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یادداشت رسدبیررسمقـالــه

مونا ارشادی فردکتر مهدی ادیبان

اگرچه مفهوم زیرس��اخت عموما به عنوان فناوری های زیربنای��ی و لوازم  مادی ارتباطات و 
اطالعات از قبیل شبكه فیبرنوری و .. بكار می رود؛ لیكن از مهمترین زیرساخت ها در فضای 

مجازی، مجموعه قوانین و مقررات، فرهنگ کاربری و سیاستگذاری حاکم بر آن است.
بخش وسیعی از قوانین مربوط به این فضا همچنان منتظر تدبیر دستگاههای تقنینی است 
تا به ساماندهی این فضا کمک کنند. برای مثال تجارت الكترونیكی فاقد پشتوانه های قانونی 
در بخش ه��ای مرب��وط به مبادالت، پول مجازی، بانک و بنگاههای مجازی اس��ت؛ از این رو 
علیرغم ظرفیت های باالی موجود در کش��ور، س��رمایه گذاران به دلیل ریس��ک باال وارد این 
عرصه نمی شوند. از سوی دیگر تدریجا فرهنگ سوء استفاده از این فضا موجب بی اعتمادی 
تدریجی در بین مردم ش��ده و ش��الوده این نوع تجارت نیز بر فضای بی اعتمادی در کسب و 

کار می افزاید.
عالوه بر موارد فوق، حقوق کاربران فضای مجازی در بخشهای تولید، انتقال دهنده، گردآورنده 
و مصرف کننده فاقد چارچوب و تعریف مشخصی است. قانون جرایم رایانه ای اگرچه تالشی 
به موقع و مغتنم شمرده می شود، اما نیازمند  انطباق با پیشرفتهای فناوری وهمچنین پدیده 

های جدید در فضای مجازی است تا بتواند نیازهای موجود را رفع کند. 
جرم انگاری در فضای مجازی در کمیسیونها و مجامع تعیین مصادیق با ترکیبی کارآمدتر از 
گذشته، از دیگر اقداماتی است که می تواند به عنوان نهادی زیرساختی زمینه  شكل گیری 
فس��اد در این فضا را محدود کند. این موضوع البته مجال بیش��تری برای شرح و توضیح می 

طلبد که در شماره های آتی نشریه بدان پرداخته خواهد شد.
ش��كل گیری شورایعالی فضای مجازی به عنوان مرکزی برای سیاستگذاری و هدایت کالن، 
نیازمن��د راه اندازی زیربخش هایی اس��ت تا با رصد تحوالت موج��ود و آینده نگری این فضا، 
پیش بینی ها الزم را در قالب توصیه های سیاس��تی و تقنینی به این ش��ورا و سایر نهادهای 

ذیربط ارائه کنند.
از مهمتری��ن زیربخش هایی که م��ی توانند در ارائه توصیه های سیاس��تی به عنوان بازویی 
کارآمد در کنار ش��ورایعالی قرار گیرند، نهادهای غیر دولتی و فعاالن فضای مجازی هستند. 
امروزه موضوع خود مقررات گذاریself-regulation  به عنوان مكانیزمی کارآمد در تدوین 
مقررات فضای مجازی مورد توجه دولت ها قرار گرفته تا از طریق آن بطور روزآمد و به هنگام، 
مقررات فضای مجازی  تدوین و در دستور کاربران و فعاالن قرار گیرد. این امر البته مستلزم 
در نظر گرفتن و تقویت مكانیزم هایی اس��ت که نسبت زیرساختی با فضای مجازی پیدا می 

کند.
نكته دیگری که در آس��تانه برنامه ششم توسعه مستلزم اهتمام ویژه دولت است ساماندهی 
حمایت ه��ای دولتی در رونق فضای مجازی اس��ت. بارها اثبات ش��ده ک��ه اگر مجاری تولید 
محتوای بومی تقویت ش��وند، نه تنها نگرانی های فرهنگی رفع  می ش��ود بلكه زمینه برای 
کسب درآمد و ورود مشتریان در سایر بخش های مرتبط با فضای مجازی نیز فراهم می شود. 
تعیین صحیح و دقیق شیوه حمایت و هدایت آن به سوی محتوای بومی از دیگر ضرورت های 

زیرساختی در فضای مجازی است.
علیرغم قریب به دو دهه آشنایی دستگاه ها با فناوریهای نوین و فضای مجازی هنوز آمادگی 
ذهنی الزم در مدیران سیاستی و اجرای برای مواجهه با پدیده های مجازی پیدا نشده است. 
بسیاری از دستگاه ها قابلیت الزم را برای تطبیق با این محیط  پیدا نكرده اند. مناقشاتی برسر 
پدیده های این فضا در حالی جریان دارد که آثار نابسامانی در فضای مجازی خانواده ها نیز 

به همراه داشته است. 
لذا ش��ناخت و احساس ضرورت در مدیران، بخش��ی از اقدامات زیرساختی در شرایط فعلی 
اس��ت که در صورت بی توجهی، آثار مخرب آن بیش از پیش به بنیان جامعه و خانواده وارد 

خواهد شد. 

زمینه بهره برداری بهینه  از فرصتهای موجود،  با توسعه پهن باندزیرساخت های قانونی وفرهنگی الزم درفضای مجازی

در ش��ماره پیش روی ماهنامه نسل چهارم، با محوریت کارکرد شرکت 
ارتباطات زیرساخت، مباحث مرتبط با حوزه فعالیت این شرکت را مورد نقد 
و بررسی قرار دادیم. از آنجا که تامین ظرفیت انتقال، راه یابی و ترافیک بین 
شهری و بین الملل مورد نیاز متقاضیان و اپراتورهای شبكه های داخلی 
از وظایف اصلی شرکت ارتباطات زیرساخت است و طی سال های اخیر و 
همزمان با رشد و توسعه استفاده از شبكه پهن باند و راه اندازی نسل های 
باالی تلفن همراه، ترافیک دسترسی به اینترنت نیز با رشد قابل توجهی 
مواجه شده است، بر آن شدیم تا از یک سو با مدیرعامل شرکت ارتباطات 
زیرساخت گفت و گو کنیم و وضعیت رشد شاخص های این شرکت در 
دولت تدبیر و امید را مورد بازبینی قرار دهیم و از سوی دیگر ضمن گفت و 
گو با تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسالمی و مدیران عامل شرکت 
های ارائه دهنده سرویس های اینترنتی پیشنهادهایی را برای بهبود هر چه 
بیشتر ارائه سرویس های اینترنتی به اپراتورها و کاربران نهایی ارائه دادیم.

قابل ذکر است ظرفیت شبكه IP داخل کشور، پهنای باند اینترنت بین 
الملل، پهنای باند ترانزیت بین الملل و ظرفیت ش��بكه انتقال کشور در 
س��ال های اخیر با رشد چشمگیری مواجه ش��ده است، که این رشد به 
موازات توسعه دسترسی کاربر ان به شبكه اینترنت باند پهن صورت گرفته 

و همچنان نیز در حال رشد و توسعه است.
نظر به رشد چشمگیر دسترسی کاربران به اینترنت در سال های اخیر، 
علی رغم همه تالش های صورت گرفته توسط مدیران شرکت ارتباطات 
زیرساخت، به نظر می رسد که پهنای باندی که به دست کاربران می رسد 

با نیاز آنان تناسب ندارد.
کاربران  ایرانی با پرداخت هزینه اینترنت قابل توجه، از همان اپلیكیشن ها 
و وب سایت هایی استفاده می کنندکه کاربران در کشورهای مختلف دنیا 
هم از آنها  اس��تفاده می کنند، اما سرعت دسترسی کاربران ایرانی قابل 
مقایسه با کاربران جهانی نیست؛ به طوری که ایران به لحاظ ضریب نفوذ 
اینترنت ثابت ،  رتبه  ١١۵ جهان را  دارد  و آمار بسیار نگران کننده تر از  
این است که  به لحاظ میزان تخصیص پهنای باند به مشترکان در جایگاه 

١۵۸ جهان قرار داریم.
دسترسی   به  اینترنت پهن  باند به عنوان یكی از شاخص های اصلی در 
 ICTتوسعه کشورها به شمار می رود و به دلیل همین اهمیت باالیی که
و  اینترنت باند پهن در رشد جوامع دارد، از طرف سازمان ملل به عنوان 
یكی  از اهداف توسعه پایدار شناخته شده است. بنابراین باید دولت و بخش 
خصوصی به تالش خود بیافزایند تا  امكان دسترسی و استفاده از اینترنت 
باند پهن با س��رعت هر چه  بیشتر را برای کاربران فراهم کنند تا نهایتا 
بهترین بهره برداری ازفرصتهای موجود صورت گیرد. امید است در پنج 
ماهنامه منتشر شده زمینه تحلیل و بررسی بخشی از مشكالت و معضالت 
موجود در حوزه پهن باند فراهم شده باشد و انتظ��ار می رود طی ماهنامه 
های آتی سایر مباحث تخصصی حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات از نگاه 
اجرایی در بخش دولتی و خصوصی و جایگاه قانونی از منظر نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی با همراهی شما مخاطبان گرامی مورد ارزیابی و 
تحلیل کارشناسی قرار گیرد. پس برای ادامه این مسیر همچنان نیازمند 

همراهی شما و دریافت انتقادها و پیشنهادهای سازنده تان هستیم.



یادداشت
مــاه

دکتر جمشید قضاتي 
 مشاور مدیر عامل شرکت مخابرات ایران

الزام و رضورت نوسازی 
شبـكه تلفــن ثابت كشــور

یكي  از  معیار ها و شاخصه هاي رشد در صنعت 
فناوري ارتباطات، اس��تقرار و بكار گیري شبكه 
هاي تمام IP و ارائه تمامي س��رویس هاي مورد 
انتظار مشترکین در جهت راهبرد مشتري مداري 
و کسب رضایت مشتریان مي باشد. امروزه کاهش 
ج��دي در درآمدهاي حاصله از س��رویس هاي 
صوت��ي و عدم جذابیت این س��رویس ها و نبود 
جذابیت سرویس هاي ساده کنوني نزد مشترکین 
و همچنی��ن باال بودن هزینه ه��اي OPEX و
CAPEX  از س��ویي و پائین ب��ودن راندمان و 
درآمدزایي مورد انتظار باعث شده است تا بیش 
از 70 درصد اپراتورهاي موجود در سطح جهان 
به سمت ارائه سرویس هاي کامل به مشترکین 
خود متمایل شوند و اجراي شبكه هاي ثابت بر 
مبناي س��رویس هاي یكپارچه را در دستور کار 
خود قرار دهند؛ به طوري که اپراتورهاي صاحب 
نام با تعریف پروژه هائي و با ترسیم اهداف خود در 
این مسیر حرکت کرده اند. به طور خاص پروژه 
NGN2 ))شرکت تلكام(( به منظور دسترسي 
 FTTX+، VDSL2  به باند پهن با اس��تفاده از

می تواند شاهدي بر این موضوع باشد. 
از جمله نمونه هاي مشابه در سایر کشورها و به 
عنوان مثالي روشن در این خصوص مي توان به 
فعالیت هاي اپراتور ترك تلكام اشاره داشت. این 
اپراتور در بحبوحه مش��كالتي که در سال هاي 
گذشته با آن دست و پنجه نرم مي کرد و از جمله 
آنها کاهش مشترکین و تقلیل درآمد ناشي از آن، 
افزایش مخارج نگهداري شبكه، تنوع سوئیچ ها، 
نبودن زیرس��اخت هاي الزم براي ارائه سرویس 
 VAS هاي درآمدزا، محدود بودن سرویس هاي
)ارزش افزوده(، قدیمي بودن تجهیزات دسترسي 
و ع��دم امكان ارائه س��رویس ه��اي باند پهن و 
مواردی از این دس��ت،  باعث ش��د این اپراتور به 

با توجه  به کاهش چشمگیر نرخ رشد مشترکین شبکه ثابت تلفن در کشور، همچنین پتانسیل موجود و خواست مشترکین برای 
داشتن سرویس های جدید و سرویس های باند پهن در ایران، عالوه بر آن، کاهش درآمد شرکت های مخابرات استانی و همچنین 
قدیمی بودن و فرس��وده ش��دن بخش عمده ای از تجهیزات موجود و از س��وی دیگر الزام شبکه های مخابراتی استانی به اعمال 
شبکه های مانیتورینگ، کنترلی، پایش هزینه درآمد و تحمیل هزینه هاي گزاف به دلیل تنوع سوئیچ های موجود در شبکه های 

استانی، راهکار اعمال این طرح ها بر مبنای نوآوری و توسعه شبکه بر اساسNGN  را بیش از پیش ضروری می نماید.

صورت جدي به دنبال بازسازي و نوسازي شبكه 
خود باشد و با طراحي دو سناریو به حل مشكل 
خود بپردازد یكي از این سناریو ها طراحي شبكه 
مشابه با شبكهPSTN  بود و راهكار دیگر اولویت 

بخشي و  بهینه سازی شبكه باند پهن.
با توجه  به مثال فوق و همچنین کاهش چشمگیر 
نرخ رشد مشترکین شبكه ثابت تلفن در کشور، 
همچنین پتانسیل موجود و خواست مشترکین 
برای داشتن سرویس های جدید و سرویس های 
بان��د پهن در ایران، عالوه ب��ر آن، کاهش درآمد 
شرکت های مخابرات استانی و همچنین قدیمی 
بودن و فرسوده شدن بخش عمده ای از تجهیزات 
موجود و از سوی دیگر الزام شبكه های مخابراتی 
استانی به اعمال شبكه های مانیتورینگ، کنترلی، 
پایش هزینه درامد و تحمیل هزینه هاي گزاف 

به دلیل تنوع سوئیچ های موجود در شبكه های 
اس��تانی، راهكار اعمال این ط��رح ها بر مبنای 
نوآوری و توسعه شبكه بر اساسNGN  را بیش 
از پی��ش ضروری می نماید، ضم��ن اینكه ارائه 
سرویس یكنواخت و محدود برای مشترکین ثابت 
در شرایط فعلی به منزله رکود و سكون یک اپراتور 

در بین اپراتورهای بین المللی تلقی می شود. 
شرکت مخابرات ایران نیز حرکت در مسیر این  
موضوع پر اهمیت را شروع کرده است، اما با توجه 
به گستره شبكه مخابراتي کشور و اهمیت عدم 
اختالل در شبكه و همچنین منابع مالي سنگین 
مورد نیاز براي تكمیل این طرح ملي، الزم است 
تمامي منابع انساني متخصص، مدیریتي و مالي 
را با اس��تفاده از ظرفیت هاي داخ��ل و خارج از 

مجموعه به کار گیرد.
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یادداشت
ماه



یک استاد دانشگاه از آمریكا درجریان سخنرانی اش در یک کنفرانس 
علمی در ایران از اینكه لپ تاپ او چندین شبكه وای فای را شناسایی 
کرده اس��ت اظهار تعجب می کرد و می گفت که اصال فكر نمی کرده 

ایرانی ها بدانند وای فای یعنی چه!
حسن قش��قاوی معاون وزیر خارجه می گوید: »تاثیر سفر خارجی ها 
به ایران را در مذاکراتمان با طرف های خارجی مشاهده می کنیم. آن 
دس��ته از مقامات خارجی که پیش از این به ایران س��فر کرده اند در 
مذاکرات نرمی و عطوفت بیش��تر نش��ان داده و درك روشنی از ایران 
دارن��د آنها اغل��ب معتقدند دو ایران وجود دارد : ایرانی که در رس��انه 
های خارجی نش��ان داده می ش��ود و ایرانی که در روی کره خاکی و 

خاورمیانه وجود دارد«.
از این روایت ها زیاد شنیده ایم. تقریبا با تمام کسانی که با توریست ها 
سر و کار دارند صحبت که می کنیم متوجه تغییر نگرش و برداشت یا 
تصور آنها از ایران می شویم. در واقع گردشگری باعث شده است تا مردم 

کشورهای دیگر با واقعیت های ایران آشنا شوند.
تصویر ذهنی بس��یاری از مردم کش��ورهای غربی از ایران ، کامال توسط 
رسانه های غربی ساخته و پرداخته شده است. در این تصویر ذهنی، ایران 
عبارت اس��ت از کشوری عقب افتاده که مردمانش با شیوه های قدیمی 
زندگی می کنند اهل خشونت هستند و از فرهنگ و فناوری بویی نبرده 
اند، اما وقتی یک گردش��گر به ایران می آید با مشاهده اولین تصاویر در 

همان مسیر فرودگاه به هتل، آن تصویر ذهنی اش فرو می ریزد.
رس��انه ها قادر هس��تند دنیایی را برای مخاطبان خود بس��ازند که با 
 )Image Making( دنیای واقعی تفاوت دارد. تكنیک انگاره س��ازی
با ظرافت تمام توس��ط رسانه ها برای شكل دادن به افكار عمومی دنیا 
به کار گرفته می شود. دقیقا بر مبنای همین تصویر ذهنی نیز هست 
که سیاس��ت های کش��ورها درباره دیگران نیز شكل می گیرد. رسانه 
ه��ا ای��ن قدرت را دارند ک��ه تصویر عمومی از یک کش��ور را در ذهن 
مردمان دیگر کش��ورها بس��ازند. مثال تصویر مردم کشورهای غربی از 
ایران عمدتا توس��ط رسانه های غربی که تحت سلطه امپراطوری های 
بزرگ رس��انه ای شكل گرفته است که منطبق با واقعیت نیست. البته 
تصویر مردم ما نیز نسبت به کشورهای دیگر چندان منطبق بر واقعیت 
نیس��ت؛ چرا که این تصویر نیز توس��ط رسانه های ما شكل گرفته که 
با واقعیت های موجود آن کش��ورها به طور کامل سازگار نیست. مثال 
اگر وضعیت کش��ورهای اروپایی آن گونه که رس��انه ه��ای دیداری و 
ش��نیداری ما می گویند آنقدر فالکت بار است که مردمانش مرتبا در 
حال تظاهرات هس��تند، فس��اد مالی و اقتصادی در آن کشورها وجود 
دارد و سیاس��تمدارانش مردمی نیستند پس چگونه است که این همه 
پیش��رفت علمی و اقتصادی  در آن کشورها وجود دارد و ساختار آنها 

فرو نمی پاشد؟
واقعیت این اس��ت که گردش��گری و حضور بی واسطه در یک کشور 
بهترین راه ش��ناخت واقعیت های آن کشور است. فضای مجازی و به 

شبکه های اجتمـاعی، گردشگری و دیپلامسی عمـومی

ویژه شبكه های اجتماعی از آنجایی که رسانه های مردمی هستند ابزار 
خوبی برای معرفی یک کشور به دیگران هستند. رسانه های رسمی به 
دلیل وابس��تگی به ساختارهای قدرت نمی توانند چنین نقشی را ایفا 
کنند. بنابراین گسترش شبكه های اجتماعی می توانند نقشی بی بدیل 

در اصالح تصویر ذهنی دیگران از یک کشور ایفا کنند.
گردشگری در واقع رکن اصلی دیپلماسی عمومی است. در دیپلماسی 
عمومی به جای ارتباط میان دولت با دولت، ارتباط میان ملت با ملت 
شكل می گیرد. دیپلماس��ی سنتی، ارتباطات بین الدول و دیپلماسی 

عمومی، ارتباطات بین ملل است.
بعد از امضای توافق نامه وین، موج گس��ترده ای برای ورود گردش��گر 
ب��ه ای��ران در دنیا ش��كل گرفته  و پیش بینی می ش��ود که این موج 
فراگیرتر نیز بشود، اما برخی گروه ها در آمریكا مایل نیستند این نوع 
از ارتباطات شكل بگیرد و تصویر ذهنی مردم دنیا نسبت به ایران تغییر 
کند. آنها مایلند همان تصویری که رس��انه هایشان برای افكار عمومی 
دنیا از ایران س��اخته اند باقی بماند و با همین تصویر زندگی کنند. به 
همین دلیل برای کس��انی که بخواهند به ایران سفر کنند محدودیت 
وضع کرده اند. البته دیر یا زود مردم کشورهای مختلف متوجه واقعیت 
های ایران خواهند شد واقعیت هایی که نشان می دهد ایران کشوری 
متمدن با فرهنگی غنی و درخشان است و از خشونت و تروریسم بیزار 
است. ایرانی که مردمانی میهمان نواز دارد و مهمترین برند گردشگری 
ایران، مردمان مهربان و میهمان نواز ایرانی هستند. ایران نیز در تدارك 
ایجاد  و آماده س��ازی لوازم این میهمان داری و میهمان نوازی اس��ت 
و هیچ اقدام و تصمیمی، در عزمی ملی که ایران برای استقبال از این 

موج گسترده ایجاد شده است خللی وارد نخواهد کرد.

بعد از امضای 
توافق نامه 
وین، موج 

گسترده ای 
برای ورود 
گردشگر به 

ایران در دنیا 
شکل گرفته  
اما برخی گروه 
ها در آمریکا 
مایل نیستند 
این نوع از 
ارتباطات 

شکل بگیرد 
و تصویر 

ذهنی مردم 
دنیا نسبت به 
ایران تغییر 

کند. 

دکتر حمید ضیایی پرور
استاد دانشگاه و رییس مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی سازمان میراث فرهنگی، صن��ایع 

دستی و گردشگری
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ماهی که
گذشت

   لزوم تخصیص اعتبار برای توسعه 
زیرساخت های اینترنت سی تی قم

فضای مجازی باید منطبق بر اسالم باشد

  برخی احساس می کنند که اعمال حاکمیت 
در فضای مجازی همانند فضای جغرافیایی است

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور، با اشاره بر این که سیاست گذاری 
در فضای مجازی از جنس سیاس��ت گذاری تكنولوژی نیس��ت، بر عدم 
پاسخگویی سیاست هایی که بر اساس آن بخش هایی از تكنولوژی محدود 

می شوند، تاکید کرد.
به گزارش سیتنا، دکتر سید ابوالحسن فیروز آبادی در اولین نشست بین 
المللی سبک زندگی و سالمت؛ فرهنگ و فضای مجازی در دانشگاه تهران، 
گفت: ما باید در حوزه سیاست گذاری مشكالت را با توافق و اجماع حل 
کنیم البته اجماع کلی امكانپذیر نیست اما باید تا قبل از شكل گیری فضای 
مجازی به یک اجماع نسبی در تصمیم گیری ها دست یابیم؛ چرا که هر 

گونه عدم اجماع باعث عدم توفیق در سیاست گذاری می شود.
وی با اش��اره به این که  باید در دس��تگاه های حاکمیتی، درحاکمیت و 
همچنین میان دستگاه های حاکمیتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی 
از طریق فرایند مشارکت و با درك و شناخت مبتنی بر عقالنیت مجازی 
حرکت کنیم، افزود: باید مبانی روش��ن برای سیاست گذاری در فضای 
مجازی داشته باشیم. اسناد باالدستی و گزاره های مذهبی باید مورد توجه 
قرار گیرند، اما واقعیت این است که بعد از توافق نسبی باید مبانی ارزشی 

مشخصی برای این حوزه تعیین شود.
دکتر فیروزآبادی با بیان این که ذی نفعان کلیدی حوزه فضای مجازی باید 
شناخته شده و نقش مناسب به آنها داده شود، تاکید کرد: برخی احساس 
می کنند در سیاست گذاری ها می توانند هر آنچه در فضای جغرافیایی 
اعمال حاکمیت می شود در فضای مجازی هم انجام شود همچون شبكه 
های اجتماعی، اما آیا ش��بكه های اجتماعی در چارچوب سرزمینی ما 
شكل  گرفته و بازی می کند و آیا هر گونه اعمال سیاستی بر آنها می 

تواند عقالیی باشد.
وی با بیان این که در این حوزه ما مش��كالتی داریم که به دلیل ش��كل 
نگرفتن عقالنیت مجازی اس��ت، اظهار داشت: طیف های متعددی در 
فضای مجازی شكل گرفته که این طیف ها به صورت آینه ای از فضای 
واقعی اس��ت و فضای مجازی ابزار نبوده و تنها توانایی نیست و توانمند 
سازی هم دارد. یعنی انسانی که در فضای مجازی قرار می گیرد انسانی 
نیست که فضای حقیقی او بسط یافته باشد بلكه فضای مجازی باعث می 

شود انسان عالوه بر توانایی، توانمند هم شود و این انسان متفاوت است.
دکتر فیروزآبادی تاکید کرد: این فضا از خصایص فشردگی زمانی، مكانی و 
بصری برخوردار است و این باعث می شود که فضایی که ایجاد می شود 
به مراتب بزرگ تر از فضای حقیقی باشد البته آغاز آن از نقطه واقعی است 
ولی ادامه آن  وابستگی کمی به فضای حقیقی دارد و تفاوت در هنجارها، 
باورها و ارزش ها در این فش��ردگی ایجاد خواهد ش��د و ما را با تغییرات 

فرهنگی سریعتر از شرایط عادی مواجه می کند.
وی تصریح کرد: این فضا فضای فعالی است چون مبتنی بر شناخت 
و خرد است و بر همین اساس تعیین روابط بین عناصرآن به سادگی 

امكانپذیر نیست.

دبیر ش�ورای عالی فضای مجازی، گفت: شبکه ملی اطالعات 
بدون محت�وا عمال معنی ندارد. معنی ش�بکه با محتوای ملی 

است و ما تا زمانی که ابزارها و محتوای ملی نداشته باشیم، تهیه 
زیرساخت مستقل آورده ای ندارد.

به گزارش خبرنگار س�یتنا، ابوالحسن فیروزآبادی در نشست مشترک با 
مدیران حوزه های علمیه خواهران، اظهار داشت: سخت افزارهایی که توسط حوزه های علمیه خواهران 

برای فعالیت در عرصه فضای مجازی تهیه شده، از بهترین های دنیاست.
وی با بیان اینکه این ظرف می تواند مظروف بس�یار بزرگ تری داش�ته باش�د، ابراز امیدواری کرد که 

حوزه های علمیه خواهران با بهره مندی بیشتر از این مجموعه، بتوانند اقدامات رو به جلو داشته باشد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی، تحصیل هزاران طلبه علوم دینی در قم و نزدیک بودن این استان به 

پایتخت را از ویژگی هایی برشمرد که نقش قم را در تولید محتوا برجسته می کند.
وی افزود: اگر ایده ای که در امارات و برخی کشورها پیاده شده را پیگیری کنیم می توانیم مرکز اینترنت 

سی تی را در شهر قم ایجاد کنیم.
فیروزآبادی با اشاره به داشته های باالی علمی در قم و ظرفیت بهینه این شهر در تولید محتوا، تهیه 

زیرساخت های مرکز اینترنت سی تی را نیازمند اختصاص اعتبار مورد نیاز دانست.
وی اضافه کرد: در فضای مجازی می توانیم چت روم های تصویری چند رس�انه ای داش�ته باش�یم که 

تخصصی باشد و به زبان های مختلف تولید برنامه و محتوا کنیم.
به گفته دبیر ش�ورای عالی فضای مجازی، ثروت انس�انی در قم و قدرت تکنولوژیکی وجود دارد ولی 

مقداری همت و پول می خواهد تا این ایده پیاده سازی شود.
فیروزآبادی گفت: امیدواریم با همدلی دولت، ملت و حوزه های علمیه، این کار را به نشانه تمدن جدید 

اسالمی که مبتنی بر تکنولوژی فناوری اطالعات باشد، پایه گذاری کرد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینكه فضای 
مجازی حوزه ای است که مذهب باید در آن 
وجود داشته باشد، گفت: فضای مجازی 
باید منطبق بر اسالم باشد و البته کار 
در این زمینه سخت است و نباید 

کوتاهی کرد.
به گ��زارش خبرنگار س��یتنا، 
در  فیروزآب��ادی  ابوالحس��ن 
سومین نشست گروه های تبلیغ 
نوی��ن در س��الن همایش های 
بین المللی دفتر تبلیغات اسالمی 
ح��وزه علمیه قم، اظهار داش��ت: 
نزدی��ک به هفت میلی��ارد موبایل و 
دو و نیم میلیارد دس��تگاه رایانه در دنیا 
وجود دارد و انسانی وجود ندارد که در جیبش 

موبایل نداشته باشد.
فیروزآبادی اظهار داشت: متأسفانه بیش از ۹0 درصد مشترکین فضای مجازی 
در حوزه سرگرمی مشغول هستند و این به دلیل کمبود محتوا در این فضاست و فعالیت گروه های نوین 

تبلیغ در این باره می تواند بسیار مؤثر باشد.
وی افزود: ما و حوزه علمیه باید نقیصه های فضای مجازی را با اقدامات و تبلیغ در این باره جبران کنیم و 

فعاالنه در این فضا حضور داشته باشیم و مقام معظم رهبری نیز بر این مسئله تأکید کرده اند.
وی عنوان کرد: مخاطب ما در فضای مجازی، ایرانی است و می توانیم با زبانی مشترك و در قالب چند 

کلمه مطالب زیادی را منتقل کنیم.
وی بیان داشت: تغییر و تحول فرهنگی گسترده ای در فضای مجازی ایجاد شده به گونه ای که مسیحیت 
کلیسای خود را در این فضا راه اندازی کرده است. ما باید طراحی های متناسبی را در این فضا با ارائه 

تولیدات چندرسانه ای داشته باشیم.



  گسترش همکاری های ایران و چین 
در حوزه های ICT و ماهواره

 امکان خرید اینترنتی بین ایران و ارمنستان برقرار می شود

وعده واعظی برای رساندن فیبرنوری تا منازل از ابتدای 95

حمایت بانک ها از بخش خصوصی برای تحقق اقتصاد مقاومتی ضروری است
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وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات ایران در 
دی��دار با وزیر صنعت و فن��اوری اطالعات چین 
از گس��ترش همكاری های دو کش��ور در حوزه 
های ICT و ماهواره خبر داد و گفت: در شرایط 
 ICT جدید، همكاری با کش��ور چی��ن در حوزه

تحكیم می یابد.
به گزارش سیتنا، دکتر واعظی، با میائو وی وزیر 
صنعت و فن��اوری اطالعات چین دی��دار کرد و 
هدف از این نشس��ت را سیاستگذاری، حمایت و 
نظارت بر فعالیت شرکتهای ایران و چین عنوان 
کرد و اف��زود: همكاری ه��ای دوجانبه در حوزه 

های ICT و ماهواره دنبال می شود.
وزیر ارتباطات ایران بر گسترش روابط دو کشور 
پ��س از رفع تحریم ها تاکید کرد و افزود:  کمیته 
مشترکی برای پیگیری توافقات و مذاکرات میان 

دو کشور تشكیل می شود.
وی انتقال تكنول��وژی همراه با دانش فنی میان 
دو کشور را ضروری دانست و ادامه داد: همكاری 
در زمینه فیبرنوری، نرم افزار، زیرساخت از جمله 

محورهای مهم این نشست بود.
واعظی جذب سرمایه در حوزه ICT و استفاده از 
خط  اعتباری که کشور چین در اختیار ایران قرار 
داده اس��ت را ضروری دانست و ادامه داد: تالش 
می کنیم عالوه بر شرکتهای چینی که در زمان 
تحریم با ایران همكاری داش��ته اند شرکت های 

جدیدی به بازار افزوده شوند.

وزیر ارتباط�ات و فناوری اطالعات ایران و وزیر حمل و نقل و 
ارتباطات جمهوری ارمنس�تان، دو س�ند همکاری در زمینه 

تجارت الکترونیک، پست و چاپ تمبر مشترک امضا کردند.
به گزارش س�یتنا، دکت�ر واعظی پس از دی�دار با وزیر حمل 
و نق�ل و ارتباطات جمهوری ارمنس�تان و هیات هم�راه، در 
جمع خبرنگاران با تاکید بر روابط رو به گس�ترش دو کش�ور 
در ابعاد مختلف سیاس�ی، فرهنگی و اجتماعی، گفت:  اخیرا  
سیزدهمین کمیسیون مشترک دو کش�ور در ایروان برگزار 
ش�د و در آن چهار س�ند همکاری به امضا رس�ید که زمینه 
گس�ترش روابط را فراهم نمود. وی با اشاره به بررسی زمینه 
ه�ای همکاری در خصوص مخابرات، پس�ت، اینترنت و دیتا 
در س�طح گروه های کارشناسی دو کش�ور، افزود: در زمینه 
انتقال دیتا و اینترنت به توافقات خوبی دست یافتیم به طوری 
که حجم تبادل دیتای بین دو کشور به چهار برابر ارتقا یافته 
است.واعظی از تشکیل کمیسیون مشترک بین دو کشور خبر 
داد و گفت: در این کمیس�یون همکاری در خصوص اینترنت، 
پست، مخابرات و تجارت الکترونیک پیگیری و اجرایی خواهد 

شد.وی با اشاره به توافق در زمینه 
ارتباط مستقیم وزاری دو کشور، 

افزود: قرار شد سالی یک بار وزرای 
دو کش�ور در تهران و ایروان به تناوب 

همدیگر را مالقات و پیش�رفت برنامه ها را 
بررس�ی کنند. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با 

اشاره به برقراری ماهانه 300 هزار دقیقه مکالمه بین دو کشور 
گفت: در این نشست عالوه بر گسترش روابط پستی دو کشور 
بر افزایش روابط پست بین الملل نیز تاکید شد. همچنین در 
خصوص برگزاری نمایشگاه تمبر به توافق دست یافتیم.دکتر 
واعظی با اشاره به زمینه های متعدد همکاری پستی و تجارت 
الکترونیک بین دو کشور، گفت: امیدواریم زمینه خرید کاال از 
طریق اینترنت برای مردم دو طرف فراهم و توسط پست توزیع 

شود.
وی دس�تیابی به این مهم را الزمه توافق پست و پست بانک 
ایران با طرف مقابل و فراهم شدن مکانیزم تجارت الکترونیک 

بین دو کشور دانست.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، تاکید کرد: با 
توجه به مذاکره با شرکت های بزرگ برای ورود 
و سرمایه گذاری در پروژه فیبرنوری، امیدواریم 
رساندن فیبرنوری تا منازل و محل کار مردم از 

ابتدای سال ۹۵ آغاز شود.
به گزارش خبرنگار سیتنا، دکتر محمود واعظی 
در یكی از پس��ت ه��ای خود در ش��بكه های 

اجتماعی نوشت:
»فیبرن��وری یكی از محیط ه��ای انتقال داده 
با س��رعت باال اس��ت که امروزه از آن در موارد 
متفاوتی مانند شبكه های تلفن شهری و بین 
شهری، شبكه های رایانه ای و اینترنت استفاده می شود. وزارت ارتباطات تالش دارد با هدف افزایش سرعت و کیفیت انتقال 
اطالعات بین شهروندان، شبكه فیبرنوری را جایگزین شبكه سیم مسی فعلی کند تا مردم بتوانند همگام با پیشرفت های 
جهانی از تكنولوژی های تازه تری استفاده کنند. با توجه به مذاکره با شرکت های بزرگ برای ورود و سرمایه گذاری در این 

پروژه امیدواریم رساندن فیبرنوری به درب منازل و محل کار مردم از ابتدای سال ۹۵ آغاز شود«.

وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات با بیان اینكه اقتصاد 
مقاومتی اقتصاد مردمی اس��ت، اظهار کرد: برای تحقق 
اقتص��اد مقاومتی نیازمن��د حمایت بانک ه��ا از بخش 

خصوصی هستیم.
به گزارش خبرنگار سیتنا، دکتر محمود واعظی در حاشیه 
همایش بانكداری الكترونیک و نظام های پرداخت در پنل 
تخصصی با اشاره به اهمیت و جایگاه اقتصاد مقاومتی در 
دول��ت تدبیر و امید، گفت: دولت در دو محور هدف های 
بزرگی دارد، یكی از آن ها روابط خارجی و گس��ترش آن 
است که همین موضوع مقدمه ای بر محور دوم، اقتصاد 

مقاومتی و تحقق آن است.
واعظ��ی در مورد تحقق اقتصاد مقاومتی در کش��ور نیز 
توضی��ح داد: اقتصاد مقاومتی و سیاس��ت های کالن آن 

برای مقاوم سازی اقتصاد است نه اقتصاد سختگیرانه؛ که 
در مجمع تش��خیص مصلحت نظام نیز به صورت امری 
متوالی  بر روی سیاس��ت های مربوط به آن  بحث و کار 

شده است.
وی تاکید کرد: برای تحول در اقتصاد و اجرای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی که هدف دولت تدبیر و امید اس��ت نیاز 
به تحول در تمام کشور هستیم که این امر ابتدا باید در 

مجریان امر صورت بگیرد.
دکتر واعظی همچنین افزود: باید سیاس��ت خارجی به 
گونه ای باش��د که به اقتصاد و روابط آن و اجرای اقتصاد 
مقاومتی کمک کند زیرا اگر به ملزومات اقتصاد مقاومتی 
توجه نكنیم این سیاس��ت ها تنها یک انش���ای قشنگ 

است و ق��ابل اجرا نخواه��د بود.
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  رشد دو و نیم برابری فاوا از اقتصاد ملی 
در طول برنامه ششم توسعه

برون سپاری پروژه های تحقیقاتی پژوهشگاه ICT به 8 شرکت فعال بخش خصوصی

مذاکرات برای اجرای پروژه  شهر ICT پیام توسط دانشکده پست و مخابرات

  پرداخت تسهیالت به برگزیدگان 
پنجمین جشنواره فاوا

  هنوز یک مدل اقتصادی مناسب 
برای جویشگر بومی نهایی نشده است

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: انتظار رشد حداقل دو 
و نیم برابری فاوا  از اقتصاد ملی در طول برنامه ششم توسعه اقتصادی 

 ICT را با رش�د کسب و کارهای نوپا همراه با توسعه زیر ساخت های
در کشور داریم.به گزارش خبرنگار سیتنا،  مهندس جهانگرد در مراسم 

افتتاح مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا، اظهار 
داشت: میزان توسعه محتوا ، خدمات و کاربران هر یک از خدمات در سالهای اخیر 

ساالنه بیش از دو برابر رشد را تجربه کرده است.وی با تاکید بر تاثیرات  مستقیم و غیر فناوری اطالعات و ارتباطات در 
توسعه مشاغل کشور، گفت: در جهان به طور متوسط 13 هزار نوع شغل وجود دارد که این رقم در ایران تنها سه هزار 
نوع شغل بوده که ما امیدواریم با توسعه بخش فاوا به ارتقا انواع شغل های موجود در کشور کمک کنیم.وی ادامه داد: با 
ارتقا زیر ساخت های ارتباطی ، اطالعاتی و رگوالتوری و همچنین تکمیل زنجیره تجاری سازی کسب و کار های نو پا می 
توان تاثیر ICT  را در رونق کسب و کار ها و ایجاد مشاغل جدید سبب شد.رییس سازمان فناوری اطالعات ایران ایجاد 
مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا را در راستای اهداف سازمان در  حمایت از سرمایه گذاری 
بخش خصوصی فناوری اطالعات عنوان کرد و گفت: پاسخگویی به نیاز اعضای زنجیره ارزش اکوسیستم استارت آپ ها 
ی فاوا و الگو قرار دادن آن به عنوان مدلی کاربردی و قابل الگو برداری را از طریق یک مدل توسعه پذیر و تکرار پذیر 

دنبال می کنیم.

رییس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات،گفت: در جهت ارتباط گیری موثر 
با مراکز علمی، دانش��گاهها و ش��رکتهای دانش بنیان، پروژه های تحقیقاتی 

پژوهشگاه به ۸ شرکت فعال در بخش خصوصی برون سپاری می شود.
به گزارش سیتنا، دکتر محمد خوانساری درباره  تقویت ارتباط با دانشگاهها، 
مراکز علمی و شرکت های دانش بنیان، در حوزه ICT، گفت: برون سپاری 
پروژه های تحقیقاتی پژوهش��گاه به ۸ ش��رکت فعال در بخش خصوصی، 

همكاری با ١0 دانش��گاه کش��ور در قالب قرارداد همكاری پژوهشی، انعقاد 
چهار توافقنامه همكاری با ش��رکتهای دانش بنیان در راس��تای تجاری سازی 

دستاوردهای پژوهشی پژوهشگاه ازجمله این فعالیت هاست.
وی، به برگزاری فراخوان های متعدد در جهت انجام طرح های کالن پژوهشگاه از جمله طرح جویشگر، توسعه فاوای 
روستایی، اینترنت اشیا و ... با مشارکت و اولویت بخش خصوصی و دانشگاه ها اشاره کرد و افزود:  تجهیز، به روزرسانی 
و توسعه ١4 آزمایشگاه تایید نمونه و تخصصی فاوا در دانشگاه ها، راه اندازی و توسعه ۸ آزمایشگاه آپا در دانشگاه های 

برتر کشور از دیگر فعالیت های پژوهشگاه است.

رئیس شورای راهبری جویشگر 
بوم��ی، ب��ا بی��ان اینك��ه 

برای  طرح های متفاوتی 
جویشگر بومی از سوی 
ذینفعان دریافت ش��ده 
است، گفت: هنوز یک 

مدل اقتصادی مناس��ب 
برای جویشگر بومی نهایی 

نشده است.
به گزارش س��یتنا، خس��رو سلجوقی، 

وضعیت اقتصادی جویش��گرهای موجود را حس��اس 
خطاب کرده و حمایت س��ریع در ای��ن مرحله را الزم 
دانس��ت و افزود: اگر حمایت در زمان مناسب و با مدل 
مناسب صورت نگیرد ممكن است که بازیگران صدمه 
ببینن��د.وی با اعالم اینكه ش��ورای راهبری حمایت از 
جویشگرها را به شكل موقت و از طریق مسابقه و انتخاب 
بهترین ها از طریق شاخص های شفاف و قابل اندازه گیری 
آغاز خواهد کرد، گفت: امروز اگر پروژه های مهمی نظیر 
جویشگرهای متنی مورد حمایت قرار نگیرند، ادامه این 

خدمات دچار خطرپذیری خواهد شد.
رئیس شورای راهبری با تأکید بر خرد جمعی در نهایی 
س��ازی یک مدل اقتصادی مناس��ب در جویشگرهای 
بومی، گفت: در طرح جویشگر فرض بر این خواهد بود 
که شرکت ها با خدمات متفاوت در کنار هم قرارگرفته 
و زیرساخت مناسبی برای طرح جویشگر بومی فراهم 

شود.

دبیر وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات 
و فن��اوری اطالع��ات، از پرداخ��ت 
تس��هیالت به بی��ش از ۸0 درصد 
برگزیدگان جشنواره پنجم ارتباطات و 
فناوری اطالعات که متقاضی دریافت 

تسهیالت از محل اعتبارات وام وجوه اداره 
شده بودند، خبر داد.

به گزارش سیتنا، دکتر حسین صمیمی مدیرکل توسعه 
فناوری و صدور خدمات فنی - مهندسی و دبیر وام وجوه 
اداره شده وزارت ارتباطات، افزود: با توجه به این که یكی از 
امتیازات برگزیدگان جشنواره فاوا، امكان استفاده از وجوه 
اداره ش��ده بود، تاکنون به ۸ ش��رکت برگزیده پنجمین 
جش��نواره ف��اوا در مجموع بی��ش از ١١0 میلیارد ریال 

تسهیالت پرداخت شده است.
صمیم��ی در ادامه بر جدیت و اهتم��ام این وزارتخانه بر 
حمایت از ارتقا و توسعه کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات 
کشور و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور 
خدمات فنی و مهندس��ی در زمینه ICT ، تأکید و ابراز 
امیدواری کرد: تس��هیالت جدیدی نیز برای برگزیدگان 

ششمین جشنواره فاوا در نظر گرفته خواهد شد.

در دیدار مدیرعامل شرکت خدمات هوایی پیام از دانشكده 
پست و مخابرات، زمینه های همكاری متقابل بررسی و 
طرفین بر توسعه روابط و تعریف فعالیت های مشترك 

تاکید کردند.
به گزارش سیتنا، در این دیدار دکتر یزدانیان، سرپرست 
دانش��كده پس��ت و مخابرات، با اش��اره به ظرفیت ها و 
توانمندی های موجود در دانش��كده برای برگزاری دوره 
های آموزش��ی کوتاه مدت و بلندمدت و همچنین فرصت های مناس��بی که مجموعه فرودگاه پیام در حوزه صنعت، 
بازرگانی، حمل و نقل بین المللی و مباحث فنی و اجرایی خود دارد، اعالم آمادگی دانشكده برای طراحی و اجرای برنامه 
های آموزشی در حوزه های مختلف، به ویژه در مباحث حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات را مطرح کرد.وی همچنین 
تاکید کرد: دانشكده عالوه بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی، در زمینه راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه های تخصصی و 
تایید نمونه نیز توانمندی های بسیاری دارد که با توجه به ظرفیت های ورود و خروج کاال از گمرك مستقر در فرودگاه 

بین المللی پیام می توانیم در این حوزه نیز همكاری مشترك داشته باشیم.
در ادامه، مختاری، مدیرعامل شرکت خدمات هوایی پیام نیز به تشریح فرآیند طرح جامع مطالعات راهبردی فرودگاه پیام 
که پیشتر در سه بخش »منطقه ویژه«، »فرودگاهی« و »شهر ICT« مدنظر بوده و اکنون مراحل مطالعاتی و اجرایی آن 
با تاکید بر تعریف بسته های اقتصادی در دست اقدام است پرداخت و اظهار امیدواری کرد با توجه به تاکیدات مبنی بر 

استفاده از توان، دانشكده در ادامه به عنوان مدیر اجرایی، مراحل پیاده سازی طرح مذکور را انجام دهد.
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  ظرفیت ویژه مخابرات 
برای استفاده از فرصت بی بدیل فضای مجازی

همکاری کارشناسان کره جنوبی برای بازسازی شبکه مخابرات ایران

لزوم حضور قدرتمند شرکت مخابرات برای کسب رضایت ذی نفعان در رقابت با FCPها

ماهی که
گذشت

  بازپس گیری سیم مسی از 
مخابرات با یک بند ممکن نیست

سرپرست شرکت مخابرات ایران با اشاره به لزوم مدیریت فضای مجازی، نشر 
معارف دینی، انسانی و علمی را ظرفیت ویژه مخابرات برای استفاده از فرصت 

بی بدیل این فضا در عصر حاضر عنوان کرد.
به گزارش س�یتنا، مهندس دهناد افزود: رشد و پیشرفت نرم افزاری و سخت 

افزاری فناوری اطالعات و ارتباطات، به ویژه در 15 سال اخیر بسیار بی سابقه بوده 
است، اما مساله مهمتر، برنامه ریزی برای استفاده از فرصت های بی بدیل این فضا برای 

نشر ارزش های انسانی دینی و علمی است.  
وی گفت: به موازات پیشرفت امکانات، ضریب افزایش کاربران نیز به صورت فزاینده ای رشد کرده است. در حال حاضر تنها 
شبکه اجتماعی تلگرام در ایران 14 میلیون کاربر دارد که میانگین استفاده آن ها از این شبکه احتماال بیش از 2 ساعت برای 

هر نفر در روز است، یعنی چندین برابر تماشای تلویزیون.
سرپرست شرکت مخابرات ایران در همین زمینه اظهار کرد: امروز میدان ظرفیت های فرهنگی تغییر کرده است، شورای 
انقالب فرهنگی در این زمینه باید بسیار هوشیارانه عمل کند و مدیریت فضای مجازی در سطح کشور و جهان اسالم را بر 

عهده بگیرد.
وی افزود: شبکه های اجتماعی برای عبور از مرزهای جغرافیایی به گذرنامه و روادید نیاز ندارد. بنابراین، برخوردهای سلبی 

پلیس فتا با جرایم و تهدیدهای فضای مجازی، ضروری و قابل تقدیر است.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران از خریداری برخی تجهیزات مورد نیاز برای توسعه شبكه 
مخابرات و همكاری کارشناسان کره جنوبی برای بازسازی شبكه خبر داد.

به گزارش ایرنا ، دکتر زارعیان با بیان اینكه خرید تجهیزات مورد نیاز توسعه شبكه 
با برگزاری چند مناقصه داخلی و خارجی انجام گرفت، افزود: اکنون برخی از این 
تجهیزات وارد شده و در سه استان خراسان رضوی، فارس و آذربایجان به بهره 

برداری رسیده است. در این استان ها کار بازسازی و توسعه آغاز می شود.
وی گفت: نصب این تجهیزات نوین کمک خواهد کرد تلفن های این سه استان 

به فناوری های تازه مجهز شود و نیازهای مردم برای دسترسی بهتر و بدون مشكل 
به اینترنت را برآورده کند.دکتر زارعیان تاکید کرد: برخی تجهیزات مورد نیاز مرکزهای 

مخابراتی برای ارائه اینترنت پرسرعت )ADSL( از سوی مخابرات خریداری شده است که 
پس از تحویل آنها، کار نصب تجهیزات آغاز خواهد شد.

وی بر همكاری شرکت مخابرات ایران با دیگر ارائه دهندگان خدمات اینترنت تاکید کرد و افزود: تجهیزاتی که این شرکت 
فراهم می کند به سایر ارائه دهندگان خدمات کمک خواهد کرد به شیوه مطلوب تری نیاز مشترکان خود را برآورده کنند.
دکتر زارعیان بازسازی شبكه را از دیگر برنامه های شرکت مخابرات ایران عنوان کرد و افزود: تجربه کشور کره در این زمینه 

بررسی شده است و کار بازسازی شبكه با بهره مندی از نظر کارشناسان این کشور بزودی اجرا می شود.
وی با اشاره به اینكه ،تاکنون نشست های زیادی با کارشناسان کره جنوبی برگزار شده است، گفت: برای بازسازی شبكه 
تلفن ثابت طبق پیش بینی ها باید تا سال ١3۹7، مبلغ 42 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شود؛ بنابراین دولت باید با 

تعدیل تعرفه ها در بخش تلفن ثابت اجازه سرمایه گذاری در این حوزه را بدهد.

معاون تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران به حضور اپراتورهای جدید FCP در بازار 
رقابت اشاره کرد و گفت: در این شرایط لزوم حضور قدرتمند شرکت مخابرات ایران 

برای کسب رضایت ذی نفعان خود همواره راهبرد اصلی این شرکت بوده است.
به گزارش سیتنا، بابک تراکمه در مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت مخابرات 
استان گلستان، از طراحی نسل جدید شبكه تلفن ثابت، انتقال و IP کشور با حضور 
مشاورین مجرب بین المللی خبر داد و گفت: عملیات اجرایی آن نیز در حال انجام 

است.
وی به ابالغ هیات مدیره ش��رکت مخابرات مبنی بر یكپارچه سازی مدل عملیاتی 
خود در کل کشور اشاره کرد و گفت: حذف موازی کاری ، چابک سازی سازمانی، وحدت رویه کشوری و مدیریت یكپارچه 

مشتریان بخشی از دستاوردهای این یكپارچه سازی مدل عملیاتی شرکت خواهد بود.
وی به حضور اپراتورهای جدید FCP  در بازار رقابت اشاره کرد و گفت: در این شرایط لزوم حضور قدرتمند شرکت مخابرات 

ایران برای کسب رضایت ذی نفعان خود همواره راهبرد اصلی این شرکت بوده است.

رئیس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس 
گفت: درج یک بند در برنامه شش��م ب��رای رفع انحصار 
سیم مسی، حوضچه ها، داکت ها و دکل ها کافی نیست 
و سازوکار این موضوع باید در مجلس و طی تصویب برنامه 

ششم نهایی و مصوب شود.
به گزارش سیتنا، در متن برنامه ششم توسعه آمده: سرمایه 
گذاری، مالكیت و مدیریت بر زیرساخت شبكه دسترسی 
ثابت ارتباطات و فناوری اطالعات کشور و زیرساخت های 
دارای قابلیت استفاده مشترك برای کلیه اپراتورها  از 
قبی��ل کانال ها، حوضچه ها، داکت ها، دکل ها جزو 
مصادیق انحصار است و دولت مكلف است به منظور 
ایجاد دسترسی برابر نس��بت به انتزاع آن از شرکت 
مخابرات ای��ران و اپراتورهای فعال اق��دام و در قالب 
شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی 
س��اماندهی کند که امكان ایجاد انحصار ب��رای اپراتور یا 
اپراتورها در اس��تفاده از شبكه های مذکور فراهم نباشد. 
بر این اس��اس دولت مكلف شده که جزییات و مصادیق 
موارد مذکور، ترکیب، میزان و ویژگی سهم دولت )سهام 
کنترلی(، اپراتورها و سایر بخش های غیر دولتی در شرکت 
مذک��ور و تعیین تكلیف تمامی ام��ور مرتبط مندرج در 
این بند، جهت انتقال از بخش غیر دولتی یا سازماندهی 
جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان 
مدیریت و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به تصویب 

هیات وزیران برساند.
در همی��ن رابطه دکت��ر مهدی فقیه��ی در گفت وگو با 
خبرگزاری فارس، اظهار داشت: این بند به دالیل مشكالت 
پیش آمده پس از واگذاری ش��رکت مخابرات دیده شده 
اس��ت.وی افزود: پس از واگذاری ش��رکت مخابرات ایران 
به بخش خصوص��ی برخی امكانات که جز موارد انحصار 
شناخته می شد به همراه مخابرات فروخته شد که وزارت 
ارتباطات با قید این بند در برنامه ششم در صدد است این 

امكانات انحصاری را به دولت بازگرداند.
فقیهی گفت: ایجاد یک شرکت دولتی برای رفع انحصار 
پیش��نهاد اولیه خوبی اس��ت اما باید کار بیش��تری روی 

پیشنهاد انجام شود.
وی تاکی��د کرد: درج یک بند در برنامه شش��م برای رفع 
انحصار و بازگرداندن سیم مسی، حوضچه ها، داکت ها و 
دکل ها کافی نیست و سازوکار این موضوع باید در مجلس 

و طی تصویب برنامه ششم نهایی و مصوب شود.



  افزایش سایت های وای فای آفلودینگ 
همراه اول به 7500 سایت تا پایان امسال

  رومینگ ایرانسل به روی مشترکان 
دو اپراتور دیگر بسته است!

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار گفت: در نظر داریم با توسعه حدود 
7500 سایت وای فای آفلودینگ تا پایان سال، دسترسی مشترکان مان 

به خدمات وای فای همراه اول را برقرار کنیم.
وحید صدوقی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره برنامه اپراتور اول 

ارتباطی برای ارائه خدمات وای فای عمومی اظهار کرد: بیشتر تمرکز ما روی 
ارائه خدمات وای فای آفلودینگ )Wifi Offloading( اس�ت و همانطور که 

قبال هم گفته ایم در نظر داریم تا تعداد س�ایت های این بخش را به حدود 7500 تا 
پایان سال برسانیم.وی عنوان کرد: در حال حاضر بسیاری از منازل دارای سرویس اینترنت پرسرعت هستند که از این 
بستر استفاده خواهیم کرد تا وای فای همراه اول را به مشترکان ارائه دهیم. البته این کار نیازمند طراحی سوئیچی یکپارچه 
برای مشترکان ثابت و سیار است تا  از این طریق با تغییر مکان قابل شناسایی از طریق سیم کارت به صورت خودکار باشند.

مدیرعامل همراه اول درباره نحوه بکارگیری این تکنولوژی در اماکن عمومی پرتردد، گفت: در فضاهای داخلی )زیرسقف( 
این اماکن مانند سالن های انتظار و ترانزیت ترمینال های مسافربری هوایی و زمینی پوشش را از طریق Smart Cellها 
برقرار می کنیم که در این زمینه هم برنامه های توسعه ای مشخصی داریم. او افزود: »اسمارت ِسل ها« بیشتر جهت تقویت 
پوشش Indoor به کار می رود و با توجه به شبکه گسترده ای که در کل کشور داریم، توسعه تکنولوژی های جدید را در 

نقاط و اماکن خاص طبق برنامه توسعه ای و اقتصادی پیش خواهیم برد.

پوشش نسل چهارم رایتل در تهران، کرج و بوشهر با 270 آنتن

نقض حریم خصوصی مشترکان در طرح اعالم مکان ایرانسل؟!

مدیرعامل اپراتور سوم تلفن همراه، گفت: در حال حاضر توانسته ایم شهرهای 
تهران، کرج و بوشهر را تحت پوشش شبكه ی نسل چهارم رایتل قرار دهیم 
و در مجموع بالغ بر 270 آنتن  نسل چهارم در این شهرها نصب کرده ایم که 
از این تعداد بالغ بر ١30 آنتن در تهران نصب شده است.مهندس سید مجید 
صدری در گفت وگو با خبرنگار س��یتنا، در خصوص وضعیت توسعه  شبكه  
LTE رایتل، گفت: برنامه ی ما بر آن است که تا پایان سال جاری در ١۵ شهر 

نسل چهارم را ارائه دهیم.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با مجوز موقتی که از طرف سازمان تنظیم 

مقررات به ما داده شده است توانسته ایم شهرهای تهران، کرج و بوشهر را تحت پوشش شبكه  نسل چهارم رایتل قرار 
دهیم. وی ادامه داد: در مجموع بالغ بر 270 آنتن  نسل چهارم در این شهرها نصب کرده ایم که از این تعداد بالغ بر ١30 

آنتن در تهران نصب شده است.
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ماهی که
گذشت

مدتی پیش اپراتور دوم تلفن همراه در قالب تبلیغات خود 
از ارائه سرویس��ی برای اعالم آدرس فرد تماس گیرنده 
خبر داد که این مسئله پیش از همه بحث امنیت و نقض 

حریم خصوصی افراد را در ذهن ایجاد می کرد.
به گزارش ایس��نا، این روزها با گس��ترش دسترسی به 
گوشی های هوشمند نرم افزارهای مختلفی برای اعالم 
موقعیت جغرافیایی و آدرس افراد ارائه شده و در برخی 
از این نرم افزارها مانند وایبر، فرد در صورت عالقمندی 
می تواند موقعیت جغرافیایی خود را به صورت آنالین 
در معرض دید آش��نایانش قرار دهد، اما این موضوع به 
انتخ��اب خود فرد اتفاق افتاده و بدون رضایت او چنین 

امكانی وجود ندارد.
با این حال مدتی است در تبلیغات ایرانسل در سایت های 
مختلف، طرحی مشاهده می شود که در قالب آگهی های 
آن اینگونه عنوان می شود که اگر مایل هستید بدانید 
موقعیت جغرافیایی فردی که با شما تماس می گیرد از 

چه قرار است عدد ١6 را به 707376 پیامک کنید.
پس از انجام این روند، اپراتور با ارس��ال پیامكی به خط 
شما اعالم می کند: »ش��اید عجیب باشه اما به کمک 

تكنولوژی میشه به راحتی و به سادگی از مكان فردی که 
باهامون تماس گرفته با خبر شیم. اما چطوری؟ پیامک 

بعدی را ببینید... .«
همچنین در انتهای این پیامک به ش��ما بابت ورود به 
س��رویس چه جوری-شهروندی خوشامد گفته شده و 
اینگونه اعالم شده است که هزینه هر پیام ١20 تومان 
خواهد بود و برای لغو س��رویس شما می توانید L١6 را 

ارسال کنید.
در مرحله بعد شما پیامكی دریافت می کنید که در آن 
آدرسی اینترنتی به شما داده می شود تا برای فعال سازی 
این س��رویس به لینک مربوطه مراجعه کرده و یا از کد 

دستوری مربوطه استفاده کنید.
وقتی بحث فعال س��ازی و اس��تفاده از چنین سرویس 
های��ی به خصوص از س��وی یک مرج��ع معتبر مانند 
اپراتور رسمی مطرح می شود اولین نكته ای که به ذهن 
فرد می رس��د بحث امنیت اطالعات کاربران در شبكه 
اپرات����ور و نقض حریم شخصی است. موضوعی که به 
نظر می رس��د طبق قوانین نباید اجازه آن به اپرات���ور 

داده شده باش����د. 

با گذش��ت بی��ش از یک س��ال و نیم از اج��رای طرح 
رومینگ ملی )رومینگ بین اپراتورهای موبایل کشور(، 
ظاهرا جلوی اجرای این طرح از س��وی برخی اپراتورها 

گرفته شده است.
به گزارش تس��نیم، بحث رومینگ مل��ی به مصوبه ای 
برمی گردد که کمیس��یون تنظیم مق��ررات ارتباطات 
سال ۹0 در ارتباط با استفاده متقابل از شبكه اپراتورها 
تدوی��ن کرد و بر اس��اس آن اپراتورهای س��یار موظف 
ش��دند خدمات رومینگ ملی را بر حس��ب درخواست 

اپراتور دیگر در اختیار آن قرار دهند.
اس��فندماه ۹2 نی��ز نوعی بازنگ��ری در مصوبه قدیمی 
صورت گرفت و در قالب مصوبه ١۸6 اپراتورهای س��یار 
غالب ملزم ش��دند خدمات رومینگ ملی را بر حس��ب 
درخواس��ت اپراتور س��یار غیرغالب در اختیار آنها قرار 

دهند.
از آن حی��ث ک��ه یكی از پیش ش��رط های اصلی ورود 
اپراتوره��ای اول و دوم موبایل به حوزه خدمات نس��ل 
سوم و چهارم، موافقت با اجرای این طرح سراسری بود، 
هر دو اپراتور از اجرای آن استقبال کرده و دریچه های 
ارتباطی ش��بكه خود را ب��ه س��مت اپراتورهای دیگر 

گشودند.
ح��ال با گذش��ت بیش از یک س��ال و نی��م از اجرای 
ای��ن طرح ملی، ظاهرا جلوی اجرای آن توس��ط برخی 
اپراتورها گرفته ش��ده اس��ت؛ اگر از جمله مش��ترکان 
رایتلی هس��تید که در نقطه ای ب��دون آنتن قرار دارید 
اما برخالف فول آنتن بودن مش��ترکان ایرانس��ل، روی 
ش��بكه این اپراتور روم نمی شوید! باید گفت که ظاهرا 
دیگر خدمات رومینگ برای رایتل از س��وی این اپراتور 

ارائه نمی شود.
موض��وع زمانی مش��خص می ش��ود ک��ه گزارش های 
مش��ترکان رایتل در ارتباط با عدم امكان اس��تفاده از 
ش��بكه ایرانس��ل در مواقع کمبود آنتن رایتل، بیش از 

پیش می شود.
در حالیكه مدت ها از اجرای این طرح می گذرد و تقریبا 
توجه رسانه ها از آن برداشته شده، ظاهرا اپراتورها بعد 
از دریافت پروانه های نس��ل سوم و چهارم دیگر دنبال 
ادامه دادن پیش نیازهای دریافت این پروانه ها نیستند.



  از حضور شرکت های ایرانی در چین
 حمایت می کنم

  افزایش ظرفیت IP جهانی با توافق 
شرکت زیرساخت و اسپارکل ایتالیا

راه اندازی تلویزیون اینترنت آیو با حمایت فناپ و سام سرویس
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ماهی که
گذشت

وزیر صنعت و فناوری اطالعات چین در دیدار با وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات ایران بر بازار متقابل شرکت های چینی 
و ایران�ی تاکید کرد و گفت: با رفع تحریم ها فضای ارتباط 

درحوزه ICT با ایران رقابتی می شود.
به گزارش خبرنگار سیتنا، میائووی بر همکاری همه جانبه با 

ایران در حوزه ICT تاکید کرد و افزود: از حضور شرکتهای 
ایرانی در چین حمایت می کنم.

وی با اش�اره به تاریخ و تمدن کهن دو کش�����ور ادامه داد:  
امضاء س�ندهای مختلف همکاری میان دو کشور در زمینه های 

مختل�ف از جمله  ICT و فضا، پیش�رفت روابط دو کش�ور را در پی 
دارد.

وزیر صنعت و فناوری اطالعات چین با بیان اینکه این کشور در زمینه ICT با رشد مثبت  مواجه بوده است، ادامه داد: 
چین حتی در زمان تحریم، با ایران روابط نزدیک داشت و با برداشتن تحریم ها، فضای همکاری و توسعه  برای بسیاری 

از شرکتهای جدید،  فراهم می شود.
وی بر حمایت از حضور شرکتهای چینی در ایران تاکید کرد و افزود: همواره  بازار چین برای ایران باز است.

با توافق میان ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت و شرکت 
اسپارکل که در خالل سفر ریاست جمهوری به ایتالیا رخ 
داد، شرکت ارتباطات زیرساخت قادر خواهد بود ترافیک 
بیشتری را  از بسترهای IP داخلی به کشورهای همسایه 

و پس از آن به شبكه جهانی مخابرات هدایت کند.
به گزارش سیتنا، در جریان سفر حسن روحانی به ایتالیا، 
مدیران ارشد دو شرکت ارتباطات زیرساخت و اسپارکل 
به نمایندگی از بخش مخابرات دو طرف، با امضای یک 
تفاهم نامه همكاری در جهت توسعه ظرفیت IP اقدام به 

تاسیس یک مرکز IP Pop در تهران خواهند کرد.
با امضای این تفاهم نامه شرکت ارتباطات زیرساخت قادر 
خواهد بود ترافیک بیشتری را از بسترهای IP داخلی به 
کشورهای همسایه و پس از آن به شبكه جهانی مخابرات 

هدایت کند.
با اجرای این طرح، دسترسی شرکت ارتباطات زیرساخت 
به لینكهای جهانی تحت مدیریت شرکت اسپارکل فراهم 
شده و کیفیت پهنای باند دریافتی این شرکت ارتقا خواهد 

یافت.
الس��اندرا تالوتا، مدیرعامل ش��رکت اس��پارکل با  ابراز 
خشنودی از امضای این تفاهم نامه، گفت: این تفاهم نامه، 
دسترسی ایران به خدمات جهانی اینترنت را فراهم کرده 
و ایران را به یكی از تامین کنندگان پهنای باند با کیفیت 

منطقه ای تبدیل می کند.
مهندس محمد جواد آذری جهرمی، عضو هیات مدیره 
شرکت ارتباطات زیرساخت نیز در خصوص این تفاهم 
نامه، گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت در راستای ارتقای 
س��طح کیفی ارائه خدمات اینترنتی در درگاههای بین 
المللی و نقاط مرزی با کشورهای همسایه به دنبال آن 
اس��ت تا با افزایش ظرفیت IP داخلی، اقدام به توسعه 

ظرفیت شبكه بین الملل خود نیز نماید.
گفتنی است؛ شرکت اسپارکل ایتالیا از جمله سرویس 
دهندگان برتر مخابراتی اروپا است و از یک سو مدیریت 
لینكهای بین المللی در اتصال مخابراتی جنوب اروپا به 
ش��مال آفریقا و از جنوب آسیا به شرق آسیا را از سوی 

دیگر عهده دار است.
تعامل و همكاری دوجانبه شرکت ارتباطات زیرساخت 
به عنوان نهاد حاکمیتی مخاب��رات و ارتباطات ایران با 
این ش��رکت برجسته بین المللی منجر به تقویت توان 
مخابراتی ایران در سطح منطقه و سپس در بعد بین الملل 

خواهد شد.  

آیو یكی از پنج تلویزیون اینترنتی است که با دریافت مجوز 
رسمی IPTV/OTT  از سازمان صداوسیما ارائه سرویس 
به کاربران را آغاز کرده است. این برند محصول کنسرسیوم 
باران تلكام اس��ت که از همكاری ش��رکت های فناپ، آریا 

همراه، سام سرویس و ایران برنا تشكیل شده است.
کیوان جامه بزرگ، مدیرعامل شرکت باران تلكام در نشست 
مطبوعاتی، گفت: باران تلكام پس از تالشی پنج ماهه اقدام به 
عرضه عمومی خدمات تلویزیون مبتنی بر پروتكل اینترنتی 
می کند و سرویس خود موسوم به »آیو« را در اختیار تمامی 
هموطنان قرار می دهد، اما الزمه دریافت خدمات تلویزیون 
مبتنی بر پروتكل اینترنتی، داشتن اینترنت پرسرعت ۵١2 

مگابیت برثانیه است. 
aionet. به گفته وی، مردم با ثبت نام از طریق وبس��ایت
ir می توانند صاحب حساب کاربری شوند و برای دریافت 

ستاپ باکس آیو )آیوباکس( اقدام کنند.
امكان دریافت برنامک آیو نیز برای دارندگان سیستم عامل 
اندروید روی کافه بازار و گوگل پلی وجود دارد، اما دارندگان 
آیف��ون هم می توانند برای دانلود این برنامک اقدام کنند. 
کاربران ویندوزفون نیز می توانند حداکثر تا پایان سال از 
خدمات آیو بهره ببرند. دارندگان تلویزیون های هوشمند 
سامسونگ نیز بدون نیاز به دریافت گیرنده دیجیتال آیو، 
امكان اس��تفاده از خدمات تلویزیون اینترنتی را خواهند 
داشت.مدیرعامل باران تلكام معتقد است که تا پایان امسال 
دست کم ۵00 هزار کاربر می توانند از طریق تلویزیونهای 
هوشمند، تبلت، لپ تاپ و گوشیهای تلفن همراه خود به 

خدمات آیو دسترسی داشته باشند.

او با اش��اره به اینكه ستاپ باکس های آیو بی نیاز از انجام 
تنظیمات اند، گفت: منتظر تایید تعرفه گذاری ستاپ باکس 
از سوی سازمان صدا و سیما هستیم. از طرف دیگر، خدمات 
پایه ما نیز به صورت رایگان عرضه میشود اما تعرفه گذاری 
س��رویس های تكمیلی و خدمات ارزش اف��زوده در حال 
نهایی شدن اس��ت.به گفته وی، در حال حاضر 2١ دفتر 
در ١۵ اس��تان خدمات نصب، راه اندازی وخدمات پس از 
فروش آیوباکس ها را ارائه می کنند. شماره 02١۸۹۵١۸ 
نیز به عنوان مرکز تماس این شرکت، عملیات ثبت نام و 

پاسخگویی به مشترکین را انجام میدهد.
او ادامه داد: با توجه به شرایط زیرساختی موجود، می توانیم 
خدمات خود را در حال حاضر به س��ه میلیون مش��ترك 
عرضه کنیم اما در سالهای آتی امكان بهره برداری از حجم 

بیشتری مشترك را خواهیم داشت.
مدیرعام��ل باران تلكام همچنین گف��ت: توجه صرف به 
مباحث زیرساختی، مجال توسعه این خدمات را طی پنج 
سال گذشته از ایرانیان گرفت، اما در شرایط کنونی و با بهره 
گیری از  فناوریOTT میتوان این محدودیتها را کنار زد و 
با کیفیتی مناسب اقدام به پخش محتوا برای کاربران کرد.

او همچنین خبر از تعامل جدی باران تلكام با تولیدکنندگان 
محتوا داد و افزود: تا پایان امس��ال دس��ت کم هزار عنوان 
محت��وای صوتی و تصویری را به صورت رایگان در اختیار 
م��ردم قرار خواهیم داد. همچنی��ن تمامی کاربرانی که تا 
پایان امسال برای دریافت خدمات آیو اقدام کنند می توانند 
برای مدت سه ماه از کلیه خدمات آیو به طور رایگان بهره 
مند شوند.در شرایط فعلی، کاربران آیو می توانند به کلیه 
محتواهای پخش شده صدا و سیما تا 72 ساعت پیش به 
طور رایگان دسترس��ی یابند و مدیریت زمان را در اختیار 
بگیرند. ویژگی دیگر این س��رویس، امكان ذخیره سازی 
محتوا روی »ابر آیو« است. ابر آیو فضایی پنج گیگا بایتی را 
در اختیار کاربر می گذارد و به وی مجال ذخیره برنامه های 
درحال پخش، پخش شده و حتی برنامه هایی که در آینده 

پخش می شوند را می دهد.
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بانکداری
الکترونیک

مدیرعامل بانک ش��هر بر اس��تفاده 
بهینه از فضای پس از اجرای برجام 
در ح��وزه خدمات بانكی بین المللی 
تاکید کرد و گفت: این امكان ایجاد 
ش��ده تا در فضای موجود، ش��رایط 
متفاوتی را برای حمایت از پروژه های 
شهری فراهم کرد. به گزارش سیتنا، 
دکتر حسین محمدپورزرندی گفت: 
هدف از تاسیس بانک شهر این است 
که بتواند زمینه های الزم برای توسعه 

عمران ش��هر را فراهم آورد و در این خصوص افزایش کیفیت زندگی در 
کالنشهرها و شهرهای مختلف کشور در اولویت برنامه های ما قرار دارد.

پورزرندی خاطرنشان کرد: پروژه های شهری کالنشهرها به نسل آینده و 
مردم کش��ور متعلق است و در همین زمینه بانكداری با محور مسئولیت 
اجتماعی و با رویكرد بانكداری اجتماعی در دستور کار بانک شهر قرار دارد.
وی با بیان این  که برای افزایش س��طح کیفی زندگی شهروندان، نیازمند 
توجه به انس��ان ها و توسعه منابع انسانی هستیم، افزود: در همین زمینه 
معتقد هستیم که مشتری مداری و توجه به مشتری از عمده ترین دالیل 
پیشرفت سازمان هاست و بانک شهر نیز با توسعه خدمات الكترونیک به 

ویژه در نقاط پرتردد شهری، در این زمینه تالش کرده است. 
وی با اش��اره به اجرایی ش��دن برجام،  افزود: امروز شهرها نیاز به امكانات 
تفریح��ی و احداث هتل ها دارن��د و این آمادگی وج��ود دارد تا از طریق 

کنسرسیوم با بانک های خارجی، چنین امكاناتی فراهم شود.

اینترنتی در بانک صادرات حساب افتتاح کنیداستفاده بهینه بانک شهر از فضای پسا برجام

رونمایی از »تک کارت سرمایه« در دانشگاه فن آوری های نوین سبزوار

تاثیر مثبت بانکداری الکترونیک بر زندگی از نگاه مدیرعامل بانک ایران زمین

بانک شهر پیشتاز در توسعه بانکداری مجازی
مدیرعامل بانک شهر، گفت: 
ش��عبه های مج��ازی بانک 
شهر با قابلیت ارائه بیشترین 
خدمات بانكی در سراس��ر 
کشور به صورت 24 ساعته 

فعال است.
به گ��زارش س��یتنا، دکتر 
حسی���ن محمدپورزرندی 
اظهار کرد: در گذشته شعارهای بسیاری در خصوص گسترش بانكداری 
مجازی مطرح می ش��د، اما امروز بانک شهر توانسته این شعار را عملیاتی 

کند. 
وی افزود: ش��عبه های مجازی بانک شهر با قابلیت ارائه بیشترین خدمات 
بانكی در سراس��ر کش��ور به صورت 24 ساعته فعال است و اخیراً ضمانت 

نامه های مختلف بانكی نیز در شعبه های مجازی این بانک ارائه می شود.
پورزرندی در ادامه با اشاره به استقبال شهروندان از خوددریافت های بانک 
شهر، گفت: این استقبال در کالنشهرها و همچنین شهرهای اقماری بسیار 
چشمگیر بوده است، به طوری که در این زمینه 4 تا ۵ درصد از اهداف پیش 

بینی  شده جلوتریم.
مدیرعامل بانک شهر در ادامه با اشاره به  افزایش سرمایه بانک شهر اظهار 
کرد: س��رمایه این بانک هم اکنون به حدود ١6هزار میلیارد ریال افزایش 

یافته و در میان بانک های خصوصی نیز در جمع سه بانک اول قرار دارد.

بان��ک ص��ادرات ای��ران در راس��تای 
پاس��خگویی به نیاز مش��تریان امكان 
افتتاح حساب در سامانه اینترنت بانک 
را عملیاتی س��اخت. به گزارش روابط 
عمومی بانک صادرات ایران، این بانک 

در جهت افزایش سطح دسترسی مشتریان به خدمات نوین، ترویج و توسعه خدمات نوین بر پایه 
اینترنت و تلفن همراه را در دستور کار قرار داده است و در این زمینه امكان افتتاح حساب های قرض 
الحسنه پس انداز عادی، سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی و جاری بدون دسته چک را در سامانه 
اینترنت بانک فعال ساخت. بر این اساس مشتریان می توانند ضمن عضویت در سامانه بانكداری 
اینترنتی عالوه بر بهره مندی از خدمات متنوعی که بر روی سامانه مذکور ارائه می شود از خدمات 

جدید نیز بهره مند گردند.

همزمان با دهمین سالگرد تأسیس 
بانک سرمایه، رونمایی از تک کارت 
هوش��مند این بانک در دانش��گاه 
فن آوری های نوین سبزوار صورت 
پذیرف��ت. به گزارش س��یتنا، در 
این مراسم دکتر جلیلوند، رئیس 
دانشگاه فناوری های نوین سبزوار، 
گفت: این دانشگاه اولین دانشگاه 

صنعت محور در کشور و بر پایه فناوری های نوین است به همین خاطر استفاده از تک کارت سرمایه 
به عنوان کارتی هوشمند و چندمنظوره برای انجام کلیه امور مالی و اتوماسیون اداری دانشگاه در 
دستور کار قرار گرفته است. وی اضافه کرد: در حال حاضر این کارت هوشمند چندمنظوره برای 
۸00 نفر از دانش��جویان این دانشگاه عملیاتی ش��ده و به عنوان کارت بانكی، کارت خرید، کارت 

دانشجویی، کارت تردد و کارت تغذیه مورد استفاده قرار می گیرد.
گفتنی است؛ پیش از این نیز تک کارت بانک سرمایه برای دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین 
طوس��ی نیز تحت عنوان »خرد کارت« صادر ش��ده و دانشجویان این دانشگاه در حال استفاده از 

کارت های دانشجویی هوشمند چند منظوره این بانک می باشند.

سید محسن هاشمی، پیام بانک ایران زمین با عنوان »برای 
زندگی همین یک زمین را داریم«، را در راس��تای مسئولیت 
اجتماعی این بانک، در زمینه کاه��ش آلودگی هوا از طریق 
بانكداری الكترونیک دانس��ت. به گزارش سیتنا، کارشناسان 
بانک ایران زمین با حضور در پنجمین همایش و نمایش��گاه 
ساالنه بانكداری الكترونیک و ش��رکت های پرداخت در برج 
میالد، ضمن ارائه خدمات بانكداری الكترونیک با متخصصان و 

شرکت های فعال در این حوزه به تبادل نظر پرداختند.
سید محسن هاشمی، مدیرعامل بانک ایران زمین با حضور در غرفه این بانک که در حاشیه همایش 
بانكداری الكترونیک و نظام های پرداخت دایر ش��ده بود، ضمن بازدید از آن بر اهمیت بانكداری 
الكترونی��ک و اث��رات مثبت آن بر روند زندگی امروز تاکید نمود و اظهار داش��ت: بانكها به عنوان 
نهادهایی اقتصادی- اجتماعی باید در راستای آنچه به عنوان مسئولیت اجتماعی بر دوش دارند، 
به گسترش هرچه بیشتر بانكداری الكترونیک که زمینه ساز حفظ منابع طبیعی، صرفه جویی در 

وقت و آلودگی کمتر محیط زیست است، بپردازند.
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بانکداری
الکترونیک

خدمات الکترونیک بانک ملی، گامی برای پاکیزگی هوا

انجام 12 میلیون تراکنش از طریق سامانه بانکداری اینترنتی بانک صادرات

ارائه انواع خدمات ارزی در سامانه اینترنت بانک رفاه

امضای تفاهم نامه همکاری بین بانک سرمایه و پست بانک ایران

تسهیل در ارائه خدمات بانکی به نابینایان از سوی بانک شهر

برای داش��تن هوای پاك و سالم 
در عصر کنونی که عصر فناوری 
و تحوالت سریع بوده، بانكداری 
الكترونی��ک نی��ز م��ورد توجه 

بیشتری قرار گرفته است.
به گزارش سیتنا، بانک ملی ایران 
به عنوان بزرگترین بانک کشور در 

جهت حفظ محیط زیست و هوای پاك، با گسترش خدمات الكترونیک خود، 
اقدامات موثری انجام داده اس��ت. این بانک در س��ال ١374 اولین سیستم 
بانكداری الكترونیک کشور تحت عنوان س��یبا را راه اندازی نمود که نقش 
موثری در تسهیل امور بانكی مشتریان، کاهش مراجعات حضوری به بانک و 
در نتیجه کاهش ترافیک شهری داشته است.با پیشرفت فناوری های بانكی، 
بانک ملی ایران سامانه بانكداری اینترنتی خود با نام سبا را راه اندازی کرد که 
تاثیر بسزایی در کاهش مراجعات حضوری به بانک، کاهش ترافیک شهری، 
کاهش آلودگی هوا و… داشت. در عین حال بانک ملی ایران همواره در حال 
تكمیل و تجهیز خدمات الكترونیک خود می باشد که در این راستا، یكی از 
جامع ترین سامانه های بانكداری اینترنتی را با نام بام با قابلیت های منحصر به 

فرد جهت بانكداری سریع، آسان و غیر حضوری راه اندازی نموده است.

بان��ک رفاه کارگران با هدف تس��هیل در امور 
مش��تریان برخی از خدمات ارزی را در سامانه 

اینترنت بانک راه اندازی کرد.
به گزارش سیتنا، از این پس مشتریان ارزی این 
بانک می توانند خدماتی همچون نمایش مانده 
حس��اب ارزی، گزارش کارکرد حس��اب ارزی، 
مشاهده جزئیات حساب ارزی، مانده اعتبارات 
اس��ناد ارزی و مانده تسهیالت ارزی را بر روی 

سامانه اینترنت بانک رفاه دریافت کنند.

تفاهم نامه همكاری میان بانک سرمایه و پست بانک ایران به منظور ارتقا 
و گسترش همكاری های متقابل و ارائه خدمات به اقشار مختلف مشتریان 
از جمله جامعه هدف بانک سرمایه )فرهنگیان فرهیخته( منعقد شد.به 
گزارش روابط عمومی بانک سرمایه، بر اساس این تفاهم نامه که با حضور 
دکتر پرویز احمدی، سرپرست مدیریت عاملی و رئیس هیأت مدیره بانک 
سرمایه، و خسرو فرحی، مدیر عامل پست بانک، به امضا رسید، طرفین در 
زمینه مشارکت در تأمین مالی پروژه ها و طرح ها، سرمایه گذاری ریالی 
و ارزی در ط��رح ها و پ��روژه های کوتاه مدت و میان مدت و همچنین 

همكاری و تبادل نظر در زمینه امور فناوری اطالعات و تكنولوزی و تجهیزات کامپیوتری، خودپرداز، 
ترمینال های فروشگاهی و سایر تجهیزات فناوری اطالعات به ایفای نقش خواهند پرداخت.بنا بر این 
گزارش، معرفی و پشتیبانی متقابل از مشتریان خوش نام، امكان انتقال، واریز و برداشت وجوه و نیز 

وصول چک های مشتریان هر دو بانک برخی دیگر از مفاد این تفاهم نامه را تشكیل می دهد.

مشترکان سامانه بانكداری اینترنتی بانک صادرات ایران حدود ١2 میلیون 
تراکنش بانكی خود در آذرماه س��ال جاری را از طریق این سامانه انج���ام 
داده اند.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در راستای 
ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت مشتریان همگام با پیشرفت فناوریهای 
جدید، ارائه خدمات بانكداری اینترنتی متنوع را بر پایه بسترهای اینترنتی امن 
در دستور کار قرار داده است. این خدمات بدون محدودیت مكانی و زمانی ارائه 
میگردد و دارای قابلیتهای فراوانی از جمله انتقال وجه، رویت صورتحساب، 
تعیین مبلغ چک، پرداخت اقساط، پرداخت قبوض و ... میباشد. این گزارش 
میافزاید تعداد مشتریان استفاده کننده از سامانه بانكداری اینترنتی بانک 
صادرات ایران به میزان 20 درصد افزایش یافته و طی آذرماه امسال بیش از 
١١ میلیون و 70۸ هزار تراکنش در بانكداری اینترنتی این بانک انجام شده 
است.بر این اساس  این گزارش مشتریان گرامی می توانند ضمن عضویت در 
سامانه بانكداری اینترنتی عالوه بر بهره مندی از خدمات متنوعی که بر روی 
سامانه مذکور ارائه می شود از خدمات جدید نیز بهره مند گردند. همچنین 
بانک متبوع در جهت کاهش هزینه اش��خاص حقوقی به تازگی نسبت به 
ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات اینترنت بانک ویژه اشخاص حقوقی و 
حقیقی مشترك )Business Internet Banking( اقدام و قابلیت های 
جدیدی را بر روی آن عملیاتی نموده است. با قابلیتی که بر روی سامانه یاد 
شده ایجاد شده است شخص حقوقی می تواند ضمن معرفی فرد مورد نظر 
به عنوان» مدیر تراکنش« به بانک این امكان را فراهم نماید که مدیر تراکنش 
با استفاده از دستگاه رمزیاب مخصوص خودکلیه تراکنش های مالی حساب 
مورد نظر را از طریق اینترنت بانک تعریف و مدیریت نماید که این عملیات 
برای صاحبان امضاء قابل دریافت و رؤیت است.شایان ذکر است این بانک در 
راستای ارائه خدمات مطلوب و جلب رضایت مشتریان همگام با پیشرفت 
فناوریهای جدید، ارائه خدمات بانكداری اینترنتی متنوع را بر پایه بسترهای 
اینترنتی امن در دستور کار قرار داده است و دارای قابلیتهای فراوانی از جمله 
انتقال وجه، رؤیت صورتحساب، تعیین مبلغ چک، پرداخت اقساط، پرداخت 

قبوض و ... می باشد.

نخستین شعبه مجهز به امكان ارایه خدمات بانكی ویژه روشندالن به منظور تسهیل دسترسی این قشر 
از جامعه از سوی بانک شهر رونمایی شد. به گزارش سیتنا، دکتر حسین محمدپورزرندی با اشاره به 
بهره برداری از نخستین شعبه مجهز به خدمات بانكی ویژه روشندالن، با تاکید بر اینكه خدمت رسانی به 
این عزیزان از وظایف این بانک است، گفت: هدف از تاسیس بانک شهر این است که بتواند زمینه های 
الزم برای توسعه عمران شهر را فراهم آورد و در این خصوص افزایش کیفیت زندگی در کالنشهرها و 
شهرهای مختلف کشور در اولویت برنامه های ما قرار دارد.پورزرندی در ادامه با تاکید بر این  که بانک 
شهر، بانک شهروندی است و معلوالن نیز در این حوزه مورد توجه ما قرار دارند، ابراز امیدواری کرد 
تا در سایر کالنشهرها نیز سهولت دسترسی در شعب برای این قشر از جامعه به زودی فراهم شود.

پورزرندی خاطرنشان کرد: پروژه های شهری کالنشهرها به نسل آینده و مردم کشور متعلق است و در 
همین زمینه بانكداری با محور مسئولیت اجتماعی و با رویكرد بانكداری اجتماعی در دستور کار بانک 
شهر قرار دارد.نخستین شعبه مجهز به خدمات بانكی مورد نیاز روشندالن به صورت آزمایشی در شعبه 
ولیعصر- ونک بانک شهر رونمایی و این امكانات در دو شعبه میدان ولی عصر و مقدس اردبیلی نیز 
در دست اجراست.بر این اساس، سامانه خدمات بانكی نابینایان در شعب، شامل دستگاه برجسته نگار 
و نرم افزارهای بانكی است. این دستگاه، دارای صفحه کلید و نمایشگر بریل بوده و تكمیل فرم های 
بانكی با استفاده از صفحه کلید توسط نابینایان انجام می شود. همه نوشتار موجود در فرم های بانكی از 
طریق نمایشگر بریل دستگاه برجسته نگار به صورت لمسی قابل خواندن برای نابینایان است.همچنین 
نرم افزار فرم های بانكی روی رایانه باجه نصب شده و خروجی صوتی فارسی روی تمامی قسمت های 
فرم های بانكی فعال است.مشتریان نابینا با استفاده از سامانه ویژه و بدون نیاز به حضور همراه، فرم های 
درخواست انواع عملیات بانكی را مانند افتتاح حساب، دریافت وجه، واریز وجه، خدمات کارت و ...، با 
استفاده از ورودی و خروجی های صوتی و بریل تكمیل کرده، سپس فرم های تكمیل شده توسط چاپگر 

باجه پرینت و برای انجام عملیات در اختیار مسئول باجه قرار می گیرد.
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)ipbcloud(  رونمایی از سامانه پردازش ابری بانک پارسیان

تسهیل در خدمات بیمه ای با خسارت کارت بانک صادرات

راه اندازی سایت مدیریت امور سهام بانک شهر

بان��ک صادرات ایران به منظ��ور کاهش هزینه 
شرکت های بیمه و بیمه گذاران، خدمت جدید 

خسارت کارت را روانه بازار ساخت.
به گزارش س��یتنا، این بانک در راستای ترویج 
خدم��ات نوی��ن و تس��هیل در ام��ور بیمه ای 
هموطن��ان خدم��ت جدید خس��ارت کارت را 
روانه بازار ساخت. بانک متبوع با در نظر گرفتن 
اینكه یكی از مشكالت عمده شرکت های بیمه، 
پرداخت خس��ارت ناش��ی از ح��وادث به بیمه 
گ��ذاران و افراد ذینفع اس��ت و مراجعات مكرر 
افراد یاد شده به شرکت های بیمه جهت تكمیل 
پرون��ده، دریافت چک و نهایتاً نقد نمودن آن از 
عوامل طوالنی شدن پرداخت حق خسارت بیمه 
می باشد نسبت به ارایه این خدمت جدید اقدام 

نموده است.
بر اس��اس این گزارش ش��رکت های بیمه ای 
برای برخ��ورداری از این خدمت می بایس��ت 

ب��ا این بانک تفاهم نامه منعقد و با اس��تفاده از 
سامانه های تعریف شده و تجهیزات منصوبه در 
محل شرکت، به صورت مستقیم و بدون واسطه 
نسبت به صدور و تخصیص خسارت کارت به نام 

مشتریان خود اقدام نمایند.
دارندگان خسارت کارت نیز می توانند با مراجعه 
به هر یک از ابزارهای پذیرش ش��بكه شتاب از 
موج��ودی کارت خود به ص��ورت یكجا و یا به 

دفعات استفاده نمایند.
ش��ایان ذکر اس��ت بانک صادرات ای��ران با در 
اختیار داش��تن 2۵7۵ شعبه بانكی در داخل و 
2۵ واحد بانكی در خارج ازکش��ور، صدور بیش 
از ۵۵ میلی��ون کارت الكترونیك��ی، راه اندازی 
4۸00 دس��تگاه خودپرداز و  نصب حدود 3۹0 
هزار دس��تگاه پایانه فروشگاهی در مراکز خرید 
نقش بسزای در توسعه و ترویج بانكداری نوین 

در اقصی نقاط کشور دارد.

بانک پارس��یان به عنوان بانكی پیش��رو در 
صنعت فناوری اطالعات نخس��تین سامانه 
پ��ردازش اب��ری را در پنجمی��ن همایش 
بانكداری الكترونیک و نظام های پرداخت 
ب��ه نام س��امانه پ��ردازش ابری پارس��یان 
)ipbcloud( رونمایی و جهت بهره برداری 

در اختیار مشتریان قرارداد.
به گزارش سیتنا، در دنیای امروز سرعت و 
دقت معیار انتخاب مش��تریان است و بانک 
ها برای کسب سهم بیشتر از بازار و خدمت 
رس��انی به مش��تریان با تغییر وبازنگری بر 
روش ها و مدل های مورد استفاده خود به 

ابداع روش های جدید اقدام می کنند.
در این میان، مواردی چون عدم وجود انعطاف 
پذیری و چابكی در سیستم های موجود به 
دلیل حجم باالی اطالعات، محرمانگی داده 
ها، نیازهای باالی محاس��باتی و پردازشی 

و همچنی��ن هزینه باالی تغییر و توس��عه 
ساختار فناوری اطالعات از جمله مشكالت 

پیش روی صنعت بانكداری است. 
بانک پارس��یان ب��ا توجه و تمرک��ز به این 
موضوع، فن��اوری پردازش ابری پارس��یان 
را ک��ه ب��ا دارا بودن ویژگ��ی هایی چون » 
انعطاف پذیری «، »مقیاس پذیری و قابلیت 
دسترس��ی باال « و »مقرون به صرفه بودن 
« توجه بس��یاری از فعاالن ح��وزه فناوری 
اطالع��ات را به اس��تفاده از آن در صنعت 
بانكداری به خود معطوف کرده را ارائه کرده 

است.
در این راستا این بانک اولین سامانه پردازش 
ابری کشور با نام سامانه پردازش ابری بانک 
پارس��یان )ipbcloud( را تكمی��ل و راه 
اندازی کرد تا جهت بهره برداری در اختیار 

مشتریان قراردهد.

 سایت مستقل امور سهام بانک شهر با هدف نوآوری و تسهیل در ارائه خدمات 
و اطالع رسانی به سها م داران و مشتریان، راه اندازی شد.

به گزارش س��یتنا، مدیر امور س��هام این بانک با بیان این مطلب اظهار کرد: 
س��ایت مس��تقل این مدیریت، متشكل از هشت بخش اس��ت که با هدف 
صرفه جویی در زم��ان و ارائه خدمات به صورت غیر حضوری، در زمینه های 

مورد نیاز سهام داران، راه اندازی شده است.
نجاری با اشاره ویژگی های این سایت خاطر نشان کرد: در سایت امور سهام، 
اطالعات مورد نیاز سهام داران ش��امل اهداف و برنامه ها، پورتال سهام داران، 
پورتال به روزرسانی اطالعات س��هام داران، تاالر اختصاصی معامالت بورس، 
اطالعات مالی اعم از تغییرات سرمایه، درصد مالكیت سهام داران، میزان سود 
تخصیصی، اخبار مجامع عادی و فوق العاده، اخبار و اطالعیه های امور سهام، 
منابع آموزش��ی جهت سهام داران که شامل س��ئواالت متداول سهام داران و 
آشنایی سهام داران با مفاهیم بازار سرمایه، آموزش گام به گام بورس، مطالب 
آموزشی، مقاالت مرتبط با بازار سرمایه، سایت های مرتبط، اطالعات تماس و 

ارتباط با مدیریت امور سهام و مطالب مفید دیگری قرار گرفته است.
به گفته وی، سهام داران بانک شهر برای دسترسی به این سایت، می توانند به 

صفحه اصلی سایت بانک شهر، قسمت امور سهام داران مراجعه کنند.

بانکداری
الکترونیک





  
 

 809نشاني: تهران، فلكه دوم صادقيه، برج گلديس، طبقه هشتم، واحد 
 1451796798كدپستي: 

  44288298 -44288257تلفن : 
 44288238نمابر: 

 www.4Gnews.irوب سايت:     info@4Gnews.irپست الكترونيك:
 

، جدول ذيلهستيد، فرم زير را تكميل و پس از واريز هزينه اشتراك طبق اين ماهنامه چنانچه خواستار اشتراك  

 .شماره نمابر و يا پست الكترونيك ماهنامه ارسال فرماييدبه با برگه درخواست را همراه  فيش واريزي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرم اشتراك ماهنامه نسل چهارم
.............................زمينه فعاليت: ........            ..........نام مشترك: .............................  

نسخه .......... هر شماره با تعداد  ك از شماره ................. تا شماره ............... اشترا  

...................................................................آدرس:  

.........................كد پستي: ...................................  

....................................: تلفن  

: .....................................نمابر  

 پست الكترونيكي: ............................

. 

 ريال مي باشد. 25000ريال و هزينه پست سفارشي هر بسته  100000ر نسخه مجلد قيمت ه 
 

به نام آقاي مسعود فاتح  -شعبه امام حسن  -بانك پاسارگاد 3238000101312991شماره حساب:  
 5022291043378619شماره كارت: و 

 



13
94

اه 
 م

ن 
هم

/ ب
 5

ره 
ام

ش
w

w
w

.4
G

ne
w

s.
ir

20

گفتگوی
ویژه

محمود خرسوی در گفت و گو با ماهنامه نسل چهارم:

توسعه زیرساخت ها حاصل هوشمندی دولت
 تدبیر و امید است

   اگرچ�ه فعاالن حوزه ارتباط�ات و فناوری اطالعات 
با مهندس خس�روی و س�وابقش آشنا هس�تند، ولی به 
عنوان سوال نخست لطفا گذری داشته باشید به سوابق 

مدیریتی تان در این حوزه.
من تش��كر می کن��م برای اینكه این فرصت پیش آم��د که بتوانیم یک 
گفت و گوی خودمانی و دو طرفه داشته باشیم. اول عرض کنم که بنده 
فارغ التحصیل دانشكده مخابرات هستیم. قبل از انقالب وزارت ارتباطات 
دانشكده ای داشت که در همین مجموعه فعلی دانشگاه صنعتی خواجه 
نصیرالدین طوسی بود. این دانشكده در سه رده فارغ التحصیل داشت؛ از 
هنرس��تان داشت، بعد فوق دیپلم که کمک مهندسی حساب می شد و 
بعد هم لیسانس که مهندسی بود. دانشجوهای آن مجموعه هم از طریق 
وزارت علوم جذب می شدند و متعهد بودند که دو برابر مدت تحصیل در 
وزارت پس��ت  و تلگراف آن زمان مش��غول به خدمت شوند. ما هم تعهد 

داشتیم که بعد از فارغ التحصیلی در وزارت ارتباطات مشغول شویم. 
بر همین اساس، بنده سال ۵۹ به عنوان مدیر مرکز کنترل فرکانس مشهد 
منصوب ش��دم و از آن زمان در مجموعه وزارت بودم و کار می کردم. در 
رده های مختلف هم کار کردم. بعد از دو س��ال که در کنترل و فرکانس 
مش��هد بودم به عنوان جهادی به کردس��تان رفتم که شش ماه در سال 
6١ آنجا بودم و آنجا ماندگار شدم و حضورم چهار سال طول کشید و به 
عنوان مدیر مخابرات استان کردستان مشغول بودم. شرایط خاص زمان 
جنگ بود و البته یكی از پرخاطره ترین و بهترین دوره کاری بنده هم در 

نظر به اهمیت و جایگاه شرکت ارتباطات زیرساخت و لزوم توجه به کارکرد و عملکردش در دولت تدبیر و امید، در این شماره از ماهنامه نسل چهارم با مهندس 
محمود خسروی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت به گفت و گو نشستیم که مشروح این 

گفت و گو را در ادامه می خوانید. 

استان کردستان بود. 
س��ال های پس از آن در رده های مختلفی ب��ودم. آذربایجان، مازندران 
و معاونت نگه��داری ارتباطات رادیویی بین المل��ل که می توانم بگویم 
زیرساخت فعلی، همان معاونت نگهداری ارتباطات رادیویی آن دوره است. 
سال 67 به مسوولیت این معاونت در شرکت مخابرات ایران منصوب شدم 
و در حقیقت همان کاری را که آن سال ها انجام می دادیم هم اکنون به 
عنوان ش��رکت زیرساخت در حال انجام هستیم. البته این بخش در آن 
زمان به عنوان یكی از معاونت های ش��رکت مخابرات بود که ش��بكه راه 
دور، نگه��داری، بهره برداری و گیت وی های بین الملل را مدیریت می 
کرد، ولی آن زمان خیلی محدود و منحصر به سیس��تم مایكروویو بود و 
البته امروز در حد وسیعی توسعه پیدا کرده و تحول عظیمی را در حوزه 

ارتباطات به وجود آورده است. 
خداوند متعال نصیب کرد که در این مدت 30 و اندی سال ما در این نظام 
کار کنیم و اعتقاد داریم که کار کردن در این نظام عالوه بر این که باید 
انسان طبیعتا کاری انجام دهد و باالخره حقوقی دریافت کند، معتقدیم 
که اجرش فراتر از این حرف هاست. مثال انسان ها همه عبادت می کنند، 
ولی در شب قدر که قرار می گیرند این مساوی با هزار ماه می شود و یا 
مثال شما مكه می روید و وقتی که در هتل نماز بخوانید یک رکعت است، 
ولی وقتی می روید در مسجدالحرام نماز می خوانید می شود ١00 هزار 
رکعت. خالصه یک اعتقاد این جوری داریم و خداوند را هم شاکریم که 
این نعمت نصیب شده است و سعی هم کردیم در هر جا که حضور داریم 
تمام تالش خود را انجام دهیم تا خدمتی را ارائه دهیم؛ جدا و دور از همه 

فضاهای مختلف سیاسی ای که وجود دارد.

   در خص�وص وضعیت توس�عه در ش�بکه ارتباطات 
زیرساخت در س�ال های مدیریت جنابعالی در شرکت و 

مخصوصا در دولت تدبیر و امید توضیح بفرمایید.
ببینید زیرس��اخت ها در تمام دنیا به این  نتیجه رس��یده اند که باید در 
دولت ها باش��ند. خیلی جاها هم علی رغم اینكه خصوصی سازی اتفاق 
افتاده است به این نتیجه رسیده اند که زیرساخت به دولت برگردد. مثال 
در انگلس��تان کل راه آهن را واگذار کردند اما بعدا متوجه شدند که این 
زیرساخت ها چون هزینه های باالیی دارد توسط شرکت های خصوصی 
خیلی سرمایه گذاری نمی شود و بعد از مدتی می دیدند ریل ها فرسوده 
ش��ده و قطارها از مسیر خارج می شوند و آن ها می رفتند و می گفتند 
بیمه پولش را می دهد و نیاز نیس��ت که ما سرمایه گذاری زیادی انجام 

مونا ارشادی فر
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آن زمان 
مسوولیت 
واگذاری 

مخابرات به 
آقای فیضی 
به عنوان 
مدیرعامل 

وقت مخابرات 
ایران داده 
شد و در 

حقیقت این 
خودش یک 
اشکال به 
حساب می 

آمد؛ چرا که 
قاعدتا این 

واگذاری می 
بایست به 

سازمان تنظیم 
مقررات داده 

می شد یا 
یک سازمان 
خصوصی و 
یا جایی که 
به اصطالح، 
خودش ذی 
نفع نباشد.

دهیم. نهایتا به این نتیجه رسیدند که این زیرساخت های اصلی که خیلی 
هزینه بر هست و برگشت سرمایه اش طوالنی است باید در اختیار دولت 

ها باقی بماند.
در زمینه ارتباطات نیز به همین شكل است؛ یعنی در چند سال اخیر در 
استرالیا 30 میلیارد دالر برای زیرساخت های فیبرنوری اعتبار اختصاص 
داده اند که خود دولت بتواند هزینه کند. در زیرساخت های فیزیكی که 
ما می گوییم زیرساخت های پسیو، بنا بر مطالعاتی که شده است بین ١0 
تا ١۵ سال برگشت سرمایه به طول می انجامد؛ یعنی زمان بر است. فرض 
کنید االن ما می خواهیم ١2 هزار کیلومتر قراردادهای جدید فیبرنوری 
در حاش��یه جاده ها بكشیم. گرفتاری های زیادی که اجرای کار دارد؛ از 
گرفتن مجوزهای مختلف، منابع طبیعی و مس��ائل مختلفی وجود دارد 
که روند کار را خیلی کند می کند. خود اجرای کار هم حدود س��ه سال 
طول می کش��د تا ما این ١2 هزارکیلومتر را بكش��یم. این درحالی است 
که بخش خصوصی به دنبال س��رمایه گذاری در جایی اس��ت که بتواند 
یک س��اله سرمایه گذاری کرده و بازگشت س��رمایه هم سریع باشد. در 
بحث فیبرنوری این مس��اله هم زمان بر اس��ت و هم هزینه بر. ایجاد ١3 
هزار کیلومتر فیبرنوری نیاز به حدود 700 تا ۸00 میلیارد تومان سرمایه 
گذاری دارد. خب این یک بخش بسیار کوچكی از یک شبكه بسیار بزرگ 
است. فرض کنید االن ۵7 هزار کیلومتر فیبر داریم. می خواهیم ١2-١3 
هزار کیلومتر یک قس��مت هایی از این ش��بكه را یا جایگزین کنیم و یا 
توسعه بدهیم و یا در جاهایی رینگ های جدیدی را به هم متصل نماییم. 
یعنی در این شبكه به این بزرگی حاال شما ببینید این سرمایه عظیمی که 
بخواهد این ١3 هزار کیلومتر را با ۵7 هزار اضافه کند چه میزان می شود 

و  حاال برگشت این سرمایه خیلی طوالنی است. 
در زمینه اکتیو مثال تجهیزاتی که بر روی شبكه فیبرنوری قرار می گیرد 
هم شاید 4-۵ سال بازگشت سرمایه به طول بیانجامد ضمن اینكه آن هم 
هزینه سنگینی را در برخواهد داشت. ما این شبكه فیبرنوری را که فعال 
داریم و می گوییم ١3 هزار کیلومتر قرار است به شبكه فعلی اضافه شود 
و آن شبكه را تكمیل کند، باز هم کل هزینه نیست. روی این شبكه قرار 
است که سیستم شبكه انتقال توسعه پیدا کرده و بر روی این شبكه قرار 
گیرد. باز مناقصات بعدی ما که مثال بخواهیم تدبیر یک و دو را بگوییم 
چیزی در حدود ١000 میلیارد تومان هزینه در برخواهد داشت. تازه این 
انتقال را ایجاد می کند و بر روی این شبكه باید شبكه سرویس یا شبكه 
IP قرارگیرد که آن نیز حدود 400 تا ۵00 میلیارد تومان هزینه خواهد 
داشت. حساب کنید مثال چیزی حدود ١000 میلیارد تومان ما االن باید 
هزینه کنیم تا بتوانیم پاسخ گوی 2-3 سال آینده اپراتورها باشیم که به 

عنوان مشتری اصلی ما محسوب می شوند.
خب در این زمینه صورت های مالی ما موجود است. برگشت سرمایه این 
کارها بس��یار طوالنی است. خیلی طول می کشد تا اینكه بتوان از محل 

سود این کارها این سرمایه گذاری ها جبران شود. در نتیجه در این قضیه 
دولت ها ورود کرده و س��رمایه گذاری م��ی کنند. به خصوص از ابتدای 
دولت تدبیر و امید اقدامات موثری آغاز شده است، البته در دولت قبل هم 
حرکتی در این زمینه مبنی بر الزام بازگشت درآمدهای بخش به سمت 
س��رمایه گذاری در داخل بخش ش��روع شد که در ابتدای این دولت و با 
مس��اعدتی که دولت کرد یعنی واقعا خود دولت پای کار آمد، نهایتا این 
ماده واحده تصویب شد که قسمتی از این درآمدهایی که در خود وزارت 
فناوری اطالعات و ارتباطات بود به خود بخش ها برگردد و در زیرساخت 

ها هزینه شود.
اینكه توانس��تیم در این 2-3 ساله قدم های خوبی را برداریم و گام های 
بزرگی را علی رغم همه مش��كالتی که از تحری��م و غیره بود برداریم به 
دلیل هوش��مندی دولت تدبی��ر و امید بود که تصمیم گرفت این بخش 
را توس��عه دهد؛ چون توسعه در زیرساخت الزمه توسعه در سایر بخش 
هاس��ت. ما هم تمام توانمان را بسیج کردیم که بتوانیم جوابگوی نیازها 

و پاسخ ها باشیم.

  در انتقاد به نحوه واگذاری شرکت مخابرات ایران به 
بخش خصوصی و ش�یوه مدیریت زیرساخت های تحت 
مالکیت این شرکت، پیش از این مباحثی را در رسانه ها 
مطرح کردید که به صورت کامل تشریح نشد. در صورت 

امکان توضیح بفرمایید.
 ابتدا در رابطه با تاریخ این قضیه صحبت کنم. زمان واگذاری مخابرات، ما 
در سازمان تنظیم مقررات بودیم و چارچوب پروانه را در آنجا تنظیم می 
کردیم، که بعد در جلسات کمیته راهبردی مورد بررسی قرار می گرفت. 
خود آن کمیته با مس��وولیت شخص وزیر تشكیل می شد. ببینید بحث 
اصلی من همان بحث س��رمایه گذاری است در زیرساخت ها که توضیح 
دادم. ولی آن زمان به این صورت نبود که این مس��اله مدنظر قرار نگیرد. 
من یک توضیحی بدهم شاید این مطلب را از هیچ جا نشنیده باشید. ما 
بیزینس پلنی را که در آن موقع برای ش��رکت مخابرات ایران درآوردیم، 
به چیزی حدود 34 درصد رس��ید؛ چون باالخره یک شبكه آماده ای را 
در بحث مقایسه همراه اول با ایرانسل مدنظر قرار دادیم. یک شبكه آماده 
ای را داش��تیم واگذار می کردیم. ایرانس��ل شبكه اش از صفر شروع شد. 
یعنی اینكه طرف باید بیاید س��رمایه گذاری کند، ش��بكه سازی کرده و 
خیلی از مسایل دیگر را انجام دهد، ولی در رابطه با مخابرات ایران همه 
زیرساخت ها آماده بود، مشتریانش نیز وجود داشت و اولین اپراتوری هم 
بود که به اصطالح مش��تری های در حقیقت پرمصرف داشت که آرپوی 
باالیی هم داش��ت. پس این در مقایس��ه با ایرانسل نمی توانست هر دو 
یک تسهیم درآمد را داشته باشد. البته می دانید که مسوولیت واگذاری 
آن زم��ان به آقای فیضی به عنوان مدیرعامل وقت مخابرات ایران واگذار 

زیرساخت ها در تمام دنیا به این  نتیجه رسیده اند که باید در دولت ها باشند. خیلی جاها هم علی رغم اینکه خصوصی سازی اتفاق افتاده 
است به این نتیجه رسیده اند که زیرساخت به دولت برگردد.

در ابتدای این دولت و با مساعدتی که دولت کرد، نهایتا این ماده واحده تصویب شد که قسمتی از درآمدهایی که در خود وزارت فناوری 
اطالعات و ارتباطات بود به خود بخش برگردد و در زیرساخت ها هزینه شود.

علت اینکه توانستیم در این 2-3 ساله علی رغم همه مشکالتی که از تحریم و غیره داشتیم قدم های خوبی برداریم به دلیل هوشمندی دولت 
تدبیر و امید بود که تصمیم گرفت این بخش را توسعه دهد؛ چون توسعه در زیرساخت الزمه توسعه در سایر بخش هاست.
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ش��د؛ یعنی در حقیقت این خودش یک اش��كال به حساب می آمد چرا 
که قاعدتا این واگذاری می بایس��ت به سازمان تنظیم مقررات داده می 
شد یا یک سازمان خصوصی و یا جایی که به اصطالح، خودش ذی نفع 
نباشد، ولی به هر حال ما تالش کردیم آن چیزی که واقعیت است اتفاق 
بیافتد. ما چیزی در حدود 34 درصد به اصطالح حق السهم برای همراه 
اول درآوردیم؛ مطلبی که در کمیته های راهبردی و کمیسیون آن زمان 
به مسوولیت وزیر وقت مطرح شد و گفتند که چون تلفن ثابت هزینه بر 
است و برگشت سرمایه اش طوالنی است این حق السهم لحاظ شود. به 
خاطر اینكه درآمد زیادی که در همراه اول ایجاد می شود در تلفن ثابت 
سرمایه گذاری شود ولی متاسفانه پس از واگذاری درصد پایینی از همراه 
اول را در فرابورس به فروش گذاشتند. باید تاکید کرد که این موضوع، یک 
پروانه است، ولی در این پروانه باالخره یک جای به اصطالح سخت برای 
توس��عه همین کابل مسی دارد و یک جایی مثل همراه اول. مشكلی که 
االن برای مخابرات ایران ایجاد شد این است که همراه اول جدا شد و به 
صورت مستقل عمل می کند و آن مساله که بایستی این یک پروانه باشد 
و از درآمدهای آن، بخش تلفن ثابت نیز رشد کند و در آن سرمایه گذاری 
شود اتفاق نیفتاد و هدفی که پیش بینی شده بود که بیش از ۵-6 درصد 
درآمدهای همراه اول به تلفن ثابت منتقل شود میسر نشد. این مسائلی 
است که بنده به عنوان مدیر وقت سازمان تنظیم اطالع دارم و شاید سایر 

مدیران بی اطالع باشند.
این یكی از مس��ائلی است که باعث شده امروز تلفن ثابت را توسعه نمی 
دهند، انحصاری ایجاد شده در داکت ها، کانال ها و .. حاال این باید مقررات 
گذاری شود. حاال یا مخابرات به دولت برگردد و یا فكر دیگری بكنند که 
این بحث در حال حاضر هم در مجلس مطرح است و هم در جاهای دیگر 
و از آن طرف نیز نماینده ها در مقابل مردم قرار می گیرند. باالخره وضع 
تلفن ثابت یک جوری بوده و به روز بوده اس��ت و االن در خیلی جاها به 
روز نیست و به تقاضاها جواب مثبت داده نمی شود. این موارد باعث شده 
تا به دنبال راه حلی باشند که یک جوری این قضیه حل شود. درصورتی 
که در آن زمان راه حلش به گونه ای دیده شده بود ولی مسیر را درست 
حرکت نكردند. مطلب دیگر بحث قانون و مقررات اس��ت. در برنامه پنج 
س��اله چهارم، یک تكلیفی بود برای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
که بیاید و Telecommunications Act را بنویس��د و در حقیقت 
قانون ارتباطات را تهیه نماید. آن قانون در ١۵7 بند تهیه شد و بسیاری 
از مس��ائل هم دیده شد. یكی از مشكالتی که در ایران در بحث سازمان 
تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات وجود دارد این است که بخواهد اعمال 
حاکمیت نماید. یعنی دس��تش را قانون باز بگذارد. یعنی اگر امروز فالن 
اپراتور را جریمه کرد، فردا صبح بتواند از حس��اب های اپراتور برداش��ت 
نماید. اگر این اپراتور تمكین به رگوالتوری نكرد، بش��ود از طریق قانون 
این مس��اله را انجام داد. خب این قانون که با بررسی مدل مالزی، ترکیه 
و چندین کشور دیگر نوشته شد قرار بود به دولت برود و از طریق دولت 
الیحه اش به مجلس فرستاده شود که متاسفانه این موضوع انجام نشد و 
بعدا از حقوقی وزارتخانه خواستند متن را تغییر دهد و نهایتا به دولت و به 
مجلس رفت و دولت بعدی به زور از مسیر مجلس برگرداند، چون واقعا 
آن نیاز امروز را برطرف نمی کرد. این یک ضعف است و باز هم معتقدم 
که کشور به یک Telecommunications Act نیاز دارد، مثل همه 
کشورها که این کار را کرده اند چون که شرایط جدیدی به وجود آمده، 
بحث های رقابت خیلی پیچیده شده است. االن یكی از مشكالت شرکت 
زیرس��اخت با مخابرات ایران این است که آن ها انحصار دارند و من هم 
نمی توانم سرویس هایشان را محدود کنم چون مردم دچار مشكل می 

ش��وند. در حال حاضر بیش از 400 میلیارد از مخابرات طلبكاریم. از اول 
امس��ال تقریبا پرداختی از طرف شرکت مخابرات ایران انجام نشده است 
در حالی که سال های قبل بسیار مرتب پرداخت ها انجام می شد و االن 
این موضوع باعث ش��ده که شرکت ارتباطات زیرساخت در بحث گردش 
مالی دچار مشكالت بسیار عظیمی شود. اصال ما را در اولویت پرداختشان 
نمی گذارند. ما هم از آن طرف یک س��ری محدودیت هایی داریم. االن 
در بخش تلفن ثابت بین الملل دچار مشكل شدیم چراکه ما با بین الملل 
طرف حس��اب هستیم؛ یعنی ارتباطاتی که از اینجا برقرار می شود ما را 
بدهكار می کند. ما االن بیش از ١۸0 میلیون یورو به بین الملل بدهكار 
هس��تیم که تا حاال به علت بسته بودن سوییفت باقی مانده است. از آن 
طرف این درآمدها توسط مخابرات جمع شده و پرداخت نمی کنند. این 

موضوع در حال حاضر یكی از چالش های ماست. 
م��ا االن در اپراتورهای اصلی چند مش��تری بیش��تر نداری��م؛ مخابرات، 
اپراتوره��ای تلفن همراه، PAPها و حاال ه��م FCPها. پس ما به اندازه 
انگش��تان دو دست مش��تری اصلی داریم و حاال حس��اب کنید یكی از 
این ش��رکت ها که بخش��ی از درآمد شماست هم بخواهد هزینه هایش 
را پرداخت نكند، چه چالش عظیمی در زیرس��اخت به وجود می آید. ما 
ای��ن موضوع را به رگوالتوری منتقل می کنیم و این درحالی اس��ت که 
آن ه��ا هم می گویند خود ما نیز مش��كل داریم. این جا چه چیزی می 
خواه��د؟ این جا قانون می خواهد. من معتقدم که در برنامه پنج س��اله 
شش��م حتما باید یک Telecommunications Act نوشته شود و 
اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات، اختیارات سازمان تنظیم مقررات و 
وزارت ارتباطات مش��خص باشد. باالخره وزارت ارتباطات باید بتواند کل 
بخش را مدیریت کند. فرض کنید اگر من در زیرساخت ١000 میلیارد 
تومان س��رمایه گذاری می کردم آن وقت باید 4000 میلیارد در بخش 
های خصوصی س��رمایه گذاری کنم. یک جایی باید بتواند این مسائل را 
خوب مدیریت نماید، رقابت را بتواند به درس��تی حفاظت نماید و سایر 
مسائل کالن مدیریتی. همه این مسائل نیازمند قانون است. در حال حاضر 
قانون فعلی برای سال ۸١ است که قانون خوبی در زمان خودش بوده ولی 
در حال حاضر کارایی ندارد. باید قانون ضمانت اجرایی داشته باشد و در 
آن قانون همه چیز دیده ش��ود. این موضوع در حال حاضر به حالت یک 
بن بست رسیده است. همین االن این همه مشكل در زیرساخت به وجود 
آمده اس��ت و واقعا ما تصمیم داریم از ١۵ اسفند ارتباطات بین الملل را 
در تلفن ثابت قطع کنیم. دلیلی ندارد ما همین طور صورتحساب صادر 
کنیم. ما باید عوارض بدیم، مالیات بدیم و همه این هزینه ها را بپردازیم 
و از آن طرف درآمد به سمت مخابرات ایران می رود و خیلی راحت دارند 
چالش های سیاسی اجتماعی ایجاد می کنند و مخابرات واقعا به ما چیزی 
پرداخت نمی کند. واقعا ما تصمیم جدی داریم و به شرکت مخابرات ایران 
هم اخطار دادیم که حتما از ١۵ اسفند در بحث بین الملل و بخش پهنای 
باند محدودیت هایی را اجرا می کنیم. دیروز تلفن بنده که االن هم می 
توانم به شما نشان دهم با عدم پرداخت فیش ١0 هزار تومانی قطع شد 
که البته از طریق ١۸١۸ پرداخت کردیم که دوباره دایر ش��د. وقتی خود 
شرکت مخابرات خیلی راحت کسی که بدهی دارد را از طریق سیستمی 
مجبور ب��ه پرداخت بدهی می کند پس چرا صورت حس��اب هایش به 

زیرساخت را پرداخت نمی کند؟ 

    در بخ�ش وضعی�ت پهنای باند ورودی به کش�ور و 
نهایتا ارائه سرویس به مشتریان توضیح دهید و بفرمایید 
در این مدت چه کانال هایی به گیت وی بین الملل افزوده 

زمان واگذاری 
مخابرات ما 
چیزی در 
حدود 34 
درصد به 

اصطالح حق 
السهم برای 
همراه اول 
درآوردیم؛ 

مطلبی که در 
کمیته های 
راهبردی و 
کمیسیون 

آن زمان به 
مسوولیت 
وزیر وقت 
مطرح شد 

و گفتند که 
چون تلفن 

ثابت هزینه 
بر است 

و برگشت 
سرمایه اش 
طوالنی است 

این حق 
السهم لحاظ 

شود.
یکی از 

مشکالت 
شرکت 

زیرساخت با 
مخابرات ایران 
این است که 
آن ها انحصار 
دارند و ما هم 

نمی توانیم 
سرویس 

هایشان را 
محدود کنیم 
چون مردم 

دچار مشکل 
می شوند.
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شده اس�ت و چرا قیمت تمام شده پهنای باند نسبت به 
قیمت پهنای باند ورودی به کشور باالست؟

 همان طور که در ابتدای عرایضم خدمتتان گفتم زیرس��اخت دارای سه 
الیه اس��ت: یک الیه فیزیكی، یک الیه ترنسمیش��ن یا انتقال و بعد الیه 
س��رویس که الیه IP است و باید در کل کشور توسعه یابد. فرض کنید 
ما برویم پهنای باند را در یک نقطه متمرکز کنیم، فقط در این نقطه که 
نمی خواهیم به مردم سرویس دهیم. در بندرعباس می خواهیم سرویس 
بدهیم. در بوشهر، در چهارمحال بختیاری و سایر مناطق کشور. من اول 
توضیح بدهم که چه اتفاقی در ش��بكه داخل افتاده و چه حجمی از کار 
انجام شده است. باالخره از عمر دولت تدبیر و امید حدود دو سال و نیم 
می گذرد و آمار هم کامال روشن است یعنی چیز پنهانی هم وجود ندارد 
و همه چیز روشن و شفاف است. مثال در زمانی که شروع کردیم باید اول 
الیه فیزیكی فیبر را ایجاد کنیم و بعد برسیم به الیه سرویس. چیزی که 
در IP داخلی که ما قادر هستیم در شهرهای مختلف به اپراتورها و انها به 
مردم سرویس ارائه دهند را بگویم. این بخش در شروع دولت چیزی در 
حدود 624 گیگا بیت ظرفیت داشت و این ظرفیت کل شبكه IP کشور 
بوده اس��ت. االن تقریبا رسیده نزدیک به 4000 یعنی حدودا شش برابر 
شده است. در عرض دو سال و اندی ظرفیت این شبكه شش برابر شده 
است. خب این شبكه IP  داخلی است برای سرویس. یک بحثی را اصوال 
همه دارند و آن بحث پهنای باند بین الملل هست که به اصطالح بحث 

پهنای باند اینترنت است که البته وقتی این شبكه را ایجاد کردیم هر 
انچه در داخل بتواند میزبانی و یا محتوا ایجاد شود به اصطالح قابلیت این 
را دارد که در این ش��بكه چهار ترابیتی بتواند جریان پیدا کند. در بحث 
بین الملل چیزی بالغ بر 72 گیگ پهنای باند داشتیم که به 307 گیگا 
بیت بر ثانیه رساندیم. مثال چیزی در حدود چهار و نیم برابر. خب این ها 

دیگه چیز پنهانی نیست. 
از آن طرف در بخش هم شاهد توسعه هستیم. شما می دانید قبال مردم به 
طور محدود از ADSL استفاده می کردند. یا مثال جریانات فضای مجازی 
و استفاده از این فضا برای توسعه تجاری، بانكداری و این ها خیلی محدود 
بود که در این چند ساله رشد خیلی فزاینده ای پیدا کرده است. ولی علی 
رغم اینكه این همه رشد داشتیم باز مردم سرویس مطلوب تری را نسبت 
به قبل دارند. یعنی ما هم پاسخگوی این همه توسعه هستیم و هم کیفیت 
س��رویس بهتری را ارائه کرده ایم. امروز 3G و  4G در موبایل راه افتاده 
اس��ت. باالخره آن زمان وجود نداشته است. باالخره دو سال و نیم پیش 
فقط رایتل آن هم در یک محدوده کوچكی وجود داشت بعد از رایتل االن 
همراه اول و ایرانسل هم شروع کردن به ارائه سرویس و  ADSL توسعه 
 ADSL یافته است. حاال من آمار دقیقش را ندارم ولی قبال 2-3 میلیون
وجود داشت و االن بیش از ١0 میلیون ADSL  وجود دارد. حرکتی که 
االن در شبكه بانكی وجود دارد قابل توجه است. در کسری از ثانیه چند 
میلیارد تومان در کشور از طریق شبكه شتاب در حال جابه جایی است. 
خب این ها همه از طریق این شبكه هایی که ایجاد شده انجام می شود. 

همه این ها زیرساختش از طریق ما انجام می پذیرد. 
یكی دیگر از مواردی که ما توانسته ایم کیفیت ارتباطات را افزایش دهیم 
به این دلیل بوده است که گیت وی  داخل کشور ما پیش از این از یک 
مس��یر بوده است و هر زمان هم که در این مسیر اتفاقی حادث می شد 
کل کش��ور دچار یک اختالل خیلی جدی می ش��د، ولی به لطف خدا 

توانس��تیم حدود چهار گیت وی در جنوب کش��ور راه اندازی کنیم که 
چابهار، بندرعباس، جاسک و بوشهر هستند و ما از طریق این چهار نقطه 
پهنای باند را از جنوب و از طریق کابل های دریایی وارد می کنیم. عالوه 
بر این، در مس��یرهای زمینی از ش��مال در حال حاضر آستارا را داریم و 
ن��وردوز را در همی��ن دولت راه اندازی کردیم ک��ه االن به عنوان یكی از 
گیت وی های مهم ما به ش��مار می رود و همچنین مسیر جلفا را داریم 
که اهمیتش به اندازه نوردوز و حتی بیشتر است. همچنین در مرز ترکیه، 
گیت بازرگان است که سرور را در این مدت اضافه کرده ایم. در همه این 
گیت وی ها به حوزه بین الملل متصل می شویم و هم ترانزیت از شمال 
به جنوب را انجام می دهیم. از ش��مال ترانزیت پهنای به عراق را انجام 
می دهیم. همچنین از افغانستان از طریق هرات وصل هستیم و در چند 
مسیر هم از زابل با رادیو وصل هستیم. ارتباطات VOICE  را انجام می 
دهیم. اخیرا با وزیر مخابرات افغانستان هم توافق هایی داشتیم تا پهنای 
باند را از ایران به افغانستان ترانزیت کنیم. در همین حال باید بگویم قبال 
وضعیتمان از ترکیه نرمال بود، اما اخیرا در داخل ترکیه یكسری قطعی 
هایی داریم، اما با توجه به لینک های جایگزین خیلی سریع سوییچ کردیم 

در برنامه پنج 
ساله ششم 

حتما باید یک 
قانون ارتباطات 

نوشته شود 
و اختیارات 
کمیسیون 

تنظیم مقررات، 
سازمان تنظیم 

مقررات 
و وزارت 
ارتباطات 

مشخص باشد؛ 
باالخره وزارت 

ارتباطات 
باید بتواند 
کل بخش را 

مدیریت کند. 
ظرفیت کل 

شبکه IP کشور 
در شروع دولت 
چیزی در حدود 

624 گیگا 
بیت بود که 

االن تقریبا به 
4000 رسیده؛ 
یعنی در عرض 
دو سال و اندی 

ظرفیت این 
شبکه شش 
برابر شده 

است. در بحث 
بین الملل هم 
ظرفیتی بالغ بر 
72 گیگ پهنای 
باند داشتیم که 

به 307 گیگا 
بیت بر ثانیه 

رساندیم.

عل�ی رغم اینکه این همه رش�د داش�تیم ب�از مردم 
سرویس مطلوب تری را نسبت به قبل دارند. یعنی ما 
هم پاسخگوی این همه توسعه هستیم و هم سرویس 

با کیفیت بهتری را ارائه کرده ایم.
اخیرا در داخل ترکیه یکسری قطعی هایی داریم، اما 
با توجه به لینک های جایگزین خیلی سریع سوییچ 
کردی�م و پهنای باندمان را از نوردوز اضافه کردیم که 
اگر در ترکی�ه اتفاقاتی بیفتد و قطعی هایی به وجود 

بیاید صدمه ای در ارتباطات داخلی نداشته باشیم. 
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و پهنای باندمان را از نوردوز اضافه کردیم که اگر در ترکیه اتفاقاتی بیفتد و 
قطعی هایی به وجود بیاید صدمه ای در ارتباطات داخلی نداشته باشیم. 

باالخره این ها کارهایی بوده که انجام شده است. در بحث کیفیت هم کار 
بزرگی توس��ط خود آقای وزیر در حال انجام است که جلساتش را خود 
ایشان برگزار می کنند. در این قضیه مشاوره هم گرفته شده و پروژه در 
حال انجام مراحل است. ممكن است بحث تنها افزایش پهنای باند نباشد؛ 
یک سری مسائل بهینه سازی و افزایش کیفیت و پایین آوردن به اصطالح 
Delay و Packet loss وجود دارد. در همین حال برای رفع این موانع 
و آغاز پروژه های جدید باید بخش خصوصی هم وارد شود. این ها کارها و 

اقداماتی است که ما انجام دادیم، برای اینكه کمتر صدمه وارد شود. 
از آن ط��رف ه��م می دانید ضمن اینكه ما باید پهن��ای باند را برای یک 
ش��بكه گس��ترده ای بیاوریم و توزیع کنیم ضمنا باید پاالیش هم انجام 
دهیم. خیلی ها بیرون گود نشس��تند و می گویند سر مرز قیمت اینقدر 
اس��ت، بله سر مرز قیمت یکSTM١   فالن است ولی زمانی که شبكه 
ای به این گستردگی ایجاد شود. سرمایه گذاری انجام شود. توزیع شود و 
هزینه های دیگری که بر این شبكه متحمل می شود نهایتا هزینه های 

تمام شده باال می رود.
این پهنای باندی که ما داریم 307 گیگ است و ضمنا اپراتورهای اصلی 
 Cache Server .می کنند Cache خودش��ان تجهیزات می گذارند و
می گذارند؛ برای اینكه هر دفعه می خواهند گوگل را سرچ کنند نروند به 

اصطالح گوگل و این سرور هر 24 ساعت یک بار آپدیت می کند. اینجا
Cache  می کند و گوگل را همین جا سرویس می دهد. این ها کارهایی 
است که کیفیت پهنای باند را تا دو برابر از نظر حجمی باال می برد یعنی 

استفاده خیلی بهتری از این قضیه می شود. 

  بفرمایی�د در بخش ترانزیت پهنای باند چه اقداماتی 
انجام شده و چه برنامه هایی در دستور کار دارید؟

ترانزیت پهنای باند از مس��یر ایران جزو برنامه های اصلی شرکت بوده و 
در این حوزه سرمایه گذاری کرده ایم. با توجه به موقعیت خدادادی ایران 
در منطقه، اگر با اتفاقی در ارتباطات عبوری از این بخش مواجه ش��ویم، 
طبیعتا ش��رق و غرب دنیا دچار اختالل جدی می شود. صحبت 2۵ ترا 
جابجایی اطالعات در ثانیه از مسیر عبوری ماست. همه اپراتورهای دنیا 
هم به دنبال این هستند که یک مسیر جایگزین را برای اطالعات مهمی 
که دارند قرار دهند، که بتوانند اگر چالشی در آن مسیر پیش بیاید مسیر 
دیگری را جایگزین کنند. شاید ایران بهترین و امن ترین کشور در منطقه 
اس��ت. قبال ما با کنسرسیوم EPEG ش��رکت کردیم که ارتباطات را از 
عمان تا فرانكفورت برقرار می کند، کنسرسیوم ایجاد هم شد، اما یكی از 
پیمانكاران ما چون نتوانست به موقع تجهیزات را ارائه دهد، نهایتا در ارائه 
سرویس عقب افتادیم. البته ما 200 گیگ ایجاد کردیم، ولی ابتدا بحث 
۵40 گی��گ تا 3.2 ترا ب��رای ترانزیت بود که االن 200 گیگ آماده بهره 
برداری است که یک قسمتی از آن را نیز ما می توانیم از طریق اتصال به 

فرانكفورت در داخل استفاده کنیم. 
پروژه دیگر تحت عنوان اوج داشتیم، که کار مشترك ما با وزارت نیرو بود 
و یک ش��رکتی به عنوان آریاسل قرار شد به عنوان کاتالیزور وارد شود و 
سرمایه گذاری کند و کار را انجام دهد. در حقیقت ما هستیم و آریاسل و 
وزارت نیرو که به عنوان پروژه اوج ورود کردیم که االن بین نوردوز و عراق 
برقرار شد و ١0 تا ١0 گیگ ایجاد شد که ۸ تا ١0 گیگ یعنی ۸0 گیگ 

راه اندازی شد و در حقیقت ارمنستان تا عراق را در بر می گیرد.
در بحث کش��ور افغانستان نیز ما طی مذاکرات قبول کردیم که تولیدات 
داخل��ی ایران را بین نقطه مرزی خودمان و هرات قرار دهیم. با عراق هم 
این کار را کردیم؛ یعنی تجهیزات داخلی کشور را که تولید داخل هست 
و توسعه یافته و با کمک ما و مرکز تحقیقات به نتیجه رسیده گذاشتیم. 
این هم یک فرآیندی اس��ت که ما بتوانیم در بحث اقتصاد مقاومتی این 
تجهیزات را که در داخل اس��ت را کمک کرده و حمایت کنیم که بتواند 
حتی صادرات هم داش��ته باش��د. همین کار را داریم با کشور افغانستان 
انجام می دهیم یعنی تجهیزات داخلی کشور خودمان را بگذاریم و توسعه 
ترانزیت را از آن مسیر با افغانستان داشته باشیم. افغانستان مدعی است 
که از آن طرف کشور چین می خواهد به آن ها وصل شود که آن ها برنامه 
های آینده به شمار می روند چون همین اتفاق در پاکستان هم در حال 
وقوع است ولی چه زمانی اتفاق بیافتد و چگونه محقق شود و چاینا تلكام 

چگونه وارد اجرا شود فعال مشخص نیست.

  باز هم به س�وال قیمت تمام ش�ده پهنای باند برمی 
گ�ردم. برخ�ی کارب�ران نهای�ی از قیمت اینترن�ت ابراز 
نارضایتی می کنن�د و طبیعتا پهنای بان�د اپراتورها هم 
توسط زیرساخت تامین می شود، بفرمایید آیا برنامه ای 

برای کاهش قیمت تمام شده اینترنت دارید؟
س��ازمان تنظیم مقررات مطالعاتی در مورد قیمت تمام شده اینترنت در 
کش��ورهای مختلف انجام داده است. اول خواهش می کنم این اطالعات 
را از سازمان تنظیم دریافت کنید. ببینید همش ما فكر می کنیم هزینه 
پهنای باند ما گران اس��ت در صورتی که ش��ما همین حجمی که االن 
اپراتورهای سیار در قالب بسته ارائه می کنند را بررسی کنید بسیار هم 
نسبت به کشورهای منطقه ارزان تر است. من یادم هست در ترکیه به ازای 

خیلی ها 
بیرون گود 

نشستند و می 
گویند سر مرز 
قیمت اینقدر 
است، بله سر 

مرز قیمت 
   STM1یک

فالن است 
ولی زمانی که 
شبکه ای به 

این گستردگی 
ایجاد شده، 

سرمایه 
گذاری انجام 
و توزیع شود، 

همچنین با 
هزینه های 

دیگری که بر 
این شبکه 
متحمل می 
شود نهایتا 
هزینه های 

تمام شده باال 
می رود.

با توجه به 
موقعیت 
خدادادی 
ایران در 

منطقه، اگر 
با اتفاقی در 

ارتباطات 
عبوری از این 
بخش مواجه 
شویم، طبیعتا 
شرق و غرب 

دنیا دچار 
اختالل جدی 

می شود. 
صحبت 25 
ترا جابجایی 
اطالعات در 

ثانیه از مسیر 
عبوری ماست.

در همین زمان خیلی ش�رکت های خارج�ی برای روابط 
تج�اری، اب�راز تمایل ک�رده اند ک�ه البته م�ی دانند ما 
تجهیزاتم�ان را از طریق مناقصه تهیه می کنیم ولی این 
شرایط یک فرصت است که برای آینده بتوانند در داخل 

سرمایه گذاری کنند. 
ش�اید یکی از تلخ تری�ن خاطره های من ش�بی بود که 
حضرت امام )ره( در بیمارستان بودند و من آن زمان معاون 
نگهداری راه دور و بین الملل بودم. در آن شب ما در میدان 
امام با تمام بچه ها آماده باش بودیم و تا صبح خیلی به ما 

سخت گذشت و حضرت امام به رحمت خدا رفت.
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هر گیگ ١۵ لیر پرداخت می کردم. در صورتی که در ایران خیلی ارزان 
تر است. حداقل شماها بیایید یک بررسی واقعا منصفانه ای انجام دهید تا 
قضیه مشخص شود. البته هزینه های دسترسی یک مقداری باال هست، 
اما آن چیزی که در زیرساخت اتفاق می افتد به جهت این که ما دولت 
هستیم و اصال به دنبال سود نیستیم. دولت دنبال این است که امكانات 
را فراهم نماید و بیاید در بخش هایی قدم بردارد که بخش خصوصی به 
جهت هزینه های باال عالقه مند نیس��ت در این بخش س��رمایه گذاری 
کند. تا حاال هم به جهت اینكه پهنای باند در بین الملل در حال کاهش 
است در این چند سال گذشته پهنای باند در این بخش خیلی هم پایین 
آمده است. ما با همه این مسائل و اینكه هزینه ها در حال افزایش است 
قیمت پهنای باند را کاهش داده ایم. در همین یكی دو سال اخیر قیمت 
پهن��ای باند را یک بار 3۵ درصد و ی��ک بار 2۵ درصد کاهش دادیم. به 
هر صورت هر چه قیمت پهنای باندمان کاهش پیدا کند ما هم به همان 

نسبت کاهش می دهیم.

   نق�ش ش�رکت ارتباط�ات زیرس�اخت در توس�عه 
زیرس�اخت های ش�بکه ملی اطالعات با توجه به برنامه 

ششم توسعه چگونه است؟
تمام این زیرساختی که ما در حال انجام آن هستیم برای استفاده شبكه 
ملی اطالعات است. شبكه ملی اطالعات یعنی گردش اطالعات در داخل 
کشور؛ یعنی در داخل کشور اطالعات تولید شود، محتوا تولید شود و در 
داخل کشور هم گردش کند. حاال در خیلی از کشورها که به اصطالح می 
گوییم موفق هستند مثل کره جنوبی ۸0 درصد ترافیكشان داخلی است؛ 
یعنی مصرف، تولید اطالعات و گردش اطالعاتشان در داخل کشورشان 
است. در شرایط فعلی با توجه به رفع تحریم ها نهایتا شرایط بسیار مناسب 
اس��ت و مذاکرات برای اینكه CDN های بزرگ به داخل کش��ور بیایند 
شروع شده است. باالخره ما فضاها و امكاناتش را فراهم می کنیم که آن 
ها نیز عالقه مند شوند به  داخل کشور ورود کنند. خود این قضیه ضمن 
ای��ن که هزینه ها را کاهش می دهد کیفی��ت را ارتقا می دهد؛ چرا که 
باالخره شما برای اتصال به یک CDN در آلمان یا هلند با تاخیر مواجه 
اید، حاال وقتی آن CDN  بزرگ در داخل کشور حضور داشته باشد در 
نتیجه کیفیت بسیار باال می رود. به هر صورت شبكه ملی اطالعات چیزی 
جز این نیست که ما بتوانیم یک شبكه ای را ایجاد کنیم و بتوانیم تولید 
محتوا، اطالعات و میزبانی را در داخل کشور انجام دهیم و برنامه ای هم 
که به ما ابالغ شده است برای این قضیه است. در بحثIP  داخلی و بین 
الملل هم همین است، به خاطر اینكه به دنبال این هستیم تا شبكه داخلی 
خود را توسعه دهیم و االن هم چیزی حدود 40 درصد محتواها در داخل 
 IXP کشور تولید و گردش می شود که قبال حدود ١0 درصد بود. یا مثال
هایی را که درست می کنیم باالخره یک سری برنامه های وسیع در این 
خصوص در شبكه ملی اطالعات وجود دارد که یک سری المان هایش در 

زیرساخت است که ما انجام می دهیم.  

  اقدامات ش�ما در حوزه بین الملل و تعامالت خارجی 
در فضای رفع تحریم ها چه بوده است؟

قبال به خاطر پیچیدگی هایی که خود تجهیزات مخابراتی دارد بعضا این 
تجهیزات با مشكالت تهیه می شد و یا از مسیرهای مختلف مجبور بودند 
که این تجهیزات را به کش��ور حمل کنند. این ش��رایط جدید می تواند 
شرایط خیلی خوبی را به وجود بیاورد و موضوع دیگر رقابت است چراکه 
قبال ما مجبور بودیم از یک کشور خاص به جهتی که آن کشور همكاری 
داشت تامین تجهیزات کنیم، ولی االن شرکت ها رقابت می کنند و خود 
این رقابت هزینه ها را پایین می اورد. این قضایاست که می تواند هزینه ها 
را کاهش دهد و می تواند در بحث های افزایش کیفیت وضع ما را تغییر 
ده��د. البته ناگفته نماند در این زمان ما نگاه به داخل هم داریم. ما االن 

یک شبكه ای را تعریف کرده ایم با عنوان شبكه توانا که از مرحله تحقیق 
قرارداد بستیم و برای دو شرکت مجوز ترك مناقصه گرفته ایم و از مرحله 
تحقیق تا مرحله تولید ازمایشگاهی و تولید تجاری قرارداد بستیم و یک 
شبكه بزرگی را در شرق کشور تعریف کرده ایم و االن DWDM هایش 
در مرحله تست است. بحث ١0 گیگ SBH نیز توسط شرکت دیگر در 
حال انجام است. اگر این پروژه انجام شود ما خود به خود، جزو کشورهایی 
می ش��ویم که می توانیم در ظرفیت های متوسط و پایین تولید کننده 
باشیم. البته شبكه زیرساخت جزو ظرفیت های بزرگ است و ما ١00 
گیگ را در برنامه های توسعه مان قرار دادیم. ترانسپوندرهای ما ١00 
گیگ است که قبال ١0 گیگ بود. االن در دنیا به سمت 400 گیگ می 
روند؛ یعنی خیلی ظرفیت های بزرگ، چون کر اصلی ش��بكه هستیم. 
ولی در الیه های دسترس��ی و الیه های شهری خیلی راحت می تواند 
این تولید داخلی مورد اس��تفاده قرار گیرد و یک کار بزرگی اس��ت. در 
همین زمان خیلی شرکت های خارجی برای روابط تجاری ابراز تمایل 
ک��رده اند که البته می دانند م��ا تجهیزاتمان را از طریق مناقصه تهیه 
می کنیم ولی این ش��رایط یک فرصت است که برای آینده بتوانند در 
داخل س��رمایه گذاری کنند که هم می تواند ایجاد اشتغال کند و هم 
می تواند سریع تر ما را به اهدافی که داریم به خصوص در شبكه ملی 

اطالعات برساند. 

  ب�ه عنوان بخش پایانی گفت وگ�و اجازه دهید چند 
س�وال غیرتخصصی داش�ته باش�م. عکس�ی روی میز 
شماست که ش�ما را با کاله حصیری در مزرعه نشان می 

دهد، آیا به کشاورزی هم عالقه دارید؟
 من در روستا بزرگ شده ام. درو کرده ایم وکاشته ایم. البته زندگی های 
بس��یار س��ختی بود. البته همه جا به خصوص روستای ما بخش کویری 
است بین تربت و نیشابور. خب یک عالقه ای هم داریم. البته االن هم در 

تعطیالت به آن فضا می رویم.

   آیا رابطه ای با فرد یا گروه خاصی باعث شده است که 
شما سال ها در راس هرم مدیریتی بمانید؟

من با هیچ کس هیچ رابطه ای ندارم و البته همه را هم دوست دارم. هیچ 
پشتیبان شخصی ای وجود ندارد. ما دنبال خدمت هستیم. من همیشه 
خیلی وقت ها به همكاران می گویم باالخره دوره ها می آید و می گذرد 
و چیزی که باقی می ماند این است که می گویند این کار در یک زمانی 
انجام شده است. این است که باقی می ماند و بعد مسائل اجرایی را باید 

از مسائل سیاسی جداکرد. 

  آی�ا ف�ردی از اقوام نزدیک ش�ما در بخش مخابرات 
کشور صاحب منصب مدیریتی است؟

 شما اصال در تمام کشور موردی پیدا نمی کنید که یكی از اقوام نزدیک 
و یا دور بنده در مخابرات کشور کار کند. هر کسی خواست بیاید و برود 

و تحقیق کند.

   سوال اخر اینکه بهترین و تلخ ترین خاطره شما در 
این سال ها چه بوده است؟

خیلی سوال سختی کردید. خاطره خوبمان بیشتر برمی گردد به دوره  
جنگ و البته کردس��تان و آذربایجان. هم��ه جا خیلی خاطرات خوب 
دارم، اما ش��اید یكی از تلخ ترین خاطره ها ش��بی بود که حضرت امام 
)ره( در بیمارستان بودند و من آن زمان معاون نگهداری راه دور و بین 
الملل بودم و بحث ارتباطات بین الملل نقش خاصی داشت. در آن شب 
ما در میدان امام با تمام بچه ها آماده باش بودیم و تا صبح خیلی به ما 

سخت گذشت و حضرت امام به رحمت خدا رفت.

ببینید همش 
ما فکر می 

کنیم هزینه 
پهنای باند ما 
گران است 
در صورتی 

که شما همین 
حجمی که االن 
اپراتورهای 

سیار در قالب 
بسته ارائه 
می کنند را 

بررسی کنید 
بسیار هم 
نسبت به 
کشورهای 

منطقه ارزان 
تر است.

به هر صورت 
شبکه ملی 

اطالعات چیزی 
جز این نیست 
که ما بتوانیم 
یک شبکه ای 
را ایجاد کنیم 

و بتوانیم 
تولید محتوا، 

اطالعات و 
میزبانی را در 
داخل کشور 

انجام دهیم و 
برنامه ای هم 
که به ما ابالغ 
شده است 
برای این 

قضیه است.
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سخنگوی رشکت  مخابرات ایران:

چندین برابر بدهی به رشکت زیرساخت
 از دولت و ملت طلبکاریم

بخش عمده پهنای باند 
خریداری شده از خارج به ما 

فروخته می شود
 اگر فرض 

بگیریم 
بدهی 300 

میلیارد 
تومانی  به 

شرکت 
ارتباطات 
زیرساخت 
داریم، در 

مقابل هزار و 
300 میلیارد 

تومان از  
دولت و ملت 

طلبکاریم 
و شایسته 
نیست که 

برخوردهای 
رسانه ای و 

یا قطع شبکه 
و امکانات 

را در پیش 
بگیریم، چون 

مخابرات  
تحت هر 
شرایطی 

بدهی خود 
را پرداخت 
خواهد کرد.

نظر به اهمیت و جایگاه پهنای باند در ارائه سرویس های اینترنتی به اپراتورها 
و نهایتا کاربران در کش�ور، در کنکاش شماره پنجم ماهنامه نسل چهارم، 
موضوع پهنای باند و چالش های ارائه سرویس در این حوزه و نحوه تعامل 
ش�رکت ارتباطات زیرساخت با دریافت کنندگان سرویس در این بخش را 
با مدیران و دس�ت اندرکاران بخش خصوصی، نمایندگان مجلس ش�ورای 
اسالمی و سایر کارشناسان و صاحب نظران این حوزه به بحث و گفت و گو 

نشستیم.مشروح این گفت و گوها را در ادامه بخوانید:

س��خنگوی ش��رکت  مخابرات ایران با اش��اره به بدهی این شرکت به 
ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت، عامل اصل��ی این وضعی��ت را وزارت 
ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات دانست و افزود: این وزارتخانه به 
دلیل جلوگیری از افزایش تعرفه مخابرات باعث بروز این گونه مشكالت 
شده است؛ چون اگر تعرفه مخابرات نیز همانند سایر تعرفه ها در حوزه 
های مختلف  اصالح می شد، قطعا با کمبود منابع مواجه نمی شدیم و 

با شرکت ارتباطات زیرساخت نیز مشكلی نداشتیم.
دکتر داوود زارعیان در گفت و گو با خبرنگارماهنامه نس��ل چهارم در 
تشریح علت بدهكاری ش��رکت مخابرات به شرکت زیرساخت و دلیل 
عدم پرداخت این بدهی،  با تاکید بر اینكه ما منكر بدهی به ش��رکت 
زیرس��اخت نیس��تیم ، افزود: طبیعی است شرکت های بزرگ همیشه 
تعامالت گس��ترده ای با هم داشته باشند. اگر فرض کنیم بدهی 300 
میلیارد تومانی به ش��رکت ارتباطات زیرساخت داریم، در مقابل هزار و 
300 میلیارد تومان از دولت و ملت طلبكاریم و شایس��ته نیس��ت که 

برخوردهای رس��انه ای و یا قطع ش��بكه و امكانات را در پیش بگیریم، 
چون مخابرات  تحت هر شرایطی بدهی خود را پرداخت خواهد کرد.

وی اظهار امیدواری کرد که مشكالت بین مخابرات و شرکت ارتباطات 
زیرساخت حل می شود چون در غیراین صورت زیان آن متوجه  کشور 

خواهد شد.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران در عین 
حال بیان کرد: وجود مس��ایل و مشكالت مالی در شرکت های بزرگ 
امری طبیعی اس��ت و با تعامل قابل حل است؛ ممكن است در برخي 
صورتحسابها اختالف داشته باشیم اما در اصل موضوع که پرداخت پول 

به زیرساخت است، صحبتي نداریم. 
وی ادامه داد: اگر ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت پهنای باند ما را قطع 
کند  در مرحله اول خودش متضرر می شود چون بخش عمده پهنای 
باند خریداری شده از خارج به ما فروخته می شود و از سویی مشترکان 
نیز متضرر می شوند و طرف دیگر این موضوع خود مخابرات است که 

به دلیل از دست دادن مشتریان ضرر می کند.
زارعیان ، بهترین راهكار در این زمینه را گفت و گو  و تعامل دانس��ت 
و در عین حال تاکید کرد: باید بتوانیم مسایل را به خوبی حل و فصل 
کنیم و خوش��بختانه  کارها نیز به خوبی پیش رفته و امیدواریم  این 

روند مثبت تر هم شود.
وی  در ادامه از پرداخت اقس��اطی و ماهیانه بدهی مخابرات به شرکت 
ارتباطات زیرس��اخت خبر داد و اف��زود: البته اگر تعرفه های مخابرات 

اصالح شود می توانیم تمام بدهی را به صورت یكجا پرداخت کنیم.
وی درباره انحصار واردات پهنای باند توسط شرکت ارتباطات زیرساخت 
نیز توضیح داد: به طور کلی انحصار در هیچ بخشی خوب نیست و در 
حوزه پهنای باند هم باید انحصار واردات شكسته شود و نباید فقط  یک 

شرکت اجازه واردات پهنای باند را داشته باشند.
س��خنگوی ش��رکت  مخابرات ایران ادامه داد: اگر انحصار پهنای باند 
شكسته شود طبیعی است با ورود بخش خصوصی فضای رقابتی تری 
فراهم شده و همین موضوع به دنبال خود کیفیت بهتر و قیمت مناسب 

تری نیز به دنبال دارد.
وی با اشاره به اظهارات وزیرارتباطات مبنی بر ایجاد فساد در انحصار، 
تاکید کرد:  ما از شرکت ارتباطات زیرساخت رضایت داریم و در صورت 
امضای تفاهم نامه س��طح کیف��ی خدمات و یا ضمان��ت نامه کیفیت 
خدمات )SLA(  که قرار است تا پایان سال جاری نهایی شود بسیاری 

از مشكالت ما برطرف می شود.
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عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی: 

با شکسنت انحصار در پهنای باند، زمینه کاهش 
قیمت  اینرتنت فراهم می شود

بخش خصوصـی هم در 
حوزه پهنای باند 

رسمـــایه گذاری کند

در حال حاضر 
به دلیل 

انحصار خرید 
پهنای باند 
در برخی 

موارد قیمت 
ها و خدمات 

اینترنت نسبت 
به درآمد 

مردم باالست؛ 
بنابراین 

ضروری است 
تا به سمت 

فضایی برویم 
که اینگونه 
خدمات از 

طریق بخش 
خصوصی نیز 
تامین شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، تاکید کرد: در 
صورتی که انحصار در زمینه خرید پهنای باند برداش��ته شود قیمت ها 
رقابتی خواهند شد و دراین صورت مشتری براساس دو عامل کیفیت و 
قیمت انتخاب خواهد کرد؛ بنابراین باید به شرکت های خصوصی اجازه 

فعالیت در این زمینه داده شود.
دکتر موید حس��ینی صدر، نماینده مردم خ��وی و چایپاره در مجلس 
ش��ورای اس��المی در گفت و گو با خبرن��گار ماهنامه نس��ل چهارم در 
خصوص بحث ورود شرکت های خصوصی در زمینه خرید پهنای باند 
اینترنت، گفت:  در تمام دنیا شرکت های خصوصی در این زمینه بسیار 

فعال هستند و این حضور موجب رقابتی شدن فضا می شود.
وی ادام��ه داد: برای کاهش نرخ پهن��ای باند اینترنت، باید اپراتورهای 
تأمین کننده دیگری نیز از بخش خصوصی وارد ش��وند و نهایتا تامین 

کننده های متعددی وارد عرصه شده و خدمات ارایه دهند.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی با تاکید بر 
اینكه  دست شرکت های خصوصی باید در بخش خرید  پهنای باند باز 
باشد، گفت: این اتفاق منجر به افزایش رقابت در این بازار و در نتیجه 

افزایش کیفیت و سرعت باالی اینترنت می شود.
وی، افزای��ش کیفیت و س��رعت اینترنت را در جهت گس��ترش دولت 
الكترونیک نیز تاثیر گذار دانس��ت و افزود: در حال حاضر زندگی ما به 
اینترنت وابسته است و در صورتی که اینترنت مطمئن با سرعت باالیی 
داش��ته باشیم انجام بس��یاری از رفت و آمدهای غیرضروری از طریق 

استفاده از دولت الكترونیک کاهش خواهد یافت.
ای��ن نماینده مجلس نهم گفت:  در حال حاضر به دلیل انحصار خرید 
پهنای باند در برخی موارد قیمت ها و خدمات اینترنت نسبت به درآمد 
مردم باالس��ت؛ بنابراین ضروری اس��ت تا به س��مت فضایی برویم که 

اینگونه خدمات از طریق بخش خصوصی نیز تامین شود.
حس��ینی صدر با اش��اره به محدودیت های فعلی و انحصار در زمینه 
خرید پهنای باند اینترنت، تصریح کرد: به این ترتیب عمال رقابتی نیز 
بین ش��رکت ها وجود ندارد، بنا براین با ورود شرکت های خصوصی به 
ح��وزه پهنای باند، فضای رقابت ایجاد ش��ده و زمینه کاهش قیمت ها 

فراهم خواهد شد.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
در صورتی که به شرکت های خصوصی اجازه فعالیت در ورود به حوزه 
پهنای باند اینترنت به  داخل کشور داده شود، تاثیر بسیاری در کاهش 

مشكالت و کاهش قیمت خواهد داشت.
وی گفت:  در صورت سهیم بودن بخش خصوصی فعاالن این حوزه می 

توانند در این زمینه نیز سرمایه گذاری کنند.
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کنکاش
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کنکاش

عضو کمیسیون ویژه حامیت از تولید و نظارت بر اصل 44 مجلس:

واگذاری واردات پهنای باند 
به بخش خصوصی رضوری است

با ايجاد رقابت سامل، كيفيت افزایش 
و قیمت ها کاهش می یابد

با ورود بخش خصوصی به پهنای باند، فضاي رقابتی بین اپراتورهاي مختلف شکل مي گیرد و به دنبال آن طبیعی است با 
ایجاد رقابت سالم، کیفیت افزایش  و به دنبال آن قیمت ها نیز کاهش می یابد و در نهایت رضایت بیشتر مشتري را شاهد 

خواهیم بود.

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی بر ضرورت شكستن 
انحصار در واردات پهنای باند تاکید کرد و آن را موجب ایجاد فضای رقابتی بین 

بخش خصوصی، افزایش کیفیت و کاهش قیمت ها دانست.
بهروز نعمتي، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای 
کلی اصل 44 در مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با خبرنگار ماهنامه نسل 
چهارم با بیان اینكه جلسات مختلفي با مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت و 
وزیرارتباطات مبني بر موضوع واردات  پهنای باند داشتیم، بر ضرورت واگذاری 
واردات پهن��اي باند به بخش خصوصي تاکید کرد و افزود: بر اس��اس اصل 44 
قانون اساس��ی و فرامین مقام معظم رهبري باید کلیه امور به بخش خصوصی 
واگذار ش��ود و این اتف��اق در  حوزه ارتباطات و فن��اوري اطالعات نیز باید رخ 

دهد.
وي با اش��اره به س��خنان رییس جمهور مبنی بر اینكه هر آنچه  مردم و بخش 
خصوصي قادر به انجام آن نباشند دولت مي تواند ورود کرده و آن را انجام دهد، 
گفت:  در جلساتي که در همین زمینه با بخش خصوصي برگزار شد آنها نیز به 
این نتیجه رس��یدند که باید به صورت جدي به این موضوع توجه کرده و آن را 

در اولویت هاي خود قرار دهند.
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی،  ادامه داد: با ورود 
بخ��ش خصوصی به ای��ن بخش، فضاي رقابتی بین اپراتورهاي مختلف ش��كل 
مي گیرد و به دنبال آن طبیعی اس��ت با ایجاد رقابت س��الم، کیفیت افزایش و 
به دنبال آن قیمت ها نیز کاهش می یابد و در نهایت رضایت بیش��تر مش��تري 

را شاهد خواهیم بود.
نعمتی  در عین حال تاکید کرد: در حال حاضر قیمت ها یک طرفه بوده و این 
قیمت ها مورد رضایت مردم و مجلس نیس��ت و این در حالي اس��ت که فضاي 

رقابتي در ارایه خدمات بهتر و با قیمت کمتر، تاثیرگذار خواهد بود.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس در ادامه با تاکید بر اینكه این موضوع به صورت 
ویژه از حدود شش ماه قبل تا کنون مورد توجه و پیگیري است،  تصریح کرد: 
با معاونان وزیر ارتباطات از جمله مهندس جهانگرد، مهندس  خسروي و دکتر 
عمیدیان جلساتي گذاشتیم و به نوعي بنده از طرف کمیسیون  ماموریت پیدا 

کردم که این موضوع را پیگیری کنم.
وی در بخشي از سخنان خود همچنین  با اشاره به فضاي پساتحریم و باز شدن 
درهای کشور به روي هیات هاي خارجي نیز گفت: رسالت دولت این است که 
نیازمن��دي ه��اي بخش داخلي را تامین کند و قرار نیس��ت فرش قرمزي براي 
واردات پهن کنیم تا ش��رکت ها بدون برنامه وارد کشور شوند و منجر به رکود 

بخش داخلي شوند.
وي در عی��ن حال بیان ک��رد: با توجه به نیازمندي ها و کمبود های دولت باید 
برنامه ریزي الزم را انجام داد و بخش خصوصي را فعال تر کرد و نباید تمام هم 
و غم ما این باش��د که فقط به واردات بپردازی��م چون به ارزش افزوده کاالها و 

تولیدکنندگان ما لطمه می زند.
نعمتی  تاکید کرد: باید به س��مت و سویي برویم که بر اساس اقتصاد مقاومتي 
نیازمن��دي ه��اي داخلي را تامین ک��رده و چرخه تولید را در دس��ت گرفته و 

فعال ت�ر کنیم.
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کنکاش

مديركل دفرت فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس: 

واردات پهنای باند توسط بخش خصوصی
 و با نظارت دولت انجام شود

مكانيزم فروش پهنای باند به صدور 
پروانه تغيري یابد

مدیرکل دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهش��های مجلس ش��ورای اسالمی با بیان 
اینكه واردات پهنای باند باید توس��ط ش��رکت های خصوصی انجام شود و شرکت 
ارتباطات زیرساخت فقط هزینه انتقال را از آن ها دریافت کند، گفت: با این شیوه، 
بازار رقابتی س��الم در فضایی برابرایجاد می ش��ود و همه ای��ن عوامل در کیفیت 

خدماتی که مصرف کننده نیز دریافت می کند موثر است.
دکترمه��دی فقیهی،  در گفت و گو با خبرنگار ماهنامه نس��ل چهارم، اظهار کرد: 
ش��رکت ها باید بتوانند پهنای باند اینترنت را به قیمت و کیفیت مناسب از خارج  
خریداری  کنند و از زیرس��اخت ارتباطی ش��رکت ارتباطات زیرساخت تنها برای 

بستر انتقال استفاده کنند. 
وی با بیان اینكه متاس��فانه وضعیت اینترنت مناسب نبوده و اغلب کاربران از این 
موضوع ناراضی هس��تند، تاکید کرد: با آزادس��ازی تامین پهناي باند اینترنت بین 
الملل و شكس��تن انحصار در این زمینه،  بازار رقابتي تامین پهنای باند شكل مي 
گیرد و طبیعی است که با ایجاد رقابت، بخش خصوصي هم در ارایه خدمات تالش 
بیش��تری مي کند و همین موضوع منجر به ارایه سرویس های مناسب و خدمات 

بهتر به شهروندان می شود.
مدی��رکل دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهش��های مجلس با بی��ان اینكه واردات 
پهنای باند باید توس��ط ش��رکت های خصوصی انجام شود، بیان کرد: براي تحقق 
این مهم، باید واردات پهنای باند از بخش دولتی یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت 
خارج شده و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و در عین حال بخش دولتی به 

عنوان حاکمیت، نظارت و کنترل الزم را در این زمینه داشته باشد.
وی ب��ا بی��ان اینكه بخش خصوصی بای��د هزینه ترافیک و ترانزیت را به ش��رکت 
ارتباطات زیرساخت بپردازد، گفت: از شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان بخش 
حاکمیت��ی این توقع وج��ود دارد که به وظایف حاکمیتي خ��ود بپردازد و انتظار 

افزایش درآمد از این حوزه را نداشته باشد.
فقیهی اظهار کرد: با تحقق این شرایط، درآمد دولت با شكل گرفتن بازاررقابتي و 
پرداخت حقوق دول��ت از محل درآمد اپراتورها افزایش مي یابد و مكانیزم فروش 

پهناي باند به صدور پروانه تغییر شكل پیدا می کند.
وی در بخش��ی از س��خنان خود با بیان اینكه با برطرف ش��دن تحریم ها فرصت 
بسیار مساعدي براي بخش خصوصي فعال در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات 
به وجود مي آید تا بازار جهاني به ویژه نرم افزار به روي آنها گش��وده شود، گفت: 
البته داشتن برنامه مهمترین پیش نیاز ورود به بازارهاي جهاني است که دولت در 

باید واردات پهنای باند از بخش دولتی یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت خارج شده و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و 
در عین حال بخش دولتی به عنوان حاکمیت، نظارت و کنترل الزم را در این زمینه داشته باشد.

این زمینه الزم است سیاست هاي مناسبي را براي تسهیل ورود بخش خصوصي 
توانمند کشور به بازار جهاني فراهم کند.

وی افزود: در پسا تحریم شرکت هاي بزرگ فناوري اطالعات دنیا  امكان سرمایه 
گ��ذاري در ای��ران را پیدا مي کنند که  این گونه س��رمایه گذاري ها مي تواند به 

توسعه بخش فناوري اطالعات و ارتباطات کشور کمک کند.  
فقیهی تاکید کرد: باید دقت کنیم که در پساتحریم فقط هدفمان ورود شرکت ها 
و کاالهای خارجی نباشد و باید در کنار آن شرکت های داخلی را تقویت و توانمند 
کنیم و شرکت های داخلی با مشارکت دیگر شرکت های خارجی می توانند خود 

را توانمند کرده و از سر ریز تكنولوژیهاي روز دنیا استفاده کنند.
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مسوول کمیسیون اینرتنت و انتقال داده سازمان نرص تهران: 

قیمت واقعی پهنای باند با کیفیت موجود، یک هفتم قیمت فعلی است

انحصار واقعی در توزیع پهنای باند است و نه واردات آن 
شرکت ها با سیلي از انتظارات کاربران مواجه هستند واز طرفي کسي نیز پاسخگو نیست،  این در حالي است که اگر انحصاري در 
پهنای باند وجود نداشت حداقلش این بود که زیرساخت هم به نحوي مي توانست پاسخگوي کاربران در این زمینه باشد چون در 

حال حاضر به نحوي شده که مسوولیت اختالالت را کسي به عهده نمي گیرد.

کنکاش

مس��وول کمیسیون اینترنت و انتقال داده س��ازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، 
گفت: متاس��فانه کیفیت پهناي باندي که شرکت ارتباطات زیرساخت دراختیار 
ش��رکت ه��اي خصوصي قرار مي دهد متناس��ب با قیمتي نیس��ت که از بخش 
خصوصی  دریافت مي کند و به ویژه درسه ماه گذشته کیفیت آن افت بیشتري 

کرده و اختالالت نیز افزایش یافته است.
محم��د رضا کریمی در گفت و گو با خبرنگار ماهنامه نس��ل چهارم با بیان اینكه 
موض��وع ب��اال بودن قیمت ها تازگي ندارد و ش��رکت ها از ای��ن موضوع ناراضي 
هس��تند، گفت: سالهاس��ت از قیمت ها رضایت نداریم، به عن��وان مثال  انتقال 
پكیج در ش��هر تقریبا برابر با این است که این انتقال بخواهد از لب مرز دور دنیا 
را  بچرخد و این درحالي اس��ت که بر اس��اس محاس��به  دوستان وزارتخانه این  

قیمت ها مناسب است.
وی ب��ا تاکید براینكه  تا زماني که قیمت ها شكس��ته نش��ود اتفاق خوبي را در 
این حوزه ش��اهد نخواهیم ب��ود و عمال کیفیت ارتقا نخواه��د یافت، افزود: طي 
صحبت هایي که با وزیر ارتباطات و مدیرعامل زیرساخت داشتیم آن ها معتقدند 

انحصاري وجود ندارد که البته  درپاسخ آن ها باید بگویم که بله آن ها درست مي 
گویند و در واردات این انحصار وجود ندارد، اما درتوزیع شاهد وجود انحصار هستیم 

و تنها توزیع کننده،  شرکت ارتباطات زیرساخت است.
وي ادامه داد: در بحث قیمت گذاري نیز دو بازوي وزارت ارتباطات یعني ش��رکت 
ارتباطات زیرساخت و رگوالتوري تصمیم گیري مي کنند که دو معاونت وزارتخانه 
هس��تند بنابراین طبیعي است که نگاه سودآوری نیز به این موضوع  داشته باشند 
چون عمال تنها قسمت درآمدزا در وزارت ارتباطات،  دو مجموعه شرکت ارتباطات 

زیرساخت و رگوالتوري است.
وی  درعی��ن ح��ال تاکید کرد: پهناي بان��دي که در حال حاضر به ش��رکت ها و 
متقاضیان داده مي شود عمال خود زیرساخت با قیمت بسیار پایین تري  خریداري 
مي کند و البته باید این نكته را نیز مد نظر داشته باشیم که قراردادهاي زیرساخت 
معموال ١۵س��اله اس��ت؛ بنابراین با قیمت هاي بس��یار ارزان تري پهن��ای باند را 

خریداري کرده و به شرکت ها ارائه مي دهند.
به گفته کریمي، یک ششم یا یک هفتم قیمت فعلي براي خرید پهناي باند رقمي 
عادالنه و منطقي  است و در واقع می توان گفت قیمت واقعی پهناي باند ارائه شده 
به شرکت ها از سوي ش��رکت ارتباطات زیرساخت، حدود یک هفتم قیمتي است 

که در حال حاضر به شرکت ها فروخته مي شود.
وي همچنین با بیان اینكه در مواقعي ش��رکت ها به ش��دت با افت کیفیت روبرو 
مي ش��وند، تاکید کرد: شرکت ها با س��یلي از انتظارات کاربران مواجه هستند واز 
طرفي کسي نیز پاسخگو نیست،  این در حالي است که اگر انحصاري وجود نداشت 
حداقلش این بود که زیرس��اخت هم به نحوي مي توانس��ت پاسخگوي کاربران در 
این زمینه باشد چون در حال حاضر به نحوي شده که مسوولیت اختالالت را کسي 

به عهده نمي گیرد.
مسوول کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید بر ضرورت واگذاري 
و ورود بخ��ش خصوصي به عرصه ارائه و توزیع پهناي باند توضیح داد: تجربه هاي 
مختلف درعرصه هاي متفاوت نش��ان داده  که ورود  بخش خصوصي در هر حوزه 
اي موجب ایجاد رقابت و پیش��رفت درآن حوزه مي شود؛ به عنوان مثال در بخش 
موبای��ل یا دیتا و دیگر حوزه ها زماني که بخش خصوصي وارد ش��د ش��اهد ایجاد 
رقاب��ت و به دنبال آن کاهش قیمت و افزایش کیفیت بودیم چون بخش خصوصي 
چابک تر بوده و هزینه سربار کمتري نیز دارد و طبیعي است با ورود این بخش به 
عرصه پهناي باند نیز خود به خود فضاي رقابتي به وجود آمده و بخش دولتي نیز 

به فكر مي افتد که بیشتر پاسخگو باشد.
کریمي دربخش دیگری از س��خنان خود درپاس��خ به این س��وال که آیا ش��رکت 
ارتباطات زیرس��اخت همیشه پاس��خگوي نیاز ش��رکت ها براي خرید پهناي باند 
بوده اس��ت، گفت: متاسفانه درمواقعي شاهد بودیم که شرکت ارتباطات زیرساخت 
پاسخگوي این  نیاز نبوده که البته این موضوع همیشگي نیست و عمال این شرکت 
نمي تواند همیشه ظرفیت مورد نیاز شرکت ها را تامین کند و شرکت ها در مواقعي 

باید در صف انتظار براي دریافت و خرید پهناي باند قرارگیرند.
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مدیرعامل آسیاتک :

انحصار رشکت زیرساخت در حوزه پهنای باند از 

حضور فرصت طلبان جلوگیری می کند

رشکت زیرساخت در واردات پهنای 
باند و توزیع آن موفق بوده است

کنکاش

رییس هیات مدیره شاتل درباره ارائه پهنای باند توسط 
شرکت ارتباطات زیرس��اخت و انحصار موجود در این 
زمینه، معتقد اس��ت: به طور کلی رقابت در همه حوزه 
ها منجر به بهبود کیفیت و کاهش قیمت ها می شود و 

انحصار به نفع هیچكس نیست.
محمدحس��ن شانه س��اززاده در گفت و گو با خبرنگار 
ماهنامه  نسل چهارم، اظهار کرد: نحوه ارایه خدمات در 
زیرساخت بدون تبعیض است و عدالت فی مابین کلیه 

شرکت ها وجود دارد. 
وی در عین حال بیان کرد: به نظرم می شود دریک محل، 
نقطه اتصال )Landing Point( همه اپراتورهای بین 
المللی را فراهم کرد و با این روش هم زیرساخت درآمد 
خود را داشته باشد و هم مردم سرویس خوب دریافت 

کنند.
رییس هیات مدیره شاتل، همچنین اظهار کرد: به اعتقاد 

بنده قیمت پهنای باند با کیفیت آن متناسب نیست.

رییس هیات مدیره شاتل:
نحوه ارایه خدمات در زیرساخت 

بدون تبعیض است

قیمت پهنای باند با کیفیت آن 
متناسب نیست

نحوه ارایه خدمات در زیرساخت 
بدون تبعیض است و عدالت فی 

مابین کلیه شرکت ها وجود دارد.

به اعتقاد بنده  وجود انحصار در این بخش بس�یار مناس�ب اس�ت چون این 
واردات به صورت یکپارچه و مدیریت شده توسط شرکت ارتباطات زیرساخت 
انجام می ش�ود و حداقل آن اس�ت ک�ه از ایجاد رقابت های ناس�الم تجاری 
جلوگیری ش�ده و همه به صورت یکپارچه از این ش�رکت سرویس دریافت 
می کنند و مش�کالتی که به دلیل وجود فرصت طلبان در برخی از حوزه ها 

شاهدیم خوشبختانه در این بخش وجود ندارد.

به اعتقاد مدیرعامل آسیاتک، انحصار شرکت ارتباطات 
زیرساخت در حوزه پهنای باند به نفع بخش خصوصی 
ومتقاضیان است و از ایجاد فضایی ناسالم  برای فرصت 

طلبان جلوگیری می کند.
محمد علی یوسفی زاده در گفت و گو با خبرنگار ماهنامه 
نسل چهارم با ابراز رضایت از نحوه سرویس دهی شرکت 
ارتباطات زیرساخت در رابطه با ارایه  پهنای باند، گفت: 
این س��رویس دهی به موقع انجام می  ش��ود و  این در 
حالی است که در سال های گذشته با تاخیرهایی در زمان 

دریافت پهنای باند مواجه می شدیم.
وی با  بیان اینكه برخالف گذشته که چند وقت یک 
بار در دریافت پهنای باند از طرف شرکت ارتباطات 
زیرس��اخت با تاخیر مواجه بودیم ولی دیگر با این 
مشكالت مواجه نیستیم، افزود: این وضعیت تقریبا 
در دو سال اخیر بهبود یافته و نوع سرویس دهی نیز 
رضایت بخش است و مشكلی در این زمینه نداریم.

وی درب��اه تناس��ب قیمت و کیفی��ت پهنای باند 
نیز معتقد اس��ت: موضوع  قیمت، بحثی است که 
در رگوالتوری و بر اس��اس فاکتورهای مش��خص 
شده مورد بررس��ی قرار گرفته و نهایی می شود و 
کمیس��یون تنظیم مقررات در این زمینه تصمیم 

گیری می کند.
یوسفی زاده  درباره شكستن انحصار در حوزه پهنای 
باند توسط بخش دولتی  و ورود بخش خصوصی در 
این بخش،  نیز معتقد است: به اعتقاد بنده  وجود 
انحصار در این بخش بسیار مناسب است چون این 
واردات به صورت یكپارچه و مدیریت ش��ده توسط 
شرکت ارتباطات زیرساخت انجام می شود و حداقل 
آن اس��ت که از ایجاد رقابت های ناس��الم تجاری 
جلوگیری ش��ده و همه به صورت یكپارچه از این 
شرکت سرویس دریافت می کنند و مشكالتی که 
ب��ه دلیل وجود فرصت طلبان در برخی از حوزه ها 

شاهدیم خوشبختانه در این بخش وجود ندارد.
مدیرعامل آسیاتک  در عین حال تاکید کرد: شرکت 
ارتباطات زیرساخت به خوبی توانسته  در این حوزه 
و واردات پهنای باند و توزیع آن بین متقاضیان موفق 
عمل کند، ولی موضوع مهم آن است که این شرکت 
باید به  صورت هوشمندانه این مسیرها را مدیریت 

کرده و کیفیت را ارتقا دهد.



بیژن نوباوه وطن خبرنگار و نماینده دوره هشتم و نهم مجلس شورای اسالمی و نایب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی از حوزه انتخابیه 
تهران، ری، شمیرانات و اسالمشهر است. او که عضو شورای نظارت بر صدا و سیما هم است، در سال 1393 نشان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ و هنر دریافت 

کرده است.
نظر به اهمیت و جایگاه جویشگرهای ملی که در شماره پیشین ماهنامه به صورت اجمالی به آن پرداختیم در این شماره به سراغ نمایندگان مجلس شورای 

اسالمی رفتیم. بیژن نوباوه وطن که مسلط به مباحث فرهنگی است در این خصوص دیدگاه های قابل تاملی دارد.
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زیر 
ذره بین

رضورت حامیت دولت و مجلس از جویشگرهای بومی 

بیژن نوباوه ؛ نایب رئیس دوم کمیسیون فرهنگی مجلس:

جویشگرهای بومی دراليحه دولت به عنوان 
رديف ويژه لحاظ شود

استفاده از 
این  شبکه ها 
و موتورهای 
جستجوی 

دیگر کشورها 
در درازمدت 

نمي تواند 
به سود ما 
باشد، چون 
اطالعاتي که 

به این شبکه 
ها مي دهند با 
خطوط سیاسي، 

اجتماعي و 
فرهنگي ما 
سازگاری 
ندارد؛ 

بنابراین باید 
به سمتي 
برویم که 

این موتورها 
را خودمان 

تولید کرده و 
از نوع بومي 
آن استفاده 

کنیم تا آسیب 
پذیري ما 

کاهش یابد.

عضوکمیس��یون فرهنگی مجلس شورای اسالمی  تاکید کرد: دولت باید 
توجه به بومی سازی شبكه های مجازی و موتورهای جستجو را در الیحه 
خود به عنوان ردیف ویژه دیده و مجلس نیز باید در این خصوص آمادگی 

الزم را داشته باشد. 
بیژن نوباوه وطن در گفت وگو با خبرنگار ماهنامه نسل چهارم، گفت: اساسا 
یكي از دالیلي که شبكه هاي مجازي و اطالع رساني مورد اهمیت و توجه 
زیادی از طرف کشورهای تولید کننده  قرار دارند، روند توزیع اطالع رساني 
آن هاس��ت که مي تواند س��ودمند باش��د؛ هرچند که در بسیاري از این 
شبكه هاي اطالع رساني از قبیل موتورهاي جستجو، سیاست هاي خاص 

کشورهای تولید کننده گنجانده شده است.
وي افزود: این در حالي اس��ت که نگاه آن ها به کش��ورهاي جهان سوم و 
در واقع کشورهای هدف، نگاه ویژه اي است و با توجه به اینكه مراجعه به 
این شبكه ها و موتورهاي جستجو به ویژه از طرف دانشجویان و محققان 

باالست، همین موضوع مورد توجه کشورهاي دیگر قرار دارد.
وی بیان کرد: اس��تفاده از این  ش��بكه ها و موتورهای جس��تجوی دیگر 
کشورها در درازمدت نمي تواند به سود ما باشد، چون اطالعاتي که به این 
ش��بكه ها مي دهند با خطوط سیاسي، اجتماعي و فرهنگي ما سازگاری 
ندارد؛ بنابراین باید به سمتي برویم که این موتورها را خودمان تولید کرده و 

از نوع بومي آن استفاده کنیم تا آسیب پذیري ما کاهش یابد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی همچنین  بر این نكته 
تاکی��د کرد که دولت باید این موض��وع را در الیحه خود به عنوان ردیف 

ویژه ببیند.
نوباوه درعین حال تاکید کرد:  این موضوع نیاز به تحقیقات وسیع و فراگیر 

و از طرفی هزینه باال دارد ولي از جمله  ضرورت هایي است که در جهت 
اطالع رساني به دانشجویان و متخصصان و به طور کلي استفاده کنندگان 

از این موتورهاي جستجو باید مورد توجه قرار گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسالمی در بخشی از سخنان خود  با بیان اینكه  
دراین زمینه نباید ازهرگونه تالشی دریغ کرد، گفت:  با توجه به تجربیات 
بنده، این موضوع بسیار پرهزینه بوده و اگر به تمام جنبه های مختلف آن 

توجه نشود نمي تواند شبكه کامل و فراگیري باشد.
وی همچنین تاکید کرد: این حرکت خوبي است و دولت مي تواند از این 
شبكه ها حمایت کند. وظیفه  دولت  است همانطور که که به شبكه هاي 
تلویزیوني و رادیویي توجه د ارد به این موضوع نیزتوجه داشته باشد و نگاه 

ویژه  به این مبحث را در اولویت های خود قرار دهد.
گفتنی اس��ت؛ دکتر علیرضا ی��اری، مجری طرح جویش��گر بومی در 
گفت وگو با ماهنامه نس��ل چهارم گفته بود: راه اندازی جویشگر بومی 
صرفاً به این علت نیست که ما بخواهیم یک خدمت یا نرم افزار را تولید 
کنی��م و در اختیار مردم قرار دهیم. طراحی و راه اندازی این سیس��تم 
از ابعاد مختلف اقتصادی، سیاس��ی، فرهنگی و اجتماعی بس��یار حائز 
اهمیت اس��ت. پس ما که به دنبال راه اندازی جویش��گر بومی هستیم 
هدفمان این اس��ت که گردش اطالعات و تأثیر آن بر ابعاد مختلف را 

تقویت کنیم.
وی همچنی��ن تاکید کرده بود: ما به دنبال راه اندازی جویش��گر ملی با 
مالكیت دولتی نیس��تیم و همواره خواس��ته شده اس��ت که این طرح، 
جویشگر بومی خطاب شود نه جویشگر ملی. در این طرح سعی می شود 
تا شرکت های دانش بنیان در جهت مرتفع ساختن نیازهای منابع انسانی 
و منابع تجهیزاتی و س��رمایه ای حمایت ش��وند. البته این حمایت را در 
جهتی باید هدایت کنیم تا در اختیار شرکت های فعال و پیشرو در این 
حوزه قرار گیرد که بتوانند ضمن افزایش توانمندی، از سایر فعالین این 
بخش نیز حمایت کنند. در نهایت ما به دنبال راه اندازی جویش��گرهای 
بومی در قالب بخش خصوصی هس��تیم که این مهم در قالب مشارکت 

شرکت های دانش بنیان اجرایی شكل خواهد گرفت.
یاری خاطرنش��ان کرده بود که مسئولین هم چندین بار تاکید کردند 
که مردم باید این جویشگرها را استفاده کنند. اگر مردم استفاده نكنند 
هیچ بهبودی در جویش��گرها اتفاق نمی افتد. بهب��ود هم زمانی اتفاق 

می افتد که از سوی مردم پاسخ مناسب دریافت کند.
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رشکت ارتباطات زیرساخت؛ وظایف و کارکردها

ه��دف از 
تشکیل 
شرکت، 

مدیریت، 
ساماندهی، 

ایجاد، توسعه، 
تامین، نظارت، 

نگهداری 
وبهره برداری 

شبکه 
ارتباطات 
زیرساخت 

کشورو 
سرویس های 
ارزش افزوده 

است.

گزارش
ماه

شرکت ارتباطات زیرساخت، یکی از شرکت های زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات می باشد که در زمینه تامین زیرساخت های ارتباطی مخابرات ایران فعالیت 
می کند.شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی شبکه مادر مخابراتی در کشور و کارگزار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، به منظور اعمال حاکمیت، وظیفه اجرای 

سوئیچینگ و ارتباطات اپراتورهای مخابراتی را در نقاط حضور و شبکه های مربوط بر عهده دارد.

شرکت طرح و توسعه تلفن ایران به عنوان هسته اولیه تشكیل شرکت 
ارتباطات زیرس��اخت کنونی بر اساس مصوبه 2١34 مورخ 6۸/4/4 با 
طی مراحل قانونی اساسنامه و تشكیل هیئت مدیره خود را پیگیری 
ک��رد. پس از حدود ده س��ال فعالیت در عرصه مخابرات و ارتباطات 
به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ١۵/١0/7۸ 
نام شرکت از طرح و توسعه تلفن ایران به طرح و توسعه شبكه های 

مخابراتی تغییر یافت.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸3/۵/١4 بنا به پیشنهاد شماره ١3۸۹۸/١00 

م��ورخ ۸3/۵/١4 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
و به اس��تناد مواد 2 و 4 قانون برنامه س��وم توسعه 
اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران مصوب ١37۹ و مصوبه ش��ماره ١۹0/760١6 

مورخ ۸2/4/24 شورای عالی اداری در اجرای بند ب ماده یک قانون مذکور 
با تجدید س��ازمان و تغییر نام و اصالح اساس��نامه شرکت طرح و توسعه 
شبكه های مخابراتی ) ثبت شده به شماره ١۸347( به شرکت ارتباطات 

زیرساخت موافقت نمود.
متعاقب تصویب موضوع تغییر نام ش��رکت طرح و توس��عه ش��بكه های 
مخابراتی به ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت و انتصاب هیئت مدیره آن به 
وس��یله مجمع عمومی به تاریخ ۸3/7/26 اقدامات الزم قانونی در جهت 

شكل دهی هیئت مدیره انجام شد .
اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت در راستای توجه و اجرای سیاست های 
کلی اصل 44 قانون اساس��ی و واگذاری شرکت مخابرات ایران به بخش 
خصوصی تغییر و به صورت شرکت مستقل و زیر نظر وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات در تاریخ ۸7/۸/26 و با نامه ش��ماره ۸7/30/2۹2١7 در 

چهار فصل و 36 ماده به تصویب شورای نگهبان رسید.

ه��دف از تشكیل شرکت، مدیریت، س��اماندهی، ایجاد، توسعه، تامین، 
نظ��ارت، نگهداری وبهره برداری ش��بكه ارتباطات زیرس��اخت کش��ورو 
سرویس های ارزش افزوده است که بااستفاده از فناوری های جدید ارتباطی 
درقالب طرح ها وبرنامه های مصوب وهمچنین کارگزاری شرکت مخابرات 
ایران )مادرتخصصی( در زمینه نظارت ، تصویب طرحهای جامع مخابراتی 

وتدوین استانداردها باتصویب مجمع عمومی شرکت تحقق می یابد.
ش��بكه ارتباطات زیرس��اخت عبارت از مجموعه سیستم های مخابراتی 

از قبیل مراکز مایكروویو، بین ش��هری وبین الملل، ش��بكه اصلی 
فیبرنوری ، ایس��تگاه های زمینی ماه��واره مخابراتی مرتبط با 
 )ISC( وبین الملل )sc، pc( زیرساخت، مراکز سوئیچ راه دور
است که تامین ظرفیت انتقال وراه یابی وترافیک بین شهری 
وبین الملل موردنیاز متقاضیان واپراتورهای شبكه های مختلف 

اعم از دولتی وغیردولتی رابرعهده دارد.
شرکت ارتباطات زیرساخت براي دستیابي به اهدافش، موظف 

به اقدامات زیر است:
تهیه و تدوین طرح های جامع درزمینه شبكه     

ارتباطات زیرساخت براساس الزامات، نیازها، 
اس��تانداردها و ضوابط بازاریابی، تاس��یس، 
توس��عه، بهس��ازی ، اجرا، نگه��داری و بهره 
برداری و همچنین نظارت و مدیریت ش��بكه ارتباطات زیرساخت کشور 

طبق استانداردهای ملی و بین المللی.
  تهیه وتصویب دس��تورالعمل ها، ضوابط،  معیارها واستانداردهای فنی 
وتخصصی مورد نیاز ش��رکت در زمینه تاسیس، توسعه، نگهداری و بهره 

برداری از شبكه زیرساخت
 تامین کلیه نیازهای ارتباطی زیرساخت متقاضیان اعم از بخش عمومی، 
خصوصی و تعاونی با کیفیت مطلوب و قابل رقابت طبق ضوابط و مقررات 

مربوطه.
 هم��كاری با س��ایر اپراتورهای مخابراتی بین الملل��ی در زمینه تبادل 

ارتباطات و ترانزیت ترافیک بین الملل
  عضویت درنهادها و انجمن های تخصصی ملی وبین المللی و شرکت در 
کنفرانس های مربوط به منظور کسب وتبادل اطالعات تخصصی ارتباطات 

زیرساخت
 مدیری��ت، برنامه ریزی، پیاده س��ازی آموزش های تخصصی خاص به 

منظور توسعه مهارت های الزم
 تهیه و اجرای طرح های مسیریابی و همزمانی در شبكه های مخابراتی 

کشور
 مبادرت به انجام هر گونه فعالیت که با هدف شرکت مرتبط است

نظر به تالش های مدیران و کارشناس��ان شرکت ارتباطات زیرساخت در 
دولت تدبیر و امید، وضعیت شاخص هاي این شرکت با رشد قابل توجهی 

مواجه شده است.

وضعیت رشد شاخص هاي شرکت ارتباطات زیرساخت

ردیفدر حال حاضرپایان سال 93ابتداي دولت یازدهمشاخصردیف

1

2

3

4
5

Gbps                  4000                   ١۵00                        624                                   داخل کشور IP ظرفیت شبكه

Gbps                    307                     ١۸7/١                        72                          ظرفیت پهناي باند اینترنت بین الملل

Gbps                   ۵۵۸                     364                ١١6    ظرفیت پهناي باند ترانزیت ارتباطات بین الملل

Gbpsظرفیت شبكه انتقال کشور                                   ۹00              ١6۵4     3300       

توسعه شبكه فیبرنوري                                ۵0000           ۵6000             ۵۸000           کیلومتر
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مقالــه

حركت به سمت 
نسل پنجم مخابرات سيار 

ش��بكه هاي س��لولي با یک انقالب بنی��ادي از نظر ارایه 
سرویس در آینده نزدیک روبه رو خواهند بود:  همه چیز در 
حال حرکت ومتصل به شبكه اینترنت. این روند به همراه 
رشد س��ریع فناوري هاي سنسورها و پردازش سیگنال، 
س��بب معرفي کاربردهای نوین در مخابرات سیار مانند 
اینترنت اشیا  خواهد شد که نوید دهنده تسهیل و تسریع 
در ارایه سرویس هاي متنوع در بخشهای مختلف مانند 
بهداشت، انرژي و خدمات رساني شهري،  حمل و نقل، و 

صنایع است. 
از دیدگاه شبكه سلولي، مهمترین مشخصه این سرویس 
ه��ا،  اتصال همزمان تع��داد عظیمي از کاربران ) ش��امل 
انسانها و ماش��ینها( با تنوع کیفیت درخواستي ) شامل 
کمینه نرخ گذردهي و بیش��ینه تاخیر قابل قبول( است. 
پیچیدگي تضمین کیفیت و تع��داد و نوع کاربران در این 
سرویس ها، مشخص مي کند که نسل چهارم مخابرات 
س��یار توانایي ارایه این سرویس ها را نخواهد داشت و به 
همین دلیل استانداردس��ازي نسل پنجم مخابرات سیار 
)۵G( از س��ال 20١4 آغاز شده است و با جدیت در حال 

انجام است. 
 در تدوین اس��تاندارد ۵G، فناوري هاي متنوعي معرفي 
شده اند که مي توان آنها را در دو بخش دسترسی و هسته 
ش��بكه دسته بندي کرد. در بخش دسترسي، تكنولوژي 
 Massive MIMO ، هاي جدید واس��ط رادیویی مانند
 ،FD -Transmission، Filter Bank Multicarrier
مدوالس��یون غی��ر متعام��د، 3D Beamforming و 
اس��تفاده از موج میلی متری،  بعالوه فرآیندهاي جدیدي 

مانند تجمیع حامل ها، بهینه سازی اس��تفاده از طیف و 
ذخیره ک��ردن داده در بخش دسترس��ی ،  معرفي ش��ده 
اند. نقاط دسترس��ي در ۵G بر اساس مفهوم تكنولوژي 
C-RAN  پیاده سازي مي شوند که در آن جهت کاهش 
هزینه دو بخش رادیویي )RRH(  و پردازش سیگنال هاي 
باند پایه )BBU( از یكدیگر جدا شده اند. جهت رسیدن 
به بیشینه ظرفیت در شبكه و کاهش توان مصرفي، چگالی 
س��ازی  بخش دسترسي در ۵G غیر قابل اجتناب است. 
بعالوه پیشرفت فنآوریهاي رادیوي نرم افزار )SDR( امكان 
پیاده سازي تكنولوژي هاي متنوع را در هر نقطه دسترسي 
فراهم مي آورد که بر اساس شرایط،  تكنولوژي بهینه براي 

انتقال داده انتخاب مي شود.   
استفاده از مفاهیم شبكه  نرم افزار بنیان )SDN(، مجازی 
س��ازی فرآیندهاي شبكه )NFV( و ساختار آن، تحلیل 
داده ه��ای عظیم  و به��ره ب��رداری از آن و فراهم آوردن 
هرچیز به عنوان س��رویس )XaaS( بر بستر شبكه ابری 
مهمترین ارکان ساخت شبكه ۵G در بخش هسته است. 
تنوع مفاهیم و تكنولوژي ها در هر دو بخش دسترسي و 
هسته مشخص مي کند که ۵G، یک شبكه درهم تنیده 
از تكنولوژي هاي مختلف است که مدیریت هوشمند بر 
اساس نوع سرویس در آن بسیار ضروري است. بر خالف 
نسل هاي قبلي، ۵G شبكه ای ناهمگون از نظر تكنولوژي 
و نوع نقاط دسترس��ي خواهد بود ک��ه در آن، کاربران با 
قابلیت ها و اولویت هاي متنوع سرویس دهي مي شوند. 
براي س��رویس هاي متداول فعلي )مانند صوت،  ویدیو و 
جس��تجوي وب( حلقه انتقال و براي سرویس هاي نوین 

) مانند اینترنت اشیا( عالوه بر انتقال، حلقه پردازش داده نیز 
بر بستر ۵G فراهم خواهد شد. تمام این قابلیت ها، از  نرم 
افزار بنیان شدن هر دو بخش دسترسي و هسته با استفاده 
از تكنولوژي هاي SDR و SDN امكان پذیر مي شود که 
پیكربندي سریع و متناسب با هر سرویس را براي شبكه 
۵G فراهم مي آورد. بعالوه استفاده از تحلیل داده در بخش 
ها و الیه هاي مختلف شبكه، پیاده سازي یک شبكه واقعي 

خود سامانده  را در ۵G امكان پذیر مي سازد. 
این تنوع فناوري ها و قابلیت ارایه سرویس ها در۵G نشان 
مي دهد که ۵G تنها یک استاندارد جدید براي رسیدن 
ب��ه نرخ بیت باالتر و یا  افزایش کیفیت س��رویس بخش 
دسترسي نیست بلكه یک اکوسیستم جدید از ارتباط و 
انتقال دیتا بین ماشین ها، افراد و  سنسورها را فراهم خواهد 
کرد که در بخش��های مختلف صنعتي تاثیرگذار خواهد 
 ۵G  ،بود. با توجه به پتانسیل نیروي کار موجود در کشور
مي تواند بستر مناسبي برای تحول بخش صنعتي کشور 
محسوب شود. سیاستگذاري مناسب در شناسایي،  رصد، 
انتقال و حضور در بازار جهاني این تكنولوژي مي تواند حوزه 
تلكام کشور را به سمت تولید کننده ایده و دانش حرکت 
دهد. بعالوه س��رویس هاي جدید مانند اینترنت اشیا  بر 
بستر ۵G مي توانند بازار مناسبي براي کارآفریني در حوزه 
ه��اي مختلف صنعتي فراهم آورند. در مقابل این فرصت 
ها، چالش عظیم آن است که چگونه زیرساختهاي حوزه 
تلكام، نیروي انساني و فرآیندهاي داخلي را باید به روز کرد 
تا همگام و همزمان با س��ایر کشورها، ۵G در ایران پیاده 

سازي و بهره برداري شود.

فـرصت هـا و چالش هـا

با توجه به پتانسیل نیروي کار موجود 
در کشور،  5G مي تواند بستر مناسبي 
برای تح�ول بخش صنعتي کش�ور 
محسوب شود. سیاستگذاري مناسب 
در شناسایي،  رصد، انتقال و حضور در 
بازار جهاني این تکنولوژي مي تواند 
حوزه تلکام کشور را به سمت تولید 

کننده ایده و دانش حرکت دهد.

دکتر سعیده پارسایي فرد 



بــازاربــازار

36

رومنایی از گوشی جدید V6 رشکت ZTE در ایران 

 گوشی شیائومی

د بازار ایران شد
با همراه اول وار

زهرا طاهری
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طی مراسمی در هتل پارسیان اوین تهران، عرضه محصوالت شیائومی در ایران بصورت 
رسمی آغاز و اعالم شد بزودی گوشی های شیائومی بصورت باندل با سیم کارت های 

همراه اول در سراسر کشور توزیع خواهد شد.
در این مراس��م ابتدا »راوی متیو« مدیر شرکت تسک نماینده انحصاری شیائومی در 
خاورمیانه و ش��مال آفریقا آغاز همكاری رسمی شیائومی با همراه اول را اعالم کرد و 

گفت: این همكاری می تواند شیائومی را به سراسر ایران ببرد.
سپس مهندس محمد مهدی عطوفی معاون بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار 
ایران با اش��اره به همكاری این شرکت با ش��رکت آسوشید نماینده انحصاری گوشی 
های شیائومی در ایران اظهار داشت: در برنامه بازاریابی خود به دنبال یک برند خوب 
گوشی با قیمت مناسب بودیم که خوشبختانه امروز در مراسم رونمایی این گوشی در 

ایران هستیم.
وی با بیان اینكه همراه اول 76 میلیون س��یم کارت رجیس��تر ش��ده و 4۸ میلیون 
مشترك فعال دارد، گفت: با باندل مناسب این گوشی ها، خدمات خوبی به این همه 

مشترك می دهیم.

عطوفی با اشاره به کیفیت سخت افزاری و نرم افزاری گوشی های شیائومی، تصریح 
کرد: قرار نیس��ت صرفاً یک سخت افزار ارائه شود؛ بلكه بدنبال آن هستیم که یک 

سرویس کامل ارائه کنیم که گوشی بخشی از این خدمت گسترده است.
در این مراسم که جمعی از خبرنگاران و دست اندرکاران صنعت تلفن همراه کشور 
حضور داشتند، ضمن معرفی ویژگی های گوشی و تجهیزات جانبی شیائومی، اعالم 
شد برای اولین بار در ایران خریداران گوشی های شیائومی می توانند از اولین فضای 

ابر ایرانی با نام »گنجه« با حجم ۵ گیگابایت استفاده کنند.
گفتنی است هم اینک ١۵0 میلیون کاربر در ١۵6 کشور دنیا از سیستم عامل تولید 
شده توسط شرکت شیائومی با نام »Miui« که نسخه سفارشی شده اندروید است، 

استفاده می کنند.
این برند بین المللی که در سال 20١0 تأسیس شده، حدود 4۵ میلیارد دالر ارزش 
داشته و با شعار »متفاوت بودن گران نیست« با غول های تولید گوشی تلفن همراه 

رقابت می کند.    

در سمینار خبری که در هتل اسپیناس تهران و با حضور خبرنگاران، مدیران شرکت 
ZTE و یاس برگزار شد، محصول جدید V6 برای عرضه در ایران معرفی شد. 

در ابتدای این مراس�م، ش�اهین محمدی، مدیر ارش�د فروش ZTE در ایران، گفت: 
شرکت ZTE حدود 70 هزار نفر پرسنل دارد که 20 هزار نفر آن در چین هستند. در 
س�ال 2009 از لحاظ تجهیزات پایه ای مخابرات، ZTE جزء س�ه برند نخست بوده که 
چیزی در حدود 20 درصد تجهیزات مخابراتی را تولید کرده است و در حال حاضر در 

بخش موبایل، جزء 5 برند مطرح چینی و 10 برند مطرح جهان است.
وی اف�زود: این کمپانی در س�ال 2009 س�عی ک�رد تا در خاورمیانه و ای�ران از طریق 
شرکت پارس کامتل یک حضور گذرا داشته باشد. سپس پس از آنکه چند برند چینی 
موفقیت خوبی در ایران داشتند، شرکت ZTE با سامتل همکاری کرد و حاال با شرکت 

یاس این همکاری را جهت ادامه حضور در بازار شروع کرده است.
ژولیانگ، مدیر کش�ور ZTE گفت: در سال 2016 محصول کلیدی ما می تواند گوشی 
V6 باش�د ک�ه ضخامتی تنه�ا 6.8 میلی متری دارد و س�عی می کنیم ب�ا دوربین 13 
مگاپیکسلی در پشت و 5 مگاپیکسلی جلو، آن را به فروش زیادی در ایران برسانیم. 
طراحی این محصول در آمریکا و در طی حدود 6 ماه انجام شده و در آن کشور فروش 
بسیار خوبی داشته است. برای اینکه به تمام هدف های فروش خودمان برسیم، تمام 
تالش خودمان را می کنیم که نهایت بهره وری را داش�ته و فعالیت های روابط عمومی 

را بسیار افزایش دهیم.
وی گفت: با توجه به شرایطی که به وجود آمده است، تصور ما بر این است که شرایط 

خوبی در بازار ایران داشته باشیم و مارکت اینجا همچنان رو به رشد باشد. 
محمد ریش پور، مدیر فروش و قائم مقام شرکت یاس نیز افزود: در خصوص محصوالت 

ZTE، در حدود 3 س�ال پیش درخواس�تی از این شرکت مطرح شد و ما در حدود 
150 ساعت با آن ها جلسه داشتیم و متوجه شدیم این شرکت ظرفیت خوبی برای 
 ZTE موفقی�ت دارد و زمینه کار به نظرمان مس�اعد و مثبت آمد. رفت�ار مدیران
درباره بازار ایران معقول بود و برایش�ان بس�یار اهمیت داشت که با رعایت حقوق 
مصرف کننده، این برند در بازار جا باز کند. خوش�بختانه مذاکرات به نتیجه رسید 
و از بین س�بد گسترده ای که این کمپانی داش�ت، ما محصوالتی را انتخاب کردیم 
که جای فعالیت خوبی در بازار ایران داشتند و امیدواریم که فروش خوبی را با این 

برند در کشورمان تجربه کنیم.
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آیفون 7 با ویژگی هایی متامیز

اتصال تلویزیون های سامسونگ در 2016 به اینرتنت اشیا

پیش فروش نخستین گوشی
 4G ایرانــی به نصف قیمــت!
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تولیدکننده ایرانی گوشی های جی ال ایكس جدیدترین گوشی خود را 
با قابلیت 4G تولید کرده است.مدل G6 دو سیم کارت و دارای صفحه 
نمای��ش ۵.۵ اینچی، دوربین اصلی ١3 مگاپیكس��لی، دوربین مكالمه 
ویدئویی ۵ مگاپیكس��لی، حافظه داخل��ی ١6 گیگابایتی، حافظه رم 2 
گیگابایتی، پشتیبانی از کارت حافظه Micro SD تا 32 گیگابایت و 

باطری 2۹00 میلی آمپر ساعت است.
سخت افزار این مدل از پردازنده Quad Core چهار هسته ای بهره 
می برد. صفحه نمایش این مدل HD و خازنی با قابلیت دریافت ۵ 
لمس همزمان است. سیستم عامل این گوشی از اندروید نسخه ١.۵ 
اس��تفاده می کند.این تولید کننده عالوه بر فروش فوری به قیمت 
7۹۹ هزار تومان، این گوش��ی را برای تحویل در اردیبهشت ۹۵ با 

نصف قیمت پیش فروش می کند.

گمانه زنی ها حاکی از آن است که آیفون 
7 با ویژگی های متمایز نسبت به مدل های 
قبلی، تا سپتامبر سال جاری میالدی ارائه 
خواهد ش�د.هنوز یک سال از ارائه شدن 
آیفون 6S در بازار نمی گذرد که سروکله 
آیفون 7 پیدا شده است، بنابراین عجیب 
نیس�ت که شما از ش�رکت اپل عصبانی 

باشید، زیرا آیفونی که به تازگی خریده اید، به زودی گوشی هوشمندی متعلق به دوره قبل 
خواهد شد.پس اگر می خواهید درباره گوشی آیفون 6 یا S Plus6 خود رجز بخوانید، بهتر 

است همین حاال این کار را انجام دهید که افراد هنوز تنها درباره مدل جدید آیفون که در 
سال 2016 ارائه می شود گمانه زنی می کنند، زیرا به محض اینکه مشخص شود این محصول 

چه زمانی ارائه خواهد شد، کسی مایل نخواهد بود درباره آیفون قدیمی شما بشنود.
البته خبر خوب این است که بسیاری معتقدند تاریخ ارائه آیفون 7، مشابه تاریخ زمانی ارائه 

آیفون 6، یعنی احتماال در ماه سپتامبر سال جاری خواهد بود و این به شما زمان کافی می دهد 
تا از آیفون 6 خود لذت ببرید.با توجه به قیمتی که اپل برای مدل های قدیمی آیفون مشخص 

کرده بود، قیمت آیفون 7 باید کمی گران تر باشد، البته با بسیاری ویژگی های جذاب دیگر.
آیفون 7 ابداعات س�خت افزاری خواهد داش�ت که در مدل های قبلی دیده نشده است، مانند 
مقاومت در برابر آب. اگر اپل واقعا بخواهد با بازار سامس�ونگ رقابت کند، الزم اس�ت در مدل  

بعدی خود پیشرفت های قابل توجهی را اعمال کند و یک قالب ضدآب، می تواند شروع خوبی 
باشد.گزارش هایی وجود دارد که نشان می دهد مدل جدید آیفون، سه گیگابایت کارت حافظه 
)RAM( خواهد داشت که یک گیگابایت از آیفون 6S و دو گیگابایت از آیفون 6 بیشتر است 

و قطعا سرعت بیشتری خواهد داش�ت.با حذف پورت های هدفون 3.5 میلی متری، آیفون 7 
نازک تر شده و همچنین پورت های قبلی هدفون با هدفون های بلوتوثی یا پورت های آیفون با 
قابلیت اتصال به برق )lighting( که سر و صدای اضافه را نیز حذف می کنند، جایگزین خواهد 

شد.آیفون 7 دارای قابلیت شارژ بی سیم را خواهد داشت که نیازی به توضیح اضافه ندارد، جز 
اینکه تکنولوژی آن بسیار جالب توجه است و اپل هم شرکتی است که کارهای شگفت انگیز 

از آن ب�ر می آید.مدل بع�دی آیفون نیز مانند چندین مدل قبلی، قابلیت شناس�ایی با اثر 
انگش�ت )Touch ID( را دارد و اگر این بار تاچ آیدی کامال روی آن جاسازی شده 
باشد، حتما با مدل های قبلی تفاوت خواهد داشت، به خصوص اگر دکمه خان��ه 

)home button( جزئی از شیشه و بدون برجستگی شده باشد.
با این ویژگی های آیفون 7 که تا چندین ماه دیگر روانه بازار می شود، باید منتظر 
ماند و دید که آیا موفقیت تجاری شرکت اپل تکرار می شود و اینکه استقبال از 

مدل جدید آیفون، با گذشت یک سال از ارائه  مدل قبلی خود چگونه است.

ش�رکت سامسونگ الکترونیکس اعالم کرد که در س�ال 2016 تمامی تلویزیون های 
هوشمند این شرکت مجهز به هاب اینترنت اشیا )IoT( و در نتیجه، آماده اتصال به 
پلت فرم اشیا هوشمند خواهند شد. اشیا هوشمند، یک پلت فرم باز است که به کمک 
اینترنت اش�یا امکان اتصال، مدیریت و کنترل سایر دستگاه های هوشمند را توسط 

یک دستگاه برای کاربران فراهم می کند.
تلوزیون های SUHD سامس�ونگ به کمک تکنولوژی اینترنت اشیا، همچون مرکز 
کنترل�ی برای تمامی دس�تگاه های هوش�مند موج�ود در خانه عم�ل خواهند کرد. 
تلویزیون های SUHD این قابلیت را دارند تا از طریق تکنولوژی اتصال و کنترل اشیا 
هوش�مند سامسونگ، به 200 دستگاه هوشمند دیگر نیز متصل و از آن ها پشتیبانی 
کنند. این پشتیبانی شامل کنترل نور و چراغ های محیط، اطالع از وضعیت یخچال، و 

کنترل دوربین های امنیتی با کیفیت باال خواهد بود.
در نمایش�گاه CES 2016، سامس�ونگ ویژگی های نسل آینده تلویزیون هایش را به 
نمایش خواهد گذاشت، تلویزیون های هوشمندی که در مرکز گستره متنوع و در حال 

افزایش اینترنت اشیا قرار خواهند گرفت.
به گفته یکی از مدیران ارش�د این شرکت: »سامسونگ، نخستین شرکتی است که 
اینترنت اشیا را در تلویزیون های هوشمند راه اندازی می کند که مجموعه ای از امکانات 

جدید را در اختیار کاربران قرار خواهد داد.«

همچنین بنیان گذار بخش اشیای هوشمند دراین باره می گوید: »گسترش اینترنت اشیا 
در دس�تگاه های مختلف، گام بزرگی است که درنهایت منجر به دستیابی به تجربه ای 

راحت و کاربردی از مزایای خانه های هوشمند خواهد شد.«
امکان کنترل اش�یا هوشمند توس�ط کاربران، به وس�یله تلفن های همراه هوشمند و 
تلویزیون های SUHD به صورت خودکار میس�ر خواهد بود. با اپلیکیش�ن های اش�یا 
هوشمند، کاربران به راحتی می توانند اتصال و مدیریت تمام دستگاه های هوشمند خانه 
خود را از طریق یک رابطه کاربری س�اده به دس�ت بگیرند. امکاناتی مانند باز کردن و 
بس�تن درب منزل و همچنین کنترل امنیت محیط با دوربین های مداربسته، به کمک 

تلویزیون های هوشمند سامسونگ، امکان پذیر خواهد بود.
پیش بینی می ش�ود که در س�ال 2016 تمامی تلویزیون های هوش�مند سامسونگ به 
کمک اینترنت اش�یا، به اشیا هوش�مند متصل خواهند ش�د که در آینده ای نزدیک، 
طیف گس�ترده و وسیع تری از اشیا هوش�مند نیز در این پلتفرم در دسترس کاربران 

قرار خواهد گرفت.
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خواندنی های CES ؛ بزرگرتین منایشگاه فناوری دنیا 

معرفی فناوری دالبی امَُتس در محصوالت صوتی

بزرگترین نمایش��گاه فناوری دنیا درحالی پایان یافت که 
پنجم تا هشتم ژانویه 20١7 موعد بعدی این آوردگاه عنوان 
ش��ده و این یعنی دنیا برای فناوری های نوظهور همواره 

تشنه است.
آنچه که نمایشگاه امسال تجهیزات الكترونیكی مصرفی 
)CES( را از سایر دوره های آن متمایز کرده بود، کوچكتر 
ش��دن س��اختار فناوری هایی بود که چش��م ده ها هزار 
بازدیدکننده آن را به خود خیره می کردند البته پهپادی که 
انسان را هم به هوا می برد شاید یک استثنای بزرگ باشد!

جدای از این ویژگی خاص، شاهد همكاری عجیبی میان 
غوله��ای فن��اوری بودیم. درحالی که هم��گان می دانند 
سامس��ونگ و اپل دو جبهه ب��زرگ و متخاصم در دنیای 
فناوری های نوظهور به شمار می آیند، تا آنجاکه از یكدیگر 
غرامتهای چند صد میلیون دالری طلب می کنند اما در 
نمایشگاه امسال CES که همه ساله در نخستین روزهای 
سال نوی مسیحی در الس وگاس آمریكا برگزار می شود 

شاهد دست دوستی آنها به یكدیگر بودیم.
در این آوردگاه سامسونگ اعالم کرد که نسل جدید ساعت 
مچی هوشمند این شرکت به زودی با آیفونها و آیپدهای 
اپل هماهنگ خواهند. این خبر خوشحال کننده ای برای 
دارندگان ساعتهای مچی هوشمند شرکت کره ای هستند 
که تنها بر روی مچ دستشان دل به سیستم عامل اندروید 
بسته اند و سایر سیستمهای همراهشان نظیر تلفن همراه 
 iOs با تبلتهایشان متعلق به اپل و مبتنی بر سیستم عامل

است. آنها حاال می توانند ساعت مچی شان را با آیفونی 
که در دست دارند جفت سازی کنند.

تلویزیون قابل تبدیل سامس��ونگ از دیگر نوآوری های 
نمایشگاه امسال CES بوده است.

در آوردگاه امس��ال CES ش��رکتهایی هم بودند که به 
واسطه تصمیمات عجیب خبرساز شدند. شرکت بلک 
بری که به تولید انواع تلفنهای همراه شهرت دارد حاال 
خبر داده که تنها از سیستم عامل اندروید در محصوالتش 
استفاده می کند. نكته جالب توجه اینجاست که گوشی 
های بلک بری همواره ایمن ترین تلفنهای همراه جهان 
بوده اند تا آنجا که بس��یاری از رؤسای جمهور به دلیل 
امنیت باالی آنها تنها از این گوشی ها استفاده می کنند.

در نمایش��گاه امسال همچنین شرکت قدیمی کوداك 
)Kodak( خب��ر از تولید دوربین جدیدی داد تا به دنیا 

اعالم کند که کوداك سودای بازگشت دارد!
 ZTE، Alcatel چند تولید کننده میان رده چینی یعنی
OneTouch و ه��وآوی از محصوالت جدیدش��ان در 
دنیای تلفنهای همراه رونمایی کردند و ش��رکتی به نام 
Handscape نیز پوشش��های محافظ جدیدی برای 
آیفونها ارایه کرد که پشت این تلفنهای همراه هوشمند 

را به یک صفحه لمسی تبدیل می کند.
در این نمایش��گاه ش��اهد پیوند دیدنی دنیای پوشاك 

با فن��اوری های نوظهور بودیم تا جایی که حاال مفهوم 
هیجان انگیز لباسهای هوشمند بیش از هر زمان دیگری 
رنگ واقعیت به خود گرفته است. شلواری که با قرار دادن 
تلفن همراه در جیب آن را به طور خودکار تمیز می کند 
 Skechers اوج این پیوند بوده است. همپنین شرکت
به عنوان یكی از بزرگترین و شناخته شده ترین تولید 
کنندگان کفشهای ورزشی از محصولی نوظهور رونمایی 
کرد که با استفاده از آن می توان بازی های ویدئویی را 
کنترل کرد.فناوری چاپ س��ه بعدی نیز که در سالهای 
اخیر توسعه خیره کننده ای داشته، روز به روز به زندگی 
ملموس مردم نزدیكتر می ش��ود. در نمایشگاه امسال 
CES از محصول��ی ب��ه نام iNail رونمایی ش��د که با 
اس��تفاده از آن می توان هر طرحی را بر روی ناخنها به 
طور س��ه بعدی چاپ کرد.فناوری پهپادها هم به اندازه 
چاپ سه بعدی و یا حتی فراتر از آن پیشرفت کرده است. 
در نمایشگاه امسال تجهیزات الكترونیكی مصرفی پهپادی 
به دنیا معرفی شد که یک نفر را به راحتی به آسمان می 
برد. بدون شک وقتی نخستین پهپاد ارایه می شد کسی 
فكرش را نمی کرد که حاال این فناوری دوست داشتنی 

انسان را هم به هوا ببرد!

سامس��ونگ، پیش��گام بازار محصوالت صوتی و تصویری خانگی، اعالم کرد در نمایشگاه 
CES  امسال  نسل جدید محصوالت صوتی خود را به نمایش خواهد گذاشت.

ساندبار جدید سامسونگ با استفاده از فناوری دالبی اَتُمس )Dolby Atmos( ساخته 
شده و صدای سه بعدی واقعی را به خانه ها می آورد.

ج��ان جی کیم معاون ارش��د بخش صوت��ی و تصویری سامس��ونگ الكترونیكس درباره 
 Dolby( محصوالت سامسونگ در سال 20١6 گفت: »سامسونگ با فناوری دالبی اَتُمس
Atmos( محصول صوتی کم نظیری را ارائه کرده اس��ت که با استفاده از آن می توان در 
کنار تلویزیون های SUHD تجربه ای سرگرم کننده و جذاب از محصوالت صوتی خانگی 

داشت.«
س��اندبار جدید سامس��ونگ مدل HW-K۹۵0 اولین محصول سامسونگ و همچنین 
نخستین اسپیكر در صنعت لوازم صوتی است که از دو بلندگوی بی سیم مجهز به دالبی 
اَتُم��س بهره می برد و صدای��ی ۵.١.4 کاناله ارائه می کند. طراحی این محصول نیز مانند 
محصوالت صوتی پیش��ین سامسونگ موردتوجه بس��یاری قرار گرفته است. ارتفاع این 
س��اندبار تنها 2.١ اینچ است و سه بلندگو روبه جلو و دو بلندگو رو به باال دارد. درنتیجه، 

صدایی ق��وی برای احاط��ه فضای اتاق 
ایجاد می کن��د. این س��اندبار، صدا را با 
جزئیات بیش��تر پخش می کن��د و این 

ام��كان را دارد ت��ا به صورت بی س��یم به 
ساب ووفر متصل شود و در یک اتاق نشیمن 

هم کاربری داش��ته باش��د. دگدرو معاون ارشد 
آزمایشگاه های دالبی سامسونگ، گفت: »این ساندبار 

جدید، تجربه ای بی نظیر از صدایی که در تمامی جهات، و به صورت زنده به گوش 
می رسد برای کاربران به ارمغان می آورد.«

شرکت سامس��ونگ برای طراحی و تولید سری اسپیكرهای 360، از رنگ های 
متنوعی بهره برده که برای هر دکوراس��یونی مناس��ب و جذاب خواهد بود. این 
اسپیكرها می توانند صدا را به طور یكنواخت در فضا منتشر کنند و همچنین به 
کمک اپلیكیشن به Gear S2 و ساعت های هوشمند متصل می شوند. عالوه بر 
این، اسپیكرهای 360، امكانات جدیدی همچون اعالن های صوتی و تنظیمات 

سینمای خانگی، نیز به خانه های هوشمند ارائه خواهند کرد.
گفتنی است؛ مدل ۵R از س��ری اسپیكرهای 360 درجه، نیز به عنوان نوآوری 

برگزیده در CES  معرفی شد.
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یک زمانی تمام اطالعاتی که بر روی گوشی های همراه ذخیره می کردیم محدود می 
شد به تعداد محدودی شماره تماس، چند پیامک و امتیازهای بازی Snake و چیز خاص 
دیگری نبود و از دزدی گوشی هم آن چنان حرفی زده نمی شد. اما امروزه با پیشرفت 
هایی که صورت گرفته، یک گوشی هوشمند که در دست همه ما وجود دارد تقریبا تمام 
اطالعات شخصی و کاری ما را در آن نگهداری می شود. از عكس ها و اطالعات شخصی 
گرفته تا نامه های مهم اداری و اطالعات حساب های بانكی و شبكه های اجتماعی. و 
همین اطالعات است که گوشی های جدید را به هدف خوبی برای دزدی های اطالعاتی 
تبدیل کرده که به همین علت احتیاج بیشتری به مراقبت های ویژه جهت جلوگیری از 
دزدیده شدن گوشی ها طلب می کند. در این گزارش قصد داریم به چند راهكار اشاره 

کنیم که بتوانیم بیشتر از اطالعات خود حفاظت کنیم.
 به مهمانی که می روید از گوشی دوم استفاده کنید

در روزگاری که ما زندگی می کنیم، هر شخصی چند گوشی همراه دارد که بعضی از آن ها 
که مجهز به آخرین تكنولوژی روز هستند ، استفاده می کنند و بعضی دیگر کمی قدیمی تر 
هستند. اگر می خواهید به جایی بروید که احساس می کنید ممكن است در آن مكان گوشی 
شما گم شود، از گوشی اصلی خود استفاده نكنید و یک گوشی با قیمت و ارزش کمتر همراه 
خود ببرید. اینكه با یک گوشی مدل پایین تر کمی سخت می توانید عكس و سلفی بگیرید 

صحیح است، اما اطالعاتی که در گوشی خود دارید از سلفی گرفتن مهم تر است.
از روش های قفل گذاری های مختلف استفاده کنید

 Pattern قریب به اتفاق کاربران، از رمز گذاری بیش فرض گوشی که معموال یک عدد یا
است استفاده می کنند. البته جدیدا بعضی از گوشی ها از تكنولوژی تشخیص اثر انگشت 
استفاده می کنند. راه های مختلف زیاد دیگری هم وجود دارد که کاربران با استفاده از آن 
ها بتوانند گوشی های خود را قفل کنند که شامل تشخیص چهره و قفل هوشمند نیز می 
شود. دوم اینكه حتما گوشی خود را به نحوی تنظیم و قفل کنید که با اتصال USB و یا 

اتصال به شبكه wifi مشخص، باز نشود. 
از یک آنتی ویروس استفاده کنید

به صورت کلی گوشی های اندروید احتیاجی به آنتی ویروس ندارند اما بعضی از امكانات 
آن ها است که گاهی کارآمد می شود. یكی از این امكانات، قابلیت ضد دزدی است. زمانی 
که برنامه تنظیم می شود، بعد از دزدیده شدن گوشی می توانید با ارسال یک پیامک به 

روش هایی برای جلوگیری از سرقت گوشی و اطالعات آن

شماره ای خاص که برنامه به شما می دهد، گوشی خود را قفل کنید و به صدا در بیاورید یا 
موقعیت آن را پیدا کنید. 

برای برنامه های حساس خود، رمز عبور جدا گانه قرار دهید
متاسفانه بیشتر اوقات رمز هایی که کاربران  برای گوشی های خود انتخاب می کنند، زیاد 
ایمن نیست و همكاران و دوستان معموال رمز گوشی شما را پیدا می کنند. پس برای برنامه 
هایی که اهمیت بیشتری به آن ها می دهید، یک رمز دوم قرار دهید و آن ها را قفل کنید تا 
از نفوذ دیگران به برنامه های شخصی و امنیتی خود جلو گیری کنید. برنامه های زیادی این 

رمز دوم را برای شما تنظیم می کنند.
سعی کنید اطالعات گوشی خود را از راه دور از بین ببرید

برنامه های بخصوصی وجود دارند که به شما این امكان را می دهد که با ارسال یک کد خاص 
به گوشی خود، از راه دور تمام اطالعات خود را از گوشی خود حذف کنید. این قابلیت زمانی 
که گوشی خود را از دست داده اید، بسیار مفید است و از دسترسی دیگران به اطالعات فردی 
و شخصی شما جلو گیری می کند. برنامه Android Device Manager به شما این 

امكان را می دهد که با استفاده از یک سری دستورات این کار ها را انجام دهید. 
برنامه های گوناگون زیادی هم وجود دارند که این امكان را به شما می دهند. یكی از این 
برنامه ها CM Security نام دارد. این برنامه هم گوشی شما را قفل می کند، برای برنامه 
های مختلف شما رمز دوم تنظیم می کند و همچنین با استفاده از این برنامه می توانید 
گوشی خود را قفل کنید، با استفاده از GPS آن را بیابید و با ارسال یک کد دستوری، آن را به 

صدا در بیاورید و حتی می توانید تمام اطالعات گوشی خود را از راه دور از بین ببرید.
راه های مختلف و بسیار زیادی برای حفاظت از اطالعات وجود دارد. برای مثال تهیه پشتیبان 
از اطالعات در فضای ابری. کاربران با استفاده از این فضاها می توانند از هرگونه اطالعات خود 
 Back up بگیرند و در هر زمان که بخواهند به آن ها دسترسی داشته باشند. به Back up
گیری فقط در فضا های ابری بسنده نكنید و بر روی رایانه شخصی خود نیز اطالعات مهم و 

با اهمیت خود را نیز نگهداری کنید.

هشدار به کاربران موبایل؛ پول الکی برای آنتی ویروس ندهید
نصب آنتی ویروس معتبر امر بسیار مهمی است که در موارد 
متعدد موجبات سوء اس��تفاده از موبایل به دستان را فراهم 

می کند.
درست به همان اندازه که کامپیوتر های شخصی ممكن است 
هر لحظه در معرض خطر ورود بدافزار ها و ویروس ها باشند، 
موبایل ها نیز با این خطر مواجهند و الزم اس��ت هر یک از 
کاربران تلفن های همراه هوشمند آنتی ویروس مناسبی را 

بر روی تلفن یا تبلت خود نصب کنند.
ب��ا توجه به قابلیت های رو به افزایش تلفن های هوش��مند 
و محبوبیت تبلت ها، بس��یاری از کارب��ران حجم باالیی از 
اطالعات خود را بر روی این دس��تگاه های کوچک و جیبی 
حمل می کنند و این امر فرصت جدیدی را در اختیار هكرها 
و یا ویروس ها ق��رار می دهد که به راحتی به این اطالعات 
دسترسی پیدا کرده و یا تلفن های هوشمند را تحت کنترل 

خود بگیرند و آن را از کار بیندازند.
بر همین اساس، تقریبا تمام صاحبان گوشی های تلفن همراه 
اقدام به نصب یک آنتی ویروس بر روی گوشی خود می کنند 
و در موارد مختلف برای نصب این آنتی ویروس هزینه های 

متعددی را متقبل می شوند.

با این وجود باید توجه داشت که صرف نصب یک آنتی 
ویروس دستگاه شما بیمه نشده و مخاطرات پیش روی 

آن از بین نمی رود.
اکنون در بازار، به هنگام خرید گوش��ی یا زمان تعمیر 
آن، ممكن اس��ت فروشندگان هزینه های مختلفی را 
برای نصب آنتی ویروس  بر روی گوشی و تبلت مطالبه 
کنند، اما ضروری اس��ت افراد پی��ش از پرداخت این 

هزینه ها چند نكته را مورد توجه داشته باشند.
یک کارش��ناس حوزه امنیت به ارائه ی توضیحاتی در 
این خصوص پرداخته و تاکید کرد: حقیقت آن است 
که متاسفانه بسیاری از فروشندگان آنتی ویروس های 
اورجینال نصب نكرده و به استفاده از نسخه های جعلی 
می پردازن��د. بابت این موضوع گاه هزینه های آنچنانی 

دریافت می کنند.
وی ادامه داد: برای جلوگیری از این روند، توصیه ما به 
مشترکان آن است که در صورت نیاز به آنتی ویروس 
خود نسبت به خریداری و نصب آن اقدام کنند، چرا که 

نصب نرم افزارهای خانگی کاری بسیار آسان است.
این کارشناس حوزه امنیت در ارتباط میانگین با قیمتی 

که باید برای خرید آنتی ویروس هزینه شود، هم گفت: 
در صورتی که فرد، فروشنده معتبری جهت خرید آنتی 
ویروس پی��دا کند، می توان با قیمت��ی از حدود 40 تا 
۵0 هزار تومان نس��بت به خرید آنتی ویروس مناسب 
اقدام کرد. البته این قیمت برای خرید آنتی ویروس های 
خانگی که می توان از آنها برای چند دستگاه استفاده کرد 

گاه حتی به حدود 300 هزار تومان هم می رسد.
او ادامه داد: با این وجود قطعا قیمت آنتی ویروس نشانگر 
معتبر بودن آن نبوده و اینگونه نیست که فرد به صرف 
هزینه مبلغ باال آنتی ویروسی قوی خریداری کرده باشد، 
بلكه برای بهره گیری از یک آنتی ویروس قوی الزم است 
لیستی از شرکت های معتبر و محصوالت قوی در اختیار 

داشت.
وی در پایان با اش��اره به این که در بازار هم نسخه های 
مختلفی از آنتی ویروس های جعلی ارائه می شوند، اظهار 
کرد: لیستی از آنتی ویروس های قوی و مناسب بر روی 
سایت پلیس فتا قرار داده شده که کاربران می توانند با 
استفاده از این لیست نس��بت به انتخاب آنتی ویروس 

مناسب اقدام کنند.
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مهوین رفیع تبار

درج رسمی نام ایران در سایت گوگل، یاهو و مایکروسافت

غول های اینترنتی الیحه جاسوسی انگلیس را محکوم کردند

ویکی پدیای 15 ساله با 38 میلیون مطلب به 250 زبان دنیا

کارفرمایان اجازه دارند محتوای خصوصی 

با لغو تحریم ش��رکت های نرم افزاری، نام ایران در بین کش��ورهای طرف خدمت  در سایت  های رسمی شرکت های گوگل، 
مایكروسافت و یاهو درج شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، با لغو تحریم شرکت های نرم افزاری، شرکت های گوگل، مایكروسافت و یاهو که پیش از این 
ایران را از لیست کشورهای سرویس  دهنده خود حذف کرده بودند، نام و پیش شماره ایران را در سایت  رسمی خود اضافه 

کردند.
اخیرا به دلیل حفظ امنیت بیش��تر اس��تفاده از سرویس های شرکت های بزرگ منوط به دریافت تاییدیه پیامكی است که 

همین امر استفاده از بسیاری از خدمات را برای کاربران ایرانی غیرممكن کرده بود.
پیش از این استفاده از برخی خدمات گوگل برای ایرانی ها مقدور بود که هم اکنون دانلود و استفاده از نرم افزار های گوگل به 

صورت مستقیم برای ایرانی ها ممكن شده است. پیش از این ارائه سرویس میل یاهو نیز به ایرانی ها غیرممكن بود.

غول ه��ای تكنولوژی، الیح��ۀ جدید دولت 
انگلیس را برای افزایش قدرت سرویس های 
امنیتی این کش��ور در جاسوسی اینترنتی، 

محكوم کرده اند.
به گزارش س��رویس بین الملل س��یتنا، بر 
اساس این الیحه سرویس های امنیتی اجازه 

خواهند داشت رایانه هر شخصی را هک کرده و به 
تاریخچه فعالیت های اینترنتی او دست یابند.

شرکت های گوگل، فیس بوك، توییتر، مایكروسافت 
و یاهو به عنوان غول های اینترنتی دنیا این الیحه 

را »بسیار خطرناك« دانستند.
ترزا می، وزیر کش��ور انگلی��س این الیحه را که 
مخالفان آن را »منشور جاسوسان« می نامند، در 
ماه نوامبر ارائه کرد.بر اساس این الیحه سازمان های 
ارتباطات از راه دور می بایست داده های خود را در 

اختیار سرویس های امنیتی قرار دهند.
این سازمان ها همچنین باید به پلیس و نهادهای 
جاسوسی دولتی از جمله ستاد ارتباطات دولت 
انگلیس، سازمان اطالعات مخفی بریتانیا و ام آی 
۵ اجازه دسترس��ی نامحدود به سوابق اینترنتی 

افراد را بدهند.
همچنین شرکت های ارائه دهندۀ ارتباطات داخلی 
باید به پلیس برای هک کردن رایانه و تلفن های 

دادگاه��ی در اروپ��ا رای داده که از این پس کارفرمای��ان اجازه دارند مظنونین کمک کنند.
محتوای چت کارمندان خود را در ساعات کاری بخوانند.

به گزارش س��رویس بین الملل س��یتنا به نقل از بی بی س��ی، دادگاه 
حقوق بشر اروپا رای داده که شرکتی که محتوای چت کارمند خود را 

در یاهو مسنجر خوانده بود، کاری غیر قانونی نكرده است.
بنا بر نظر این دادگاه این مرد با چت کردن تعهد به قرارداد کاری خود 
را نقض کرده و کارفرمای او حق داشته که محتوای چت او را هنگامی 

که سر کار بوده، بخواند.
این مهندس اهل رومانی شكایت کرده بود که کارفرمایش به محتوای 
 گفت وگ��وی آنالین او دسترس��ی پیدا ک��رده و با توجه ب��ه متن این 

گفت وگو او را در سال 2007 اخراج کرده است.
این حكم که بتازگی صادر ش��ده اس��ت و تمام کش��ورهای اروپایی از 
جمله بریتانیا که کنوانسیون حقوق بشر اروپا را امضا کرده اند، موظف 

به اجرای آن هستند.
قض��ات این دادگاه همچنین گفته اند بر اس��اس این حكم کارفرمایان 
نیز موظفند حقوق کارکنان خود را در مقابل تجسس نامحدود رعایت 

کنند.
کارفرم��ای این مرد متوجه ش��ده بود که او از یاهو مس��نجر عالوه بر 
تماس های کاری برای تماس های شخصی نیز استفاده می کرده و چون 
به عقیده کارفرما حساب شخصی او به حساب حرفه ای متصل بوده، از 

نظر دادگاه کارفرما خطایی نكرده است.
دادگاه ضمن رد دادخواس��ت ش��اکی گف��ت: »نا معقول نیس��ت که 
کارفرمایی بخواهد مطمئن شود که آیا کارکنانش هنگام ساعات کاری، 

وظایف حرفه ای خود را انجام می دهند یا نه.«

چت کارکنان شان را بخوانند

اینترنت��ی  دانش نام��ه 
ویكی پدیا ١۵ سال پیش 
آغاز به کار کرد و انقالبی 
در زمین��ه دسترس��ی به 
اطالعات ب��ه راه انداخت. 
امروز این گنجینه اطالعات 
بیش از 3۸ میلیون مطلب 
به 2۵0 زبان و گویش در 

خود جای داده است.
به گزارش سرویس بین الملل سیتنا به نقل از دویچه وله، جیمی ویلز و الری سانگر در ژانویه سال 200١ 
میالدی )دی ١37۹( این سایت را راه اندازی کردند. برای نام آن از ترکیب واژه  “ویكی” و دانش نامه در 
زبان انگلیس��ی )Encyclopedia(، ویكی پدیا را ساختند. ویكی به وب گاهی گفته می شود که همه 

کاربران، حتی بدون ثبت نام، امكان ویرایش و اضافه و حذف کردن مطالب آن را دارند.
ویكی پدیا نشان داد که مساله مهم درباره دانش تنها »مصرف« آن نیست بلكه در دسترس قرار دادن 

دانش هم اهمیت زیادی دارد.
در حال حاضر ویكی پدیای انگلیسی با بیش از ۵ میلیون مطلب جامع ترین زبان این دانش نامه است. 
بخش فارسی با حدود ۵00 هزار مطلب پس از زبان هایی چون سوئدی ، آلمانی، روسی، فرانسه و چینی 

در رده هجدهم قرار دارد.
تقریبا 3 هزار کاربر در بخش فارسی شرکت فعال دارند و میانگین تولید این زبان به روزانه ١00 مطلب 

رسیده است.
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رشد فزاینده ویکی پدیای فارسی

اصل »چشم های بسیار«

کمیت بهتر است یا کیفیت؟

آیفونی که 2000 دالر روی دست پدر خرج گذاشت

دستیار هوشمند گوگل برای راننده ها در راه است

ویكی پدیای فارس��ی در ماه دسامبر س��ال 2003 میالدی )آذر ١3۸2( 
راه اندازی شد و در سال اول تعداد مقاالت آن از سه مطلب تجاوز نكرد.

در سال های پس از آن شمار مطالب فارسی با سرعت قابل توجهی افزایش 
یافت به طوری که با گذش��ت ١0 س��ال از شروع کار گروه فارسی زبانان 

۹27 هزار مطلب به این زبان نوشته شد.
در آخرین آمار منتشرش��ده از سوی بنیاد غیرانتفاعی »ویكی مدیا« در 
ماه نوامبر س��ال 20١۵ میالدی )آبان ١3۹4( ش��مار مطالب فارسی در 
این دانش نامه آنالین به یک میلیون و ۸00 هزار رسیده است. بر اساس 
این داده ها حدود 700 نویس��نده فعال در بخش فارسی دستشان گرم 
نوشتن است و به طور میانگین بیش از ١00 مطلب جدید در روز تولید 

می شود.

ایده پ��ردازان »ویكی پدیا« فرض را بر این گذاش��ته اند که تعداد افرادی که 
عالقه مند به مطالعه و در دس��ترس قرار دادن متون درس��ت و بی طرف از 
منابع مشخص و قابل اطمینان درباره موضوعات مختلف هستند زیاد است. 
امروز هم همین افراد بیشمار هستند که در سراسر دنیا از راه های گوناگون و 

درنقش های مختلف از این پروژه پشتیبانی می کنند.
اما همچنان یكی از مهم ترین نگرانی ها در ارتباط با اعتبار و درستی مقاالت 
ویكی پدیا امكان دست بردن آسان در متون برای همه کاربران است . چراکه 
گذاشتن فرض بر درستكاری یكایک کاربران در فضای این دانش نامه اینترنتی 

از واقع بینی تا حدی دور است.
شروین افشار از مدیران پیشین ویكی پدیای فارسی با تایید این نگرانی به 
رابطه نزدیک ویكی پدیا با نرم افزارهای بازمتن اشاره کرده، می گوید: »هدف 
در این نوع فعالیت ها حضور پرش��مار پشتیبانان و در نهایت اجرایی شدن 
قانون »چشم های بس��یار« )The Rule of Many Eyes( است. هرقدر 
که تعداد شرکت کنندگان در پروژه هایی از این دست بیشتر شود، کیفیت 

کار افزایش می یابد.«
افشار در ادامه برای توضیح دقیق تر روش کار در ویكی پدیا افزود: »در کنار 
روش های خودکار برای حذف مطالب بدون منبع معتبر، گروهی از کاربران 
نیز مرتب در این فضا در حال »گشت زدن« هستند و تاریخچه صفحات را 
زیر نظر دارند. این کاربران کسانی هستند که جامعه ویكی پدیای فارسی به 
آن ها اطمینان دارد و اجازه دارند برای مثال محتوای تبلیغاتی را از صفحات 

حذف کنند.«

علی پارس��ا، یكی دیگر از پش��تیبانان قدیمی ویكی پدیای فارس��ی، با اشاره به 
امكان اس��تفاده از ربات های نویس��نده برای تولید انب��وه مقاالت در مدت زمان 
ک��م از اهمیت ش��اخص »ژرفا« برای س��نجش کیفیت نوش��ته ها در ویكی پدیا 

می گوی��د.
ش��اخص »ژرفای مق��االت ویكی پدیا« هم صفح��ه ویژه خ��ود را دارد . فراوانی 
ویرایش ها یكی از متغیرهای فرمول محاس��به ژرفای مطلب اس��ت. ویكی پدیای 
انگلیس��ی با شاخص ژرفای بیش از ۹00، ژرف ترین ویكی پدیا اعالم شده است. 

ژرفای ویكی پدیای فارس��ی در مقابل کمی بیش��تر از 200 اس��ت.
علی پارس��ا در توضیح »ربات نوشته ها« گفت: »این مطالب می توانند هم روان و 
هم پرمحتوا باش��ند و با این روش افزایش تعداد مقاالت بس��یار آسان تر است اما 

این نش��ان دهنده فعالیت نوش��تاری کاربران ویكی پدیا نیس��ت.«
مثال آش��نای ربات نوش��ته ها در فضای ویكی پدیای فارس��ی مقاالت تولیدشده 
درباره تمامی س��یارك های منظومه شمسی است. ربات »نویسنده« این مطالب 
توس��ط یكی از مدیران ویكی پدیای فارس��ی و بر پایه ی جدول هایی که ناسا در 
این ارتباط تهیه کرده بود، مطالب را تولید می کند. اما محتوای بس��یاری از این 

مقاالت از چند  خط  بیش��تر  نیس��ت.

استفاده از برخی امكانات جدید فعال شده بر 
روی آیفون در ش��هر دنور آمریكا باعث صدور 

صورت حساب 2000 دالری شد.
ب��ه  گزارش ف��ارس به نقل از آی جی س��ی، 
آش��تون فینگول��د زمانی ک��ه در منزل خود 
استراحت می کرد پیامی که نشان می داد به 
علت استفاده فراوان از اینترنت و خدمات داده 

باید بیش از دوهزار دالر بپردازد، دریافت کرد.
وی که معموال هر ماه حدود 2۵0 دالر قبض 
تلفن همراه دریافت می کرد، از دریافت این پیام 

بس��یار شگفت زده شد و با واکنش تند پدرش نیز مواجه شد.علت صدور این قبض سنگین، یكی از 
قابلیت های جدید آیفون موسوم به Wi-Fi Assist است که برای سیستم عامل ١.iOS ۹  به باال قابل 
استفاده است.  با فعال کردن این قابلیت در صورت پایین امدن کیفیت سیگنال های شبكه وای – فای 
کاربر به طور خودکار به شبكه های دیتا اپراتورهای تلفن همراه وصل می شود تا بتواند با سرعت بیشتری 
از خدمات اینترنت استفاده کند. البته این کار باعث می شود هزینه اینترنت همراه نیز به قبض تلفن همراه 
فرد اضافه شود.بی دقتی این کاربر موجب شد تا وی در زمانی که در اتاق خواب خود به سیگنال ضعیف 
شبكه وای – فای منزل دسترسی داشت به طور خودکار به اینترنت تلفن همراه متصل شود و ١44000 
مگابایت داده مصرف کند.کاربران باید برای غیرفعال کردن این قابلیت در بخش تنظیمات آیفون گزینه 

cellular و سپس Wi-Fi assist را انتخاب کرده و آن را غیرفعال کنند.

گوگل قرار است ویژگی جدیدی را به 
سرویس نقش��ه اندرویدی خود اضافه 
کند که بر اساس مسیر گذشته راننده، 

مقصد بعدی را حدس می زند.
خبرگزاری فارس به نقل از دورج نوشت: 
گوگل ویژگی جدیدی را به س��رویس 
نقش��ه اندرویدی خ��ود اضافه خواهد 
کرد تا با هوشمند تر کردن این سیستم 
هدایت راننده را امكان پذیر کند. این 
ویژگی Driving Mode نام دارد و 
با توجه به مسیر گذشته مقصد بعدی 

را حدس می زند.Driving Mode به عنوان ویژگی جدید اضافه شده به گوگل مپز، نه تنها امكان 
حدس زدن مسیر آینده  شما را به صورت هوشمند دارد، بلكه مسیر و وضعیت ترافیكی رسیدن به هدف 

را نیز برایتان نمایش خواهد داد.
نسخه ی ۹.١۹ گوگل مپز که با ویژگی حالت رانندگی عرضه خواهد شد در مراحل ابتدایی عرضه  نهایی 

قرار دارد و ممكن است ابتدا در اختیار تمامی کاربران در سراسر دنیا قرار نگیرد.



آمارهای جالب و باورنکردنی از 
دنیای موبایل در سال  2015
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مؤسسه Flurry هفت سالی است که گزارش های جامعی در مورد دنیای موبال و اپلیكیشن ها منتشر می کند 
و طی این سال ها، آنچه تماما مشهود است، رشد بی وقفه این حوزه است. در سال 20١۵ نیز این رشد همچنان 

ادامه داشته و آمارهای جالب توجهی در آخرین گزارش Flurry در این رابطه وجود دارد.
به گزارش تابناك، در سال 20١۵ متوسط میزان استفاده از اپلیكیشن ها برابر با ۵۸ درصد رشد را نشان می 
دهد. منظور از استفاده از اپلیكیشن، باز کردن یک App و در نتیجه تعامل کاربر با آن است که Flurry نام 
Session را برای آن انتخاب کرده است. این آمار نشان می دهد همه طبقه بندی های اپلیكیشن در سال 20١۵ 

رشد داشته اند، البته به جز طبقه بندی بازی ها که خود موضوعی جالب توجه است.

صنعت موبایل به س��رعت در حال بلوغ است. طی هفت 
س��ال گذش��ته، مؤسس��ه Flurry بیش از 2.١ میلیارد 
دستگاه هوشمند را در سطح جهانی و ماهیانه رصد کرده 
است. در حالی که نرخ رشد در سال 20١۵ حاکی از نوعی 
تنزل است )۵۸ درصد در مقایسه با رشد 76 درصدی سال 
20١4 و رش��د ١03 درصدی در سال 20١3( همچنان 
حاکی از سرعت پیشرفت فزاینده در این صنعت است، زیرا 
در سایر صنایع شتاب و رشدی این چنینی مشاهده نشده 
است.اما آنچه بیش از همه جالب توجه است، مقایسه ضریب 
رشد حوزه موبایل در سال 20١۵ برای کاربران قدیمی و 
کاربران جدید است. این مقایسه نشان می دهد، 40 درصد 
از رشد ۵۸ درصدی Session ها در سال 20١۵ از سوی 
کاربران قدیمی بوده که این ضریب در سال 20١4 برابر با 
20 درصد و در س��ال 20١3 برابر با ١0 درصد بوده است. 
نگاه به طبقه بندی Session ها  نش��ان می دهد، چهار 
حوزه بیش از حد میانگین رش��د داش��ته اند؛اپلیكیشن 
های مربوط به حوزه Personalization: نرم افزارهای 
شخصی سازی رش��دی فوق العاده و در حد 332 درصد 
 Lock در س��ال 20١۵ داش��ته اند. این ابزارها از صفحه
Screen اندروید تا صفحه کلیدهای emoji را شامل می 
شود که البته بیشترین نقش را در این زمینه همین صفحه 
کلیدهای emoji در نرم افزارهای پیام رسان داشته اند.
حوزه نرم افزارهای خبری و اطالع رس��انی: این حوزه نیز 
برابر با ١3۵ درصد در سال 20١۵ رشد داشته است. این 
رشد نشان دهنده یک ضریب فزاینده در جایگزینی نرم 

افزارهای هوشمند موبایل به جای ابزارهایی نظیر تلویزیون 
و رایانه ها به عنوان منابع اول خبرگیری و اطالع رس��انی 
اس��ت. نرم افزارهای حوزه Productivity: ابزارها و نرم 
افزارهایی که معطوف به کارایی و بهره وری باالتر هستند، 
در سال 20١۵ رشدی ١2۵ درصدی را تجربه نموده اند و 
اکنون موبایل ها و فبلت ها به ابزار اولیه به خصوص برای 
بسیاری از نوجوانان و دانشجویان برای کارهای محاسباتی 
و انجام امور مربوطه تبدیل شده است. این ابزارها اکنون به 
عنوان برترین ابزارهای دسترسی به ایمیل و سایر ابزارهای 

مشابه دیگر مد نظر هستند. 
حوزه س�بک زندگی و خرید آنالین: این حوزه با رشد ۸١ 
درصدی در س��ال 20١۵ البته نوعی کاهش رشد نسبت 
به رقم ١74 درصدی س��ال 20١4 را نشان می دهد؛ اما 
همچنان به عنوان یكی از چهار حوزه با رش��د سریع در 
دنیای موبایل خودنمایی میكند. این آمار نشان دهنده رشد 
سریع حوزه تجارت موبایل است و اکنون بیش از 40 درصد 
تج��ارت کل دنیا و بیش از 33 درصد از تجارت در ایاالت 

متحده را شامل می شود.

رشد سریع فبلت ها در دنیای موبایل
در حالی که این آمار نشان دهنده تصویر جالبی از تحوالت 
در حوزه موبایل است. تحلیل دقیق تر نشان می دهد که 
استفاده از فبلت ها در سال 20١۵ رشدی قابل توجه داشته 
است. نمودار زیر به خوبی نشان دهنده میزان استفاده از 
فبلت ها در مقایسه با سایر ابزارها در حوزه هایی نظیر اخبار 

و مجالت، ورزش و موسیقی، رسانه و سرگرمی است. 

این نمودار نش��ان می ده��د، حوزه فبلت ها به تنهایی 
رشدی فزاینده را در استفاده کاربران طی سال 20١۵ 
در مقایسه با سایر ابزارها در مجموع تجربه کرده است. 
رش��د استفاده از ابزارهای خبری بر روی فبلت ها 4.۸ 
برابر، رشد حوزه نرم افزارهای ورزشی برابر با 4.6 برابر و 
حوزه موسیقی، رسانه و سرگرمی نیز رشدی 4 برابری 

را به خود دیده است.
رشد سریع نفوذ فبلت ها در میان کاربران را زمانی می 
توان بهتر درك کرد که در مقایسه زمان صرف شده بر 
روی دستگاه های مختلف، نگاهی به این موضوع داشته 
باش��یم. زمان صرف ش��ده بر فبلت ها در سال 20١۵ 
نسبت به س��ال قبل رشدی برابر با 334 درصد داشته 
که 2.۹ برابر حد میانگین است، حال آنكه رشد مجموع 
سایر دستگاه های دیگر برابر با ١١7 درصد بوده است.

فبلت ها غیر قابل توقف هستند
اما برتری های فبلت در سال میالدی 20١۵ به همین 
جا ختم نمی ش��ود و آن گونه که از آمار مشخص می 
ش��ود، فبلت ها به یک حوزه غیر قابل توقف در دنیای 
موبایل تبدیل می ش��وند، به گونه ای که 27 درصد از 
مجموع کل دس��تگاه های جدیدی که طی کریسمس 
فعال ش��ده و همچنین ۵0 درصد از کل دستگاه های 
اندرویدی که طی همین زمان فعال شده اند نیز فبلت 

بوده اند.



 به این جهت به فبلت ها لقب غیر قابل توقف داده ش��ده که اگر این نرخ رش��د به 
همین شكل بماند تا ماه اکتبر سال 20١6 فبلت ها به مهمترین و پر استفاده ترین 
دستگاه های موبایل در دنیای ما تبدیل می شوند. نمودار فوق بیانگر توزیع جهانی 
دس��تگاه ها بر اساس نوع و گونه آنهاست که تا سال 20١7 نیز وضعیت آنها پیش 

بینی شده است. 
نكته جالب اینكه احتماال تا فصل دوم سال 20١6 گوشی های کوچک اندازه منقرض 

خواهند شد و اقبال به سمت صفحه نمایش های بزرگتر تداوم خواهد داشت.

Session رقم حیرت آور 3.2 تریلیون تعامل یا
در سال 20١۵ رقم حیرت آور 3.2 تریلیون تعامل با نرم افزارهای موبایل صورت گرفته 
که شاید هشت سال قبل در زمانی که سر و کله اولین گوشی های هوشمند پیدا شد، 
هیچ کس تصور یک چنین رقمی را نداشت. در ساعت 0 روز اول ژانویه سال 20١6 
مؤسسه Flurry شمارنده خود را 0 کرد و اکنون حدس و گمان ها برای سال میالدی 

جدید به یک سرگرمی جالب توجه تبدیل می شود. 
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محققان آمریكایی یک سیستم جدید ابداع کرده اند که بطور خودکار و بدون دردسر با کمک 
تلفن همراه به درمان دیابت نوع یک کمک کرده و نیاز به سوراخ کردن انگشت و تزریقات 

دستی انسولین را از بین می برد.
به گزارش سیتنا، ترکیبی از سیستم تلفن هوشمند با یک حسگر کوچک و پمپ پوشیدنی 
انسولین می تواند بجای پانكراس عمل کرده و با نظارت خودکار بر سطوح قند خون، انسولین 

مورد نیاز را منتقل کند.
محققان مرکز فناوری دیابتی در دانشگاه ویرجینیا به مدت شش سال بر روی این پانكراس 
مصنوعی خاص کار کرده اند. این سیستم با حسگر قند خون به اندازه یک فلش کار می کند که 

در نقاط مختلف بدن از جمله بازوها، پا یا شكم قابل استفاده است.
این حسگر هر پنج دقیقه یک بار سطوح قند خون را خوانده و بطور بی سیم نتایج را به یک 

برنامه طراحی شده خاص بر روی یک تلفن هوشمند آندروید در نزدیكی گزارش می دهد.
الگوریتم برنامه، به تحلیل داده ها پرداخته و بطور بی سیم یک پمپ انسولین پوشیدنی دقیق را 
که می توان بر روی کمربند یا سایر بخشهای لباس متصل کرد، کنترل می کند. این پمپ دارای 

یک سوزن بسیار کوچک بوده که انسولین را به جریان خون وارد می سازد.
این سیستم در حالت کلی شبیه به یک ترموستات خانگی عمل کرده که بطور خودکار دما را 

سنجیده و برای مطابقت با هدف از پیش تعیین شده تنظیم می کند.
این سیستم در سال جاری وارد دو مرحله نهایی کارآزمایی های بالینی بین المللی می شود که 

در کلینیک های مختلف در آمریكا، فرانسه، ایتالیا و هلند انجام خواهند شد.

تزریق خودکار انسولین با کمک تلفن هوشمند!

چطور آفالین از نقشه گوگل استفاده کنیم؟
کارب��ران از طریق بخش ناحیه های آفالین اپلیكیش��ن 
گوگل پلی، می توانند مكان های اطراف خود را حتی وقتی 

که آفالین هستند جستجو و مسیر خود را پیدا کنند.
به گزارش س��یتنا به نقل از تایم، از دس��ت دادن ارتباط 
اینترنتی هنگام نقل و انتقال می تواند شما را ناامید کند، 
مخصوصا اگر به تلفن همراه خود برای پیدا کردن آدرس 
وابسته هستید. این قطع ارتباط اینترنتی می تواند وقتی 
باش��د که در ایستگاه مترو و زیر زمین هستید، یا هنگام 
رانندگی به یک ناحیه روس��تایی دور سیگنال خود را از 
دست داده اید. همه ما حداقل یک بار در چنین شرایطی 

بوده ایم.
ایده ی خوبی اس��ت ک��ه برای چنین ش��رایطی چاره ای 
اندیشید و راه حل مناسب، دانلود کردن نقشه برای استفاده 
 )Google Maps( آفالین در اپلیكیشن نقش��ه گوگل
است. وقتی که شما نقشه یک ناحیه را دانلود کنید، حتی 
بدون اتصال به اینترنت قادر خواهید بود مسیر ها و نقاط 

مورد نظر خود را دریافت کنید.

نكته مهم دیگر این است که به خاطر داشته باشید 
تاریخ انقضای این نقش��ه های دانلودشده سرانجام 
به پایان خواهد رس��ید، زیرا گوگل باید نقشه ها را 
به روز و از دقت آنها اطمینان حاصل کند. برای اینكه 
ببینید چه ناحیه هایی را ذخیره کرده اید و چه زمانی 
منقضی می شوند، اپلیكیشن نقشه گوگل را باز کنید 
 Offline( و از قس��مت منو، ناحیه های آفالی��ن
areas( را انتخ��اب کرده و آنگاه مناطقی را که به 

شما پیشنهاد شده است،  دانلود کنید.
اپلیكیشن نقشه گوگل را بر روی آیفون یا اندروید 
خ��ود اجرا کنی��د. اطمینان حاص��ل کنید که به 
حساب گوگل خود وارد شده اید. سپس شهری که 

می خواهید دانلود کنید را جستجو کنید و روی نواری که 
در پایین صفحه و با نام مكان مورد نظر شما وجود دارد و 
آن را جستجو کرده اید، ضربه بزنید و آنگاه قسمت دانلود 

را انتخاب کنید.
پس از آن گوگل نقش��ه ناحیه ی مورد نظرتان را به شما 

نشان خواهد داد و از شما می پرسد که می خواهید نقشه 
را دانلود کنید؟ و ش��ما می توانید با انتخاب دوباره گزینه 
دانلود، دانلود را آغاز کنید.باید توجه داشت دانلود ناحیه های 
آفالین در برخی مناطق امكان پذیر نیست که ممكن است 
به دالیل محدودیت در قرارداد، عدم پشتیبانی از یک زبان، 

قالب آدرس و یا دالیل دیگر باشد.



ال جی با InnoFest، سال 2016 را 
سال خالقیت خواهد کرد
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آن سوی
مرزها

به گزارش س��یتنا، بالفاصله پس از CES سال 20١6، 
انجمن فناوری های مصرف کننده )CTA(، برتری ال جی 
در طراحی و تكنولوژی را با دادن 2١ جایزه به رسمیت 
ش��ناخت. ال جی همچنین در ١0 بخش  شدیدا رقابتی 
جایزه ی خالقیت CES  امسال را به خود اختصاص داد. 
در ادام��ه ی این موفقیت ها در راس��تای ایفای تعهدات 
ب��ه بازارهای خاورمیانه و آفریق��ا، ال جی زمان برگزاری 
جشنواره خالقیت  س��االنه  خود با عنوان InnoFest را 

اعالم کرد.
InnoFest  امس��ال که برای نخس��تین بار در امارات 
متحده ی عربی و برای سومین بار در این منطقه برگزار 
می شود، جایگاهی است برای تقویت موقعیت ال جی در 
صنایع لوازم خانگی و لوازم الكترونیک و نیز پاسخی است 
به نیازهای بازار منطقه، تحت هویتی که ال جی برای خود 
تعریف کرده: خالقیت و نوآوری. این فستیوال در ماه فوریه 
و با حضور بیش از 2۵0 تن از ش��رکا، پخش کنندگان و 
مشتریان اصلی منطقه برگزار و در طول آن، محصوالت 
خالقان��ه ی جدید ال جی معرفی و به نمایش گذاش��ته 

خواهند شد. 
کوین چا، معاون اجرایی محصوالت ال جی در خاورمیانه 
و آفریقا در م��ورد InnoFest  گفته »ال جی ش��دیدا 

با داشتن سابقه ای طوالنی در کسب جوایز طراحی و مداومت در ارائه ی ظرافت و کارایی به مشتریان، شرکت پیشرو و نوآور ال جی الکترونیکس )ال جی( در سال جدید با ارائه محصوالت 
جدید و هیجان انگیز، بار دیگر رسالت و تعهد خود را به اثبات می رساند.

درگیر طراحی و پژوهش است و حداکثر استفاده ی مفید 
از تكنولوژی عصر جدید را در محصوالت خود می کند. 
تجارت موفق نه تنها پاسخی است به نیازهای موجود که 
اغلب پیش بینی آینده و مس��یر یک ایده، محصول و یا 
خدمات اس��ت که امكان تامین سریع و موثر تقاضاهای 
آینده را ممكن می س��ازد. برای نی��ل به چنین هدفی، 

خالقیت کلید اساسی است«.
از تلویزیون های انقالبی OLED گرفته تا ماشین های 
لباسشویی دوقلوی پیشگامانه و همه ی محصوالت دیگر، 
ال جی به تولید ادامه می دهد تا زندگی مش��تریانش را 

بیش از پیش آسان کند.
رده محصوالت تلویزیون OLED، ال جی تكنولوژی را 
به سطح جدیدی ارتقا داده و نسل جدیدی از تلویزیون 
را ارائه کرده است. صفحه نمایش های انقالبی تلویزیون 
OLED ال جی از تكنولوژی پیشرفته ی HDR استفاده 
می کنند که به دلیل وجود مش��كی مطلق و رنگ های 
بی نظیر حتی در زوایای دید باز کیفیت تصویری حقیقتا 
استثنایی ارائه می کند. مشكی مطلق در تلویزیون های 
OLED موجب ایجاد کنتراس��تی 200 برابر بیشتر از 
تلویزیون های LCD می شود و چنان کیفیتی به رنگ ها 

می بخشد که پیش از این سابقه نداشته است. 

نه فقط تلویزیون، که ال جی با ماشین لباسشویی دوقلو 
)Twin wash TM( همراه با مخزن مجزای شست و 
شوی زیرین )Side kick TM( شست و شوی لباس را 
هم وارد مرحله ی جدیدی کرده است که به کاربران اجازه 
می دهد در آِن واحد و در دو مخزن جداگانه لباس هاشان 

را بشویند.
سیستم شست و شوی تمجید شده ال جی تمام ماجرا 
نیس��ت. Styler ال جی یک کمد پیشرفته ی نگهداری 
لباس اس��ت که لباس ه��ای چون کت، بل��وز، ژاکت را 
بدون نیاز به دخالت یا صرف وقت، تمیز و تر و تازه نگه 
می دارد. این کمد طراحی شده تا دیگر نیازی آنچنانی به 
خشكشویی نداشته باشید و عالوه بر صرفه جویی در وقت 

و پول، شما را در خوش تیپ ترین بودن کمک می کند.
ال جی برنامه ها یی جدی برای بهبود و گسترش ترکیب 
 InnoFest محصوالتش در خاورمیانه و آفریقا دارد که در

پیش رو از آن ها پرده برداری می کند. 
ع��الوه بر بودن در صف مقدم خالقیت، ال جی به دنبال 
استراتژی پرمیوم در بازار نیز بوده که این فرصت را برای 
ال جی مهیا می کند تا خود را به عنوان مبتكر فن آوری با 
خصیصه طراحی، استایل و راحتِی محصوالت الكترونیكی 

به دیگران بشناساند.

GAIA تلویزیون های هوشمند سامسونگ و راهکار پیشرفته امنیتی
سامس��ونگ در نظ��ر دارد تا تمرکز خ��ود را روی پلتفرم 
تلویزیون های هوش��مند خود قرار دهد. این شرکت برای 
محافظت از تمامی اطالعات ورودی تلویزیون های هوشمند 
جدیدش که سازگار با دنیای اینترنت اشیا ساخته شده اند، 

راهكار GAIA را معرفی کرده است.
به گزارش سیتنا، در سال 20١6، سامسونگ در نظر دارد 
تا تمرکز خود را روی پلتفرم تلویزیون های هوشمند خود 
قرار دهد. این ش��رکت برای محافظت از تمامی اطالعات 
ورودی تلویزیون های هوش��مند جدیدش که س��ازگار با 
دنیای اینترنت اشیا ساخته ش��ده اند، راهكار GAIA را 

معرفی کرده است.
GAIA نوعی راهكار امنیتی سه الیه است که برای پلتفرم 
مبتنی بر تایزن، سیس��تم عامل تلویزیون های هوشمند 

سامسونگ، طراحی شده است.
به گفته یكی از مدیران ارش��د سامس��ونگ: »حفاظت از 
اطالعات شخصی کاربران و همچنین موفقیت سامسونگ 
در پلتفرم اینترنت اشیا، برای این شرکت از اهمیت ویژه ای 
 GAIA« :برخوردار اس��ت.« وی همچنین ادامه می دهد

راهكاری امنیتی اس��ت که در حال حاضر و نیز در آینده، 
آرامش خاطر و امنیت ویژه ای برای کاربران تلویزیون های 

سامسونگ به ارمغان می آورد.«
ش��یوه عملكرد GAIA بر پایه س��ه مرحله حفاظت از 
اطالعات کاربران تنظیم می شود؛ در مرحله اول، محیط 
ام��ن ی��ا Secure Zone ب��ا ایجاد یک س��د مجازی، 
فضایی ایمن برای تلویزیون هوشمند پدید می آورد. یک 
صفحه کلید ایمن و البته مجازی، جهت ثبت اطالعات و 
همچنین رمزعبور برای ورود به تلویزیون و دسترسی به 

اطالعات آن در نظر گرفته شده است.
در مرحله دوم، GAIA تمامی اطالعاتی که بین تلویزیون 
و سرورهای اینترنت اش��یا ردوبدل می شود را رمزگذاری 
می کن��د. همچنین سیس��تم موج��ود در GAIA  که 
مكانیزمی ضد نرم افزارهای مخرب اس��ت ، هر برنامه ای 
که بدون اجازه قصد برقراری ارتباط داشته باشد، یا برای 
هک کردن یا تغییر سیستم عامل تلویزیون هوشمند اجرا 

می شود را مسدود می کند.
در مرحله س��وم، GAIA س��طح امنیت��ی را در بخش 

س��خت افزار تقویت می کند. به گونه ای که با تقس��یم 
سیس��تم عامل تایزن، ب��ه دو بخش اصل��ی و امنیتی، 
اطالعات هر بخش به صورت جداگانه محافظت خواهد 
شد.تلویزیون های هوشمند جدید سامسونگ سازگار با 
دنیای اینترنت اش��یا ساخته شده اند، و همه مدل های 
SUHD سامس��ونگ به هاب های هوش��مند خانگی 

مجهز می شوند.










