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سرمقاله

از تحریم هـا فرصت بسازیـم

کارزار تجارت بین املللی برای فعاالن ICT در رویداد بوداپست

دکتر مهدی بینا*
دبیر کمیته شهرهای هوشمند آسیایی

ــر پارادایم های فکری و مدیریتی  ــویم: امروز دنیا با تغیی بیاییم با حقیقت روبه رو ش
ــده! دنیایی از اطالعات، آن بیرون در حال رشد هستند و بشریت، مدام در  مواجه ش
تقالی این است که راهکار هایی نوآورانه بر مبنای فناوری ایجاد کند تا این اطالعات 

را مدیریت کند.

ــور در رویدادهای جهانی به عنوان مهمترین ابزارهای جایگاه یابی و بازاریابی و  حض
پایگاهی برای شبکه سازی سینرژیک، تعامل تجاری و تبادل اطالعات جهت تحقق 
اقتصاد باز و توسعه صادرات است که می تواند با دورهم جمع کردن فعاالن و بازیگران 
اکوسیستم نوآوری، شهر هوشمند و نیز حوزه فناوری های نوین اطالعاتی و ارتباطاتی 
همچون اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، بالکچین و کالن دادها، به 

تحقق اقتصاد هوشمند کمک می کند.

ــته به سازمان ملل  ــازمان بین المللی وابس اتحادیه بین المللی مخابرات، به عنوان س
متحد و دومین اتحادیه قدیمی پس از کمیسیون راین، وظیفه کمک به رشد و توسعه 

ارتباطات در سراسر جهان را بر عهده دارد.

نمایشگاه ITU TELECOM WORLD پلتفرم پیشران بین المللی برای چهره 
ــاوری اطالعات دولت ها، صنعت و تکنولوژی،  ــای اثربخش از حوزه ارتباطات و فن ه
شرکت های بخش خصوصی و عمومی برای کشف چالش های مشترک، به اشتراک 
گذاری ایده ها و ایجاد و تسهیل مشارکت در زمینه مخابرات و تکنولوژی ارتباطات 
 ITU ــال ۲۰۱۹ نمایشگاه ــال و در س ــاالنه برگزار می گردد. امس ــد که س می باش
TELECOM WORLD در بزرگترین و پرجمعیت ترین مرکز سیاسی، فرهنگی، 
ــتان یعنی پایتخت این کشور یعنی شهر بوداپست  ــور مجارس تجاری و صنعتی کش
برگزار شد. ITU Telecom، بخشی از ITUTW است که تحت قالب پلتفرمی به 

سازماندهی مواردی همچون:

ICT ۱- سرعت بخشی نوآوری های 
 ۲- هم افزایی در بهبود کارایی ها در راستای توسعه اجتماعی و اقتصادی از طریق 

عرضه ی راهکارها
 ۳- به اشتراک گذاری دانش و تجربیات

  ۴- شبکه سازی و خلق فرصت های مشترک میپردازد.
ــتاوردهای اینگونه رویدادهای بین المللی، ارتباطات اثربخش و  یکی از مهمترین دس
ــت که بین فعاالن  فناوری اطالعات، ارتباطات و اقتصادی در نمایشگاه ها  پایداری اس
شکل می گیرد و منجر به همکاری های گسترده و در نهایت ارزآوری به جهت صادرات 
خدمات و محصوالت نوآورانه، برای کشور می شود. همکاری ها و مراوداتی که می تواند 

به توسعه صادرات و تبادالت علمی، تجاری، فناوری و حتی فرهنگی کمک کند.

رویدادهای معتبر و جهانی از جنس نمایشگاه ITU، مانند کارزار تجارت برای فعاالن 
ICT است، آنجاست که مزیت های کشورهای مختلف در عرصه رقابت مورد سنجش 
قرار می گیرد که در شرایط تحریمی و اقتصادی فعلی کشور، میتواند تبدیل تهدیدها به 

فرصت و رویکرد صادرات محور خدمات، با توجه به هزینه ریالی و درآمد ارزی شود.

ــوع با اینکه هزینه های ارزی حضور در رویدادهای خارجی، به دلیل افزایش  در مجم

ــته است اما تفاوت نرخ ارز فرصت های بیشتری را  نرخ ارز، افزایش قابل توجهی داش
برای کشور فراهم میکند به نحوی که قدرت چانه زنی و رقابتی خدمات و محصوالت 
نوآورانه و فن آورانه ایرانی به دلیل ارزان بودن آن نسبت به خدمات و محصوالت دیگر 
ــگاه ها افزایش یافته است. بنابراین باید رویکرد کلی به سوی  کشورها در این نمایش
مشارکت فعاالن ICT در پاویون استاندارد، یکپارچه و مشترک ملی در رویدادهای 
ــا کاهش یافته و هم  ــود تا هم هزینه ه ــورهای دیگر، تقویت ش مهم جهانی در کش

اثربخشی و هم افزایی در ارایه توانمندی ها، افزایش یابد.

در نمایشگاه ITU بوداپست، بخشی از این پتانسیل های فوق العاده ایرانی در قالب 
 ICT ــرکت منتخب در حوزه بهره گیری نوآورانه از ــگاه؛ از ش منتخبان برتر نمایش
ــورها و غرفه منتخب فعال این رویداد جهانی،  گرفته تا مجری برتر پاویون های کش

نمایان شد.

ــر نکات قابل تامل در اینگونه رویدادها، ایجاد ارتباطات موثـر با نهادهـــای   از دیگ
ــدی های جهانی به منظور ارائه اطالعات و آمارهای به  ــن المللی مرجع در رده بن بی
ــار، به جهت ارزیابی دقیق تر و در نتیجه بهبود و ارتقای جایگاه  روز مجاز قابل انتش
ــورمان در گزارشات رده بندی بین المللی خواهد بود . در مواقع بسیاری، شهرها  کش
ــفانه بدلیل عدم تعامالت مستمر بین المللی و در دسترس نبودن  ــورها، متاس و کش
اطالعات و آمارهای دقیق و به روز، در گزارشات و رده بندی های جهانی، در جایگاه 

صحیح و واقعی قرار نمی گیرند.

خوب یا بد، ما در عصر اطالعات و داده ها چشم به عرصه وجود باز کرده ایم و هیچ کس 
ــت. فقط همین بس، که با  ــیری که در آن قرار گرفته ایم چیس نمی داند انتهای مس
سرعتی بس شگفت انگیز به سمت آن نقطه نامعلوم در حرکتیم. پس باید خردمندانه 

برنامه ریزی و مطابق استانداردهای مشخص و نقشه راه توسعه اقدام کنیم.

اگر درست اندیشه و نگاه کنیم، امروز همان فرداست که باید برای آن برنامه ای روشن 
داشته باشیم.

ــمنـــد از  ــهر هوش ــعه ش ــا، دانش آموخته تخصصی توس ــر مهدی بین * »دکت
ــش و دکترای کاربردی مدیریت  Austrian Institute of Technology اتری
کسب و کار از دانشگاه تهران از صاحبنظران و متخصصین حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات در کشورمان می باشد. دکتر بینا، هم اکنون در قامت دبیر کمیته توسعه 
شهرهای هوشمند آسیایی در مجمع شهرداران آسیایی AMF، وظیفه هدایت آنرا 

عهده دار است.«
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ش��رکت هایی که نتوانند موقعیت مناسبی در بازار برای 
خود دست و پا کنند، محکوم به فنا هستند، حتی اگر در 
لبه فناوری پیشرفته ایستاده باشند و محصوالت بسیار 

پیچیده ای روانه بازار کرده باشند.

ــت. از همین  ــی نیس اقتصاد دانش بنیان محدود به قلمرو جغرافیایی یا مرزهای سیاس
ــور ما نیز، توسعه اقتصاد دانش بنیان به عنوان یک سیاست  کالن  ــت که در کش رو اس
ــالی است که به طور جدی از سوی حاکمیت و دولت دنبال می شود. اما اینک  چند س
در شرایطی که تحریم های بین المللی، تامین مواد اولیه، کاالهای مصرفی، تجهیزات و 
ماشین آالت مورد نیاز صنعت کشور در بخش های مختلف را با چالش روبه رو کرده است، 
ــعه فناوری در داخل کشور برپایه توانمندی های بومی، به عنوان یکی از مصادیق  توس
آشکار اقتصاد مقاومتی، اهمیتی بیش از پیش پیدا کرده است. بنابراین توسعه اقتصاد 

دانش بنیان یکی از راهبردهای مهم »اقتصاد مقاومتی« نیز محسوب می شود. 
شرکت های دانش بنیان یکی از مهمترین بازیگران زیست بوم فناوری و نوآوری کشورند 
ــازی فناوری دارند. تصویب قانون حمایت از  ــعه و تجاری س که نقش بی بدیلی در توس
ــالمی در سال ۱۳8۹، نقطه  ــرکت ها و موسسات دانش بنیان در مجلس شورای اس ش
ــتگذاری فناوری کشور بود، زیرا با طراحی و اعمال حمایت های  عطفی در تاریخ سیاس
ــد و  ــیر رش متنوعی از معافیت های مالیاتی و گمرکی گرفته تا تامین مالی ارزان، مس
توسعه این شرکت ها را هموارتر ساخت. به موجب همین قانون بود که صندوق نوآوری 
و شکوفایی ریاست جمهوری با سرمایه اولیه ۳ هزار میلیارد تومان شکل گرفت و تامین 

مالی شرکت های دانش بنیان را عهده دار شد. 
ــات  ــرکت ها و موسس ــال از تصویب قانون حمایت از ش ــت حدود ۹ س اینک با گذش
دانش بنیان، بیش از ۴5۰۰ شرکت دانش بنیان در حوزه های مختلف صنعت و فناوری و 
در سراسر کشور مشغول فعالیت اند. یکی از الزامات رشد و توسعه شرکت های دانش بنیان، 
»توسعه بازار« است. این شرکت ها باید بتوانند مسیری برای ورود به بازار و عرضه و فروش 
محصوالت و خدمات نوآورانه خود بیابند. شرکت هایی که نتوانند موقعیت مناسبی در 
بازار برای خود دست و پا کنند، محکوم به فنا هستند، حتی اگر در لبه فناوری پیشرفته 

ایستاده باشند و محصوالت بسیار پیچیده ای روانه بازار کرده باشند. 
یکی از ابزارهای مهم برای توسعه بازار و فروش شرکت ها در داخل و خارج کشور، اعم از 
دانش بنیان و غیر آن، نمایشگاه هایی است که هر ساله در گوشه و کنار دنیا در حوزه های 
مختلف صنعت و فناوری برگزار می شود و شرکت ها این فرصت را به دست می آورند که 
آخرین محصوالت و خدمات خود را به نمایش بگذارند. این نمایشگاه ها معموالً میزبان 
همه بازیگران زیست بوم نوآوری هستند، از واحدهای صنعتی بزرگ گرفته تا شرکت های 
کوچک و متوسط فناور و دانش بنیان، سرمایه گذاران و کارآفرینان، پژوهشگران و فناوران، 
و مدیران نهادهای دولتی و عمومی. این نمایشگاه ها عالوه بر امکان مذاکره، بازاریابی و 
فروش، فرصت »یادگیری« را نیز برای همه بازیگران و باالخص شرکت های دانش بنیان 
و فناور فراهم می کنند. اساساً یکی از اهداف اصلی شرکت ها از حضور در نمایشگاه های 

تخصصی، شناسایی روندهای فناوری و آگاهی از آخرین تحرکات رقبا است. 
اما حضور در این نمایشگاه ها هزینه های مختلفی در بر دارد که از اجاره و ساخت غرفه تا 
حمل و نقل کاالی نمایشگاهی، سفر و اسکان، و اخذ ویزا و عوارض )برای نمایشگاه های 
ــکوفایی به منظور کمک  ــرد. از این رو، صندوق نوآوری و ش ــی( را در بر می گی خارج
ــرکت های دانش بنیان، با حمایت بالعوض، حضور این شرکت ها در  ــعه بازار ش به توس

نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی را تسهیل می کند:
•  حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های معتبر داخلی: نمایشگاه های 
داخلی، فرصت بسیار خوبی برای بازاریابی و فروش محصوالت شرکت های دانش بنیان 
فراهم می سازد. به ویژه برای شرکت هایی که مشتریان شان را سایر شرکت ها، از جمله 
واحدهای صنعتی بزرگ تشکیل می دهند و اصطالحاً مدل کسب وکار B۲B دارند، این 
نمایشگاه ها از اولویت باالیی برخوردارند. برخی از نمایشگاه های داخلی مانند ایران هلث 
در حوزه سالمت، الکامپ و تلکام در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، و ایرشو کیش 
در حوزه هوایی که ماهیت بین المللی دارند، میزبان شرکت کنندگان یا بازدیدکنندگانی 

دکترعلی وحدت 
رئیس هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی

منایشگاه های تخصصی، ابزاری برای توسعه بازار رشکت های دانش بنیان 

در عصر اقتصاد دانش بنیان، دانش و فناوری به برگ برنده دنیای کس�ب وکار بدل ش�ده است؛ برخالف عصر 
صنعت و اقتصاد صنعتی که تجهیزات، ماشین آالت و دسترسی به منابع طبیعی می توانست ضامن موفقیت 
بنگاه ها باشد. اکنون، شرکت هایی در صدر رقابت می ایستند که بتوانند سهمی در خلق دانش و فناوری پیشرفته 

و عرضه محصوالت و خدمات نوآورانه برپایه آن به بازار � تجاری سازی فناوری � داشته باشند. 

ــور نیز هستند. معموالً در این نمایشگاه ها، گروه هایی از تجار، شرکت ها و  از خارج کش
سرمایه گذاران خارجی نیز به عنوان بازدیدکننده با هدف شناسایی محصوالت جدید و 
مذاکره برای خرید آن ها حضور دارند. از این رو این نمایشگاه ها می تواند با هزینه نسبتاً 

پایین، مسیر صادرات را برای شرکت ها باز کند. 
صندوق نوآوری و شکوفایی تا 7۰ درصد هزینه اجاره و ساخت غرفه در نمایشگاه های 
ــک بالعوض می پردازد تا  ــال در قالب کم ــقف ۲۰ میلیون تومان در س داخلی را تا س
ــگاه ها افزایش یابد. در سال جاری  ــرکت ها برای حضور در این نمایش توان و انگیزه ش
ــتی از 8۰ نمایشگاه معتبر داخلی در حوزه های مختلف صنعت و فناوری تحت  فهرس
پوشش حمایت های صندوق قرار دارد که این فهرست متناسب با درخواست شرکت های 

دانش بنیان رو به افزایش است. 
ــگاه ها، صندوق نوآوری و شکوفایی شرکت های عالقه مند را در  در برخی از این نمایش
قالب یک پاویونـ  موسوم به پاویون شرکت های دانش بنیانـ  نیز ساماندهی می کند، 
ــرکت ها زیر یک سقف و یک غرفه نسبتاً بزرگ، توجه  ــد تجمیع ش زیرا به نظر می رس

بازدیدکنندگان را بیشتر به خود جلب می کند.
•  حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های معتبر خارجی: نمایشگاه های 
خارجی ابزار مناسبی برای توسعه صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان محسوب 
می شود و راه را برای توسعه صادرات آن ها هموار می کند. صندوق نوآوری و شکوفایی 
ــاخت غرفه و حمل کاالی نمایشگاهی در نمایشگاه های  تا 7۰ درصد هزینه اجاره و س
ــال در قالب کمک بالعوض به شرکت ها  ــقف 6۰ میلیون تومان در س خارجی را تا س
ــگاه معتبر خارجی در حوزه های مختلف صنعت  ــال جاری 56 نمایش می پردازد. در س
ــش حمایت های صندوق قرار دارد که این فهرست به درخواست  و فناوری تحت پوش

شرکت های دانش بنیان رو به افزایش است. 
ــگاه های خارجی و به درخواست شرکت های دانش بنیان، پاویونی از  در برخی از نمایش
ــرکت های دانش بنیان ایرانی نیز برپا می شود که کارکردهای خاص خود را دارد. اما  ش
برخی از شرکت های دانش بنیان تمایلی به اجاره و ساخت غرفه در نمایشگاه های خارجی 
ندارند و صرفاً قصد دارند در قالب بازدیدکننده در این نمایشگاه ها حضور یابند. گرچه 
هزینه بازدید از این نمایشگاه ها به مراتب کمتر از اجاره و ساخت غرفه در آن ها است، اما 
اثربخشی آن چندان کمتر نیست. بنابراین از ابتدای سال جاری، صندوق امکان حمایت 
از شرکت ها برای بازدید از نمایشگاه های معتبر خارجی در قالب »اعزام هیات تجاری« را 
نیز فراهم ساخته است. برای این منظور، صندوق تا 7۰ درصد هزینه های سفر و اقامت 
ــرکت های دانش بنیان به منظور بازدید از این نمایشگاه ها را تا سقف ۱۰  نمایندگان ش

میلیون تومان در سال می پردازد. 
امید است حمایت صندوق از حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های داخلی و 
خارجی که برپایه بازخورد سال های گذشته دستخوش تغییرات جدی شده است، بتواند 

به توسعه فروش و بازار این شرکت ها به ویژه در شرایط تحریم کمک کند.
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ــورهایی که از فقر رها شده و به رفاه رسیده اند می اندیشیدیم، احتماالً  وقتی به کش
ــد کارخانه های تولید  ــزارع ناکارآمد را به مقص ــور می کنیم که م ــی را تص کارگران
منسوجات و پوشاک ترک کرده اند؛ کارخانه هایی که برای بازارهای داخلی و خارجی 

کاال تولید می کنند.
ــتمزدها  چنین تغییراتی به مرور زمان باعث افزایش بهره وری و متعاقباً افزایش دس
می شود و سبد تولید و صادرات کشورها را با کاالها و خدمات پیچیده تر و متنوع تری 
پر می کند. کره جنوبی یک مثال خوب در این زمینه است. در دهه ۱۹5۰ میالدی 
ــور در بخش کشاورزی کار می کردند. یک دهه بعد  بخش عمده نیروی کار این کش
تولید و صادرات کاالهایی مانند منسوجات، پوشاک، کفش و کاله گیس در کره جنوبی 
ــرفته تر  ــد و در دهه های بعدی نیز این روند با تولید و صادرات کاالهای پیش آغاز ش
ــال ۲۰۱7 کره جنوبی به پنجمین صادرکننده بزرگ  ادامه یافت، به طوری که در س
کاال در جهان تبدیل شد. امروزه حتی اگر تلفن همراه یا لوازم برقی خانه شما ساخت 
یک شرکت کره ای نباشد، تقریباً با اطمینان می تواند گفت که مدار مجتمع )آی سی( 

کره ای در آن به کار رفته است.
ــورهای دیگر، از بنگالدش گرفته تا کلمبیا و چین، هریک به شیوه ها و درجات  کش
متفاوت همین مسیر را پیموده اند. از زمان اوج گیری انقالب صنعتی در قرن هجدهم 
میالدی، فرآیند دگرگونی ساختاری )انتقال نیروی کار و منابع از فعالیت های ساده تر 
به فعالیت هایی که بهره وری باالتری دارند( همواره با صنایعی که نیاز به نیروی کار 
ــته اند، آغاز شده است. اما از دهه ۱۹5۰ میالدی به بعد، تجارت نقش یک  زیاد داش
شتاب دهنده کلیدی را در دگرگونی ساختاری کشورهای درحال توسعه ایفا کرده و 

امکان تسریع رشد اقتصادی و کاهش فقر را برای آنها فراهم ساخته است.
برای اغلب کشورهای در حال  توسعه، بخش های تولیدکننده محصوالت قابل تجارت 
معموالً بهره وری باالتری در مقایسه با سایر بخش های اقتصاد دارند. بیرون کشیدن 
ــرمایه از بخش های تولیدکننده محصوالت غیرقابل تجارت و انتقال  نیروی کار و س

راه توسعه لزوما از کارخانه ها منی گذرد
آرانچا گونزالس الیا، مدیر اجرایی مرکز تجارت بین الملل، معتقد است:  با توجه به تحوالت جهان در چند دهه اخیر، برخورداری از یک بخش تولید قوی دیگر به تنهایی متضمن 

پیشرفت کشورهای درحال توسعه نیست.

ــرکت هایی که کاالها و خدمات قابل تجارت تولید می کنند، هم به بهبود  آنها به ش
ــتغال می انجامد و هم بهره وری اقتصاد را به طور کلی بهبود می بخشد. از طرفی  اش
بازار جهانی بسیار بزرگتر از بازار داخلی است و منبع بزرگی از ایده ها، نهاد ها و دانش 
ــود. عالوه بر این، نظم و انضباط حاکم بر بازارهای بین المللی  ــوب می ش فنی محس
ــنجش کارآیی عملیاتی بنگاه های اقتصادی  ــب برای س را می توان یک آزمون مناس
ــت. در واقع شرکت ها برای اینکه قادر به رقابت در بازارهای بین المللی باشند،  دانس

باید به اندازه کافی کارآیی عملیاتی داشته باشند.
ــت.  ــالدی، تغییرات بزرگی در تولید و تجارت رخ داده اس ــل دهه ۱۹۹۰ می از اوای
ــد روزافزون فناوری اطالعات و ارتباطات از یک سو و بازتر شدن بازارها از سوی  رش
ــده است. شرکت ها بسیار  ــکل گیری زنجیره های تأمین بین المللی ش دیگر باعث ش
ــت مدیریت  ــز تولیدی خود را در نقاط دوردس ــته می توانند مراک راحت تر از گذش
ــانند. به لطف این تغییر و  ــان را به دورترین بازارهای هدف برس کنند و محصوالتش
تحوالت، فعالیت هایی که در گذشته در یک کارخانه انجام می شد، امروز با بهترین 
قیمت و کیفیت در کارخانه هایی در مناطق، کشورها یا حتی قاره های مختلف انجام 

می گیرد.
ــش هزینه ها برای بنگاه های اقتصادی و کاهش قیمت ها برای مصرف کنندگان  کاه
ــتاورد انقالب در زنجیره تأمین نبود؛ این تحول بزرگ باعث کاهش موانع  تنها دس
ورود کشورهای درحال توسعه به بازارهای جهانی شد. کشورها و شرکت ها دیگر برای 
ورود به بازارهای جهانی لزوماً نیازی به تولید کاالهای نهایی ندارند، بلکه می توانند 
ــی از یک زنجیره تأمین بزرگتر، از منافع تجارت بین الملل  با تولید یا فرآوری بخش

بهره مند شوند.
دگرگونی ساختاری مبتنی بر تجارت می تواند چشم انداز و امکانات اقتصادی کشورها 
ــازی فقر شدید و ایجاد شغل های متعدد و پایدار ارتقا بخشد. با  را برای ریشه کن س
ــت. اول اینکه  این حال، تجارت جهانی در حال حاضر با دو چالش بزرگ مواجه اس
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تجارت آزاد جهانی امروز خود در معرض تهدید است. محدودیت های تجاری تازه ای 
علیه صدها میلیارد دالر از محصوالت قابل تجارت وضع شده و همکاری های تجاری 
ــعاع مسائل سیاسی قرار گرفته است. دوم اینکه توسعه روزافزون ابزارهای  تحت الش
مبتنی بر اتوماسیون بدین معناست که بخش تولید دیگر به اندازه گذشته نیازمند 
نیروی کار نیست و این باعث کاهش اهمیت عامل »هزینه های نیروی کار« در تعیین 

محل استقرار کارخانه ها و تجهیزات تولیدی می شود.
ــتری نیاز دارند( مانند تولید  ــی در صنایع کاربر )صنایعی که به نیروی کار بیش حت
ــاک نیز تغییر الگوهای کسب وکار باعث بازگشت سرمایه به سمت اقتصادهای  پوش

پیشرفته شده است. 
ــت فشن( نزدیک بودن محل تولید به بازارهای اصلی  ــریع )فس مثاًل در حوزه مد س
از اهمیت حیاتی برخوردار است. وقتی یک مدل خاص لباس در اینستاگرام فراگیر 
ــود از آن لباس را به بازار  ــرکت ها مجبورند با عجله تولیدات جدید خ ــود، ش می ش
برسانند و نمی توانند زمان سه هفته ای مورد نیاز برای حمل ونقل پوشاک از جنوب و 

شرق آسیا به بازارهای غربی تحمل کنند.
ــد بدانیم که چرا به  ــت. همه ما بای ــخص اس ــکار عبور از چالش اول کاماًل مش راه
تجارت آزاد نیازمندیم. دولت هایی که خواهان تجارت آزاد هستند باید برای تقویت 
ــد برای حفظ آزادی تجارت در بازارهای داخلی، منطقه ای و  همکاری های قاعده من

جهانی وارد عمل شوند.
چالش دوم اما واکنش ظریف تری را می طلبد. برای کشورهای درحال توسعه، از هند 
و اتیوپی گرفته تا نیجریه و هندوراس، تولید هنوز بخشی از داستان توسعه است. اما 
هدف امروز این کشورها باید دستیابی به ارزش افزوده باالتر و تقویت رقابت پذیری 
در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات باشد. اگر کشاورزان تولیدکننده آووکادو 
در کنیا بتوانند گواهی نامه های بین المللی بهداشت و سالمت را برای محصوالت خود 
ــان را با قیمتی چهار برابر رقم کنونی در بازار  بگیرند، قادر خواهند بود محصوالتش
به فروش برسانند. تولیدکنندگان آناناس در کشور بنین نیز می توانند با برندسازی، 
ــاخت های فیزیکی کشور که البته  ــته بندی مناسب و با بهبود زیرس بازاریابی و بس
جزو وظایف کشاورزان نیست راه خود را به بازارهای منطقه ای و جهانی باز کنند تا 
مجبور نباشند محصوالت خود را به صورت فرآوری نشده با قیمتی پایین در بازارهای 

محلی بفروشند.
در حوزه خدمات نیز انقالب دیجیتال باعث شده است که تجارت خدمات مختلف از 
برنامه نویسی و حسابداری گرفته تا خدمات حقوقی کاماًل توجیه پذیر و به صرفه شود. 
ــورهای درحال توسعه تنها به پارک های  البته ارزش افزوده و تجارت خدمات در کش
ــود. برقراری  ــنگال محدود نمی ش فناوری در بنگلور هند یا مرکز ارتباطات داکار س
ــاری نزدیک بین هتل ها و مزارع محلی و تورگردانان به منظور تقویت  ارتباطات تج
ارائه خدمات گردشگری در کشور الئوس و یا استفاده افراد جوان ساکن اردوگاه های 
ــی تبلیغات اینترنتی  ــا از پلتفرم های آنالین برای طراح ــور کنی پناهندگان در کش
برای مشتریان خارجی، از دیگر مثال های تجارت بین المللی خدمات در کشورهای 

درحال توسعه هستند.
فراهم کردن شرایط الزم برای توزیع فراگیر منافع حاصل از رشد و تجارت در جامعه، 
اهمیت بسیار زیادی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و جلب حمایت عمومی 
برای سیاست های توسعه دارد. سیاست های اجتماعی باید به گونه ای طراحی و اجرا 
شوند که از کارگران در برابر تغییرات ناشی از پیشرفت فناوری و رقابت با محصوالت 
وارداتی حمایت کنند و در عین حال همه کارگران اعم از زن و مرد را برای حضور 
ــرمایه گذاری در طرف عرضه  ــل و مؤثر در فعالیت های اقتصادی آماده کنند. س کام
برای تضمین اینکه همه کسب وکارهای کوچک و بزرگ می توانند ارزش افزوده ایجاد 

کنند و به بازارهای بین المللی وصل شوند، ضروری است.
ــد در  ــدید در بازارهای جهانی باعث زوال فرصت های رش ــاد محدودیت های ش ایج
سراسر جهان به ویژه برای افراد و کشورهایی که بیشتر از بقیه به این فرصت ها نیاز 
دارند خواهد شد، اما در هر صورت فارغ از اینکه چه بر سر تجارت جهانی خواهد آمد 
باید تأکید کنیم که بخش تولید قوی تنها یکی از مؤلفه های رشد و توسعه اقتصادی 
ــغل های بیشتر و باکیفیت تر،  ــورهای در حال  توسعه باید برای ایجاد ش ــت. کش اس

راهبردهای توسعه خود را گسترش بخشند.

دکتر پرویز کرمی 
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری

جاده هموار کارآفرینی
ــت. اگر جاده کارآفرینی روزگاری پر بود از  ــطح اس ــت. صاف و مس اینجا دره نیس
ــون حرکت آنها در  ــان را زخمی می کرد اما اکن ــنگالخ هایی که پای کارآفرین س
ــود. اراده تنها الزمه قرار گرفتن در این مسیر  ــده طی می ش ــفالت ش جاده ای آس
است. همه این اتفاقات در سایه رونق زیست بوم نوآوری و فناوری در کشور شکل 
ــت بوم بازیگران بسیاری نقش آفرین هستند. شتابدهنده ها و  گرفت. در این زیس
مراکز نوآوری را می توان نمونه کوچکی از این زیست بوم دانست. در اینجا از ایده 
ــود. راه هموار است. دیگر زمان آرزو کردن نیست.  ــاخته می ش و خالقیت ثروت س

زمان خواستن و دست یافتن است.

ــرورش ایده های نو در این مراکز همچون بذری تا تبدیل به محصول حمایـــت  پ
ــد. در این مراکز زمینه برای  ــود و فعالیت های نوآورانه در آن بقاء می یابن ــی ش م
ــت. گردهمایی ذهن  ــور و حمایت از ایده ها و خالقیت نیروی جوان فراهم اس ظه

های خالق را می توان دید و امیدوار شد به آینده نوآوری ایران.

ــوب می شد. در این دره  ــت ایده های خالقانه محس ــاید روزگاری دره ای بهش ش
تمرکز بر فعالیت های دانش بنیان و ظهور فناوری های جدید بوده و است و افراد 
ــتند. بله سیلیکون ولی روزگاری دره آرزوها بود.  خالق آرزوی حضور در آن را داش
به گونه ای که برخی کشورهای همسایه خودمان آرزوی ایجاد آن را داشتند و خود 
را به هر دری می زدند تا کپی و نمونه دست چندمی از آن را ایجاد کنند. اما آنها 
ــت.  ــت بوم نوآوری و فناوری اس یک موضوع را از قلم انداخته بودند و آن روح زیس
روحی که اکنون در فضای کارآفرینی ایران دمیده شده است و آن دره را به زمینی 
صاف برایمان تبدیل کرده است. اکنون هر گوشه ای که تجمعی از ایده ها و جوانان 
ــب و کار و خلق یک  ــود باید منتظر بود. منتظر ایجاد یک کس خالق دیده می ش

نوآوری و تولد یک استارتاپ.

ــتابدهنده ها که بزنید حس امید و پیشرفت را در  ــری به مراکز نوآوری و ش اما س
ــر از فکر و دغدغه و پر از جوانانی که  ــس می کنید. پر انرژی، پر از حرف، پ آن لم
گرداگرد میزها جمع شده اند و چکش کاری ایده هایشان را انجام می دهند. فضایی 
ــیلیکون ولی آرزویی دور  ــه توانمند می کند این جوانان را. تا جایی که دیگر س ک
ــت بلکه همین جا است. این دره نوآوری و دانش بنیان اکنون به زمینی صاف  نیس

در کشورمان تبدیل شده است. اما چگونه؟

ذات ایرانی خواستن اش توانستن است. بیش از ۱8۰ مرکز نوآوری و 8۰ شتابدهنده این 
امر را در کشور تسهیل می کنند. ایده ای که در ذهنی شعله ور می شود با حمایت و 

پشتیبانی این مراکز به ثروت تبدیل شده و برای کشور ارزش آفرینی می کند. 

ــرو بودن و ریسک کردن راه حل های جدید برای مشتریان، تست کسب و کار  پیش
مدل های جدید و ارزیابی فناوری های نو در این مراکز انجام می شود. در این محیط 
ــتر برای کارآفرینی و سرمایه گذاری روی ایده های جدید فراهم است. توسعه  بس
این مراکز و کارخانه ها نوآوری در کشور مزیت های گوناگونی دارد که یکی از آنها 
اشتغال زایی و کمک به کاهش نرخ بیکاری در شهرها است. الگوهای موفق کسب و 
کارهای نوآور با شکل گیری در این مراکز زمینه ساز ترغیب سایر نهادها و حرکت 
آنها در این مسیر می شوند. مسیری که قدم گذاشتن در آن توانمندی های نهفته 
ــیر اعتماد به نفس، ایستادگی و تالش به  ــکار می کند. با هدایت در این مس را آش

جوانان داده می شود.

پس تحول به راه افتاده است. تحولی که خالقیت و نوآوری اساس آن است و انتهای 
آن نیز چیزی نیست جز توسعه اقتصاد دانش بنیان. اما همدلی همگان نیاز است تا 

این اقدامات در سراسر کشور بیشتر گسترده شود.
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هم افزایی تولید علم و زیست بوم نوآوری، راه تحول را هموار کرده است

ــاره به  زیست بوم  نوآوری در حال گسترش بخش سالمت در ایران،  این گزارش با اش
توسط مجموعه ای پویا از سیاست ها، مشوق ها و نهادهای تنظیم گر پشتیبانی می شود، 
بیان می کند: در زیست بوم نوآوری سالمت ایران، هم افزایی مناسبی بین سیاست ها و 
ــگل گرفته و به صورت هم زمان از طرف عرضه و تقاضا نوآوری سالمت  تنظیم گری ش
پشتیبانی به عمل آمده است.بر اساس گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۱۹، 
ــالمت  نوآوری در طرف عرضه نوآوری، زمینه را برای نوآوری های درون زا در بخش س
فراهم آورده در شرایطی که راه حل های متداول )واردات دارو و تجهیزات پزشکی( گران 
قیمت و بعضاً به دلیل تحریم ها دشوار بوده است.این گزارش، به جایگاه ایران بر اساس 
ــاخص توسعه انسانی سازمان ملل )HDI( اشاره کرده و آورده است: متوسط طول  ش
عمر در ایران از 5۱.۱ سال در دهه ۱۳6۰ شمسی به 76.۲ در سال ۱۳۹7 رسیده که 

افزایش قابل توجه ۲5 ساله در سه دهه گذشته را نشان می دهد.

   ظرفیت باالی ایران در تولید علم حوزه سالمت
ــال ۲۰۱۹، ایران در تولید علم نیز به  ــاس گزارش شاخص جهانی نوآوری در س بر اس
رتبه های برتر دنیا در حوزه های پیچیده ای نظیر فناوری نانو رتبه ۴، مهندسی پزشکی 
ــت مواد در سال ۲۰۱7 رسیده  ــت مهندسی رتبه ۹ و رتبه هشتم زیس رتبه ۱۲، زیس
ــعه علم، فناوری و نوآوری برای تحول در  ــت.بر اساس این گزارش، تالش های توس اس
بخش سالمت به هم افزایی میان عرضه سرمایه انسانی، ارتقاء رژیم فناورانه و اکوسیستم 
ــکی از طریق آموزش پزشکی در  ــده است.نوآوری های پیشرفته پزش نوآوری منجر ش
ــترش، حمایت از تحقیق و توسعه در دانشگاه ها و بنگاه ها و خلق سیاست ها  حال گس
ــتم حامی نوآوری در حال تکثیر است.اکوسیستم نوآوری سالمت در ایران  و اکوسیس
توسط ۱۹۳۰۰ عضو هیأت علمی 65 دانشگاه علوم پزشکی، ۳7۴5۰ منتشرات علمی 
ــال ۲۰۱8 پشتیبانی شده و از ظرفیت باالیی  ــت ثبت اختراع در س و ۱85۹ درخواس
برای میزبانی پژوهش های پیچیده در حوزه سالمت برخوردار است.شبکه توزیع یافته 
ــکی در سراسر کشور مسئول آموزش پزشکی و نیز  ــگاه های علوم پزش و کارآمد دانش
پژوهش  در خصوص مسائل سالمت و بیماری های منطقه ای هستند. این شبکه در ۱۰۰ 
درصد مناطق شهری و ۹8 درصد مناطق روستایی، خدمات اولیه سالمت را در اختیار 

ایرانیان قرار داده اند.

   افزایش تنوع نقش آفرینان زیست بوم نوآوری حوزه سالمت در ایران
طیف گسترده  و متنوعی از بازیگران در اکوسیستم نوآوری سالمت ایران نقش آفرینی 

می نمایند که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است.
از جمله این نقش آفرینان به سازمان های سیاست گذار و تنظیم گر مانند وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان غذا و دارو، 
اداره کل تجهیزات پزشکی، سازمان ملی استاندارد ایران، هیأت امنای صرفه جویی ارزی 

در معالجه بیماران ستاد توسعه زیست فناوری اشاره شده است.

ــرکت دانش بنیان، 7۳۹ مرکز پژوهشی، از جمله انستیتو  همچنین بیش از ۱۱۰۰ ش
پاستور، موسسه رازی و پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، ۴ پارک علم و 
فناوری و 78 مرکز رشد کسب و کار اختصاصی حوزه سالمت )به عالوه ۲7 پارک و 68 
مرکز رشد وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در حوزه های مرتبط با سالمت 
فعال هستند از بخش های دیگری است که گزارش شاخص جهانی نوآوری در زیست بوم 
ــالمت ایران مورد توجه قرار داده است.بر اساس این گزارش، دفاتر مالکیت  نوآوری س
فکری ملی، استانی و دانشگاهی، 7۹ مرکز نوآوری و ۲۹ شتاب دهنده فعال در حوزه های 
مرتبط با سالمت در سراسر کشورسرمایه گذاری خطر پذیر شرکتی )نظیر پرسیس ژن( 

از دیگر نقش آفرینان این زیست بوم پویا هستند.

   مالحظاتی در راستای تدام روند مثبت فعلی توسعه زیست بوم نوآوری 
سالمت در ایران

ــال ۲۰۱۹، راه کارهایی را برای تداوم روند  ــاخص های جهانی نوآوری در س گزارش ش
توسعه و ارتقاء زیست بوم نوآوری حوزه سالمت در ایران پیشنهاد داده است.

این گزارش به نیاز به تغییر تدریجی نگاه جایگزینی واردات به توسعه صادرات که تضمین 
کننده استمرار و موفقیت فعالیت های نوآورانه سالمت و نیز پوشش دهنده هزینه های 
تحقیقاتی توسعه داروها و تجهیزات پزشکی ساخت داخل و کسب درآمد ارزی خواهد 
بود اشاره کرده است.بر اساس گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۱۹، این روند 
در سال های اخیر از طریق سخت گیرانه تر الزامات مرتبط با تولید، آزمون، استاندارد و ... 

در ایران شدت گرفته که نیازمند حمایت و تسریع بیشتر توسط دولت است.
ــده همچنین بر لزوم تداوم اعتماد دولت به بنگاه های داخلی درگیر در  گزارش یاد ش
نوآوری های پزشکی تأکید کرده و معتقد است این روند همان طور که در گذشته جواب 

داده، باید حفظ و به صورت گسترده  تری تقویت شود.
ــاخص جهانی نوآوری حمایت دولت از شرکت بزرگ و با فروش باال در  این گزارش ش
حوزه سالمت باید به صورتی ویژ ه و خارج از تشریفات اداری معمول را مورد اشاره قرار 
داده است. مجمع پیشگامان اقتصاد دانش بنیان که اخیراً توسط معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری برای حمایت ویژه از شرکت های برتر دانش بنیان طراحی و در حال 

پیاده سازی می باشد، گامی اثرگذار در این حوزه ارزیابی شده است.
متنوع شدن سازوکارهای تأمین مالی نوآوری های پزشکی فراتر از مکانیزم های معمول و 
ریسک گریز وام، لیزنیگ و تسهیالت بانکی به مکانیزم های ریسک پذیر مانند صندوق های 
سرمایه گذاری خطرپذیر و سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی جزو راه کارهایی می باشد که 

گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال ۲۰۱۹ برای ایران پیشنهاد کرده است.
ــاله به صورت موضوعی وضعیت  ــت، گزارش شاخص جهانی نوآوری هرس گفتنی اس
ــی می کند. گزارش سال ۲۰۱۹ شاخص جهانی  ــورها را در یک حوزه خاص بررس کش
نوآوری در سال ۲۰۱۹ به حوزه سالمت پرداخته و برای نخستین بار در فصلی جداگانه 

وضعیت جمهوری اسالمی ایران در این حوزه پرداخته است.

بر اس�اس جدیدترین گزارش شاخص جهانی نوآوری در س�ال 2019، ایران در 
دو دهه اخیر در تولید علم تحولی چش�مگیر داشته و به رتبه های برتر دنیا در 
حوزه های پیچیده ای نظیر فناوری نانو رتبه 4، مهندسی پزشکی رتبه 12، زیست 

مهندسی رتبه 9 و رتبه هشتم زیست مواد در سال 2017 رسیده است.
گزارش ساالنه شاخص جهانی نوآوری، وضعیت نوآوری در یک حوزه موضوعی 
را در کنار رتبه بندی کشورها مورد بررسی و چشم اندازها و چالش های نوآوری 
در آن حوزه را مورد بحث و تحلیل قرار می دهد. گزارش س�ال 2019 ش�اخص 
جهانی نوآوری که حوزه س�المت را مورد بررس�ی قرار داده، ب�رای اولین بار و 
در فصلی مس�تقل به بررس�ی نوآوری های پزشکی در جمهوری اسالمی ایران 

پرداخته است.
زیست بوم نوآوری سالمت کشورمان، یکی از محورهای مورد توجه این فصل از 

گزارش شاخص جهانی نوآوری بوده است.
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آیا بازار اینرتنت کشور پس از تلکام سامـان می یابـد؟

   نظام تعرفه گذاری
ــیاری از کشورهای دنیا برای حمایت از تمام بازیگران صنعت و فناوری های  در بس
ارائه خدمات، نظام تعرفه گذاری خدمات مختلف با رویکرد عادالنه و با درنظر گرفتن 
ــود. این کار مشخصاً به دنبال جلوگیری از بروز دامپینگ و  کف قیمت انجام می ش
ــورمان با ورود اینترنت موبایل  ــود اما در کش حذف بازیگران کوچکتر انجام می ش
توسط اپراتورهای بزرگ کشور، عماًل بازار اینترنت در شرایط ناعادالنه ای قرار گرفته 
ــت. حجم سرمایه گذاری وسیع در حوزه اینترنت سیار درکنار نبود نظام تعیین  اس
ــبد مشترکین اپراتورهای سیار را روزبه روز گسترده تر و بازار اینترنت  کف تعرفه س
ــت. این درحالی است که در کشورهای دیگر  ثابت را با خطر جدی روبرو کرده اس
ــت که  ــکلی اس تعرفه گذاری اینترنت هم درحوزه موبایل و هم در حوزه ثابت به ش
رفتار مصرف کننده را نیز به سمت استفاده محدود ولی گسترده از اینترنت موبایل 
و استفاده زیاد در نقاط محدود از اینترنت ثابت سوق می دهد. خأل یک نظام تعیین 
تعرفه قاعده مند در کشورمان عماًل اینترنت ثابت را به حاشیه بازار کشانده است به 
شکلی که جدیدترین آمار ارائه شده حکایت از استفاده بیش از 6۰ میلیونی ایرانی ها 
ــن بازار تنها ۹ میلیون کاربر  ــهم اینترنت ثابت از ای از اینترنت دارد. درحالی که س
ــتراکی از اینترنت ثابت در منازل یا محل کار  ــت. هرچندکه قابلیت استفاده اش اس
احتماالً این آمار را افزایش می دهد اما بازهم فاصله عمیق بین استفاده از اینترنت 
ــال بتواند این  ــگاه تله کام امس ــل و ثابت را پر نمی کند. انتظار می رود نمایش موبای

دغدغه جدی را مطرح نماید.

   برنامه های توسعه فناوری
ترس شرکت های ارائه دهنده خدمات از بازگشت سرمایه و نبود اطمینان از کشش 
بازار باعث می شود شرکت ها عماًل نتوانند برنامه های توسعه فناوری را پیش ببرند. 
فناوری ADSL مدت ها است در انتظار ارتقا به VDSL و FTTX است. اینترنت 
ــنا نبودن نوع فناوری هنوز  TD-LTE هم علی رغم تمام مزایای خود به دلیل آش
نتوانسته پرچمدار اصلی بازار باشد. یکی از دالیل چنین وضعیتی نبود حس امنیت 
ــئله ای که نهادهای قانونگذار و حاکمیتی باید بتوانند به دور از  ــت. مس در بازار اس
ــاید اگر همه چیز در معنای سطحی  ــخ دهند. ش ــعارهای عوام گرایانه به آن پاس ش
حق الناس خالصه نشود و حق مردم در استفاده از خدمات خوب در حوزه حمایت 
ــد، بتوان انتظار داشت پس از نمایشگاه   ــرکت های ارائه دهنده نیز متجلی باش از ش
ــرکت های ارائه دهنده  تله کام وضع قوانین جدید یا اصالحا قوانین موجود بتواند ش
ــاخت، تجهیزات، الیسنس و... مورد حمایت بیشتری قرار  را در زمینه تأمین زیرس

دهد.

   شایسته ساالری در ارائه منابع
ــاخت و تجهیزات مناسب به منابع  ــور به غیر از زیرس ــعه صنعت اینترنت کش توس
سیمی و بی سیم هم احتیاج دارد. منابعی که به عنوان دارایی اصلی صنعت شناخته 
ــبت به حفظ و در اختیار قرار دادن آن ها  ــتری نس ــیت بیش ــده و باید حساس ش
ــته باشد. به عنوان مثال در حوزه اینترنت بی سیم ثابت، منابع فرکانسی  وجود داش
ــتند. اما به وضوح عدم مدیریت  ــرکت ها هس دارایی های اصلی صنعت و نه فقط ش
منابع محدود فرکانسی کشور در سرنوشت باندهای فرکانسی 7۰۰، 8۰۰، ۲۳۰۰ و 
۲6۰۰ مشخص است. دارایی های که بهتر است در اختیار مجموعه هایی قرار گیرند، 
که تجربه ارائه خدمات در بازار را داشته باشند. این درحالی است که تا پیش از این 

رامین قبادی افشار

بیس�تمین دوره نمایش�گاه تلکام از هشتم تا یازدهم مهرماه س�ال جاری برگزار می شود. نمایش�گاهی که هدف اصلی آن »تبادل اطالعات فنی-بازرگانی و آشنایی 
صاحبان صنایع و پژوهشگران و دست اندرکاران با آخرین دستاوردهای صنعتی و فناوری روز جهان« عنوان شده است. تبادل اطالعاتی که قرار است از یکسو آخرین 
دستاوردهای شرکت ها را به عموم مخاطبان صنعت ارائه کند و از سویی دیگر به صورت تخصصی چالش های پیش روی صنعت را مطرح کرده و به دنبال پاسخگویی به 
آن ها است. باتوجه به اینکه درحال حاضر صنعت ارتباطات کشور به ویژه در بخش دسترسی به اینترنت برای عموم مردم دچار مشکالت بسیاری است، انتظار می رود، 

شرکت ها و نهادهای حاضر در نمایشگاه مشکالت مختلف صنعت را مطرح نمایند:

سیاست تشویق بازیگران جدید برای ورود به صنعت باعث شده اصلی ترین دارایی 
ــیم در اختیار شرکت ها و کنسرسیوم هایی قرار گیرد که یا به مرحله  خدمات بی س
ــند و یا محدود در برخی نقاط فعالیت کنند. بازنگری در فضای  ارائه خدمات نرس
ــتری در زمینه  ــرکت های فعال در حوزه نیز انعطاف بیش ــی می تواند به ش فرکانس

توسعه فناوری ها و بهینه سازی شبکه دهد. 

   تله کام منتظر تله کام
ــاله نمایشگاه نمی تواند منجر به توسعه صنعت شود. نمایشگاه  صرف برگزاری هرس
ــعه صنعت متمرکز باشد،  ــر راه توس اگر به صورت عمیق بر حل موانع موجود بر س
می تواند به خوبی نقش خود را در زمینه پیشبرد اهداف صنعت ایفا کند. متأسفانه 
ــگاه ها بر وجهه تحلیلی آن سایه  ــت ماهیت نمایشی و تبلیغاتی نمایش مدت ها اس
افکنده و به محلی برای تبلیغات و بازاریابی تبدیل شده است. این بار صنعت تله کام 

منتظر نمایشگاه تله کام است تا گامی بلند برای پیشرفت این صنعت باشد.

ص��رف برگزاری هرس��اله نمایش��گاه نمی تواند منجر به 
توس��عه صنعت شود. نمایش��گاه اگر به صورت عمیق بر 
حل موانع موجود بر سر راه توسعه صنعت متمرکز باشد، 
می تواند به خوبی نقش خود را در زمینه پیشبرد اهداف 

صنعت ایفا کند.
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رویداد ماه

ــورهای  ــات، در اجالس اتحادیه وزرای ارتباطات کش ــر ارتباطات و فناوری اطالع وزی
مشترک المنافع با بیان اینکه ناسیونالیسم فناورانه به استراتژی برخی قدرت های بزرگ 
تبدیل شده است تأکید کرد که انحصار فناوری هوش مصنوعی چالشی جدی برای همه 

ملل دنیا خواهد بود.
ــرکت در اجالس اتحادیه وزرای ارتباطات  ــواد آذری جهرمی که به  منظور ش محمدج
کشورهای مشترک المنافع  )RCC(، به نور سلطان پایتخت قزاقستان سفرکرده بود، در 
سخنرانی خود در اجالس وزرای این سازمان، گفت: ما در یک سال گذشته در زمینه 
فناوری اطالعات و ارتباطات پیشرفت قابل توجهی داشته ایم.  تعداد مشترکین پهن باند 
ــت. تمام شهرهای ما )۱۲۴۲ شهر( و 78  تلفن همراه از 7۰ میلیون نفر عبور کرده اس
ــتاهای ما هم اکنون به شبکه ۴G  متصل هستند. بیش از ۱۲۰ میلیون  درصد از روس

تلفن هوشمند از طریق سه اپراتور تلفن همراه در شبکه فعال هستند.
وی افزود: اگرچه به دلیل عدم سرمایه گذاری کافی با تأخیر در توسعه FTTH مواجه 
ــهم بخش خصوصی، اکنون به ۲ میلیون کاربر  بوده ایم اما با بودجه دولت و جذب س
ــیده ایم و این رکورد قابل توجهی در طول یک سال است. دولت با ساخت  FTTH رس
5۰۰۰ کیلومتر فیبر نوری در مناطق روستایی، به سرعت درحال توسعه زیرساخت های 

ارتباطی کشور است.
ــتیم و  ــات الزم در زمینه 5G  هس ــغول انجام مطالع ــه داد: مش ــی ادام آذری جهرم
به طورجدی تالش می کنیم تا زمینه های تحقق آن را در آینده فراهم کنیم. همچنین 
در حال تهیه مقررات مناسب و بازنگری در قوانین گذشته هستیم تا بازار ایران را برای 
 5G 5   آماده کنیم. ازاین روی آماده هستیم برای حل چالش های توسعهGورود فناوری
از تجربیات ارزشمند کشورهایRCC  استفاده کرده و تجربیات خودمان را در اختیار 

آن ها قرار دهیم.
ــئله یک جانبه گرایی فناورانه  ــدار درباره مس ــر کابینه دولت دوازدهم ضمن هش وزی
به عنوان چالشی اساسی در پیش روی کشورهای منطقه و جهان، گفت: قدرت واقعی 
فناوری در پی اجرای گسترده 5G  با استفاده از هوش مصنوعی تحقق خواهد یافت. 
ــوری که با سخت ترین تحریم های غیرقانونی اقتصادی مواجه است،  ما به عنوان کش
ــبت به فجایعی که یک جانبه گرایی فناورانه می تواند برای کل دنیا به وجود آورد،  نس

ناسیونالیسم فناورانه به استراتژی برخی قدرت ها تبدیل  شده است

انحصار هوش مصنوعی چالشی جدی برای ملل دنیا می شود

آذری جهرمی در اجالس اتحادیه وزرای ارتباطات کشورهای مشرتک املنافع:

قدرت واقعی فناوری، با  5G  و استفاده از هوش مصنوعی محقق می شود

می توانیم بازار بزرگ منطقه ای برای استارتاپ ها ایجاد کنیم

هشدار می دهیم.
وی تأکید کرد: ناسیونالیسم فناورانه به استراتژی برخی قدرت های بزرگ تبدیل شده 
ــت. انحصار فناوری هوش مصنوعی چالشی جدی برای همه ملل دنیا خواهد بود.  اس
ــترین سرمایه گذاری را در زمینه  ــایر کشورها دارد، بیش دولتی که عادت به تحریم س
هوش مصنوعی انجام داده است و یک جانبه گرایی فناورانه خود را در زمینه های مختلف 

فناوری های نوین استراتژیک، گسترش داده است.
ــررات بهتر حفاظت از داده ها و قوانین ضد انحصار را به عنوان  آذری جهرمی ایجاد مق
ــمرده و گفت: باوجودی  راهکاری احتمالی برای مقابله با یک جانبه گرایی فناورانه برش
که اتحادیه جهانی ارتباطات در حال تالش برای ایجاد وحدت رویه میان اعضاء در این 
زمینه است و بحث و گفتگو دراین باره در IGF نیز ادامه دارد اما هنوز به دستاوردهای 
مشخصی منجر نشده است. من معتقدم تالش هایی مشابه فرآیندهایی که منجر به ایجاد 
مقررات حفاظت از اطالعات عمومی )GDPR( در اتحادیه اروپا شد، از سوی کشورهای 

RCC  قابل انجام است.
وزیر ارتباطات کشورمان با اشاره به همکاری های چهار جانبه ای که با روسیه، جمهوری 
آذربایجان و ترکیه در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات آغازشده است، تصریح کرد: 
شباهت های زیادی بین کشورهای عضو RCC و کشورهای همسایه آن ها، مانند ایران 
 ICT وجود دارد. ما می توانیم در برابر اثرات مخرب انحصار و یک جانبه گرایی در حوزه
مقاومت کنیم و یک بازار بزرگ منطقه ای را برای استارتاپ ها و بخش خصوصی خود 

ایجاد کنیم.
ــیم که برای این  وی افزود: »همچنین باید در حوزه مقررات با یکدیگر هماهنگ باش
منظور، RCC  می تواند بهترین بستر را فراهم آورد. من معتقدم وقت آن رسیده است 
که به طور جمعی مسئله مقررات مربوط به حفاظت از داده ها را موردبررسی قرار دهیم و 
 RCC جمهوری اسالمی ایران آماده است تا به طور فعال با هر مکانیسم ممکن از طریق

همکاری نماید.
در پایان این سخنان، کنستانتین نوسکوف وزیر توسعه دیجیتال و رسانه های جمعی 
روسیه به عنوان رئیس اجالس از مشارکت فعاالنه ایران در جلسه وزرای کشورهای عضو 

RCC تقدیر و بر ادامه همکاری این نهاد منطقه ای با کشورمان تأکید کرد.
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تمام شبکه  قدیمی WLL به شبکه  همراه اول پیوست

مجری توسعه  روستایی وزارت ارتباطات:

مردم بابت رومینگ بین اپراتوری، هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند

ــعه  روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: در راستای عدالت  مجری توس
ــعه کشور، تامین زیرساخت های چهار  ــم توس اجتماعی و تحقق اهداف برنامه ی شش
خدمت بانکداری الکترونیک، خدمات کشاورزی هوشمند، آموزش از راه دور و سالمت 
ــاوی اطالعات در  ــرد وزارت ارتباطات و فن ــتاها، راهب ــک در 8۰ درصد روس الکترونی

روستاهاست.
ــال ۱۳8۳  ــتایی، گفت: از س مهندس مهرداد ترابیان پیرامون وضعیت ارتباطات روس
ــرکت مخابرات تصمیم گرفت تا برای روستاهایی که فیبرنوری نداشته و دور افتاده  ش
بودند از سیستم WLL استفاده کند، به دلیل آنکه فرد روستایی هزینه  تلفن ثابت را 
پرداخت می کرد و سرویس موبایلی دریافت کرد و در چند روستا امکان جابجایی داشت، 

اقبال زیادی هم به آن شد و مورد توجه قرار گرفت. 
ــدن شرکت مخابرات و باال رفتن ضریب  ترابیان، ادامه داد: با گذر زمان و خصوصی ش
نفوذ تلفن همراه، این سیستم ها به روزتر شدند و مردم برای رضایت مقایسه  موبایلی 
می کردند. با جداشدن شبکه تلفن همراه از شبکه  مخابرات، نگهداری این سرویس به 

درستی انجام نمی شد.
ــتم استفاده  ــتاییان از این سیس وی، افزود: از نظر جمعیتی حجم قابل توجهی از روس
می کردند. در سال ۱۳88 موبایل ها نیز در این سیستم رومینگ گرفتند. در ابتدای دولت 

دوازدهم رومینگ این سیستم ها را برای ایرانسل نیز باز کردیم.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: به 
چند دلیل در اوایل دولت دوازدهم تصمیم گرفتیم سیستم های WLL را روی شبکه 
ــاله این بود که در  همراه اول ببریم، یکی اینکه کیفیت افزایش می یافت و دومین مس
روستاهایی که پرجمعیت هستند با سرمایه گذاری دولت می توانستیم اتصال به شبکه 

ملی اطالعات را برقرار کنیم و مردم خدمات دولت و اینترنت را دریافت کنند.
 WLL  ترابیان، خاطرنشان کرد: از سال پیش این کار اجرایی شد و در خرداد ماه، شبکه

جمع آوری شد و در همه این روستاها پوشش موبایلی فراهم شد.
ــتان های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، افزود: باید  ــتایی اس مجری توسعه روس
بررسی کنیم که هر کجا پوشش کم شده است با اضافه کردن سایت یا افزایش ظرفیت 
مشکل را حل کنیم. برنامه ای داریم که روستاها تا آذرماه دیگر مشکلی در دسترسی به 

موبایل نداشته باشند. در همین حال، روستاهای با جمعیت  باال را به نسل ۳ و ۴ مجهز 
می کنیم که تا کنون در ۲۰۰۰ روستا محقق شده است.

ــتایی  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، ادامه داد: شبکه های  ــعه روس مجری توس
قدیمی به شبکه  همراه تبدیل شده است. همین کار را با شبکه  نورتل انجام دادیم و در 
سه ماه آینده این ۱۰۰۰ روستای دور افتاده که هیچ امکاناتی ندارند به شبکه  ایرانسل 
می پیوندند که تجربه ای شیرین برای مشتریان نورتل است و در همانجا به همراه اول 

نیز رومینگ می دهیم.
وی گفت: از نظر هزینه ای بابت این رومینگ، هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند و این 

خدمتی است که وزارت ارتباطات با استفاده از بهینه سازی شبکه ها ارائه می دهد.
ترابیان، اظهار کرد: در دوره  تحریم ها استراتژی اول ما این بود که ظرفیت اپراتورها را با 
هم استفاده کنیم. هر اپراتوری خدمتی دارد و دولت این اپراتورها را مجاب کرد که به 
اپراتورهای دیگر خدمات دهند. مردم نگران هزینه  رومینگ اپراتورها نباشند. با این اتفاق 

پوشش جاده ای ۲۰ درصد افزایش یافته است.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، خاطرنشان 
ــبکه به چه دردی می خورد؟  ــت که توسعه  ش ــوالی که پیش می آید این اس کرد: س
ــبکه   ملی اطالعات نفع می برند.  ــتایی ها به دو صورت از اتصال به ش ــتا، روس در روس
ــدند به این معناست که رفت و  ــبکه متصل ش ــتا به ش وقتی می گوییم ۳۰ هزار روس
آمد غیرضروری اتفاق نمی افتد و روستایی روی موبایل خود خدمات دولت را دریافت 
ــتاهای کم  ــتگاه ATM در روس می کند. برای ارائه  خدمات بانکی بیش از ۲۲۰۰ دس

جمعیت قرار دادیم.
وی، ادامه داد: عالوه بر ارائه  خدمات دولت، توانمندی و مزیت هر روستا بررسی و با ارائه  
زیرساخت های ارتباطی و آموزش، امکان الکترونیکی کردن فرایندها  فراهم می شود. در 
گذشته واسطه ها محصوالت را به فروش می رساندند و روستایی سودی نمی برد. برخی 
ــتارتاپی در حال حاضر وجود دارند که محصوالت روستا را به مصرف  ــرکت های اس ش
ــتاییان از طریق اپ های موبایلی محصوالت و خدمات  کننده معرفی می کنند و روس
خود را به فروش می رسانند. اینها باعث رشد اقتصاد روستا در حوزه های صنایع دستی، 

محصوالت کشاورزی و بوم گردی شده است.

در دوره  تحریم ها استراتژی اول 
ما این ب��ود که ظرفیت اپراتورها 
را ب��ا ه��م اس��تفاده کنی��م. هر 
اپرات��وری خدمت��ی دارد و دولت 
این اپراتورها را مجاب کرد که به 

اپراتورهای دیگر خدمات دهند. 
م��ردم نگ��ران هزین��ه  رومینگ 
اپراتورها نباش��ند. با این اتفاق 
پوش��ش ج��اده ای 20 درص��د 

افزایش یافته است.
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آیا گوشی هوشمند کودکان را باهوش تر می کند؟

ــی موبایلی، موجب افزایش  ــود که برنامه ها و یا بازی های آموزش گاهی تصور می ش
هوش کودکان می شود.در زندگی امروزه مشغله ها آنقدر زیاد شده اند که همواره با 
ــکل کمبود زمان دست و پنجه نرم می کنیم، کارهای روزانه، رسیدگی به امور  مش
زندگی و فرزندان، خرید یا انجام کار خانه، همه از مواردی هستند که کل زمان ما را 
درگیر می کنند، در این میان زمان کمی برای فرزندان خود می گذاریم، با یک تبلت 
ــرگرم می کنیم تا به کارهای عقب مانده خود برسیم،  ــمند آن ها را س یا تلفن هوش
ــوند و به  ــرگرم کننده غرق می ش کودکانمان نیز در دنیای بازی ها و برنامه های س
جای بازی در پارک و یا یادگیری اصول زندگی، نحوه حرکت ادمک درون نمایشگر 
ــتری کرده و با نصب  ــاس وظیفه بیش را آموزش می بینند. البته برخی والدین احس
برنامه های آموزشی برروی تبلت یا تلفن هوشمند، کودکانشان را با این نوع برنامه ها 
ــرگرم می کنند، به خیال آن که کودک هم سرگرم شده و هم آموزشی می بیند  س
ــتند؟ به  ــی چه هس یا مهارت های رفتاری اش بهبود می یابد، اما برنامه های آموزش
ــد تا موضوعی واقعی،  ــتر برای جذب خانواده ها باش ــد این عنوان بیش نظر می رس
ــد چیزی را به کودکان آموزش دهند؟ آیا این یک دروغ  آیا برنامه ها واقعا می توانن

تجاری نیست؟
ــا انجام بازی های  ــان ب ــتند تا کودکانش اما جدا از آموزش برخی به دنبال آن هس
ــه در دنیای  ــت ک ــوند، مطمئنا هوش چیزی نیس ــی، باهوش تر ش موبایلی آموزش
ــت بیاید، شاید با انجام بازی های موبایلی، کودکان کم توجه تر شوند  مجازی به دس
ــد، اما افزایش هوش با انجام بازی  ــی آن ها کاهش پیدا کن یا کنجکاوی و بازیگوش

موبایلی ادعایی اثبات نشده است. 
ــت که کودک باید تمام مهارت های مورد نیازش را در دنیای واقعی  واقعیت آن اس
کشف کند، نه در دنیای دروغین. به تازگی جمعی از برترین متخصصان این حوزه 
در دنیا گرد هم آمده و در مورد تاثیر فناوری، رسانه ها و فضای مجازی بر کودکان 
تحقیقاتی را انجام دادند، فناوری در دنیای کودکان بیش از همه چیز به بازی ها یا 
برنامه های موبایلی ختم می شود، اتفاقی که کودکان را ساعت ها سرگرم می کند و 
کار والدین را نیز آسان تر می کند. اما واقعیت چیست؟ آیا فناوری بر هوش کودکان 

تاثیر می گذارد؟ آیا این اثرگذاری مثبت است یا منفی؟

  بستگی دارد...
ــاوری بر روی کودکان  ــت که اثرگذاری مثبت یا منفی فن ــه، جواب اولیه آن اس بل
ــورت در جهان ما اکثر  ــتگی دارد، در هر ص ــتفاده آن ها از فناوری بس به نحوه اس
ــتند، گاهی بدترین مواد، خاصیت دارویی پیدا می کنند. فناوری  موارد مطلق نیس
ــاالن از فضای مجازی، نسبی است، می تواند مثبت باشد  نیز مانند استفاده بزرگس
ــط چه  ــت ما قرار دارد توس ــانه ای که در دس ــت که رس یا منفی، نکته مهم آن اس
کسی و به چه قصدی طراحی شده است، گاهی برخی بازی ها مانند پازل با فکر و 

توجه تکمیل می شود، این خوب است و موجب به کار گیری قدرت هوش فرزندان 
می شود اما همان بازی پازل نیز می تواند خطرناک باشد، به طور مثال تصاویر پازلی 
ــکل شخصیت هایی باشد که  ــد، یا ش ــب کودکان نباش که باید تکمیل گردد مناس
ــبی برای کودکان ما نیستند، در این حال اثرگذاری فکری و آموزشی  الگوی مناس
برنامه به شدت کاهش پیدا می کند. از طرفی تعادل نیز باید حفظ شود، برنامه ها، 
ــتند، ایجاد تنوع و تعادل در رسانه  ــانه هس ــبکه های مجازی تماما رس بازی ها و ش
موجب برطرف شدن تمام نیاز های کودکان می شود، مانند زمانی که به فرزند خود 
یک وعده غذایی مغذی می دهید اما کودکان گاهی به کیک شکالتی نیز نیاز دارند، 
ــت، اگر بازی های فکری و آموزشی واقعی  ــانه نیز به همین شکل اس در دنیای رس
ــروصدا و  ــرای کودکان خود آماده کرده اید، باید گاهی اجازه انجام بازی های پرس ب
ــر نوع بازی هیجان انگیزی نیز  ــرگرم کننده را نیز به آن ها بدهید. البته ه صرفا س

برای کودکان مناسب نیست.

   برنامه آموزشی باید ماهیت واقعی آموزشی داشته باشد
ــوند، بسیاری از  ــط افراد متخصص تولید ش ــانه ها باید به طور هدفمند و توس رس
برنامه های آموزشی یا تفریحی تلفن های هوشمند توسط شرکت های توسعه دهنده 
ــده اند که تخصصی در مورد تاثیرگذاری عناصر بازی یا  نه چندان مطرحی تولید ش
برنامه بر تفکر کودکان ندارند، در این حال هرچند فکر می کنند برنامه ای آموزشی 
ساخته اند اما در حقیقت یک نرم افزار بدون هدف با عناصر آموزشی تولید کرده اند 
ــت، هر برنامه ای که  ــیار مهم اس ــی ندارد، توجه به این نکته بس که ماهیت آموزش
ــوند یا بازی با اعداد در آن وجود دارد، صرفا  ــر هم می ش در آن حروف مختلف س
ــود. از طرفی هیچ مرجعی به این موارد  ــی تلقی ش نمی تواند برای کودکان، آموزش
ــیدگی نمی کند، تمام برنامه ها تاجایی که برخی خط قرمز ها را نشکسته باشند  رس

به راحتی با هر برچسب و عنوانی منتشر می شوند. 
ــی را آزمایش کرده تا اهداف  ــی تخصصی وجود ندارد که برنامه های آموزش مرجع
موثر آن را تصدیق کند. البته این بررسی ها برای هیچ دسته ای از نرم افزارها صورت 
نمی پذیرد. بررسی و آزمایش برنامه ها به خصوص برای کودکان باید توسط والدین 
ــود، اما واقعیت آن است که پدر و مادرها تخصصی در این زمینه ندارند و  انجام ش
مستقیما به سراغ برنامه هایی می روند که طراحی جذاب، شاداب و متنوعی داشته 

باشد.

  رسانه خود را انتخاب کنید
ــت  ــریال های تلویزیونی دس ــن انتخاب برنامه ها، بازی ها یا حتی فیلم و س بنابرای
ــت. خودمان رسانه ای که تماشا می کنیم را انتخاب خواهیم کرد، پس  خودمان اس
در وهله اول باید در انتخاب های خود با دقت عمل کنیم و همین حس مسئولیت 

رس��انه ها باید به طور هدفمند و توسط 
افراد متخصص تولید شوند، بسیاری از 
برنامه های آموزشی یا تفریحی تلفن های 
هوش��مند توس��ط ش��رکت های توسعه 
دهنده نه چندان مطرحی تولید شده اند 
که تخصصی در مورد تاثیرگذاری عناصر 
بازی یا برنامه بر تفکر کودکان ندارند، در 
این حال هرچن��د فکر می کنند برنامه ای 
آموزش��ی س��اخته اند اما در حقیقت یک 
نرم افزار بدون هدف با عناصر آموزشی 
تولید کرده اند که ماهیت آموزشی ندارد.
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والدین به تبعات استفاده کودکان از موبایل توجه کنند

را به فرزندانمان آموزش دهیم، در حال حاضر تحقیق و بررسی یک نرم افزار نسبت 
به چند سال پیش، کار آسانی محسوب می شود، برای تمام نرم افزارهای توضیحات 
ــه آن ها می توان تا حد زیادی به ماهیت آن پی برد،  ــی وجود دارد که با مطالع کامل
از طرفی بخش نظرات و پرسش و پاسخ در مارکت های اندروید یا iOS بسیار فعال 
ــایانی  ــناخت واقعی آن برنامه، کمک ش ــت و همین مورد نیز به ش و پرطرفدار اس

می کند.
 South  یکی از متخصصان غربی در این مورد روشی را پیشنهاد داده است، دکتر
ــش قبل از استفاده از یک برنامه یا بازی  ــاله خود را به انجام دو پرس فرزند ۱۲ س
ــر دکتر South  باید قبل از استفاده از  ــت، پس رایانه ای و موبایلی عادت داده اس
ــپس بگوید که  یک برنامه یا بازی جدید، ابتدا آن را به پدر خود معرفی کند، س
ــتفاده کند و چرا فکر می کند استفاده از آن برنامه  چرا می خواهد از آن برنامه اس

برای او مناسب است. 
ــود تا فرزند  ــش موجب می ش ــخ همین دو پرس ــر South اعتقاد دارد پاس دکت
ــمند بسیار دقیق تر از دیگران باشد و  ــبت به استفاده از تلفن هوش نوجوانش  نس
ــخ هایی قانع  ــن قدر زمان و انرژی خود را بداند. فرزند وی اگر نتواند پاس همچنی
ــود که این برنامه کاربرد خاصی برایش ندارد  کننده ارائه دهد، خود متوجه می ش
ــت نحوه رفتار با فناوری جدید به دست می آورد. به  و در این حالت به درک درس
عقیده دکتر South ابتدا این والدین هستند که باید به درک درستی از استفاده 
ــمند برسند تا بتوانند این موارد را به فرزندان خود منتقل کنند، از  از تلفن هوش
ــن کودکان نیز برای انجام اینگونه پرسش ها مهم است، کودکان 5 یا 7  طرفی س
ــتند که بتوانند پاسخی برای چنین پرسش هایی ارائه  ــاله، کوچک تر از آن هس س

کنند، این روش در نوجوانان بسیار کاربردی تر است.

   تلفن هوشمند نباید جایگزین تعامالت اجتماعی شوند
باید از رسانه یا شبکه های مجازی به عنوان یک اتفاق سرگرم کننده برای بخش کوتاهی 
ــی روزمره یاد کرد، هرگز نباید دنیای مجازی را جایگزین دنیای واقعی کنیم،  از زندگ
تعامل و ارتباط در دنیای مجازی با ارتباط در دنیای واقعی بسیار متفاوت هستند، باز 
هم باید اشاره کرد که کودک تمامی مهارت های خود را در دنیای واقعی یاد می گیرد 
ــود، می تواند دقایقی را به بازی و  ــرگرم ش اما می تواند دقایقی در دنیای مجازی نیز س
استفاده از نرم افزار های مختلف اختصاص دهد اما این اتفاق به خصوص برای کودکان باید 
تحت کنترل کامل والدین و مراقب آن ها صورت بگیرد. خیال سرگرم شدن کودکان با 
برنامه های آموزشی که موجب ارتقاء مهارت های آن ها می شود کامال باطل است. دنیای 
مجازی تنها می تواند مهارت های مجازی یک فرد را افزایش دهد، برای کسب مهارت در 

دنیای واقعی باید در دنیای واقعی به دنبال آن بروید.

   خطر همواره در کمین است
ــانه ها به هیچ وجه قابل اطمینان نیستند، انواع و اقسام برنامه های مختلف و  امروزه رس
ــودکان آموزش می دهند که برای حال  ــای موبایلی در بطن خود مواردی را به ک بازی ه
ــبکه های مجازی بیش از پیش، ارسال آزادانه  ــت، از طرفی ش و آینده آن ها خطرناک اس
اطالعات را برای کاربران فراهم کرده و دیگر می توان هر نوع مطلب نامناسبی را در انواع 
شبکه های مجازی ارسال کرد. بهترین راه مراقبت از کودکان ایجاد فاصله بین آن ها و دنیای 
مجازی است، کودکان باید بازی های فیزیکی انجام دهند و در دنیای واقعی با دیگران تعامل 
داشته باشند، هرگز نباید به قصد ایجاد زمان برای خود، کودکان را به استفاده از تبلت و 
تلفن هوشمند ترغیب کرد، با زمان گذاشتن برای تربیت و آموزش های واقعی کودکان 

می توان، فرزندی سالم، شاداب، توانمند و باهوش را تربیت و در اختیار جامعه قرار دهیم.

ــتفاده کودکان از فضای مجازی، گفت:  ــاره به تبعات اس ــناس اجتماعی با اش روانش
کودکان با نداشتن آگاهی و مهارت کافی درگیر معایب بسیار این فضا می شوند که 

تبعات آن برای والدین بسیار است.
محمدرضا ایمانی روانشناس اجتماعی با تاکید بر تجدید نظر والدین در نحوه استفاده 
فرزندان از فضای مجازی، گفت: همه جای دنیا وقتی وسیله ای تولید می شود الزاماتی 
ــنی و معایب و مزایای آن لحاظ  ــب بودن آن برای چه گروه س نیز در خصوص مناس

می شود، اما در کشور ما به این مسائل کمتر توجه می شود.
وی با تاکید بر اینکه راهکار های صیانت از مضرات تکنولوژی های جدید باید گوشزد 
شود، افزود: موبایل همراه با خود تشعشاتی دارد و جدا از ارتباطاتی که ایجاد کرده و 

کارایی هایی که دارد معایبی نیز به همراه خود دارد.
ــتفاده  ــناس اجتماعی با بیان اینکه ما از همه مزایای موبایل به خوبی اس این روانش
ــیاری از فعالیت ها در بستر تکنولوژی های  نمی کنیم، تصریح کرد: در حال حاضر بس
ــت نسبت به معایب آن نیز اطالعات حاصل  ــود از این رو الزم اس جدید انجام می ش

شود.
ایمانی با تاکید بر اینکه در حال حاضر فضایی که توامان بر اساس بیزینس و کسب 
و کار شکل گرفته در بستر اوقات فراغت استفاده می شود، افزود: متاسفانه خانواده ها 
ــن کمی دارند نیز  ــی توجه به معایب این فضا آن را در اختیار فرزندان خود که س ب

قرار می دهند.
وی با بیان اینکه فضای مجازی و استفاده از تلفن همراه برای کودکان مناسب نیست، 
گفت: این فضا از نظر جسمی و روحی مناسب افراد کم سن و سال نبوده و با توجه به 

آلودگی هایی که دارد سالمت کودکان را به خطر می اندازد.
ــور، افزود: باید شرایطی  ــانه ای در کش ــواد رس ایمانی با تاکید بر ضرورت افزایش س
فراهم شود تا افراد با علم و آگاهی دست به استفاده از فضای مجازی بزنند، زیرا این 
فناوری های جدید برای همه گروه های سنی مناسب نیست از این رو باید با مناسب 

سازی شرایط امکان بهره برداری در هر سنی فراهم شود.
ــناس اجتماعی از عقب ماندن کشور در بحث سواد رسانه ای انتقاد کرد و  این روانش
افزود: هر چند فعالیت هایی در این حوزه در حال انجام است، اما رسانه ها باید به این 

موضوع بپردازند تا فرهنگ سازی درستی انجام شود.
این روانشناس اجتماعی ادامه داد: متاسفانه این فضا در اختیار کودکانی قرار گرفته که 

هیچ مهارتی نداشته و آگاهی برای مقابله با آسیب های تکنولوژی های جدید ندارند.

باید ش��رایطی فراهم ش��ود تا افراد ب��ا علم و آگاهی 
دس��ت به اس��تفاده از فضای مجازی بزنند، زیرا این 
فناوری های جدید برای همه گروه های س��نی مناسب 
نیس��ت از این رو باید با مناسب سازی شرایط امکان 

بهره برداری در هر سنی فراهم شود.
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بودجه  ساالنه ۳۰۰ میلیون دالری هواوی برای تحقیق و توسعه!

یک گام
 به جلو

چه تعداد دستگاه متصل به اینرتنت اشیاء در جهان وجود دارد؟

ــده است که این شرکت چینی قصد دارد به  یکی از مقامات هواوی به تازگی مدعی ش
منظور ارتقای سطح تجهیزات فناوری خود، بودجه ای را به ارزش بالغ بر ۳۰۰ میلیون 

دالر در سال صرف هزینه های تحقیق و توسعه دانشگاهی کند.
هواوی یکی از بزرگترین شرکت های مخابراتی و همچنین دومین تولیدکننده و عرضه 
ــال اخیر تحت تاثیر اتهام  ــمار می رود که در طول یک س کننده موبایل در جهان به ش
جاسوسی از کاربران و نقص حریم خصوصی آنها از سوی دولت ترامپ، ریاست جمهوری 
ایاالت متحده آمریکا و بسیاری دیگر از متحدانش به شدت تحت فشارهای سیاسی و 
تجاری قرار گرفته و با محدودیت های متعددی مواجه شده که این امر به عقیده برخی از 

کارشناسان و تحلیلگران، سهم این شرکت را در بازارهای جهانی تهدید خواهد کرد.
ــتراتژیک و توسعه تجهیزات ارتباطاتی در هواوی،  ویلیام ژو، مدیر بخش تحقیقات اس
ــرکت از برنامه های هواوی برای صرف  به تازگی در جریان برگزاری رویدادی در این ش
ــگاهی خبر داده و سخن  ــعه دانش بودجه ۳۰۰ میلیون دالری در بخش تحقیق و توس

گفته است.
ــاس گزارش رویترز، ادعای این مدیر ارشد هواوی در حالی منتشر شده است که  بر اس
ــگاه MIT در ایاالت متحده آمریکا و برخی دیگر از دانشگاه های انگلیسی سال  دانش
گذشته بعد از افزایش فشار و تحریم های سیاسی دولت ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، 

روابط استراتژیک، علمی و تحقیقاتی خود را با این شرکت چینی قطع کرده اند.
ــای مداوم و  ــت که تالش ه ــگام مخابراتی در جهان اس ــرکت های پیش هواوی جز ش
ــماری در حوزه توسعه شبکه نسل پنجم اینترنت همراه 5G داشته و با بسیاری  بی ش
ــون و تی موبایل به رقابت  دیگر از اپراتورهای فعال در این زمینه همچون نوکیا، اریکس

تنگاتنگی پرداخته است.
ــترش تالش و فعالیت  با توجه به افزایش روزافزون محبوبیت فناوری های نوین و گس
ــعه  ــی برای برقراری و توس ــوژی و اپراتورهای بین الملل ــف تکنول ــرکت های مختل ش
زیرساخت های الزم برای فناوری نسل پنجم اینترنت 5G، می توان گفت که یک ماراتن 
ــت و هر یک از آن ها در  و رقابت تنگاتنگی میان این غول های تکنولوژی درگرفته اس

تالشند نخستین اپراتور و شرکت مخابراتی باشند که امکان دسترسی و بهره برداری از 
جدیدترین نسل از اینترنت 5G را در اختیار کاربرانشان قرار می دهند. نسل پنجم شبکه 
تلفن همراه 5G، استانداردهای پیشنهادی برای نسل جدید ارتباطات سیار است که پس 

از نسل چهارم شبکه تلفن همراه فعلی ارائه می شود.
ــدیدی میان غول های تکنولوژی برای راه اندازی و برقراری شبکه  از زمانی که رقابت ش
اینترنت 5G درگرفته است، بسیاری از شرکت های تولیدکننده موبایل نیز درصدد تولید 
و توسعه گوشی های هوشمند جدیدی که از قابلیت شبکه 5G پشتیبانی می کند، هستند 
تا در صورت برقراری زیرساخت های الزم مخابراتی و ارتباطی، امکان عملی سازی و بهره 

برداری واقعی از فناوری مذکور برای کاربران در سراسر جهان فراهم شود.
ــر جهان از جمله ایاالت متحده آمریکا، کانادا، استرالیا،  ــیاری در سراس کشورهای بس
ــیاری از کشورهای اروپایی و غیره با همکاری بزرگترین  چین، کره جنوبی، ژاپن و بس
اپراتورهای جهان در حال برقراری نسل پنجم اینترنت همراه 5G هستند و در این زمینه 

فعالیت های گسترده ای را انجام داده اند.

ــتگاه های مبتنی بر اینترنت اشیاء تا سال ۲۰۲۰ میالدی از مرز 5.8 میلیارد  تعداد دس
دستگاه نیز عبور خواهد کرد.

ــال های اخیر به شدت  ــیاء در س ــت که بازارهای جهانی اینترنت اش آمارها حاکی اس
ــتقبال بخش های مختلف جوامع قرار گرفته و رشد آن تا سال آینده از برآورد  مورد اس

کارشناسان نیز فراتر خواهد رفت.
بر اساس گزارش های منتشر شده در وب سایت itproportal، کارشناسان و تحلیلگران 

فعال در موسسه تحقیقاتی گارتنر به تازگی برآورد و اعالم کرده اند که تعداد دستگاه های 
متصل به اینترنت اشیاء و هوشمند با رشد ۲۱.5 درصدی در سال، تا سال ۲۰۲۰ میالدی 

از مرز 5.8 میلیارد دستگاه در جهان نیز گذر خواهد کرد.  
ــتر کارشناسان فعال در موسسه تحقیقاتی و مشاوره ای بوستون آمریکا دریافته و  پیش
ــان کرده بودند اینترنت اشیاء در برخی از بخش های جوامع همچون حمل و  خاطرنش
ــتر و قابل توجه تری را تجربه  ــد بسیار بیش نقل عمومی، صنعت، تجارت و فروش رش

خواهد کرد.
ــت که بیشتر دستگاه های هوشمند متصل به  ــده اس در این گزارش همچنین ذکر ش
اینترنت اشیاء )۱.۱7 میلیارد دستگاه در سال جاری و ۱.۳7 میلیارد دستگاه نیز در سال 

آینده( شامل دوربین های امنیتی و سایر دستگاه های مشابه می شود.
اینترنت اشیاء و شهر هوشمند عباراتی هستند که این روزها در فضای مجازی زیاد به 
گوش کاربران می خورد. باید گفت که اینترنت اشیاء به کاربران ساکن در شهرهای هوشمند 
این امکان را می دهد که با استفاده از دستگاه های الکترونیکی و هوشمند خود به کارها و 
ــای روزمره خود بپردازند و این امر در زمینه هایی همچون انرژی، حمل و نقل،  فعالیت ه
صنعت، بهداشت و درمان، ساخت و ساز، خانه و شهر هوشمند نقش پررنگ و به سزایی 

ایفا خواهد کرد.
ــبکه جهانی از اشیاء مرتبط و متصل است که هر یک  ــیاء به معنی یک ش اینترنت اش
ــاس قراردادهای استانداردشده ای با یکدیگر  دارای آدرس مختص به خود بوده و بر اس

در ارتباط اند.
ــمند اشیاء و دستگاه ها، امروزه در  ــتم جدید کنترل از راه دور و کنترل هوش این سیس
کشورهای توسعه یافته ای همچون کره جنوبی در سیستم های اداری و همچنین وسایل 

منزل بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.
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امضای توافقنامه توسعه 5G توسط آمریکا و لهستان

یک گام
 به جلو

شبکه 5G چگونه اپلیکیشن های موبایلی را تغییر می دهد؟

آمریکا و لهستان توافقنامه توسعه فناوری های 5G را امضا کردند. این در حالی است 
که آمریکا سعی دارد برای خود متحدانی گردهم آورد تا استفاده از تجهیزات هواوی در 

کشورهای مختلف ممنوع شود.
به گزارش آسوشیتدپرس، آمریکا و لهستان توافقنامه ای برای همکاری درباره توسعه 
فناوری های 5G امضا کرده اند. این در حالی است که نگرانی ها درباره  نفوذ هواوی در 

کشورها، آمریکا را نگران کرده است.
»مایک پنس« معاون رئیس جمهور آمریکا و »ماتئوز موراویکی« نخست وزیر لهستان 
این توافقنامه را در ورشو امضا کردند. این توافقنامه در حالی امضا می شود که کارزار میان 
آمریکا و هواوی )تولید کننده تجهیزات شبکه های مخابراتی( هر روز شدیدتر می شود.

طبق بیانیه توافقنامه میان لهستان و آمریکا »حفاظت از نسل آینده شبکه های مخابراتی 
ــخصی  ــتکاری« و تضمین  آزادی های فردی و حفظ حریم ش در مقابل اختالل و دس

شهروندان آمریکا، لهستان و دیگر کشورها بسیار مهم است.
ــور متعهد شده اند اصول تدوین شده توسط مقامات امنیت سایبری ده ها  هر دو کش
کشور را در اجالس پراگ امسال برای مقابله با تهدیدات و تضمین امنیت نسل بعدی 

شبکه های تلفن همراه ایجاده شده را تأیید کنند.
پنس در یک کنفرانس خبری اظهار امیدواری کرد این توافقنامه به الگویی برای بقیه اروپا 
 5G تبدیل شود.به تازگی آمریکا مشغول البی در کشورها است تا استفاده از تجهیزات

هواوی را در شرکت های مختلف ممنوع کند.

کارشناسان فعال در حوزه فناوری بر این باورند که توسعه شبکه نسل پنجم اینترنت 
همراه 5G موجب تغییر و تحوالتی در اپلیکیشن های موبایلی می شود.

با توجه به آنکه در سال های اخیر محبوبیت و استقبال از شبکه نسل پنجم اینترنت 
ــورهای مختلف با  ــت، کش ــان به میزان قابل توجهی افزایش یافته اس 5G در جه
ــعی دارند  ــرکت های مخابراتی و اپراتورهای معروف س همکاری و عقد قرارداد با ش
ــاخت های الزم برای این شبکه اینترنتی  ــعه و برقراری زودهنگام زیرس که به توس

بپردازند. 
از طرفی دیگر، شرکت های تولیدکننده موبایل و سایر غول های تکنولوژی نیز در 
ــند تا امکان برقراری و اتصال به شبکه 5G را در جدیدترین محصوالت خود  تالش
بگنجانند تا کاربران و عالقمندان بتوانند از خدمات اینترنت پرسرعت آن بهره مند 

شوند و به انجام کار و فعالیت های خود بپردازند.
بر اساس گزارش وب سایت techengage، حاال به تازگی کارشناسان و تحلیلگران 
فعال در حوزه فناوری برآورد و اعالم کرده اند که توسعه و برقراری شبکه نسل پنجم 
ــعه ، طراحی و برنامه نویسی اپلیکیشن های موبایلی  اینترنت همراه 5G، نحوه توس

مختلف را متحول خواهد کرد.
ــان  ــریح جزئیات اظهارات خود خاطرنش ــا در تش آنه
ــعه پیدا  ــبکه 5G توس کرده اند که در صورتی که ش
ــان موبایل اپلیکیشن های موردنظر  کند، برنامه نویس
ــیار بهتر و سریعتری طرح ریزی  خود را به صورت بس
ــت  ــد داد. این بدان معناس ــعه خواهن ــرده و توس ک
ــده ای نزدیک، از  ــن های موبایلی در آین که اپلیکیش
ــد  ــای جدید و متعددی برخوردار خواهد ش قابلیت ه
که از جمله مهم ترین آنها می توان به موارد زیر اشاره 

کرد:
ــدون هیچ گونه تاخیر و  ــن های موبایلی ب ۱. اپلیکیش

تعلل، باز شده و عمل خواهند کرد.
ــت اتصال به تمامی  ــن های موبایلی قابلی ۲. اپلیکیش
ــمند خانگی و بهره گیری از اینترنت  گجت های هوش

اشیا را خواهند داشت.
۳. سرعت عملکرد اپلیکیشن های موبایلی به طور قابل 

توجهی افزایش پیدا خواهد کرد.
ــال ۲۰۱۲ میالدی بود که اتحادیه بین المللی مخابرات تحت نظر سازمان  اوایل س
ــعه تیم ارتباطات بین المللی موبایلی برای افق ۲۰۲۰ و  ملل برنامه ای را برای توس
فرای آن )IMT-۲۰۲۰( آغاز کرد. در نتیجه رسماً یک مسابقه جهانی برای تعیین 
ــاهد رقابت تنگاتنگی میان  ــروع شد و از آن پس، ش ــل پنجم شبکه موبایل ش نس
ــتیم که هر یک به دنبال  ــر جهان هس ــای اینترنت و تلفن همراه در سراس اپراتوره
ــرعت اینترنت 5G در کشورهای مختلفی  ــل جدید و پرس برقراری و راه اندازی نس
همچون کره جنوبی، ژاپن، چین، ایاالت متحده آمریکا، استرالیا و غیره هستند و از 

توانایی ها و برنامه های خود در این زمینه رونمایی می کنند.
کشورهای بسیاری در سراسر جهان از جمله ایاالت متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، 
چین، کره جنوبی، ژاپن و بسیاری از کشورهای اروپایی و غیره با همکاری بزرگترین 
اپراتورهای جهان در حال برقراری نسل پنجم اینترنت همراه 5G هستند و در این 

زمینه فعالیت های گسترده ای را انجام داده اند.
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زهرا طاهری

انصراف دیرهنگام وزارت ارتباطات از حضور در نمایشگاه تلکام، جای سوال دارد

جایگاه صنعت مخابرات می طلبد که در مناسبت های وزین تر حضور یابیم

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران در گفت وگوی ویژه با نسل چهارم:

عدم حضور ستاد سندیکا در منایشگاه تلکام امسال به صالح کشور و صنعت مخابرات است

ادغام  منایشگاه های تلکام و الکامپ عجیب و بی معناست

ــت و تلگراف و مخابرات بودند  وی، ادامه داد: مجموعه های دولتی آن زمان که وزارت پس
با این نمایشگاه همراهی داشتند و نمایشگاه به تقویم ساالنه نمایشگاه های کشور اضافه 
شد. بعد از ۳8 سال دولت می گوید دلیلی ندارد در این نمایشگاه حضور داشته باشم که 
تصمیمی درست است، اما این سخن را در سال های نزدیک تر هم می توانستند بگویند، نه 
سه هفته قبل از برپایی نمایشگاه، اگر تصمیم گیری زودتر انجام می شد دیگر سوالی برای 

کسی پیش نمی آمد.
رستگار، گفت: بعد از پیروزی انقالب در وزارت پست و تلگراف و مخابرات ایران که بخش 
دولتی بود، مدیران تصمیم گرفتند وابستگی فنی در حوزه  مخابرات به خارج کمرنگ شود 
و نهایتا قطع شود. دفتر طرح های صنعتی در مخابرات ایران تشکیل شد و در وزارتخانه 
کمیته هایی مربوط به خودکفایی و خوداتکایی تشکیل شد و در تالش بودند وسایل عمده  
ــی که از آمریکا، اروپا و ژاپن می آمد را در داخل تولید کنند. حمایت های خوبی  مخابرات
هم نداشتیم، اما مدیران دلسوز و وطن پرستی داشتیم که برای خوداتکایی در این حوزه 

هرکاری که می توانستند انجام می دادند.

دبیر و عضو هیات مدیره  سندیکای صنعت مخابرات ایران، گفت: بعد از 38 سال 
دولت می گوید دلیلی ندارد در نمایش�گاه تلکام حضور داشته باشم که تصمیمی 
درست است، اما این سخن را در سال های نزدیک تر هم می توانستند بگویند، نه 
س�ه هفته قبل از برپایی نمایش�گاه، اگر تصمیم گیری زودتر انجام می شد دیگر 

سوالی برای کسی پیش نمی آمد.
مهندس فرامرز رس�تگار در گفت وگو با ماهنامه نس�ل چهارم، پیرامون تاریخچه  
حضور ش�رکت های حوزه  صنعت مخابرات ایران در نمایشگاه های مربوطه، گفت: 

اگرچه بحث این است که امسال بیستمین نمایشگاه تلکام برگزار می شود، یعنی 
از سال 1378 این نمایشگاه شروع به کار کرده است، ولی از حدود 15 سال قبل تر 
و چند س�ال پس از پیروزی انقالب اس�المی این نمایشگاه برپا شده، ولی از سال 
1378 این نمایشگاه در تقویم نمایشگاهی ثبت شده است؛ یعنی حدود 38 سال 
اس�ت که این نمایش�گاه کار خود را شروع کرده اس�ت و وزارت پست و تلگراف 
آن زمان برای کمک به نمایش دس�تاوردهای کشور در صنعت مخابرات نسبت به 

برپایی این نمایشگاه اقدام کرد.

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران، اظهار کرد: کارخانجات مخابراتی ایران )ITMC( با 
مدیریت زیمنس آلمان، ان ای سی )NEC( با مدیریت ژاپنی ها و صنایع الکترونیکی در 
شیراز با مدیریت و سرمایه گذاری آمریکایی ها سه کارخانه وابسته به خارجی ها بودند، لذا 
به این نتیجه رسیدند که از صنعتگران ایرانی استفاده شود و تقریبا از اول دهه 6۰ این کار 
شکل گرفت و مجموعه مخابرات کشور تمام انرژی خود را گذاشت تا منابع موجود کشور 
را شناسایی کنند. پس از آن به دنبال صنعتگران خرد رفتند که راحت تر بود و بخش های 
تحقیقاتی هم در دانشگاه ها بودند اما جنبه  عملیاتی نداشتند به جز مرکز تحقیقات مخابرات 

ایران که به عنوان آزمایشگاه به مرکز فنی دانشگاه تهران وابسته بود.
رستگار، گفت: پس از صحبت ها با وزارت علوم، مرکز تحقیقات از دانشگاه تهران به وزارت 
ارتباطات انتقال یافت و کمک خوبی به این صنعت کرد. در نتیجه با بسیج امکانات خرد در 
حوزه  صنعت و با برنامه ای در سال ۱۳6۰، روی تجهیزات مخابراتی کار و نتیجه خوبی نیز 
حاصل شد. پس از آن تصمیم بر این شد تا برای نشان دادن این دستاوردها در نمایشگاهی 
ــته باشیم. در سال های اول، وزارت ارتباطات و مخابرات هزینه ها را به عنوان  حضور داش
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صنعت مخابرات ب��ا صنعت برق 
در کنار هم ق��رار گیرند منطقی 
و  پژوه��ش  نمایش��گاه  اس��ت. 
فناوری با صنعت مخابرات ادغام 
ش��وند منطقی اس��ت یا ادغام با 
فناوری ه��ای پیش��رفته معنادار 
است، لذا ادغام تلکام و الکامپ 
همانقدر عجیب اس��ت که ادغام 
تلکام با صنعت مقنی گری عجیب 

است.

حمایت از بخش خصوصی پرداخت می کردند و بخش خصوصی توان پرداخت نداشت.
دبیر سندیکای صنعت مخابرات، خاطرنشان کرد: در سال ۱۳6۳ در نمایشگاه ژنو حضور 
یافتیم و حمایت وزارتخانه همراه صنعت مخابرات بود. وزارتخانه همیشه همراه ما بود، اما 
روزی این همراهی باید کمرنگ تر می شد که االن این تصمیم گرفته شده است. بخش 
خصوصی ارتقاء یافته است، اما  تنها مشکلی که وجود دارد بحث رکود است و قراردادها 
حجم کمتری پیدا کرده اند، اما از لحاظ پتانسیل در جایگاه مطلوبی هستیم و بخش عمده  

دانش در بخش خصوصی است.
رستگار در بخش دیگری از گفت وگو پیرامون عدم حضور ستاد سندیکا در نمایشگاه صنایع 
مخابرات سال جاری به عنوان غرفه دار، گفت: در اطالعیه ای که ارسال شد کامال موضوع 
بررسی شد و نظر هیات مدیره  سندیکا در آن بود که این تصمیم گیری به صالح کشور و 

صنعت مخابرات است.
وی، ادامه داد: نتیجه  بررسی ها نشان داد که جایگاه صنعت مخابرات کشور می طلبد که 
سندیکا در مناسبت های وزین تر و در شرایط مطلوب تر حضور داشته باشد؛ یعنی در هر 
صورت ما باید به اطمینانی برسیم که در رویدادی شرکت کنیم که مدیران و کارشناسان 
مربوطه در آنجا حضور داشته باشند و در مقابل نمایش توانمندی ها، باید در برنامه های 
توسعه ای و نیازهایشان این موضوع را لحاظ کنند. در فضایی که ما توانمندی هایمان را نشان 
می دهیم، باید دست اندرکاران دولتی مانند مدیران ارشد وزارت صنعت، وزارت ارتباطات و 
همچنین مدیران و کارشناسان اپراتورها که بزرگترین مصرف کننده  محصوالت و خدمات 

شرکت های عضو سندیکا هستند، هم حضور داشته باشند.
رستگار، اظهار کرد: مجموعه  این کارها مدیریت ساده ای می طلبد که پیچیده نیست و به هر 
صورت کارهایی که شرکت های عضو سندیکا انجام می دهند، سازمان ها، نهادها و شرکت ها 
ــتند و ما در نمایشگاهی  به عنوان مصرف کننده از آن بهره می برند که مردم عادی نیس

بازرگانی که اکثر مخاطبان آن مردم عادی هستند، دستاوردی نخواهیم داشت.
ــود و نوع فعالیت  وی، افزود: در این نمایش توانمندی ها باید در فضای تخصصی ارائه ش
شرکت های عضو سندیکا بیشتر به صورت B۲B و بخشی هم B۲G است، لذا B۲C که 
مردم مخاطب آن هستند برای ما مناسب نیست. به همین علت است که اصوال در برگزاری 

نمایشگاه باید دقت شود.
ــتگار پیرامون عدم حضور اپراتورها در نمایشگاه تلکام امسال هم گفت: هدف حضور  رس
اپراتورها ارائه  سرویس و بحث های رقابتی است و حضورشان در نمایشگاه تلکام به صورت 
B۲C است؛ در صورتی که شرکت های عضو سندیکا و اتحادیه با منطق B۲B حضور پیدا 
می کنند. از طرفی وزرات ارتباطات هم امور بازرگانی انجام نمی دهد و با چند زیرمجموعه 
در این نمایشگاه حضور پیدا می کرد که کار B۲B و B۲C هم انجام نمی داد و صرفا با سایر 
شرکت های حاضر در نمایشگاه همراهی می کرد. طبیعتا هم هزینه صرف می کرد و هم وقت 
می گذاشت و این سوال می توانست از چندین سال پیش مطرح شود که ما در این نمایشگاه 

چه نقشی می توانیم داشته باشیم و در نهایت تصمیمی برای حضور و عدم حضوش بگیرد و 
در نهایت این تصمیم را گرفت و به طبع آن اپراتورها نیز این تصمیم را گرفتند که هر یک 
می توانند توضیح خودشان را داشته باشند. این تصمیم در  سندیکا تنها از این باب ایجاد 
شک کرد که زمان تصمیم گیری زمان مناسبی نبود ولی منطق حاکم بر این تصمیم از 

دید من کامال منطقی است.
دبیر سندیکای صنعت مخابرات، پیرامون ادغام نمایشگاه های الکامپ و تلکام، توضیح داد: به 
چندین دلیل ادغام تلکام و الکامپ معنایی ندارد، مگر اینکه ما را متقاعد کنند و افراد فنی 
نظر بدهند. اگر در داخل کشور قرار باشد این ادغام انجام شود باید منطقی پشت آن باشد. 
از لحاظ ما ادغام نمایشگاه صنعت مخابرات با نمایشگاه برق منطقی است؛ چرا که در یک 
خانواده هستند. کارها باید به درستی انجام شود و کسی که کار خود را درست انجام ندهد 
کار بقیه را هم فلج می کند و چوب الی چرخ کسی که محبوب است می کند. باید نگاه های 

وطن پرستانه و منطقی داشته باشیم.
وی، خاطرنشان کرد: یکی از دالیلی که سندیکا همواره با این ادغام مخالفت کرده ماهیت 
ــگاه است. الکامپ، الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک مخاطب عام  این دو نمایش
دارند؛ دانشجویان و دانش آموزان و مردم عادی که به دنبال استفاده از تجهیزات و خدمات 
الکترونیک و کامپیوتر هستند بازدیدکننده این نمایشگاه هستند که رونق باالیی هم دارد 
و تعداد بازدیدکننده آن هم فراوان هست. این نمایشگاه B۲C است که از تمام ابعاد مثل 

الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک در آن حضور دارند.
رستگار گفت: در نمایشگاه صنعت مخابرات که تلکام گفته می شود و حتی روی نام این 
نمایشگاه هم مدت ها بحث داشتیم و تالش کردیم که اسمش را اصالح کنیم، ترکیبی از 
شرکت های خصوصی تولید کننده و شرکت های خصوصی مشاور و خدمات فنی مهندسی 
ــندیکای صنعت مخابرات هستند یا اتحادیه ی مشاوران و پیمانکاران  که عمدتا عضو س
ــرکت های دیگری هم در این نمایشگاه  و صادرکنندگان صنعت مخابرات داریم، البته ش
ــای خوبی دارند و به صورت  ــکل حضور ندارند، ولی فعالیت ه حاضرند که در این دو تش
خصوصی فعالیت می کنند. این شرکت ها در این نمایشگاه مواردی را عرضه می کنند که 

مشتریانشان حوزه بنگاه ها، اپراتورها، سازمان ها و نهادها هستند.
وی، ادامه داد: صنعت مخابرات با صنعت برق در کنار هم قرار گیرند منطقی است. نمایشگاه 
ــت یا ادغام با فناوری های  ــوند منطقی اس پژوهش و فناوری با صنعت مخابرات ادغام ش
پیشرفته معنادار است، لذا ادغام تلکام و الکامپ همانقدر عجیب است که ادغام تلکام با 

صنعت مقنی گری عجیب است.
دبیر سندیکای صنعت مخابرات، اظهار کرد: در فضای منطقی و با در نظر گرفتن صالح 
کشور و صنعت با این رویه ها این دو نمایشگاه با هم ادغام نمی شوند. ما به خوداتکایی و 
پژوهش و تحقیق فکر می کنیم. ما با جایی ادغام می شویم که دغدغه های ما را داشته باشند 

و از توانمندی های کشور استفاده کنند.
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 ITU تاریخچه نمایشگاه های سالیانه   
ــگاه تلکام ITU برای نخستین بار در سال ۱۹7۱ در ژنو سوئیس برگزار شد و  نمایش
پس از آن چند سال یک بار در یک کشور منتخب دنیا برپا می شد، اما این نمایشگاه، 
از سال ۲۰۱۱ به رویدادی ساالنه تبدیل شد که میزبانی آن را کشورهای مختلف عضو 

ITU به عهده دارند. 

ITU Telecom World 2019 برپایی موثر پاویون ملی ایران در نمایشگاه

ITU افزایش تعامالت بین املللی رشکت های ایرانی با حضور در معتربترین رخداد منایشگاهی

پاویون ملی ایران در نمایش�گاه 
 ITU Telecom World 2019
در کن�ار س�ایر پاویون های ملی 
کش�ورهای دنیا و ش�رکت های 
صاحب نام حوزه  ICT با حضور 
دبیرکل اتحادیه  جهانی مخابرات 
و وزرا و مقامات ارشد مخابراتی 
از کش�ورهای مختل�ف دنیا از 9 
تا 12 س�پتامبر 2019 معادل 18 
تا 21 ش�هریور 1398 در ش�هر 
میزبان  مجارس�تان  بوداپس�ت 
بازدیدکنن�دگان از ای�ن رخداد 
 ICT  معتبر بین المللی در حوزه

بود.

   گشایش درب های نمایشگاه ITU مجارستان به روی بازدیدکنندگان
ــن و مهمترین رخداد  ــوان معتبرتری ــه عن ــگاه  ITU Telecom World ب نمایش
نمایشگاهی سالیانه ITU ، امسال با سخنرانی دبیرکل اتحادیه  جهانی مخابرات، مدیرکل 
ــت  وزیر مجارستان و وزیر ارتباطات ویتنام - به  سازمان جهانی مالکیت فکری، نخس
عنوان میزبان سال آینده ی رویداد - با حضور تنی چند از وزرا و مقامات ارشد مخابراتی 
از کشورهای مختلف دنیا و مدیران ارشد شرکت های تاثیرگذار حوزه   ICT، دوشنبه 
۱8 شهریور ۱۳۹8 در شهر بوداپست مجارستان آغاز بکار کرد و تا ۲۱ شهریورماه ادامه 

یافت.

سال گذشته این نمایشگاه در دوربان آفریقای جنوبی برگزار شد. در سال ۲۰۱7 بوسان 
ــگاه بود و این میزبانی در سال ۲۰۱6 به بانکوک تایلند  کره جنوبی میزبان این نمایش
رسید. در هر دو نمایشگاه بانکوک و بوسان، شرکت های دولتی و خصوصی کشورمان در 
قالب پاویون ملی ایران، توسط »سیتنا« به عنوان نماینده نمایشگاه های ITU در ایران 
حضور یافتند. نمایشگاه تلکام ITU در سال ۲۰۲۰ هم از 6 تا ۹ سپتامبر به میزبانی 

ویتنام در هانوی پایتخت این کشور برگزار خواهد شد.

وزرای ارتباطات و فناوری اطالعات کشورهای عضو ITU که برای حضور در نمایشگاه و 
اجالس بین المللی اتحادیه  جهانی مخابرات، در مجارستان حضور یافتند، ضمن حضور 
ــگاه،  ــگاه ITU Telecom World ۲۰۱۹ و فروم های جنبی این نمایش در نمایش

پیرامون مباحث روز حوزه  ارتباطات به بحث و ارائه  مطالب پرداختند.

   رویداد سالیانه ITU فرصتی  طالئی برای شرکت های کوچک و متوسط 
این رویداد به سیاست گذاران حوزه ارتباطات اجازه می دهد تا بتوانند درباره  مهمترین 
مسائل روز جهان در زمینه  فناوری اطالعات با هم به بحث و گفت وگو بپردازند و نیازهای 
کاربران در سراسر جهان را شناسایی کرده و مطابق آن، اقدام به طراحی و تولید وسائل 

جدید و مدرن ارتباطی کنند.
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نمایشگاه سالیانه ITU یکی از فرصت های طالیی و درخشان برای شرکت های کوچک 
و متوسط تکنولوژی و تجاری است؛ چراکه بدین وسیله می توانند با سرمایه گذاران و 
ــرکت های بزرگتر دیگری آشنا شده و با طرح ایده خود، محصوالت و سهام خود را  ش

گسترش دهند و یا شرکای تجاری برای موسسه یا شرکت خود بیابند.
همچنین این رویداد به شرکت های محلی کوچک اجازه می دهد تا با گسترش و توسعه 
فعالیت های خود و تولید انبوه محصوالتشان، وارد بازار جهانی شده و کاربران و مشتریان 

بین المللی برای خود پیدا کنند.

   شتاب دهی به پیشرفت ها، هم راستا با بزرگترین کشورهای جهان
این نمایشگاه که با دعوت از شرکتهای بزرگ و مطرح جهان در زمینه فناوری اطالعات 
برگزار می شود، میزبان شرکتهای بزرگی از سراسر دنیا است که فرصت مناسبی برای 
مؤسسات دانش بنیان، پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی مرتبط 
در حوزه فناوری است تا برای تسریع و شتاب دهی به پیشرفتهای حوزه فناوری اطالعات، 

هم راستا با بزرگترین کشورهای جهان و استفاده از تجربیات آنها گام بردارد.
ــای روز در حوزه  ــنایی و تبادل فناوری ه ــگاه آش ــدف اصلی برگزاری این نمایش ه
ــکوفایی هرچه بیشتـــر شرکت های  ــد و ش اطالعات و ارتباطات، ایجاد زمینه رش
ــرفت های انجام شده در حوزه  ــرمایه گذاری های کالن و شناساندن پیش داخلی، س
ــرکت های حاضر در نمایشگاه تلکام بوداپست هم به ارائه  جدیدترین  ICT است. ش
 ،)IoT(  ــیاء تکنولوژی های روز دنیا با محوریت هوش مصنوعی  )AI(، اینترنت اش
ــبکه  همـراه  ــل پنجم ش بالکچین  )Blockchain(، بیگ دیتا )Big Data( و نس

)5G( پرداختند.

   گردآوری شرکت های دولتی و خصوصی کشورمان در پاویون ملی ایران
ــازمان تنظیم مقررات و  ــت با حضور »س ــگاه تلکام بوداپس پاویون ملی ایران در نمایش
ــرکت های »کارخانجات مخابراتی ایران )ITMC(«، »فناوری  ارتباطات رادیویی« و ش
اطالعات و ارتباطات مهیمن«، »اتصال صنعت میانه )ESM(« »دانش مان اینترنت اشیاء 
 ITU و »ابراروان«، توسط »سیتنا« به عنوان نماینده نمایشگاه های »)IoTAcademy(
در ایران و با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و سندیکای صنعت مخابرات ایران  برگزار شد.

   توزیع ویژه نامه  انگلیسی پاویون ملی ایران در نمایشگاه 
هم زمان با برگزاری نمایشگاه تلکام بوداپست مجارستان و برپایی پاویون ملی ایران در 
این نمایشگاه، ویژه نامه  انگلیسی سیتنا نیز در بخش های مختلف این نمایشگاه توزیع و 

در اختیار مخاطبان قرار گرفت.

   بازدید سفیر ایران در مجارستان از توانمندی های شرکت های پاویون
ــفیر جمهوری اسالمی ایران در مجارستان به همراه علیرضا  غالمعلی رجبی یزدی، س
نوروزی، رایزن اقتصادی سفارت، در روز نخست برپایی نمایشگاه ضمن حضور در پاویون 
ملی ایران و بازدید نزدیک به چهار ساعته از شرکت های حاضر در پاویون ایران، با مدیران 

شرکت های دولتی و خصوصی حاضر در پاویون ایران به بحث و تبادل نظر پرداخت.

در این دیدار سفیر ایران در مجارستان پیرامون زمینه های همکاری با شرکت های ایرانی 
برای توسعه  بازارشان در اروپا و به خصوص کشور مجارستان، به صحبت نشست.
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   گالیه از سکوت ITU در مواجهه با تحریم های تحمیلی به شرکت های ایرانی 
در سومین روز نمایشگاه هم هولین ژائو، دبیرکل اتحادیه  جهانی ارتباطات و تیم همراه، 

از پاویون ملی ایران در این نمایشگاه بازدید کردند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات آذربایجان هم ضمن دعوت از شرکت های ایرانی 
برای حضور در نمایشگاه باکوتل، پیرامون نحوه  گسترش همکاری های شرکت های ایرانی 

با اپراتورهای آذربایجانی ابراز تمایل کرد.

   دعوت وزارت ارتباطات آذربایجان از شرکت ITMC برای حضور در بازار 
آذربایجان

 معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات آذربایجان در بازدید خود همچنین پیرامون 
گسترش همکاری های »شرکت کارخانجات مخابراتی ایران« )ITMC( با اپراتورهای 

آذربایجانی ابراز تمایل کرد.

ــرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی حاضر در پاویون ایران ضمن ارائه   مدیران ش
گزارشی از توانمندی هایشان در حوزه  ICT، از مشکالت تحمیل شده به شرکت های 
ایرانی پس از تحریم های آمریکا برای حضور در بازار بین الملل سخن گفتند و از سکوت 
اتحادیه  جهانی ارتباطات در مواجهه با تحریم های تحمیلی به شرکت های ایرانی ابراز 

گالیه کردند.

دبیرکل اتحادیه  جهانی ارتباطات هم ضمن ابراز خرسندی از حضور ایران در نمایشگاه 
امسال، سطح کیفی شرکت های حاضر در پاویون ایران را مطلوب دانست و تاکید کرد که 
ضمن مذاکره با وزرای ارتباطات حاضر در اجالس، زمینه  تعامل هرچه بیشتر شرکت های 

ایرانی در سطح بین المللی را فراهم خواهد کرد.

   گسترش همکاری های شرکت های ایرانی با اپراتورهای آذربایجانی 
ــاوری اطالعات آذربایجان و تیم همراه هم  ــر ولی زاده، معاون وزیر ارتباطات و فن المی
ــرکت ها و  ــگاه بازدید کرد. در این بازدید، مدیران ش از پاویون ملی ایران در این نمایش
سازمان های دولتی و خصوصی حاضر در پاویون ایران، گزارشی از توانمندی هایشان در 

حوزه  ICT ارائه دادند.

ــرکت کارخانجات مخابراتی ایران« )ITMC( در  المیر ولی زاده، ضمن بازدید از غرفه  »ش
پاویون ایران در نمایشگاه تلکام بوداپست و آشنایی با دست آوردهای این شرکت در حوزه  
محصوالت کشاورزی و پاور، از این شرکت دعوت کرد تا در بازار کشور آذربایجان حضور یابد.

NB-IoT  با آذرسل در زمینه ESM تفاهم برای همکاری شرکت   
المیر ولی زاده، ضمن بازدید از غرفه  شرکت اتصال صنعت میانه )ESM( در پاویون ایران 
در نمایشگاه تلکام بوداپست و آشنایی با دست آوردهای این شرکت در حوزه  IoT از این 
 NB-IoT  شرکت دعوت کرد تا در زمینه  انتقال تجربیات در حوزه  پیاده سازی شبکه

با  اپراتور آذرسل همکاری کند.

ــرکت ESM نمونه ای از  ــیه  این بازدید، مهندس محمد جابری مدیرعامل ش در حاش
دستگاه اندازه گیری و تست پوشش NB-IoT را که توسط واحد R&D این شرکت 
طراحی و تولید شده است را در اختیار معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات آذربایجان 
قرار داد و در خصوص آموزش کارشناسان برای استفاده از این دستگاه در شبکه  اپراتوری 

آذرسل ابراز آمادگی کرد.
ــرکت ESM مجری پروژه  اعالم حریق جنگل های گلستان، از سال  گفتنی است؛ ش
۱۳۹۳ با تمرکز بخش R&D بر روی اینترنت اشیاء موفق به توسعه  راهکارهای مبتنی 
بر IoT شده است. دستگاه تست پوشش NB-IoT با استفاده از ماژول طراحی شده 
ــده و قابلیت انجام همه  تست های الزم و آنالیز گزارش  ــط این شرکت ساخته ش توس
های نرم افزاری برای پیاده سازی شبکه  NB-IoT را دارد. این دستگاه مورد استفاده  
ــبکه  NB-IoT و همچنین شرکت های ارائه دهنده   اپراتورهای در حال راه اندازی ش

سرویس های مبتنی NB-IoT، می باشد.
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حضور امسال پاویون ایران در نمایشگاه  ITU بوداپست، بهترین بود
دبیرکل اتحادیه  بین المللی مخابرات:

مدل ممتاز حضور پاویون ایران در منایشگاه مجارستان، الگویی برای سایر کشورهاست

دبیرکل ITU پیرامون حضور ایران در نمایشگاه تلکام بوداپست، گفت: امسال پاویون 
ایران تنها به حضور غرفه داران بسنده نکرد و با مدل ممتازی که برای حضور ارائه داد 
این پیام را به کشورهای دیگر ارائه داد که کشورهای در حال توسعه چه کارهای موثری 

را می توانند در حوزه ی ICT انجام دهند.
»هولین ژائو« در حاشیه  بازدید از پاویون ایران در نمایشگاه ITU تلکام بوداپست، اظهار 
داشت: حضور امسال ایران در مقایسه با سال های اخیر از نظر طراحی و سازه  پاویون و 

همین طور حضور موثر شرکت های ایرانی بهترین بود.
ــرکت ITMC که یک کارخانه ی  ــندی بود که ش وی ادامه داد: برای بنده جای خرس

تولیدی تجهیزات مخابراتی ملی است را در بین شرکت کنندگان پاویون ایران دیدم.
دبیرکل ITU خاطرنشان کرد: این موضوع بسیار حائز اهمیت است که کشورهای 

 ICT  ــعه با عرضه  توانمندی ها، می توانند کارهای زیادی را در حوزه در حال توس
ــورها هم نشان دهند که آنها هم  ــایر کش انجام دهند و به عنوان مدلی خوب به س

می توانند با اتکا به توانمندی های خود کارهای زیادی انجام دهند.
ــگاه های  ــال های آتی نمایش ــنهاد به ایران برای حضور در س »هولین ژائو« در پیش

ITU، گفت: ما به دنبال ترغیب ایران برای حضور در رویداد سال آینده هستیم.
وی افزود: متوجه شدم که برگزارکننده  پاویون ایران با مشکالت زیادی برای حضور 
در رویداد امسال مواجه شـــد و بنده از این بابت بسیار متاسفم و ما تمام تالشمان 

را خواهیم کرد که برای حضور در رویدادهای آتی دچار مشکل نشویـــد.
دبیرکل اتحادیه بین المللی مخابرات، گفت: امیدوارم که ما همکاری های بیشتری با 

ایران برای حضور در رویدادهای متنوع آتی داشته باشیم.

   امضای تفاهم نامه  همکاری IoT Academy با ITU در حوزه  نوآوری و 
کارآفرینی

ــگاه ITU Telecom World ۲۰۱۹، تفاهم نامـــه  همــکاری  در حاشیه  نمایش
IoT Academy با ITU در حوزه  نوآوری و کارآفرینی به امضاء رسید.

ــه از اعضای پاویون ایران در  ــیاء ک  در این تفاهم نامه همکاری، آکادمی اینترنت اش
ــتان بود، به عنوان پارتنر ITU و یکی از بازیگران اصلی در  ــگاه تلکام مجارس نمایش
حوزه  نوآوری و کارآفرینی برای فناوری های نوظهور به ویژه اینترنت اشیاء در سطح 

جهانی و در پنج قاره به ارایه  خدمات مختلف مورد انتظار و توافق شده می پردازد.
 ITU Academia Member این جایگاه جدید به پشتوانه  دارا بودن جایگاه های قبلی
ــیاء از  و ITU Center of Excellence و فعالیت های اثربخش آکادمی اینترنت اش

نظر ITU و پس از ارایه  گزارش فعالیت های انجام شده  آکادمی اینترنت اشیاء توسط 
ــده  ــرکل ITU در بازدید حضوری از پاویون ایران حاصل ش ــس آکادمی به دبی رئی

است.

   ارایه  خدمات آکادمی اینترنت اشیاء در 20 کشور آفریقایی
فعالیت ها و خدمات آکادمی اینترنت اشیاء به عنوان یکی از بازیگران اصلی اینترنت 
 ITU Telecom World ــف در ــورهای مختل ــیاء در ITU، مورد توجه کش اش
۲۰۱۹ بوداپست قرار گرفت.طی تفاهم صورت پذیرفته میان آکادمی اینترنت اشیاء 
ــور آفریقایی، به زودی خدمات مختلف آکادمی اینترنت اشیاء در  و مجموعه ۲۰ کش
ــترده ارایه می گردد. در این راستا آکادمی اینترنت اشیاء با  قاره آفریقا به صورت گس

همکاری ITU هفت خدمت اصلی خود را در قاره آفریقا ارایه خواهد کرد.
 ITU این تفاهم همکاری با توجه به سوابق ارزشمند قبلی و دارا بودن جایگاه هــای
ــد  ــگاه جدی Academia Member و ITU Center of Excellence و جای

نوآوری و کارآفرینی آکادمی اینترنت اشیاء در ITU حاصل شده است.

   ایرانی ها در بین منتخبان برتر نمایشگاه ITU مجارستان قرار 
گرفتند

نمایشگاه  ITU Telecom World مجارستان پس از چهار روز میزبانی از شرکت 
کنندگان به کارش پایان داد و از »سیتنا« در حوزه  مجریان برتر پاویون های کشورها، 
ــرکت فناوری  ــگاه و از »ش ــرکت ITMC« در بخش غرفه های فعال نمایش از »ش
اطالعات و ارتباطات مهیمن« نیز به عنوان شرکت منتخب اول در بین SMEها در 

حوزه  بهره گیری نوآورانه از ICT تقدیر شد.
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   »سیتنا« در بین مجریان برتر پاویون های کشورها

 در حوزه  تقدیر از مجریان برتر پاویون های کشورها، از »سیتنا« تقدیر شد و نمایندگان 
سیتنا از دبیرکل ITU لوح تقدیر دریافت کردند.

 قابل ذکر است سیتنا در نمایشگاه ITU بوسان کره جنوبی در سال ۲۰۱7 هم در بین 
مجریان برتر پاویون های کشوری قرار گرفت و لوح تقدیر از دبیرکل دریافت کرد.

   ITMC در بین غرفه های منتخب فعال نمایشگاه

پروژه  منتخب اول در بین طرح های SMEهای حاضر در نمایشگاه تلکام بوداپست در 
ــوزه  بهره گیری نوآورانه از ICT انتخاب و مورد تقدیر دبیرکل ITU قرار گرفت که  ح
برای نخستین بار شرکتی ایرانی در این حوزه در نمایشگاه های ITU به این مرحله راه 

یافته است.

 ITU تقدیر سفیر ایران در مجارستان از منتخبان ایرانی  در نمایشگاه   
بوداپست 

 با پایان یافتن نمایشگاه ITU Telecom World ۲۰۱۹ پس از چهار روز به میزبانی 
کشور مجارستان و حضور تیم ایرانی در میان منتخبان این رویداد بین المللی، غالمعلی 
رجبی یزدی، سفیر جمهوری اسالمی ایران در مجارستان، با دعوت از منتخبان ایرانی 
در محل سفارت ایران از آنها تقدیر کردند و این موفقیت را به تیم ایرانی حاضر در این 

رویداد بین المللی تبریک گفت.

   تاکید مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی بر حضور موثر 
شرکت های دانش بنیان ایرانی در نمایشگاه 

مرضیه شاوردی، مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در رابطه با حضور شرکت های 
دانش بنیان در پاویون ملی ایران در نمایشگاه  ITU Telecom World امسال  ، گفت: 
ــران )ITMC(«، »فناوری  ــات مخابراتی ای ــرکت دانش  بنیان »کارخانج ــه ش س
اطالعات و ارتباطات مهیمن« و »اتصال صنعت میانه« با حمایت بالعوض صندوق 
ــدند که دست آوردهای مطلوبی به  ــکوفایی در این نمایشگاه حاضر ش نوآوری و ش

همراه داشتند.

 در همین حال، »شرکت کارخانجات مخابراتی ایران )ITMC(« از پاویون ایران هم در 
بخش غرفه های فعال، مورد تقدیر دبیرکل ITU قرار گرفت و دکتر عبدالرضا رضوانی 

مدیرعامل ITMC از دبیرکل ITU لوح تقدیر دریافت کرد.

   شرکت مهیمن منتخب اول در بین SMEهای حاضر در نمایشگاه 

ــده توسط شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات مهیمن با بررسی هیات   پروژه  ارائه ش
ــوی شرکت های مختلف، به عنوان  ــده از س داوران، از میان بیش از ۱5۰ طرح ارائه ش
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دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی:
پیشی گرفنت مشاغل از دانش در حوزه  سایربی

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: امروز دچار میرایی رشته ها شده ایم که به دنبال آن دانش ها و مشاغل تغییر می کنند و در نتیجه آن، امروزه در حوزه سایبری 
مشاغل از دانش پیش افتاده  اند و هنوز علوم پابه  پای آن رشد نکرده اند.

سعیدرضا عاملی در نشست »تعامل علوم انسانی و مهندسی« که با حضور دکتر رضا 
داوری اردکانی رییس فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران و دکتر رضا فرجی دانا 
رییس انجمن علمی آموزش مهندسی در محل فرهنگستان علوم برگزار شد، ضمن بیان 
ــته  ای و دو  این مطلب، ضمن تاکید بر موضوع دانش یکپارچه و همکاری های بین رش
فضایی شدن علوم مهندسی و علوم انسانی به آرای استوارت هال، نظریه  پرداز فرهنگی 
ــئله خواب ناآرام بشری و بیداری آشفته اشاره کرد و اظهار داشت: در این  پیرامون مس
زمینه باید ببینیم علم چقدر بلوغ پیدا کرده و عدم آشتی علوم موجب این خواب ناآرام 

و بیداری آشفته شده است.

  نگاه تک رشته  ای منتهی به فشار انسانی شده است
وی افزود: نگاه تک رشته  ای منتهی به فشار انسانی شده است و ایجاد نگاه توسعه پایدار 
در جهان به دلیل نگاه تک  بعدی به علم بوده است ضمن آنکه در توسعه صنعتی انسان ها 

دچار آزار و اذیت شدند.
ــورای عالی انقالب فرهنگی خاطرنشان کرد: زمانی که علوم انسانی از محاسبات  دبیر ش
الگوریتمی دور می شود، جدا افتادگی زیادی در فهم انسان به وجود می آید و در نتیجه آن 

آزار و اذیت انسانی به وجود می  آید.

  دانش مهندسی، دانش برتر در جهان و توسعه شهرسازی و صنعت 
مدیون دانش مهندسی است

وی افزود: دانش مهندسی، دانش برتر در جهان بود و توسعه شهرسازی و صنعت با علوم 
مهندسی اتفاق افتاده است چنانکه عدم توجه به علوم انسانی در این زمینه موجب برخی 

اختالالت شده است.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با اشاره به سخنان یکی از اندیشمندان غرب )شارما 
۲۰۱۳( پیرامون نبود رابطه بین علوم انسانی و مهندسی به طور سنتی گفت: آکادمی 
مهندسی آمریکا تأکید می کند مهندسین امروز در جامعه باید افرادی باشند که عالوه بر 
ریاضیات و علوم با مهارت های خالقانه نیز آشنایی داشته باشند و یکی از شاخص های 

ارزیابی مهندسی، میزان آشنایی مهندسان با اقتصاد و جامعه است.
وی ادامه داد: امروزه در جهان پیوند میان فناوری با علوم و بخش های اجتماعی - به طور 

خاص در فناوری سایبر- اتفاق افتاده است.
دکتر عاملی یادآور شد: امروز در محیط دوم و فضای مجازی تمامی علوم با این حوزه 
گره خورده اند و دانش های ترکیبی نیز ظهور کرده اند و ناگزیریم به سمت علوم میان  

رشته  ای حرکت کنیم.

  در حوزه سایبری مشاغل از دانش پیش افتاده اند
وی افزود: امروز دچار میرایی رشته ها شده ایم که به دنبال آن دانش ها و مشاغل تغییر 
می کنند و در نتیجه آن، امروزه در حوزه سایبری مشاغل از دانش پیش افتاده اند و هنوز 

علوم پابه  پای آن رشد نکرده  اند.

  امروز دانش یکپارچه فضای ذهن را به عینیت مجازی تبدیل کرده است
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با تاکید بر اهمیت یافتن فضای دوم در جهان امروز 
گفت: فضای دوم؛ فضای ذهن و معرفت است که امروز دانش یکپارچه فضای ذهن را به 

عینیت مجازی تبدیل کرده است.
دکتر عاملی یادآور شد: تحول علوم مدیون تحوالت پارادایمی در علوم است و پارادایم ها 
هستند که علوم را تغییر می دهند چنانچه پیشرفت علم به تعبیر کوهن حاصل جابه 
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اساس��اً علم یک جریان آزاد فهم اس��ت و دانش رشته ای 
علم تک مسیر است که فراموشی واقعیت های پیرامونی 
را به وجود می  آورد و دانش بین رش��ته ای توان سازگاری 

با همه علوم را دارد.

 جایی انقالبی علوم است.
وی با اشاره به چهار پارادایم ناظر بر علوم اظهار داشت: پارادایم علوم تجربی آنقدر قوی 
بود که توانست چند مرحله پایدار بماند و البته خصوصیت این علوم ابطال  پذیری و عدم 

قطعیت است که در درون آن وجود دارد.
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران ادامه داد: در این میان علوم مهندسی به تعبیر برخی 
اندیشمندان شرافت خاصی داشته است و با توجه به نگاه سیستمی و محاسباتی از ابطال 
پذیری کمتری برخوردار بوده است.وی خاطرنشان کرد: در پارادایم چندرشته  ای، جفری 
بنینگتون می گوید »بین« در اینجا به معنای پیوند دو حـــوزه با یکدیگــر است و میــان 

 رشته  ای  ها برای درک مرتبه علوم به وجود آمد.

  مجال تفکر در قدیم بیشتر از امروز بوده است
دکتر عاملی با اشاره به علمای ایران و اسالم از جمله ابوعلی سینا و تالیفات ایشان در علوم 
مختلف اظهار داشت: که این ریشه در علمای گذشته نیز داشته است و علمای قدیم چند 
دانشی بودن و ضمن برخورداری از دانش طب مثال فیلسوف، ستاره شناس و ریاضی دان 
هم بودند. دنیا بدون رسانه و ارتباطات بین شهری، مجال بیشتری برای تفکر فراهــم 
می کرد و به نظر جهان امروز جهان روزمرگی و گذران وقت در مسیر و ترافیک و حضور 

در رسانه ها شده است و مجال فراق و اندیشه را کمتر کرده است. 

  نگاه رشته ای فرد را گرفتار انزوای آکادمیک می کند
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه علم رشته  ای طبقه بندی ایجاد می کند 
و برای آن طبقه از علم نوعی ایجاد جبر ادراکی می کند، اظهار داشت: نگاه رشته ای فرد 
را گرفتار انزوای آکادمیک می کند و در واقع در علم رشته ای در جاهایی ندیدن هایی را 

ایجاد خواهد کرد.

  دانش بین رشته  ای توان سازگاری با همه علوم را دارد
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران گفت: اساساً علم یک جریان آزاد فهم است و دانش 
رشته ای علم تک مسیر است که فراموشی واقعیت های پیرامونی را به وجود می  آورد و 

دانش بین رشته ای توان سازگاری با همه علوم را دارد.

  بی نیاز از دانش رشته  ای نیستیم
ــتیم و بحث ما در اینجا ترکیب دانش ها  ــته  ای نیس وی افزود: ما بی نیاز از دانش رش
برای تحول در دانش است چرا که دانش رشته  ای علیرغم عمق دارای گسست در فهم 
است.دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: ما با دو جهان دو فضایی شده و در عین 
ــده مواجه ایم که در آن تفاوت میان واقعیت و مجاز و عینیت و ذهنیت  حال یکی ش
کم شده است.وی افزود: جهان صنعت، جهان دوم - فضای مجازی- را به شبیه سازی 
جهان اول - فضای واقعیت - کشانده است.استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران یادآور 
ــترده )Extended reality( تالش کرده تا در جهان دوم به  شد: مفهوم واقعیت گس
گونه  ای به واقعیت نزدیک شود که در آن تفاوت میان واقعیت واقعی و واقعیت مجازی 
شناخته نشود چنانکه شعار عرصه وب 5 نیز بر همین مبنا در حال شکل  گیری است.
وی ادامه داد: فضای دوم که فضایی صد درصد صنعتی و دارای قدرت خالقیتی است 
که می تواند واقعیت را تبدیل به صنعتی کند که در آن تفاوت میان مجاز و واقعیت برای 

انسان ممکن نباشد.

   منظور از شبیه سازی هستی همان یادگیری و الگوبرداری از طبیعت 
است

ــد: منظور از شبیه سازی هستی همان یادگیری و الگوبرداری از  دکتر عاملی یادآور ش
ــت و نمونه آن همان فناوری چاپ است که از رشد طبیعت و فناوری الگو  طبیعت اس
گرفته است و یا صنعت تلکس که در دوران خود صنعت عظیمی بود از طبیعت فرامحلی 
بودن ذهن الهام گرفت.وی ادامه داد: شروع جدی مبحث شبیه سازی از زمان مهندسی 
بافت آغاز شد که با آغاز جدی صنعت ترمیم و براساس فناوری بافت بدن مورد توجه 

قرار گرفت.
ــه به عنوان  ــر پارادایم دانش یکپارچ ــپس ب ــورای عالی انقالب فرهنگی س ــر ش دبی
پارادایــم جدیــد علــم و دانش تأکیــد کــرد و گفت: خاستگاه دانــش یکپارچـه  

)Integrative knowledge( مربوط به بعد از جنگ جهانی دوم است که با ایجاد 
ــعه انتخاب مورد توجه قرار گرفـــت و به  دنبـــال آن مفهـــوم  بازار رقابت و توس
ــد که در آن  )IMC )Integrative Marketing Communication ایجاد ش
بازاریابی تابع روابط و عناصر ارتباطی یکپارچه شد.وی یادآور شد: مارک تیلور در کتاب 
ــانه )Philosophy of media( از خرد ارتباطی نام برده  خود با عنوان فلسفه رس
ــت که هرچه با یک پدیده ارتباط بیشتری داشته باشیم در نتیجه درک  و معتقد اس

بهتری از آن پدیده خواهیم داشت.

  خرد  ارتباطی؛ شروع دانش یکپارچه محسوب می شود
دکتر عاملی ادامه داد: خرد ارتباطی خردی است که ما را به شناخت می رساند و شروع 
دانش یکپارچه محسوب می شود که به مرور زمان به عنوان دانش ادغامی یا دانش متکامل 
مبتنی بر پیچیده شدن مسائل علم مورد نظر قرار گرفت.وی افزود: دانش یکپارچه یعنی 
ــازمان؛ در تمامی  یک ایده در همه جا که به دنبال آن؛ پیام، تولید و ایده اصلی یک س

حوز ه های رفتاری و فعالیت  های سازمانی به صورت خالقانه مورد توجه قرار می گیرد.

  علوم انسانی در کشور ما چندان جدی گرفته نشده است
دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: واقعیت این است که در کشور ما علوم انسانی 
چندان جدی گرفته نشده است حال آنکه در کشورهای پیشرفته اساتید علوم انسانی و 
علوم اجتماعی مورد توجه ویژه  ای قرار دارند.وی افزود: در فرآیند معماری شهری وقتی 
از متخصصان علوم اجتماعی استفاده نمی شود نوعی بیگانگی هویتی میان افراد به وجود 
می آید که هم  اکنون در نسل امروزه با آن مواجهیم.دکتر عاملی تأکید کرد: اگر بخواهیم 

در علم حل اختالل کنیم، علوم بایستی با یکدیگر همکاری و تعامل داشته باشند.

  با پیشرفت علوم مهندسی نیازمند زمینه  سازی های فرهنگی و اجتماعی 
هستیم

در ادامه این جلسه دکتر عباس ملکی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف  گفت: 
علوم انسانی در حال تسهیل زندگی انسان از طریق آزاد کردن انرژی  های نهفته و 
مشابه  سازی قواعد حاکم بر طبیعت است و البته دارای نقاط قوتی چون راحت  سازی 
زندگی انسانی و همچنین نقاط ضعفی چون استفاده بیش از حد از منابع طبیعی است.

وی افزود: واژه مهندسی از »هندسه« مشتق شده است که به معنـــای »اندازه« تلقی 
می شود و امروزه با پیشرفت علوم مهندسی نیز نیازمند زمینه  سازی  های فرهنگی و 
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ــتیم و از این رو نیاز به شناخت و آشنایی با فرهنگ  های مختلف امری  اجتماعی هس
ضروری است.

   علوم مهندسی و علوم انسانی می توانند از ظرفیت های یکدیگر 
بهره برداری کنند

ــد از ظرفیت  های یکدیگر  ــانی می توانن ــی و علوم انس ملکی تأکید کرد: علوم مهندس
بهره برداری کنند و سازمان ملل نیز در یکی از کتب منتشره خود به کشورهای در حال 
توسعه توصیه هایی برای پیشرفت روابط خارجی براساس اعداد و ارقام دارد که یکی از 

مظاهر ارتباط علوم انسانی و مهندسی است.
وی یادآور شد: روش دلفی )Delphi( و قضاوت خبرگان )Expert Judgement( از 

دیگر مصادیقی است که نشان دهنده بهره برداری مهندسی از علوم اجتماعی است.
ــاره به لزوم آغاز تغییر از دانشگاه  ها و دانشکده های مهندسی گفت:  دکتر ملکی با اش
ضعف در درست  نویسی میان برخی دانشجویان و اساتید، ترجمه ضعیف متون تخصصی 
به فارسی، اشکال نگارشی در ترجمه تخصصی متون خارجی به فارسی از ضعف  هایی 

است که اکنون در دانشگاه ها با آن مواجه هستیم.
وی پیشنهاد کرد: می توان مبحث آیین نگارش فارسی را به عنوان درس پایه در تمامی 
رشته ها و اخالق مهندسی را در رشته های مهندسی تدریس کرد ضمن آنکه می توان 
مباحثی چون روان شناسی، تاریخ زبان فارسی، نقاشی، خوشنویسی، ادبیات معاصر ایران 

و... را به عنوان دروس عمومی اختیاری در رشته  های دانشگاهی ارائه داد.
ــان نیاز دارند که برای تصمیم گیری مسئوالنه، با امور فرهنگی و  ملکی افزود: مهندس

سیاسی و اجتماعی بیشتر آشنا شوند.

  برای پیشرفت تکنولوژی نیازمند یک بستر فرهنگی و زمینه اجتماعی 
هستیم

در ادامه این جلسه دکتر رضا داوری اردکانی با اشاره به سخنان دکتر عاملی و دکتر ملکی 
گفت: مبحث وحدت میان علوم در تعابیر دکتر عاملی و ارتباط میان رشته  های مهندسی 
و علوم انسانی در تعابیر دکتر ملکی هر دو ناظر بر این بحث است که علم نظام می خواهد و 

مسئله این نیست که به علوم انسانی صرفاً گوشه  ای بدهیم تا فقط وجود داشته باشد.
وی افزود: تکنولوژی امروزی یک فرهنگ دیگری دارد که این مشکل از زمان تأسیس 
دارالفنون گریبانگیر ماست و برای ورود و پیشرفت تکنولوژی نیازمند یک بستر فرهنگی 

و زمینه اجتماعی هستیم.
عضو پیوسته فرهنگستان علوم گفت: نظام علم را بایستی همچون یک ارگانیسم دید 
ــاس یک نظام مدون به نام نظام علم با یکدیگر ارتباط و هم  که تمامی اجزای آن براس

راستایی هستند.
ــانی وقتی به خوبی محقق  ــی و علوم انس وی افزود: وحدت نظام علم و ارتباط مهندس

خواهد شد که به فکر نظام مدون علم باشیم.
ــی؛ توسعـــه فلسفـه در  ــی آموزش در برابر آموزش مهندس توجه به مبحث مهندس
ــگاه ها، توجه به آموزش مهارت نگارش در میان دانشجویان دانشگاه ها، توجه به  دانش
مبحث اخالق مهندسی )Professional Ethic(، تربیت مربیان در مقاطع مختلف 

تحصیلی، بی انگیزگی دانشجویان با استعداد، لزوم ارائه راهکارهای پیاده  سازی دانش 
 Implementation of یکپارچه در فضای دانشگاهی کشور، توجه به مقوله محوری
Science با نگاه به ظهور ردپای علم در عملکرد افراد، توجه به مقوله حکمت محوری 
و بنیان  های دانشی حکمای اندیشه اسالمی و ایرانی از قبیل خواجه نصیرالدین طوسی 
و ... از مواردی بود که در این جلسه به آن اشاره شد و همچنین تأکید شد که میان سه 
حیطه آموزشی شامل دانش، توانش و نگرشی، در کشور ما بیشتر بر روی دانش تمرکز 

شده و مقوالت مهارتی و نگرشی چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
ــه دکتر عاملی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی خاطرنشان کرد:  در پایان این جلس
تجربه دانشگاه اموری)Emory( آمریکا که تحقیقات دانشگاهی آن بین سال های ۱۹78 
ــت، بعد از 8 سال مطالعه و ارزیابی بین  ــته اس ــد داش تا ۱۹۹۳ حدود ۴5۰ درصد رش
رشته ای، موفقیت علمی را مدیون تا امر دانسته است:  یکی هدفمند شدن علم و دیگری 
ــی بزرگوارانه و کریمانه که مربوط به اخالق علمی  و  ــا راهنمائ gentle guidance  ی
نوع رابطه بین اندیشمندان است. ما باید همدیگر را به رسمیت بشناسیم و علم را درجه 

بندی نکنیم و هم رشته ها را مهم و محترم بدانیم.

  منبع سازگاری، عقل و علم و میوه آن توانایی حل مساله است
ــت درک  ــازگاری علم؛ که جمع  بندی قابل توجهی اس وی افزود: برای درک مفهوم س
ــت و این سازگاری است که منبع آن عقل و علم و  ــازش و سازگاری اس تفاوت بین س
ــاله است، در حالیکه منبع سازش جهل و میوه آن چاپلوسی  میوه آن توانایی حل مس
و کرنش های جاهالنه است.دکتر عاملی در پاسخ به اینکه چگونه می توان نگرش ها را 
تغییر دارد: بر تاثیر آگاهی و همچنین توجه به حوزه ناخودآگاه تاکید و گفت: با قدرت 
ــانه ها، ناخودآگاه امروزه حوزه تأثیر بیشتری را نسبت به حوزه خودآگاه در  گرفتن رس
دست دارد و همه بنیان آن براساس احترام به فرد است که از منشأ چنین بنیانی می توان 

به تغییر در نگرش افراد دست پیدا کرد.
 )Somebody( دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی افزود: جامعه ما وارد مرحله کسی بودن
شده است  و اگر بخواهیم تغییر اجتماعی در این فضا را مدیریت کنیم باید کسی بودن 

آن را درک کنیم.
وی افزود: از همین رو در شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح کرده  ایم که بایستی به 
شکل قوی تری به سراغ ذی نفعان برویم و ذی  نفعان  با ارائه الیحه و دفاع از آن در صحن 
ــارکت و همکاری  ــورای عالی انقالب فرهنگی در تصویب قوانین مربوط به خود مش ش

داشته باشند تا آن روحیه کسی بودن تقویت شود.

نظام علم را بایس��تی همچون یک ارگانیس��م دید که 
تمامی اجزای آن براس��اس یک نظام مدون به نام نظام 

علم با یکدیگر ارتباط و هم راستایی هستند.
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داخل گود

بررسی قابلیت های همکاری سیستم اینرتنت اشیاء و ترکیب آن 

ICT با شبکه های اجتامعی در پژوهشگاه

کارگاه های »قابلیت های همکاری سیستم اینترنت اشیا« و »شبکه های اجتماعی اینترنت 
 ICT اشیا« به ریاست دکتر محمدرضا میرصراف شهریورماه جاری در محل پژوهشگاه

برگزار شد.
در روز نخست کارگاه های »گروه مطالعاتی ۲۰«  قابلیت های همکاری سیستم اینترنت 

اشیاء و ترکیب آن با شبکه های اجتماعی بررسی شد.
میرصراف در خصوص کارگاه های روز نخست عنوان کرد: معاونت آموزش پژوهشگاه با 
تشکیل گروه مطالعاتی ۲۰، تصمیم به بررسی و تحقیق پیرامون شهر هوشمند و اینترنت 
اشیا گرفت و اکنون حدود 5 ماه است که فعالیت هایی در حوزه استانداردهای این گروه 

مطالعاتی صورت گرفته و جلساتی برگزار شده است.
وی افزود: تا کنون ۹ جلسه با دو گروه مختلف برگزار کردیم و قرار بر این شد تا گروه 

اول در کارگاه دو روزه به ابعاد اینترنت اشیا و شهر هوشمند بپردازد
میرصراف با اشاره به یکی از موضوعات کارگاه روز نخست مبنی بر »قابلیت های همکاری 
ــیا« گفت: هدف از بررسی این قابلیت ها این است که بتوان این  ــتم اینترنت اش سیس
سیستم ها را با همکاری یکدیگر به گونه ای کاربردی کنند تا برآیند آن، به یک سیستم 
ــی، حداکثر بهره را از آن  ــده و بدون مواجه با پیچیدگی خاص ــزوده تبدیل ش ارزش اف

ببرند.
ــتم اینترنت  ــی قابلیت های همکاری سیس وی در همین خصوص به 5 جنبه از بررس
اشیا اشاره و اظهار کرد: جنبه های انتقال، نحوی، کارکردی، سیاست گذاری و رفتار، از 

مواردی بود که در بررسی این قابلیت ها از آنها استفاده شد.
میرصراف همچنین به موضوع دوم این کارگاه مبنی بر »شبکه های اجتماعی اینترنت 
ــاره و عنوان کرد: این موضوع به عنوان یک طرح واره، ترکیبی از شبکه های  ــیا« اش اش
اجتماعی و اینترنت اشیا است که امکانات سرویس دهی اینترنت اشیا و قابلیت های 

امنیت و دسترسی را افزایش می دهد.
ــه کار کنیم و کاربران  ــتم به ما آموزش می دهد که چگون ــد کرد: این سیس وی تاکی
ــیای خود یا حتی با اشیای دیگران ارتباط داشته  با شبکه های اجتماعی بتوانند با اش

باشند.
ــتمی را فراهم می کنیم،  ــت که وقتی ما سیس به گفته میرصراف، نکته مهم این اس

جنبه های ارتباطی اینترنت اشیا را در آن بررسی کنیم اما هنوز جنبه ارتباطی اشیا با 
افراد در جوامع یا گروه های مختلف بررسی نشده اند.

میرصراف همچنین به نمونه های اجرا شده از اینترنت اشیا اشاره و خاطرنشان کرد: در 
ایران فعالیت های خوبی انجام شده که می توان به پروژه کنتورهای هوشمند یا خدمات 

پزشکی و حتی سنسورهای هوشمند آبیاری محصوالت کشاورزی اشاره کرد.
ــترده است و دانشجویان هم  ــیار گس ــم انداز این حوزه بس وی گفت: افق کاری و چش
ــتم ها، آینده  ــان می دهند لذا باید در خصوص این سیس عالقمندی زیادی به آن نش

نگر باشیم.
میرصراف افزود: اگر بتوانیم شبکه های اجتماعی را با خانه های هوشمند ترکیب کنیم، 
به فناوری جدیدی می رسیم که در نهایت ما را با آینده ای روشن و جا افتاده در حوزه 

اینترنت اشیا، روبرو می کند.
وی در پایان به نمونه هایی که در همین خصوص برای تحقیقات پیرامون اینترنت اشیا 
انجام شد، اشاره و اظهار کرد: ما در یک نمایشگاه نقاشی، نمونه ای از اینترنت اشیا را 
روی تابلوهای یک گالری اجرا کردیم که در نهایت اعالم می کرد کدام نقاشی بیشتر از 

سایر نقاشی ها، دیده شده است.

طرح »مگاسیتی«ها همزمان با هوشمندسازی و رشد جمعیت شهری
در روز دوم کارگاه های »گروه مطالعاتی۲۰« که شهریورماه جاری در محل پژوهشگاه 
ــد، موضوعات »زیرساخت های کلی برای شهر هوشمند« و »شاخص  ICT برگزار ش
ــمند« مورد بحث و بررسی قرار  ــهرهای پایدار و هوش ــنجش عملکردی KPI ش س

گرفت.
مهندس بابک معصوم پور مجری کارگاه »زیرساخت های کلی برای شهر هوشمند« 
ضمن ارائه تعریفی از زیرساخت های استاندارد شهری، گفت: زیرساخت های شهری 
عبارتند از زیرساخت هایی که مردم برای به دست آوردن منابع از آن استفاده می کنند 

که این زیرساخت ها به دو دسته کلی فیزیکی و اجتماعی تقسیم می شوند.
ــامل موارد زیست محیطی، آب رسانی و  ــاخت های فیزیکی ش وی ادامه داد: زیرس
زه کشی، حمل و نقل و ... و زیرساخت های اجتماعی شامل سرویس های اجتماعی 
ــت که هر دو  ــرگرمی اس ــازی، رفاه و ورزش و س مانند مدیریت، آموزش، فرهنگ س

زیرساخت، قابلیت دیجیتالی شدن دارند.
ــاخت های مورد نیاز شهری گفت: در  ــتر پیرامون زیرس معصوم پور در توضیح بیش
ــاخت هایی که به آنها اشاره شد، زیرساخت های اساسی از جمله  زیرمجموعه زیرس
انرژی، آب رسانی و زه کشی، حمل و نقل، پست و مخابرات و زیست محیطی وجود 

دارد که جزئیات را به تفصیل مطرح کرده است. 
به عنوان مثال آیتم های جاده ای، ریلی، آبی و هوایی در زیرساخت حمل و نقل مورد 
بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی برای هر زیرساخت ارائه شده است که توســط آن 

می توان به شهر هوشمند رسید.
ــد، بهبود زیرساخت شهری از طریق  ــی ش وی تاکید کرد: در تمام مواردی که بررس
ICT قابل انجام است و با گسترش فناوری اطالعات می توان زیرساخت ها را با شهر 

هوشمند تطبیق داد.
ــمند اشاره و اظهار  ــاخص های زیرساخت شهر هوش ــگر در ادامه به ش این پژوهش
ــمند، کنترل از راه دور،  استفاده از GIS که اغلب مربوط به  ــبکه های هوش کرد: ش
شهرهای حاضر در موقعیت ساحلی است، استفاده از SCADA و مدل ها و ابزارهای 

بهینه سازی، از شاخص های اصلی مورد بررسی در نمونه های اجرا شده بودند.

   نامگذاری شهرهای پایدار و هوشمند تحت عنوان »مگاسیتی«
 KPI ــلیمی کوچی مجری کارگاه »شاخص سنجش عملکردی مهندس فهیمه س
ــمند« نیز در ادامه کارگاه های روز دوم گروه مطالعاتی ۲۰،  ــهرهای پایدار و هوش ش
گفت: افزایش آگاهی و نگرانی درباره مسائل زیست محیطی و پیشرفت فناوری باعث 

شد تا بشر به مرور زمان به هوشمندسازی شهرها بیاندیشد.
وی با اشاره به مفهوم شهرنشینی، شهرها را خانه های هر فرد عنوان کرد و افزود: در 
ــال ۲۰۰8 جمعیت شهری بیشتر از مناطق غیرشهری بود و پیش بینی شده که  س
ــهرها باشند و این در حالی است که ۲ درصد  8۰ درصد از جمعیت کره زمین در ش

مساحت کره زمین در شهرها هستند.
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 SSPA در ساخت ICT موفقیت پژوهشگاه
با راندمان باال

ــت،  ــلیمی کوچی با بیان اینکه در حال حاضر جمعیت کره زمین رو به افزایش اس س
خاطرنشان کرد: افزایش جمعیت شهرها باعث رشد شهرها می شود و این مساله به ویژه 
در شهرهایی که بین 5 تا ۱۰ میلیون جمعیت دارند، نمود بیشتری دارد؛ به گونه ای که 

به آنها »مگاسیتی« گفته می شود.
این پژوهشگر در ادامه با طرح سوالی مبنی بر چگونگی حفظ پایداری شهرها، گفت: 
با ایجاد ثبات در مواردی که استاندارد شهری محسوب می شوند، می توان به پایداری 
رسید؛ به عنوان مثال استفاده حداقل از منابع و تولید پایین زباله، می تواند شهر را به 

سطحی از پایداری برساند و لقب شهر هوشمند را به خود بگیرد.
ــد، شهری  ــاره ش وی تصریح کرد: همچنین همانگونه که در کارگاه قبلی به آن اش
 ICT هوشمند است که از زیرساخت های ارتباطات و فناوری اطالعات استفاده کند و

نقش مهمی در آنها ایفا می کند.

  هوشمندسازی شهرها در فهرست اولویت های سازمان ملل
سلیمی از توجه سازمان ملل به شهرهای هوشمند اشاره کرد و یادآور شد: این سازمان یکی 
از مباحث اهداف توسعه پایدار را به شهرهای هوشمند اختصاص داده و در فهرست ۱7 گانه 

اهداف خود، شهرهای هوشمند را در ردیف یازدهم تعریف کرده است.
وی به تعریف شهر پایدار و هوشمند از دیدگاه اتحادیه بین المللی مخابرات )ITU( اشاره 
کرد و افزود: این اتحادیه، شهری را هوشمند نامیده است که از فناوری اطالعات استفاده 
می کند تا کارایی سرویس های شهری را افزایش داده و به دنبال آن، سرویس ها و امکانات 

شهری را ارتقا دهد. 
سلیمی به کاربرد استفاده از KPI اشاره و عنوان کرد: نحوه جمع آوری داده ها، استانداردها، 
اشکال های موجود در آن و راهکار برای بهبود آن را می توان از کاربردهای KPI برشمرد 
که با ساختارهای مختلف اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی و فرهنگی مورد بررسی قرار 
گرفت. به گفته سلیمی، بیش از 5۰ شهر این شاخص ها را اندازه گیری کردند که از کشور 

ما، مشهد برای دوره آزمایشی انتخاب شد.
وی در پایان اظهارات خود مسکو را به عنوان نمونه موفق از شهر هوشمند نامید و گفت: این 
شهر با ۱۲ میلیون نفر جمعیت، به عنوان بزرگترین شهر اتحادیه اروپا، در بازه زمانی ۲۰۱۱ 
تا ۲۰۱8، فرآیند هوشمندسازی را انجام داد و گزارش آن را به منظور سنجش کیفیت 
هوشمندسازی، به اتحادیه بین المللی مخابرات ارائه کرد؛ نکات انگیزشی برای گرایش به 
شهر هوشمند توسط مردم مانند پارکینگ رایگان، دسترسی آسان به سرویس های حمل 
و نقل مانند uber یا پرداخــت الکترونیکی بــا امکاناتی مانند مچ بند همــراه، توسط 

شهــرداری این شهــر انتخاب شد.

 افزایش جمعیت ش��هرها باعث رشد شهرها می شود و این 
مساله به ویژه در شهرهایی که بین ۵ تا ۱0 میلیون جمعیت 
دارند، نمود بیشتری دارد؛ به گونه ای که به آنها »مگاسیتی« 

گفته می شود.

دکتر رقیه کریم زاده مجری پروژه »طراحی و ساخت تقویت کننده SSPA با راندمان باال« 
در خصوص این پروژه گفت: تقویت کننده های توان، مهمترین بخش مداری موجود در 
انواع سیستم های مخابراتی همانند تلفن های بی سیم و موبایل، تجهیزات ایستگاه زمینی، 

شبکه بی سیم محلی، ارتباطات نقطه به نقطه رادیویی، VSAT و ... هستند.  
ــده های ارزان  ــتم ها نیاز به تقویت کنن ــن تاکید بر اینکه غالب این سیس وی ضم
ــای نیمه هــادی  ــرد: تقویت کننده ه ــاال دارند، اظهــار ک ــا قابلیت اطمینان ب و ب
)SSPA)Solid State Power Amplifier دسته ای  از تقویت کننده های توان 
با تکنولوژی ساخت متفاوت، هستند که می توانند نیازهای فنی مورد نیاز را برآورده کنند.
کریم زاده با اشاره به دلیل انجام تحقیقات در حوزه SSPAها خاطرنشان کرد: در حال 
حاضر سهولت ساخت، قیمت پایین و ایمنی استفاده به دلیل ولتاژ پایین و جریان باال 
در SSPAها، موجب شده است که این تقویت کننده ها در سیستم های مخابراتی در 
باندهای فرکانسی X، L و C مورد استفاده قرار گیرند و جهت دستیابی به کارایی باالتر 
و همچنین مشخصات فنی مورد نیاز در فرکانس های باالتر مورد توجه پژوهشگران قرار 
گیرد. مجری پروژه تقویت کننده SSPA افزود: از طرفی، دسته دیگری از تقویت کننده ها 
با توان خروجی و راندمان باال وجود دارد که به دلیل گران بودن و کاربردهای خاص، تهیه 

آن در بازار بین المللی، فرآیند مخصوص به خود را دارد.
وی تاکید کرد: از این رو با ظهور نسل جدید ترانزیستورهای گالیوم نیتراید GaN با بازدهی 
باال در باندهای فرکانسی مختلف، امکان ساخت تقویت کننده های نیمه هادی با راندمان 
باال مطرح شد. از مزایای این تقویت کننده ها می توان به ارزان بودن، سبک و کوچک بودن 
و دسترسی آسان و همچنین روند رو به بهبود مشخصات ترانزیستورهای توان اشاره نمود.
کریم زاده ادامه داد: با بکارگیری تقویت کننده های SSPA راندمان باال در ایستگاه های 
زمینی، در مصرف توان صرفه جویی شده و همچنین خنک کاری سیستم بسیار آسان تر 
می شود. به گفته مجری پروژه تقویت کننده ، با توجه به نیاز کشور و برنامه ریزی های 
کالن در ساخت سیستم های مخابراتی، نیاز به بومی سازی طراحی و ساخت SSPA با 
راندمان باال وجود دارد.وی تاکید کرد: لذا بر اساس روند تکنولوژی ترانزیستورهای نیمه 
هادی تطبیق نیافته و نیاز کشور، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، طراحی و ساخت 

تقویت کننده های نیمه هادی با راندمان باال را در دستور کار خود قرار داده است.
ــده SSPA با راندمان  ــاخت تقویت کنن ــم زاده هدف از این فعالیت را طراحی و س کری
باال با بکارگیری ترانزیستورهای با تکنولوژی GaN به منظور استفاده در سیستم های 
مخابراتی عنوان کرد و افزود: به دنبال آن هستیم تا ضمن امکان پذیر بودن ساخت در 
ایران، راندمان باالیی داشته و سیگنال های ناخواسته ناشی از اینترمدوالسیون و اعوجاج در 
سیگنال خروجی کمی داشته باشد تا بتواند گامی به سوی رفع گلوگاه تقویت کننده توان در 

پروژه های کشور باشد؛ در همین راستا تقویت کننده ای در پژوهشگاه ساخته شد.
 GaN ساخته شده، با بکارگیری ترانزیستورهای SSPA وی یادآور شد: تقویت کننده
تطبیق نیافته دارای توان خروجی 5۰ وات و راندمان حدود ۴۰ درصد است. همچنین به 
منظور خنک سازی ترانزیستورها و عملکرد مناسب SSPA، هیت سینک و فن مناسب 

تعبیه شده است که امکان استفاده از هیت پایپ برای خنک سازی آن نیز وجود دارد.
مجری پروژه تقویت کننده در خصوص مشخصات SSPA ساخته شده گفت: این تکنولوژی 

قابل استفاده برای فرستنده های پخش همگانی، ایستگاه های زمینی و ... است.
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کاربران پیام رسان های بومی در دو سال اخیر افزایش یافتند

میزان استفاده مردم از دولت همراه چقدر است؟

ــتای جدید در دو سال اخیر به شبکه ملی اطالعات متصل شدند  بیش از 5۴۰۰ روس
و تعداد روستاهای دارای دسترسی به محتوای داخلی شبکه ملی به بیش از ۳7 هزار 

روستا رسیده است.
مهم ترین محورهای عملکرد دولت دوازدهم به مناسبت هفته  دولت اعالم شد. بر اساس 
این آمار، پیشرفت  های الیه زیرساخت شبکه ملی اطالعات حاکی از آن است که الیه 
زیرساخت شبکه ملی اطالعات مطابق سند تبیین الزامات مصوب آذرماه ۱۳۹5 شورای 

عالی فضای مجازی، 8۰ درصد تحقق یافته است.
ــبکه ثابت  ــن بنا بر این آمار، دولت در تولید 7۰ درصد تجهیزات مورد نیاز ش همچنی
کشور و ۳۰ درصد تجهیزات موردنیاز شبکه سیار به خودکفایی رسیده است و تجهیزات 
ــامانه  های امنیتی مورد نیاز شبکه ملی اطالعات هم تماما به صورت داخلی انجام  و س

می شود و خودکفایی در این زمینه ۱۰۰ درصد است.
ــتای جدید به شبکه ملی اطالعات متصل شده اند و  در این مدت، بیش از 5۴۰۰ روس
تعداد روستاهای دارای دسترسی به محتوای داخلی شبکه ملی به ۳7 هزار و ۴7 روستا 
افزایش یافته است. همچنین بیش از 87 درصد مدارس شهرها و روستاهای باالی ۲۰ 

ــده اند و با وزارت  ــبکه ملی اطالعات متصل ش خانوار به خصوص مناطق محروم به ش
ــم  ــازی مدارس و اجرای ماده 67 قانون برنامه شش آموزش و پرورش برای هوشمندس
توسعه تفاهم نامه اقدام مشترک امضا شده است.در زمینه  پیشرفت  های الیه  های خدمات 
ــبکه ملی اطالعات نیز با انجام بیش از ۴5۰ میلیون  )دولت الکترونیکی( و محتوای ش
ــتعالم در بستر مرکز ملی تبادل اطالعات که رشد قابل مالحظه  ای نسبت به سال  اس
گذشته داشته است، مراجعه حضوری مردم به ادارات دولتی، ده  ها میلیون کاهش یافته 
ــکل گیری خدمات پرکاربرد بومی بر بستر شبکه ملی اطالعات نظیر محتوای  است.ش
کودک، نقشه، مسیریاب و موتور جست وجو، با هدف انجام حمایت های تحقیقاتی و ارائه 
تسهیالت جهت توسعه محتوای بومی اتفاق افتاده است. همچنین طراحی و حمایت 
از تولید سیستم  عامل اندروید بومی و تلفن  همراه ایرانی به منظور مقابله با تهدیدات و 

استقالل از تحریم  های گوگل صورت گرفته است.

  افزایش کاربران پیام رسان های بومی به 20 میلیون
ــد یافته و تماشای  ــال اخیر، ۳۰۰ درصد رش طبق این آمار، ترافیک VOD در دو س
ــبکه ملی اطالعات نیز ۱۰۰ درصد رشد داشته است.  ــتر ش تلویزیون اینترنتی بر بس
هم چنین تعداد کاربران پیام رسان  های بومی به بیش از ۲۰ میلیون کاربر افزایش یافته 
ــن  های بومی تلفن همراه به بیش از ۲5۰ هزار عدد رسیده که  ــت و تعداد اپلیکیش اس

حاکی از افزایش دو برابری در این زمینه است.
یکی دیگر از اقداماتی که در راستای حقوق شهروندی، شفافیت و پاسخ گویی در دولت 
ــتری مداری و حمایت از حقوق مردم با طراحی و توسعه  دوازدهم صورت گرفته، مش
سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات ۱۹5 مبتنی بر مکان نمای جغرافیایی است که 

زمان پاسخ گویی را از ۹ روز به هفت روز کاهش داده است.
همچنین جهت حمایت از حقوق مصرف کننده و کنترل کیفیت خدمات با بهره برداری 
آزمایشی سامانه اندازه گیری کیفیت خدمت و کیفیت تجربه اینترنت کشور، ابزارهای 

نظارتی توسعه یافته است.

ــتفاده از دولت همراه در سال ۱۳۹7 بیش از هفت میلیون و میزان تراکنش  میزان اس
میان دستگاهی بیش از ۳5۰ میلیون اعالم شده است.

ــد به جای مراجعه  حضوری برای  ــامانه دولت همراه، مردم می توانن با بهره گیری از س
ــت کنند. هم چنین  دریافت خدمات دولتی، هر زمان و هر جا این خدمات را درخواس
ــتغال، حفظ محیط زیست، حقوق شهروندی و ایجاد  حل چالش های آلودگی هوا، اش
بهره وری، مهم ترین دستاوردهای دولت همراه است. دولت همراه یکی از ابزارهایی این 

است که منابع موجود را محور قرار داده و می توان اقتصاد را شکل داد.
دولت همراه سال گذشته رونمایی شد؛ البته پروژه هایی مانند شبکه ملی اطالعات، دولت 
الکترونیکی و دولت همراه از پروژه هایی هستند که افتتاح آن ها تازه سرآغاز فعالیت های 
الزم در این طرح ها به شمار می رود و آغاز به کارشان، به این معنا نیست که کامال به 
اتمام رسیده اند؛ بلکه الزم است خدمات متنوع در بستر این امکانات قرار بگیرد تا آنچه 
ــهولت در بروکراسی اداری  از ابتدا درباره کاهش مراجعات و صرفه جویی در زمان و س

مدنظر بوده محقق شود.
به گفته تحلیلگران، اگر در راستای تسریع راه اندازی دولت الکترونیک تالش کنیم، فساد 
کاهش  می یابد و مردم نباید برای دریافت خدمات به طبقات باالی یک ساختمان اداری 
بروند. با دولت همراه به جای این که نیاز باشد مردم برای دریافت خدمات مراجعه کنند، 
می توان خدمات دولتی را همه وقت و همه جا به مردم ارائه داد. این ویژگی متمایز دولت 
همراه نسبت به گروه هاست. اما طبق آنچه کارشناسان سازمان فناوری اطالعات به سوال 
ایسنا درباره هزینه اتصال مردم از طریق )دولت همراه(، )اپلیکیشن موبایل( در سامانه 

دسترسی آزاد به اطالعات اعالم کردند، این امر بدون هزینه و رایگان است.
ــاس، کانال های ارتباطی دولت همراه اینگونه است که سرویس های ساده  بر همین اس
ــتر USSD، سرویس های پیچیده بر بستر اپلیکیشن و سرویس های تعاملی به  بر بس

صورت پیامک ارائه می شود. سامانه دولت همراه به صورت شبانه روز در همه ایام سال 
قابل دسترسی است. می توان با خدمات دولت همراه، در هفت روز هفته و ۲۴ ساعت 
ــنا شده و  ــبانه روز خدمات را دریافت کرد و بدین ترتیب همه مردم با یک  درگاه آش ش

تعداد درگاه ها از بین می رود.
اما در آخرین آماری که درباره دولت همراه از سوی سازمان فناوری اطالعات اعالم شده، 
میزان نصب یونیک )دولت همراه( یا استفاده از USSD آن هفت میلیون و ۴۲۹ هزار و 
۳7۴ عدد است که به معنای استفاده این تعداد از شهروندان به صورت  G۲C )دولت 
به مصرف کننده( است. سایر موارد به تفکیک هر دستگاه متفاوت است و میزان تراکنش 

میان دستگاهی برابر ۳5۰ میلیون و 8۲۰ هزار و 655 در سال ۱۳۹7 بوده است.
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کدام نهادها از قانون دسترسی آزاد به اطالعات شانه خالی می کنند؟

میزان گردش مالی در حوزه  عملکرد تجارت الکترونیکی تاکنون 208 هزار میلیارد تومان است

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک:

مطابق اطالعات سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات، از مجموع ۱۳۰۰ دستگاه 
ــامانه مذکور، خود را برای  ــمول این قانون، تاکنون 6۴۱ دستگاه با پیوستن به س مش

شفافیت و پاسخگویی به مردم مهیا کرده اند. 
دستگاه های مشمول در این سامانه به شش بخش متمایز شامل قوه مجریه،  قوه مقننه، 

قوه قضاییه،  استانداری ها،  شهرداری ها و سایر تقسیم شده است.
در زیرمجموعه قوه مجریه 6۹7 نهاد تعریف شده که از بین آنها ۴۹۹  نهاد به این سامانه 
متصل شده اند. نهاد ریاست جمهوری، معاونت اجرایی رئیس جمهوری و وزارت اطالعات 

از جمله  غایبان قوه مجریه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات هستند.
در عین حال نهادهایی همچون سازمان  حفاظت محیط زیست، سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت دادگستری،  وزارت کشور، 
سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت نیرو از جمله دستگاه هایی هستند که به طور 
ــده اند و هم اکنون امکان  ــامانه متصل ش کامل و با تمام  زیربخش های خود به این س

دسترسی به اطالعات آنان برای مردم فراهم شده  است . 
همچنین از مجموع زیرمجموعه های قوه مقننه، تنها شورای نگهبان به این سامانه متصل 
ــده است و در عین حال، مجلس  شورای اسالمی با هشت زیرمجموعه خود به این  نش

سامانه متصل شده اند.
ــمی جمهوری اسالمی به  در قوه قضاییه، از ۱۱ زیرمجموعه این قوه،  تنها روزنامه رس

 سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات متصل شده است. 
در بخش شهرداری ها، از مجموع ۱۲5 شهرداری کشور، 5۹ شهرداری از سراسر کشور 

به این سامانه متصل شده اند.
در بخش سایر که نهادهای مهمی را شامل می شود، تعداد نهادهایی که هنوز متصل 
ــده اند قابل توجه است. از ۴۲6  نهاد،  تنها ۴۲ دستگاه به سامانه متصل شده اند. بر  نش
اساس اطالعات مندرج در سامانه مذکور، صداوسیما از مهم ترین نهادهایی است که به 

سامانه انتشار و دسترسی به اطالعات نپیوسته است.  
ــتاد اجرایی فرمان امام )ره( و 68  ــتان قدس رضوی و 5۱ نهاد زیرمجموعه آن، س آس

دستگاه زیرمجموعه نیز از دیگر نهادهایی هستند که هنوز به  سامانه نپیوسته اند .
همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام،  شورای عالی انقالب فرهنگی، مرکز اسناد انقالب 
اسالمی، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی )ره(، مؤسسه آموزشی و  پژوهشی امام 
خمینی  )ره(، شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی، کتابخانه ملی، نهادهای نظامی  )نیروی 
انتظامی، سپاه  پاسداران انقالب اسالمی، ارتش جمهوری اسالمی(، شورای عالی امنیت 
ــورای سیاستگذاری ائمه جمعه، سازمان  تبلیغات اسالمی، بنیاد مستضعفان،  ملی، ش
جامعة المصطفی العالمیه، آستان مقدس حضرت احمد بن موسی الکاظم )ع( شاهچراغ، 
ــتان مقدس حضرت معصومه )س(، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم )ع( و اتاق   آس

اصناف نیز عضو سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات نیستند.
در این میان، از بین دستگاه های مشمول در شش بخش مذکور، وزارت کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی با ۴5۳ سند، وزارت فرهنگ و ارشاد  اسالمی با ۳۲۰ سند و شهرداری مشهد 
ــار ۱۰۰ سند، در صدر دستگاه های منتشرکننده اسناد بر روی سامانه انتشار و  با انتش

 دسترسی آزاد به اطالعات قرار دارند. 
بر اساس نظرسنجی الکترونیکی و اختیاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به  اطالعات، 
ــهروندان از نحوه  پاسخگویی  سازمان ها و  نهادهای متصل به این سامانه  65 درصد ش
رضایت کامل دارند که نسبت به آذرماه سال گذشته از  رشد   ۴ درصدی برخوردار  است. 
ــی آزاد به اطالعات با  ــار و دسترس ــیون انتش وزارت امور خارجه با ۹7 درصد، کمیس
ــت مردم را به خود  ــترین میزان  رضای ــهرداری  تهران  با 7۹درصد،  بیش ۹۳درصد و ش

اختصاص داده اند. 
 ۱۹ درصد از شهروندان، پاسخ های ارائه شده از سوی دستگاه ها را کافی ندانسته  و    ۱۴ 

درصد نیز پاسخ های دستگاه ها  را بی ارتباط به سواالتشان دانسته اند . 

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک،گفت: میزان گردش مالی در حوزه  عملکرد تجارت 
ــط مبلغ تراکنش تجارت  ــت و متوس ــی تاکنون ۲۰8 هزار میلیارد تومان اس الکترونیک
الکترونیکی به ازای هر خرید ۱87 هزار تومان و تعداد تراکنش ها از لحاظ تعداد ۱ میلیارد 
و ۱۱۳ هزار عدد است.علی رهبری در پاسخ به سوال خبرنگار سیتنا پیرامون آخرین آمار 
از گردش مالی معامالت تجارت الکترونیکی، گفت: گزارش ساالنه  تجارت الکترونیک که 
توسط مرکز تهیه می شود و از سال ۹6 شروع و تا سال ۹7 نیز ارائه شد، گزارش مفصلی 
است.رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، افزود: میزان گردش مالی در حوزه  عملکرد 
تجارت الکترونیکی تاکنون ۲۰8 هزار میلیارد تومان است و متوسط مبلغ  تراکنش تجارت 
الکترونیکی به ازای هر خرید ۱87 هزار تومان و تعداد تراکنش ها از لحاظ تعداد ۱ میلیارد و 
۱۱۳ هزار عدد است.رهبری، خاطرنشان کرد: سه محور اصلی در گزارشی که ارائه کرده ایم 
داریم. اول زیرساخت تجارت الکترونیکی است که ضریب نفوذ اینترنت، ضریب نفوذ گوشی 
همراه، میزان عضویت کاربران در شبکه های اجتماعی مختلف به عنوان زیرساخت تجارت 
الکترونیک را داریم که در این مورد از وزارت ارتباطات بسیار تشکر می کنیم که در محاسبات 

این شاخص ها به ما بسیار کمک کردند.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک، افزود: این گزارش را در مقایسه با جهان دادیم و در 
قسمت بعدی عملکرد تجارت الکترونیک را آورده ایم و مقایسه تجارت الکترونیک به مبلغ 

تولید ناخالص را نیز بررسی کردیم و همچنین در مورد بعدی جمعیت شناسی را مورد 
بررسی قرار دادیم به این معنی که واحدهای فعال ما در تجارت الکترونیک چه تعداد بوده و 

در کدام استان ها هستند و میزان نماد اعتمادی که دارند را در این گزارش آورده ایم.
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بــازار

روند توزیع عادالنه گوشی تلفن همراه در بازار شکل گیرد

8K کیفیت باورنکردنی تصویر در نمایشگرهای

تولیدات اپل به زودی گران می شوند

ساناز توکلی افشار

رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و لوازم جانبی تهران در پاسخ به این پرسش که 
آیا قیمت موبایل در نیمه دوم سال ارزان تر خواهد شد؟ گفت: کاهش قیمت موبایل به 
ــدن قیمت دالر بستگی دارد.به گزارش سیتنا، در هفته های اخیر قیمت دالر  ارزان ش
ــمگیری کاهش یافت. به تبع آن در این مدت قیمت موبایل هم بین ۱۰  به طور چش

ــتا، ابراهیم درستی افزود: در این شرایط عده ای  ــد. در همین راس تا ۱۲ درصد ارزان ش
می گویند واحدهای صنفی با کاهش قیمت دالر برخی برندهای تلفن همراه را با قیمت 
باالتری می فروشند در حالی که چنین نیست. واردکنندگان تلفن همراه از محل دریافت 
ارز در سامانه نیما موبایل های مورد نظر را به کشور وارد می کنند. نحوه توزیع این نوع 
موبایل ها به سایت های مجازی بیشتر است؛ در حالی که واردکنندگان، موبایل را عادالنه 
به واحدهای صنفی توزیع نمی کنند. همین عامل باعث شده قیمت تمام شده موبایل 

برای سایت های مجازی کمتر از فروشندگان باشد.
او در توصیه ای به واردکنندگان تلفن های همراه اظهار کرد: شرکت های واردکننده تلفن 
ــهمیه ای را برای فروشندگان قائل شوند. چنانچه بحث  همراه برای توزیع کاال نباید س
سهمیه بندی موبایل به فروشگاه ها حذف شود و توزیع تلفن همراه عادالنه شکل گیرد، 

حباب قیمت این کاال در بازار شکسته خواهد شد.
درستی درباره تکلیف موبایل های وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: تمام موبایل های 
وارد شده با ارز ۴۲۰۰ در سال ۹7 به مردم فروخته شد و دیگر کاالیی در انبارها وجود 
ندارد. تلفن همراه های موجود در بازار با ارز نیمایی است و چنانچه قیمت دالر ارزان شود، 

قیمت این کاال نیز کاهش خواهد یافت.

انجمن تلویزیون های 8K معیارهایی را برای بیان کیفیت این نمایشگرهای پیشرفته 
ارائه کرده است.هرچه به زمان برگزاری نمایشگاه IFA ۲۰۱۹ در شهر برلین نزدیک تر 
می شویم شرکت های بزرگ فناوری در جهان با تکاپوی بیشتری برای رساندن بهترین 
محصوالت خود به این نمایشگاه تالش می کنند. جدید ترین نسل تلویزیون  های خانگی 
ــتگاه هایی است که بسیاری از عالقه مندان به دنیای  با کیفیت فوق العاده از جمله دس
ــگاه هستند.تلویزیون های 8K آخرین و  فناوری در انتظار نمایش آن ها در این نمایش
جدیدترین نسل از نمایشگرهای خانگی است و تصاویر را با کیفیتی باورنکردنی نمایش 
می دهد. مطرح ترین شرکت های تولیدکننده این نمایشگرها در کنار یکدیگر انجمنی با 
ــکیل داده اند و تالش های مشترکی را برای تولید محصوالتی  عنوان انجمن 8K را تش
ــونیک، اینتل،  ــونگ، پاناس ــرکت های سامس بی نظیر انجام می دهند. این انجمن از ش
ــت. هر کدام از شرکت های عنوان شده، سرمایه  ــکیل شده اس Hisense و TCL تش
گذاری های گسترده ای را در زمینه تلویزیون های 8K انجام داده اند. عملکرد نور و تصویر 
در نمایشگرهای 8K تفاوت زیادی با تلویزیون های کنونی دارد و مطمئنا هر بیننده  ای 
ــگفت زده خواهد شد. رزولوشن مورد انتظار در این  با تماشای تصاویر این نمایشگر ش
ــت و تصاویر با کیفیت ۲۰، ۳۰ و 6۰ فریم بر  ــل اس تلویزیون ها ۴۳۲۰*768۰ پیکس
ــد  ــود. در زمانی که اولین بار فناوری ۴K معرفی ش ثانیه در آن ها نمایش داده می ش
ــان آن را تحولی بزرگ در صنعت تلویزیون نامیدند حاال با پیشرفت صنایع  کارشناس

مرتبط با نمایشگر های خانگی متخصصان به کیفیت تصویری معادل 8K دست یافته اند.
کاربران بسیاری در فضای مجازی پس از انتشار خبر تولید نمایشگرهای 8K گفتند: 
ــای برنامه های مختلف تلویزیونی را  »نمایش تصویر در این تلویزیون ها می تواند تماش
بسیار لذت بخش تر از گذشته کند و خانواده ها را با شادی و هیجان دور یک تلویزیون 
 ۲۰۱۹ IFA جمع کند.« حال باید منتظر ماند و دید این تلویزیون ها پس از رونمایی در

چگونه مورد استقبال عالقه مندان قرار می گیرند.

نبرد تجاری آمریکا علیه چین سرانجام موجب گران شدن برخی تولیدات محبوب در عرصه 
ــد که محصوالت شرکت اپل در صدر آنها قرار دارد.به گزارش انگجت، اعمال  فناوری ش
تعرفه های تجاری جدید دولت ترامپ بر علیه چین و واکنش متقابل این کشور باعث شده 

تا خریداران تعداد زیادی از محصوالت محبوب دنیای فناوری مجبور شوند برای خرید آنها 
پول بیشتری پرداخت کنند.درگیری یادشده به افزایش ۱5 درصدی تعرفه کاالهایی مانند 
ایرپاد، ساعت اپل، هدفون های بیتس، هام پاد، رایانه های آی مک می انجامد که تأثیر آن در 
بازار به زودی احساس خواهد شد. تعرفه های مذکور بر روی قیمت دوربین های دیجیتال، 
حافظه های فالش، دی وی دی ها و دستگاه های بلو - ری و باتری های لیتیومی نیز تأثیر 
می گذارد.در نهایت این موج گوشی های هوشمند، لپ تاپ ها، کنسول های بازی و دیگر 
ــامل می شود. به گفته کارشناسان اگر دو کشور نتوانند تا ۱5 دسامبر در  فناوری ها را ش
مورد اختالفات خود به توافق برسند، بعید به نظر می رسد که افزایش قیمت مذکور قابل 
بازگشت باشد.هنوز مشخص نیست اپل و سایر شرکت های فناوری آمریکا برای جبران 
افزایش تعرفه تا چه میزان بر قیمت کاالهای خود می افزایند. شرکت اپل معموالً حاشیه 
سود خود را به طور ثابت حفظ کرده و لذا بعید به نظر می رسد این بار هم کاهش درآمد 

خود را تحمل کند.
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تلفن ماهواره ای ارزان که کل کره زمین را پوشش می دهد

کدام گوشی های سامسونگ قابلیت دریافت آپدیت اندروید 10 را دارند؟

اپلیکشین هوشمند جهت کنترل صوتی انواع لوازم خانگی

اگر قصد دارید همیشه و در هر کجا با عزیزان خود بی دردسر تماس بگیرید، خرید تلفن 
ماهواره ای گزینه مناسبی است که به تازگی یک مدل ارزان قیمت آن هم به بازار آمده 
است.به گزارش زددی نت، تلفن های ماهواره ای عمدتا گران قیمت هستند و خرید آنها 
برای عموم مقرون به صرفه نیست. ولی پیشرفت فناوری باعث شده مدل های ارزان قیمت 

آنها هم به بازار بیاید.
این مدل با نام کامل BlueCosmo Inmarsat IsatPhone ۲.۱  برقراری تماس های 
ــال و دریافت پیامک و ردگیری موقعیت مکانی با استفاده از جی پی اس را  صوتی، ارس
ممکن می کند. البته پوشش جغرافیایی نقاط نزدیک به قطب های شمال و جنوب از 
طریق این تلفن ماهواره ای مانند دیگر مدل ها چندان مطلوب نیست. باتری لیتیومی این 
تلفن برای هشت ساعت مکالمه کافی است. همچنین این تلفن را می توان به مدت ۱6۰ 
ساعت در حالت استندبای حفظ کرد. تلفن ماهواره ای مذکور همچنین ضد گرد و خاک 
و ضد آب است.همراه با این تلفن یک شارژر دی سی خودرو، یک شارژر ای سی سازگار با 
استانداردهای بین المللی، کابل یو اس بی و برخی لوازم جانبی دیگر عرضه می شود. قیمت 

این محصول 56۹ دالر است.

ــیاری از لوازم خانگی هوشمند کماکان با فشردن دکمه های دسته کنترل  کنترل بس
ــن صوتی تازه کنترل آنها را با صحبت کردن ممــکن  ــت، اما یک اپلیکیش ممکن اس

می کند.
ــتنت،  ــتفاده از امکانات برنامه گوگل اسیس ــرکت ال جی با اس به گزارش انگجت، ش
ــایل و لوازم  ــن ThinQ را عرضه کرده که می تواند کنترل صوتی انواع وس اپلیکیش

خانگی را ممکن کند.
این اپلیکیشن با بسیاری از لوازم خانگی هوشمند تولیدی شرکت های مختلف اعم از 
اجاق گاز، یخچال، ماشین لباس شویی، سیستم های تهویه مطبوع و غیـره ســازگار 

می شود و انعطاف باالیی دارد.
ال جی در حال مذاکره با برخی شرکت های تجاری به منظور هماهنگ سازی تولیدات 
آنها با اپلیکیشن یادشده است و قرار است این کار در مورد لوازم خانگی آمریکایی در سه 
ماهه چهارم سال ۲۰۱۹ انجام شود. در مرحله بعدی تولیدات شرکت های اروپایی در 

سال ۲۰۲۰ با ThinQ سازگار می شوند.

کاربران گوشی های هوشمند سامسونگ نیز همچون سایر برندهای موبایل در تالشند تا 
از قابلیت های جدید و منحصر بفرد اندروید ۱۰ بهره مند شوند.

ــخن از جدیدترین نسخه سیستم عامل محبوب موبایل،  با اینکه این روزها همه جا س
اندروید ۱۰ موسوم به Android Q است و گزارش های متعددی در خصوص قابلیت و 
ویژگی های آن به گوش می رسد، هنوز بسیاری از گوشی های هوشمند عرضه شده توسط 
 Android Pie شرکت های بزرگ تولیدکننده موبایل، آپدیت اندرویـد ۹ موســوم به
را دریافت نکرده اند و این شرکت ها تنها برای تعداد اندکی از گوشی های خود به روزرسانی 

به جدیدترین نسخه اندروید را منتشر کرده اند.
بر اساس گزارش وب سایت تک رادار، اما حاال با گذشت نیمی از سال ۲۰۱۹ میالدی، 
به نظر می رسد که بسیاری از شرکت های تولیدکننده موبایل در تالشند تا به منظور 
ــایر رقبای فعال در بازار، هرچه سریعتر گوشی های هوشمند  عقب نیفتادن از قافله س
 Q ــخه از سیستم عامل اندروید ۱۰ موسوم به اندروید جدید خود را به جدیدترین نس

به روزرسانی و آپدیت کنند.
ــونگ که آپدیت جدیدترین نسخه  ــمند سامس ــتین گوشی های هوش از جمله نخس
ــوم به Android ۱۰ را دریافت می کنند، می توان به  ــتم عامل اندروید موس از سیس

مدل های زیر اشاره کرد:
ــی فولد/ گلکسی اس ۱۰  ــی نوت ۱۰/ گلکس ــی نوت ۱۰ پالس 5G/ گلکس گلکس

پالس/ گلکسی اس ۱۰/ گلکسی اس ۱۰ ای/ گلکسی نوت ۹/ گلکسی اس ۹ پالس/ 
گلکسی اس ۹
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پیاده روی مجازی با قابلیت جدید گوگل مپ!

نسخه  نهایی اندروید 10 رسما منتشر شد!

تینا ضمیری آذر

در قابلیت جدید نرم افزار نقشه گوگل، کاربران می توانند در مکان هایی که با خط آبی 
نشان داده می شوند، پیاده روی مجازی انجام دهند.

قابلیت Street View گوگل به کاربران این امکان را می دهد تا منظره پانوراما را از 
خیابان های مختلف در سراسر جهان مشاهده کنند. اگر به منطقه ای می روید که با 
آن آشنایی ندارید، Street view جلوه ای دقیق به ساختمان های خیابان های اطراف 
می بخشد. شما حتی می توانید به صورت مجازی در مکان های دیدنی هر نقطه پیاده 
روی کنید. وارد رستوران ها، موزه ها، گالری های هنری و حتی استادیوم های معروف 
دنیا شوید. درضمن شما همه این کارها را بدون آن که از خانه خود خارج شوید انجام 

می دهید در نتیجه اصال به آسایش و راحتی شما لطمه ای وارد نمی شود.

Google Map نحوه کارکرد قابلیت جدید  
نسخه ۱۰.۲۳.۴ نقشه گوگل شامل یکپارچه سازی Street View جدید است. هم 

اکنون چگونگی کارکرد آن را برای شما توضیح می دهیم. برای مثال تصور کنید که 
شما یک مقصد را در برنامه گوگل مپ تایپ می کنید. بر روی دکمه الیه های نقشه در 
 »Explore« ــمت راست صفحه ضربه بزنید. یک باکس باز خواهد شد. در عنوان س
لینکی به Street View پیدا خواهید کرد. روی آن ضربه بزنید و مناطقی از نقشه 
ــتند که شما از آن ها دیدن  ــوند مکان هایی هس که با خطوط آبی نمایش داده می ش

خواهید کرد.
این ها مناطقی هستند که Street View در آن ها در دسترس است. به هر قسمت 
از این خط آبی ضربه بزنید »به آنجا« منتقل می شوید. از انگشت خود استفاده کنید تا 
ببینید چه چیزی در سمت چپ و راست عکس وجود دارد و برای بزرگنمایی تصویر با 
دو انگشت خود این کار را انجام دهید. اگر می خواهید پیاده روی مجازی داشته باشید، 
ــت خود استفاده کرده و روی خط آبی بکشید. تصویر به جلو حرکت خواهد  از انگش

کرد، گویی شما در حال قدم زدن، دویدن یا رانندگی در آن منطقه هستید.
ــی جالب برای صرف  اگر قباًل این کار را نکرده اید، باید بگوییم که در واقع این روش
ــفر می کنید، می توانید ببینید که از  ــت. اگر برای اولین بار به منطقه ای س زمان اس
ــگاه ها و رستوران هایی بازدید کنید. اگر منطقه ای که برای بازدید انتخاب  چه فروش
ــه Street View برای  ــت ک ــد، هیچ گونه خط آبی ندارد، به این معنی اس کرده ای
 iOS آن منطقه ارائه نمی شود. باید خاطرنشان کنیم که این ویژگی هنوز در نسخه

Google Maps ارائه نشده است.
الزم است پیش از این که از این قابلیت استفاده کنید به شما هشدار دهیم که ممکن 
است شما ساعت ها در آن در حال پیاده روی مجازی باشید و اصال گذر زمان را متوجه 
ــوید. به همین دلیل اگر احساس می کنید ممکن است گذر زمان را حس نکنید  نش
حتما ساعت گوشی خود را تنظیم کنید تا به شما هشدار دهد. درضمن نباید فراموش 

کنید که دیدن حضوری یک مکان بسیار بهتر از حضور مجازی در آن است.

گوگل به صورت رسمی نسخه نهایی اندروید ۱۰ را برای گوشی های پیکسل منتشر 
کرد.

ــخه از سیستم عامل محبوب گوشی های هوشمند به  اندروید ۱۰ که جدیدترین نس
شمار می رود، مدتهاست که شرکت های تولیدکننده موبایل را درگیر خود کرده است 
تا بعد از انتشار و عرضه عمومی، بالفاصله بتوانند جدیدترین گوشی های هوشمند و 
پرچمدار خود را به آن ارتقا دهند و نسخه آپدیت و به روزرسانی اندروید ۱۰ را منتشر 

کنند.
ــعه دهنده اندروید و تولیدکننده  ــرکت توس ــاله، گوگل به عنوان ش طبق روال هرس
ــی های هوشمند پیکسل، نخستین شرکتی است که برای نسخه های جدید از  گوش
سیستم عامل محبوب و پرطرفدار اندروید برای گوشی های اختصاصی خود منتشر 

و ارائه می کند.
وب سایت phonearena گزارش داد که گوگل سرانجام نسخه نهایی اندروید ۱۰ 
را برای کاربران گوشی های هوشمند و جدید خود، پیکسل، منتشر کرده است تا آنها 

بتوانند از جدیدترین قابلیت و امکانات این سیستم عامل جدید بهره مند شوند.
پیشتر نیز اخبار و گزارش های منتشر شده حاکی از آن بود که گوشی های مختلف از 
مدل های مختلف این برند همچون  پیکسل، پیکسل ایکس ال، پیکسل ۲، پیکسل ۲ 
ایکس ال، پیکسل ۳، پیکسل ۳ ایکس ال، پیکسل ۳a، پیکسل ۳a ایکس ال نخستین 

گوشی های جهان خواهند بود که از امکانات جدید اندروید ۱۰ بهره خواهند برد.
ــل پنجم  ــبکه نس ــتیبانی از ش از مهم ترین ویژگی های اندروید ۱۰ می توان به پش
ــو و انعطاف پذیر، الیو کپشن، پاسخ  ــتیبانی از صفحه نمایش تاش اینترنت 5G، پش
هوشمند ، Focus Mode ،آپدیت های پس زمینه یکپارچه، امنیت و حریم خصوصی 
بهبود یافته، سالمت دیجیتال و کنترل مربوط به والدین، حالت تاریک و برخی دیگر 
ــاره کرد که تاکنون نظر و توجه خیل عظیمی از کاربران و  ــت های حرکتی اش از ژس
طرفداران را به سمت و سوی خود جلب کرده و موجب شده است که به انتظار انتشار 

این نسخه جدید از اندروید بنشینند.

ــان بر این باورند که هم اکنون برخی از قابلیت های موجود و طراحی  البته کارشناس
ــده در اندروید ۱۰ همچون Focus Mode در دسترس کاربران قرار ندارد و در  ش

حال حاضر در حالت بتا و آزمایشی منتشر شده است.
ــت که تمامی اپلیکیشن های دانلود و نصب شده در  همچنین گوگل اعالم کرده اس
گوشی های هوشمند پس از دریافت اندروید ۱۰، از حالت تاریک پشتیبانی خواهند 

کرد و کاربران در صورت تمایل قادر خواهند بود آن را فعالسازی کنند.

آن سوی
مرزها
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مرزها

منع هواوی از بازار نسل پنجم باعث ناامنی می شود!

احراز هویت دو مرحله ای مانع نفوذ هکرها می شود

نرم افزار مدیریت گذرواژه، خود دزد گذرواژه  کاربران است!

هواوی مدعی است مقابله با حضور این شرکت در بازار فناوری نسل پنجم باعث ناامنی 
ــود.به گزارش زددی نت، هواوی علیرغم تداوم  ــکالت جدی می ش در بازار و ایجاد مش
ــارها و تهدیدهای آمریکا برخی از این  حضور در برخی بازارهای مخابراتی به علت فش
ــترالیا اشاره کرد که  ــت. از جمله این بازارها می توان به اس ــت داده اس بازارها را از دس
مخالفت دولت این کشور، موجب بیکاری ۱۰۰ کارمند سابق هواوی شده است.دیوید 
سلدانی مدیر امنیت سایبری هواوی مدعی است ممانعت استرالیا از فعالیت هواوی در 
حوزه خدمات نسل پنجم می تواند تبعات دیگری نیز در پی داشته باشد و امنیت سایبری 

این کشور و دیگر کشورها را به خطر بیندازد.
وی افزوده است: ممنوع شدن فعالیت هواوی در برخی کشورها موجب افزایش امنیت 
آنها در برابر تهدیدهای سایبری نمی شود. در این شرایط اوضاع بدتر می شود. زیرا این 
شرکت ها که تخصص و تجربه فراوانی دارند نمی توانند از مشکالت امنیت سایبری مطلع 
شده و برای حل آنها مشارکت کنند.به گفته این مدیر هواوی، این شرکت در زمینه ارائه 
خدمات نسل پنجم جلوتر از سایر رقبا حرکت می کند و از آسیب پذیری ها و ناامنی های 
این شبکه ها که می توانند مورد سواستفاده قرار بگیرند مطلع است و لذا دیگر کشورها 

نباید خود را از کسب تجربه در این زمینه محروم کنند. وی توضیح داده که باید از هوش 
مصنوعی به منظور ارتقای امنیت شبکه های نسل پنجم استفاده شود و بی توجهی به 

این موضوع بسیار خطرناک خواهد بود.

مایکروسافت به تازگی اعالم کرده است که استفاده از ورود و احراز هویت چند مرحله ای در 
حساب های کاربری جلوی بالغ بر ۹۹ درصد از هک و سرقت های اطالعاتی توسط هکرها 
و مجرمان سایبری را می گیرد.شرکت مایکروسافت به عنوان یکی از بزرگترین غول های 
تکنولوژی در جهان به تازگی اعالم کرده است که کاربران در صورتی که گزینه ورود و احراز 
هویت چندمرحله ای را در حساب های کاربری شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن های پیام 
رسان خود فعال سازی کنند، قادر خواهند بود تا ۹۹ درصد از احتمال هک شدن و نفوذ 

هکرها و مجرمان سایبری به حساب های کاربری خود بکاهند و بدین ترتیب به محافظت 
از حریم شخصی و خصوصی خود بپردازند.بر اساس گزارش وب سایت زد دی نت، سیستم 
و گزینه ورود و احراز هویت دو مرحله ای یکی از راهکارهای جدیدی است که سرویس ها 
و شبکه های اجتماعی مختلف به پلتفرم خود افزوده اند تا کاربران بتوانند امنیت سایبری 
حساب کاربری و اطالعات خصوصی خود را ارتقا دهند.این سیستم ورود و احراز هویت دو 
مرحله ای بدین گونه است که کاربران برای ورود به اکانت موردنظر خود، یک بار نام کاربری 
و رمزعبور خود را وارد می کنند، سپس یک کد لحظه ای به صورت اس ام اس یا ایمیل برای 
آنها ارسال می شود که باید در مرحله بعدی، وارد کنند تا در صورت مطابقت بتوانند وارد 
حساب کاربری خود شوند.به باور کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری و امنیت 
سایبری، این روش به میزان قابل توجهی از هک و سرقت های اطالعاتی کاربران جلوگیری 
می کند، چراکه هکرها و مجرمان سایبری حتی در صورت دسترسی به گذرواژه کاربران، 
دیگر قادر نخواهند بود به کدهای لحظه ای که شرکت توسعه دهنده سرویس موردنظر 
برای کاربران به صورت پیامک یا ایمیل ارسال می کند، دسترسی پیدا کنند و بدین ترتیب 

نمی توانند وارد حساب کاربری آنها شوند و اطالعات موردنظر خود را به سرقت ببرند.
بدین ترتیب کاربران باید به قسمت تنظیمات سرویس های مختلف اینترنتی و شبکه های 
ــت و ورود دو مرحله ای، آن را  ــی خود بروند و در صورت وجود گزینه احراز هوی اجتماع

فعال سازی کنند.

گوگل به تازگی به کاربران هشدار داده است که آسیب پذیری یکی از نرم افزارهای مدیریت 
گذرواژه تحت عنوان LastPass به هکرها امکان نفوذ و دسترسی به آخرین گذرواژه وارد 
شده در اکانت کاربران را می داده است.یکی از راهکارهای امنیتی که بسیاری از کارشناسان 
و متخصصان فعال در حوزه امنیت سایبری به منظور حفاظت بیشتر از حریم خصوصی و 
ارتقای امنیت حساب کاربری به کاربران در فضای مجازی توصیه می کنند، استفاده از نرم 
افزارهای مدیریت گذرواژه است. اما حاال به نظر می رسد که این ابزار امنیتی خود به عنوان 
یک ابزار ضد امنیتی عمل کرده است چرا که به هکرها و مجرمان سایبری اجازه می دهد 
تا با استفاده از نرم افزار lastpass به آخرین رمزعبوری که آنها از طریق افزونه های مرورگر 
اینترنتی خود وارد کرده و به حساب کاربری خود دسترسی پیدا کرده اند، نفوذ یابند و 
ــخصی کاربران سواستفاده کنند.این باگ و آسیب پذیری توسط یکی از  از اطالعات ش
پژوهشگران فعال در پروژه امنیتی Zero شرکت گوگل برای نخستین بار پیدا شد که البته 
در جدیدترین به روزرسانی این افزونه برطرف شده است.اما به گفته این محققان امنیتی 
باگ مذکور حداقل به مدت ۱8 روز به هکرها اجازه نفوذ و دسترسی به رمزعبور کاربران را 
داده است و حاال با برطرف کردن آسیب پذیری و حفره امنیتی مذکور، به نظر می رسد که 
دیگر مشکلی برای کاربران پیش نخواهد آمد.برخی از کارشناسان امنیتی در واکنش به این 

خبر اعالم کردند که کاربران نباید از نرم افزارهای مدیریت گذرواژه استفاده کنند چراکه این 
برنامه ها مجموعه کاملی از رمزهای عبور به شمار می روند که  در واقع کار هکرها و مجرمان 
سایبری را راحت می کند. اما در مقابل، برخی دیگر از کارشناسان با انتشار گزارشی در وب 
سایت زد دی نت، از لزوم استفاده از نرم افزارهای مدیریت و کنترل گذرواژه سخن گفتند. 
آنها بر این باورند که استفاده از این برنامه های کاربری بسیار بهتر از باز گذاشتن مرورگرهای 

اینترنتی با رمزعبور و حساب کاربری که از آن خارج نشده است.
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اسپیکرهای هوشمند بیشتر برای خرید  اینترنتی کاربرد دارند

دستگیری دزدان خانه توسط بلندگوی هوشمند!

آن سوی
مرزها

اخیرا ویژگی جدیدی برای بلندگوهای هوشمند آمازون ارائه شده که هرگونه شکستن 
شیشه را ردیابی می کند. به عبارت دیگر این سیستم در مقابل سارقان از خانه محافظت 
می کند.به گزارش سی نت، هنگامیکه سخن از امنیت خانه ها به میان می آید، بیشتر 
افراد به سیستم های مانیتورینگ پیشرفته تر فکر می کنند. اما اکنون به نظر می رسد 
راه حل های ساده تری هم وجود دارد و یک بلندگوی هوشمند اکو )متعلق به آمازون( با 
استفاده از ویژگی Alexa Guard می تواند از خانه فرد محافظت کند.این ویژگی اخیرا 
و به طور رایگان برای تمام بلندگوهای هوشمند اکو ارائه شده است.بلندگوی هوشمند با 
استفاده از میکروفون های طیف وسیع  خود هرگونه شکستن شیشه یا به صدادرآمدن 
ــتگاه می تواند با روشن و خاموش  ــدار را رصد می کند.عالوه بر آن دس زنگ های هش

کردن چراغ های هوشمند خانه، راه رفتن فردی در آنجا را شبیه سازی کند.
از سوی دیگر بلندگو با کمک این ویژگی می تواند به سرویس های امنیتی ADT و 

Ring Security  نیز پیام هشدار ارسال کند.

نتایج تازه ترین تحقیقات و بررسی های صورت گرفته بر روی کاربران آمریکایی نشان 
ــور کارهای مرتبط با خریداری محصوالت  ــد که تقریبا نیمی از آنها به منظ می ده

مختلف به صورت اینترنتی از اسپیکرهای هوشمند استفاده می کنند.
اسپیکرهای هوشمند یکی از آن دسته از گجت های خانگی هستند که این روزها از 
محبوبیت و استقبال بی نظیری از سوی کاربران برخوردار شده است. پیشتر بسیاری 
از تحلیلگران برآورد  و خاطرنشان کرده بودند  که اسپیکرهای هوشمند سریع تر از 
سایر گجت های هوشمند رشد و توسعه پیدا خواهند کرد و در سال های آینده سهم 

بسیار بیش تری از بازار ابزارهای هوشمند و دیجیتال را از آِن خود خواهند کرد.
حاال به تازگی تحقیقات و بررسی های صورت گرفته بر روی کاربران آمریکایی نشان 
می دهد که چهار نفر از ۱۰ نفر، به طور تقریبی حدودا نیمی از آنها، از اسپیکرهای 
هوشمند به منظور انجام کارهای مرتبط با خریداری محصوالت مختلف به صورت 

اینترنتی و آنالین، استفاده می کنند.
ــپیکرهای هوشمند برای  ــت که تقریبا ۱5 درصد از کاربران از اس این بدان معناس
سرچ و جست و جوی اینترنتی و آنالین محصول موردنظر خود استفاده می کنند، 
ــایت  ــایر کاربرانی که در وب س ــی نظرات س ۱5 درصد از آنها برای مطالعه و بررس
ــگاه اینترنتی کامنت گذاشته اند و ۱۲ درصد نیز برای افزودن کاال و محصول  فروش
ــبد خرید و انجام فرایند کامل خریداری اینترنتی از این گجت های  موردنظر به س

هوشمند و خانگی استفاده می کنند. 
ــی و آماری  ــه تحقیقات ــان فعال در موسس ــط کارشناس ــن پژوهش ها که توس ای
eMarketer انجام شده است، استفاده کاربران آمریکایی از اسپیکرهای هوشمند 

را در قالب یک جدول تشریح کرده است که در زیر به آن اشاره می شود:
مردان بیشتر از زنان عالقه و تمایل به استفاده از اسپیکرهای هوشمند دارند که در 
میانگین سنی ۳5 تا 5۴ سال استقبال آنها از این گجت های هوشمند خانگی بیشتر 

از سایر گروههای سنی گزارش و اعالم شده است.  
ــان همچنین برآورد و اعالم کرده اند که ۲7 درصد از کاربران تا پایان  این کارشناس
سال ۲۰۱۹ میالدی حداقل یک بار با استفاده از اسپیکرهای هوشمند خرید آنالین 

و اینترنتی انجام خواهند داد.
 ،searchenginejournal طبق آخرین آمار و برآوردهای منتشر شده در وب سایت
ــمند در ایاالت متحده آمریکا به 77 میلیون نفر  ــپیکرهای هوش تعداد کاربران اس
خواهد رسید و تا سال ۲۰۲۲ میالدی این رقم به حدود ۲۰۰ میلیون کاربر خواهد 

رسید.  
ــپیکرهای هوشمند باید گفت که این  به طور کلی در توصیف وظایف و معرفی اس
ــمند به کاربران امکان می دهند تا درصورت داشتن مشغله، وسائل  گجت های هوش
ــتورهای صوتی کنترل کنند، به عنوان مثال، از وضعیت آب و  خانگی خود را با دس
هوا و جدیدترین اخبار روز مطلع شوند، تایمر و زنگ هشدار برای خود تنظیم کنند، 
ــتان و خانواده خود تماس صوتی برقرار کرده و به مخاطبان موردنظر خود  با دوس

ــت کاربر و تنها با ارسال  ــال کنند. همه این کارها بدون دخالت دس پیام متنی ارس
یک پیام و دستور صوتی به اسپیکر هوشمند انجام خواهد گرفت.

ــپیکرهای هوشمند با سایر اسپیکرهای معمولی  یکی از بزرگ ترین تفاوت های اس
ــت، بدان معنا که قادر است با اتصال به اینترنت اغلب  ــمند آن اس همین نام هوش

کارهایی که یک گوشی هوشمند یا رایانه می کند، را انجام دهد.
ــت داده و صدای ورودی را با قدرت و  ــاده یا معمولی تنها قادر اس ــپیکر س یک اس
ــتاده و فایل های صوتی  ــتری به بلندگوهای تعبیه شده در خود فرس کیفیت بیش
موردنظر کاربران را با صدای بلندتری پخش کند. این اسپیکرها هرگز قادر نیستند 
به اینترنت متصل شوند و کارهای هوشمندانه ای نظیر برقراری تماس با مخاطبان، 
ــال پیام متنی از راه دور و سایر کارهای دیگری که یک اسپیکر هوشمند قادر  ارس

به انجام آن است، انجام دهد.
ــپیکرهای  ــن تولیدکنندگان و عرضه کنندگان اس ــتین، بهترین و بزرگتری از نخس
ــمند می توان به شرکت های گوگل، آمازون، اپل و مایکروسافت اشاره کرد که  هوش
البته سایر برندهای فعال در حوزه تکنولوژی نظیر سامسونگ، شیائومی و غیره نیز 
به طراحی، تولید و عرضه آن پرداخته و درتالشند تا بتوانند سهم بزرگتری از بازار 

این گجت های هوشمند را از آن خود کنند.
ــازون اکو با  ــوم ماکس، آم ــوم مینی و گوگل ه ــمند گوگل ه ــپیکرهای هوش اس
ــتیار صوتی الکسا، هوم پاد اپل و کورتانای مایکروسافت از جمله  بهره مندی از دس
برترین اسپیکرهای هوشمندی هستند که در جهان توانسته اند سهم قابل توجهی 
ــه خود اختصاص دهند و نظر خیل عظیمی از کاربران و عالقمندان به  ــازار را ب از ب

تکنولوژی را به خود جلب کنند.
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هکرهای آیفون به اندروید و ویندوز هم رحم نکردند!

سهم ویندوز 10 از نصف هم گذشت!

ــه هکرها بعد از نفوذ به  ــه تازگی دریافته و اعالم کرده اند ک ــان امنیتی ب کارشناس
ــز نفوذ پیدا  ــای اندرویدی و ویندوزی نی ــتم عامل ه ــی های آیفون، به سیس گوش

کرده اند.
بتازگی کارشناسان و پژوهشگران امنیتی تیم Project Zero گوگل اعالم کردند 
که هکرها به مدت فاصله زمانی بین دو آپدیت iOS به اطالعات شخصی کاربران 

ــی های آیفون دسترسی داشته و از آنها سواستفاده می کرده اند. حاال بر اساس  گوش
ــالم کرده اند که هکرها و  ــایت gizmodo، محققان دریافته و اع ــزارش وب س گ
ــته اند به سایر دستگاههای  ــتفاده از بدافزار مربوطه توانس ــایبری با اس مجرمان س
الکترونیکی نظیر گوشی های اندرویدی و رایانه های ویندوزی نیز نفوذ و دسترسی 
پیدا کنند.با توجه به اهمیت روزافزون حفاظت از اطالعات شخصی و امنیت سایبری 
دستگاه های الکترونیکی و گوشی های هوشمند، امنیت اطالعات آنها تبدیل به یکی 

از بزرگترین دغدغه های بسیاری از کاربران در فضای مجازی شده است.
این کارشناسان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری و امنیت سایبری با انتشار این 
گزارش خاطرنشان کرده بودند که هکرها و مجرمان سایبری موفق شده اند با انتشار 
بدافزارهای خطرناکی که به سرقت و نفوذ به اطالعات شخصی کاربران گوشی های 
ــعی داشتند به حریم خصوصی آنها که شامل پیام های رد  آیفون اقدام می کرد، س
ــن جغرافیایی می شود، نفوذ و دسترسی پیدا  ــده، تصاویر، ویدیو و لوکیش و بدل ش

کنند.
ــتم عامل آی اواس، بالفاصله بعد  ــرکت اپل به عنوان توسعه دهنده سیس با اینکه ش
ــده و آپدیت جدید ارائه داد، ولی  ــانی ش ــخه به روزرس ــار این خبر یک نس از انتش
ــادی از اطالعات کاربران آیفون  ــته اند حجم زی ــن بازه زمانی هکرها توانس در همی
ــاس تازه ترین اخبار و  ــت یابند. حاال بر اس ــرقت ببرند و به اهداف خود دس را به س
گزارش های منتشر شده، به نظر می رسد که هکرها عالوه بر دست درازی به آیفون، 
به سایر دستگاه های اندرویدی و ویندوزی نیز نفوذ پیدا کرده و وارد حریم خصوصی 

کاربران آنها نیز شده اند.

ــده حاکی از آن است که سهم ویندوز ۱۰  ــر ش تازه ترین آمار و گزارش های منتش
ــته بود  ــال گذش ــازار رایانه های جهان از مرز 5۰ درصد نیز عبور کرده است.س از ب
ــعه و ارائه دهنده سیستم عامل محبوب و  ــرکت توس ــافت به عنوان ش که مایکروس
پرطرفدار ویندوز، اعالم کرد که تنها تا اول سال ۲۰۲۰ میالدی از نسخه ویندوز 7 
پشتیبانی می کند و شرکت ها و سازمان هایی که می خواهند همچنان از این نسخه 
ــتفاده کنند، باید با پرداخت مبلغی معلوم و مشخص، پشتیبانی  ــبتا قدیمی اس نس
مایکروســافت را برای دریافت به روزرســـانی و وصله هــای امنیتی دریافت کنند.

ــخه ویندوز 7 تصمیم گرفتند که نسخه  بعد از آن آمار قابل توجهی از کاربران نس
قدیمی ویندوز 7 را به روزرسانی کرده و ویندوز ۱۰ را بر روی سیستم عامل رایانه 

شخصی خود ریخته و نصب کنند.
ــل ویندوز ۱۰ به میزان  ــتم عام  به همین ترتیب تعداد رایانه های مبتنی بر سیس
ــر  ــد و افزایش یافت تا جایی که اخیرا آمار و گزارش های منتش ــمگیری رش چش
ــان می دهد که سهم ویندوز ۱۰ در میان  ــده در وب سایت venturebeat نش ش
ــت.این درحالی است که سهم  ــخصی از 5۰ درصد نیز عبور کرده اس رایانه های ش
ــت که این بدان  ــد کاهش و تقلیل یافته اس ــد به ۳۰ درص ــدوز 7 از ۳6 درص وین
ــتری از کاربران رایانه های شخصی درحال مهاجرت و کوچ از  ــت تعداد بیش معناس

نسخه های قدیمی به جدید سیستم عامل ویندوز هستند.

ــخه های مختلف سیستم عامل ویندوز در  ــاس نمودار دایره ای زیر، سهم نس بر اس
کنار سهم سایر سیستم عامل های رایانه ای همچون مک اواس و لینوکس به ترتیب 

ذکر شده است:

ــده در نمودار باال، سهم ویندوز ۱۰، 5۰.۹۹ درصد، ویندوز   طبق داده های ذکر ش
8.۱، ۴.۲۰ درصد، ویندوز 8، ۰.6۳ درصد، ویندوز 7، ۳۰.۳۴ درصد و ویندوز ایکس 
ــده است. سهم سیستم عامل مک اواس اپل  پی نیز ۱.57 درصد گزارش و اعالم ش
ــس نیز ۱.7۲ درصد اعالم  ــخصی، ۹.68 درصد و لینوک نیز در میان رایانه های ش
شده است. با اینکه مدت زمان زیادی از عرضه و انتشار ویندوز ۱۰ می گذرد، هنوز 
ــخصی جدیدترین نسخه از این سیستم عامل  خیل عظیمی از کاربران رایانه های ش
را دریافت، دانلود و نصب نکرده اند.کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که تعداد 
ــت، به میزان  ــافت به آنها داده اس کاربران ویندوز ۱۰ تا پایان مهلتی که مایکروس

چشمگیر و قابل توجهی افزایش پیدا خواهند کرد.
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Iranian Scientists Make Machine for Rapid Diagnosis of Heart Attack

Iranian researchers have manufactured a prototype 
machine for the rapid diagnosis of heart attack in 
patients.«We have used graphene plates to build a 
(mini) laboratory on a chip and it can diagnose heart 
attack in patients just by means of a small amount of 
his/her blood in less than 20 minutes,» the Managing-
Director of the Iranian knowledge-based company 
that has made the machine, Sarvar Yousefinasab 
Nobari, said.«The machine is portable, its application 

is simple and provides more accurate results,» she 
added.
Yousefinasab Nobari said that the machine would 
be mass-produced within a year after receiving the 
necessary licenses.Iran has in the last few years taken 
a wide stride in area of science and technology, 
including medical equipment.
Earlier this year, Iranian researchers in Amir Kabir 
University of Technology manufactured a robot which 
can assist the medical team in the surgery of beating 
heart in patients with cardiovascular diseases.
«The robot can concurrently move with the heart 
beats to help the surgeon in precise surgery and 
pave the ground for her/him to see the images 
more easily,» Heidar Ali Talebi, head of Amir Kabir 
Unversity

,
s Electricity Engineering, said in July.

Also, Iman Sharifi, one of the researchers, said that 
6 MS students participated in the plan, explaining 
that the surgeon can guide the robot remotely by 
using a joystick so that a precise surgery would be 
accomplished.Mehdi Tavakkoli, an Iranian scientist 
from Alberta University, also assisted his colleagues 
at Amir Kabir University in completion of the plan.

Iranian Engineers to Make Robot for Canadian University
Engineers at Qazvin branch of Islamic Azad University are 
working on a project to make a ball balancing robot for a 
Canadian university.
Head of Mechatronics center of Qazvin Islamic Azad 
University Mohammad Nowrouzi said one of the most 
prestigious universities of Canada had earlier signed 
an MoU with Iranian engineers for carrying out a ball 
balancing robot project.
The balancing and dynamic robot is supposed to be 
used for modeling in dynamic systems, helping human 
in daily routine and is also to be used for conducting 
some research plans in a Canadian university, he added.
He went on to say that the value of technical equipment 
of the robot is 20,000$.
A Ball-Balancing Robot (BBR) is an omni-directional robot 
balancing on a single ball, which makes it inherently 
unstable.In July, two Iranian centers and a Russian body 
signed an agreement to start the joint production of 
Cenna surgeon robot in Russia.
According to a new agreement sealed between Iran 
and Russia in Moscow, Cenna (named after renowned 
Iranian physician Avicenna) surgeon robot will be jointly 
manufactured in Russia.The Head of the Center for 
Knowledge-Based Enterprises and Iran

,
s Vice President 

for Science and Technology Sorena Sattari made up 
the Iranian side of the agreement with the Head of the 
Russian Center for Research and Development.Based 
on the agreement between the two sides, which at the 
end of the meeting reached the Iranian knowledge-

based companies with their 
counterparts in Moscow, 
the robot will be built as 
SKD (semi-complete parts) 
in Russia.
The construction and 
mass of this robot are 
being implemented in 
collaboration with the 
Institute for Advanced 
Medical Technology, the Knowledge Foundation, the 
Sina Institute of Robotics and Medicine, and the Russian 
Research and Development Center (R & D).
Cenna robot was unveiled for the first time in the IEEE 
2015 Expo in 2014, and has entered the commercialization 
phase of the fourth exhibition of laboratory equipment 
and materials.
The robot is designed and developed for remote surgery 
and consists of two parts, the first part being provided to 
the surgeon, which can be in another building or city, and 
the second part that is on the patient

,
s bedside is done 

by a remote surgeon.
Working with this robot is such that each robot that 
the surgeon gives to the first robot receives the robot 
and the second robot copies the same moves to the 
patient.In addition to remote surgery, this device also 
offers other advantages for surgery, it can eliminate 
tremor of surgeon

,
s hands and minimize the surgeon

,
s 

movements.
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Iran ranks 8th for top papers in AI
The Islamic Republic of Iran is ranked at the 
8th place among the leading countries in terms 
of publishing top papers in the field of artificial 
intelligence (AI), data released by the journal 
Nature.
Based on the information gained from 1997 until 
2017, Iran submitted 34,028 articles about AI and 
its usage, ranking it at the 14th place in the world 
in the area of artificial intelligence.  
Iran is the 8th country in the world based on 
high impact and high citation articles and the 
only country from the Middle East in the top ten 
countries in this field.

them are the result of collaborating with the 
industry sector.
The Islamic Azad University ranked at the 17th 
place among the top 20 institutions with the 
greatest output of top papers on AI, above Hong 
Kong Polytechnic University, Max Planck Society 
and the University of California, Berkeley.

Iran has submitted 1.3 percent of the high citation 
articles in the field of artificial intelligence and 
also 0.02 percent of the hot articles.
The country has also published 271 highly cited 
papers and 5 hot papers, making it one of the best 
countries in this field.
Half of the highly cited papers submitted by Iran 
have been conducted with the help of researchers 
from other countries, but only 0.74 percent of 

Based on the latest data published by SCImago 
Journal & Country Rank (SJR), Iran took the first 
place among the Middle-Eastern countries for the 
highest number of citable documents in 2017.
In 2017, Iran with 54,388 documents, 51,614 
citable documents and 28,813 citations in the 
international papers, ranked first among the 
Middle-Eastern countries which were assessed for 
their production of scientific documents.
In a period of 7 years, Iran managed to remain in 
the first place in the Middle-East region.
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Iran Attends RCC Confab

Iran ready to take a step toward 5G technology

Iran’s ICT Minister Mohammad Javad Azari Jahromi 
attended the latest round of RCC conference, addressed 
the event’s inaugural ceremony and held talks with his 
counterparts from other countries An Iranian delegation 
attended the Regional Commonwealth in the Field of 
Communications (RCC) Conference held in the Kazakh 
capital, Nur-Sultan. The conference was also attended 
by representatives of other countries, including the 
members of the Commonwealth of Independent States, 
and officials of the International Telecommunications 
Union.Iran’s Information and Communications 
Technology Minister Mohammad Javad Azari Jahromi 
addressed the opening ceremony of the RCC conference 
and held talks with counterparts from other countries, 
including Armenia and Kazakhstan, on the sidelines 

of the conference. The Iranian delegation discussed 
collaboration in information and communication 
technologies.

Iran is planning to run a limited test on the 5G 
networks next year in a bid to be ready to roll out 
the next evolution of wireless 4G LTE as it hits the 
mainstream in 2022 across the world. Deputy ICT 
minister Hossein Fallah-Joshaghani said a working 
group, comprising domestic mobile operators and 
relevant officials, has been set up at the regulatory 
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Iran E-Commerce Market Worth Over $18  Billion
In the fiscal 2018  -19 , the nominal value of Iran’s 
e-commerce market grew %30.5 and reached 2.08 
quadrillion rials ($18.4 billion) from 1.594 quadrillion rials 
($14.08 billion) a year earlier.
E-commerce accounts for %10.4 of Iran’s GDP with the 
market’s nominal value standing at 2.08 quadrillion rials 
($18.4 billion), E-Commerce Development Center of Iran 
reports.
The center has released its annual report for the fiscal 
year that ended March 2019, which indicates that 
the nominal value of Iran’s e-commerce market has 
grown %30.5 to reach 2.08 quadrillion rials ($18.4 
billion) from 1.59 quadrillion rials ($14.08 billion) in 
the fiscal 2017-18 .
The report further states that the market’s real value 

stood at 6.1 quadrillion rials ($54 billion) for the fiscal-
2018-19, down %13 compared with the same period 
of a year earlier.

organization to study several issues regarding the 
necessary steps the country needs to take in order to 
obtain the 5G technology.“The first issue to consider 
is a suitable spectrum for the 5G network that can 
cover Gigabit internet speeds…and in three months, 
we will have drawn up a roadmap for obtaining the 
5G technology,” he said.“The global predictions show 
that 5G will roll out in 2020 and hit the mainstreams 
by 2022. Therefore, our working group is focused 
on drawing up a business plan which is set to be 
finalized with cooperation from mobile operators 
in the country,” he added.“In three months, we will 
have provided the condition for experts in the field 
to learn all there is about the 5G technology…and by 
2020, we will have begun executing our action plan,” 
he said.“We will have no limitations in providing the 
required bandwidth for 5G,” the deputy ICT minister 
reassured.
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Chabahar Port to Go Smart

Ports and Maritime Organization of Iran has launched 
a nationwide scheme to convert commercial ports into 
smart harbors, starting with Chabahar Port.
Mohammad Qaem, the head of PMO

,
s ICT office, 

said the scheme, which embraces the development of 
smart facilities in several fields, is set to be completed 
in two years. «Firstly, ICT infrastructures are to be 
upgraded using cutting-edge technologies. Plus, a 
comprehensive database, storing detailed information 
on commercial activities and transactions, is to be 

developed,» he added. The installation and activation 
of Internet of things in the ports is another phase 
envisaged in the plan. 
«A simple instance of IoT application in harbors is the 
establishment of a system to record the arrival and 
departure of ships,» he said.
The official further said that when the plan is fully 
implemented, it will transform ports into smart 
and efficient commercial hubs. This will ease the 
management and monitoring of port operations.
According to Qaem, the pilot project in Chabahar 
Port in southeast Iran will be extended to other ports 
by 2021. Chabahar, situated along the Sea of Oman 
in Sistan-Baluchestan Province, is considered a trade 
gateway, especially with India, Afghanistan and other 
Central Asian countries.
The initiative is in line with the government

,
s policy 

to implement tech-based solutions in various fields, 
from commercial spheres to urban management, to 
curb the country

,
s dependence on oil-based revenues 

and make life more convenient for entrepreneurs and 
traders.

Iranian product cuts agricultural water usage by half

Researchers at the International University of Imam 
Khomeini have manufactured a product, capable of 
reducing water consumption in farms by 20 to 50 
percent.
Due to the fact that high water usage in the agricultural 
industry is one of the biggest problems facing the 
country, the Iranian researchers have made the 
product known as the “flow control valve for reducing 
water usage,”. 
This product has passed the conventional testing 
procedures and has proven that when applied to 
the irrigation systems, it is capable of reducing water 
usage by 20 to 50 percent.
One of the problems with the modern irrigation 
systems that are currently being used is the uneven 
water distribution which causes loss of water, but with 
the above mentioned invention, water is distributed 
evenly throughout farms.
Iran, located in an arid and semi-arid area, is facing 

water shortage due to low precipitation amounts and 
climate change coupled with shortsighted managerial 
decisions. The chief of the Department of Environment 
Issa Kalantari said in August 2018 that the government 
must tell the people the truth about water shortage as 
a serious challenge the country is facing.
“People need to know the truth about the 
environmental issues, as if they know, their actions will 
be hundreds more efficient than the government,” he 
said.
Using water more sensibly is one of the most effective 
factors in preventing environmental degradation, he 
added. Meanwhile, Saeed Pourali, an Iranian professor 
of cross-cultural environment management at the 
Phoenix University, said in July 2018 that considering 
the current situation, discussing water management 
and finding solutions is required more than ever.
If water scarcity is not resolved urgently, its impacts 
will soon bring heavier and irreparable damage to all 
sectors in the country, he stated, warning the harmful 
consequences caused by lack of proper planning 
would gradually affect the entire country.
“According to the Food and Agriculture Organization, 
agricultural water usage in Iran is 22 percent above 
the global average while water productivity [crop yield 
per cubic meter of water consumption] is one-third of 
world average”, he said, adding, “In other words, the 
agricultural sector generates about 10 percent of the 
country

,
s gross domestic product, but consuming 92 

percent of the country
,
s fresh water”.








