. امروزه داغ شدن گوشی 
در زمان های طوالنی، طبیعی به نظر می رسد، اما باید توجه داشته باشید که اگر در وضعیت 
ــی  ــدن بیش از حد گوش ــی کار نمی کنید، متوجه داغ ش عادی و زمانی که زیاد با گوش
شدید، احتمال ویروسی شدن گوشی شما وجود داشته است، زیرا برخی از ویروس ها سبب 
می شوند که بیش از اندازه طبیعی از CUP گوشی استفاده شود، درنهایت با داغ شدن 
غیرطبیعی گوشی روبه رو می شوید.روزانه برنامه های مخرب زیادی وجود دارند که هرچه 
در گوشی به دنبال آن ها بگردیم، نمی توانیم به آن ها دسترسی پیدا کنیم. اگر برای حذف 
آن ها با مشکل روبه رو شدید، حتما گوشی خود را در وضعیت Safe mode قرار بدهید 
و بعد از آن گوشیتان را یک بار خاموش و روشن کنید و دکمه کم و زیاد کردن گوشی 
 Safe mode را فشار دهید تا لوگو برای شما نشان داده شود و در نهایت شما در حالت
قادر هستید برنامه مخرب را پیدا و سپس آن را حذف کنید.ریست شدن ناگهانی وای فای 
می تواند دلیل دیگری مبنی بر ویروسی شدن گوشی باشد. در گوشی های اندرویدی ممکن 

است به یکباره با روشن شدن ناخواسته جی پی اس روبه رو شویم اما نمی توان این مورد را 
دلیل ویروسی شدن گوشی دانست، درصورتی که اگر به شکل ناگهانی متوجه شدید که 
وای فای گوشی از کار افتاده می توانید به ویروسی شدن شک کنید و برای این که از شر این 

موضوع رها شوید باید گوشی را ریست کنید.
طوالنی شدن زمان بوت اندروید )باال آمدن دستگاه اندرویدی( نیز ممکن است به دلیل 
ویروسی شدن گوشی باشد. این امکان وجود دارد که بعد از مدتی استفاده از گوشی متوجه 
شوید سرعت آن کم شده است یا مثال برای بوت شدن گوشی اندرویدی زمان زیادی صرف 
شود. در این صورت می توانید به ویروسی شدن گوشی خود شک کنید البته پیش از آن 

حتما از میزان حافظه و مموری خود اطالع پیدا کنید.
وجود برنامه های ناشناس نیز می تواند زنگ هشداری برای ویروسی شدن گوشی باشد. 
اگر در حال کار با گوشی هستید و متوجه شدید بدون این  که برنامه را دانلود کنید در 
قسمت منوی شما وجود دارد سریعا آن را پاک کنید، زیرا ممکن است این برنامه نشانی از 
ویروسی شدن گوشی شما داشته باشد.همچنین هنگ کردن مداوم گوشی از معمول ترین 
نشانه های ویروسی شدن گوشی است. بنابراین در صورتی که گوشی مداوم هنگ می کند 
و سرعتش به شدت پایین آمده و شما از این وضعیت کالفه شده اید، باید به ویروسی شدن 

گوشی شک کنید، زیرا ویروس ها سبب می شوند که میزان سرعت گوشی پایین بیاید.

موتوروال ریزر؛ گوشی تاشو به سبک دوران قدیم
پیش سفارش های گوشی موتوروال ریزر جدید آغاز شده و فروش آن از تاریخ 18 

فوریه آغاز شده است.
ــته یکی از معروف ترین طرح های شرکت موتوروال یک گوشی بود که از  در گذش
ــی ها مثل امروز هوشمند نبودند و یک بخش  ــد.در زمانی که گوش میانه تا می ش
ــی برای صفحه کلید و دیگری برای صفحه نمایش در نظر گرفته شده بود.  گوش
ــامل صفحه نمایش است.این طرح کمک می کند گوشی  اما حاال هر دو بخش ش
ــت  ــاد بهتری برای قرار دادن در جیب یا کیف پیدا کند.این محصول قرار اس ابع
ــای باالیی برای آن ثبت  ــود و تا کنون تقاض ــاه جاری میالدی وارد بازار ش در م

شده است.
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جدیدترین طراحی اولیه منتشر شده از گوشی منعطف جدید هوآوی از وجود یک قلم 
لمسی در این دستگاه خبر می دهد.

اکنون مدتی است که بازار گوشی های منعطف داغ شده و شرکت  های مختلفی در آن 
شرکت کرده اند. این مسئله باعث شده ما از سراسر جهان اطالعات و شایعات جدیدی 
درباره مدل های مختلف این نوع دستگاه ها به دست بیاوریم. در واقع گوشی های منعطف 
را می توان ترند جدید دستگاه های هوشمند دانست. در این میان دو شرکت هوآوی و 
ــونگ اولین قدم ها را در این زمینه برداشته اند و اکنون در حال آماده سازی خود  سامس

برای اقدام بعدی هستند.

وجود قلم لمسی در تلفن همراه منعطف جدید هوآوی
  گوشی Mate X2 قلم لمسی خواهد داشت

هوآوی گوشی Mate X منعطف خود را سال گذشته در ماه فوریه به جهانیان معرفی 
کرد و اینگونه اولین قدم رسمیش را در راه دستگاه های تاشو برداشت. پس از آن نیز در 
 )USPTO( ماه سپتامبر یک طراحی اولیه در دفتر ثبت اختراعات و عالئم تجاری آمریکا
ــاند که ایده دستگاه تاشو آینده این شرکت را به نمایش می گذاشت. نکته  به ثبت رس

جالبی که در این دستگاه مشاهده می شد وجود قلم بود.

  جدیدترین طراحی اولیه منتشر شده از گوشی منعطف جدید هوآوی
ــر شد که اطالعات تازه ای  ــرکت چینی منتش به تازگی یک طراحی اولیه دیگر از این ش
ــترس ما قرار می دهد. این طراحی اولیه که در دفتر مالکیت معنوی اتحادیه اروپا  در دس
)EUIPO( ثبت شده می تواند به ما اولین تصاویر Mate X2 باشد.این طراحی اولیه یک 
شکل مشابه با نسل اول Mate X را به نمایش می گذارد، اما کمی تفاوت در آن وجود دارد.

  تفاوت های Mate X2 با نسل پیشین خود
ــاره کرد. در ابتدا باید  ــی ها می توان به موارد زیر اش از تفاوت های موجود در این گوش
گفت که در حالی که Mate X به سمت خارج می چرخید، گوشی نشان داده شده در 
طراحی اولیه به سمت داخل می چرخد. عالوه بر این، Mate X با چهار دوربین همراه 
بود، اما این گوشی در مجموع شش دوربین خواهد داشت، دو عدد در جلو که در نوار 
کناری عمودی قرار دارند و چهار عدد در پنل پشتی.نوار کناری این دستگاه با نمایشگر 
ثانویه و قلم گوشی همراه است که اگر بیشتر دقت کنید متوجه تفاوت آن با مدلی که 

در سپتامبر گذشته دیدیم می شوید.

تولید عینک ویژه ضد اشعه های مزاحم تلفن همراه و رایانه
رایانه ها و گوشی ها اگر چه مزایای زیادی دارند، اما انتشار اشعه های مضر برای بینایی از آنها 

می تواند مشکل آفرین باشد. برای حل این مشکل عینکی خاص طراحی شده است.
به گزارش نیواطلس، بسیاری از افراد به خاطر مشاغلی که دارند مجبور به نگاه کردن مداوم 
به نمایشگر گوشی و رایانه در طول روز هستند. همین مساله موجب شده تا 50 تا ۹0 درصد 

از کاربران رایانه ها و گوشی ها از مشکالتی مانند خستگی و خشکی چشم رنج ببرند.
برای حل این مشکل عینک جدیدی به نام بلوالیت تولید شده که شیشه های خاص آن 
ــعه های مضر به حدقه چشم و آزار دیدن کاربران را بگیرند.این  می توانند جلوی ورود اش
عینک به خصوص در برابر ورود اشعه های ماورای بنفش به چشم مقاوم است و در مقابل، 
نورهای غیرمضر از لنز آن عبور می کند. این عینک در صورت دریافت سفارش مشتری به 

صورت طبی و با شرایط خاص قابل تولید است. قیمت این عینک شصت دالر است.

اپل برای اولین بار خدمات تعمیر در محل ارائه می دهد
خریداران محصوالت اپل همیشه مجبور به انتقال رایانه ها و گوشی های معیوب این شرکت 
به فروشگاه های محلی به منظور تعمیر آنها هستند، اما اپل قصد دارد برای اولین بار خدمات 

تعمیر در محل ارائه کند.
ــنگین و حجیم اپل مانند آی مک  به گزارش انگجت، حمل و نقل برخی رایانه های س
ــت. از همین رو اپل اعالم کرده که در برخی  ــاده نیس و مک پرو برای تعمیر چندان س
شهرهای آمریکا خدمات تعمیر در محل ارائه می دهد.از جمله شهرهایی که این خدمات 
اپل در آنها ارائه می شود می توان به شیکاگو، داالس، هوستون، لس آنجلس، نیویورک و سان 
فرانسیسکو اشاره کرد. اپل برای ارائه خدمات تعمیر در محل قراردادی را با یک شرکت 
پیمانکار منعقد کرده و عالقمندان می توانند با پرداخت یک هزینه اولیه و در نهایت هزینه 
تعمیر از خدمات مذکور بهره مند شوند.خدمات تعمیر در محل اپل قبالً تنها برای برخی 
شرکت های تجاری در چند زمینه محدود ارائه می شد. به عنوان مثال این تعمیرات در مورد 
گوشی اپل تنها محدود به تعویض باطری بود. اما حاال حوزه های مختلف و متنوعی را برای 

عموم مردم در بر می گیرد. زمان دقیق ارائه این خدمات هنوز اعالم نشده است.
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اپل در فروش گوشی هوشمند از سامسونگ پیشی گرفت

آیفون امسال با رنگی جدید عرضه می شود

فروش گوشی های ال جی با رکود عجیبی مواجه شده است!

ــال گذشته میالدی از  ــمند شرکت اپل در سه ماهه پایانی س ــی های هوش فروش گوش
ــی گرفت و اپل مجددا به پرفروش ترین شرکت  ــرکت سامسونگ پیش میزان فروش ش
تولیدکننده گوشی هوشمند در جهان تبدیل شد.به گزارش سی نت، به گزارش شرکت 
ــاوره و اطالعات  International Data Corporation که ارائه کننده خدمات مش

بازار است، در طول سه ماه پایانی سال گذشته اپل به دلیل محبوبیت جدیدترین مدل های 
ــده خود در آمریکا و اروپا و همچنین عرضه گوشی های ارزان تر در سایر نقاط  عرضه ش

جهان، توانست 73.8 میلیون آیفون را به فروش برساند.
این در حالی است که شرکت سامسونگ در همین مدت با فروش 6۹.4 میلیون گوشی 
هوشمند مقام دوم را به خود اختصاص داد. شرکت هواوی نیز به عنوان یک بازیگر توانمند 
در کشور چین فعالیت خود را ادامه داد اما فروش آن در اروپای غربی به دلیل تحریم های 
آمریکا دچار کاهش شد. این شرکت در سه ماهه پایانی سال گذشته 56.2 میلیون گوشی 
هوشمند به فروش رساند که حدود 7 درصد کمتر از فروش آن در دوره مشابه سال قبل 
بود.با وجود این شرکت سامسونگ همچنان برترین تولیدکننده گوشی هوشمند در سال 
ــته باقی ماند و انتظار می رود با توسعه شبکه های مخابراتی 5G و عرضه  میالدی گذش

مدل های جدید، بازار این شرکت بازهم توسعه یابد.
ــی های هوشمند در سه ماهه پایانی سال 201۹ میالدی، در  با وجود بهبود فروش گوش
مجموع فروش جهانی این تجهیزات حدود یک درصد کاهش یافته و روند نزولی دو سال 
قبل تکرار شده است. در این سال مجموعا 368 میلیون گوشی هوشمند در جهان تولید 

شده و به فروش رسیده است.

به تازگی شرکت ال جی آمار فروش گوشی های خود در سال 201۹ را منتشر کرد که نشان 
می دهد گوشی های این شرکت با رکود چشمگیری در فروش مواجه هستند.

پس از گذشت مدت نسبتا زیادی باالخره شرکت ال جی قبل از سایر شرکت های سازنده 
گوشی های هوشمند، آمار فروش گوشی های خود برای سه ماهه آخر سال 201۹ را اعالم 
کرد که باعث تعجب بسیاری از تحلیل گران گوشی های هوشمند شد. گوشی های هوشمند 
تولید شده توسط شرکت ال جی در ماه های اکتبر و دسامبر حدود 1.32 تریلیون وون کره 
فروش داشتند که معادل 1.12 میلیارد دالر است؛ این رقم برای یک شرکت سازنده گوشی 
هوشمند رقمی نسبتا خوب است، اما اگر این رقم را با آمار فروش ال جی نسبت به سال 
گذشته مقایسه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که ال جی به شدت با کاهش فروش 

مواجه شده ؛ چرا که این آمار در سال گذشته حدود 1.41 میلیارد دالر بوده است.
ــاس آمار شرکت ال جی امسال با 332.2 میلیارد وون کره مواجه شده که این رقم  بر اس
معادل 280 میلیون دالر است. این فروش افتضاح به اینجا ختم نخواهد شد و در صورتی 
که آمار فروش گوشی های ال جی در کل سال 201۹ را بررسی کنیم به این نتیجه خواهیم 
رسید که شرکت ال جی در سال 201۹ حدود 5 میلیارد دالر فروش داشته است، اما با این 

حال حدود 85۹ میلیون دالر ضرر کرده که برای این شرکت رقمی بسیار باال است.
ــت به موضوع پایین آمدن خرید و  دلیلی که ال جی برای این آمار فروش اعالم کرده اس
فروش کلی در بازار با توجه به نزدیک شدن به سال نو باز می گردد در صورتی که اگر به 
فروش کلی گوشی های این شرکت در جهان نگاه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که 

ــی های این شرکت در خارج از کره عمدتا با رکود مواجه شده است و دلیل  فروش گوش
اصلی آن هم استفاده نکردن ال جی از تکنولوژی های روز و یا به خرج ندادن خالقیت زیاد 

در طراحی گوشی های خود است.
با این حال باید تا زمان معرفی گوشی های جدید این شرکت صبر کنیم و ببینیم که در 
ــی های ال جی تغییری خواهد کرد یا قرار است فروش  ــال 2020 آیا آمار فروش گوش س

گوشی های این شرکت در رکود به سر ببرند.

اپل محدودیت های قبلی در زمینه تولید انواع آیفون با چند رنگ خاص را کنار گذاشته و در 
سال 2020 قصد دارد این گوشی را به یک رنگ دیگر نیز عرضه کند.به گزارش آسین ایج، 

اپل در سال 2020 عالوه بر به روزرسانی سخت افزار آیفون و تقویت پردازنده و لنز دوربین 
این گوشی، آن را در یک رنگ جدید یعنی آبی دریایی نیز عرضه می کند.فیلیپ کورویو که 
در یوتیوب کانالی را با موضوع محصوالت تازه اپل اداره می کند، مدعی شده که این شرکت 
ــال 201۹  قصد دارد آیفون را در رنگ آبی دریایی هم روانه بازار کند. پیش از این در س
اپل سه مدل آیفون 11 را به رنگ سبز تیره روانه بازار کرده بود که در این میان گوشی 
آیفون 11 پرو بسیار مورد استقبال قرار گرفت.به نظر می رسد این تجربه خوشایند اپل را به 
فکر انداخته که تنوع رنگ های آیفون را افزایش دهد و از این طریق میزان فروش گوشی 
یادشده را باز هم بیشتر کند.البته آیفون 12 تغییرات مهم دیگری نیز خواهد داشت که 
از جمله آنها می توان به ابعاد جدید نمایشگرهای این گوشی، عرضــــه نمایشگرهــــای 
ProMotion OLED با نرخ تازه سازی 120 هرتز، استفاده از حسگرهای سه بعدی 

ToF، سازگاری با شبکه های نسل پنجم تلفن همراه و غیره اشاره کرد.
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با بهترین اپلیکیشن های اندرویدی سال ۲0۲0 آشنا شوید

کارشناسان به تازگی فهرستی از بهترین اپلیکیشن های اندرویدی در سال جاری میالدی 
را برآورد و اعالم کرده اند. به گزارش نسل چهارم، با توجه به آنکه سیستم عامل اندروید در 
سال های اخیر طرفداران بسیار زیادی را به سمت و سوی خود جلب کرده و توانسته با کنار 
زدن بسیاری دیگر از رقبای خود به تنهایی به رقابت با سیستم عامل iOS اپل بپردازد، 
بسیاری از اپلیکیشن های اندرویدی موفق شده اند به خوبی در میان کاربران گوشی های 
هوشمند جا افتاده و محبوبیت زیادی را برای خود دست و پا کنند. کارشناسان و تحلیلگران 
سی نت با بررسی تعداد دفعات دانلود و نرخ افزایش محبوبیت اپلیکیشن های موجود در 
پلتفرم فروشگاه گوگل پلی استور ، بهترین اپلیکیشن های اندرویدی سال 2020 میالدی 

را برآورد و اعالم کرده اند که در زیر به آنها اشاره شده است:
  تیک تاک 

این اپلیکیشن ویدیو محور به سرعت در سال گذشته تبدیل به پرطرفدارترین و محبوب 
ــی های هوشمند شد. بر اساس  ــبکه اجتماعی در میان کاربران گوش ترین پلتفرم ش
آخرین آمارهای منتشر شده، تعداد دفعات دانلود این اپلیکیشن از پلتفرم های گوگل 
پلی استور و اپ استور اپل در ماه نوامبر سال 201۹ میالدی از مرز 1.5 میلیارد بار نیز 
گذشت و رکورد جدیدی را برای خود به ثبت رساند. همچنین این شبکه اجتماعی در 
سال گذشته عنوان سومین اپلیکیشن پردانلود و پرطرفدار بعد از پیام رسان واتس اپ و 

شبکه اجتماعی فیس بوک را به خود اختصاص داد.

  گلیچ ویدیو افکت 
به عقیده بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، این اپلیکیشن که به منظور ویرایش فیلم 
و ویدیو مورد استقبال کاربران قرار گرفته است، توسط شرکت گوگل توسعه داده شده 

است. 
  گوگل استادیا 

این سرویس استریم آنالین بازی و گیمینیگ که توسط شرکت گوگل در ماه نوامبر سال 
201۹ میالدی منتشر و عرضه شد، بر روی پلتفرم های متعددی همچون گوشی های 
هوشمند، تبلت، لپ تاپ ، رایانه های رومیزی و صفحه نمایش تلویزیون های هوشمند 
قابل اجرا و استفاده است و به کاربران و عالقمندان به بازی های رایانه ای اجازه می دهد 
ــرایطی و با استفاده از هر دستگاه هوشمندی تنها با اتصال به اینترنت به  تحت هر ش

بازی های موردعالقه خود بپردازند.
  دیزنی پالس

این سرویس استریم آنالین فیلم و سریال نیز با جذب بالغ بر 10 میلیون دنبال کننده 
تنها در یک روز توانست تبدیل به یکی از بهترین و محبوب ترین اپلیکیشن های موبایل 
شود و به کاربران امکان بهره مندی و تماشای هزاران فیلم و سریال جدید را می دهد.

کاربران و عالقمندان به دانلود و دریافت اپلیکیشن دیزنی پالس با پرداخت ماهانه 7 دالر 
قادر خواهند بود به مجموعه عظیمی از فیلم و سریال های موردعالقه خود دسترسی 

پیدا کنند.
  گوگل مپ 

ــرویس نقشه آنالین گوگل مپ که از سال 2005 میالدی تاکنون توسعه داده شده  س
و در اختیار کاربران گوشی های موبایل قرار گرفته است، در سال های اخیر به امکانات 
ــده که به کاربران اجازه می دهد با کیفیت و امنیت  و قابلیت های متعددی مجهز ش
سایبری باالتر و احتمال خطای کمتری به سیستم ناوبری جغرافیایی آنالین دسترسی 

داشته باشند.
  آبلو 

ــرویس که توسط شرکت گوگل توسعه داده شده است، به کاربران این اجازه را  این س
می دهد تا به صورت کامال رندم و اتفاقی با افراد دیگری در سراسر جهان آشنا شوند. 
این سرویس به کاربران امکان بهره مندی از فرهنگ های ناشناخته و جدید، زبان های 

خارجی و سفر به اماکن توریستی و جدید را می دهد.

آمار فروش  تلفن های هوشمند در هند اعالم شد
به تازگی یکی از وب سایت های تحلیل گوشی جزییات فروش گوشی های هوشمند در 

سه ماهه پایانی سال 201۹ را اعالم کرد.
به گزارش سیتنا، در حالی که هنوز آمار فروش گوشی های هوشمند در سه ماهه آخر 
ــال 201۹ منتشر نشده است و عده بسیار زیادی از تحلیل گران منتظر هستند تا  س
میزان فروش گوشی های هوشمند در سه ماهه پایانی سال گذشته را بررسی کنند؛ اما به 
تازگی یکی از وب سایت های بررسی کننده میزان فروش دستگاه های هوشمند گزارشی 
بسیار خالصه از فروش گوشی در برخی کشور های بزرگ منتشر کرده است که می تواند 

برای کاربران جذاب باشد.
ــوری که این وب سایت آمار فروش گوشی های هوشمند در آن را اعالم  مهم ترین کش
ــور در بازار فروش موبایل توانسته از سد بزرگی مثل  ــور هند است؛ این کش کرده، کش
آمریکا عبور کرده و به دومین بازار بزرگ فروش گوشی های هوشمند در جهان تبدیل 
شود. بر اساس آمار منتشر شده از وب سایت Counterpoint، در سال 201۹ حدود 
158 میلیون دستگاه گوشی هوشمند به فروش رسیده که در مقایسه با سال 2018 
حدود 7 درصد افزایش داشته است. این عدد ممکن است رقم بسیار زیادی برای فروش 
گوشی در یک کشور نباشد، اما با توجه به ایجاد فناوری 5G در جهان، انتظار می رود 
این رقم در سال جاری بسیار افزایش پیدا کند و هند به یکی از محور های اصلی فروش 

موبایل در جهان تبدیل شود.
بر اساس اطالعات منتشر شده از سال 201۹ و 2018 مشاهده می شود که آمار فروش 

گوشی شیائومی در این دو سال ثابت بوده، اما فروش گوشی های شرکت سامسونگ 5 
درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین اطالعات منتشر شده از سه ماهه پایانی سال 
ــال 2018 نشان می دهد که گوشی های شرکت  ــبت به سه ماهه پایانی س 201۹ نس
ــرفتی در فروش نداشته است، اما در عوض فروش گوشی های شرکت  سامسونگ پیش

Vivo حدود 132 درصد افزایش داشته است.
با این حال برای مشخص شدن کامل آمار فروش گوشی های هوشمند باید منتظر آمار 
جهانی فروش این گوشی ها بود چرا که تا زمانی که آمار فروش در کل کشور ها منتشر 

نشود، نمی توان روی سود یا ضرر هر شرکت نظر داد.
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مرزها

حم��زه فاتح

مشکالت متعدد هوآوی با آمریکا همچنان ادامه دارد!

شـرکت سازنده  آی فون در چین، ماسک پزشکی تولید می کند

ــرکت آمریکایی با نام ورایزن با سرقت حق ثبت اختراعات شرکت هوآوی خشم  یک ش
مسئوالن این شرکت را برانگیخته است.

شرکت هوآوی اخیرا بر علیه شرکت Verizon به دلیل استفاده غیرمجاز از ثبت اختراعات 
شکایت کرده است. این اتهامات شامل استفاده غیر مجاز از بیش از 12 ثبت اختراع شرکت 
هوآوی می شود که مربوط به بخش های امنیت دانلود، شبکه رایانه و سرویس های ویدیویی 
می شوند. رئیس بخش امور اداری و حقوقی شرکت هوآوی، سونگ لویی پینگ، در طی 
بیانیه های اخیر خود اعالم کرد که نتایج تحقیقات چند سال و مطالعات شدید شرکت 
هوآوی توسط ورایزن مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. وی در ادامه اظهار داشته هدف 

از این شکایات تنها پرداخت مبلغی برای حق استفاده از اختراع و ثبت نام هوآوی به عنوان 
مخترع اصلی است.

  تالش هوآوی برای بهبود شرایط
در حال حاضر شرکت ورایزن هیچ گونه پاسخی درباره اتهامات خود نداده وشرکت همچنان 
در حالت سکوت قرار دارد. شرکت های هوآوی و ورایزن، از ماه فوریه، جلسات متعددی در 
این باره برگذار کردند، اما به نظر می آید که مسئوالن این دو شرکت نتوانسته اند در این باره 
به توافق دو طرفه برسند. گزارش منتشر شده از مصاحبه خبرنگاران با مسئوالن شرکت 
هوآوی حاکی از آن است که سونگ لویی پینگ تالش کرده تا به توافقی با شرکت مقابل 
برسد، اما آن ها در این روند همراهی نکرده اند در نتیجه شرکت هوآوی ناچار به شکایت از 

ورایزن شده است.
یک شخص ناشناس که ظاهرا از شرایط این موضوع به کلی با خبر است اخیرا اعالم کرده 
ــرکت ورایزن برگزار کرده که شامل بررسی 200 ثبت اختراع  ــش جلسه با ش هوآوی ش
می شده است، اما این شرکت ترجیح داده تا تنها به 12 تا از این موارد در دادگاه بپردازد 
ــرا که این 12 ثبت اختراع مدارک محکم تری را برای جواب گرفتن در دادگاه به خود  چ
اختصاص می دهند. شرکت هوآوی تاکید کرده که آن ها بر علیه انتشار علم و به اشتراک 
گذاشتن آن نیستند، اما همچنین باور دارند که حقوق سازنده و مالک هر اثر باید حفظ 
شود. این اولین بار نیست که سازمان های آمریکایی برای هوآوی مشکل ایجاد می کنند. 
سال گذشته نیز کمیسیون ارتباطات فدرال با منع کردن محصوالت شرکت هوآوی آن ها 

را تهدیدی برای امنیت کاربران دانست.

شرکت فاکسکان، سازنده گوشی های آی فون در اقدامی غیر عادی، به تولید ماسک پزشکی 
می پردازد.به گزارش بی بی سی، این شرکت همچنین در پی آن است تا خط تولید قطعات 

الکترونیک خود را که به خاطر انتشار ویروس کرونا متوقف شده از سر بگیرد.
شیوع ویروس کرونا باعث افزایش شدید تقاضا برای ماسک شده و در سراسر جهان اکنون 
کمبود ماسک های پزشکی وجود دارد.فاکسکان می خواهد تا پایان ماه جاری، روزانه دو 
میلیون ماسک تولید کند.این شرکت در شبکه اجتماعی وی چت گفته »در نبرد با این 
بیماری همه گیر، هر ثانیه مهم است.«این شرکت گفته است »هر چقدر این شرکت زودتر 
دست به اقدامات پیشگیرانه بزند، زودتر می تواند جلوی این ویروس را بگیرد و هر چقدر 

زودتر جان آدم ها را نجات دهیم، زودتر می توانیم بر آن غلبه کنیم.«
فاکسکان که بزرگ ترین شرکت تولیدکننده قطعات الکترونیکی در دنیا است، عالوه بر 
تولید آی فون، سازنده قطعات برای آی پد، کیندل )کتابخوان( آمازون و پلی استیشن سونی 
ــت.این شرکت گفته است تولید آزمایشی ماسک های پزشکی را در کارخانه واقع در  اس
شنزن در جنوب چین آغاز کرده است.ماسک های تولیدی در ابتدا برای مراقبت از کارکنان 
این شرکت استفاده خواهند شد. فاکسکان گفته است »چنین کاری نه تنها بزرگترین 
مسئولیت شرکت بلکه مسئولیت اجتماعی ما است.«فاکسکان گفته است زمانی که تولید 

ماسک به حد کافی رسید، این ماسک ها در اختیار افراد خارج از شرکت قرار خواهد گرفت.
این شرکت همچنین گفت از نسل جدیدی از تجهیزات مادون قرمز اندازه گیری دما در 
دفاتر خود استفاده می کند تا به شناسایی عفونت های احتمالی در میان نیروی کار خود 
کمک کند.مانند بسیاری از شرکت ها در چین، فاکسکان بیشتر کارخانه های خود در ایام 

تعطیالت سال نوی چینی را تعطیل کرد.

ژاپن برنامه ریزی برای اینرتنت 6G را رشوع کرد
یکی از اپراتورهای بزرگ موبایل در ژاپن برنامه ریزی برای توسعه اینترنت 6G را آغاز کرده که سرعت 
انتقال اطالعات در آن 10 بار بیشتر از 5G است.به گزارش گیزموچاینا، گزارش اخیر نشان می دهد ژاپن 
برنامه ریزی برای استراتژی پیچیده »پسا 5G« را آغاز کرده است.این فناوری، اطالعات را 10 بار سریع 
ــود. شرکت NTT Docomo بزرگترین  تر از 5G منتقل می کند و تا 2030 میالدی آماده می ش
اپراتور مخابراتی ژاپن قصد دارد به یکی از پیشروان فناوری 6G تبدیل شود و در دهه 2030 میالدی 
این فناوری را به طور تجاری عرضه کند. درهمین راستا این شرکت تحقیقی منتشر و به دیدگاه های 
خود درباره تحول 5G و فناوری 6G اشاره کرده است.در این گزارش اشاره شده سیستم های مخابرات 
موبایل به طور معمول طی بازه ای 10 ساله متحول می شوند و نسل جدیدی به وجود می آید.شرکت 
NTT Docomo همچنین در بیانیه اش خواهان همکاری میان دولت، صنعت و دانشگاهیان شده 
است.شرکت ژاپنی Docomo در سال 2010 میالدی تحقیقات درباره 5G را آغاز کرده است. پیش از 

این گزارش شده بود ژاپن 2.03 میلیارد دالر در تحقیق و توسعه اینترنت6G هزینه خواهد کرد.
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عرضه  ۳۰ میلیون سابقه تراکنش کارت های بانکی در »وب تاریک«

درآمد پایین برنامه نویسان گوگل نسبت به برنامه نویسان اپل

ایرادات موجود در حالت تاریک واتس اپ

شرکت گوگل نتوانسته است در پرداخت حقوق کارمندان خود آن ها را به رضایت مورد نظر 
برساند.شرکت گوگل اخیرا در یک اقدام عجیب کاری را کرد که تاکنون انجام نداده بود. 
مسئولین این شرکت لیستی از جزئیات درآمد سه ماه یوتیوب و همچنین برخی جزئیات 
فروش سخت افزار های خود را منتشر کرد. علت نمایان کردن جزئیات درآمدی گوگل از 

نگاه تحلیل گران عدم رضایت شرکت از میزان درآمد گوگل بوده است.
  عدم رضایت برنامه نویسان اندروید

ــب شده توسط گوگل، این شرکت توانسته تاکنون  به دلیل عدم کافی بودن درآمد کس
ــتاد میلیارد دالر را به عنوان حقوق به برنامه نویسان اندروید خود بپردازد. این  تنها هش
مبلغ پرداختی تقریبا نصف مبلغی است که شرکت اپل به برنامه نویسان خود اختصاص 
داده است. گفتنی است با این که میزان قابل توجهی از گوشی های هوشمند در جهان از 
سیستم عامل اندروید برخوردارند، اما این امر کامال واضح است که درآمد برنامه نویسان 
iOS به مراتب بیشتر از دیگر برنامه نویسان در صنعت گوشی است. این امر حاال با انتشار 
مبالغ پرداخت شده توسط گوگل کامال تایید می شود. از دیگر بخش های درآمدزای گوگل 
می توان به فروش سخت افزار ها اشاره کرد که برای این شرکت هفده میلیارد دالر درآمد 
کسب کرده است. با توجه به کمبود بودجه و درآمد شرکت گوگل از جهات مختلف این 
امر مشخص می شود که چرا این شرکت در گسترش و فروش گوشی های پیکسل خود 
همواره با مشکل مواجه می شود.با حساب آن که مسئولین این محصوالت از پشتیبانی 

مالی مناسبی برخوردار نیستند این محصوالت همواره از کمبود های مختلفی برخوردارند. 
گفتنی است که این مشکل پیش تر نیز برای شرکت های بزرگ دیگر مانند نوکیا و سونی 
نیز پیش آمده است. هر کدام از این شرکت های مذکور راه متفاوتی را برای مقابله با این 
نوع مشکالت پیش گرفته اند. متاسفانه فعال هیچ خبری از اهداف شرکت گوگل برای بهبود 
شرایط حال حاضر خود منتشر نشده است. اما انتظار می رود در کنفرانس های پیش رو 
این شرکت از طرح های توجیهی جدیدی رونمایی کند. به اعتقاد بعضی از تحلیل گران 
شرکت گوگل در نظر دارد تا طرح های مذکور را در کنفرانس ماه جوالی در واشنگتون 
برای کارکنان خود توضیح دهد چرا که گوگل معموال ماه جوالی را به توجیهات مالی خود 

اختصاص می دهد.

منتقدین فضای مجازی معتقدند که قابلیت حالت تاریک برنامه واتس اپ آنقدر که الزم 
است تیره نیست.پس از مدت ها نشانه و شایعات مختلف درباره امکانات جدید واتس اپ، 
سرانجام قابلیت حالت تاریک در نوع بتا به این برنامه در دستگاه های اندروید اضافه شد. 
به گفته تحلیلگران این حالت از زیبایی ظاهری مناسبی برخوردار است و نور مناسبی را 
ــم منتقل می کند. اما یک ایراد دارد و آن این است که  ــب به چش در هنگام تاریکی و ش
ــت.در وحله اول کاربران با پشت زمینه برنامه  به اندازه ای که انتظار می رفت تاریک نیس
مواجه می شوند که برعکس خیلی از برنامه ها که در حالت تاریک از زمینه مشکی استفاده 

ــی تیره مالیم به میزان کمی سبز بهره  می کنند، این حالت واتس اپ از یک رنگ طوس
می برد. این طراحی از لحاظ زیبایی شناسانه ایرادی ندارد، اما منتقدان معتقدند رنگ مشکی 
ــت زمینه چنین برنامه ای مناسب تر است چرا که در گوشی هایی که از صفحه  برای پش
نمایشگر AMOLED برخوردارند صفحه سیاه باعث می شود تا برخی پیکسل ها غیر 
فعال شوند در نتیجه مصرف باتری به شدت کاهش می یابد. این در حالی است که اگر کاربر 
به تنظیمات برنامه مراجعه کنـد و در قسمت تنظیمـــات پشت زمینــه آن را در حالــت 

» Solid Color « قرار دهد باز هم رنگ مشکی برای پشت زمینه نمایان نخواهد شد.
بر طبق گفته منتقدین از آنجا که حالت تاریک برنامه برای محافظت از چشم در برابر نور 
زیاد در شب ساخته شده است، بهتر بود که برنامه واتس اپ از طیف مالیم تری از رنگ زرد 
برای اموجی هایش استفاده کند. اما متاسفانه این شکلک ها با رنگ زرد تیز و براق باعث 
آزردگی چشم در شب می شوند. گفتنی است که این قابلیت تنها در حالت بتا قرار دارد و 
نسخه کامل از آن منتشر نشده است. در نتیجه احتمال می رود که برخی از این مشکالت 
در طی روند بهینه سازی قابلیت برطرف شوند. همچنین باید به این نکته توجه کرد که 
مسئولین برنامه واتس اپ قصد دارند تا دو نمونه پوشه نصب برای این برنامه انتشار کنند 
که یکی از آن ها برای صفحات نمایش AMOLED در نظر گرفته شده است. با توجه به 
این مسئله ممکن است که نسخه مناسب با این صفحه نمایش ها منتشر شود تا از استفاده 

باتری گوشی های هوشمند بکاهد.

سوابق پرداخت 30 میلیون سابقه تراکنش کارت های نقدی و اعتبار ی مشتریان یک فروشگاه 
زنجیره ای در آمریکا برای فروش در وب تاریک عرضه شده است. این اطالعات در دسامبر 
201۹ میالدی سرقت شده اند.به گزارش دیلی میل، اطالعات کارت های اعتباری و نقدی 
که از فروشگاه زنجیره ای Wama در آمریکا سرقت شده اکنون در وب تاریک برای فروش 
عرضه شده است.طبق گزارش شرکت امنیت سایبری Gemini Advisory، اطالعات 
سرقت شده در یک بازار وب تاریک برای فروش عرضه شده و شامل سوابق پرداخت بیش از 
30 میلیون کارت نقدی و اعتباری است که از صدها فروشگاه در سراسر آمریکا جمع آوری 
شده است.محققان شرکت Gemini Advisory در بیانیه ای نوشته اند: طی این عملیات 
هک سوابق بیش از 30 میلیون پرداخت در 850 فروشگاه Wama سرقت شده اند. این 
یکی از بزرگترین عملیات های نشت اطالعات کارت های بانکی  در 201۹ به حساب می آید.
مخزن اطالعاتی سرقت شده شامل اطالعات یک میلیون نفر در 40 ایالت آمریکا است. بیشتر 

قربانیان این عمالت هک ساکن ایالت های فلوریدا، نیوجرسی و پنسیلوانیا هستند.

گزارش های اولیه حاکی از آن است که نشت اطالعات در دسامبر 201۹ میالدی اتفاق افتاده 
است.هرچند شرکت Wama ادعا می کند در این عملیات اطالعات مشتریانی که فقط از 
دستگاه خودپرداز استفاده کرده اند، شماره CVV و رمز کارت آنها سرقت نشده، اما وب 

سایت ZDNet گزارش داده، شماره CVV افراد بین اطالعات سرقت شده بوده است.
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گفته می شود یک ماهواره روسی با تغییر مدار خود به شکل مرموزی به دنبال یک ماهواره 
جاسوسی آمریکایی راه افتاده است تا احتماال اطالعاتش را سرقت کند.

به گزارش دیلی میل، براساس اطالعات موجود، یک ماهواره روسی موقعیت خود در مدار را 
تغییر داده است تا خود را به ماهواره جاسوسی آمریکا نزدیک کند.این ماهواره روسی با نام 
Cosmos 2542  مدار خود را با ماهواره USA 245  که یک ماهواره شناسایی آمریکایی 
به منظور استفاده در برنامه های نظامی و اطالعاتی است، هماهنگ کرده است.تحرک این 
ماهواره روسی توسط »مایکل تامپسون« دانشجوی فارغ التحصیل و یک ردیاب ماهواره ای 
 Cosmos ــتقل ردیابی شد و در توییتر به تفصیل شرح داده شد.وی گفت ماهواره مس
2542  توانسته است هفته گذشته ماهواره آمریکایی را به طور مداوم تحت نظر بگیرد و به 

دنبال آن راه افتاده است و اکنون بر آن احاطه دارد
دلیل این کار مشخص نیست، اما این رفتار از ماهواره های کشوری همچون روسیه غیرعادی 

جاسوسی ماهواره روسیه از ماهواره جاسوسی آمریکا!
است و این نشان می دهد که ممکن است یک انگیزه ضد اطالعاتی وجود داشته باشد.

ــیه تعدادی ماهواره ارتباطی در مدار زمین دارد که کرملین  به گزارش پایگاه درایو، روس
می تواند برای جمع آوری اطالعات یا حتی غیرفعال کردن یا از بین بردن ماهواره های دیگر 
از آنها استفاده کند. این به طور بالقوه می تواند آغازگر دوره جدیدی از »جنگ فضایی« باشد، 

جایی که ماهواره ها را در مدار برای حذف ماهواره های سایر کشورها مسلح می کنند.
این ماهواره روسی در ماه نوامبر گذشته به فضا پرتاب شد اما طبق گفته »تامپسون« از 
ــته شروع به نزدیک شدن به همتای  ردیاب های ماهواره ای، این ماهواره طی هفته گذش
آمریکایی خود کرده است. »تامپسون« در توییتر خود نوشت: همانطور که درحال تایپ 
ــتم، ماهواره روسی در حال نزدیک شدن به ماهواره آمریکایی است.  کردن این متن هس
 Cosmos مدار نسبی این ماهواره در واقع بسیار هوشمندانه طراحی شده است، جایی که
2542  می تواند بر یک طرف ماهواره هنگام ورود به تابش خورشید و به یک طرف دیگر در 
هنگام ورود به سایه احاطه داشته باشد.»تامپسون« می گوید: شواهد بسیاری وجود دارد که 

می گوید این ماهواره روسی در حال جاسوسی از ماهواره جاسوسی ایاالت متحده است.
ماهواره Cosmos 2542  از پایگاه پلیتسک در حدود 500 مایلی شمال مسکو در ماه 

نوامبر به فضا پرتاب شد و در مدار بین 250 تا 550 مایلی سطح زمین مستقر شد.
وزارت دفاع روسیه در ماه دسامبر اعالم کرد که پرتاب این ماهواره، آزمایشی برای استقرار 

ماهواره کوچک دیگری به نام Cosmos 2543  است.
وزارت دفاع روسیه هنگام آغاز به کار این ماهواره گفت: هدف از این آزمایش ادامه کار برای 

ارزیابی وضعیت فنی ماهواره های این خانواده است.

شبکه 5G به کمک مبتالن به ویروس کرونا می آید

عربستان سعودی با ایجاد هزاران حساب جعلی مشتمل بر کاربر غیرحقیقی در توئیتر، 
سعی در دستکاری رسانه ای در این شبکه اجتماعی داشته است.

به گزارش سیتنا، بر اساس مقاله ای به قلم »مارک اوون جونز« در پایگاه اینترنتی »میدل 
ــالهای اخیر با اجیر کردن هزاران کاربر  ــعودی طی س ــتان س ــت آی« دولت عربس ایس
ــتکاری رسانه ای در این شبکه  ــعی در دس غیرحقیقی در توئیتر به نام تیم »دیاوولو« س

اجتماعی داشته است.
این تیم که فعالیت های آن بیشتر علیه ترکیه، قطر و ایران متمرکز بوده، هم اکنون نیز فعال 
است و تالش مدیران شبکه اجتماعی توئیتر برای حذف حساب های کاربری غیرحقیقی 

ناموفق بوده است.
جونز همچنین نوشته که تیم دیاوولو عالوه بر تولید محتوا برای شبکه تلویزیونی سعودی، 

شرکت های تکنولوژی و مخابراتی در چین در خصوص کنترل و درمان از راه دور مبتالیان 
به ویروس کرونا در چین با بهره مندی از شبکه 5G اعالم آمادگی کرده اند.

هم زمان با گسترش و شیوع ویروس کشنده و خطرناک جدید موسوم به کرونا، بسیاری 
از کشورهای جهان به شهروندان خود هشدار داده اند که از هرگونه سفر به چین و مناطق 

شرق آسیا خودداری کنند.
حاال بر اساس تازه ترین گزارش های منتشر شده، کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه بر 
این باورند که بهره مندی از شبکه 5G می تواند تاثیرات مثبت و سازنده ای در جلوگیری از 

شیوع ویروس خطرناک و کشنده کرونا در چین داشته باشد
ــبکه 5G قادر خواهد بود به تشخیص  آنها بر این باورند که تکنولوژی های مربوط به ش
زودهنگام و سریع ویروس کمک بسزایی به دولت چین در کنترل و جلوگیری از شیوع 

گسترده آن کند.
همچنین به متخصصان و پزشکان مستقر در بیمارستان های مجهز، امکان کنترل و درمان 
ــان به این ویروس را می دهد. درمان از راه دور و با بهره مندی  ــاران و مبتالی از راه دور بیم
از اینترنت 5G، عالوه بر اینکه احتمال شیوع ویروس خطرناک کرونا از طریق پزشک را 
به شدت کاهش می دهد، به بیماران اجازه می دهد به استراحت بیشتری در منزل خود 

بپردازند و وقت آنها در مطب و بیمارستان های شلوغ اتالف نشود.  
در همین راستا، شرکت مخابراتی ZTE با همکاری اپراتور چاینا تلکام اعالم کرده است که 

آمادگی الزم برای کنترل این ویروس خطرناک و کشنده را با برقراری شبکه 5G دارند.  
چین یکی از بزرگترین کشورهای پیشگام در زمینه تالش برای توسعه زیرساخت های الزم 
برای نسل پنجم اینترنت همراه موسوم به شبکه 5G به شمار می رود که در سال های اخیر 
موفق شده است تجهیزات و تکنولوژی های نوین خود را در این زمینه به سایر کشورهای 
ــعه یافته جهان منتقل کند. از بزرگترین شرکت های چینی فعال در این صنعت،  توس

می توان به هواوی و زد تی ای اشاره کرد.

ایجاد هزاران حساب جعلی در توئیرت توسط عربستان سعودی با نرم افزار »توئیت ِدک«
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غول های رسانه های اجتامعی سیلیکون ولی در حال پیوسنت به جنگ همه جانبه  ترامپ علیه ایران هستند

»شبکه های اجتماعی یکی از تنها مکان هایی هستند که آمریکاییان می توانند از 
دیدگاه ایرانیان با خبر شوند، اما این تازه ترین تصمیم فیس بوک و اینستاگرام، این 

معبر اطالعاتی و ارتباطی را به شکل موثری سد کرده است«.
به گزارش سیتنا، »آلن مک لئود« در روزنامه آمریکایی »مینت پرس نیوز« نوشت: 
ــای مثبت مربوط به ژنرال به تازگی  ــت ه فیس بوک اخیرا اعالم کرد که تمام پس
ترور شده ایرانی قاسم سلیمانی را از پلتفرم خود و از اینستاگرام که یکی از شرکت 

های تابعه آن است حذف می کند.
ــی ان ان، این کار به این  ــخنگویان فیس بوک در س ــر توضیحات یکی از س ــا ب بن
ــود که تحریم های جدید آمریکا تبلیغ هر پیامی را در حمایت  دلیل انجام می ش
از شخص یا گروهی که دولت آمریکا آنها را شخص یا سازمانی تروریستی توصیف 

کرده منع می کند.
این سخنگو گفته است: »ما بر اساس قوانین تحریم آمریکا عمل می کنیم از جمله 
ــپاه پاسداران  قوانین مربوط به تحریم هایی که دولت آمریکا علیه نیروی قدس س

ایران و رهبری آن وضع کرده است.«
ترامپ، ایران را تهدید به نابودی کامل کرد و وعده داد که به ده ها سایت فرهنگی 
بزرگ ایران حمله کند، تهدیدی که بالفاصله از سوی جامعه بین المللی به عنوان 

یک جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محکوم شد.
ــرکت های آمریکایی با عجله برای منطبق کردن خود با این قوانین جدید صف  ش
ــدود کردن وجوه اهدایی به وب سایت  ــیدند. برای مثال پی پال شروع به مس کش
ــه در تیتر یا مطلب خود به کلمه »ایران«  ــانه ای آلترناتیو »گری زون« کرد ک رس
اشاره کرده بود. گری زون یکی از معدود منابع موجود برای ایستادگی در برابر طرح 

های دولت ترامپ برای جنگ در این منطقه به شمار می آمد.
ــلیمانی حمایت می کنند یا حتی او را  ــانی که از س ــت عده کس اگر چه ممکن اس
ــند در آمریکا بسیار کم باشد، اما مطالعه ای که دانشگاه مریلند در سال  می شناس
ــلیمانی همچنان محبوب ترین چهره  ــان داده که »ژنرال س 201۹ انجام داده نش
ــیار محبوب«  ــمار می آید« و 5۹ درصد از ایرانیان او را  »بس اجتماعی ایران به ش

ــورش، چهار نفر به طور کلی دیدگاه مثبتی  می دانند و از هر پنج نفر از مردم کش
نسبت به او دارند.

اینستاگرام در ایران به شدت پرطرفدار است و در اوایل سال 2018 دست کم 24 
ــور- در آن عضو بوده  ــوم کل جمعیت این کش میلیون کاربر ایرانی - حدود یک س
اند. به همین دلیل است که ممنوع کردن توصیفات مثبت از سلیمانی در این شبکه 
ــکل آفرین است. حذف پیام هایی که در حمایت  ــئله ای چنین گسترده و مش مس
ــال می شوند یک تالفی جویی مضحک و کودکانه به خاطر مخالفت با  از ایران ارس
ــی  دولت ترامپ به نظر می آید و این کار عمال تبعات عمیقی برای آزادی دسترس

به اطالعات به دنبال دارد.
ــورهای خارجی نیز برای دسترسی به اخبار و نظرات دیگران  درست به اندازه  کش
ــتند.  ــیلیکون ولی متکی هس ــانه های اجتماعی س ــان به غول های رس آمریکایی
میلیاردها نفر اخبار خود را از طریق فیس بوک به دست می آورند، اما تصمیم این 
ــبکه ها برای ممنوع کردن نظرات مخالف، به این معناست که جهان در معرض  ش
نظرات یک  طرف مجادله قرار نخواهد گرفت. بعالوه شبکه های اجتماعی یکی از 
تنها مکان هایی هستند که آمریکاییان می توانند از دیدگاه ایرانیان با خبر شوند، 
اما این تازه ترین تصمیم فیس بوک و اینستاگرام، این معبر اطالعاتی و ارتباطی را 

به شکل موثری سد کرده است.
ایران تنها دشمن دولت آمریکا نیست که از طریق شبکه های اجتماعی هدف قرار 
گرفته است. صدها حساب کاربری که از دولت ونزوئال حمایت می کنند، از جمله 
ــتند از سوی  ــاب های کاربری که حامی خود پرزیدنت نیکوالس مادورو هس حس
توئیتر با فیس بوک به حالت تعلیق درآمده یا حذف شده اند. توئیتر صفحات رسانه 
ــتقل »ونزوئال آناالیزیز« و شبکه بین المللی »تله سور انگلیش« را هنگامی که  مس

ترامپ توجه خود را معطوف این کشور کرده بود، حذف کرده است.
ــا دولت آمریکا  ــس بوک که در هماهنگی ب ــد که این اقدامات فی ــه نظر می رس ب
صورت گرفته تصادفی نباشد. از سال 2018 فیس بوک  بخشی از کنترل بر اخبار 
ــکده های  ــورای آتالنتیک منتقل کرده که یکی از اندیش ــوای خود را به ش و محت

وابسته به ناتو است. 
ــینجر، کاندولیزا رایس  ــورا مقامات عالی رتبه دولتی همچون هنری کیس در این ش
ــلی کالرک و دیوید پترائوس و روسای  ــابقی چون وس و کالین پاول، ژنرال های س
پیشین سیا همچون لئون پانتا ، مایکل هایدن و رابرت گیتز حضور دارند. در نتیجه 
می توان گفت که »دولت عمیق« کنترل آنچه را که آمریکاییان – و بقیه جهان- به 
عنوان خبر می خوانند در اختیار دارند و چیزی نزدیک به یک تشکیالت رسانه ای 

جهانی تحت کنترل دولت را پدید آورده اند.
ــت ایران  این کار را  ــخنگوی دول ــش به تصمیم فیس بوک علی ربیعی س در واکن
ــانه همچنان  ــرم آور« نامید و ادعا کرد که این رس ــی غیردمکراتیک و ش »حرکت

»بلندگوی آشکاری« را در اختیار تروریست های واقعی قرار می دهد.
ــبت به این اقدام است و برخی  ــی نحوه واکنش خود نس دولت ایران در حال بررس
رسانه ها چنین گمانه زنی می کنند که ممکن است به زودی شبکه اینستاگرام را 

به کلی مسدود کند.

در شبکه اجتماعی توئیتر نیز به انتشار مطالب مرتبط با دشمنی مذهبی، آنتی سمیتیزم و 
اخبار دروغین درباره قتل جمال خاشقجی پرداخته است.

دیاوولو در زبان ایتالیایی به معنی »شیطان« است و تیم طراحی کننده این نرم افزار سعی 
داشته محتواهای تولید و منتشر شده از سوی رسانه های سعودی را به بیشترین مخاطب 

ممکن انتقال دهد.
این تیم با استفاده از نرم افزار »توئیت ِدک« که متعلق به توئیتر است، شمار زیادی حساب 
جعلی در این شبکه اجتماعی ایجاد کرده و مطالب مورد نظر خود را به شکل اتوماتیک از 

طریق این حساب ها به اشتراک گذاشته است.
این تیم سعی کرده در ایجاد حساب های جعلی از تصاویر اشخاص حقیقی استفاده کند و 
بدین ترتیب این حساب های کاربری را حقیقی جلوه دهد. شمار این حساب های جعلی در 

شبکه اجتماعی توئیتر چندین هزار حساب کاربری است.

در این مقاله همچنین تاکید شده که نحوه عملکرد این حساب های کاربری بسیار هماهنگ 
ــورهای ترکیه، ایران و قطر را هدف قرار داده اند. یک سوم  ــده بوده است و بیشتر کش ش
هشتگ های به اشتراک گذاشته شده از سوی این حساب های جعلی با هشتگ #ایران بوده 

و 17 درصد نیز در رابطه با ترکیه، قطر و عربستان سعودی بوده است.
اگر چه با شکایت های صورت گرفته تعدادی حساب کاربری از این دست از سوی توئیتر 
تعلیق شده است اما به نظر نویسنده مقاله، شبکه دیاوولو بسیار گسترده تر از این تعداد 

است.
ــاره به اینکه، نقاط ضعف و »نقاط کور« توئیتر از سوی دولت  ــنده همچنین با اش نویس
عربستان سعودی مانند سالح علیه دیگران استفاده می شود، نوشته است: سال گذشته 
نیز 3 شهروند سعودی که دو تن از آنها از کارمندان توئیتر بودند به جرم جاسوسی برای 

عربستان سعودی از سوی دولت آمریکا بازداشت شدند.
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Iran Gov’t Outlines Projects to Expand Digital Economy

Iran, Pakistan Explore Expansion of Tech Ties

Digital economy is set to comprise 10% of the domestic 
economy by 2025, which can only materialize by 
replacing the oil-based approach to the economy with 
a startup-oriented mindset, ICT minister said.
A five-year plan for developing Iran’s digital economy 
and its details were discussed in a meeting of the High 
Council of Cyberspace held in Tehran.
The results of the meeting, presided over by President 
Hassan Rouhani, were later shared by ICT Minister 
Mohammad Javad Azari Jahromi on his Twitter account.
Jahromi noted that the digital economy is set to comprise 
10% of the domestic economy by 2025, which can only 
materialize by replacing the oil-based approach to the 
economy with a startup-oriented mindset.
“To this end, numerous changes should be made; 
problems in the 21st century require 21st-century 
solutions,” he added.

Tech Zone Opens in Isfahan
The Iranian government and the private sector jointly 
launched a tech zone in the provincial center of Isfahan 
in an endeavor to support emerging knowledge-based 
firms and startups.
In an effort to develop the domestic technology 
ecosystem, a tech zone has been launched in the central 
province of Isfahan.
The zone is jointly financed and established by the Vice 
Presidential Office for Science and Technology, the 
University of Isfahan and the private sector. 
During an inaugural event, Sorena Sattari, the vice 
president for science and technology, visited the newly 
established zone spread over 32 hectares.
The tech zone houses different sections, including 
entertainment technologies, accelerators, laboratories, 
an exhibition corridor and special working spaces for 
fledgling startups.

Iranian and Pakistani officials recently discussed the 
potential ways of expanding tech ties and concluded with 
the establishment of a joint ICT working group.
In line with the government policies to expand its 
international scientific and technological ties, a joint 
working group on information and communication 
technologies has been established between Iran and the 
neighboring Pakistan.
During the meeting in Islamabad, Pakistan, between 
senior tech authorities from both sides, the working 
group was established as an adjunct unit of Iran-Pakistan 
Border Trade Committee. 
Iran’s Deputy ICT Minister Sattar Hashemi and Pakistan’s 
Federal Minister for IT and Telecom Shoaib Ahmad 
Siddiqui are set to co-chair the new group. 
“The newly-established unit is aimed at boosting 
collaboration for the development of ICT infrastructure, 

regulations and space science,” Sajjad Bonabi, the 
vice chairman of the board of Telecommunications 
Infrastructure Company of Iran, said in a tweet.
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State-Backed Venture Capital Fund to Support Emerging Startups

Iran, Turkey Expanding Tech Ties

ICT Upgrade Projects Become Operational in South Khorasan

In a move to broaden the country’s foreign ties in the 
field of science and technology, an Iranian delegation 
visited Turkey during the weekend and discussed ways of 
expanding tech collaborations and exports.
Sorena Sattari, the vice president for science and 
technology, was accompanied by a group of senior tech 
authorities and 80 representatives from knowledge-based 
companies active in the fields of technology, particularly 
ICT, health, equipment manufacture and medicine.
They met their counterparts, including Turkey’s Minister 
of Industry and Technology Mustafa Varank, along with 
directors of 200 tech firms.
Reviewing Iran’s significant progress in different tech 
areas while being pressured by US sanctions, Sattari said 

that with the help of knowledge-based companies, Iran is 
trying to reform its economic structure.

Iran National Innovation Fund is to switch from 
conventional funding to venture capital investment for 
supporting fledgling startups and tech companies.
According to Siavash Malekifar, an INIF deputy, since 
October 2018, the state-backed institution has offered 
loans and grants to the tune of 520 billion rials (1.8$ 
million) to emerging startups.
However, INIF is planning to make the investments more 
systematic and become a venture capital fund for backing 
startups. Malekifar noted that startups managers are to 
be engaged in the process.

Projects launched in the province expanded 
fiber-optic networks, improved the capacity 
of data transfer, established three new mobile 
network stations, installed routers and boosted 
broadband internet speed for home connections
In line with the government’s efforts to upgrade ICT 
infrastructure throughout Iran, several projects worth 
691 billion rials (5.1$ million) were inaugurated in South 
Khorasan Province.
During a visit to the province, Information and 
Communications Technologies Minister Mohammad 
Javad Azari Jahromi inaugurated a number of projects on 
streamlining communication infrastructures across the 
province, covering urban and rural areas, the ministry’s 
website reported.
Expanding fiber-optic networks by 79 kilometers, 
improving the capacity of data transfer over copper and 
wireless broadband networks, establishing three new 
mobile network stations, installing routers and boosting 
broadband internet speed for home connections were 
among projects launched in the province.
Provincial projects included the establishment of 
communication towers and expansion of 4G internet 
coverage to new areas, including Garejgan Village, as well 
as extension of mobile coverage to surrounding villages.
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Iranian Tech Firms, Startups Making Forays into Healthcare Sector

Agreement to Complete Karaj Innovation Factory Construction

Six Innovation Factories in the Iranian Gov’t Pipeline

The event held at the Health Ministry in Tehran gathered 
health tech firms and startups to introduce their latest 
achievements in the fields of medical science and 
economy.
Knowledge-based companies and startups in the Iranian 

technology ecosystem have set their sights on expanding 
their activities in the healthcare and medical sectors.
In line with the government’s policy of promoting tech 
firms in domestic industries, innovative ideas and talents 
are identified through startup weekends, tech shows and 
similar events.
One such event was held at the Health Ministry in Tehran, 
which gathered health tech firms and startups to introduce 
their latest achievements in the fields of medical science 
and economy. 
The event, called Technological Innovation in Health 
Development, was aimed at featuring the tech firms’ 
newest plans and ideas in developing strategic and 
cost-effective medical equipment technologies, 
highlighting challenges facing health startups, identifying 
gaps in the domestic health industry and holding 
scientific discussions in pharmaceutical spheres.

Six abandoned factories in Isfahan, Tabriz, Ardebil, 
Mashhad, Yazd and Karaj will be turned into tech hubs 
for fostering innovative ideas, an official with the Vice 
Presidential Office for Science and Technology said.
The Iranian government is making more efforts to develop 
the technology ecosystem by overhauling unused 
infrastructures and repurposing them into workspaces. 
According to the Vice Presidential Office for Science and 
Technology, six abandoned factories in different cities will 
be repurposed into innovation factories. 
Esmaeil Qaderifar, an authority with the office said old and 
abandoned factories in Isfahan, Tabriz, Ardabil, Mashhad, 
Yazd and Karaj will be turned into tech hubs for fostering 
innovative ideas. 
Specifying old buildings and avoiding construction of 

new facilities is aimed at squeezing the costs and use of 
material, in other words, making the most of the existing 
facilities.

Project managers, contractor companies, municipal 
officials and the vice presidential office signed an 

agreement to jointly complete an innovation factory in 
Karaj.
State authorities have recently zeroed in on tech 
infrastructure in Karaj, the provincial center of Alborz, 
to further develop the technology ecosystem in the 
metropolis.
The move, which is in line with the government’s policy of 
strengthening the role of knowledge-based companies 
in the domestic economy, will culminate in the launch 
and inauguration of several tech projects in the city.
During a visit to the metropolis, Sorena Sattari, the vice 
president for science and technology, greenlighted the 
completion of the innovation factory’s construction 
project in Karaj, the office’s website reported.
Besides, project managers, contractor companies, 
Karaj Municipality and the vice presidential office 
signed an agreement to jointly complete the 
innovation factory.
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