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بحران کرونا و فرصت جهش در تحول دیجیتال

سرمقاله
دکتر فرزانه غالم ابوالفضل

مشاور معاونت پارلمانی وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات

یادداشت
دکتر رضا نقی زادهماه

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست 
علمی کشور و متخصص حوزه کسب و 

کارهای نوین

عرص پساکرونایی کسب وکارهای آنالین و اینرتنتی در ایران

ــالمت عزیزانمان  ــه این روزها در دل بحران کرونا با نگرانی از س اگرچ
ــر می کنیم، اما نباید از  ــفر و... س و کالفگی محدودیت های تردد و س
ــت برخــــی مقاومــــت ها در بکارگیری  اثرات این ویروس بر شکس

ابزارهـــای دیجیتال غافل شد.

در هفته های اخیر همه اقشار جامعه از هر فرهنگ و در هر سنی مجبور 
شده اند برای کاهش احتمال آلودگی همه راهکارهای ممکن از خرید 
ــب وکار آنالین، کنسرت  ــات آنالین، آموزش آنالین، کس آنالین، جلس
ــگری آنالین، ویدئوهای آنالین، خدمات سالمت آنالین  آنالین، گردش
و.... را تجربه کنند و این یک جهش اجباری در ایجاد تحول دیجیتال 
در سطح جامعه است.تجربه جدید از فاصله اجتماعی و در برخی موارد 
قرنطینه های سخت گیرانه به شدت خدمات و محصوالت قابل ارائه بر 
بستر اینترنت را در کوتاه زمان توسعه داد و فرصت های بسیاری برای 
ــد کسب وکارهای نوپا ایجاد کرد. کسب وکارهای موجود مجبور به  رش
ــدند و مصرف اینترنت  مهاجرت به فضای مجازی برای ادامه حیات ش

به شدت افزایش یافت. 

ــامل انواع پروژه های  ــی برنامه جامع ملی تحول دیجیتالی که ش حت
عملیاتی و دستورالعمل های  ابالغی برای بخش های مختلف دولتی و 
ــد هم نمی توانست در کوتاه مدت  ــهیالت اجرایی باش خصوصی و تس
ــای کار و زندگی جامعه در  ــردی در همه جنبه ه ــن تغییر رویک چنی
جهت دیجیتال شدن ایجاد کند.آنها که پیش از کرونا تحول دیجیتال 
را درک کرده بودند، برنده های بازار بحران زده کسب وکارها در دوران 
ــتراتژیک دیجیتال کردن  ــب مانده ها به اهمیت اس ــا بودند و عق کرون

کسب وکارخود پی بردند.

در تحقیقاتی که در انگلستان و امریکای شمالی انجام شد، 53 درصد 
ــته اند که کرونا موجب شده متوجه شوند که  کسب وکارها اذعان داش
چقدر از مسیر تحوالت تکنولوژی عقب مانده اند و الزم است در حوزه 
ــرمایه گذاری  ــود به برنامه ریزی و س ــب وکار خ تحول دیجیتال کس
ــان ناخوانده دیر یا زود ما را ترک خواهد  جدی تر بپردازند. این میهم
ــرد، اما اثراتی که در تغییر باورها، عادات و رفتارهای جامعه در بکار  ک
ــته ماندگار خواهد بود و اصطکاک اولیه  گیری ابزارهای دیجیتال داش
ــیار کمتر از قبل از کرونا  ــمت جامعه دیجیتال بس برای حرکت به س
خواهد بود. نکته مثبت در میان این بحران آن است که ویروس کرونا 
رفتار خرید و دریافت خدمات در مصرف کنندگان و نحوه ارائه خدمات 
و محصوالت در کسب وکارها را برای همیشه تغییر داد و فرصتی برای 

دیده شدن مزایای تحول دیجیتال ایجاد کرد.

ــال تنها یک راهکار برای کاهش هزینه یا  پس از کرونا، تحول دیجیت
ــازی کسب وکارها نیست، بلکه لزوم بقای کسب وکارهاست و  بهینه س
ــرعت گرفتن تحول دیجیتال فرصتی طالیی  به عبارتی اگرچه این س
ــت، اما همه صاحبان کسب وکارها باید نگران باشند که  برای رشد اس
ــد به ورطه نابودی کشانده خواهند  در صورت عدم حرکت با روند رش
ــد و لذا نباید با فروکش کردن )یا کنترل( بحران کرونا این روزها را  ش

فراموش کنیم.

ــتفاده  ها از اوقات فراغتی که به اجبار کرونا  ــاید یکی از بهترین اس ش
ــده، برنامه ریزی برای همراهی و بهره برداری از این  برای ما فراهم ش

موج تحول دیجیتال باشد.

ــب و کارهای آنالین و اینترنتی در ایران در یک دهه اخیر رشد خیره کننده ای را  دنیای کس
ــد آنچنان سریع اتفاق افتاده است که کسب و کارهای سنتی در  ــت. این رش تجربه کرده اس
بعضی از حوزه ها حتی زمان کافی برای واکنش و مواجهه با این کسب و کارها را پیدا نکردند، 
اما به یکباره بحران شیوع کرونا این کسب و کارها را با واقعیتی جدید روبرو کرد. فروش برخی 
از کسب و کارهای دیجیتالی و اینترنتی در کمتر از 2 ماه با کاهش قابل توجهی مواجه شدند 

و احتماال در کمتر از 6 ماه از بین می روند.
به این آمار توجه کنید:

•    بیش از 70 درصد کاهش درآمد در کسب و کارهای حوزه گردشگری و سفر،
ــهری از طریق کسب و کارهای اینترنتی حمل  ــفرهای درون ش •    کاهش دو رقمی تعداد س

و نقل،
•    کاهش بیش از 60 درصدی سفارش آنالین غذا،

•    کاهش بیش از 75 درصدی خریدهای گروهی و خریدهای آنالین بلیط.
ــتند، زمانی که شاخص  ــال های ابتدایی قرن 21 هس این اعداد یادآور حباب دات کام در س
ــال 2003 فرا رسید و  نزدک )NASDAQ( هر روز یک رکورد جدید ثبت می کرد و اما س
ــکه نمایان شد. شاخص ها ریختند و کسب و کارهای زیادی ورشکست شدند.  روی دیگر س
ــرکت ها در کمتر از یک سال ارزش سهامشان از نزدیک به 300 میلیون دالر به  برخی از ش
صفر دالر رسید. بحرانی که تحولی جدی در کسب و کارهای آنالین و اینترنتی در دنیا ایجاد 
کرد. کسب و کارهای نجات یافته از این بحران دیگر آن شرکت های قبل از بحران نبودند.دو 
ــرکت های آنالین و اینترنتی باقیمانده بود: الف( باید  درس آموزه مهم از این بحران برای ش
ــک خود را از طریق گسترش  ــتمر و جدی به نوآوری توجه کنند و ب( باید ریس به طور مس

پرتفوی کسب و کارهای فعال کاهش دهند. 

این واقعیت در ایران نه به واسطه بحران دات کام یا بحــران های اقتصادی رایج، که از مسیر 
ویروس مرموز و فراگیر کرونا رخ داد. بحرانی که عصر کسب و کارهای آنالین و اینترنتی در 
ایران را به قبل و بعد از کرونا تقسیم می کند.امروز شرکت های اصلی ایرانی که درگیر این 
بحران هستند )و به احتمال زیاد به زودی خبر تعطیلی آنها یا ادغام در سایر کسب و کارها را 
خواهید شنید( از همان مجموعه هایی بودند که دو درس آموزه اشاره شده را بکار نگرفتند. نوآوری 
فرایندی مستمر و نیازمند صرف زمان و هزینه است. اینکه یک شرکت پلتفرمی را توسعه دهد 
و انتظار داشته باشد تا مدتی طوالنی به واسطه این پلتفرم باقی باشد تصویری سنتی از رفتار در 
کسب و کارهای نوین است. شرکت های آنالین و اینترنتی در دنیا دریافته اند که نوآوری و توسعه 
ــب و کارها به چه میزان در جلوگیری از سقوط های بزرگ مهم است.هم اکنون در  پرتفوی کس
ایران نیز این واقعیت به شکلی مشهود قابل درک است. کسب و کارهایی که پرتفوی وسیع تری 
داشتند شاید در یک حوزه در حال ضرر باشند، ولی در حوزه ای دیگر در حال جبران ضرر هستند. 

اگر حتی رشد ندارند حداقل می توانند باقی باشند. 

ــن تحویل )دلیوری( را  ــب و کارهای آنالی ــــــرکت هایی که تنوعی از کس به طور مثال ش
تجربه می کنند شاید در یک حوزه مانند تحویل غذا سقوط می کند ولی در یک حوزه مانند 
ــوپرمارکتی رشد می کند. ضررها و سودها را تعدیل می کنند و اجازه بقا در  تحویل اقالم س
ــا برای تحویل غذا بوده  ــب و کاری صرف ــب و کار می دهد، ولی اگر کس بحران ها را به کس
باشد احتماال االن نیست یا تا ماه های دیگر نخواهد بود؛ این واقعیت دنیای کسب و کارهای 

آنالین و دیجیتال است.

کسب و کارهای آنالین و اینترنتی برای دوران پساکرونا باید دو ویژگی را باور کنند؛
اول: باید نوآور باشند، به طور مستمر و جدی. باید وقت و هزینه برای نوآوری بگذارند.

ــعه پرتفوی کسب و کارهای فعال کاهش دهند.  ــک های خود را از طریق توس دوم: باید ریس
ــعه می دهند یا از طریق مدل های همکاری و توسعه کسب و کار همچون  ــان توس یا خودش

اکتساب و ادغام )M&A( این مهم را به نتیجه می رسانند.

آینده پساکرونایی متعلق به کسب و کارهای نوآورتر و با گستره عمل بیشتر خواهد بود؛ این 
واقعیت دنیای کسب و کارهای آنالین و اینترنتی است.
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موفقیت زیست بوم فناوری و نوآوری در
 مواجهه با ویروس کرونا

رهربان کسب وکارها چطور بر فضای پرابهام
 غلبه می کنند؟

یادداشت
پرویز کرمی ویژه

مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
و دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان 

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

هنگامی که خبر آغاز یک اپیدمی در چین منتشر شد، جهان پیش بینی نمی کرد که کار 
تا جایی باال بگیرد که بیشتر از 205 کشور جهان با آن درگیر شوند. اما خیلی زود این 
مهمان ناخوانده منحوس توانست مردم جهان را با بحرانی تازه، سریع و غیر قابل پیش بینی 

روبه رو کند.
کوید19 به هر کشوری پا گذاشت جز تحمیل مرگ و تعطیلی، بحران کمبود لوازم بهداشتی 
همچون شست وشو دهنده ها، مواد  ضدعفونی کننده ، ماسک های نانو، دستـــگاه ها و 
تجهیزات پزشکی را باعث شد.ایران اما با کادر پزشکی کارآمد و ایثارگر و همت نوآوران و 
فناوران در یک همکاری بین بخشی و در زیست بوم فناوری و نوآوری شکل گرفته طی این 
سالها با کمک معاونت علمی و فناوری که در آن شرکت های دانش بنیان، دانشگاه ها و مراکز 
علمی ونیروی انسانی خالق و متخصص با فراهم کردن شرایط مناسب برای رشد زیست 
بوم خود را برای روزهای بحرانی به هرشکلی آماده و قوی کرده بود. فتوحات جهاد علمی 
و فناوری در دوران تحریم در رویارویی با کوید 19 باعث شد این زیست بوم رفع وتعدیل 

نیازهای فوریتی کشور را در دستور قرار داده و موفقیت هایی را کسب کند.
این در حالی است که شرایط مقابله با کرونا در ایران در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته 
به دلیل پهناوری و پراکندگی جمعیتی، تراکم جمعیتی باال در کالنشهرها و همچنین 
مواجهه با تحریم های ظالمانه کار مشکلی به نظر می رسید، با این حال استراتژی های مقابله 
با کوید 19 در ایران به شکلی پیش رفت که خیلی زود نگرانی های وارد شده به مردم که 
توسط برخی رسانه های بیگانه و از سر دشمنی شکل گرفته بود تبدیل به آرامش و امید 
شود. با همت جوانان خالق، شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها و همیاری وهمکاری 
مردم توانستیم تولید ماسک نانو را با افزایش چرخه تولید و همچنین تولید ماشین آالت 
مورد نیاز برای تولید ماسک باال ببریم و چند برابر کنیم. همچنین به کمک  دانش بنیان ها 
کیت تشخیص »کووید 19« ایران ساخت به فوریت و با استاندارد باال تولید شد و در زمینه 
ساخت و عرضه داروهای ویژه رفع کننده صدمات کرونا به بدن نیز توانستیم خیلی سریع 
عمل کنیم.در این شرایط یک شرکت دانش بنیان دیگر نیز با استفاده از حمایت های معاون 
علمی و فناوری، تولید مهمترین تجهیز مقابله با کوید19 یعنی دستگاه ونتیالتور مهمترین 
دستگاه ICU را روزانه به 35 عدد رساند تا در این زمینه نیز آمادگی الزم برای مقابله با این 

ویروس ناشناخته را داشته باشیم.
هنگامی که ایران شروع به رفع نیازهای داخلی کشور کرد، کوید 19 که یک بحرانی جهانی 
است باعث شده بود هیچ کشوری حتی اگر می خواست هم چیزی برای صادر کردن به 
دیگر کشورها نداشته باشد چرا که هر کشوری که بتواند روی پای خود بایستد بی شک 

بحران را بهتر و آسان تر پشت سر گذاشته است.
متاسفانه آن چنان که در رسانه های غربی و بین المللی شاهد هستیم، در شرایط کنونی 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته در مواجهه با کوید19 به سالمندان و قشر آسیب پذیر 
اولویت درمان نمی دهند، اما خوشبختانه و با عنایت الهی در ایران نیازی به اولویت بندی 

بیماران پیدا نکرده و نخواهیم کرد.
اما مبارزه با کرونا در حوزه آی تی و هوش مصنوعی نیز موفقیت داشت. سامانه هوشمند 
تشخیص کوید 19 نیز توسط محققین یک شرکت دانش بنیان از دانشگاه صنعتی شریف 

و با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور و معاونت علمی و فناوری رونمایی شد.
یکی از بهترین روشهای تشخیص کوید 19 که دقت بیشتر و هزینه کمتری دارد استفاده 
از هوش مصنوعی و بهره گیری تصاویر سی تی اسکن قفسه سینه برای تشخیص پنومونی 
کوید 19 است. در این سامانه که به عنوان دستیار متخصصین رادیولوژی فعال شده است، 
سرعت و دقت شناسایی بیماری بسیار باال است، هوش مصنوعی باعث می شود تا در روند 
تشخیص این بیماری خطای انسانی که بر اثر خستگی و کار زیاد  در تیراژ باال و فشرده به 
وجود می آید به صفر برسد. سامانه هوشمند تشخیص کوید19، اطالعات زیادی در زمان 
کوتاهی بدست می آورد، آرشیو می کند و در پایش، بررسی و تصمیم گیری کمک می کند. 
همچنین این سامانه به صورت آماری و دقیق میزان ابتالی فرد را تشخیص داده که خود 
برای درمان دقیق بیمار بسیار با اهمیت است. سامانه تشخیص پونومی کوید19 بر اساس 

پزشکی نوین و هوش مصنوعی شکل گرفته است.

رهبران شجاع به خوبی می دانند که ممکن است در این مسیر اشتباه هایی هم رخ 
دهد و آن ها خیلی سریع تغییر جهت بدهند. این اشتباه ها به آن ها چیزهایی یاد 

می دهد.
برای عبور موفق از بحران، رهبران قدرتمند، خیلی زود ابهام و آشوب گسترده ای که 
ایجاد شده را می پذیرند. درواقع آن ها هیچ کتاب و مجموعه راه حلی برای عبور از 
بحران ها ندارد. به جای این، آن ها و کارکنانشان به حرکت نقطه به نقطه در رویایی 
با بحران متعهد می شوند. آن ها با هر تغییر وضعیـت، یک حرکت جدیــــد انجــام 
می دهند. زمانی که وضعیت تغییر می کند و اطالعات جدیــــدی به دسـت می آید، 
تنظیم حـــرکت ها، پیشروی، بداهه رفتن و هدایت دوباره برای عبور از بحران ضروری 

است.
رهبران شجاع به خوبی می دانند که ممکن است در این مسیر اشتباه هایی هم رخ دهد 
و آن ها خیلی سریع تغییر جهت بدهند. این اشتباه ها به آن ها چیزهایی یاد می دهد. 
شاکلتون، کاوشگر قطب جنوب که کشتی اش در آستانه زمستان در یــــخ گیر کرده بود، 
ماموریت خود را از رسیدن به سرزمین های یخ زده قطبی به نجات خود و مردانش تغییر 
داد. وقتی کشتی آن ها دیگر قابل سکونت نبود، او به مردانش دستور داد روی یخ ها یک 
اردوگاه بسازند. آن ها سرانجام به یک جزیره غیرمسکونی رسیدند، اما آنجا فرصتی برای 
نجات نبود. برای همین او و گروه کوچکش 800 مایل دیگر در قایق های نجات تا جزیره ای 

دیگر پارو زدند، جایی  که او می دانست می تواند از افرادی در آن جزیره کمک بگیرد.
در چهارماه، سه تالش شکلتون و گروهش برای نجات خنثی شد. آن ها دوباره برای نجات 
ــرانجام او به جزیره ای که از آن حرکت کرده بودند، بازگشت درحالی  تالش کردند و س
که همه مردان گروه او زنده بودند. آن ها با رهبری خــوب شکلتون به خانــــه هایشان 

بازگشتند.
در جریان بحران موشکی کوبا در سال 1962، رییس جمهور جان اف کندی چنین 
ــان داد. زمانی که روابط اتحاد جماهیر شوروی و ایاالت متحده  چابکی را از خود نش
آمریکا به بن بست می خورد، او از مشاوران خود می خواست به جای تعهد و پیروی 
کورکـــورانه از روش ها، گزینه هایشان را بیشتر کنند. او به آن ها تاکید می کرد باید 
روش های عملیاتی را آزمایش کنند  و انتظار شکست بیجا نیست. اما باید به سرعت 

یک راه حل جدید یافت.
ــا باید چه کرد؟ در واقع، این بحران، که امروز زمینــه  ــا در مورد همه گیری کرون ام
ــده نزدیک را فراهم کرده، فرصتی  ــه گذاری اجتماعی و رکود اقتصادی در آین فاصل
بــرای سازمــــان ها و گروه ها از همه نوع آن، چه کشورها به طور کلی و چه  کسب 
وکارهاست تا نقاط ضعف و قوت را بهتر درک کنند. همه گیری کرونا فرصتی است 
تا رهبران و گروه هایشان در کشورها و کسب وکارها آنچه باعث پیوند افراد و انگیزه 
ــود را بهتر بشناسند و برای پیشبرد کارها روی این نکته که  ــی به آن ها می ش بخش

همان دلیل بودن آن هاست، بیشتر تمرکز کنند.

نگاه ماه
نانسی کوئن

استاد مدیریت بازرگانی، مدرسه 
کسب وکار هاروارد 
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تحلیل
ویـژه

   معنای جهش در ادبیات علم اقتصاد
وقتی روند رشد یک متغیر را در بستر زمان مطالعه می کنیم، گاهی افزایش بوجود آمده 
به تدریج اتفاق افتاده است )مثالً در طی پنج دوره  متوالی ابتدا از سطح 1000 واحد، به 
ــپس 1200، بعد 1300، 1۴50 و نهایتاً 1500 واحد رسیده ایم( اما گاهی به  1150، س
یکباره متغیر مورد نظر با یک افزایش محسوس و غیر قابل پیش بینی مواجه می شود )مثاًل 
همان متغیر فرضی، طی یک دوره از سطح 1000 واحد به سطح 2000 واحد می رسد(؛ 
اقتصاددانان برای توصیف حالت دوم از تعبیر »جهش« استفاده می کنند. پس از بیان این 
مقدمه، به طرح سوال اصلی این یادداشت می پردازیم: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران 
که عمده  شاخص های اقتصادی از حال و روز خوبی حکایت ندارند، رهبر انقالب بر مبنای 
چه محاسبه ای افق سیاستگذاری اقتصادی را در سال آینده تحقق »جهش تولید« قرار 

داده اند؟
   بسترهای اقتصادی جهش تولید در اقتصاد ایران

اینکه چرا شرایط فعلی اقتصاد ایران برای تحقق شعارهایی نظیر »تولید ملی و حمایت از 
ــرمایه ایرانی«، »حمایت از کاالی ایرانی« یا »رونق تولید« به مراتب از سال های  کار و س
ابتدایی آغاز جنگ اقتصادی بهتر است دالیلی دارد که این دالیل همان بسترهای الزم 
برای تحقق یک شکوفایی استعدادها و آزاد شدِن یکباره  ظرفیت های تولیدی هستند که 
رهبر معظم انقالب با مالحظه  آن ها، در یک تحلیل کامالً واقع بینانه از اوضاع اقتصادی 
کشور انتظار تالش برای »جهش تولید« را در سال پیش رو مطرح نموده اند. در ادامه به 
برخی از بسترهای اقتصادی موجود برای تحقق جهش تولید اشاره می کنیم -این موارد 
تنها چند مورد از مهم ترین ها هستند که به جهت رعایت اختصار در اینجا مورد بحث قرار 

گرفته اند-:
 1( کاهش شدید درآمدهای نفتی و محدود شدن منابع ارزی دولت:

 تا وقتی دولت های رانتیر از نعمت درآمدهای نفتی سرشار برخوردار هستند، اساساً هیچ 
انگیزه ای برای کنترل واردات ندارند ولی امروز به برکت کاهش شدید و اجباری درآمدهای 
ــابه داخلی  نفتی دولت ناگزیر به محدود کردن واردات کاالهای غیر ضروری و دارای مش
گردیده و حتماً این راهبرد در سال پیش رو سختگیرانه تر دنبال خواهد شد. وقتی دولت ارز 
الزم را برای واردات بی حساب و کتاب کاالهای خارجی در اختیار نداشت، فضا برای تنفِس 
تولیدکننده های داخلی بازتر می شود )کما اینکه شده است(. برای نمونه اقدام دولت در 
ممنوع نمودن واردات بیش از 1۴00 قلم کاال در تیر ماه 1397 را می توان یکی از مصادیق 

تحقق این راهبرد در کشور دانست که البته طی سال 1398 نیز ادامه پیدا کرد.

بسترهای اقتصادی »جهش تولید«
آیا چند برابر شدن رشد تولید در اقتصاد ایران امکان پذیر است؟

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب اسـالمی در پیام نوروزی به مناسـبت آغاز سـال ۱۳۹۹، سال جدید را سـال »جهش تولید« نام گذاری کردند. پایگاه اطالع رســـانی 
KHAMENEI.IR در یادداشتی تحلیلی به قلم آقای ساجد صمدی قربانی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی بسترهای اقتصادی جهش تولید در کشور پرداخته است.

سبب می شود نتوانیم آن را الاقل در کوتاه مدت به عنوان یک پدیده مطلوب اقتصادی تلقی 
کنیم، اما پیامدهای مثبتی نیز برای اقتصادهایی مثل ایران دارد که می تواند در بلند مدت 
منجر به نتایج مطلوبی برای افزایش تولید ناخالص ملی آنها شود. بر این اساس وقتی ارزش 
پول ملی در یک کشور تنّزل پیدا می کند، کاالهای خارجی با قیمت به مراتب باالتری از 
گذشته در بین گزینه های مصرف کنندگان برای انتخاب قرار می گیرند و در نتیجه اگر تا 
پیش از این مشتری صرفاً به مقایسه  کیفیت دو کاالی مشابه خارجی و ایرانی برای انتخاب 
یکی از آنها می پرداخت؛ امروز عالوه بر کیفیت، مزیت های قیمتی کاالی تولید داخل نیز 
در انتخاب او مؤثرند. این مزیت به تدریج منجر به تغییر الگوی مصرف کننده  ایرانی به نفع 
تولیدات داخلی خواهد شد؛ مسئله ای که امروز در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته و منجر 
به خارج شدن بسیاری از کاالهایی که مشابه داخلی دارند از سبد مصرفی ایرانیان گردیده 
است )البته اینکه هزینه  تمام شده  کاالی ایرانی از مشابه های خارجی اش به میزان قابل 
توجهی پایین تر است ظرفیت های فوق العاده ای در بازارهای خارجی نیز به وجود می آورد 
که تأکید این نوشتار بر روی آن نیست(. برای نمونه همانگونه که در خبرها هم منتشر شد 
یک شرکت دانش بنیان ایرانی در بهمن ماه سال گذشته موفق به تولید برخی از تجهیزات 
مربوط به »سیستم های تله متری، اتوماسیون های صنعتی و رادیو مودم های صنعتی« با 
ــم ارزان تر نسبت به مشابه اروپایی آن شد. در این نمونه تا پیش  قیمت حدود یک شش
از کاهش ارزش پول ملی اساساً صرفه  اقتصادی برای سرمایه گذاری در تولید این دست 
محصوالت وجود نداشت اما امروز، مشتریان به فکر استفاده از نمونه های داخلی آن می اُفتند 

که بازار بسیار خوبی را برای تولیدکنندگان فعال در این بخش به وجود می آورد.

ــطه  تنگ تر شدن حلقه  تحریم های  ــیاری از برندهای خارجی به واس  3(خروج بس
اقتصادی:

یکی دیگر از فرصت هایی که تنگ تر شدن حلقه  تحریم ها در سال های گذشته برای اقتصاد 
ایران به وجود آورد، خروج برخی از برندهای خارجی از بازار ایران بود که سهم قابل توجهی 
از بازار داخلی را به خود اختصاص می دادند. خروج این برندها چنان فضا را برای حضور 
تولیدکنندگان داخلی مساعد نموده که در برخی از بخش ها رشد چشم گیری در افزایش 
تولیدات محصوالت ایرانی به دلیل همین خأل به وجود آمده در بازار پدید آمده است. برای 
نمونه با خروج برندهای ال جی، سامسونگ و نظایر آن از بازار لوازم خانگی ایران، آنچنان 
بستر الزم برای ورود تولیدکنندگان داخلی آماده شده است که به گفته  دبیر انجمن لوازم 
ــرایط رکودی فعلی )عالوه بر رکود،  صوتی و تصویری طی ماه های اخیر و در همین ش
طبیعتاً هنوز نتایج ورود تولیدکنندگان جدید و همچنین تحقیقات و توسعه  خط تولیدهای 
مربوطه به نتیجه نرسیده است( ظرفیت تولید محصوالت صوتی و تصویری تولید شده در 

داخل تا 15درصد افزایش داشته است.
ــت خوردن گفتمان مذاکره به جای  ــن دالیل و گزاره های دیگری نظیر »شکس  ای
ــاهده   ــش روحیه مقاومت در ملت ایران بعد از مش ــه توان داخلی«، »افزای تکیه ب
ــبب شده اند که امروز به  ــکار آمریکایی ها و اروپایی ها« و...  همگی س خصومت آش
ــطه  ظرفیت های خالی زیادی که در بازار 80 میلیونی داخلی ما به وجود آمده  واس
ــت؛ اقتصاد ایران -به شرط ُحسن استفاده از این فرصت  پدید آمده- در آستانه   اس
یک شکوفایی و "جهش در تولید ناخالص ملی" قرار بگیرد که اگر این جهش رقم 
ــش نرخ بیکاری"، "افزایش  ــی از آن مثل "کاه بخورد، مردم پیامدهای مثبت ناش
قدرت خرید"، "رفاه" و... را به شکل محسوسی لمس خواهند کرد. در حقیقت رهبر 
ــالمی با تأکید مجدد بر روی »تولید« به عنوان شعار سال، تالش  معظم انقالب اس
کردند با "تمرکز توان مدیریتی کشور" در این بخش فرایند تحقق این »جهش« را 

تسهیل و تسریع نمایند.

 
 2( کاهش ارزش پول ملی:

کاهش ارزش پول ملی گرچه آثار مخربی به ویژه در کاهش قدرت خرید مردم دارد که 
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رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسـی، مشـاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات، گفت: باور اتحادیه بر این است که زنجیره  حرکت بنیادی در جهت رونق و 
جهش تولید زمانی می تواند عملیاتی شـود که سـاختارهای دولتی و حاکمیتی در کنار زنجیره  تشکل ها و نهایتا مردم و فعاالن اقتصادی قرار گرفته تا مثلث اقتصاد 

مقاومتی و مراقبتی از صنعت و کسب و کار تکمیل و پویا شود.

در راستای نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری با عنوان »جهش تولید«، 
ــر »داود ادیب« رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در تحلیلی،  دکت

نوشت:
مقام معظم رهبری در سال های اخیر نام گذاری سال ها را با محوریت و کلیدواژه  تولید و 
رونق تولید و در سال جاری با نام جهش تولید، نه صرفا به عنوان یک نام، بلکه به عنوان 
یک راهبرد مقاومتی در مقابل تحریم ها در دستور کار دولت و بدنه اجرایی کشور قرار 
دادند. متاسفانه آنچه در سال های گذشته و در عمل شاهد بودیم، این بود که دولت به 
عنوان  متولی اجرای این سیاست ها، علی رغم دغدغه های رهبر معظم انقالب در زمینه  
توجه به این نام گذاری ها، در رونق تولید در داخل و صادرات غیرنفتی و سامان دهی 
به اقتصاد کشور و معیشت مردم، هیچ گاه موفق عمل نکرده است و روز به روز فعاالن 

اقتصادی را نا امید و نا امیدتر کرد.
ــال های گذشته در  ــور که در س ــر زحمتکش و بدنه  کارگری و مولد کش توجه به قش
کسوت مدافعان اقتصادی در مقابل تحریم ایستادگی نموده اند که به یقین فعالیت های 
درون زای اقتصاد کشور به آنان وابسته بوده است و در کنار آن مردمی سازی تصمیمات 
کالن اقتصادی و استفاده واقعی و نه نمادین از تشکل ها، از پیش نیازهای توسعه صنایع 
و توسعه  پایدار در هر کشور است که متأسفانه در سالیان گذشته این موضوع در کشور 
ما در حد شعارهایی آرمانی باقی مانده و این اطمینان می رود که  در صورتی که توجه 
ویژه ای به این موضوع نشود، بخش عظیمی از صنایع ما را به سمت و سوی غیرمولدی و 

نهایتا تعطیلی کشانده و توسعه  پایدار در این فضای بدون بستر محقق نخواهد شد.
این یک واقعیت است که شرایط  حال حاضر اقتصاد کشورمان، شرایطی طبیعی نیست. 
ما در شرایط جنگ نرم قرار داریم و تحریم های بانکی و عدم امکان فعالیت های اقتصادی 
در خیلی از کشورها و حتی توسعه  فعالیت ها در داخل کشور، تولید و ارایه  خدمات را 
برای فعاالن اقتصادی ما با مشکل روبرو نموده است. این شرایط بحرانی ایجاب می کند 
ــکالت صنایع مختلف را از  که دولت حمایت خود را  واقعی تر و عملیاتی نماید و مش
تشکل های مرتبط احصا نموده و به مشکالت فعاالن اقتصادی رسیدگی نماید؛ چرا که 

اگر این اتفاق نیفتد تولیدکننده ای نخواهیم داشت تا جهش تولیدی هم صورت بگیرد.
ــکالت بزرگی که وجود دارد این است که قوانین حمایتی بسیار خوبی در  یکی از مش

زنجیره  حرکت بنیادی برای رونق و جهش تولید، تکمیل و پویا شود
توسعه  پایدار اقتصادی در فضای بدون بسرت محقق نخواهد شد

با حضور منایشی دولت، امکان ادامه  فعالیت های اقتصادی میرس نیست

رئیس اتحادیه  صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران:

کشور وجود دارد که به تصویب نهادهای قانون گذار رسیده است، ولیکن متاسفانه این 
ــیر های نادرستی از این قوانین در طول سال های  ــوند و یا تفس قوانین، یا اجرا نمی ش
ــته صورت پذیرفته که همواره این تفسیرها به ضرر فعاالن اقتصادی بوده است.  گذش
ــور به دولت در حد بسیار پایینی  ــده که اعتماد بدنه  مولد کش این موضوعات باعث ش
قرار گیرد. اکثر قوانین حمایتی، نمایشی بوده و وجود سایه وار دولت نیز بیشتر نمایش 
حضور در صحنه بوده و جز تحمیل بار سنگین خود بر بودجه  نحیف، اقتصاد کشور را 
بیمار نموده و در این میان همواره بازنده  این موضوع  قشر زحمت کش و آسیب پذیر 

کارگری بوده است. 
همان طور که پیش تر نیز گفته شد باور اتحادیه بر این است که زمانی حضور دولت 
ــد که نهضت ساخت داخل و در کنار آن نهضت جهش  می تواند مفید و اثر بخش باش
تولید که از دغدغه های مقام معظم رهبری بوده و می باشد به درستی توسط بدنه  اجرایی 
کشور درک و از تجربیات مفید کشورهای موفق استفاده شود. زنجیره  این حرکت بنیادی 
در جهت رونق و جهش تولید زمانی می تواند کارا و عملیاتی گردد که ساختارهای دولتی 
و حاکمیتی در کنار زنجیره  تشکل ها و نهایتا مردم و فعاالن اقتصادی قرار گیرد تا مثلث 

اقتصاد مقاومتی و مراقبتی از صنعت و کسب و کار تکمیل و پویا شود.
بدیهی است که نقش تشکل های مردم نهاد، اتحادیه ها و سندیکاهای صنفی در روند و 
جریان های سیاست گذاری ها از جمله اصول اولیه و استاندارد کالن خط و مشی های 
صنایع مختلف در کشورهای توسعه یافته  دنیا، عاملی انکارناپذیر و قابل توجه است و 
ــعه  پایدار که خود  ــرو آن، رونق تولید، جهش تولید و تولید پایدار و در نهایت توس پی
برآیند انگاره های مختلف توسعه است، برای رسیدن به الگوی توسعه  مطلوب در اقتصاد 
مقاومتی و استفاده صحیح از منابع و فرصت ها و توزیع عادالنه  آن به عنوان عاملی اصلی 

و محوری به شمار خواهد رفت.
در این شرایط خاص، بدون حمایت حاکمیت و بدون حضور واقعی و نه نمایشی دولت، 
ــت و این حمایت می تواند در چند بعد  ــر نیس امکان ادامه  فعالیت های اقتصادی میس
صورت پذیرد که نخست، اجرایی کردن قوانین و مصوبات حمایتی است که ابالغ شده 
و هیچ گونه ضمانت اجرایی نداشته و در عمل، خود آن قوانین مشکل ساز شده است. 
موضوع دوم استفاده از تجربیات مفید کشورهای موفق و سوم استفاده  صحیح و منطقی 
ــرای برنامه های راهبردی و عملیاتی مربوط به هر صنعت  ــکل ها در تدوین و اج از تش
خواهد بود. بدیهی است که در این شرایط خاص اقتصادی حاکم بر کشور، جلب اعتماد 
زیربخش های اجتماعی و مردم به قانون گذاران و بخش دولتی می تواند برای برون رفت 
از بحران های حادث و استفاده از اراده  محکم و باورهای راستین ملت به خودکفایی میهن 

عزیزمان که همواره در عمل اثبات گردیده است کارساز و اقتصاد کشور را پویاتر سازد.
اتحادیه صادر کنندگان صنعت مخابرات ایران با حمایت و همکاری  صمیمانه  اعضای 
ــکل، وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات، اتاق  خود به عنوان صاحبان واقعی این تش
ــعه تجارت ایران، آمادگی کامل خود را  ــازمان توس بازرگانی ایران، وزارت صمت و س
در اطاعت از فرامین مقام معظم رهبری در جهت عزم ملی کشور در راستای جهش 
ــیل کمیسیون ها و کارگروه  ــال 99  اعالم نموده و آمادگی دارد تا پتانس تولید در س
ــگاهی و متخصصان، نخبگان و  ــکل از اساتید دانش های تخصصی اتحادیه که متش
کارشناسان خبره صنعت ICT می باشد را در اختیار نهادهای قانون گذار و نهادهای 

اجرایی قرار دهد.
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دبیر و عضو هیات مدیره  سندیکای صنعت مخابرات ایران، تاکید دارد: »مسووالن دولتی 
متخصص در ارائه  آمار سطحی، باید تغییر کنند و یا یاد بگیرند که باید مهارت در اقدام و 
عمل داشته باشند؛ همان چیزی که مردم باید آن را در زندگی خود ببینند، صنعتگران 

در کار خود و یا هم صنفی های خود آن را حس نمایند«.
در راستای نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری با عنوان »جهش تولید«، 
مهندس »فرامرز رستگار« دبیر و عضو هیات مدیره  سندیکای صنعت مخابرات ایران در 

تحلیلی، نوشت:
با تعیین شعار سال 1399 به عنوان سال »جهش تولید«، ما از هم اکنون خود را آماده 
کرده ایم که پس از خاتمه تعطیالت نوروزی به انواع و اقسام پرسش ها و جداول ارسالی 

از جانب نهادهای دولتی و حاکمیتی در حداقل زمان پاسخ دهیم.
درست است که دستگاه های دولتی بر تشکل های خصوصی منت می گذارند و از آنان 
مشورت می گیرند تا در تصمیم سازی ها از آنها استفاده کنند؛ اما نباید فراموش شود که 

نهادهای دولتی نقش سیاستگذاری و برنامه ریزی دارند و نه برنامه گیری.
مدت زمانی که برای دریافت نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی در نظر گرفته می شود 
ــت که گویی نهادهای دولتی شبانه و به صورت ضربتی قرار است نسخه   آنقدر کم اس
درمان را تهیه و ابزار عملیاتی شدن آن را فراهم آورند، اما آنچه که به عنوان دستاورد 
ابالغ می شود غالبا سرتاسر ابهام، تناقض، عدم جامعیت، نداشتن شاخص اندازه گیری و 

به دور از هرگونه ریسک پذیری است.
همین رویکردهاست که اعضای تشکل ها که راهبران و مولدها هستند را ناامید و ناباور 
و ستاد تشکل ها را از دریافت نظرات سازنده  آنان محروم می نماید و یک تنه باید مشق 

خواسته شده را بنویسند که مبادا محکوم به کم کاری و کم توجهی شوند.
قوانین، آئین نامه ها و بخشنامه ها آنچنان با احتیاط تهیه می شود که مبادا به مجریان 
و مدیران ارشـــد که  اعتقادی به خوداتکایی، استقالل و میهن پرستی ندارنـــد، بر 
بخورد.مسووالن دولتی متخصص در ارائه  آمار سطحی، باید تغییر کنند و یا یاد بگیرند 
که باید مهارت در اقدام و عمل داشته باشند؛ همان چیزی که مردم باید آن را در زندگی 

درخواست وزیر صمت از نخبگان و فعاالن بخش خصوصی، تشکل های صنعتی و صاحبنظران
 برای ارائه ی پیشنهادات به منظور تحقق کامل اهداف شعار سال »جهش تولید«

در راستای نامگذاری سال 99 از سوی مقام معظم رهربی با عنوان »جهش تولید«؛

وزیر صنعت، معدن و تجارت در راستای نامگذاری سال 99 از سوی مقام معظم رهبری 
با عنوان »جهش تولید«، تاکید کرد: از همه نخبگان و فعاالن بخش خصوصی، تشکل 
های صنعتی و معدنی کشور و همچنین از همه صاحبنظران این حوزه دعوت می کنیم، 
ــنهادات موثر خود را به وزارت صمت ارائه نمایند تا در سال 99 شاهد تحقق کامل  پیش
اهداف شعار سال یعنی »جهش تولید« باشیم.رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در راستای نامگذاری سال 99 از سوی مقام معظم رهبری با عنوان »جهش تولید«، با صدور 
دستوری ویژه، به همه بخش های علمی، پژوهشی و توسعه ای وزارتخانه ماموریت داد تا 

ضمن دریافت نقطه نظرات و پیشنهادات نخبگان و صاحبنظران علمی و اقتصادی کشور 
و به ویژه تشکل های بخش خصوصی و با همکاری معاونت طرح و برنامه، ضمن آسیب 
شناسی دقیق نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات و تجربیات سال 98 که سال »رونق 
تولید« بود؛ با تکیه بر مبانی علمی و شاخص های تعریف شده در »اقتصاد مقاومتی« در 

اسرع وقت برنامه های طراحی شده را با الزامات »جهش تولید« تطبیق دهند.
رحمانی با اشاره به ارزیابی میزان پیشرفت شعار سال 98 یعنی رونق تولید از سوی رهبری 
ــان تصریح فرمودند، خوشبختانه برنامه ریزی ها و  انقالب، تاکید کرد: همانگونه که ایش
اقدامات انجام شده منجر به بازگشت برخی از کارخانه های راکد یا تعطیل، افزایش ظرفیت 
تولید بعضی از واحدها، به میدان آمدن شرکتهای دانش بنیان و برداشتن گام های جدی 
ــد.وی با اشاره به تذکر رهبری در  ــمه تولید، ش در پژوهش و تحقیق به عنوان سرچش
خصوص ضرورت محسوس تر شدن اثر عینی راه افتادن تولید، تصریح کرد: این مهم 
نیازمند واقعیت گرایی برنامه ها، بازبینی دقیق، دوری از هر گونه شعارزدگی و نگاه علمی 
مبتنی بر توانمندی های داخلی است.وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بنا بر دستور 
ــد که در زندگی مردم اثر بگذارد، لذا  رهبری باید با کار ده برابری، تولید به جایی برس
ــا توجه به ارکان اقتصاد مقاومتی باید همه ظرفیت های دولتی و مردمی، حمایت از  ب
ــد ملی، مدیریت منابع ارزی و مدیریت مصرف در این خصوص مورد توجه جدی  تولی

قرار گرفته و فعال شوند.

لزوم اصالح نوع مواجهه  دستگاه های دولتی با تشکل های خصوصی در آغاز سال »جهش تولید«
دبیر و عضو هیات مدیره  سندیکای صنعت مخابرات ایران:

خود ببینند، صنعتگران در کار خود و یا هم صنفـــی های خود آن را حس نمایند.
ــدیم، بلکه می خواهیم بیان کنیم که  این را از این بابت نمی گوییم که از کار ناامید ش
تعامل، حوصله و تالش بی وقفه  ما از نفهمی ما نیست، بلکه از درایت ما و دادن درس 

به سست اندیشان است.
ــدون کمک و حتی تضمین بازار انجام  ــنگین تحقیق و تولید را ب ما که هزینه های س
ــای بدون تضمین پرداخت هم بدهیم.  ــم، چرا باید تن به امضای قرارداده می دهیـــ

فرصت ها از دست می رود و تهدیدها جدی تر می شود.
ــعارهای چند سال گذشته مثل اقتصاد مقاومتـــی،  حرکت در جهت تولید پس از ش
حمایت از کاالی ایرانی و رونق تولید، با ارزیابی مدبرانه  مقام معظم رهبری در رابطه با 
محقق شدن حدود 10 درصد، باید زنگ خطر و هشداری به ما باشد که »گر در خانه 

کس است، یک حرف بس است«.
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آموزش از راه دور و جبران عقب ماندگی تحصیلی
دورکاری در رشایط قرنطینه و کاهش ارتباط مستقیم

افزایش پهنای باند و رسعت دسرتسی به اینرتنت

نقش اقدامات دولت در توسعه زیرساخت های ارتباطی و فضای مجازی برای مقابله با کرونا؛

دولت تدبیر و امید از ابتدای روی کار آمدن، برنامه منسجمی برای توسعه زیرساخت های 
ارتباطی و باال بردن ضریب نفوذ اینترنت در اقصی نقاط کشور دنبال کرد؛ به طوری که 
حاال فضای مجازی در شرایط شیوع کرونا در کشور، توانسته بخش مهمی از نیازهای 

کشور را برطرف کند.
رشد ارتباطات و توسعه فضای مجازی از برنامه های مهم دولت یازدهم و دوازدهم در 
راستای توسعه کشور بوده و با وجود فشار و موانع زیاد برای تحقق این امر، دولت توانست 
دستاوردهای مهمی در این زمینه داشته باشد. در این مدت پهنای باند، سرعت اینترنت 

و دسترسی به آن افزایش پیدا کرد که قابل مقایسه با سال های قبل از آن نیست.
ــعه اینترنت، نسل های جدید و دسترسی به گوشی های هوشمند  همچنین روند توس
ــد تا تکنولوژی های نوین ارتباطی هر چه بیشتر در جامعه فراگیر شود. اثرات  باعث ش
ــترش زیرساخت های ارتباطی و اقدامات انجام شده در این زمینه،  اصرار دولت بر گس

شاید در شرایط فعلی و برای مهار کرونا بیش از هر زمان دیگر مشهود باشد.
طی یک ماه گذشته و در پی تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا برای مهار این ویروس، 
ــگاه ها و بسیاری از مشاغل و خدمات رفاهی تعطیل شد و در این مدت  مدارس، دانش
فعالیت آنها از طریق فضای مجازی صورت گرفت که در غیر این صورت می توانست 

آسیب های به مراتب بیشتری در پی داشته باشد.

  آموزش از راه دور و جبران عقب ماندگی تحصیلی
ــعه فضای مجازی موجب شد تا با وجود تعطیلی مدارس و دانشگاه ها در شرایط  توس
شیوع ویروس کرونا، روند آموزش متوقف نشود. آموزش از طریق فضای مجازی کمک 
کرده تا بخش قابل توجهی از عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان جبران 
شود. با استفاده از بستر شبکه های مجازی ارزیابی ها و حتی حضور و غیاب دانشجویان 
نیز طبق روال کالسهای حضوری انجام شد و اینترنت رایگان برای تسهیل در دسترسی 
اختصاص یافت به طوری که اگر زیرساختهای ارتباطی فراهم نبود عمال امکان آموزش 

از راه دور وجود نداشت.

  دورکاری در شرایط قرنطینه  و کاهش ارتباط مستقیم
همچنین بسیاری از کسب و کارها و کارمندان ادارات نیز توانستند در قرنطینه خانگی، 
در بستر فضای مجازی فعالیت خود را از راه دور انجام دهند و این امکان، خسارت های 

ناشی از تعطیلی کسب و کارها را کاهش داد.
عالوه بر این موارد توسعه فضای مجازی، شرایط را برای برقراری ارتباطات و تعامالت 
مردم در بستر شبکه اینترنت فراهم کرد و این فضا برای کاهش ارتباط مستقیم و تعامل 
چهره به چهره برای مقابله با ویروس کرونا موثر واقع شد. گسترش ضریب نفوذ  شبکه 
های اجتماعی در دولت تدبیر و امید همچنین باعث شده تا آموزش های مناسب و اخبار 

صحیح از منابع رسمی در اختیار مردم قرار گیرد.

  افزایش پهنای باند و سرعت دسترسی به اینترنت
ــی به آنها طی هفت سال  ــرعت دسترس آمارها از افزایش تعداد کاربران اینترنتی و س
گذشته حکایت دارد. در حال حاضر مشترکان پهن باند ثابت به بیش از هشت میلیون 
نفر رسیده اند که ضریب نفوذ را به 10.56 درصد می رساند و مشترکان پهن باند سیار نیز 
بیش از 66 میلیون نفر هستند که ضریب نفوذ 81 درصدی را نشان می دهد. همچنین 
با وجود افزایش سه برابری تعداد کاربران اینترنتی در دولت یازدهم و دوازدهم، سرعت 

دسترسی آن ها به اینترنت هفت و نیم برابر شده است.
ــور، کمتر از 80  ــهریور 92 میزان کل پهنای باند کش پیش از دولت تدبیر و امید در ش
گیگابایت بود که با تقسیم بر تعداد کاربران آن زمان به هر کاربر به اندازه 3.53 کیلوبایت، 

فضای انتقال اطالعات می رسید. میانگین جهانی در آن زمان نزدیک به 15 کیلوبایت 
بر ثانیه به ازای هر کاربر بود. یعنی میزان سرعت به ازای هر کاربر در کشور، نزدیک به 
یک چهارم میانگین جهانی بوده است. این در شرایطی است که بر اساس آخرین آمارها 
میزان پهنای باند در مهر ماه 97، 1805 گیگابایت است که نشان دهنده افزایش 22 
برابری پهنای باند است. همچنین تعداد کاربران نیز در این مدت افزایش قابل مالحظه ای 
داشته است. پیش از دولت تدبیر و امید تعداد کاربران اینترنتی حدود 2۴ میلیون نفر بود 

و در حال حاضر این رقم به بیش از 71 میلیون کاربر اینترنت رسیده است.
اگر رقم افزایش پهنای باند را بر 71 میلیون کاربر اینترنت پرسرعت در کشور تقسیم 

کنیم به رقمی معادل 26.57 کیلوبایت به ازای هر کاربر می رسیم.  
با توسعه پهنای باند، فعالیت شرکت های دانش بنیان نیز افزایش یافته است. پیش از 
این رئیس جمهوری با اشاره به اقدامات دولت برای توسعه زیرساختهای ارتباطی، پهنای 
باند را یکی از اصول سیاست های دولت عنوان کرده و گفته بود: »از آغاز دولت یازدهم 
ــت و این روند را ادامه می دهیم تا بتوانیم  ــده اس قدرت پهنای باند بیش از 20 برابر ش
ــردم برای رفع نیازمندی های خود  ــبکه ملی اطالعات را آنچنان تقویت کنیم که م ش
نیازی به خارج نداشته باشند.« دکتر حسن روحانی با اشاره به اصرار دولت برای توسعه 
زیرساختهای ارتباطی گفت: »اگر پهنای باند وجود نداشت، بسیاری از این امور امکان 
تحقق پیدا نمی کرد و این در حالی است که دولت برای اینکه امروز بتوانیم در حوزه 
ــیم، فشارهای بسیاری را تحمل کرده است.«  ــته باش پهنای باند امکانات الزم را داش
توسعه ارتباطات مجازی شکل جدیدی از ارتباط اقتصادی، پولی، آموزشی و دورکاری 
را بدون اتصال و تماس ایجادکرده است و می توان با تجزیه و تحلیل مطالب فضای 
مجازی که به صورت تعاملی بین کاربران در شبکه ها و رسانه های اجتماعی برقرار 
است، از مشکالت موجود برای مقابله با ویروس کرونا درکشور مطلع شد و در جهت 

رفع این اشکاالت اقدام کرد.

اگ��ر پهنای باند وجود نداش��ت، بس��یاری از این امور 
ام��کان تحقق پیدا نمی ک��رد و این در حالی اس��ت که 
دول��ت برای اینکه امروز بتوانی��م در حوزه پهنای باند 
امکانات الزم را داش��ته باش��یم، فشارهای بسیاری را 

تحمل کرده است.
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هوشمندسازی حمل ونقل کشور شتاب گرفت؛ از زمین تا آسمان!

از زمیـن تـا آسـمان؛ این 
بهترین تعبیر برای ستادی 
اسـت که همـه بخش های 
از  بـا حمل ونقـل  مرتبـط 
در  را  هوایـی  تـا  زمینـی 
برمی گیرد. سـتاد توسـعه 
و  فضایـی  فناوری هـای 
حمل ونقل پیشرفته معاونت 
علمـی و فناوری ریاسـت 
جمهـوری آمد تـا در کنار 
دیگر بازیگران این عرصه و 
با نگاهی فناورانه و نوآورانه 
و  توسـعه صنعـت حمـل 
نقـل در کشـور را در قالب 
دانش بنیـان  شـرکت های 

تدارک ببیند.

ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری برای هموار کردن راه دانش بنیان ها، استارتاپ ها و شتاب دهنده ها پا به میدان 
گذاشت تا با کمک این عناصر پویا و خالق، راه توسعه صنعت حمل و نقل در کشور را باز 
کند.این ستاد با تشکیل گروه های مختلفی مانند هوایی، فضایی، دریایی، خودرو، ژئوماتیک 
و ریلی در تالش است تا زیست بوم فناوری، نوآوری و کارآفرینی صنعت حمل و نقل را 
در کشور پایه ریزی و اجرایی کند. این کار قرار است با هدایت ستاد و توسط استعدادهای 

درخشان کشورمان اجرایی شود.

   فناوری های مکان محور شتاب گرفت
یکی از این گروه ها که از آغازین روزهای شکل گیری خود اقدام به یارگیری و شناسایی 
بازیگران و حلقه های اتصال خود در دولت و بخش خصوصی کرد، گروه توسعه ژئوماتیک 

یا مکان محور ستاد است.
در ابتدا با تعریف کوتاهی از این فناوری آغاز می کنیم. در واقع فناوری های ژئوماتیک به 
مجموعه فناوری هایی گفته می شود که در یک یا چند مرحله شامل تهیه، ذخیره سازی، 
به هنگام سازی، بازیافت، حفظ و نگهداری، تجزیه و تحلیل، کاربرد و نمایش موثر اطالعات 

مکان محور نقش اساسی دارند.
 ،GIS، LIS از مهمترین این فناوری ها می توان به فناوری های اطالعات مکانی )مانند
 GPS سامانه های اداره زمین و حدنگار(، فناوری های تعیین موقعیت و ناوبری )مانند
ــی، راداری و ...(،  ــد طیفی، فراطیف ــنجش از دور )چن و Indoor Positioning(، س
فتوگرامتری )فضایی، هوایی، بردکوتاه و پهپاد(، فناوری های پویشگرهای لیزری ) مانند 
لیدار(، ژئودزی )ژئودزی فیزیکی و ژئودینامیک(، آبنگاری )هیدروگرافی(، فناوری های 

حاصل از تلفیق موارد فوق مانند خدمات مکان مبنا )LBS( اشاره کرد.
ــعه فناوری نوظهور فناوری های ژئوماتیک در کشور، با موافقت  با توجه به ضرورت توس
مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، گروه توسعه 
فناوری های ژئوماتیک به عنوان یکی از ارکان ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و 

نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری کار خود را از 25 دی ماه 97 آغاز کرد.
این گروه بر اساس ماموریت هایی که برای خود تعیین کرده است اقـــدام به »راه اندازی 
شتابدهنده تخصصی ژئوماتیک سپهر«، »راه اندازی مرکز نوآوری ژئوماتیک گیتا«، »تهیه 
کتابچه شرکت های دانش بنیان حوزه ژئوماتیک«، »انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان 
نقشه برداری کشور«، »انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح« 

و برگزاری پنل تخصصی با عنوان »چالش ها و راهبردهای توسعه ژئوماتیک در کشور« 
کرده است.

گروه ژئوماتیک ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری همچنین با برگزاری »لیگ برنامه نویسی ژئوماتیک گیتا«، تعریف 
و حمایت از طرح فناورانه »سامانه هوشمند مکان محور نگهبانی و گشت هوایی و زمینی 
)سهنگ(« و تعریف و حمایت از طرح فناورانه »سامانه یکپارچه نمایش و تحلیل داده های 
هواشناسی برای بخش پیش بینی سازمان هواشناسی کشور« تالش کرد گام های بلندی 

در این عرصه بردارد.
ــارکت در برگــــزاری کنفرانــــس  از دیگر فعالیت های این گروه می توان بـــه »مش
بیـــن المللی ISPRS )اطالعات جغرافیایی 2019(«، »تهیه پیش نویس قانون جامع 
ژئوماتیک کشور«، »برگزاری 6 کارگاه تخصصی در حوزه ژئوماتیک در رویدادهای مرتبط«، 
ــگاه فردوسی مشهد« و »برنامه های  ــت روز جهانی GIS در دانش »حمایت از بزرگداش

ترویجی در رادیو و تلویزیون« اشاره کرد.
در سال 98 فرهنگ سازی این حوزه انجام شد و در سال 99 این فناوری در دستــگاه های 

مختلف با کمک شرکت های دانش بنیان و بخش درخواست کننده پیاده سازی می شود.

  تصویب قانون جامع ژئوماتیک در مجلس شورای اسالمی
ــال 99 هم  ــال 98، از برخی اقدامات خود در س ــروه در آخرین روزهای س ــه این گ البت
ــت برخی اقدامات مانند »تصویب قانون جامع ژئوماتیک در  پرده برداری کرده و قرار اس
مجلس شورای اسالمی«، »تولید محتوای ترویجی در حوزه ژئوماتیک در قالب مستندهای 
کوتاه و انیمیشن«، »برگزاری و حمایت از رویدادهای فناورانه حوزه ژئوماتیک«، »حمایت 
از طرح های فناورانه با همکاری شرکتهای دانش بنیان حوزه ژئوماتیک«، »استانداردسازی 
محصوالت دانش بنیان حوزه ژئوماتیک«، »تهیه و انتشار نشریه تخصصی و کتاب جامع 
حوزه ژئوماتیک« و »توسعه تعامالت بین المللی حوزه ژئوماتیک« را در اولویت کاری سال 

99 قرار دهد.

  صنعت دریایی هوشمند
یکی دیگر از اعضای ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی 
ــت که راهش از میان دریا می گذرد. ستادی که  ــت جمهوری ستادی اس و فناوری ریاس
سامان دهی به فعالیت های صنعت دریایی را با نگاهی فناورانه به دست گرفته است و در 
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کنار بخش دولتی و خصوصی این مهم را پیگیری می کند.
ایران کشوری است که مرزهای آبی طوالنی با دیگر کشورها دارد. بیکرانه هایی که ایران را 
به دیگر کشورها متصل می کند و با توسعه تبادالت تجاری، رونق اقتصادی کشور را رقم 
می زند. این مهم یکی از اولویت های کاری گروه توسعه دریایی ستاد است که با برنامه های 

مختلفی پیگیری می شود.
از جمله اقدامات این گروه می توان به »حمایت از برگزاری رویداد  چالش  فناوری طراحی 
دستگاه حفاظت خوردگی جریان تزریقی در شناورها«، »عقد تفاهم نامه با سازمان بنادر 
و دریانوردی در جهت توسعه فناوری های دریایی«، »عقد تفاهم نامه با شرکت فروشگاه 
زنجیره ای رفاه در جهت ساخت کشتی هایپر مارکت دریایی«، »حمایت از راه اندازی مرکز  
نوآوری دریایی  نوشهر« و »حمایت از راه اندازی مرکز  نوآوری دریایی دانشگاه خلیج فارس 

بوشهر« اشاره کرد.
ــتادی مجزا فعالیت می کرد در سالی که گذشت با  این گروه که پیش از این در قالب س
»حمایت از برگزاری رویداد تقاضا محور پیشرانه های دریایی«، »حمایت از برگزاری رویداد 
آموزشی مدل دریایی ROMS«، »حمایت از توسعه یک سیستم اندازه گیری مشاوره و 
نظارت بر انجام تست دو نوع صندلی شناور تندرو« و »حمایت از توسعه یک سیستم میراگر 
هوشمند مگنتوریولوژیکال صندلی شناور تندرو« تالش کرد تا شتابی دو چندان به توسعه 

این صنعت مهم در کشور بدهد.
سال 98 برای این گروه، با »حمایت از برگزاری رویداد ایده بازار فرا ساحلی«، »تقویت و به 
روز رسانی  پایگاه اطالعات دریایی ایران )imarine(«، »حضور در اولین دوره نمایشگاه 
فرصت های ساخت داخل و رونق تولید«، »عقد تفاهم نامه همکاری با دانشگاه هامبورگ«، 
»راه اندازی کارگروه هوشمند سازی در صنایع دریایی « و »برگزاری نشست هم اندیشی با 

موضوع قوانین جدید در خصوص سوخت شناورها« به پایان رسید.

  هوشمند برانیم
حمل ونقل جاده ای یکی از ارکان اصلی و مهم حمل ونقل محسوب می شود. بخشی که 
بیشترین مخاطب را دارد. این بخش، طیف وسیعی از جامعه را دربرمی گیرد. این نوع از 
حمل ونقل از کوچه های باریک شهری و روستایی تا جاده های طوالنی داخلی و بین المللی 

را شامل می شود.
هوشمندسازی این بخش از حمل ونقل یکی از مهم ترین اهدافی است که در ستاد توسعه 
فناوری های فضایی و حمل ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دنبال 
می شود. حمل ونقلی که رابطه مستقیمی با افزایش امنیت ترددهای روزانه و سفرهای درون 

و برون شهری کشور دارد.
ــاده ای اقدامات مختلفی برای  ــازی حمل ونقل ج ــاس در گروه هوشمندس بر همین اس
سامان دهی به این حوزه پرمخاطب صورت گرفته است که از آن جمله می توان به »برگزاری 
نخستین نشست توسعه راهکارهای حمل و نقل هوشمند در کشور با حضور یکصد نفر از 
فعاالن حوزه حمل و نقل هوشمند کشور« و »شناسایی زیست بوم حمل و نقل هوشمند 
در کشور شامل 120 شرکت خصوصی و دانش بنیان و 90 شرکت بخش دولتی یا نیمه 

دولتی« اشاره کرد.
ــالی که گذشت با »شناسایی 80 مساله و پروژه عملیاتی  این فعالیت ها و اقدامات در س
در حوزه حمل و نقل هوشمند«، »انعقاد 5 تفاهم نامه همکاری با رویکرد بهره گیری از 

فناوری های هوشمندسازی در حمل و نقل« ادامه داشت.
»انعقاد تفاهم نامه میان ستاد، ماموت و ایرانسل«، »تفاهم نامه میان معاونت و سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای«، »تفاهم نامه میان معاونت و معاونت حمل و نقل وزارت 
ــازی«، »تفاهم نامه میان ستاد و دانشگاه آزاد واحد یادگار امام خمینی)ره(  راه و شهرس
شهرری« و »تفاهم نامه میان معاونت و شهرداری تهران« هم از جمله اقداماتی بود که در 

سال 98 اتفاق افتاد.
ــت بوم فناوری، نوآوری و کارآفرینی در سال 98 اقدام به  ــعه زیس این گروه با هدف توس
»تعیین تیم مجری و انعقاد موافقت نامه پروژه تدوین نقشه راه هوشمندسازی حمل و 
نقل جاده ای با مشارکت ذینفعان این حوزه« و »انعقاد موافقت نامه پروژه برگزاری رویداد 
ــتارت آپی 8 ماهه InnoRoad 2020 با مشارکت سازمان راهداری و حمل و نقل  اس

جاده ای« کرد.
ــعه فناوری سامانه تماس اضطراری  »تعیین تیم مجری و انعقاد موافقت نامه پروژه توس
)e call( در راستای کاهش تلفات جاده ای«، »برگزاری پنجمین نمایشگاه بین المللی 

تخصصی لجستیک، پایانه ها، زنجیره تامین و حمل و نقل هوشمند، آبان ماه 98 با حضور 
30 شرکت فعال حوزه حمل و نقل هوشمند در نمایشگاه« از دیگر اقدامات قابل ذکر این 

گروه در سال گذشته بود.
یکی دیگر از اقدامات این گروه، »انعقاد تفاهم نامه ای برای پیاده سازی سامانه مدیریت 
هوشمند ناوگان بود که در این تفاهم نامه مقرر شد بیش از ۴00 هزار نفر از رانندگان ناوگان 

اتوبوسرانی با برگزاری 20 کارگاه آموزشی تحت اموزش قرار گیرند.
این گروه برای سال 99 هم برنامه های مختلفی در نظر گرفته است که از آن جمله می توان 
به »راه اندازی دیتا سنتر ملی از داده های کالن حمل و نقل هوشمند با همکاری سازمان 
ــامانه تماس اضطراری با هماهنگی با  ــداری و حمل و نقل جاده ای«، »راه اندازی س راه
سازمان های مربوطه و در راستای تفاهم نامه سه جانبه میان ستاد و شرکت های ایرانسل و 
ماموت دیزل« و »اجرای پروژه های عملیاتی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در 

جهت افزایش فعالیت شرکت های دانش بنیان« اشاره کرد.
این گروه قصد دارد در سال جدید از »راه اندازی انجمن حمل و نقل هوشمنـــد ایران 
)ITS IRAN(«، حمایت کرده و با »شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط 
با حمل و نقل هوشمند«، »آغاز فعالیت کمیته های استانداردسازی محصوالت حوزه حمل و 

نقل هوشمند« و »برگزاری رویدادهای استارت آپی« به توسعه این زیست بوم سرعت دهد.

  تولید ماهواره برهای ارزان
گروه توسعه فناوری های فضایی هم در سالی که گذشت با همکاری دستگاه های ذینفع 
این حوزه فعالیت هایی داشت. فعالیت هایی که در سایه تحریم های بین المللی کمی کند 
اما انجام شد. یکی از این اقدامات سنجش وضعیت فعلی کشور در حوزه فضایی و جایگاه 
ــال 99  ــال 98 انجام و نتایج آن در س ایران در جهان و منطقه بود که این کار تا پایان س

اعالم خواهد شد.
از دیگر فعالیت های این گروه، می توان به ارتقاء قابلیت اطمینان فناوری های موجود در 
کشور اشاره کرد. بر اساس نتایج حاصل از این اقدام، مشخص شد که کشور در حوزه ورود 

به عرصه توسعه فناوری فضایی در منطقه و فعالیت های تحقیقاتی پیشتاز است.
این هدف مهم و راهبردی در گروه در قالب قابلیت اطمینان سیستم )مهندسی(، نظام 
ــتمی SRL و فناوری افزایش دهنده  قابلیت اطمینان )مدیریتی(، سطح آمادگی سیس
قابلیت اطمینان، تحت مدیریت کارگروهی متشکل از نمایندگان همه فعاالن حوزه فضایی 

در حال ارزیابی و ارائه راهکارهای بهبود قابلیت اطمینان صورت گرفت.
همچنین ایجاد یک مرکز مستقل تصدیق و صحه گذاری از راهکارهای پیشنهادی بود که 
طراحی الزامات و کارکردهای آن و در صورت امکان ایجاد مرکز مذکور از برنامه های سال 
آینده ستاد در این حوزه است. اقداماتی مانند »پایش وضعیت و ترازیابی« که عمدتا منشا 
گرفته از تکالیف مشخص شده در بخش فضایی سند جامع توسعه هوافضای کشور هم به 

پیشبرد این اقدامات کمک می کند.
توسعه فناوری های آینده، با تمرکز بر ایده ها و فناوری های رو به آینده صنعت فضایی از 
دیگر طرحهای این گروه است. صنعت فضایی در دنیا وارد عرصه جدیدی شده است که 
با توزیع قابلیت های یک ماهواره عظیم به تعداد زیادی از ماهواره های کوچک مستقر در 
ــرکت های کوچک استارتاپی را در  مدارهای نزدیک زمین، امکان عرض اندام و رقابت ش
کنار سازمان ها و شرکت های بزرگ هوافضایی که دارای زیرساخت ها عظیم هستند فراهم 

حمل ونقل جاده ای یکی از ارکان اصلی و مهم حمل ونقل 
محسوب می شود. بخشی که بیشترین مخاطب را دارد. 
ای��ن بخش، طیف وس��یعی از جامع��ه را دربرمی گیرد. 
این ن��وع از حمل ونق��ل از کوچه های باریک ش��هری و 
روس��تایی تا جاده ه��ای طوالنی داخل��ی و بین المللی را 

شامل می شود.
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کرده است.
در این راستا با محوریت توسعه منظومه های ماهواره های کوچک و ماهواره بر ارزان قیمت، 
پروژه هایی توسط ستاد در سال جاری تعریف شده است که با مشارکت مراکز پژوهشی، 

شرکت های دانش بنیان و مراکز صنعتی کشور در حال انجام است.
عالوه بر این، توسعه این فناوری ها در قالب فعالیت های استارتاپی از طریق ایجاد یک 
ــتابدهنده که تمرکز بر توسعه منظومه های ماهواره ای و کاربری های مربوطه دارد  ش
ــعه ماهواره بر ارزان قیمت را پوشش  و یک مرکز نوآوری که ایده های مربوط به توس
ــت. پیگیری و تکمیل فعالیت های مذکور از برنامه های  می دهد، در حال پیگیری اس

ستاد است.

  شناسایی ظرفیت های داخلی صنعت ریلی
این گروه اخیرا به مجموعه گروه های حاضر در ستاد فناوری های حوزه فضایی و حمل و 
نقل پیشرفته اضافه شده است؛ اما در همین مدت کوتاه هم اقداماتی در سال گذشته داشته 

که حائز اهمیت است. در ادامه بخشی از اقدامات این گروه را ارائه کرده ایم.
بومی سازی فناوری ساخت واگن های مترو که طبق ماده 5۴ قانون برنامه ششم توسعه بر 
عهده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت صمت قرار داده شده است توسط 
این گروه آغاز شد. این پروژه یکی از بزرگ ترین پروژه های معاونت علمی و فناوری است. 
ــارکت واگن سازی تهران، جهاد دانشگاهی و شرکت های متعدد دانش  این طرح با مش

بنیان در حال اجراست.
ــازی در بخش ریلی برای باال بردن بهره وری لوکوموتیوهای راه آهن یکی از  هوشمندس
پــروژه هایی بود که در ستاد آغاز شد. توسعه و به کارگیری راه آهن در حمل و نقل کشور 

از دیگر پروژه های مهم در سال 98 بود.

  توسعه پژوهش های ملی هوایی در کشور
گروه توسعه فناوری های هوایی ستاد که یکی از قدیمی ترین گروه های معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری محسوب می شود هم در سالی که گذشت با اولویت قرار دادن 
ــور و ایجاد زیرساخت های پژوهش ملی در  حمایت از دستیابی به مرجعیت علمی کش
حوزه های کلیدی کار خود را ادامه داد و در این زمینه اقداماتی مانند دریافت مستندات 
اختراعات حوزه هوایی از طریق سامانه مالکیت فکری، ارتباط با مخترع و ارسال فرم مراحل 
ارسال مدارک به داور برای ارزیابی اختراع، برگزاری جلسه و دعوت از مخترع )در صورت 

لزوم( و اعالم نتیجه به متقاضی و بارگذاری نتیجه در سامانه را به متقاضیان ارائه داد.
شناسایی استانداردهای تجهیزات فرودگاهی با هدف شناسایی آزمایشگاه های مرجع برای 
تست تجهیزات تولیدی، استخراج استانداردها و آزمایش های مورد نیاز برای تولیدات جدید، 
ــخص ساختن استانداردهای مورد نیاز در حوزه تجهیزات فرودگاهی و شبکه سازی  مش
آزمایشگاه های تعیین کیفیت و تایید استاندارد محصوالت در حوزه تجهیزات فرودگاهی 

هم از دیگر فعالیت های این گروه در سال 98 بود.
توسعه آزمایشگاه قوای محرکه پیشرفته واقع در پردیش فنی دانشگاه تهران برای تست 
موتورهای کششی الکتریکی و نیمه سنگین احتراق داخلی تا توان ۴۴0 کیلووات هدف 
ــد راه اندازی تجهیزات جدید  ــد. این کار نیازمن ــری بود که در این گروه پیگیری ش دیگ
خریداری شده و اضافه کردن برخی تجهیزات جدید بود. در پایان اجرای طرح امکان تست 
موتورهای ترکشن به همراه مجموعه درایور آن ها تا توان 90 کیلووات به صورت دائمی و 
۴00 کیلووات به صورت لحظه ای به وجود خواهد آمد. همچنین با توجه به قابلیت های این 
مجموعه امکان تست ترمز بازیاب و گشتاور راه اندازی نیز وجود دارد. همچنین با توجه به 
سیستم های حفاظتی این مجموعه تست، استفاده از آن جهت توسعه موتورهای جدید و 

یا درایوهای جدید بهترین گزینه است.

  پرواز آزاد
در سالی که گذشت این گروه با حمایت از برگزاری جشنواره ملی پرواز آزاد )جمپا( تالش 
کرد تا شناسایی، کشف و شکوفایی استعداد دانش آموزان در حوزه هوایی را سامان دهی 
کند. تلفیق کار عملی، تئوری و علمی با استاندارد جهانی، ترویج و گسترش علم هوانوردی و 
ورزش هوانوردی، ایجاد فضای رقابتی در بین دانش آموزان کل کشور، ایده پردازی و تجاری 
سازی ایده ها در زمینه پرواز آزاد و ایجاد شبکه منسجم درحوزه هوایی از دیگر اهداف این 

جشنواره عنوان شده است.
در این گروه، توسعه فناوری های راهبردی مناسب با نیازهای کشور هم به عنوان اولویت 
ــاس هم در سال 98 اقداماتی چون توسعه فناوری های  ــده است. بر همین اس تعریف ش
اویونیک هواپیماهای رده هوانوردی عمومی، توسعه پلتفرم پهپاد مبتنی بر تلفن همراه، 
ــعه زیر مجموعه های اصلی رادار هواپایه و طراحی  توسعه تولید پهپاد خورشیدی، توس
تستر شبیه ساز سرعت، دما و فشار در فهرست کارهای این گروه قرار گرفت. همچنین 
به کارگیری پهپاد در بخش های مختلف اقتصادی کشور از دیگر فعالیت های مهم در 

سال 98 بود.
ارتقای فناوری در صنایع موجود و توسعه کسب و کارهای جدید دانش بنیان از دیگر اقدامات 
این ستاد در سال گذشته بود اقدامی که با احصای فناوری ساخت اقالم مصرفی هواپیمای 
مسافربری، تسهیل در توسعه خدمات هوانوردی عمومی، توسعه محصوالت و خدمات 
پهپادهای تجاری و اخذ گواهی انطباق محصوالت شرکت های دانش بنیان به جلو حرکت 

کرد.
این گروه تسهیل در توسعه خدمات هوانوردی عمومی را دیگر اولویت کاری خود در سال 
گذشته انتخاب کرد. این کار هم با هدف  افزایش نشست و برخاست در فرودگاه های کم 
تردد کشور، کاهش هزینه نشست و برخاست جهت تسهیل در پروازهای آموزشی، اصالح 
آئین نامه های سازمان هواپیمایی کشوری خاص هوانوردی عمومی، استقالل کمیته فوق 
سبک و ارتقا به سطح ریاست سازمان، حل مشکل امنیت پرواز در پرواز های هوانوردی 
ــهولت در واردات و به کارگیری هواپیماهای رده  ــعه ایرتاکسی و س عمومی جهت توس

هوانوردی عمومی پیگیری شد.
ــعه محصوالت و خدمات پهپادهای تجاری هم در این گروه با اهدافی مانند تدوین  توس
قوانین برای کاربری غیر نظامی پهپادها، توسعه محصوالت معرفی خدمات جهت پوشش 

نیاز داخل و برندسازی و توسعه صادرات پهپاد دنبال شد.
ــعه محصوالت و خدمات پهپادهای تجاری، ایجاد مرکز نوآوری هوانوردی عمومی،  توس
اخذ گواهی انطباق محصوالت شرکت های دانش بنیان و شبکه سازی صنعت هوایی و 
هوانوردی ایران از دیگر اهدافی بود که در سال 98 توسط این گروه پیگیری شد و به ثمر 

نشست.
توسعه صنعت تعمیرات اساسی هواپیماهای تجاری از پروژه هایی بود که با حمایت معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال 98 پیگیری شد. با توسعـه ایـــن صنعـــت 
ــی هواپیماهای با تعداد باال به خارج از  می توان ادعا کرد که نیازی برای تعمیرات اساس

کشور نیست.
توسعه موتورهای توربینی هواپیما در بخش های مختلف از دیگر فعالیت های مهم سالی 
که گذشت بود. در این طرح محصوالت رده سبک به اتمام رسید و محصوالت با توان باال 

هم در سال آتی به اتمام خواهد رسید.
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داخل گود

ــتم عامل آیفن است می گوید بسیاری برای خرید این  ــی که خود طراح سیس قروش
تلفن به استرالیا سفر می کنند. به دلیل موقعیت زمانی، فروشگاه های اپل در استرالیا 
اولین فروشگاه های دنیا هستند که جدیدترین مدل آیفن را می فروشند. البته به نظر 

می رسد امسال با سال های دیگر فرق داشته باشد.

کرونا تهدیدی برای نسل جدید تلفن های هوشمند

پاییز هر سال، مازن قروشی به فروشگاه های بزرگ سیدنی در استرالیا می رود و ساعت ها در صف می ایستد تا جز اولین نفرهایی باشد که آخرین مدل آیفن را می خرد. او می گوید: 
»از زمان عرضه آیفن ۷ به بازار، من برای خریدن جدیدترین آیفن به چند دلیل در صف می ایستادم. اول اینکه تبلیغات زیادی برایش می شد. دوم قیمت فروش آن پس از استفاده 

و سوم اینکه استرالیا اولین کشوریست که این گوشی در آن عرضه می شود و به همین دلیل مردم خیلی دوست دارند درباره اش بدانند.«

شرکت اپل هم مثل دیگران به خاطر شیوع کرونا فروشگاه هایش را در سراسر دنیا بسته 
است. هنوز خیلی زود است که ببینیم آیا فروشگاه ها برای عرضه محصوالت جدید بموقع 
باز می شوند یا نه ولی به نظر می رسد در بعضی کشورها این عملی نباشد. دولت بریتانیا 
اعالم کرده دو تا سه ماه طول خواهد کشید تا این کشور به فعالیت عادی از جمله بازگشایی 

فروشگاه های محصوالت غیرضروری بازگردد.
شرکت اپل در آستانه عرضه آیفن 12 به بازار است. این گوشی برای اپل اهمیت زیادی 
دارد، اولین آیفون 5G که می تواند به نسل جدید شبکه های تلفنی پرسرعت متصل شود.

منابعی به انتشارات ژاپنی نیکی گفته اند اپل شاید تصمیم بگیرد عرضه این آیفون را عقب 
بیندازد. سامسونگ و شرکت هایی هم که از سیستم عامل اندروید استفاده می کنند ممکن 

است مانند اپل عمل کنند.البته تولید موبایل مدتی است که مختل شده است.
ــرکت تحلیل زنجیره تولید الماسافت می گوید: »تقریبا 70  رازات گوراو، مدیر اجرایی ش
درصد موبایل ها در چین تولید می شوند. با توجه به اینکه همه گیری از چین شروع شد، 

تولید به میزان قابل توجهی مختل شده است.«
بسیاری از تولیدکنندگان موبایل های هوشمند به قطعاتی وابسته اند که در چین و کره 
جنوبی ساخته می شوند. هر دو کشور از شیوع کرونا ضربه سختی خورده اند. شهر دگو در 
کره جنوبی که بیشترین آمار کرونا در این کشور را دارد، فقط 20 دقیقه با محل ساخت این 
قطعات فاصله دارد. تقاضا هم به اندازه عرضه پایین آمده است. در چین در سه ماه اول سال 
2020 صادرات موبایل ۴0 درصد در مقایسه با سه ماه اول سال 2019 کاهش پیدا کرده 
ــت. بر اساس گزارش شرکت تحقیقاتی آی دی سی چینی ها در سه ماه اول سال، 33  اس
میلیون گوشی کمتر خریده اند. آقای گوراو می گوید: »در اروپای غربی و آمریکا هم شاهد 
کاهش شدیدی خواهیم بود.« برای تولیدکنندگان تاثیر شیوع کرونا بر محصوالت جدید 
بسیار نگران کننده تر از تاثیر آن بر محصوالت فعلی شان است، بخصوص اینکه طرفداران 
اپل و اندروید عادت دارند در وقت خاصی از سال گوشی جدید خود را خریداری کنند و 
این یکی از بزرگترین منابع درآمد ساالنه تولیدکنندگان است.آقای گوراو می گوید: »تلفن 
هوشمند محصولی پیچیده است و از قطعات زیادی ساخته شده است. شرکت ها قطعات را 
از حدود ۴0 کشور مختلف می خرند. بخش های مختلف تولید به اشکال مختلف تحت تاثیر 
قرار می گیرند.«فرانک ژیلت، تحلیلگر شرکت تحقیقاتی فورستر می گوید: »بخش عمده 

طراحی احتیاج به حضور فیزیکی ندارد« ولی بعضی از کارهای تحقیق و توسعه احتیاج به 
تجهیزات تخصصی دارند که کارمندان نمی توانند با خود به خانه ببرند. بیشتر کارها برای 
محصوالتی که قرار بود امسال عرضه شوند قبال انجام شده است ولی عرضه محصوالتی که 

شرکت ها از قبل برای سال 2021 رویشان کار می کردند، ممکن است مختل شوند.
به گفته امیل ناوس از شرکت مشاوره بیرینگ پوینت، مهمترین قطعه موبایل سخت  افزار 
نیست، نرم افزار است که از راه دور هم می توان آن را تولید کرد اما تست کردن آن آسان 

نخواهد بود:
»این صنعت درباره ایمنی بسیار سخت گیر است و به همین دلیل تست این دستگاه ها 
می تواند بسیار سخت باشد. این شرکت ها براحتی قبول نمی کنند که افراد نمونه اولیه 
ــد. این کارها معموال خیلی محرمانه انجام  ــت کنن موبایل را با خود به خانه ببرند و تس

می شوند. «
ــیاری از پروازها و تاخیر حمل و نقل اقیانوسی است. احتمال دارد  نکته دیگر تعلیق بس
اجناس و قطعات به کارخانه های مونتاژ نرسند و کاالی نهایی به فروشگاه ها.تاثیر منفی این 
عوامل و بسته شدن کارخانه های چینی تلفن های هوشمند ممکن است بیش از حد انتظار 
هم باشد. به اعتقاد آقای ژیلت، ممکن است شرکت هایی بزرگ مانند اپل و سامسونگ 
ــی های جدیدشان، بعضی قابلیت ها را حذف کنند.  به جای عقب انداختن عرضه گوش
زمان تست بعضی قابلیت های جدید و طراحی اپلیکیشن هایی که این قابلیت ها را ممکن 
می کنند تعیین کننده است. اتفاقات ماه های آینده بسیار مهمند. محدودیت حمل و نقل و 
تحویل ممکن است شرکت ها را مجبور به تاخیر در رونمایی محصوالتشان کند که ممکن 
است تا سال 2021 ادامه داشته باشد.ادامه تعطیلی فروشگاه ها هم می تواند مشکالت زیادی 

برای شرکت اپل ایجاد کند که خرده فروشی برایش اهمیت دارد.

آقای ناوس می گوید: »هفته ها و ماه های اول عرضه محصوالت جدید خیلی مهم است چون 
فروش به حداکثر می رسد.« کاهش توانایی مالی خریداران هم ممکن است تاثیر زیادی بر 
تقاضا بگذارد. با این حال فورستر تغییر چندانی در قیمت تلفن های جدید نمی بیند و فکر 
می کند این شرکت ها قیمت مدل های قدیمیشان را پایین بیاورند. شاید قیمت ها پایین 
نیایند ولی کاهش تقاضا ممکن است سبب شود عرضه کنندگان استراتژی خود را عوض 
کنند.آقای ژیلت می گوید: »ممکن است شاهد نوآوری در قیمت گذاری باشیم. این باعث 
می شود خریدار فکر کند این محصوالت مقرون به صرفه و متناسب با وضعیت مالی اش 
است. ممکن است ببینیم برای افرادی که توانایی مالی ندارند تسهیالت موقتی قائل شوند 

مثال از افراد بخواهند مدرک بیکاری نشان دهند تا با قیمت پایین تری خرید کنند.«
با این حال به نظر می رسد طرفداران پر و پا قرص اپل به این شرکت وفادار بمانند.

قروشی می گوید: »به نظر من این همه گیری تاثیری روی عالقه افراد نخواهد داشت. ما 
همیشه به دنبال خرید محصوالت جدید هستیم. در حال حاضر دنبال دستمال توالت 

می گردیم ولی در نهایت دوباره سراغ موبایل می رویم.«
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گام ملی

حمایت سندیکای صنعت مخابرات از نامه   182 منتخب مجلس یازدهم به مقام معظم رهبری 
پیرامون موانع جهش تولید

ــه   182 نماینده  منتخب مجلس  ــال نام ــندیکای صنعت مخابرات ایران، از ارس س
یازدهم به مقام معظم رهبری پیرامون موانع پیش روی جهش تولید حمایت کرد.

ــندیکای صنعت مخابرات  ــر و عضو هیات مدیره  س ــتگار، دبی مهندس فرامرز رس
ــب 182 نماینده  منتخــــب  ـــــال نامه ای از جان ــران، تاکید کرد: در پی ارس ای
ــش روی جهش تولید،  ــری پیرامون موانع پی ــس یازدهم به مقام معظم رهب مجل
ــندیکای صنعت مخابرات ایران از اینکه نمایندگان منتخب دالیل و موانع تولید  س
ــام رهبری تقدیم کرده اند،  ــی و نگرانی و برنامه های خود را به مق ــا دقت بررس را ب
ــی و انعـــکاس  ــندی می کند و آمادگی خود را برای هرگونه هم اندیش ابراز خرس
ــوزه  صنعت ارتبـــاطات و فناوری اطالعـــات  ــنهادات خود در ح تجربیات و پیش

اعالم می نماید.

ــندیکای صنعت مخابرات ایران، فرازهایی از نامه 182  دبیر و عضو هیات مدیره  س
ــعار »جهش تولید« را به شرح  نماینده منتخب مجلس به مقام رهبری در مورد ش

زیر اعالم نمود:
ــورها تنها معیار افزایش درآمد ملی است، برای  ــد تولید اگر برای سایر کش 1- رش
ایران، شاخص مقاومت، نمادقوی شدن، وطلیعه پیروزی در جنگ اقتصادی است.

ــی به دل راه نمی دهد،  2- در نبرد اراده ها، هرکس عزم و صبر باالتری دارد هراس
بلکه بر اصالح سیاستگذاری داخلی و حداکثر استفاده از ظرفیت های درونی تمرکز 

می کند.
ــد به عنوان محور اصلی اصالحات حتما می تواند منجر به تمرکز انرژی در  3- تولی

قوای سه گانه کشور به شرط استفاده از فرصت های پدید آمده شود.
ــی از موانع تولید ناشی از عدم اطمینان فعاالن اقتصادی به سیاست های  ۴- بخش
داخلی، رویه های ناکارآمد و فاسد اداری و اجرایی، فقدان سیاست حمایتی هدفمند 
ــت  ــتگاه هاس از بخش های مزیت دار اقتصاد و همچنین عدم هماهنگی میان دس

وارتباط چندانی با فشارهای خارجی ندارد.
ــالهای اخیر به سازوکار تصمیم  ــد تولید طی س 5- بخش دیگری از ناکامی در رش

گیری و الگوی مدیریت بدون راهبرد مقابله با تحریم ها باز می گردد.
ــمی مجلس یازدهم به مشورت با متخصصان و  ــروع رس 6- زمان باقی مانده تا ش
ــد که بتواند در  ــاالن اقتصادی جهت تدوین پیش نویس هایی صرف خواهد ش فع

ماه های نخست مجلس یازدهم، زمینه جهش تولید را فراهم کند.

برگزاری نشست با معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات به منظور همفکری برای 
تدوین برنامه  جامع و همه جانبه نهضت ساخت داخل صنعت فاوا در سال »جهش تولید« 

منظور نمودن رشته های ارتباطات و فرستنده های تلویزیونی در سند شناسایی
 و معرفی رشته فعالیت های پیشران و دارای اولویت وزارت صمت، در پی همکاری های مستمر با وزارت صمت

استخراج سایر محصوالت اولویت دار در سند وزارت صمت بر اساس برنامه  پیشنهادی 
سندیکا/  اتحادیه با همفکری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

اقدامات اجرایی سندیکا و اتحادیه  صنعت مخابرات ایران در سال »جهش تولید«؛

سندیکا و اتحادیه  صنعت مخابرات ایران، برنامه  »جهش تولید« خود را با وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات در میان گذاشتند.

ــندیکای صنعت مخابرات ایران به اتفاق  ــتگار« دبیر و عضو هیات مدیره  س »فرامرز رس
»داود ادیب« رییس هیات مدیره   اتحادیه  صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با دکتر 
ــتار هاشمی« معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات دیدار  »سیدس
ــنهادی خود پیرامون نهضت ساخت داخل در سال »جهش تولید« را ارائه  و برنامه  پیش

نمودند. در نشست مذکور، مدیران و کارشناسان ادارات کل همکاری ها و توسعه  صنعت، 
نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری نیز حضور داشتند. هدف از این نشست، نزدیک نمودن 
نظرات بین بخش حاکمیت و بخش خصوصی جهت تدوین یک برنامه  جامع و همه جانبه 
برای نهضت ساخت داخل صنعت فاوا در سال »جهش تولید« بود. بنا به اظهارات فرامرز 
رستگار و داود ادیب، نمایندگان تشکل های مذکور، نقاط مشترک بسیاری بین دو طرف 
وجود داشته و مقرر شد برای مواردی که نیاز به بررسی بیشتر وجود دارد، طرفین در 
اسرع وقت جلسات هم فکری برگزار نمایند. در عین حال، فرامرز رستگار، افزود: در پی 
همکاری های نزدیک سندیکا/ اتحادیه صنعت مخابرات با وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
خوشبختانه وزارت صمت در سند شناسایی و معرفی رشته فعالیت های پیشران و دارای 
اولویت که تدوین کرده، ارتباطات و فرستنده های تلویزیونی را هم منظور نموده است. 
ــته فعالیت های برگزیده  وزارت صمت، الزم  ــان کرد: برای هریک از رش وی خاطرنش
است که لیست محصوالت دارای اولویت آن رشته نیز استخراج و به وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اعالم شود. در همین حال، در برنامه  پیشنهادی سندیکا/ اتحادیه و 
ــتخراج محصوالت اولویــت دار یکی از بخـــش های  همفکری با وزارت ICT، اس

مهم سند است.
دبیر و عضو هیات مدیره  سندیکای صنعت مخابرات ایران، تاکید کرد: با این هماهنگی ها 
که از ابتدای سال با  این دو بازوی حاکمیتی انجام شده، امیدواریم صنعت ICT در سال 

جهش تولید نقش پیشرانی خود را به نحو مطلوب ایفا نماید.
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رونق جهشی تولید در سال جاری، از الزامات اساسی و از انتظارات جامعه است

برای تبیین جایگاه مناسب صنعت ICT در کل صنایع کشور برنامه ریزی شود

طرح اولیه سندیکا در حوزه تحقیق و تولید فناوری های ICT برای سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ارائه می شود

VDSL اعالم آمادگی سندیکای صنعت مخابرات ایران برای تامین تجهیزات برقراری ۵۵۰ هزار رسویس

نامه  سندیکای صنعت مخابرات به معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات؛

سندیکای صنعت مخابرات ایران ضمن حمایت از برنامه  وزیر ارتباطات و فناوری 
ــرویس اینترنت ثابت خانگی به منظور  اطالعات برای افزایش پهن باند و ارتقاء س
ــت، برای تامین تجهیزات برقراری 550 هزار  ــرعت اینترن افزایش چهار برابری س

سرویس VDSL اعالم آمادگی کرد.

سندیکای صنعت مخابرات ایران در بیانیه ای، اعالم کرد:
ــرویس  ــرم ارتباطات و فناوری اطالعات برای برقراری س ــتور وزیر محت پیرو دس
ــتیبانی توسط این سندیکا، با بررسی لیست  ــبکه ثابت و اعالم پش پهن باند در ش
نیازمندی های شرکت مخابرات ایران برای اجرای این برنامه، به اطالع می رسانیم 
که همه  تجهیزات اکتیو به غیر از DSLAM و OLT پرظرفیت، شامل مودم های 
VDSL و ONT و همچنین OLT کم ظرفیت به همراه تمام تجهیزات پسیـــو 
ــپلیتــر، جعبه و کابینـــت  ــد انواع کابل، مفصل، داکت، اتصاالت نوری، اس مانن

توزیع کابل، تغذیه نیـــرو در داخل کشور ساختـــه می شود.
با توجه به مطالبات قبلی سازندگان و گردش مالی الزم برای انجام به موقع تولید، 
ــدگان، در همین ابتدای  ــیر تولیدکنن ــت که این مانع بزرگ در مس ــروری اس ض
ــال جهش تولید و برنامه ضربتی تقویت بخش دسترسی پهن باند شبکه ثابت  س

برداشته شود.
ــن پرداخت ها از جانب  ــرای امضای قراردادها و تضمی ــه برنامه جامعی ب چنانج

کارفرمایان تدوین و اجرا نشود، جهش تولید محقق نخواهد شد.
باید توجه داشته باشیم که جهش تولید زمانی رخ می دهد که تولیدکنندگان در 

تمام 12 ماه سال با بهره وری کامل و بدون دغدغه تولید کنند.
ــتری انجام می شود،  ــفارش مش ــاس س برای تجهیزات مخابراتی که تولید بر اس
ــرعت مذاکرات، انتخاب تولیدکنندگان، تبادل قراردادها و انجام  باید جهش در س

تعهدات قراردادی از جمله پرداخت ها نیز عملی شود.

ــت  ــور ضروری اس ــب صنعت ICT در کل صنایع کش ــرای تبیین جایگاه مناس ب
ــکل های  ــه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از بخش حاکمیت به همراه تش ک
تخصصی به نمایندگی از بخش خصوصی، با وزارت صمت در اسرع وقت یک تعامل 

سازنده و در شان این صنعت داشته باشند.
ــوآوری وزارت  ــاون فناوری و ن ــران، خطاب به مع ــندیکای صنعت مخابرات ای س
ارتباطات، برای تبیین جایگاه مناسب صنعت ICT در کل صنایع کشور نامه ای به 

شرح ذیل نوشته است:

جناب آقای دکتر سیدستارهاشمی
معاون محترم فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

باسالم و احترام؛
ــانیم، در سال جهش تولید، با توجه به بحران کرونا و تعطیلی  به استحضار می رس
ــه ماهه کسب وکارها و بنگاه های اقتصادی، رونق تولید به  و یا کم کاری حداقل س
صورت جهشی یکی از الزامات اساسی و از انتظارات جامعه می باشد که از هم اکنون 

باید به فکر آن باشیم.
ــال های 1399 و 1۴00، طرح  در حوزه تحقیق و تولید فناوری های ICT برای س

اولیه ای توسط این سندیکا تهیه شده است.
ــالت خود پیش نویس برنامه کلی صنعت را برای  همینطور وزارت صمت بنا به رس

سال 1399 تهیه نموده است.
بند 1 جدول )نهضت ساخت داخل( و بند 11 جدول )تکمیل زنجیره ارزش لوازم 

الکتریکی و الکترونیکی( ربط بیشتری با صنعت ICT دارد.
ــب صنعت ICT در کل  ــتحضار دارید برای تبیین جایگاه مناس همانطوری که اس
ــات از بخش  ــات و فناوری اطالع ــت که وزارت ارتباط ــور ضروری اس صنایع کش
ــکل های تخصصی به نمایندگی از بخش خصوصی، در این  حاکمیت به همراه تش
رابطه با وزارت صمت در اسرع وقت یک تعامل سازنده و در شان این صنعت داشته 

باشند.
با عنایت به مراتب فوق، این سندیکا آمادگی خود را برای تبادل نظر و تنظیم یک 
ــارکت واحدهای تابعه ان معاونت محترم )اداره کل همکاریها و  ــند جامع با مش س

توسعه صنعت، اداره کل نواوری و حمایت از سرمایه گذاری( اعالم می نماید.
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فرامرز رستگار، دبیر و عضو هیات مدیره  سندیکای صنعت مخابرات ایران در نامه هایی 
جداگانه به رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات، »اقدامات و انتظارات کسب وکارهای فاوا برای جهش تولید و مبارزه با 

آفات بیماری کرونا« را مطرح کرد.
ــتگار، دبیر و عضو هیات مدیره  سندیکای صنعت  بندهای مطروحه در نامه فرامرز رس
مخابرات ایران به وزرای صمت و ارتباطات پیرامون »اقدامات و انتظارات کسب وکارهای 

فاوا برای جهش تولید و مبارزه با آفات بیماری کرونا« به شرح ذیل است:
1- صنعت مخابرات کشور برنامه جهش تولید خود را تنظیم کرده و به وزارت ارتباطات 
ــویی با سیاست های کالن بخش فاوا تسلیم نموده است که بزودی نهایی  جهت همس

خواهد شد.
2- وزارت صمت، صنعت مخابرات را به عنوان رشته ای پیشران و دارای اولویت در برنامه 

سال 99 خود منظور نموده و بزودی محصوالت اولویت دار فاوا اعالم خواهد شد.
ــخت افزار، نرم افزار و خدمات فنی( عمدتا  3- خریدار محصوالت صنعت مخابرات )س
اپراتورهای ارتباطی مانند شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای 
ــتند، لذا برای استفاده کامل از ظرفیت سال 99، الزم است که تفاهمات و  موبایل هس

قراردادها تا دیر نشده مبادله تا از ظرفیت مستمر در 12 ماه سال استفاده شود.
۴- کسب و کارها و تولیدکنندگان صنعت فاوا معموال هزینه های R&D را خودشان 

اقدامات و انتظارات کسب وکارهای فاوا برای جهش تولید و مبارزه با آفات بیماری کرونا

در نامه  دبیر و عضو هیات مدیره  سندیکای صنعت مخابرات ایران 
به وزرای صمت و ارتباطات، مطرح شد:

تامین می کنند، ولی انتظار دارند که پس از موفقیت طرح، فورا قرارداد با انها امضا شود 
و البته توام با تضمین کافی برای پرداخت بموقع.

5- پرداخت نشدن بخش عمده ای از مطالبات تولیدکنندگان توسط شرکت ارتباطات 
زیرساخت )دولتی( و شرکت مخابرات ایران )عمومی( بابت کاال و خدمات تحویل شده 

قبلی، گرفتاری مالی غیرقابل جبرانی را برای پیمانکاران به وجود آورده است.
6- اگر تدبیر فوری برای پرداخت مطالبات تولیدکنندگان و کسب وکارهای فاوا اتخاذ 
نشود، احتمال تعدیل نیروی انسانی ماهر در بخش تحقیق و توسعه، مهندسی و ساخت 

به وجود خواهد آورد که جهش تولید را در این بخش با مانع مواجه می سازد.
ــط دولت برای جبران بخشی از صدمات بحران کرونا در  7- تسهیالتی که اخیرا توس
نظر گرفته متاسفانه کسب و کارهای بخش فاوا را در بر نمی گیرد در حالی که صنعت 
ICT به عنوان صنعت پیشران و تاثیرگذار در اقتصاد همواره باید از اولویت های حمایتی 

باشد.
ــات ارزش افزوده، بیمه و  ــرای پرداخت هایی مانند مالی ــالوه بر دادن فرصت ب 8- ع
ــب و کارها که متاثر از رکود کاری در دستگاه های  عوارض، به منظور حفظ این کس
کارفرمایی هستد، ضروری است که بخشودگی هایی نیز از جانب دولت و دستگاه های 

عمومی در نظر گرفته شود.
 ICT ــس از اینکه زمینه پرداخت آن برای بخش ــه وام های کم بهره، پ 9- در رابط
ــد، زیرا وثایق این  ــود که وام ها بدون وثیقه ملکی باش ــم گردید، باید تاکید ش فراه
ــت و برای تسهیالت به اعتبار شرکت ها و  ــرکت ها به طور کامل در رهن بانکهاس ش

سوابق انها بسنده شود.
10- مبارزه جدی با قاچاق کاالی مخابراتی دارای مشابه داخلی که به اشکال مختلف 
وارد می گردد و به تولید ضربه می زند و متاسفانه توسط برخی از سازمان های دولتی 
هم به عنوان خرید داخلی، خریداری می شود برخورد جدی صورت بگیرد و خریدار 

این نوع کاالها مجازات شود.
ــتر محصول ایرانی، حقوق و عوارض گمرکی بر مبنای  11- برای رقابت پذیری بیش
نرخ واقعی ارز که کاال خریداری می شود محاسبه گردد )درحال حاضر مبنای محاسبه 

عوارض گمرکی  دالر ۴200 تومانی است(.
12- در پروژه های بزرگ مخابراتی که انحصار مصرف کننده وجود دارد، برای ایجاد و 

تولید فناوری، دستگاه کارفرما با تولید کننده مشارکت و تقسیم ریسک شود.

ــرکت تولیدی بزرگ سندیکای صنعت مخابرات ایران به دنبال آماده  تا کنون چهار ش
ــتورالعمل های ستاد مدیریت کرونا و وزارت صمت،  سازی شرایط محیطی طبق دس
خطوط تولید خود را فعال نموده و آمادگی خود را جهت تولید و تحویل فوری تجهیزات 
ــاختی و همچنین مودم های مورد نیاز برای سرویس های VDSL و  مرکزی و زیرس
فیبرنوری تا منازل را کتبا به شرکت مخابرات ایران اعالم نموده اند.در پی اعالم آمادگی 
ــرویس  ــندیکای صنعت مخابرات ایران برای تامین تجهیزات برقراری 550 هزار س س
ــازی شرایط  ــرکت تولیدی بزرگ داخلی به دنبال آماده س VDSL، تا کنون چهار ش
ــتاد مدیریت کرونا و وزارت صمت، خطوط تولید  محیطی طبق دستورالعمل های س
ــود را فعال نموده و آمادگی خود را جهت تولید و تحویل فوری تجهیزات مرکزی و  خ
زیرساختی و همچنین مودم های مورد نیاز برای سرویس های VDSL و فیبرنوری تا 

چهار شرکت تولیدی برای فعال نمودن خطوط تولید تجهیزات سرویس های VDSL و فیبرنوری تا منازل آماده اند

امکان تولید تجهیزات یک میلیون خط اینرتنت پررسعت، در صورت ارائه  تضمین توسط رشکت مخابرات وجود دارد

به منظور افزایش 10 برابری ظرفیت اینرتنت پررسعت خانگی در سال جاری؛

منازل را کتبا به شرکت مخابرات ایران اعالم نموده اند.فرامرز رستگار دبیر و عضو هیات 
مدیره  سندیکای صنعت مخابرات ضمن اعالم این خبر گفت: چنانچه شرکت مخابرات 
ایران هرچه زودتر قرارداد ساخت مبادله و تضمین خوبی برای پرداخت درنظر بگیرد، 
ظرف یازده ماه آینده تجهیزات تا یک میلیون خط اینترنت پرسرعت در داخل تولید و 
تحویل خواهد شد.وی ادامه داد: امید است با اقدام سریع شرکت مخابرات ایران، شاهد 
ــی از برنامه  جهش تولید و همچنین تامین اینترنت خانگی در شرایط دور  انجام بخش
کاری باشیم و مردم عزیز، تحول در کیفیت اینترنت را بخوبی حس کنند.الزم به توضیح 
است که میزان سرویس VDSL موجود در کل کشور از سال 96 تا کنون حدود 100 
هزار بوده و با بسیج شرکت مخابرات ایران و شرکت های تولیدی و خدمات فنی مهندسی 

داخلی، به 10 برابر ظرفیت فعلی افزایش خواهد یافت.
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برای تحقق شعار »جهش تولید« نیازمند اصالحات اساسی در رویکردهای گمرکی، مالیاتی، تامین 
اجتماعی، روند مناقصات و خریدهای دولتی هستیم

مسووالن دولتی که بر خالف تدابیر مقام معظم رهربی در راستای »جهش تولید« گام برمی دارند، 

از بدنه تصمیم سازی کنار گذاشته شوند

رئیس اتحادیه  صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران:
زهرا طاهری

ــرات ایران، اظهار  ــب« رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخاب دکتر »داود ادی
ــعار جهش تولید در حالی به عنوان یک تکلیف راهبردی، در کنار سایر  ــت: ش داش
ــاالن اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت که بخش های اعظمی از  تکالیف دولت و فع
ــور در دولت، در چند سال گذشته  کارنامه مناسبی را در راستای  بدنه اجرایی کش

حمایت از تولید ملی نداشته اند. 
ــامل »اقتصاد  ــال اخیر ش ــه دقت در نام گذاری های چند س ــه داد: اگرچ وی ادام
ــتغال« ، »حمایت از  ــاد مقاومتی - تولید و اش ــدام و عمل« ، »اقتص ــی، اق مقاومت
ــی« ، »رونق تولید« و »جهش تولید« ، دغدغه های مقام معظم رهبری  کاالی ایران
را در توجه به تولید به عنوان یکی از اساسی ترین موضوعات و تنها راه برون رفت 
ــداری به برخی از  ــده را متجلی ساخته است، هش ــرایط  تحمیل ش از تحریم و ش
ــازمان ها و ارگان های دولتی و نیمه دولتی نیز می باشد که در  مسووالن اجرایی س
ــور قلمداد می کنند و از طرفی در چند  ــوزان تولید ملی و کش ظاهر خود را از دلس
ــته اهتمام آنها به برون رفت از این وضعیت و تالش برای تحقق عملی  ــال گذش س

این نام گذاری ها ضعیف و ناکارآمد بوده است.

ــال های اخیر که تقریبا در محور  ادیب تاکید کرد: این گروه، پس از نام گذاری س
»تولید و حمایت از کاالی ایرانی« بوده است، اخباری مبنی بر صدور بخشنامه های 
داخلی متعددی را خطاب به زیرمجموعه هایشان در رسانه ها منتشر کردند، ولیکن 
در عمل جدیت و قاطعیت الزم برای اجرایی شدن این بخشنامه ها در بدنه سازمان ها 
را نداشتند بلکه به طور مکرر و مستمر شاهد ادامه خرید محصوالت خارجی توسط 
ــازمانهای دولتی بوده و می باشیم و حتی شاهد گزارش هایی بوده ایم که شرکت  س
های تولیدی و خدماتی که به نوعی از رفتارهای دوگانه این سازمان ها و نهادها، به 
مراجع نظارتی اعتراض برده اند، در لیست سیاه حضور در مناقصات و خریدهای آتی 

این گونه سازمان ها قرار گرفته اند.
ــعار سال های گذشته و از  ــعار جهش تولید در اصل به معنای ادامه ش وی افزود: ش

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران، تاکید دارد: افرادی که به نوعی غیرمسووالنه و بر خالف تدابیر مقام معظم 
رهبری در راستای جهش تولید گام برمی دارند و منافع ملی کشور را با خطر روبرو می سازند، بهتر است که از مسوولیت های مدیریتی، تصمیم گیری و تصمیم سازی در بدنه 

ارگان های دولتی برکنار شوند.

ــال قبل است و کامال مشخص است که نگاه عالمانه  ــعار رونق تولید در س جمله ش
مقام معظم رهبری بر این اصل تاکید می نماید که ما در شرایطی قرار گرفته ایم که 
تقویت صنایع  داخلی و رونق تولید، جهش تولید و صادرات محصوالت و  خدمات 
ــی از رهنمودهای مهم حاکمیتی که  ــازاد بر تولید، به عنوان یک ــی م فنی مهندس
همسو  با رویکرد اقتصاد مقاوتی نیز می باشد مد نظر نظام بوده و بدیهی است که 
در این راستا، تولید کنندگان محصوالت و عرضه کنندگان خدمات فنی مهندسی و 
در کنار آن، دولت به عنوان نهاد تسهیل گر و حامی ، باید بازارهایی را در داخل برای 

عرضه محصوالت و خدمات فراهم نموده و در این راستا تالش مظاعف نماید.

رئیس اتحادیه  صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: بدیهی است، 
ــال های مختلفی به نام حمایت از کاالی داخلی، رونق تولید و یا جهش  این که س
ــازمان های دولتی  ــیعی از بدنه س ــود و در عمل بخش های وس تولید نام گذاری ش
ــند، تحقق این شعار را با مشکل روبرو  ــته باش تمایلی به خرید کاالی داخلی نداش
ــازمانهای دولتی می بینند  ــاخت؛ به ویژه وقتی این گونه افراد در بدنه س خواهد س
تخلف آنها از قوانین حمایت از محصوالت داخلی برای آنها تبعاتی ندارد و برخورد 

خاصی نیز با آنها صورت نمی گیرد، در ادامه تخلفات خود گستاخ تر می شوند.
ــدام و عمل« ، »اقتصاد  ــا نام های »اقتصاد مقاومتی، اق ــال ب وی افزود: چندین س
مقاومتی - تولید و اشتغال« ، »حمایت از کاالی ایرانی« ، »رونق تولید« و »جهش 
ــود و در آن لیست هایی اعالم  ــود، قوانین متعددی وضع می ش تولید« مزین می ش
ــا را از منابع  ــچ وجه نمی توانند این کااله ــازمان های دولتی به هی ــود که س می ش
خارجی تهیه کنند و سپس این قوانین به راحتی زیر پا گذاشته می شود و به راحتی 
ــور برگزار و محصوالت  مناقصات با جهت گیری محصول/ خدمات خارجی در کش
ــازمان های  ــن موضوع که برخی از افراد در بدنه س ــود. ای خارجی خریداری می ش
ــمنی با اقتصاد  ــام می دهند از مصادیق عناد و دش ــهو یا به عمد انج دولتی، به س
ــور است و  به نظر می رسد که کارکرد برخی از  ــت های کلی کش مقاومتی و سیاس
مسووالن در عمل همسویی با تحریم، تحریک جامعه و کمک به فرو پاشی اقتصاد 

کشور است.

ادیب اظهار داشت: اعتقاد ما بر این است، این گونه افراد که به نوعی غیرمسووالنه و 
بر خالف تدابیر مقام معظم رهبری در راستای جهش تولید گام برمی دارند و منافع 
ــت که از مسوولیت های مدیریتی،  ــور را با خطر روبرو می سازند، بهتر اس ملی کش
ــازی در بدنه ارگان های دولتی برکنار شوند؛ چرا که در  تصمیم گیری و تصمیم س
نظام جمهوری اسالمی که بر مبنای اسالم و قانون اساسی پایه گذاری شده است، 
ــالمی برای  ــتورات و احکام والیی و حکومتی و قوانین جمهوری اس اطاعت از دس
همگان الزم و واجب است و تخلّف از آن به هیچ وجه جایز نیست؛ زیرا روشن است 
اگر رعایت قوانین و دستورات الزامی، تابع سلیقه های متنوع شود، کشور با هرج و 

مرج مواجه شده و قوانین آن ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
ــعار  ــت مخابرات ایران، افزود: برای تحقق ش ــس اتحادیه  صادرکنندگان صنع رئی
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ــت های حمایتی درون زا بستر مناسبی  ــت با سیاس جهش تولید، دولت باید نخس
ــور فراهم سازد که پس از آن بتوانیم  را برای حضور فعاالن اقتصادی در داخل کش
ــیم؛ به عبارتی ما باید در  ــته باش ــور داش حضور فعالی را در بازارهای خارج از کش
ــور برای فعاالن اقتصادی فراهم سازیم  ــرایط مناسبی را در داخل کش وهله اول ش
ــات مرتبط  و جلوگیری از خرید محصوالت و  ــن حمایت از تولیدات و خدم و ضم
ــرکت  ــابه داخل، توان فنی و اقتصادی صنعتگران و ش خدمات خارجی دارای مش
های خدماتی را تقویت نموده، بستر مناسبی را برای حضور این فعاالن اقتصادی در 

بازارهای کشورهای همسایه و نهایتا سایر بازارهای بین المللی فراهم سازیم.
وی تاکید کرد: با نگاهی به قوانین، مصوبات و بخشنامه های مختلفی که در سالیان 
اخیر در راستای حمایت از تولید کنندگان داخلی، رونق تولید و استفاده از حداکثر 
توان شرکت های تولیدی و خدمات فنی مهندسی داخلی وضع شده است مشاهده 
می کنیم که قوانین متعددی در این راستا تصویب و ابالغ گردیده که قوانین مطلوب 
ــتای حمایت از خرید کاالهای داخلی است که روز به  ــبی در راس و حمایتی مناس
روز بر لیست ممنوعیت خرید کاالهای خارجی دارای مشابه داخلی افزوده شده و 

فهرست تکمیلی ابالغ شده است. 

ــتا در سال گذشته شاهد بوده ایم که پس از بیانات مقام  ادیب افزود: در همین راس
ــرط از محصوالت و خدمات بومی،  ــم رهبری و تاکید بر حمایت بی قید و ش معظ
ــران قوا در چهل و یکمین جلسه که خبر آن  ــورای عالی هماهنگی اقتصادی س ش
ــد، تصویب نمود که برای حمایت از تولید  ــر گردی نیز در مورخ 11 آبان 98 منتش
ــکان تولید داخل آن و  ــتغال، ورود کاالهایی که ام ــدگان داخلی و افزایش اش کنن
ــت که در  ــت. نکته قابل توجه این اس ــن نیازهای بازار وجود دارد ممنوع اس تامی
ــاره شده است، به این مفهوم که اگر کاالیی  این تصویب نامه به کلمه »امکان« اش
خارجی در داخل کشور مشابه داخلی هم نداشته باشد و فقط و فقط امکان ساخت 
آن در کشور وجود داشته باشد باید دولت و سازمان ها در خریدهای خود از خرید 
ــروط به این  کاالهای خارجی جلوگیری به عمل آورده و قراردادهایی را ببندند مش
ــه تولید کننده تعهد نماید که  می تواند تولید نماید و یا مراجعی ذیصالح صحه  ک
ــن توانمندی وجود دارد. نکته مهم این مصوبه همان طور که  گذاری نمایند که ای
مشخص است این است که برای اولین بار از عبارت »امکان« تولید داخلی نام برده 

شد؛ یعنی حتی اگر موجود هم نباشد ولی امکانش باشد.

ــده داخلی با  ــد تولیدکنن ــفانه همان طور که بیان ش ــان کرد: متاس وی خاطرنش
مشکالت فراوان، تولید خود را انجام می دهد، این به مفهوم این است که شعار رونق 
تولید مهیا گردیده است. حال اگر این تولیدات به فروش نرسد و یا رغبتی به خرید 
ــه اتفاقی می افتد؟ ما برخی از روال هایی را  ــی این محصوالت فراهم نگردد چ داخل
ــیار عجیب است. خریدهایی در سازمان ها انجام می شود و بعد از  می بینیم که بس
ــتفاده از محصول، مناقصه آن خریدها به جهت رعایت روال قانونی طی  خرید و اس

ــود. درج نام های تجهیزات خارجی در مناقصات، شکست معامالت به جهت  می ش
تغییر ماهیت خرید کاالها، خرید کاالهای خارجی در پوشش قطعات یدکی و ده ها 
ــابه داخلی می باشند  رویکرد دیگر در خرید تجهیزات خارجی که دارای نمونه مش
از مصادیق این گونه رفتارهای مخرب در عدم رعایت شعارهای سال های اخیـــر 

می باشد که توجه جدی به آن نیاز است.
ــت های خریدهای خارجی به مراتب  ــت که پرداخ ادیب گفت: نکته جالب این اس
ــوده و این تبعیض  ــن کننده های داخلی ب ــت های مربوط به تامی ــر از پرداخ بهت
ــوال مهمی که پیش می آید  رفتاری در عقد قراردادها جای تعجب فراوانی دارد. س
ــت که آیا با ترجیح مناقصه گران خارجی به داخلی، قراردادهای یک طرفه  این اس
ــه دهندگان خدمات، عدم پرداخت مطالبات چندین  ــا تولید کنندگان کاال یا ارای ب
ساله پیمانکاران و تولیدکنندگان، رفتارهای سلیقه ای سازمان های تامین اجتماعی 
ــوان امیدوار بود که جهش تولید و در نهایت فروش  ــی، چگونه می ت و ادارات مالیات

کاالی ایرانی در سال 99 محقق گردد؟

وی ادامه داد: قوانین وضع شده در راستای حمایت از تولید کننده و کاالی داخلی 
ــت، ولیکن همان طور که  ــت که وضع شده اس ــبی بوده اس قوانین مطلوب و مناس
عنوان شد این قوانین اجرا نمی گردند و ضمانت اجرایی ندارند و با خاطی برخوردی 
ــرایط جنگ نرم و جنگ اقتصادی تمامی دغدغه  ــود. چگونه است که در ش نمی ش
های نظام حمایت از تولید داخلی و خودکفایی باشد و آن موقع قوانین وضع شده 
حمایتی اجرا نگردد. ما می بینیم که در بند 2 تصویب نامه 1۴5359/ت۴736۴هـ 
ــابان دستگاه ها یا  ــت که ذی حس ــده اس مورخ 1390/7/23 هیات وزیران تاکید ش
عناوین مشابه موظف بر اجرای تصویب نامه ممنوعیت خرید کاالهای خارجی دارای 
مشابه خارجی و نظارت بر آن هستند و از پرداخت اعتبار برای خرید موارد یاد شده 
و تأیید اسناد مرتبط با آن  باید خودداری کنند، که این موضوع یا  نا دیده گرفته 
ــود و یا  در صورت اعتراض به این موضوع ، این اعتراضات توسط ذیحسابان  می ش

مورد توجه قرار نمی گیرد.
ــماره 26725/ت ۴8۴62 هـ مورخ  ــب نامه ش ــرای بند 5 تصوی ــزود: در اج وی اف
1393/3/11 فهرست ممنوعیت خرید کاالهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی 
ــماره ۴2839/ ت 53786 هـ مورخ  ــب نامه هیات وزیران به ش ــن تصوی و همچنی
ــابه  ــوص ممنوعیت خرید کاالهای خارجی دارای تولید مش 1396/۴/15 در خص
ــتحضار دفتر مقام معظم رهبری، دفتر  ــدن آن به اس داخلی که  ابالغ و اجرایی ش
ــه، دفتر معاون اول رییس جمهور، معاونت  ــس جمهور، دفتر رییس قوه قضایی ریی
ــبات کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان  اجرایی رییس جمهور، دیوان محاس
ــور و معاونت قوانین مجلس شورای اسالمی رسیده است، لیست  ــی کل کش بازرس
کاالهای دارای ممنوعیت خرید از منابع خارجی مشخص است، ولیکن کافی است 
روزانه سایت مناقصات دولت الکترونیک را مورد توجه قرار دهید که در این صورت 
ــاهد تعدادی از این مناقصات خواهید بود که اسامی محصوالت خارجی  هر روز ش

برای تحقق شعار جهش تولید، دولت باید 
نخست با سیاس��ت های حمایتی درون زا 
بس��تر مناس��بی را برای حض��ور فعاالن 
اقتصادی در داخل کش��ور فراهم سازد 
که پس از آن بتوانیم حضور فعالی را در 

بازارهای خارج از کشور داشته باشیم
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در آن درج گردیده است و یا خریدهای هماهنگ شده ای که جهت تکمیل اسناد 
گاها مشاهده می نمایید که چند ساعت بیشتر مهلت خرید در سامانه درج نگردیده 

که تمامی این ها نشان از جهت دار بودن این گونه خریدها می باشد.

ادیب افزود: در برخی مواقع که اعتراضی صورت می گیرد مناقصه گر در لیست سیاه 
قرار می گیرد. در اکثر گزارشاتی که از اعتراضات بخش خصوصی و تولیدکنندگان 
مشاهده می شود، اگر حق با مناقصه گر هم باشد، مناقصه گذار، افراد خاطی خود 
ــتای صیانت پرسنل  ــد که این مورد در راس ــت نمی کند. به نظر می رس را بازخواس
ــت که هیچ احدی اجازه این را پیدا نکند که  ــازمان ها  توسط مقامات مافوق اس س
چنین تخلفات اشکار را گزارش و یا اعتراضی نماید. این موضوع نیز در حالی است 
که ماده 15 قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387/2/17 
ــورای اسالمی به رییس جمهور وقت ابالغ  و اصالحیه 1390/8/7 که از مجلس ش
ــتان مستقیم هر واحد در  ــد با صراحت می گوید کهمقامات ، مدیران و سرپرس ش
ــتی خود موظف به نظارت بر  ــازمان های دولتی به تناسب مسوولیت و سرپرس س
واحدهای تحت سرپرستی ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد آن 
ــب مورد به مراجع ذیصالح است. واحدهای حقوقی، بازرسی و  و اعالم مراتب حس
ــتگاه های مربوط موظف به پی گیری موضوع تا  ــنل دس ــت و حفاظت پرس حراس

حصول نتیجه باید باشند.

وی ادامه داد: در ماده 22 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور 
و حمایت از کاالی ایرانی که مشتمل بر 2۴ ماده و 30 تبصره در جلسه علنی روز 
ــد و در تاریخ 2 خرداد  ــت 1398 مجلس شورای اسالمی تصویب ش 15 اردیبهش
1398 به تأیید شورای نگهبان رسید، آمده است که قوه قضائیه در حدود اختیارات 
ــت حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابالغ این قانون، شعبه یا شعبی از  خود مکلف اس
دادگاههای عمومی را به طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم 
ــت و به نظر می رسد  موضوع این قانون اختصاص دهد. این مهلت خاتمه یافته اس
که نتایج این اقدامات نیز به اطالع فعاالن صنعت و تولیدکننده ها جهت احقاق حق 
نرسیده و در صورتی که این اطالع رسانی صورت پذیرفته است تشکل ها و فعاالن 
اقتصادی بی خبر می باشند و نیاز است که اطالع رسانی مجددی صورت پذیرد تا 

تکلیف موارد مرتبط با این موضوع مشخص گردد.

رئیس اتحادیه  صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران گفت: این موضوع می تواند گام 
بزرگی برای جلوگیری از قانون گریزی برخی از سازمان های متخلف باشد و انتظار 
داریم که این موضوع به درستی اطالع رسانی گردیده و نحوه پیگیری و صدور حکم 

تخلفات نیز به اطالع فعاالن اقتصادی و تشکل ها برسد.

ادیب افزود: بدیهی است که ما قوانین حمایتی متعددی داریم ولی متاسفانه ضمانت 
ــرکت های خدمات فنی مهندسی داخلی،  اجرایی برای این قوانین و  حمایت از ش
ــم و افرادی بدون عواقب، آنها را دور  ــازندگان داخلی و خرید کاالی ایرانی نداری س
ــدت کیفر نیست که از تخلف پیشگیری  می زنند. تاکید می نمایم که  این لزوما ش
می کند، بلکه قطعی بودن و حتمی بودن مجازات است که می تواند از تخلف های 
آینده پیشگیری کند. برخی از زمینه های قانونی حمایت از ساخت داخل و پیاده 
ــفانه ضمانت اجراهای موثر و  ــازی قانون حداکثر در قوانین باالدستی که متاس س
مشخص بدون اعمال دارند، بند د ماده 20 است که مناقصه گذاران داخلی را نسبت 
ــتری از  ــاهدیم که در تعداد بیش به مناقصه گذاران خارجی ترجیح می دهد ولی ش

خریدها چنین اتفاقی نمی افتد.
ــی کافی برای الزام  ــاخت های قانون ــت که زیرس وی ادامه داد: نکته بعدی این اس
ــتگاه های اجرایی و سایر بخش های دولتی برای خرید از تولید کننده داخلی  دس
وجود ندارد، لذا ضرورت شفافیت اقدامات اداری پاسخگویی به دستگاه های نظارتی 
ــاخت داخلی و حمایت  ــی  برنامه ریزی و قانون مند نمودن موضوع س و حسابرس
ــررات متعدد و تخصصی دارای  ــازندگان داخلی ، نیازمند تدوین قوانین و مق از س

ضمانت اجرایی در این حوزه است.

ــد، با روش های نامتعارف  ــت: تولیدکنندگان ما تحریم ها را دور می زنن ــب گف ادی
ــکل می دهند، قطعات تولیـدی خود را تهیــــه  انتقال و مراودات مالی خود را ش
می نمایند و سپس ماه ها طول می کشد تا مجوز ترخیص از ادارات صنایع و معادن 
ــتان ها و گمرک های مربوطه صادر و این فطعات ترخیص گردد. تولیدی که از  اس
این نوع رویکردها حاصل گردد یک تولید بیمار است و با این روش تولید، طبیعی 
ــته نظام جمهوری  ــت که جهش تولید که مد نظر مقام معظم رهبری و شایس اس

اسالمی ایران، محقق نخواهد شد.

ــی در رویکردهای  ــد نیازمند اصالحات اساس ــزود: برای تحقق جهش تولی وی اف
ــیم.  گمرکی، مالیاتی و تامین اجتماعی، روند مناقصات و خریدهای دولتی می باش
ــفانه از مصادیق دیگر خودتحریمی و  به ویژه در موضوع تامین اجتماعی که متاس
ضربه به تولیدکنندگان داخلی است. سازمان تامین اجتماعی از اختیارات بی حد و 
حصری که به آن داده شده سوءاستفاده می نماید و بر خالف کلیه اصول منطقی و 
شرعی و قانونی اقدام به اخذ حق بیمه های مضاعف از شرکت های معتبر می کند 
ــیر به رای مقررات، از شرکت های قانونمدار که لیست های بیمه خود را  و با تفس
ــی  به طور واقعی اعالم و حق بیمه آن را پرداخت می کنند و در زمینه حسابرس
سالیانه دفاتر مالی خود نیز با موسسه حسابرسی تامین اجتماعی همکاری کرده 
ــاب  ــد، مجددا در هنگام صدور مفاصا حس ــی را پرداخت می کنن ــوه اعالم و وج
قراردادهای درآمدی آنها حق بیمه مضاعف اخذ می کند؛ به روش اعمال ضریب 
ــفه آن برای شرکتهایی بوده که دستمزدهای  ــتمزد که فلس یا همان تخمین دس
ــکاری نمی کنند و  ــی همــــ ــی خود را کتمان می کنند و در حسابرس پرداخت
ــتور اداری داخلی دور زده  ــیوه نامه و دس علنا قوانین مصوب مجلس را با چند ش

و بالاثر نموده اند!

ــاوران و  ــی، مش ــت: اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندس ــار داش وی اظه
ــعار جهش تولید  ــت که تحقق ش پیمانکاران صنعت مخابرات ایران بر این باور اس
می تواند حرکت به سطح استاندارد سازی و هماهنگی با استانداردهای بین المللی 
ــت ورود به بازارهای  ــعه و در نهای ــد کمی و کیفی، توس محصوالت و خدمات، رش
جهانی را به غیر از بازار داخلی در عرصه بین الملل فراهم ساخته و در این شرایط 
ــوزه اقتصادی و برای  ــورمان در ح ــرایط پایداری را برای کش اقتصادی ناپایدار ش

شرکت ها در تجاری سازی محصول/ خدمت به ارمغان بیاورد.
ــب در پایان گفت: باور نهضت رونق تولید و در ادامه آن جهش تولید و حصول  ادی
این سطح از توسعه و رشد در ساختار اقتصادی، مستلزم پرداخت هزینه های مادی، 
معنوی و زمانی است که بخش مهمی از آن را دولت و بخش دیگری را اتحادیه ها 
و تشکل های صنفی با همکاری فعاالن اقتصادی پرداخت خواهند نمود تا ارکان و 
ساختارها در یک مسیر صحیح و مناسب حرکت نموده و خودکفایی کامل را برای 

کشور عزیزمان به ارمغان بیاورد.

ما قوانین حمایتی متعددی داریم ولی متاسفانه ضمانت 
اجرایی ب��رای این قوانین و  حمای��ت از ش��رکت های 
خدمات فنی مهندسی داخلی، سازندگان داخلی و خرید 
کاالی ایران��ی نداریم و افرادی ب��دون عواقب، آنها را 

دور می زنند.
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رونمایی همراه اول از »اوانز«؛ اپلیکیشن اختصاصی کسب وکار دیجیتال با محوریت کیف پول

محتواهای لنز ایرانسل رایگان شد

مدیرکل ارتباطات همراه اول، اعالم کرد: این اپراتور از »اوانز« اپلیکیشن اختصاصی خود 
برای فعالیت در عرصه کسب و کار دیجیتال با محوریت کیف پول رونمایی کرد.

کیومرث حاجی رحیمیان توئیت کرد:
»همراه اول پس از مشارکت موفقیت آمیز در ایجاد روبیکا و  تبدیل آن به بزرگترین تولید 
ــور، اکنون از »اوانز« اپلیکیشن اختصاصی خود برای  کننده ترافیک دیتای داخل کش

فعالیت در عرصه کسب و کار دیجیتال با محوریت کیف پول رونمایی کرد.«

ــل، به صورت کامالً رایگان، در  ــده در تلویزیون اینترنتی لنز ایرانس محتواهای ارائه ش
اختیار مخاطبان قرار گرفت. با توجه به شیوع ویروس کرونا و درخانه ماندن بسیاری از 
هموطنان، در راستای تسهیل استفاده هرچه بهتر از محتواهای ارائه شده در تلویزیون 
اینترنتی لنز، تمامی محتواهای تصویری این تلویزیون، اعم از فیلم ها و سریال ها، تا پایان 

فروردین  ماه، بدون پرداخت حق عضویت و به رایگان در دسترس است.
لنز از دو طریق نسخه وب و اپلیکیشن در دسترس است و جدیدترین فیلم ها و سریال ها، 
موسیقی، پادکست و کتاب های صوتی را در کنار پخش زنده تمامی شبکه های تلویزیونی، 

ارائه می دهد.
ــتثنائاً، با توجه به مالکیت محتواهای ارائه شده توسط سازمان لیگ اسپانیا، اللیگا،  اس
ــه کرده اند می توانند از آن  ــتراک این کانال را تهی ــاکان تنها افرادی که از قبل اش کم
ــترکان برای استفاده از لنز، طبق  ــتفاده کنند.  همچنین هزینه مصرف دیتای مش اس
مصوبه سازمان تنظیم مقررات درباره شیوه محاسبه ترافیک محتواهای داخلی، نیم بها 

محاسبه می شود.
ایرانسل به عنوان بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران که همواره سعی در ارائه خدمات هرچه 
بهتر دیجیتالی به مخاطبان خود دارد، پیش از این با همکاری معاونت فضای مجازی 
صدا و سیما، شبکه شیران )ایران پیشرفته( را نیز برای اطالع رسانی درباره شیوع بیماری 

کرونا، راه اندازی کرده است.

عملکرد 12 ماهه »همراه اول« بررسی شد

همراه اول با ارائه گزارش عملکرد اسفند و 12 ماه سال گذشته، کسب درآمد 17.5 هزار 
ــاند و با رشد 25 درصدی نسبت به دوره مشابه قبل روبرو  میلیارد تومانی را به ثبت رس
ــرمایه 1.92 هزار میلیارد تومانی در بازار دوم  ــرکت ارتباطات سیار ایران که با س شد.ش
معامالت بورس حضور دارد، گزارش عملکرد اسفند و 12 ماهه سال گذشته را منتشر کرد 

و در جریان معامالت شنبه با رشد 5 درصدی قیمت سهام و صف خرید روبرو شد.

ــاس، »همراه« در دوره یک ماهه 1.6 هزار میلیارد تومان از کارکرد مشترکین  بر این اس
خطوط دائمی و اعتباری، استفاده از امکانات شبکه توسط سایر شبکه های تلفن همراه، 
فروش خطوط جدید تلفن همراه، خالص خدمات ارزش افزوده و سایر درآمد داشته است.

این شرکت در عملکرد 12 ماهه 17.5 هزار میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 25 درصد رشد داشته است. بیشترین درآمد کسب شده طی دوره اسفند 
از کارکرد مشترکین خطوط اعتباری به میزان 836.۴ میلیارد تومان )معادل 52 درصد 
درآمد( و کارکرد مشترکین خطوط دائمی بالغ بر 6۴0.9 میلیارد تومان بوده )معادل ۴0 

درصد درآمد( است.
بررسی بازدهی سهام این شرکت از ابتدای سال جاری تا 28 اسفند نشان می دهد قیمت 
هرسهم »همراه« در پنجم فروردین 18726 ریال بوده و با احتساب افزایش سرمایه 100 
درصدی )در 29 اردیبهشت ( و سود 3125 ریالی هر سهم طی 222 روز کاری به قیمت 
18393 ریالی رسیده که حکایت از بازدهی جالب 11۴.8 درصدی دارد که 5.5 برابر سود 

سپرده بانکی است .
این درحالی است که بررسی بازدهی این شرکت از ابتدای سال تا پایان بهمن نیز نشان از 

روند مثبت 95.2 درصدی داشت که نسبت به ماه گذشته پیشرفت داشته است.

ارتقاء 550 هزار پورت ADSL شرکت مخابرات به VDSL )ُسرینو( در تهران
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ، اعالم کرد:  با تاکید وزیر محترم ارتباطات و حمایت 
هیات محترم مدیره شرکت، طبق برنامه برای تحول شبکه اینترنت خانگی، طی دو ماه 

آینده ارتقاء 550 هزار پورت ADSL به VDSL )ُسرینو( را در تهران اجرا می کنیم.
مهندس سیدمجید صدری در اینستاگرامش نوشت:

ــرکت، طبق برنامه  »  با تاکید وزیر محترم ارتباطات و حمایت هیات مدیره محترم ش
برای تحول شبکه اینترنت خانگی، طی دو ماه آینده ارتقاء 550 هزار پورت ADSL به 

VDSL )ُسرینو( را در تهران اجرا می کنیم.با این اقدام مشترکان عزیز اینترنت پرسرعت 
مخابرات ایران می توانند بهبود کیفیت و سرعت حداقل چهاربرابری را تجربه کنند.

ــخت افزاری و  ــاخت الزم را در همه بخش های س ــت کیفیت و زیرس تالش ما این اس
نرم افزاری شبکه بویژه در شرایط فعلی برای رفاه حال مردم عزیز در سراسر کشور ارائه 
ــود و به مرور همه مشترکان از آن  ــروع می ش کنیم.این ارتقاء به امید خدا به زودی ش

بهره مند می شوند.«
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بسته  اینترنت هدیه  20 گیگی معلمان همراه اولی فعال شد

تغییر شناسه  شبکه  ایرانسل برای دعوت به مقابله با کرونا

ویزیت ایرانسلی ها با »پزشکت«، آنالین و با تخفیف است
ایرانسل شرایطی فراهم کرده تا مشترکانش بتوانند پس از نصب اپلیکیشن »پزشکت«، 
اعتبار هدیه دریافت کنند و از پزشکان این سامانه آنالین، به صورت تصویری، صوتی و 

متنی مشاوره بگیرند.
همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور، شرایطی فراهم شده است تا ایرانسلی ها بعد 
ــکت، 30 هزار تومان اعتبار هدیه دریافت کنند و با پزشکان  ــن پزش از نصب اپلیکیش
متخصص این سامانه، عالئم نگران کننده خود را در میان بگذارند و بدون نیاز به مراجعه 

حضوری، از تشخیص تخصصی برخوردار شوند.
اپلیکیشن پزشکت، اپلیکیشن تخصصی ویژه ارائه مشاوره آنالین در حوزه های مختلف 
سالمت است که امکان مشاوره های تصویری، صوتی و متنی، اطالع رسانی عمومی در 
ــالمت، ارائه مطالب به روز پزشکی و کاربردی، دسترسی آسان به  حوزه بهداشت و س
پزشک متخصص، کاهش هزینه ها در برخورداری از خدمات پزشکی و مدیریت زمان را 

در اختیار افراد می گذارد.
این اپلیکیشن از طریق اپ استورهای معتبر برای گوشی های اندروید، از طریق وبسایت 

برای گوشی های آیفون و از طریق نسخه وب در دسترس است.
از طریق این اپلیکیشن، امکان استفاده و بهره گیری از مشاوره 35 شاخه مختلف دانش 
ــی، رادیولوژی، جراحی  ــکی اعم از گوش و حلق و بینی، طب فیزیکی و توانبخش پزش

ــکی ورزشی، پزشک خانواده، اورژانس، کودکان، طب سنتی، رادیو  مغز و اعصاب، پزش
انکولوژی، جراحی، پزشک کار، پزشک بیهوشی، ماما، طب هوا و فضا، روانپزشکی، چشم 
پزشکی، پزشکی هسته ای، داروساز، بیماری های عفونی و گرمسیری، اورولوژی، قلب و 
ــی، پوست و مو، پزشک عمومی، پاتولوژی آسیب شناسی، نورولوژی،  عروق، روانشناس
کاردرمانگری و فیزیوتراپی، زنان و زایمان، دندانپزشکی، تغذیه و رژیم درمانی، پزشکی 

قانونی و پزشک اجتماعی در دسترس است.

همراه اول اینترنت هدیه معلمان را به پاس زحمات آنان در تدریس غیرحضوری به مدت 
سه ماه فعال کرد.هم زمان با شیوع ویروس کرونا در کشور و الزام سیستم آموزشی کشور 
ــتفاده دانش آموزان از ابزارهای ارتباطی برای آموزش از راه دور،  به در خانه ماندن و اس
همراه اول در راستای مسوولیت اجتماعی خود و به پاس قدردانی و حمایت از معلمان 

گرانقدر، اقدام به ارائه بسته هدیه اینترنت به این قشر متعهد و تالشگر کرده است.
در این شرایط بحرانی، تجربه جدیدی برای نظام آموزشی کشور و حوزه فناوری اطالعات 
حاصل شد که در بعد آموزش، معلمان در صف اول خدمت رسانی )آموزش از راه دور( 
هستند که موضوعی جدید به حساب می آید.همین موضوع باعث شد که همراه اول به 
عنوان بزرگترین اپراتور ارتباطات سیار کشور راه اندازی بسته اینترنت هدیه به معلمان 
را با فوریت در دستور کار قرار دهد. این بسته هدیه با مهلت زمانی 3 ماهه و با اولویت 
مصرف نسبت به سایر بسته های مشترکان برای تمامی ۴۴۴ هزار معلم همراه اولی که 
لیست آن از سمت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ارائه شده، فعال شده است که 
می توانند با شماره گیری  »ستاره 100 ستاره 10 مربع« استعالم مصرف شان را دریافت 

کنند.
گفتنی است از میان 600 هزار معلم حائز شرایط دریافت هدیه، ۴۴۴ هزار معلم سیم 
کارت همراه اول داشته اند.همراه اول اظهار امیدواری کرده با رعایت قوانین وضع شده 
برای شرایط بحران و در راستای شعار »همه با هم علیه کرونا«، زمینه ای برای بازگشت 

کشور به شرایط عادی فراهم شود.

ایرانسل شناسه شبکه خود را به طور موقت به »خانه بمانیم« تغییر داد.
در راستای فرهنگ سازی هرچه بیشتر برای در خانه ماندن مردم عزیز ایران، در جهت 
تأکید بیشتر برای دعوت به مقابله با شیوع بیماری کرونا، ایرانسل به طور موقت شناسه 

یا نام شبکه خود را از Irancell به KhaneBemanim-Irancell تغییر داد.
ــیاری از گوشی های تلفن همراه، در قسمت باالی صفحه قابل رؤیت  این تغییر در بس
است و در برخی از گوشی های تلفن همراه در قسمت تنظیمات شبکه، انتخاب شبکه، 

مشاهده می شود.
ایرانسل امیدوار است از این طریق نیز بتواند به تمامی مشترکان یادآوری کند که با»در 

خانه ماندن« می توان جلوی گسترش هرچه بیشتر ویروس کرونا را گرفت.
پیش از این نیز ایرانسل به عنوان بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، برای تسهیل زندگی 
و آگاه سازی مشترکان درباره ویروس همه گیر شده کرونا، اقداماتی برای آموزش آنالین، 
ــتر سازی  ارائه 100 گیگابایت اینترنت ثابت رایگان، دورکاری حداکثری کارکنان، بس
برای ایجاد جلسات برخی نهادها، سازمان ها و کسب و کارها، ارائه کمک نقدی به مراکز 
درمانی و نهادهای مرتبط با پیشگیری این بیماری، رایگان کردن محتواهای ارائه شده 
ــالمت، افزایش درگاه های  در تلویزیون اینترنتی لنز، ارائه مکالمه رایگان به مدافعان س

پرداخت در اپلیکیشن ایرانسل من و تغییر اعالن های اطالع رسان تماس های شبکه را 
به نتیجه رسانده است.

ایرانسل سعی دارد با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور، شرایطی را فراهم کند تا 
مشترکان در امنیت بهداشتی حداکثری، به فعالیت های خود بپردازند.
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ایرانسل با هدف تسهیل دسترسی مشترکان به بانک جامع و گسترده آهنگ های پیشواز، 
اپلیکیشن »پیشواز هوشمند« را ارائه کرد.

ــواز« عنوان یکی از خدمات پرطرفدار ایرانسل است که با استفاده از آن،  »آهنگ پیش
مشترکان می توانند در هنگام دریافت تماس، به جای صدای بوق معمولی، فایل صوتی 
ــواز موجود برای تماس گیرنده پخش کنند.  ــان را از بین آهنگ های پیش مورد نظرش
ــتین بار در ایران به  ــبکۀ خود، این امکان را برای نخس ــل در اوایل راه اندازی ش ایرانس

مشترکان تلفن همراه ارائه کرده بود.
ــل پیش از این نیز در سال 1393، اپلیکیشن »پیشواز« را در همین رابطه ارائه  ایرانس
کرده بود و حاال جدیدترین نسخۀ این اپلیکیشن، عالوه بر اینکه شامل تمامی آهنگ های 
پیشواز ایرانسل با امکان جست وجو از طریق نام آهنگ و نام صاحب اثر است، امکانات 

ــترک ارائه  ــمند« به مش ــواز هوش جدیدتری را نیز در یک بخش مجزا با عنوان »پیش
می کند.

ــته بندی هایی نظیر  ــدی آهنگ ها در دس ــگ مورد نظر، طبقه بن ــنیدن آهن امکان ش
ــده ها، پرفروش ترین ها، جدیدترین ها و پرطرفدارترین ها از دیگر امکانات این  توصیه ش

اپلیکیشن است.
امکان فعال سازی پیشوازهای پیش فرض با عنوان پیشواز فوری و با قابلیت غیرفعال سازی 
خودکار، امکان تنظیم پیشواز برای موقعیت های مختلف )مثال در زمان حضور در جلسه(، 
امکان انتخاب قسمت دلخواه از آهنگ مورد نظر و امکان تنظیم یک خواننده یا یک آلبوم 
خاص به عنوان پیشواز )پیشوازهای یک خواننده یا یک آلبوم، به صورت روزانه برای کاربر 
تنظیم می  شود.(، از جمله قابلیت های متنوع این اپلیکیشن است.امکان ساخت پیشواز 
از آهنگ و صدای کاربر، از دیگر قابلیت های جدید این اپلیکیشن است. کاربر می تواند 
ــواز  ــن آپلود کند و پس از تأیید، آن را به عنوان آهنگ پیش صدای خود را در اپلیکیش
خود فعال کند.استفاده از امکانات بخش »پیشواز هوشمند« این اپلیکیشن تا روز 22 
فروردین 1399 رایگان است. تمدید آن نیز در صورت درخواست و تأیید کاربر، شامل 
هزینۀ روزانه 300 تومان خواهد بود. کاربر می تواند در صورت عدم تمایل، اشتراک خود 
را در هر لحظه از طریق اپلیکیشن و یا سامانه #800* لغو کند.استفاده از بخش »پیشواز 
عادی« این اپلیکیشن نیز که دسترسی های معمول آهنگ پیشواز را از طریق اپلیکیشن 
ارائه کرده است، همواره رایگان است و کاربر صرفاً باید هزینه های معمول و قانونی، مانند 
ــواز جدید و... را در صورت لزوم پرداخت کند.عالقه مندان می توانند با  فعال سازی پیش
شماره گیری کد دستوری #7575* لینک دانلود اپلیکیشن را از طریق پیامک دریافت 
کنند. عالوه بر این، کاربران سیستم عامل اندروید می توانند اپلیکیشن پیشواز هوشمند 
 www.charkhoneh.com را از طریق بازار جامع محتوای »چارخونه« به نشــانی
ــن در Play Store نیز با جست وجوی  دریافت و نصب کنند. همچنین این اپلیکیش

»پیشواز هوشمند« در دسترس است.

نسخه جدید اپلیکیشن »پیشواز هوشمند« ارائه شد

آماده باش حداکثری برای تقویت و پایداری ارتباطات مخابراتی در ایام نوروز
ــرکت مخابرات ایران با تأکید بر آماده باش حداکثری مراکز مخابراتی  مدیرعامل ش
ــتای  ــیفت های نوروزی به منظور ارائه خدمات ارتباطی گفت: در راس منتخب و ش
ــبکه با برنامه ریزی های صورت گرفته، پایداری ارتباطات در تمام  حفظ پایداری ش
ــیار در ایام تعطیالت سال جدید به صورت  مناطق مخابراتی در دو حوزه ثابت و س

کامل تضمین شده است.
سید مجید صدری اظهار کرد: به منظور تحقق مشتری مداری حداکثری و همچنین 
ــتریان، شیفت های آماده باش در تمام مراکز  ــبانه روزی به تمام مش ارائه خدمات ش
ــور در نظر گرفته شده که با استفاده از تمهیدات صورت گرفته  منتخب سراسر کش
ــداری ارتباطات، تمام نیازهای ارتباطی  ــورد افزایش پهنای باند و تضمین پای در م
هم وطنان در مناطق مخابراتی سراسر کشور به صورت کامل پوشش داده می شود.

ــال در ایام  ــرکت مخابرات ایران هر س ــه فعالیت های مختلف ش ــان اینک وی بابی
ــانی به صورت مستمر برقرار است، گفت: در  تعطیالت نوروزی به منظور خدمت رس
ــیار نیز تمهیدات مختلفی برای پایداری شبکه و همین طور خدمت رسانی  حوزه س

به مردم در نظر گرفته شده است.
ــرکت مخابرات ایران در ادامه افزود: مجموعه مخابرات ایران در حوزه  مدیرعامل ش
ــتیبانی فنی و  ــیفتی، پش ــا آماده باش مراکز فنی و ایجاد مراکز ش ــیار ب ثابت و س
ــتم های انتقال، افزایش IP برای  ــخگویی، تأمین یونیت های یدکی برای سیس پاس
نقاطی که با مشکل کمبود IP مواجه است، افزایش پهنای باند اینترنت و ظرفیت 

کانال های ورودی و خروجی را در دستور کار قرار داده است.
صدری افزود: ایجاد مراکز شیفتی 2۴ ساعتی پشتیبانی فنی و پاسخگویی، تأمین 
دیزل های اضطراری سیار برای مواقع قطعی برق نیز از دیگر اقدامات شرکت مخابرات 

ایران برای خدمات دهی به مشترکین در ایام نوروز در سراسر کشور است.
وی با بیان اینکه انجام هرگونه عملیات برگردان و Down time به منظور تحقق 

ــور در ایام نوروز ممنوع است،  ارتباطات بدون قطعی در تمام مناطق مخابراتی کش
خاطرنشان کرد: نظارت و بازرسی دوره ای و مستمر در ایام نوروز به منظور حصول 
ــتریان افزایش یافته و تمام  ــح درگاه های مرتبط با مش ــان از عملکرد صحی اطمین
هم وطنان می توانند به منظور رفع ایرادات و خرابی های موردی به صورت شبانه روزی 

با مراکز تماس و سامانه های پاسخگویی شرکت مخابرات ایران تماس بگیرند.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین اضافه کرد: انجام گزارش گیری از شرایط 
ارتباطی استان ها به صورت روزانه و دریافت بازخورد خدمات به منظور بهینه سازی 

ارائه سرویس ها از اولویت های مجموعه مخابرات در نوروز 1399 است.
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رایتل از کادر درمانی برای خدمت رسانی به بیماران کرونایی تقدیر کرد

هدایای نوروز 1399 ایرانسل؛ از اینترنت رایگان برای مشترکان تا بسته های هدیه  برای برندگان
ایرانسل از ارائه هدایایی برای مشترکان خود در ایام نوروز سال 1399، خبر داد.

ــال جدید به هموطنان عزیز، اعالم کرد از روز  ــیدن س این اپراتور ضمن تبریک فرارس
اول فروردین تا نیمه شب سیزدهم این ماه، مشترکان می توانند یک گیگابایت اینترنت 

رایگان هدیه بگیرند؛ این بسته تنها یکبار قابل فعال سازی بوده است.
ــترکان  ــومین روز فروردین، مش ــب س عالوه بر این، از اولین روز عید نوروز تا نیمه ش
توانستند با مراجعه به بخش تکان شگفت انگیز در اپلیکیشن ایرانسل من، یکی از 100 

برنده 100 گیگابایت اینترنت هدیه باشند.
پیش از این، ایرانسل از 27 اسفندماه 1398 تا روز ۴ فروردین 1399، این امکان را فراهم 
کرده بود که مشترکان بتوانند از بسته های ویژه 3 گیگابایتی با قیمت مقرون به صرفه 

12 هزارتومان استفاده کنند.
ــل، از طریق شماره گیری کد دستوری  بسته  عیدی یک گیگابایتی مشترکان ایرانس

#1399* یا اپلیکیشن ایرانسل من، فعال می شد.
مشترکان ایرانسل که هنوز اپلیکیشن ایرانسل من را نصب نکرده اند، می توانند از بازارهای 
معتبر ارائه دهنده اپلیکیشن یا وبسایت ایرانسل، این اپلیکیشن را دریافت و نصب کنند. 
همینطور، این امکان فراهم شده است تا لینک آن با شماره گیری #۴5* از طریق پیام 

کوتاه در اختیار مشترک قرار گیرد.
ــفندماه 1398، همزمان با شیوع ویروس کرونا، بسته 100 گیگابایتی  ــل در اس ایرانس
ــترکان اینترنت ثابت یا TD-LTE در نظر گرفته بود که آن را تا 7  رایگان برای مش

فروردین ماه 1399 تمدید کرد. ایرانسل امید دارد سال 1399، سالی سرشار از سالمت 
برای تک تک هموطنان عزیز باشد.

هزار بسته از هدایای شرکت خدمات ارتباطی رایتل، به کادر درمانی مبارزه با ویروس 
کرونا، تقدیم شد.

در راستای قدردانی از زحمات کادر درمان در مواجه با شرایط پدید آمده، و به پاسداشت 
ــان در معرض خطر قرار  ــات این عزیزان که جان خود را برای نجات هم وطنانش خدم

داده اند، هزار بسته از هدایای شرکت خدمات ارتباطی رایتل، به آنان تقدیم شد.
این تصمیم یکی از اقدامات رایتل در حوزه مسئولیت اجتماعی و تالشی است برای تاکید 

بر این نکته که در شرایط فعلی، همه باید در کنار هم باشیم.

بازدید وزیر ارتباطات از مرکز عملیات شبکه و دیتا سنتر رایتل
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از مرکز عملیات شبکه و دیتا سنتر شرکت خدمات 

ارتباطی رایتل بازدید کرد.
در راستای بررسی خدمات و سرویس دهی این اپراتور، عصر شنبه 16 فروردین ماه 99، 

وزیر ارتباطات از ساختمان مرکز عملیات شبکه و دیتا سنتر این شرکت بازدید کرد.
در این بازدید وزیر ارتباطات از نزدیک در جریان مشکالت ناشی از عدم همکاری مناسب 
دو پیمانکار خارجی این شرکت در نتیجه اعمال تحریم و جبران اختالالت ایجاد شده 

با توان داخلی قرار گرفت.
ــل چهار این اپراتور در باند 2100 با توجه به ظرفیت  همچنین راه اندازی اینترنت نس

شبکه رایتل و همچنین نیاز مشترکین مورد بحث قرار گرفت.
الزم به ذکر است این ارتقا در حال انجام بوده و در نتیجه آن مشترکین رایتل از این پس 

سرعت و کیفیت بهتری را در هنگام استفاده از اینترنت تجربه خواهند کرد.
در این بازدید وزیر ارتباطات پس از استماع گزارش مدیران رایتل بر ارتقا کیفیت شبکه 
ــرد و ابراز امیدواری کرد این  ــل رایتل در حومه و مناطق جنوبی تهران تاکید ک موبای

موضوع با مساعدت مدیرعامل رایتل در اسرع وقت مرتفع شود.
رضاخواه مدیر عامل رایتل هم در این بازدید ضمن تشکر از همراهی و حمایت وزارت 
ــرویس دهی هر چه بهتر به  ارتباطات و فناوری اطالعات از اپراتورهای موبایل برای س
مشترکین بیان کرد: در صورت تخصیص فرکانس های باند 700 و 800 مگا هرتز افزایش 

ظرفیت شبکه 4G این اپراتور با قدرت بیشتری انجام خواهد شد.
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ترافیک مشترکان دانشگاهی مبین نت رایگان شد

ــتریان  ــر ارتباطات و فناوری اطالعات طی بازدید از بخش های فنی و ارتباط با مش وزی
ایرانسل، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت شبکه و تالش های کارکنان ایرانسل برای 

حفظ پایداری شبکه در شرایط کرونایی کشور، قرار گرفت.
در این بازدید که ظهر روز دوشنبه 18 فروردین 1399، در ساختمان امام خمینی )ره( 
ایرانسل انجام شد، مهندس محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
که مهندس حسین فالح جوشقانی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی او را 
همراهی می کرد، از مرکز عملیات شبکه، مرکز شبانه روزی ارتباط با مشتریان و بخش های 
فنی ایرانسل بازدید کرد و در نشستی با حضور دکتر بیژن عباسی آرند، مدیرعامل و جمعی 
از معاونان و مدیران ایرانسل، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت ترافیک و پایداری شبکه 
ــیوع ویروس کرونا قرار گرفت و گزارشی از سایر اقدامات در دست انجام و  همزمان با ش

مشکالت موجود در توسعه شبکه به وی ارائه شد.
آذری جهرمی در این نشست، با اشاره به گستردگی مخاطبان ایرانسل و حفظ کیفیت 
ــینی مردم، از  ــبکه در روزهای خانه نش ــت این اپراتور در عین افزایش ترافیک ش اینترن
فعالیت های انجام شده توسط ایرانسل در زمان شیوع ویروس کرونا در ایران تقدیر کرد و 

برای حل مشکالت مطرح شده در جلسه، قول پیگیری مستقیم داد.

ارائه  گزارش ایرانسل به وزیر ارتباطات پیرامون آخرین وضعیت شبکه در دوران شیوع کرونا
وی همچنین در واکنش به مشکالت مطرح شده دربارۀ موانع فرکانسی توسعۀ شبکه و 
عدم امکان پاسخگویی به تقاضای روزافزون مشترکان برای گسترش پوشش، به تالش های 
در دست اقدام در خصوص آزادسازی باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز اشاره کرد و 

این امر را الزمۀ توسعۀ شبکه اپراتورهای موبایل و ارائه خدمات بیشتر به مردم دانست.
ــت، دکتر بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل، با قدردانی از پیگیری وزیر  در این نشس
ارتباطات و فناوری ارتباطات و اهتمام همه جانبه وی به کمک برای رفع موانع خدمات رسانی 
به مشترکان تلفن همراه، با اشاره به نامگذاری سال 1399 به نام »جهش تولید« توسط 
ــعۀ هر چه بیشتر  ــبب توس مقام معظم رهبری، رویکرد موجود در وزارت ارتباطات را س

صنعت ارتباطات و فناوری اطالعات در ایران دانست.
وی همچنین با ارائۀ گزارشی از روند آمادگی ایرانسل برای ارائۀ نسل پنجم اینترنت همراه، 
ــتین بار در ایران توسط ایرانسل، ابراز  ــاره به آزمایش شبکه کامل 5G برای نخس با اش
امیدواری کرد و گفت با رفع موانع موجود، »این خدمات هر چه سریعتر به صورت تجاری 

به مشترکان ایرانسل ارائه شود.«
ایرانسل به عنوان بزرگترین اپراتور دیتای ایران و اپراتور پیشرو در ارائه و توسعۀ اینترنت، 
همزمان با شیوع ویروس کرونا در ایران از روزهای ابتدایی اسفندماه سال 1398، تالش 

کرده در شرایط رشد مصرف دیتا، کیفیت خدمات خود را حفظ کرده و بهبود دهد.
ــهیل زندگی و آگاه سازی مشترکان درباره ویروس همه گیر  ایرانسل همچنین برای تس
شده کرونا، اقداماتی برای آموزش آنالین، ارائه 100 گیگابایت اینترنت ثابت رایگان، فراهم 
کردن شرایط دورکاری حداکثری برای کارکنان، فراهم سازی بستر ارتباطی جلسات آنالین 
ــازمان ها و کسب و کارها، ارائه کمک نقدی به مراکز  ــورای اسالمی و سایر س مجلس ش
درمانی و نهادهای مرتبط با پیشگیری این بیماری، رایگان کردن محتواهای ارائه شده در 
تلویزیون اینترنتی لنز، ارائه مکالمه رایگان به مدافعان سالمت، افزایش درگاه های پرداخت 
در اپلیکیشن ایرانسل من، تغییر اعالن های اطالع رسان تماس های شبکه، ارائه 20 گیگابایت 

اینترنت هدیه به معلمان دلسوز و تغییر موقت نام شبکه را به نتیجه رسانده است.
ایرانسل به عنوان بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، سعی دارد با توجه به شیوع بیماری کرونا 
در کشور، شرایطی را فراهم کند تا مشترکان در امنیت بهداشتی حداکثری، به فعالیت های 

خود بپردازند.

رایتل بسته های نوروزی خود را معرفی کرد
رایتل بسته اینترنتی ویژه نوروز به همراه یک هدیه ویژه را معرفی کرد.

این اپراتور به مناسبت فرارسیدن نوروز 99 دو بسته نوروزی برای مشترکین خود در نظر 
گرفت.

بر همین اساس مشترکین توانستند از روز 25 اسفند 98 تا 1 فروردین 99 بسته هدیه با 
مهلت استفاده یک  روز را از طریق شماره گیری کد دستوری #225* فعال کنند.

همچنین مشترکین رایتل در تاریخ 2 فروردین 99 با شماره گیری کد دستوری 227#* 
بسته 7 گیگابایتی با مهلت استفاده 7 روز و قیمت 7 هزار تومان خریداری کردند. مشترکین 
 توانستند از طریق سایر روش ها مانند خرید مستقیم بسته، اپلیکیشن رایتل من، سامانه 
ــاب و سامانه پیام کوتاه 2020 نیز نسبت به  خرید بسته اعالم شده اقدام  مدیریت حس
کنند. گفتنی است خرید و فعال سازی هر یک از بسته ها تنها یکبار برای هر شماره رایتل 

امکان پذیر بوده  است.

با توجه به تداوم تعطیلی کالس های حضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، »مبین نت« ترافیک مصرفی 
ــگاه های اعالم شده از سوی وزارت علوم  ــترکان خود را در زمان استفاده از خدمات آموزشی آنالین دانش مش
و بهداشت، رایگان محاسبه خواهد کرد.روابط عمومی شرکت مبین نت اعالم کرد: با توجه به تداوم تعطیلی 
کالس های حضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، »مبین نت« ترافیک مصرفی مشترکان خود را در زمان 
استفاده از خدمات آموزشی آنالین دانشگاه های اعالم شده از سوی وزارت علوم و بهداشت، رایگان محاسبه خواهد 
کرد.در همین راستا تا پایان اردیبهشت ماه، تمامی دانشجویان و استادانی که مشترک مبین نت هستند می توانند 

به صورت رایگان از امکانات آموزشی نظیر دانلود و آپلود محتواها و برگزاری کالس های آنالین استفاده کنند.
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تقدیر همراه اول و ایرانسل از کاربران روبیکا

دورکاری کارکنان وزارت کشور با راهکار امن همراه اول

ــل  ــازمانی ایرانس اداره کل ارتباطات همراه اول و اداره کل روابط عمومی و ارتباطات س
در اطالعیه ای مشترک از استقبال گسترده کاربران از خدمات اپلیکیشن روبیکا تقدیر 

کردند.
ــتقبال گسترده کاربران از خدمات اپلیکیشن روبیکا، روابط عمومی های دو  در پی اس
ــترک از  ــل( در اطالعیه ای مش ــور )همراه اول و ایرانس  اپراتور بزرگ تلفن همراه کش

مشارکت کاربران قدردانی نمودند:
ضمن عرض تبریک اعیاد بزرگ شعبانیه به کاربران عزیز روبیکا و آرزوی سالمتی برای 
آحاد ملت شریف ایران در سال جدید، بدین وسیله مراتب سپاس و تقدیر خود را بابت 
ــتقبال و مشارکت گسترده شما عزیزان در سوپراپلیکیشن »روبیکا« به عنوان یک  اس
پلتفرم کامال بومی، تقدیم می داریم. همانگونه که مستحضرید، روبیکا حاصل همکاری 
و سرمایه گذاری مشترک دو اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور است و استقبال گسترده 
هموطنان عزیزمان و ثبت رکورد مشارکت بیش از35 میلیون نفر در استفاده از خدمات 

دیجیتال این سوپر اپلیکیشن، بی شک بزرگترین سرمایه روبیکاست.
همراه اول و ایرانسل به عنوان دو اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور با همراهی شما عزیزان 
تحقق شعار »ما می توانیم« را در محصول ایرانی مشترک خود مشاهده می نمایند و در 
روزهای پیش رو در قالب گزارش های تفکیکی رکوردهایی کم نظیر از میزان مشارکت 
مردمی که توسط شما عزیزان ثبت شده است، ارائه خواهد شد. مجددا مراتب سپاس 

خود را به محضر شما گرامیان تقدیم می داریم.
اداره کل ارتباطات همراه اول
اداره کل روابط عمومی و ارتباطات سازمانی ایرانسل

دورکاری وزارت بهداشت بر شبکه امن ایرانسل
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در مقابله با ویروس کرونا، از بستر شبکه امن 

ایرانسل برای دورکاری استفاده می کند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همزمان با شیوع ویروس کرونا در ایران با در 
اختیار گرفتن 200 عدد سیم کارت و مودم همراه ایرانسل، فعالیت های این وزارت خانه، 
 VPN از جمله فعالیت سامانه 190، مرکز پاسخگویی سالمت را بر بستر شبکه امن
ایرانسل فعال کرده است.ایرانسل با بهره گیری از راهکار شبکه امن، این امکان را فراهم 
کرده است تا تمامی مشترکان سازمانی بتوانند از بستر ارتباطی ایرانسل، بین تمامی نقاط 
مورد نظر در شبکۀ خود، ارتباطی امن و یکپارچه را تجربه کنند.ساختار ارتباطی نقاط 
و شعب در این راهکار )VPN(، می تواند متناسب با شیوۀ ارتباطی دلخواه متقاضی به 
صورت الیه 2 یا الیه 3 و با امکان ارتباط های مختلف با یکدیگر یا به طور انحصاری با 

دفتر مرکزی یا دیتاسنتر اصلی پیاده سازی شود.
مشترکان این خدمات می توانند در صورت نیاز، برای ارتقای هرچه بیشتر امنیت تبادل 
داده های مدنظر و حفظ محرمانگی اطالعات، از مکانیزم Tunneling روی شبکه خود 
استفاده کنند. پایداری این راهکار در شبکه، به دلیل بهره مندی از مودم های پیشرفته 
ــل )تکنولوژی های FDD و  ــبکه های ثابت و همراه ایرانس و برخورداری همزمان از ش
ــفندماه 1398 آغاز شد تا  ــود.این همکاری، از روزهای ابتدای اس TDD( تأمین می ش
ــکی ایران، بتواند بدون وقفه، راهکارهای خود  ــت، درمان و آموزش پزش وزارت بهداش
را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به نتیجه برساند.ایرانسل به عنوان بزرگترین 

اپراتور دیجیتال ایران، سعی دارد بسترهایی را فراهم کند تا مشترکان حقیقی و حقوقی و 
تمامی مردم ایران بتوانند باالترین کیفیت بهره گیری از خدمات دیجیتال را در دسترس 
داشته باشند و کسب وکارهای گوناگون به فعالیت خود ادامه دهند؛ چنان که ایرانسل نیز 
همزمان با فراگیری ویروس کرونا، از تاریخ 6 اسفندماه دورکاری حداکثری را در دستور 
کار خود قرار داده و تمامی فرایندها توسط کارکنان از بیرون از محل شرکت، مدیریت، 

برنامه ریزی و اجرا شده است.

ــیوع کرونا، با قرار گرفتن بر بستر شبکه امن همراه اول اقدام به  ــور در ایام ش وزارت کش
پیاده سازی سرویس نوین دورکاری خود کرد.

شیوع ویروس کرونا در کشور مانند اقصی نقاط جهان، زمینه ایجاد تحوالتی در نظام اداری 
را به دنبال داشته است؛ بر مبنای آن اغلب سازمان ها، ارگان ها و نهادها ترجیح دادند شرایط 
دورکاری را برای کارمندان خود فراهم کنند.وزارت کشور هم در این راستا با استفاده از 
بستر گسترده ارتباطی نخستین اپراتور تلفن همراه کشور، سرویس دورکاری را کلید زده 
تا با تکیه بر بسترهای ایجاد شده مبتنی بر شبکه ملی اطالعات، سالمتی را برای پرسنل 
دولت در این بخش به ارمغان آورد.این وزارتخانه با قرار گرفتن بر بستر شبکه امن »همراه 
اول«، دسترسی به تمامی نقاط مورد نظرش را از طریق سیم کارت های همراه اول، دانگل و 
APN برای برقراری ارتباطات همگرا و همه جانبه فراهم آورده است. با توجه به ایجاد این 
ظرفیت در راهکار شبکه امن، تمامی متقاضیان راهکارهای سازمانی می توانند از این بستر با 
هدف ارتقای هر چه بیشتر امنیت در تبادل اطالعات سازمانی بهره برده و درخواست خود 

را به بخش کسب و کار سازمانی در اپراتور اول تلفن همراه کشور ارائه کنند.
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تبدیل 4200 پورت ADSL به VDSL به منظور افزایش سرعت اینترنت ثابت تا چهار برابر

رویکرد مخابرات در سال جدید، ادامه توسعه و نوسازی شبکه  و توجه به خدمات پس از فروش است
ــرکت مخابرات ایران با بیان اینکه این شرکت در سال جدید نیز در حوزه  مدیرعامل ش
سرمایه گذاری و توسعه شبکه مخابرات کشور گام بر می دارد، افزود: ادامه روند توسعه و 
نوسازی شبکه های ارتباطی کشور و توجه به خدمات پس از فروش در تمام الیه ها از مهم 

ترین برنامه های شرکت مخابرات ایران در سال 1399 است.
مهندس سیدمجید صدری ضمن اعالم این مطلب تصریح کرد: شرکت مخابرات ایران، طی 
یکسال گذشته، توانست با اتخاذ سیاستهای حمایتی از جمله همکاری با تولیدکنندگان 
داخلی، مدیریت موثر هزینه ها و انجام پروژه های بهبود، جایگاه خود را در عرصه داخلی 

حفظ و تقویت نماید.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین اظهار داشت: با استفاده از توان متخصصان 
ــعه چشمگیری در استفاده از تجهیزات  ــال 1398 توس داخلی در حوزه ارتباطات، در س

داخلی با تکیه بر توان تولیدکنندگان داخل کشور انجام شد.
ــی رغم تحریم های همه جانبه با حمایت ازتولیدکنندگان داخلی بخش  ــزود: عل وی اف
عظیمی از نیازهای فنی شرکت در راستای رونق تولید داخل برطرف شد، به نحوی که در 
سال گذشته با رویکرد تکیه بر نهضت تولید داخل، عالوه بر کاهش وابستگی به شرکت 
ــور حمایت های  های خارجی ، از فرصت های خلق ایده و تولید فناوری در داخل کش

شایانی انجام شده است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به وقوع حوادث غیرمترقبه مانند سیل ، زلزله در 
سال 98 از تامین نیازهای هموطنان در این ایام به طور کامل توسط مخابرات یاد کرد و 
افزود: در تمام سال گذشته از ارتباطات پایدار در زمینه ثابت و دیتا درمناطق مختلف کشور 

برخوردار بودیم.
مهندس سیدمجید صدری با اشاره به اهم دستاوردهای شرکت گفت:رسیدن به توسعه 
2500 کیلومتر فیبر نوری، 250 کیلومتر کابل مسی ، نصب و راه انداری بیش از دویست و 
پنجاه سایت وای فای عمومی که در سال 99 به بهره برداری می رسد، از اقدامات 

مهم بوده است.
وی افزود: در سال گذشته، تعداد پورت های اینترنت پرسرعت بهره برداری شده با رشد 
8 درصدی به پنج و نیم میلیون پورت ، میزان منصوبه تلفن ثابت به 37 میلیون و ضریب 

نفوذ تلفن ثابت به 37 درصد رسید.
وی همچنین گفت:تحقق دسترسی سریع به خدمات در تمام الیه ها ، ارایه خدمات و 
سرویس های مورد نیاز اپراتورهای همراه و ثابت ، افزایش تعداد روستاهای دارای اینترنت 
پرسرعت به 1۴هزار و 500 و رسیدن روستاهای دارای ارتباط به 51 هزار روستا از جمله 

مهم ترین دستاوردها درسال 98 بوده است.
وی همچنین گفت: بهبود قابل توجه در شاخص های کیفی شبکه اعم از latency، جیتر و 
کاهش پینگ، برای اکثر مشتریان اینترنت پرسرعت شرکت در ماه های گذشته محسوس 

بوده است.
وی با اعالم اینکه 55 درصد سهم بازار و ترافیک باند پهن ثابت در سراسر کشور متعلق 
به شرکت مخابرات ایران است،گفت: سهم ترافیک مصرفی کل کشوردر انتهای سال به 
8۴00ترابایت رسید. وی همچنین اظهار داشت: افزایش رضایتمندی و توسعه خدمات 
ــند، ارایه کمپین های مختلف در جهت رفع نیازهای مشتریان، افزایش شش  کاربرپس

درصدی شاخص nps )رضایت مندی مشتریان( نیز از اقدامات مهم سال 98 بود.
مهندس صدری گفت : ارزش بازار سهام مخابرات ایران رشد 185 درصدی را در سال 98 

تجربه کرد و میانگین قیمت هر سهم شرکت مخابرات به رشد سه و نیم برابری رسید.
ــرکت مخابرات ایران همچنین گفت: در راستای تحقق و ترویج ، خدمات  مدیرعامل ش
الکترونیک وارایه درگاه های مختلف غیرحضوری مانند ارتقای سامانه 2000، ارتقای سامانه 
2020، کد دستوری ستاره 2020 مربع، و بخش مخابرات من در پرتال شرکت مخابرات 

انجام شده است.
ــرکت مخابرات ایران با تاکید بر استفاده بهینه از تمام ظرفیت های دولت  مدیرعامل ش
الکترونیک خاطرنشان کرد: با توجه به ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود، وتوجه بیشتر 
به دولت الکترونیک ، در سال 98 قبوض کاغذی کارکرد هزینه تلفن ثابت مشترکان در 

تمام استان ها و مناطق مخابراتی حذف شد.
وی افزود: حذف قبوض کاغذی تلفن ثابت در سراسر کشور باعث کمک به حفظ محیط 

زیست و صرفه جویی حدود 100 میلیارد تومانی شد.
مهندس سیدمجید صدری در پایان سخنان خود ضمن آرزوی سالی خوش برای همکاران 
و تشکر از فعالیت های شبانه روزی و جهادی تمام کارکنان ، از حمایت های سهامداران 
شرکت، اعضای هیات مدیره و مجموعه وزارت ارتباطات در مسیر تحقق اهداف پیش بینی 

شده قدردانی کرد.

ــبختانه تاکنون حدود ۴200 پورت  ــرکت مخابرات ایران، خبر داد: خوش مدیرعامل ش
ــاءاهلل مابقی کار طی روزهای  ــده  و طبق برنامه ریزی ان ش ADSL به VDSL تبدیل ش

آتی به اتمام می رسد.

مهندس سیدمجید صدری در اینستاگرامش نوشت:
» طبق برنامه ای که پیش از این اعالم کردم، راه اندازی و واگذاری اینترنت VDSL را آغاز 

کردیم.
ما با هدف جایگزینی اینترنت VSDL به جای ADSL، زیرساخت های الزم را با سرعت 
حداقل چهار برابر سرعت فعلی مهیا کرده و نسل جدید اینترنت از 16 فروردین در شهر 

قم تکمیل و واگذار شد.
ــت و بخشی از  فرایند نصب تجهیزات با تالش مضاعف همکاران عزیز در حال انجام اس

مشترکین ما در شهر قم از این خدمات بهره مند شده اند.
ــده  و طبق  ــورت ADSL به VDSL تبدیل ش ــون حدود ۴200 پ ــبختانه تاکن خوش

برنامه ریزی ان شاءاهلل مابقی کار طی روزهای آتی به اتمام می رسد.
در تالشیم طرح تبدیل ADSL به VDSL )سرینو( بطور سراسری در کشور بدون حضور 

مشترکین در مراکز مخابراتی انجام شود.
از حمایت های وزیر محترم ارتباطات جناب مهندس جهرمی و تالش همه همکاران عزیز 
ــکر و قدردانــی را  برای ارائه هرچه بهتر خدمات بویژه در این روزهای خاص کمال تش

دارم.«



w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

31

13
99

اه 
ن   م

ردی
رو

 / ف
55

ره  
ما

ش

همراه با 
اپراتورها

ایرانسل هشت و نیم میلیارد ریال کمک نقدی برای مقابله با کرونا پرداخت کرد
ــی و نهادهای مرتبط با  ــمی، به مراکز درمان ــل در قالب پویش های مردمی رس ایرانس

پیشگیری و درمان کرونا در استان های مختلف کمک کرد.
در پی شیوع ویروس کرونا در ایران و با توجه به مسؤولیت اجتماعی ایرانسل، این اپراتور 
ــت و نیم میلیارد ریال نیز به مراکز درمانی و  عالوه بر اتخاذ تدابیر ویژه ارتباطی، هش

نهادهای مقابله با این بیماری در استان های مختلف اختصاص داد.
ــتان، کهگیلویه  و  بویراحمد و تهران  ــتان های گیالن، مازندران، گلس این مبالغ در اس
ــکی، استانداری  و  ــگاه های علوم پزش و در قالب پویش های مردمی که به دعوت دانش
شهرداری ها برای حمایت از کادر درمانی کشور و مجموعه های درگیر در امر پیشگیری 

تشکیل شده است، هزینه می شود.
پیش از این نیز ایرانسل اقداماتی مانند در نظر گرفتن تمهیداتی برای انجام دورکاری 
ــیران، ارائه مکالمه رایگان به  ــبکه ش حداکثری کارکنان، ارائه محتوای رایگان لنز و ش
مدافعان سالمت، ارائه 100 گیگابایت اینترنت ثابت هدیه به مشترکان و ارائه تمهیدات و 

تخفیف هایی برای آموزش از راه دور دانشجویان و دانش آموزان را انجام داده است.

ایرانسل به عنوان بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، مصمم است در جریان همراهی مردم 
در مقابله با شیوع ویروس کرونا، شرایط بهره مندی بیشتر و بهتر از خدمات دیجیتال 

را تسهیل کند.

جایزه  رایتل به مربیان آنالین کودکان؛ سیم کارت اعتباری رایگان با اعتبار 15 گیگابایت
شرکت خدمات ارتباطی رایتل هزار سیم کارت اعتباری رایگان را با اعتبار 15 گیگابایت 

به مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هدیه کرد.
هدف از این اقدام، یاری رساندن به مربیان جهت تولید هرچه بهتر محتوای آنالین برای 

کودکان بوده است.
ــت،  ــگیرانه برای خانواده هاس ــای اخیر که در خانه ماندن بهترین اقدام پیش در روزه
مسئولیت اجتماعی رایتل ایجاب می کرد از این طریق به بهبود کیفیت آموزشی کودکان 

یاری برساند.
همه باید در کنار هم باشیم.

اعالن های اطالع رسان تماس های شبکه  رایتل کرونایی شد

استقبال مشتریان شرکت مخابرات ایران از بسته 100 گیگابایتی رایگان

در جهت اطالع رسانی بیشتر با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور، اعالن های اطالع 
رسانی رایتل، با محتوای مربوط به کرونا پخش شد.

ــا و افزایش آگاهی عمومی، به  ــانی در خصوص ویروس کرون ــه به لزوم اطالع رس توج
درخواست سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، پیام هایی که مشترکین رایتل در 
لحظات »اشغالی«، »در دسترس نبودن«، »خاموشی« و یا »پشت خط بودن« پخش 
ــه پیام جدید که بر »در خانه ماندن مشترکین« برای مقابله از گسترش  ــد با س می ش

ویروس تاکید دارد جایگزین شده است.
پیام های مذکور از تاریخ 28 اسفندماه 98 فعال و با صدای هنرمندان پخش شد.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، گفت: بسته 100 گیگابایتی 
رایگان شرکت مخابرات ایران با استقبال چشمگیر مشتریان روبرو شد.محمدرضا بیدخام با 
بیان این مطلب افزود: باتوجه به اهمیت بحث در خانه ماندن مردم و کمک شرکت مخابرات 
ــگیری و مقابله با ویروس کرونا و نیز تاکید وزیر ارتباطات و  درکاهش تردد ها برای پیش
فناوری اطالعات در مرحله نخست، بسته 100 گیگابایتی با تالش شبانه روزی کارکنان 
شرکت مخابرات و در حداقل زمان ممکن از 1۴ تا 29 اسفند برای مشتریان فعال شد. 
وی با اشاره به اینکه این بسته به قدری با استقبال چشمگیر مشتریان روبرو شد که روند 
مصرف ترافیک داخلی و بین الملل به شدت افزایش پیدا کرد گفت: این ترافیک از حدود ۴ 
هزار و 200 ترابایت در اواسط اسفند به حدود 8 هزار و ۴00 ترابایت در اواخر اسفند رسید.
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات افزود : بسته 100 گیگابایتی رایگان 
شرکت مخابرات ایران تا هفتم فروردین هم فعال بوده و تمدید نشد.مهندس بیدخام از 
همه کارکنان شرکت مخابرات برای تالش شبانه روزی در فعال کردن این بسته و تامین 

زیرساخت های مورد نیاز و از حسن انتخاب مشتریان شرکت مخابرات ایران تشکر کرد.
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در پی آغاز عملیات اجرایی برای بهبود کیفیت و ارتقاء سرعت اینترنت، شرکت خدمات 
 ADSL . VDSL . GPON . مخابراتی ارگ جدید - تولید کننده أنواع مودم های
LTE - توانست در بازه زمانی شش ماهه دوم سال 98 ، تعداد 250 هزار دستگاه مودم 

ایرانی با برند UTEL  را در بازار مصرف کشور وارد نماید. 
در طرح سورینو برای ارتقاء سرعت اینترنت  ثابت 
 ADSL ــا ارتقاء پورت های خانگی تا چهار برابر ب
ــرکت  ــبکه  مخابراتی به VDSL با حمایت ش ش
ــاز این طرح با  ــرات ایران، مودمهای مورد نی مخاب
ــی UTEL  در اختیار  ــتفاده از محصول داخل اس

مشترکان شرکت مخابرات ایران قرار گرفت. 
آقای مهندس هورا مدیرکارخانه تولیدی یوتل در 
ــالم افزایش تعداد کارکنان این  ارگ جدید ،  با اع
شرکت تولیدی به میزان سه برابر نیمه اول سال 98 

ارائه  بیش از  250 هزار دستگاه مودم ایرانی یوتل در نیمه دوم سال 98

اهدای 5  هزار کیت تشخیص سریع ویروس کرونا توسط شرکت آوان درمان نوین به وزارت بهداشت

در طرح سورینو، محصول داخلی UTEL در اختیار مشرتکان مخابرات ایران

در راستای مسوولیت های اجتامعی گروه رشکت های خدمات مخابراتی ارگ جدید؛

اعالم نمود، وجود نیروی کار متعهد  و با انگیزه در منطقه بم ،  به ما انرژی مضاعف داد 
که با تمام توان به آموزش و توسعه مهارت های فنی تعداد زیادی از هموطنان عزیزمان 

در این منطقه همت گماریم. 
وی در ادامه افزود: شروع شیفت سوم این کارخانه در ماه های پایانی سال نوید شروع 
ــته است که این خود  ــال 99 را برای ما داش ــالی موفق و جهش واقعی تولید در س س
میتواند به عنوان یکی از دستاوردهای صنعت مخابرات در تولید محصوالت داخلی در 

کشور باشد. 
ظرفیت تولید شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید در پایان بهمن ماه 98 به 55 هزار 
ــتگاه در ماه رسید. این شرکت توانست بخش بزرگی از بازار مودمهای داخلی را با  دس

شبکه فروش کشوری و آنالین، به دست اورد.  

گروه شرکت های خدمات مخابراتی ارگ جدید در راستای مسوولیت اجتماعی خود در 
اواخر اسفند 98 اقدام به تحویل بیش از 5  هزار کیت تشخیص سریع ویروس کرونا به 

وزارت بهداشت و نهایتا به بیمارستان مسیح دانشوری و انستیتو پاستور کرد.
شرکت آوان درمان نوین - شرکت تخصصی تجهیزات پزشکی گروه شرکت های خدمات 
مخابراتی ارگ جدید - که در زمینه ی تولید تجهیزات پزشکی  دستگاه تست قند خون با 
برند آوان از زیرمجموعه های برند UTEL فعالیت دارد، در راستای مسوولیت اجتماعی 
خود اقدام به تحویل بیش از 5  هزار کیت تشخیص سریع بیماری کووید-19 به وزارت 
بهداشت و نهایتا به بیمارستان مسیح دانشوری و انستیتو پاستور نمود که عملیات تست 

از روز 26 اسفند ماه در این دو مرکز شروع شده است.
مهندس پویا شفیعی، مدیرعامل شرکت آوان درمان نوین ابراز 
امیدواری کرد که با تشخیص سریع این بیماری در مراکزی خارج 
از بیمارستان های اصلی به دلیل سرعت باالی این تست که تنها 
در 15 دقیقه انجام می شود،  امکان جلوگیری از مراجعه حضوری 
هموطنان به بیمارستان ها که امکان شیوع این بیماری را باالتر 
ــود و نرخ بستری بی دلیل افراد مشکوک،  خواهد برد فرآهم ش
کاهش یابد. ایشان اضافه کرد در سال 98 محصول دستگاه تست قند خون به عنوان یک 
کاالی استراتژیک به سبد محصوالت برند یوتل با نام تجاری آوان اضافه گردیده است که 
در ماهای پایانی سال توانسته بخشی از بازار مصرف عزیزان دیابتی کشور را تحت پوشش 

موضوع دیگری که بعد از گذشت سالها از جدایی بازار فروش تجهیزات شبکه در داخل 
ــوالت برند  UTEL  در  ــور مجددا رونق گرفت، افزایش قابل توجه فروش محص کش
بازارهای کل کشور بوده که این خود یکی از مهمترین دستاورد های صنعت مخابرات 
ــی بتوانیم جایگاه خود را بدست اوریم. این  ــوب میگردد که در بازار خرده فروش محس
دستاورد جدیدی برای این برند داخلی بوده که مدل همکاری برد برد را با شبکه توزیع و 

فروش داخلی ایجاد نموده و آشتی دوباره بازار با تولیدات را به ارمغان اورده است. 

قراردهد. شایان ذکر است به دلیل پر ریسک بودن بیماران دیابتی در مقابل بیماری کوید 
ــایانی به در دسترس بودن و ارزان بودن این  19 ، تولید داخلی این محصول کمک ش
محصول در مقایسه با رقبای قوی خارجی بوده است. این شرکت در ایام قرنطینه و با 
توجه به تغییر سبک زندگی بیماران دیابتی،  ارائه مشاوره رایگان دیابت و تغذیه را نیز 
تا اطالع ثانوی در دستور کار خود قرارداد.این محصول پس از دو سال تحقیق و توسعه 
از نمونه های اولیه ساخته شده مورد تایید وزارت بهداشت کشور قرار گرفته و محصول 
نهایی دروزارت بهداشت، آزمایشگاه مرجع،  انجمن دیابت ایران، مراکز تحقیقات غدد 
کشور تست های آزمایشگاهی و بالینی  را با موفقیت پشت سر گذاشته است. مهندس 
شفیعی در پایان اضافه کرد قرار است در سال 1399 همزمان با جهش تولید در کشور 
بتوانیم برای تولید 500 هزار دستگاه تست قند خون در سال اول برنامه ریزی نماییم تا 

بتوانیم تا ابتدای سال 1۴00 کشور را از واردات این دستگاه به کشور بی نیاز نماییم. 
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   استیون ام. والت
جهانی با گشایش، رونق و آزادی کمتر

ــد.  این واگیری جهانی باعث تقویت دولت ها و قدرت گرفتن ملی گرایی خواهد ش
ــتفاده  ــای مختلف برای مدیریت کردن بحران، از اقدامات فوق العاده ای اس دولت ه
ــیاری از آن ها بعد از پایان یافتن بحران تمایلی به کنار گذاشتن  خواهند کرد و بس

این اختیارات جدید نخواهند داشت.
ــریع  ــرق را تس ــمت غرب به ش بیماری کووید-19 روند تغییر قدرت و نفوذ از س
ــکل واکنش داده اند و چین نیز  ــنگاپور به بهترین ش خواهد کرد. کره جنوبی و س
بعد از اشتباهات اولیه، واکنش خوبی از خود نشان داد. ولی واکنش اروپا و آمریکا 
ــیب  ــتر به وجهه و نام غرب آس ــه، کند و نامنظم بوده و هرچه بیش در مقام مقایس

رسانده است.
چیزی که تغییر نخواهد کرد ماهیت متعارض سیاست های جهانی است.

مواردقبلی شیوع بیماری ها نظیر اپیدمی آنفلوآنزای سال های 1918 و 1919 باعث 
ــروع عصر جدیدی از همکاری های جهانی  پایان یافتن رقابت میان قدرت ها و یا ش
نشد. بیماری کووید-19 نیز باعث این امر نخواهد شد. ما شاهد عقب نشینی بیشتر 
از روند سریع جهانی سازی خواهیم بود، زیرا مردم کشور ها برای محافظت از خود، 
به دولت هایشان چشم خواهند دوخت و دولت ها و شرکت ها نیز به دنبال راه هایی 

برای کاستن از آسیب پذیری های خود خواهند بود.
ــایش، رونق و آزادی  ــد که گش ــه این بیماری باعث ایجاد جهانی خواهد ش خالص
کمتری دارد. البته می توانست اینگونه هم نباشد، ولی ترکیب یک ویروس مرگبار، 
ــانیت وارد یک  ــت که انس ــده اس برنامه ریزی های ناکافی و رهبری ناتوان باعث ش

مسیر جدید و نگران کننده شود.

   رابین نیبلت
پایان جهانی سازی به آن شکلی که ما آن را می شناسیم

همه گیری جهانی ویروس کرونا می تواند به منزله پایان یافتن روند جهانی سازی 
ــادی چین هر دو حزب آمریکا را  ــد. قدرت روز افزون نظامی و اقتص اقتصادی باش
ــور از فناوری های پیشرفته با منبع  ــت به دنبال جدا کردن این کش وادار کرده اس
آمریکایی و نیز بحث مالکیت حقوق معنوی باشند. آمریکا حتی تالش کرده است 
با اعمال فشار به هم پیمانان خود آن ها را وادار به پیروی از این مسیر کند. افزایش 
ــار سیاسی و اجتماعی برای برآورده کردن اهداف تعیین شده در زمینه کاهش  فش
تولید کربن باعث شده است بحث وابستگی بسیاری از شرکت ها به زنجیره تامین 
از مناطق دور دست با تردید هایی واقع شود. اکنون بیماری کووید-19 باعث شده 
است دولت ها، شرکت ها و جوامع مختلف ظرفیت و توانایی خود را برای مقابله با 

دوران طوالنی مدت انزوای خودخواسته اقتصادی تقویت کنند.
ــازی  ــد که جهانیان به ایده جهانی س ــرایط به نظر غیرمحتمل می رس ــن ش در ای
ــد؛ ایده ای که به نفع طرفین بود و خصیصه اصلی اوایل قرن 21 بود. بدون  بازگردن
وجود مشوق و انگیزه برای حفاظت از منافع مشترک حاصل از یکپارچگی اقتصادی 
ــد رو به تحلیل  در جهان، بنای حکمرانی اقتصادی جهانی که در قرن 20 ایجاد ش

جهان بعد از کرونا چگونه خواهد بود؟
پایگاه اینترنتی نشریه فارن پالسی در مقاله ای با عنوان »جهان در دوره بعد از ویروس کرونا چگونه خواهد بود؟« نظر تعدادی از اندیشمندان و صاحبنظران مطرح جهان را در این 

زمینه جویا شد. آنچه که در زیر می آید نظرات مطرح شده توسط این افراد است.
شیوع جهانی ویروس کرونا، همانند پدیده هایی نظیر سقوط دیوار برلین یا ورشکستگی بانک لیمن برادرز  می باشد.

بانک لیمن برادرز در پی بحران مالی ۲۰۱۲–۲۰۰۷ در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸ اعالم ورشکستگی نمود، که بزرگترین ورشکستگی در آمریکا به شمار می آید.
کرونا یک رویداد ویرانگر در سطح جهانی است که دارای تبعاتی گسترده است و ما به تازگی به درک برخی از تبعات آن موفق شده ایم. ما صرفا تا این حد را می دانیم که: این بیماری 
همانگونه که باعث از بین رفتن زندگی افراد، ایجاد اختالل در بازار ها و افشای توانایی یا ناتوانی دولت ها شده است در آینده نیز باعث ایجاد تغییراتی دائمی در قدرت سیاسی و 

اقتصادی خواهد شد و این تغییرات به شیوه هایی خواهد بود که بعدا مشخص خواهد شد.
برای کمک به درک بهتر این تغییرات همزمان با گسترش این بحران، فارن پالسی از ۱۲ اندیشمند پیشرو در سراسر جهان خواست پیش بینی های خود را درباره نظم جهانی بعد 

از شیوع این بیماری مطرح کنند.

خواهد گذاشت. رهبران سیاسی برای حفظ همکاری های بین المللی و عدم سقوط 
ــتنداری قابل توجهی خواهند  ــکار نیاز به نظم و خویش به رقابت های ژئوپلتیک آش

داشت.
ــور ها از طریق ثابت کردن این مطلب به شهروندان خود که آن ها قادر  رهبران کش
به مدیریت بیماری کووید-19 هستند برای آن ها سرمایه سیاسی به همراه خواهد 
ــیر ناکام هستند در معرض این وسوسه خواهند  آورد. ولی آن هایی که در این مس

بود که دیگران را به خاطر ناکامی خود سرزنش کنند.

   کیشور ماهبوبانی
جهانی سازی با محوریت بیشتر چین

ــیر های اقتصادی جهانی  واگیری جهانی کووید-19 باعث تغییرات بنیادین در مس
نخواهد شد بلکه باعث شتاب یافتن تغییری خواهد شد که از قبل شروع شده بود 
ــدن از جهانی سازی با محوریت آمریکا به سمت جهانی  ــت از دور ش و آن عبارتس

سازی با محوریت بیشتر چین.
ــکا اعتماد خود را به جهانی  ــن روند ادامه خواهد یافت؟ زیرا که مردم آمری ــرا ای چ
سازی و تجارت بین المللی از دست داده اند. چه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
ــد، از دید مردم آمریکا توافقنامه های تجارت آزاد سمی و مهلک  ــد و چه نباش باش
هستند. ولی چینی ها برعکس اعتماد خود را از دست نداده اند. چرا؟ دالیل تاریخی 
ــده  ــی در این میان وجود دارد. رهبران چین اکنون به خوبی می دانند که س عمیق
تحقیر این کشور در بین سال های 18۴2 تا 19۴9 نتیجه سستی و ضعف اراده این 
کشور و نیز تالش بیهوده رهبران آن برای بریدن این کشور از بقیه جهان بود؛ و بر 
عکس خیزش اقتصادی این کشور در چند دهه گذشته نیز نتیجه تعامل جهانی آن 
بوده است. مردم چین انفجار اعتماد فرهنگی خود را تجربه کرده اند. آن ها معتقدند 

در هر جایی می توانند رقابت کنند.
ــده  ــن در کتاب جدید خودم به نام »آیا چین برنده ش ــه همانگونه که م در نتیج
است؟« مشخص کردم آمریکا دو گزینه پیش رو دارد. اگر هدف آمریکا حفظ برتری 
ــی واقتصادی وارد یک رقابت ژئوپلتیک مجموع  ــت باید به لحاظ سیاس جهانی اس
ــت، مردمی که  ــود. ولی اگر هدف آمریکا بهبود رفاه مردم آمریکاس صفر با چین ش
وضعیت اجتماعی آن ها وخیم شده است، می بایست با چین همکاری کند. مشاوره 
ــی با توجه به فضای  ــت. ول ــه این خواهد بود که همکاری گزینه بهتری اس عاقالن

سیاسی سمی آمریکا در قبال چین، این توصیه عاقالنه شاید راه به جایی نبرد.

   جی. جان ایکنبری
دموکراسی از پوسته خود بیرون خواهد آمد

در کوتاه مدت، بحران کنونی به شدت مناظرات کمپ های مختلف حاضر در راهبرد 
ــت ها و مخالفان جهانی شدن، مخالفان چین  بزرگ غرب خواهد افزود. ناسیونالیس
و حتی لیبرال های طرفدار ایده انترناسیونالیسم در شرایط کنونی، شواهدی دال بر 
ضرورت عمل به دیدگاه های خود خواهند یافت. با توجه به خسارت های اقتصادی 
ــت، تصور کردن چیزی غیر از تقویت  و نابودی اجتماعی که در حال رخ دادن اس
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حرکت به سمت ناسیونالیسم، رقابت میان قدرت های بزرگ و نیز فاصله گرفتن های 
راهبردی دشوار خواهد بود.

ــته، ممکن است یک جریان  ــی و چهل میالدی در قرن گذش ولی همانند دهه س
متضاد به آهستگی شکل گیرد، جریان اینترناسیونالیسمی مشابه آنچه که فرانکلین 
دی. روزولت و برخی دیگر از سیاستمداران در دوره قبل از جنگ و همزمان با آن 
بیان می کردند. سقوط اقتصاد جهانی در دهه سی نشان دهنده میزان ارتباط جوامع 
ــا در برابر آن چیزی بود که  ــیب پذیری آن ه مدرن به همدیگر و نیز چگونگی آس
روزولت از آن با عنوان شیوع یاد می کرد. آمریکا بیشتر از آنکه به وسیله قدرت های 
ــد.  ــق روند مدرنیته تهدید می ش ــط نیرو های عمی ــود توس بزرگ دیگر تهدید ش
چیزی که روزولت و سایر اینترناسیونالیست ها به دنبال آن بودند یک نظم جهانی 
ــکال جدید حفاظت و ظرفیت های  ــاجنگی بود که یک نظام باز را مبتنی بر اش پس
ــت در داخل  ــتگی های متقابل ایجاد می کرد. آمریکا دیگر نمی توانس مدیریت وابس
ــود با این حال فعالیت کردن در یک نظم جدید پساجنگی  مرز های خود مخفی ش

نیز نیازمند ایجاد یک زیرساخت جهانی برای همکاری های چندجانبه بود.
در نتیجه آمریکا و سایر دموکراسی های غربی این بار نیز احتماال از مسیر مشابهی 
ــیب پذیری  از مجموعه واکنش ها عبور کنند، واکنش هایی که تحت تاثیر حس آس
است. این واکنش ها در ابتدا ممکن است ناسیونالیستی تر باشد، ولی در دراز مدت 
این دموکراسی ها با بیرون آمدن از پوسته خود شکل جدیدی را از اینترناسیونالیسم 

عملگرایانه و حفاظتی خواهند یافت.

   شانون کی. اونیل
سود کمتر، ولی ثبات بیشتر

کووید-19 در حال ضربه زدن به اصول اساسی تولید جهانی است. شرکت ها اکنون 
ــی و چند مرحله ای  ــتن از زنجیره های تامین چندملیت ــور به بازنگری و کاس مجب

خواهند شد که امروزه بر روند تولید مسلط است.
ــتر از این نیز تحت فشار وانتقاد قرار گرفته بود که  زنجیره های جهانی تامین پیش
ــای کارگری در چین، جنگ تجاری  ــل آن به لحاظ اقتصادی افزایش هزینه ه دلی
ــورت گرفته در بخش  ــرفت های ص ــد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و نیز پیش دونال

روبات ها، اتوماسیون و چاپ سه بعدی است.
از منظر سیاسی نیز از دست رفتن مشاغل به ویژه در اقتصاد های پیشرفته به این 
روند دامن زده بود. کووید-19 اکنون بسیاری از این ارتباطات را از بین برده است: 
تعطیلی کارخانه ها در مناطق گرفتار ویروس باعث شده است تولید کنندگان دیگر 
ــی ها از  ــوپرمارکت ها و خرده فروش ــتان ها، تولیدکنندگان دارو، س و حتی بیمارس

دسترسی به محصوالت مورد نظر محروم شوند.
ــود را مجبور خواهند کرد ذخایر و  ــده و صنایع راهبردی خ دولت ها وارد عرصه ش
ــتگی به این زنجیره های تامین  ــتن از وابس طرح های حمایتی داخلی را برای کاس

ــی ثبات تامین باال  ــع کاهش خواهد یافت، ول ــود و نف ــرای خود تدوین کنند. س ب
خواهد رفت.

   شیوشانکار منون
این واگیر جهانی می تواند به یک هدف مفید خدمت کند

ــه چیز آشکار به نظر می رسد. اوال اینکه شیوع  ــت، ولی س با اینکه روز های اول اس
ویروس کرونا باعث تغییر سیاست های ما چه در داخل کشور ها و چه در رابطه میان 
ــور ها خواهد شد. جوامع و حتی افراد لیبرال و آزادگرا به سمت قدرت دولت ها  کش
ــته اند. موفقیت نسبی دولت در غلبه بر این همه گیری و تاثیرات اقتصادی  بازگش
آن باعث تشدید یا تضعیف موضوعات امنیتی و قطبیت های اخیر در درون جوامع 
ــد. در هر حال، دولت ها بار دیگر به موضوع اصلی تبدیل شده اند. تجربه  خواهد ش
ــتبد ها یا پوپولیست ها در مدیریت این بحران بهتر  ــان می دهد که مس تا کنون نش
ــتند. در واقع، کشور هایی نظیر کره جنوبی و تایوان که واکنش اولیه از  از بقیه نیس
ــان دادند و موفق هم بودند کشور هایی دموکراتیک هستند نه کشور هایی  خود نش

که تحت اداره رهبران پوپولیست یا مستبد قرار دارند.
ــت. خود این واگیری  ــرایط کنونی به معنی پایان جهان مرتبط به هم نیس ثانیا ش
جهانی دلیلی بر وابستگی ما به همدیگر است. ولی در همه جوامع نوعی چرخش به 
درون و تالش برای پیدا کردن استقالل و کنترل سرنوشت وجود دارد. ما به سمت 

جهانی حرکت می کنیم که فقیرتر، خسیس تر و کوچک تر است.
ــی ابتکاری، ویدئو  ــود. هند در طرح ــانه هایی از امید و منطق دیده می ش ثالثا نش
ــیا برگزار کرد تا یک واکنش مشترک  ــرکت رهبران جنوب آس ــی را با ش کنفرانس
منطقه ای نسبت به این تهدید تدوین شود. اگراین واگیری باعث شود ما به یکباره 
ــائل بزرگ جهانی  ــل از همکاری های چندجانبه در قبال مس ــه منافع حاص متوج

شویم، این ویروس توانسته است به یک هدف مفید خدمت کند.

   جوزف نای
قدرت آمریکا به یک راهبرد جدید نیاز خواهد داشت

ترامپ در سال 2017 یک راهبرد جدید امنیت ملی را اعالم کرد که تمرکز آن روی 
رقابت قدرت های بزرگ است. کووید-19 ناکافی بودن این راهبرد را نشان می دهد. 
ــی اگر آمریکا به برتری خود به عنوان یک قدرت بزرگ ادامه دهد نمی تواند به  حت
ــال 2018  تنهایی از امنیت خود حفاظت کند. همانگونه که ریچارد دانزیگ در س
ــکل خالصه بیان کرد »فناوری های قرن 21 نه تنها از منظر  ــئله را به ش این مس
ــتند. عوامل بیماری زا،  ــان نیز جهانی هس توزیع بلکه از منظر تبعات و پیامدهایش
ــتم های هوش مصنوعی، ویروس های رایانه ای و تشعشعات رادیواکتیوی که  سیس
دیگران ناخواسته ایجاد کنند می توانند به همان اندازه که مشکل آنهاهستند مشکل 
ما نیز باشند. برای نظارت بر ریسک های مشترک متعدد باید هنجارها، پیمان ها و 

واگی��ری جهانی کووید-۱۹ 
باعث تغییرات بنیادین در 
مسیر های اقتصادی جهانی 
نخواه��د ش��د بلک��ه باعث 
شتاب یافتن تغییری خواهد 
شد که از قبل شروع شده 
بود و آن عبارتس��ت از دور 
ش��دن از جهان��ی س��ازی با 
محوریت آمریکا به س��مت 
جهانی س��ازی ب��ا محوریت 

بیشتر چین.
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نظام های مشترکی شکل گیرد.«
ــد-19 و تغییرات آب و هوایی فکر کردن به  ــث تهدیدات فراملی نظیر کووی در بح
ــت. کلید موفقیت این است که  ــور ها کافی نیس ــایر کش برتری قدرت آمریکا بر س
اهمیت تشریک قدرت با دیگران را نیز بیاموزیم. همه کشور ها منافع ملی خود را در 
اولویت قرار می دهند در این میان سئوال مهم این است که این منفعت چه اندازه 
ــترده یا محدود تعریف شده است. کووید-19 نشان داد ما نتوانسته ایم راهبرد  گس

خود را با این جهان تطبیق دهیم.

   جان آلن
تاریخ کووید-۱۹ توسط افراد پیروز نوشته خواهد شد

ــت تاریخ کووید-19 نیز توسط آن هایی  همانگونه که همواره روند اینگونه بوده اس
نوشته خواهد شد که بر این بحران غلبه کرده اند. همه کشور ها و همه افراد فشار 
ــاس می کنند. بی تردید  ــکل هایی جدید و قوی احس اجتماعی این بیماری را به ش
ــور هایی که به برتری دست یابند حال چه به سبب سیستم های اقتصادی  آن کش
ــور هایی که به  ــت عمومی، در برابر کش ــی بی نظیر خود یا از منظر بهداش و سیاس
نتیجه ای متفاوت و ویرانگر دست یافته اند اعالم پیروزی خواهند کرد. برای برخی ها 
ــی، چندجانبه گرایی و  این امر به منزله یک پیروزی بزرگ و قاطع برای دموکراس
مراقبت های بهداشتی همه گیری خواهد بود و برای برخی نیز نشان دهنده منافع 

مشخص حاصل از حاکمیت های استبدادی و قاطع خواهد بود.
ــد،  ــاختار بین المللی قدرت خواهد ش در هر حال این بیماری باعث تغییرات در س
تغییراتی که ما شاید در ابتدای درک و تصور کردن آن ها باشیم. کووید-19 باعث 
کاهش فعالیت اقتصادی و افزایش تنش ها میان کشور ها خواهد شد. در دراز مدت، 
این واگیری جهانی باعث کاهش قابل توجه ظرفیت تولید اقتصادی جهانی خواهد 
شد. نظام بین المللی تحت فشار زیادی قرار خواهد گرفت که نتیجه آن بی ثباتی 
بیشتر و افزایش مناقشات در داخل کشور ها و نیز میان کشور های مختلف خواهد 

شد.

   الری گرت
مرحله ای جدید و ویژه در سرمایه داری جهانی

ــده به نظام مالی و اقتصادی جهانی درک این موقعیت است  ــوک اصلی وارد ش ش
که زنجیره های تامین و شبکه های توزیع جهانی شدیدا در برابر اختالل های ایجاد 
شده آسیب پذیر است. به این جهت واگیری ویروس کرونا نه تنها تاثیرات اقتصادی 
درازمدت خواهد داشت بلکه به یک تغییر رادیکال تر نیز منتهی خواهد شد. جهانی 
شدن به شرکت ها اجازه داد تولید را در اقصی نقاط جهان راه بیاندازند و محصوالت 
ــد و از این طریق هزینه های  ــکلی لحظه ای در اختیار بازار ها قرار دهن ــه ش آن را ب
ــازی را دور بزنند. محصوالتی که برای بیش از چند روز در  انبارکردن و ذخیره س
قفسه ها باقی می ماند از منظر بازار، به عنوان یک شکست در نظر گرفته می شدند. 
ــده و سپس در  ــکلی دقیق و منظم منبع یابی ش ــت به ش زنجیره تامین می بایس
ــان داد که عوامل بیماری زا نه  ــد. کووید 19 نش ــطحی جهانی هماهنگ می ش س
ــتند بلکه می توانند نظام تامین لحظه ای کاال ها  تنها قادر به مبتال کردن افراد هس

ومحصوالت را نیز مختل کنند.
با توجه به گستردگی زیان های مالی جهانی از ماه فوریه تا کنون، این احتمال وجود 
دارد که بعد از بحران کنونی، شرکت ها درباره الگوی تامین لحظه ای کاال ها و گستره 
توزیع جهانی مراحل تولید بازنگری کنند. نتیجه آن می تواند یک مرحله جدید در 
ــد که در آن زنجیره های تولید به داخل کشور نزدیک تر  ــرمایه داری جهانی باش س
ــاید در کوتاه مدت منافع شرکت ها را کاهش دهد، ولی باعث  ــود. این امر ش می ش

خواهد شد میزان تاب آوری کل سیستم بیشتر شود.

   ریچارد هاس
موارد بیشتری از کشور های ناکام

ــته باشم، زیرا هیچ چیز دائمی  ــت که من به آن عالقه داش واژه دائمی چیزی نیس
ــت. با این حال به نظر من بحران  ــت یا حداکثر اینکه کمتر چیزی دائمی اس نیس

ــت کم برای چندین سال بیشتر دولت های جهان را وادار خواهد  ویروس کرونا دس
ــرد به درون گرایی روی آورند و به جای تمرکز روی اتفاقاتی که در اطراف روی  ک
می دهد روی ان چیز هایی متمرکز شوند که در داخل مرز ها روی می دهد. با توجه 
به ضرورت اختصاص منابع برای بازسازی داخلی و مقابله با تبعات اقتصادی بحران، 
از نظر من، با توجه به ضعف و آسیب پذیری زنجیره تامین، ما شاهد حرکت بیشتر 
به سمت خودکفایی گزینشی، مخالفت بیشتر با مهاجرت گسترده و حتی تعهد و 

تمایل کم برای مقابله با مشکالت منطقه ای یا جهانی خواهیم بود.
ــور های زیادی در بهبود یافتن ازاین بحران دچار مشکل شوند  من انتظار دارم کش
ــور های شکست خورده و ناکام به یکی از  ــور ها یا پدیده کش و در نتیجه ضعف کش
ــران احتماال به وخامت کنونی  ــد. این بح ویژگی های بارز جهان تبدیل خواهد ش
روابط چین و آمریکا دامن زده و یکپارچه سازی اروپا را نیز تضعیف کند. در سمت 
مثبت نیز ما شاهد تقویت روند مدیریت جهانی بهداشت عمومی خواهیم بود. ولی 
ــدن دارد به جای اینکه تمایل جهانی برای  ــه در جهانی ش در کل بحرانی که ریش

مقابله با آن را تقویت کند باعث تضعیف آن خواهد شد.

  کوری شیک
آمریکا در آزمون رهبری شکست خورد

ــز ناتوانی مخربش، دیگر به  ــبب منفعت طلبی محدود دولت آن و نی ــکا به س آمری
ــازمان های بین المللی  ــد. اگر س عنوان رهبر بین المللی در نظر گرفته نخواهد ش
ــتری را برای  ــتر و فوری تری فراهم می کردند تا دولت ها زمان بیش اطالعات بیش
ــمت نیاز ها داشته باشند، تاثیرات جهانی این  ــب آمادگی و هدایت منابع به س کس
ــکل قابل توجهی کاهش یابد. واشنگتن در آزمون  ــیوع جهانی می توانست به ش ش

رهبری شکست خورد.

   نیکالس برنز
ما در همه کشور ها شاهد قدرت روح بشری هستیم

ــتره عظیمی  ــت که عمق و گس کووید-19 بزرگترین بحران جهانی قرن حاضر اس
ــتی، همه هفت میلیارد و هشتصد میلیون انسان حاضر در  دارد. این بحران بهداش
ــن را تهدید می کند. بحران اقتصادی و مالی حاصل از آن می تواند از نظر تاثیر  زمی
از رکود بزرگ سال های 2008 و 2009 نیز بیشتر باشد. هر بحرانی می تواند شوکی 
ــیوه ای که ما می شناسیم  ــد که نظام بین المللی و توازن قدرت را به ش بزرگ باش

دچار تغییرات بنیادین کند.
ــف آوری ناکافی بوده است. اگر آمریکا  ــکل تاس تا کنون همکاری بین المللی به ش
ــئول  ــور قدرتمند دنیا نتوانند اختالفات خود را درباره مس و چین به عنوان دو کش
اصلی بحران کنونی کنار بگذارند و به شیوه ای موثرتر هدایت تالش ها برای مقابله با 
ان را بر عهده بگیرند، اعتبار هر دو کشور به شکل قابل توجهی آسیب خواهد دید. 
اگر اتحادیه اروپا نتواند کمک های هدفمند بیشتری دراختیار 500 میلیون شهروند 
خود قرار دهد ممکن است در آینده حکومت های ملی، سهم بیشتری از اختیارات 
ــئله توانایی دولت  ــل بازپس بگیرند. در آمریکا نیز مهمترین مس خود را از بروکس

فدرال در ارائه اقداماتی موثر برای مقابله با بحران است.
ولی در همه کشور ها شاهد نمونه های فراوانی از قدرت روح بشری هستیم، پزشکان، 
پرستاران، رهبران سیاسی و مردم عادی که از خود قدرت هدایت و تاب اوری نشان 
ــر جهان  ــد. این امر این امیدواری را ایجاد می کند که مردان و زنان سراس می دهن

بتوانند در واکنش نشان دادن به این چالش فوق العاده به پیروزی دست یابند.

کووید-۱۹ در حال ضربه زدن به اصول اساسی تولید 
جهانی اس��ت. ش��رکت ها اکنون مجبور ب��ه بازنگری و 
کاستن از زنجیره های تامین چندملیتی و چند مرحله ای 

خواهند شد که امروزه بر روند تولید مسلط است.
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رشد 2/4  برابری در اعطای تسهیالت تا جهش 29 برابری صدور ضمانت نامه برای دانش بنیان ها

  تسهیالت
بر اساس این گزارش، صف متقاضیان دریافت تسهیالت از صندوق نوآوری و شکوفایی 
ــده به طوری که در سبد  ــال 98 شکسته ش ــده در س با ابزارهای جدید طراحی ش
ــهیالت ارائه شده به شرکت های دانش بنیان از آذر ماه 97 تا پایان بهمن 98 در  تس
مجموع 2379 میلیارد تومان قرارداد منعقد و مبلغ 2005 میلیارد تومان نیز تسهیالت 
پرداخت شده است که این امر نشان دهنده رشد 2/۴ برابری اعطای تسهیالت در دور 

جدید فعالیت هیات عامل نسبت به کل عملکرد گذشته صندوق است. 
ــده در این مدت از سه طریق صندوق های پژوهش و فناوری،  تسهیالت پرداخت ش
ــتم منابع اهرمی  صندوق نوآوری نزد بانک های  ــکوفایی و سیس صندوق نوآوری و ش
عامل صورت گرفته است. در این رابطه با همکاری 12 بانک بیش از سه برابر منابع 
ــکوفایی به  ــارد تومان با معرفی صندوق نوآوری و ش ــی  به میزان 1519 میلی اهرم

شرکت های دانش بنیان تسهیالت اعطا شده است.

عملکرد یک ساله صندوق نوآوری و شکوفایی نشان داد:

گزارش عملکرد یک ساله صندوق نوآوری و شکوفایی در حوزه های مختلف منتشر شد که نشان دهنده رشد قابل توجه خدمات اعطا شده به شرکت های دانش بنیان است. 
به گزارش روابط عمومی  صندوق نوآوری و شکوفایی، گزارش خالصه عملکرد این صندوق در حوزه های تسهیالت، اعطای ضمانت نامه، خدمات سرمایه گذاری، توانمندسازی تا 
پایان بهمن ۱۳۹۸منتشر شد که این گزارش نشان دهنده رشد قابل توجه خدمات اعطا شده به شرکت های دانش بنیان در تمامی  ابزارها و خدمات ارائه شده در دور جدید هیات 

عامل صندوق نوآوری و شکوفایی است. 

فناوری تصویب شده است. 
ــان می دهد که میزان سرمایه گذاری در دور جدید هیات عامل 1۴8  این گزارش نش

میلیارد و 51 میلیون تومان بوده است.

همچنین با پرداخت 269 میلیارد تومان تسهیالت به 18 صندوق پژوهش و فناوری 
زمینه فعالیت گسترده این صندوق ها به عنوان عامالن صندوق نوآوری و شکوفایی در 

سراسر کشور فراهم شده است. 

  ضمانت نامه ها
ــکوفایی در دوره جدید فعالیت هیات عامل این  از رویکردهای صندوق نوآوری و ش
صندوق، چابک سازی و بروکراسی زدایی از فرآیندهای ارائه خدمات و صدور ضمانت نامه 
برای شرکت های دانش بنیان است. این خدمت از جمله خدمات اولویت دار صندوق 
نوآوری و شکوفایی است که با تسهیل حضور شرکت های دانش بنیان در معامالت و 

مناقصات، زمینه تقویت توان تجاری شرکت های دانش بنیان را فراهم می کند.
ــاس این گزارش، کل مبلغ ضمانت نامه های صادر شده برای شرکت های دانش  بر اس
ــد که این  بنیان از آذر ماه 1397 تا پایان بهمن 98 به 1085 میلیارد تومان می رس
ــکوفایی بوده است.  ــته صندوق نوآوری و ش مبلغ بیش از 29 برابر کل عملکرد گذش
صدور ضمانت نامه از طریق شبکه بانکی و مورد پذیرش تمامی  کارفرمایان، با ایجاد 

شرایط ترجیحی برای شرکت ها انجام شده است.
این گزارش می افزاید فرآیندهای کاری مربوط به اعطای ضمانت نامه، بازنگری شده و 
میانگین زمان صدور ضمانت نامه به کمتر از یک هفته یعنی 25 درصد کمتر از زمان 

قبلی در دوره های گذشته کاهش یافته است.

  سرمایه گذاری
در دوره جدید هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، مدل سرمایه گذاری مستقیم 
ــرمایه گذاری و ضمانت سرمایه گذاری جایگزین آن شده  بازنگری شده و مدل هم س
ــت به طوری که در یک سال اخیر پس از بازنگری و طراحی مدل ها، در تاسیس  اس
ــرمایه گذاری در سبد 3 صندوق پژوهش و  ــارکت و هم س 6 نهاد مالی خطرپذیر مش

منظور از سرمایه گذاری و مشارکت در طرح ها، تأمین سرمایه الزم برای شرکت های 
ــرکت ها است. در  ــود یا زیان احتمالی این ش ــارکت در س دانش بنیان و نوآور و مش
ــت  ــرمایه گذاری تعهدی برای بازپرداخت منابع دریافتی وجود ندارد و بدیهی اس س
ــد. در این  ــده اخذ نخواهد ش وثیقه ای نیز برای اصل یا فرع مبالغ تخصیص داده ش

چارچوب صندوق در سود و زیان احتمالی برابر با سهم الشرکه خود سهیم است.

  توانمندسازی
ــتاندارد ها و تاییدیه های داخلی و بین المللی،  ــت کمک بالعوض برای اخذ اس پرداخ
ــگاه های داخلی و خارجی و اعزام و پذیرش هیات های  ثبت پتنت و حضور در نمایش
ــعه  ــکوفایی برای توس ــازی صندوق نوآوری و ش تجاری از جمله خدمات توانمندس
ــرکت های دانش بنیان در دوره جدید فعالیت هیات عامل صندوق نوآوری و  بازار ش
شکوفایی است. بر اساس این گزارش در دور جدید هیات عامل خدمات توانمندسازی 

بیشتر و متنوع تر دنبال شده است. 
ــرکت در  ــازی و تبادل فناوری، ش ــه بخش شبکه س ــازی در س ــات توانمندس خدم
نمایشگاه ها و آموزش و مشاوره است. گزارش عملکرد صندوق نوآوری وشکوفایی تا 
پایان بهمن 98 نشان می دهد که به صورت میانگین هر دو روز یک رویداد فناورانه 
در صندوق برگزار شده است، به این معنی که در بخش شبکه سازی و تبادل فناوری، 
ــرکت مشارکت داشتند و 13 رویداد برگزار شده و 1۴8 خریدار بزرگ برای  936 ش
محصوالت شرکت های دانش بنیان تقاضا داشته اند و ۴67۴ میلیارد تومان تفاهم نامه 

و قرارداد امضا شده است. 
ــرکت از خدمات حضور در نمایشگاه های صندوق  این گزارش می افزاید که 1070 ش
ــکوفایی در دور جدید هیات عامل استفاده کرده اند و در 199 نمایشگاه  نوآوری و ش
حضور داشتند که از این تعداد 33 حضور نمایشگاهی به صورت پاویون شرکت های 

دانش بنیان بوده است و 17 هیات تجاری پذیرش یا اعزام شده اند.
ــدوق نوآوری و  ــاوره صن ــرکت نیز از خدمات آموزش و مش ــالوه بر آن 23۴9 ش ع
ــکوفایی استفاده کرده اند که این میزان شامل 23 هزار و 610 نفر ساعت آموزش،  ش

12۴1 جلسه مشاوره و ۴3 جلسه عارضه یابی بوده است. 

  برنامه های در دست اقدام
این گزارش در پایان به برنامه های در دست اقدام صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره 
کرده است که مشارکت در حل مسائل اجتماعی، مشارکت در حل مسائل راهبردی، 
کمک هزینه تحقیق و توسعه و حمایت از فناوری های آینده از برنامه های آینده این 

صندوق برای تامین مالی و حمایت از شرکت های دانش بنیان است. 
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Iran Tech Exports Hit 7.2$ Billion

Tehran Municipality Offers to Help Virus-Hit Startups, Tech Companies

applicants and introduce the final list of eligible firms.
Referring to the spread of novel coronavirus in the 
country, Vahdat said the pandemic cannot be controlled 
without utilizing the potentials of the domestic tech 
ecosystem.
“The country’s knowledge-based economy, which has 
currently grown significantly, is being helped by young 

entrepreneurs and tech teams to withstand the negative 
effects of the disease,” he added.
First reported in China’s Wuhan Province in December 
2019, the coronavirus has so far infected 1,605,692 
people around the world, claiming the lives of 95,765. 
The number of recovered cases has reached 356,969, 
according to Reuters reported. 

According to data released by Vice Presidential 
Office for Science and Technology, Iran’s tech boom 
has continued with revenue of knowledge-based 
companies growing year after year
Iranian knowledge-based companies and tech firms 
earned 1.2 quadrillion rials (7.2$ billion) from the 
export of technological products in the last Iranian year 
(ended March 19), an official at the Vice Presidential 
Office for Science and Technology said. 
Esmaeil Qaderifar added that tech units have been 

mainly working in the fields of medicine, stem cells, 
regenerative medicine, laser and photonic science.
“They use cutting-edge technologies, some of which 
are locally developed versions of previously imported 
items. This has curbed capital flight,” he said.
The official noted that tech firms’ income has been on 
an upward trajectory over the past several years, starting 
from 600 trillion rials (3.6$ billion) in 2017-2018 to 900 
trillion rials (6.7$ billion) in the year ending March 
2019.

Iranian officials are increasing their support to help 
restore the operations of startups and knowledge-based 
companies that have been severely hit by the virus 
outbreak.
Tehran Municipality has offered to help startups affected 
by the rapid spread of the novel coronavirus in Iran.
TM’s Information and Communication Technologies 
Organization announced that Tehran Mayor Pirouz 
Hanachi has called on urban managers to help startups 
and fledgling tech firms affected by the COVID-19 

outbreak. 
As part of the measures, the firms are to be allowed to 
use residential buildings as workplaces. The municipality 
also plans to roll out more incentives for the firms in the 
near future.
Noting that TM is authorized to define the functional 
purpose of buildings and issue permits based on Article 
55 of Municipal Law, Hanachi said tech units can settle in 
residential buildings provided their activities do not cause 
inconvenience to neighbors.
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Iranian Tech Firms Helping Ward Off COVID -19

Iranian knowledge-based companies and tech firms 
have stepped forward to produce health protective 
items needed to combat the novel coronavirus rapidly 
spreading in the country.
Sorena Sattari, the vice president for science and 
technology, elaborated on their achievements in a 
statement. He said several studies have been conducted 
on the nature of COVID-19 in collaboration with the 
academia and tech firms to help develop health protective 
products.
“Fortunately, these endeavors have paid off, as two types 
of coronavirus test kits, one for blood and the other for 
saliva, have been successfully mass-produced by home-
grown tech firms. This can help test several million people 
per week.”
Sattari noted that hospitals are not facing any shortage 
of devices, including CT Scan devices, ventilators, ICU 
and surgery room equipment, oxygen concentrators and 
BiPAP machines.
“Surgical and N95 facemasks are being produced in the 
country and soon 40 new production lines will be added 
to the current capacity,” he said.

The official said the government’s huge investment 
in the development of knowledge-based companies 
has paid off, as tech-based businesses are contributing 
considerably to the country’s fight against the coronavirus 
pandemic.

  New Product
The most recent achievement is a disinfecting tunnel 
developed by a Tehran-based company named Tavan 
Rasa Sanat Payetakht.
Installed at the entrance of banks, shops, offices and even 
residential complexes, the sanitizing tunnel is equipped 
with kinetic sensors that can detect people as soon as 
they walk into it. Then, sanitizing materials are thoroughly 
sprayed on their bodies through 16 embedded nozzles.
Besides, a special misting system has been prepared in 
the tunnel that can sanitize hands in three seconds. 
The product has received all the required quality 
certifications and is ready for mass production.
The company announced that since the disinfecting 
tunnel has been certified early this week, numerous 
institutions have expressed interest, including banks, 
dairy manufacturers, municipality offices and insurance 
companies.

  State Support
Despite their diligent efforts to help buttress the 
fight against the coronavirus, startups, tech firm and 
knowledge-based companies have been severely hit by 
the negative effects of the outbreak. 
As a result, Iranian authorities are increasing support to 
help restore their businesses.
In mid-March, the government-backed Iran National 
Innovation Fund announced that it is planning to pay 50 
trillion rials (312.5$ million) in loans to knowledge-based 
companies and tech firms to boost their operations.
With the COVID-19 outbreak distorting the Iranian startup 
ecosystem’s prospects, the state fund has extended an 
aid package to the sector.
According to INIF chief Ali Vahdat, some 200 firms 
expressed interest in receiving the fund, although the 
most eligible will be selected.
“The move is aimed at increasing the production of 
health-protective items needed during the pandemic, 
including facemasks, hand sanitizers, alcohol-based 
disinfectants and medical air disinfectant machines, along 
with antibacterial fabrics and covers for hospital use,” he 
said.
To receive the loan and start production, the applicant 
knowledge-based company should be certified by all 
the institutions involved, including Iran’s Food and Drug 
Administration and Health Ministry.
Vahdat noted that the Vice Presidential Office for Science 
and Technology and Iran Nanotechnology Innovation 
Council have agreed to scrutinize the credentials of 












