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سرمقاله
مهندس سعید صفوی
مدیرعامل گروه تجارت الکترونیک عرش گستر

کرونا و صنعت ICT؛ چالشها و فرصتها
شیوع ویروس کرونا ،چهره اقتصادی جهان را دگرگون کرده و بحرانها و چالشهای قابل تأملی را در صنایع مختلف رقم زده است؛ اما در کنار این چالشها ،تغییراتی نیز در
روند زندگی مردم جهان ،به عنوان مخاطبان اصلی صنایع ،ایجاد شده است که برای برخی از صنایع ،نه تنها یک تهدید ،بلکه یک فرصت تلقی میشود .به دنبال همهگیری
کووید ،19-میزان اعتماد جامعه جهانی نسبت به فناوریهای دیجیتال تا حد زیادی افزایش یافته است و در این میان ،صنایع فعال در حوزه فناوری ارتباطات و اطالعات،
فرصتهای قابل توجهی را در راستای رشد خود به دست آوردهاند ،به نحوی که شکلگیری یک بازار رقابتی در این بخش چندان دور از انتظار نخواهد بود.
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حیات اقتصادی جهان در گرو ارتباطات
طبق گزارش��ی که مؤسس��ه تحقیقاتی  IDCدر فوریه  2020ارائه داده اس��ت ،اگر
بخواهیم س��ناریوی بدبینانه تأثیر کووید 19-را در نظر بگیریم ،انتظار میرود رش��د
هزینه جهانی صنعت  ITتا پایان سال  2020معادل  3تا  4درصد کاهش یابد .طبق
گزارش مذکور ،در اوایل شیوع این ویروس ،تجارت سختافزاری تحت تأثیر بوده است
و با ادامه این روند ،حوزههای نرمافزاری و خدماتی نیز در دایره این تأثیر قرار گرفتهاند.
اما این یک س��وی داستان اس��ت .طی ماههای گذشته شاهد این روند نیز بودیم که
فعاالن حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ،راهکارهایی را جهت همگام کردن زندگی
انسان با ویروس کرونا ارائه دادهاند .صنعت  ICTبا نشان دادن انعطاف در مقابل این
بحران و ارائه راهحلهایی که بر پایه ارتباطات از راه دور هس��تند ،یکی از گزینههای
مورد توجه تجارت جهان برای حفظ بقا بوده است.
ش��یوع ویروس کرونا و تداوم آن در جهان ،چهره بس��یاری از صنایع را تغییر داده و
میزان فروش ،عملکرد و زنجیره تأمین آنها را با چالشهای جدی همراه کرده است،
اما به نظر میرسد صنعت فناوری ارتباطات و اطالعات ،امکان حیات را برای تجارت
جهان فراهم کرده است و با استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری در فضای دیجیتال،
زندگی تجاری جهان را در این شرایط بحرانی ،تضمین میکند.
تأثیر کووید 19-بر صنعت مخابرات
لزوم ارتباطات از راه دور در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
مردم در قرنطینه خانگی به سر میبرند و رعایت فاصله اجتماعی تقریبا در تمام نقاط
جهان ترویج میش��ود .بر این اساس ،صنعت مخابرات تأثیر بسزایی از بحران کروان
پذیرفته است و به نظر میرسد برای همگام شدن با نیازهای کنونی مردم جهان ،باید
شتاب بیشتری پیدا کرده و راهکارهای کارآمدتری را ارائه دهد .البته روند پیشرفت
صنعت مخابرات در بسیاری از نقاط جهان قابل مشاهده است و بسیاری از فعاالن این
صنعت به منظور افزایش انعطافپذیری خود در مقابل شرایط ناشی از ویروس کرونا،
بر ارائه نسل پنجم شبکه تلفن همراه ( )5Gمتمرکز شدهاند.
افزایش کاربرد؛ افزایش انعطافپذیری
این روزها استفاده از شبکه سر به فلک کشیده است و کاربران زیادی در سراسر جهان
بسیاری از فرایندهای ارتباطی خود را در این فضا انجام میدهند ،به همین دلیل نیز
به موازات افزایش کاربرد ،شاهد افزایش انعطاف شبکههای مخابراتی فعال در حوزه
فناوری هستیم .فعاالن صنعت فناوری ارتباطات سعی در باال بردن کیفیت خدمات

خ��ود دارن��د و خصوصا با افزایش تماسهای صوتی و تصویری ،ش��اهد جهش قابل
توجهی در کیفیت صدا و نرخ اتصال هستیم .افزایش تقاضا ،تأمینکنندگان صنعت
 ITرا در سراسر جهان به تکاپو واداشته است تا با نشان دادن انعطاف در سیستمهای
ارتباطی خ��ود و افزایش خدمات و خصوصا باال بردن کیفیت آنها ،در فضای رقابتی
تازهای حضور پیدا کنند.

ارتقاء خدمات مشتری
با توجه به فرصتهای جدیدی که در صنعت  ICTایجاد شده است ،ارائه یک تجربه
خوب برای مشتریان ،مهمترین رویکردی است که فعاالن این صنعت باید اتخاذ کنند.
بر همین اس��اس نیز بسیاری از ش��رکتهای فناوری اطالعات و ارتباطات ،از طریق
ارائه برخی ابزارهای ارتباطی به صورت رایگان یا کمهزینه ،باال بردن کیفیت خدمات،
افزایش ظرفیت و  ...سعی دارند در این بازار جایگاهی را برای خود به دست بیاورند.
به نظر من افزایش خدمات به مشتریان باید در دستور کار شرکتهای فعال در حوزه
ارتباطات داخلی نیز قرار بگیرد تا شاهد شکلگیری یک فضای رقابتی و زنده در این
صنعت باش��یم .صنعتی که به نظر میرسد به رغم شیوع ویروس کرونا و پیامدهای
بحرانی ناشی از آن ،فرصتهای جدیدی را برای رشد در اختیار خواهد داشت.
جهان ،به رغم کرونا ،به  ICTوابسته است
در پایان دوباره متذکر میشوم که گسترش ویروس کرونا ،تبعات منفی زیادی را در
اقتصاد جهان در پی داشته است .کافی است نگاهی به صنایع پرکاربرد سال گذشته
و دوران پیشاکرونا داشته باشیم تا عمق زیانهای ناشی از این ویروس را درک کنیم.
کووی��د 19-قیمت جهانی نفت را تحت تأثیر قرار داده و ف��راز و فرودهای زیادی را
در بازار سرمایه ایجاد کرده است؛ صنایع پرکاربردی مانند گردشگری افول کردهاند؛
پروازهای زیادی لغو شده و هتلهای بسیاری در سطح جهان خالی ماندهاند که همه
این موارد ،شرایط وخیمی را برای اقتصاد جهان رقم زدهاند.
در این میان ،صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات ،تا حد قابل قبولی توانس��ته است
دایره اقتصادی جهان گرفتار کرونا را وس��عت بخش��یده و بس��یاری از فعالیتهای
اقتصادی را در فضای ارتباطی مبتنی بر فناوری ادامه دهد .ش��کی نیس��ت که همه
صنایع جهان به ارتباطات متکی هس��تند .در دنیایی که عنصر ارتباط ،عامل شیوع
یک ویروس خطرناک اس��ت ،صنعت  ICTراهکارهای قابل توجهی را مقابل ما قرار
داده است تا بتوانیم با حفظ فرایندهای ارتباطی دیجیتال ،اقتصاد جهانی را از خطر
ورشکستگی نجات دهیم.

یادداشت
ماه
شهاب خدامرادی
مسوول گروه حملونقل هوشمند ستاد توسع ه
فناوریهای فضایی و حمل ونقل پیشرفته
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

هوشمندانهحرکتکنیم

کرونا فرصتی برای همدلی بیشرت با مردم
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چطور میش��ود در بازار پر رقابت امروزی ماندگار ش��د؟ چه زمانی
س��ازمان نیازمند ایجاد کس��بوکارهای خالقانه اس��ت و س��ؤاالت
بسیاری که میتواند روند برنامهریزی سازمانی را از نگاهی عادی به
دیدگاهی پویا و فرصت یاب تبدیل کند.
ام��روزه اکث��ر فرصته��ای خالقانه تج��اری ،محص��ول رویدادها و
بحرانهاس��ت ،چراکه در ش��رایط برابر تقریباً همه رقبا در وضعیت
یکس��انی در مقابل مشتریان خود قرار دارند و به فعالیت خود ادامه
میدهند ،اما در ش��رایط ناپایدار و شوکهای اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی ،فقط شرکتهایی میتوانند حیات سازمان خود را تضمین
کنند که به فکر خالقیتهای نوآورانه باشند و از رویدادهای به وجود
آمده در مس��یر رش��د و بهبود فرصتهای اقتصادی استفاده کنند.
کرونا یکی از همان شوکهایی بود که برای برخی صاحبان خدمت
و س��رمایه ،فرصتی برای همدلی بیشتر با مردم فراهم کرد تا نبض
سازمان خود را به نبض نیازها و خواستههای مشتریان گره بزنند که
نتیجهاش میشود حفظ منافع ذینفعان.
بهبیاندیگر الزم اس��ت بدانیم در برنامهریزیهای سازمانی ،فرصت
س��ازی از شرایط معمول و غیرمعمول چگونه تعریفشده و آیا اص ً
ال
جایگاهی دارد؟
گوی��ی در اقتصاد س��ازمانی مانند تفاوتهای فردی ،دس��تگاههایی
هس��تند که خ��ود از ایمنی بیش��تری در برابر ح��وادث طبیعی و
غیرطبیع��ی برخوردارند ،از هر ش��رایطی به نف��ع خدمت به مردم،
کسب درآمد و تقویت برند سازمانی ،استفاده میکنند .این شرکتها
به موضوع کنترل خواست و تغییر نیاز مخاطبانش توجه میکنند و
انعطافپذیری را در ارائه خدمات خود در نظر میگیرند.
اما عدهای دیگر به دلیل نقص در ایمن کردن خدمات ،از روزمرگی،
ت��وان رویارویی با ش��رایط جدید را ندارند و نمیتوانند در ش��رایط
جدید تاب بیاورند.
به تعبیری دیگر الزم اس��ت مسئوالن ذیربط هر شرکت و سازمانی
بدانند ،سیل بند اقتصاد سازمانی کجاست و مدیریت شرایط جدید
نیاز به چه ابزارهایی دارد؟
ش��رکت مخابرات ایران بهعنوان بزرگترین اپراتور ارتباطی کش��ور
و ب��ا برند قدیمی و شناختهش��ده برای مردم همهس��اله در معرض
بحرانهای طبیعی و غیرطبیعی و همچنین رویدادهای خوش��ایند
و از پیش تعیینش��ده قرار دارد .اس��تفاده از این رویداد بهنوبه خود
میتوان��د جایگاه ویژهای در کس��ب درآمد و تقویت و توس��عه برند
سازمانی داشته باشد که متأسفانه تعریف همهجانبهای از این موضوع
به چشم نمیخورد.
حاال که در شرایط پسا کرونا قرار داریم ،الزم است ما کمی به عقب
بازگردی��م و خودم��ان را ارزیابی کنیم که تا به ام��روز در برخورد با
رویداده��ای مترقبه و غیرمترقبه و در تأمین مطالبات مش��ترکان و
تفکر خالق چقدر تالش کردهایم و مس��یرهای تازه را برای کس��ب
درآمد و تقویت برند سازمانی پیداکردهایم.
در این میان ایجاد نگرش��ی مبتنی بر خالقیت ،میتواند حال و روز
خدمترسانی را خوبتر کند؛ بهگونهای که همیشه بذرهای تازهای از
خدمات و محصوالت جدید را آماده داشته باشیم تا بر موج اطالعیابی
از حال و روز مش��تریان سوار شویم و خط کش خدمترسانی را به
منحنی خدمات جدید ،تبدیل کنیم و با فرصتس��وزیهای تکراری
خداحافظی کنیم.
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هوشمندسازی حملونقل یکی از ابزارهای مهم توسعهیافتگی کشورها است .راهی که
میتواند مصداق و نمادی باشد برای مدیریت هوشمند شهری .همه کشورها سالهاست
که به این حوزه ورود کردهاند و برنامهها و طرحهای مختلفی برای اجرایی شدن آن در نظر
گرفتهاند .ایران هم از غافله عقب نمانده است.
مسیر برای رسیدن به جایی که بتوان گفت حملونقل هوشمند در کشور محقق شده
طوالنی است؛ اما گامهایی که در این مسیر برداشته شده با توجه به امکانات موجود خوب
و بزرگ اس��ت .ستاد توسعه فناوریهای فضایی و حملونقل پیشرفته معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری هم به عنوان نهادی پیشرو در این حوزه تالش میکند نقش یک
واسطهگر و جاذب توانمندیها و ظرفیتهای موجود نهادهای مرتبط با حوزه حملونقل
هوشمند را بازی کند.
این اقدامات در چهار سطح ترویج ،آموزش ،توسعه زیستبوم و تعریف پروژههای عملیاتی
انجام میشود .کارهای ترویجی ستاد هم با برگزاری رویدادهای استارتاپی و کارآفرینی برای
شناسایی تیمهای عالقهمند و توانمند در این حوزه شروع شد.
همچنین شرکت در نمایشگاههای مختلف و معتبر داخلی و خارجی که خط و ربط آن
به این حوزه میرس��د را هم در اولویت کاری خود قرار دادیم .نمایش��گاههایی در حوزه
فناوریهای اطالعات و ارتباطات .در این نمایشگاهها معموال به صورت تعاملی حضور داریم.
یعنی ستاد با ایجاد پاویونی فضا را برای معرفی محصوالت و خدمات دانشبنیانهای این
حوزه فراهم میکند.
شناسایی نمایشگاههای بینالمللی را هم دنبال میکنیم تا از این طریق راه برای توسعه
صادرات محصوالت دانشبنیان باز شود .مسیری که به رونق اقتصادی کشور میانجامد.
ستاد توسعه فناوریهای فضایی و حملونقل هوشمند معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری حمایت از پایاننامههای مرتبط با حملونقل هوشمند را هم با امضای تفاهمنام ه
ی و تجاریسازی
با دانشگاههای کشور دنبال میکند .با این کار در تالشیم تا مسیر اجرای 
پایاننامههایدانشجوییرافراهمکنیم.
شناسایی زیستبوم فناوری و نوآوری حملونقل هوشمند هم اولویت دیگری است که
اجرایی ش��دن آن را در س��تاد پیگیری میکنیم .این کار به تنوع محصوالت این حوزه
میانجامد .یعنی با شناسایی نیازها و معرفی آن به توانمندان این حوزه ،فضا برای رفع به
موقع این چالشها ایجاد میشود.
ما برای پیشبرد سریع حملونقل هوشمند در کشور میخواهیم همکاری همه نهادها،
سازمانهای مرتبط و بخش خصوصی را هم جلب کنیم .برای همین با آنها تفاهمنامههایی
داریم تا اجرای طرحها شتاب گیرد.
تقویت ارتباطات بینالمللی که به توس��عه صادرات محصوالت دانشبنیان میانجامد را
هم با شناسایی فعاالن ایرانی خارج از کشور دنبال میکنیم .برای این کار هم حضور در
نمایشگاههای مختلف خارجی را مدنظر داریم.
تعریف  10پروژه خرد و یک پروژه کالن در ستاد از دیگر اقدامات است .کالن پروژه ایجاد
مرکز کالنداده حملونقل ملی و تحلیل دادههای سامانههای مدیریت هوشمند ناوگان با
همکاری همه نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط با این حوزه پیگیری میشود.
امروز استفاده از فناوریهای نوین به خصوص ارتباطات و اطالعات به صورت روزافزونی در
صنایع افزایش یافته است .این کار به باال رفتن بهرهوری صنایع در کشور میانجامد .صنعت
حملونقل هم از این موضوع مس��تثنی نیست و استفاده از این فناوریها قطعا افزایش
بهرهوری ،کاهش ترافیک ،کاهش آلودگی هوا ،کاهش تصادفات و ایجاد کسبوکارهای
نوین را به دنبال دارد .حملونقل هوشمند صنعتی است که با حوزههای علمی مختلفی در
ارتباط است .ما هم به عنوان نهادی راهبر سعی میکنیم ارتباط میان اجزای این زیستبوم
را برقرار کنیم .در حال حاضر  200شرکت دانشبنیان و  40سازمان مرتبط با این حوزه را
شناسایی کردهایم .این کار به همافزایی تالشها در این حوزه کمک میکند.
تدوین یک س��ند جامع برای ترسیم نقشه راه حوزه حملونقل هوشمند هم در کشور
ضروری اس��ت .س��ندی که یک سالی است در س��تاد در حال تدوین است و با تعامل و
همکاری همه نهادهای ذیربط مراحل اجرایی شدن آن را دنبال میکنیم.

محمدرضا بیدخام
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت
مخابرات ایران

جوزف نای
استاد برجسته علوم سیاسی
در دانشگاه هاروارد

تحلیل
ویژه

سناریوهایاحتاملیپیرامونآیندهجهاندرعصـرپساکرونا

هیچ تصور درست و دقیقی نمیتوان در مورد آینده داشت مگر اینکه آینده مذکور اتفاق بیفتد و بتوانیم شاهد آن باشیم .از این رو ،هر تالشی جهت پیش بینی ژئوپلیتیک
آینده جهان در بحبوحه پاندمی ویروس کرونا ،باید گزارههای مختلفی را در نظر بگیرد و سناریوهای مختلف در مورد آینده جهان را شامل شود .پنج پیش بینی محتمل در
مورد آینده جهان را در سال  ۲۰۳۰ارائه میکنم .با این حال ،واضح است که موارد دیگری نیز غیر از پیش بینیهای من ،قابل تصور هستند.

پایان نظم لیبرال جهانی
نظم جهانی بنیان گذاشته شده توسط آمریکا در عصر پس از جنگ جهانی دوم ،چهارچوبی
از نهادها و سازمانهای بین المللی را در بر میگرفت که به آزاد سازی قابل توجه تجارت و
مالیه بین المللی منجر شد .حتی قبل از پاندمی ویروس کرونا ،این نظم بین المللی توسط
«خیزش چین» و همچنین رشد و نمو سیاستهای پوپولیستی در دموکراسیهای غربی،
به چالش کشیده شده بود .چین برای سالها از نظم بین المللی فعلی سود برده است ،با این
حال ،همزمان با افزایش وزن استراتژیک این کشور در عرصه معادالت بین المللی ،پکن به
ِ
بازتعریف استانداردها و قوانین در عرصه جهانی ،اصرار میورزد.
نحو فزایندهای به
در برابر این جریان ،ایاالت متحده آمریکا مقاومت میکند ،نهادها و سازمانهای بین المللی
ارزش و کارایی خود را از دست میدهند و به طور کلی ،جریان ملی گرایی بیش از پیش
تقویت ش��ده است .در این راستا شاهدیم که آمریکا همچنان خارج از سازمان بهداشت
جهانی و توافق آب و هوایی پاریس است .پاندمی ویروس کرونا از طریق تضعیف موقعیت
جهانی آمریکا و نقش برجسته آن در راستای مدیریت نظام بین الملل ،در چهارچوب این
ِ
سناریوعملمیکند.
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تکرار تراژدی ظهور اقتدارگرایی در جهان در دهه ۱۹۳۰
بیکاری گسترده ،افزایش نابرابری ها ،و مشکالت گسترده اجتماعی و اقتصادی برای جوامع
مختلف موجب خواهد ش��د تا زمینه برای ظهور نوعی سیاست اقتدارگرایانه ،به همراه
رهبران اقتدارگرا فراهم شود .در این فضا ،سیاستمدارانی ظهور خواهند کرد که با تمسک
به سیاستهای ملی گرایانه و پوپولیستی ،تمام سعی خود را خواهند کرد تا قدرت را به
دست گیرند .در این چهارچوب ،بایستی انتظار اوج گیری سیاستهای محلی و ملیگرایانه
و همچنین گسترش حمایت گرایی در عرصه اقتصاد را داشته باشیم .از سویی ،تعرفهها بر
کاالهای وارداتی افزایش مییابند و سیاستهای سخت گیرانهای بر مهاجران و پناهجویان
تحمیل خواهد شد .در این فضا ،دولتهای اقتدارگرا به دنبال تحکیم دامنه منافع منطقهای
خود هستند و به شیوههای مختلفی از دخالتهای خارجی ،دامن میزنند .امری که در
ن��وع خود ،احتمال منازعه و جنگ و درگیری را افزایش میدهد .برخی از این روندها تا
قبل از سال  ۲۰۲۰به وضوح قابل مشاهده بوده اند ،با این حال ،چشم اندازهای نه چندان
امیدبخش در مورد بازیابی و بهبود اقتصاد جهانی (که عمدتا به دلیل س��ازگار نشدن با
احتمال به حقیقت پیوستن
شرایط و مقتضیات ناشی از شیوع ویروس کرونا ایجاد شده)،
ِ
این سناریو را افزایش میدهد.
ظهور یک نظم جهانی چینی
همزمان با اوج گیری و شیوع گسترده ویروس کرونا در اقصی نقاط جهان ،فاصله اقتصادی
می��ان چین و رقبای بینالمللی آن نظی��ر اتحادیه اروپا و به وی��ژه آمریکا ،به نحو قابل
مالحظهای افزایش یافته است .انتظار میرود که چین در اواسط دهه  ۲۰۲۰از اقتصاد رو
به زوال آمریکا سبقت بگیرد و اقتصاد چین بتواند فاصله خود با اقتصادهای نوظهوری نظیر
برزیل و هند را نیز بیش از پیش افزایش دهد .از سویی نباید فراموش کرد که چین در اتحاد
راهبردی خود با روسیه نیز ،شریک و طرفِ برتر است .در این راستا ،بیراه نیست اگر چین
در عرصه بین المللی مطابق با افزایش قدرتش ،درخواست کسب امتیازات بیشتر را مطرح
سازد .چین با ارائه ابتکاراتی نظیر «یک کمربند ،یک راه» ،نه فقط درصدد تاثیرگذاری بر
همسایگانش است ،بلکه اثرگذاری بر کشورهای فرامنطقهای در اروپا و آمریکای التین را
نیز دنبال میکند .همزمان با اوج گیری قدرت چین در عرصه بین المللی ،هرگونه اقدامی
علیه چین ،پرهزینه خواهد شد.
این اقدامات از آن رو پرهزینه تلقی میشوند که کمکهای مالی و یا سرمایهگذاریهای

چین در کشورهای مختلف جهان را به خطر میاندازند و آنها را از دسترسی به بزرگترین
بازار مصرفی جهان محروم میس��ازند .با توجه به اینکه دموکراسیهای غربی در مقابل
چین ،تحت تاثیر ویروس ش��یوع گسترده ویروس کرونا ،عمیقا تضعیف شده اند ،دولت
چین و شرکتهای بزرگ چینی این فرصت را خواهند یافت تا در بازتعریف دستورکار و
ساختار سازمانها و نهادهای بین المللی نقش مهمی بازی کنند و عمال به تعریف اصول و
هنجارهایجدیدبپردازند.

استقرار دستورکار و «نظم سبز» بین المللی
تمامی سناریوهایی که از آینده ترسیم میشوند ،لزوما منفی نیستند .افکار عمومی در
بسیاری از دموکراسی ها ،روز به روز بر میزان توجه خود به مساله تغییرات آب و هوایی و
حفاظت از محیط زیست میافزایند .برخی از دولتها و شرکتهای بزرگ و مطرح ،برای
نشان دادن واکنش مناسب به این مسائل ،اقدام به بازآرایی مجدد ساختار خود میکنند.
حتی قبل از بحران شیوع ویروس کرونا ،پیش بینیهایی در مورد استقرار یک دستورکار
جامع بین المللی در سال  ۲۰۳۰که هدف اصلی آن توجه به مسائل محیط زیستی باشد،
ارائه میشد .بحران پاندمی ویروس کرونا ،از طریق برجسته سازی ارتباطات میان سالمت
انسانها و وضعیت سالم محیط زیستی کره زمین ،بر تحقق هر چه بیشتر این دستورکار،
دامن خواهد زد.
برای مثال ،افکار عمومی آمریکا متوجه شده اند که بودجه  ۷۰۰میلیارددالری وزارت دفاع
آمریکا نتوانست مانع از این شود که این کشور بتواند از خود در برابر بحران شیوع ویروس
کرونا محافظت کند .اکنون این کشور با دارابودن باالترین تعداد مبتالیان و مرگ و میر
ناشی از ویروس کرونا در جهان ،عمال با تلفات سنگینی مواجه است که بیش از تلفات
آمریکا در کل جنگهای آمریکا از سال  ۱۹۴۵تاکنون است .همین مساله موجب خواهد
شد تا سمت و سوی حکمروایی ،احتماال در آمریکا تغییر کند و توجهات از حوزه سخت
قدرت ،تا حد زیادی به حوزههای نرم ،تغییر پیدا کنند و زمینه برای ظهور سیاستهایی
نظیر «سیاست سبز »Green Politics/و توجه به مسائل زیست محیطی و بهداشتی،
هموار شود.
نظم گنگ و مبهم جهانی
در س��ال  ،۲۰۳۰بحران شیوع ویروس کرونا به همان اندازهای ناخوشایند به نظر خواهد
آمد که شیوع ویروس آنفلوانزا در سالهای  ،۱۹۱۸-۱۹۲۰ناخوشایند به نظر میرسید.
بدون تردید ،این پدیده نیز آثار و تبعات ژئوپلیتیک و بلندمدت زیادی را به دنبال خواهد
داشت .شرایط و اوضاع قبلی همچنان پابرجا به نظر میرسند .با این حال ،با توجه به :رشد
فزاینده قدرت چین ،گسترش پوپولیسم داخلی و قطبی گرایی در غرب ،و ظهور بیش
از پیش نظامهای سیاسی اقتدارگرا ،انتظار میرود که تاحدی از جهانی شدن اقتصادی،
به همراه میزانی از آگاهی جمعی در مورد اهمیت جهانی شدن در مورد مسائل زیست
محیطی ،با ایجاد این آگاهی که دیگر هیچ کشوری به تنهایی نمیتواند مشکالت پیش
گفته را حل کند ،حاکم شود .احتمال دارد که آمریکا و چین در مورد مسائلی نظیر مقابله
با شیوع بیماریهای اپیدمیک و تغییرات آب و هوایی ،با یکدیگر همکاریهای جدی را
انجامدهند.
این مساله در شرایطی اتفاق خواهد افتاد که آنها همچنان در برخی حوزههای راهبردی،
روابط رقابت آمیزی را با یکدیگر تجربه میکنند .تحت شرایط مذکور ،دوستی بین المللی
محدود اس��ت ،اما رقابت ها ،تحت مدیریت قرار میگیرند .انتظار میرود برخی نهادها و
موسس��ات بین المللی نابود شوند ،اما برخی دیگر ،یا بازسازی شوند و یا حتی نهادهای
جدیدی ایجاد شوند .در چهارچوب این سناریو ،شاید آمریکا همچنان قدرت برتر جهانی
باشد ،اما به طور حتم ،از قدرت و نفوذ سابق خود برخوردار نخواهد بود.

زیر
ذرهبین
پریسا خسروداد

اعطایتسهیالتبهحوزههایتولیدمودم،گوشیتلفنهمراه،
تجهیزات اکتیو مراکز داده و محتوای بومی
مدیرکل دفتر همکاریهای فراس�ازمانی ،ارتباط با صنعت و دانش�گاه س�ازمان فناوری اطالعات ،گفت :مقرر ش�د که برای توسعه ش�بکه ملی اطالعات و حمایت از
تولیدات داخلی ،تسهیالت از محل لیزینگ دانش بنیان صندوق نوآوری در چهار حوزه تولید مودم ،تولید تلفن همراه ،تجهیزات اکتیو مراکز داده و تولید محتوای
بومی اعطا شود.

است که متقاضیان به صورت الکترونیکی میتوانند درخواستهای خود را ثبت نمایند و
طی بازه زمانی  30روزه از رد یا تایید درخواست خود باخبر شوند.

وام بومواره
مدیرکل دفتر همکاریهای فراس��ازمانی ،ارتباط با صنعت و دانش��گاه سازمان فناوری
اطالعات ،به الحاقیه دیگر با عنوان بومواره اشاره کرد و در تشریح جزییات آن گفت :شرکت
های بزرگی در سامانه ایران نو آفرین  www.irannoafarin.irوجود دارند که خدمات
خود را مانند خدمات ابری ،کیف پول الکترونیکی  ،خدمات حسابداری ،خدمات حقوقی،
فضای ابری ،ذخیره سازی و غیره به صورت شش ماه رایگان و شش ماه نیم بها به شرکت
های نوپا و یا استارتاپ ها ارایه می دهند.
وی ادامه داد :ما در ازای خدماتی که این شرکتها متعهد می شوند به استارت اپها ارایه
دهند ،وام وجوه اداره ش��ده پنج درصدی ارایه می دهیم .تا کنون تسهیالت  10شرکت
مصوب شده و مابقی نیز پس از انجام ارزیابیهای الزم به منظور اخذ تسهیالت به بانک
معرفی می شوند .در این میان ،منظور از کسب و کارهای نوپا ،شرکتهایی با سابقه کاری
کمتر از سه سال ،سرمایه ثبتی  250تومان و فروش  500میلیون تومان در سال هستند.

11
شماره  / 61مهــر ماه 1399

عینیسازی شاخصها
سنجری فرد ادامه داد :در گام نخست ،بر اساس ضوابط اجرایی پذیرش طرح ها ،تدوین
دستورالعملهای الزم که بر اساس آن شرکت ها بتوانند درخواست خود را ارایه نمایند
و س��ازوکار ارزیابی و اعطای وام انجام شود در دس��تور کار قرار گرفت .بر این اساس 10
دستورالعمل و دو الحاقیه طراحی شد و شکل گرفت که ویژگی اصلی این دستورالعملها
این بود که ما بر اس��اس ش��اخص های واقعی این دستورالعمل ها را طراحی کردیم؛ به
طوری که پیش از این چنین بود که متقاضی دریافت تسهیالت ،اقدام به ارایه یک طرح
تجاری Business planمینمود که پس از انجام امور کارشناسی که در گاهی موارد
نیز مغلوب نظرات س��لیقهای میشد ،وام درخواستی اعطا یا لغو و در نهایت باعث بروز
مشکالتیمیشد.
وی خاطرنش��ان کرد :با عینی شدن ش��خصها ،شرایط اعطای تسهیالت بر اساس نوع
درخواست متقاضی به شاخصهایی همچون تعداد نصب ،تعداد نیروی انسانی بکار گرفته
شده؛ میزان فروش و درامد کسب و کار و غیره تغییر یافت ،که برای کسب و کارهای نوپا
(شرکتهایی که بر اساس آیین نامه نوآفرین زیر سه سال سابقه تاسیس دارند) بازپرداخت
چهار ساله با سود  5درصد و برای شرکتهای غیر نوپا با سود  9درصد در نظر گرفته شده
است .ابزار درخواست این وام ،سامانه ایران کارفــــا به نشــــانی www.irankarfa.ir
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دکتر فرهاد س��نجری فرد ،مدیرکل دفتر همکاریهای فراسازمانی ،ارتباط با صنعت و
دانشگاه سازمان فناوری اطالعات ایران به تشریح جزییات ارائه تسهیالت این سازمان به
کسبوکارها ،مخصوصا در دوران کرونا پرداخته است .به گفته وی مهرماه سال گذشته بود
که به دستور وزیر  ICTدبیرخانه تسهیالت وجوه اداره شده به سازمان فناوری اطالعات
انتقال یافت .بعد از انتقال این دبیرخانه و بر اساس آییننامه اجرایی بند ب تبصره  18ماده
واحده قانون بودجه ،ضوابط اجرایی پذیرش طرحها مورد آماده سازی قرار گرفت و سپس
برای سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شد و پس از تصویب ،رسما دبیرخانه تسهیالت
وجوه اداره شده در سازمان فناوری اطالعات آغاز به کار کرد.

دو همکاری موفق
سنجری فرد گفت :معاونت سیاستگذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطالعات ایران،
همکاریهایی با خارج از مجموعه خود داشته که در راستای حمایت از بخش خصوصی
بوده است که همکاریهای انجام شده در این خصوص را در راستای انعقاد دو همکاری
این گونه میتوان بیان داشت :طی قرارداد عاملیتی که با صندوق کارآفرینی امید بستیم،
همکاری ما به صورت اهرمی است .به این معنی که صندوق امید تعهد کرده است به ازای
یک واحد پول ،دو واحد پول بگذارد .این صندوق که زیرمجموعه ریاست جمهوری است،
طی قراردادی عملیاتی که  60میلیارد تومان اعتبار دارد و از این مبلغ  20میلیارد سهم
وزارت ارتباطات و  40میلیارد س��هم صندوق اس��ت به دو شیوه نامه سرمایه در گردش
و ش��رکت های نوپا دارای قابلیت اعطای تسهیالت است که پس از ابالغ وزیر ،کار خود
را آغاز میکند .میزان سود تسهیالت پرداختی از محل توافقنامه با صندوق امید ،برای
شرکت های نوپا  33/4است و برای غیر نوپا  77/5درصد در نظر گرفته شده است .البته
توافقنامهای از سال  94با صندوق امید وجود داشت که از زمان انتقال دبیرخانه به سازمان
تا کنون  20شرکت حایز شرایط دریافت وام شناخته شدهاند.
وی افزود :همکاری بعدی متعلق به صندوق نوآوری و شکوفایی است که در دو قسمت
در حال انجام است .اول ،وام کرونا که به شرکتهایی که درخواست آنها باالی دو میلیارد
تومان است بازمیگردد .در این زمینه میتوان به ارزیابی اولیه  22شرکت اشاره کرد که
چهار شرکت موفق به اخذ وام شده اند .دوم مقرر شد که برای توسعه شبکه ملی اطالعات
و حمایت ار تولیدات داخلی ،تس��هیالت از محل لیزینگ دانش بنیان صندوق در چهار
حوزه تولید مودم ،تولید تلفن همراه ،تجهیزات اکتیو مراکز داده و تولید محتوای بومی
اعطا گردد .در این راس��تا با توجه به اولویتهای وزارت  ،ICTهماهنگی الزم در فاز اول
برای اعطا تسهیالت جهت تولید مودم  VDSLو  ONTصورت پذیرفت و در قدم اول
شرکت مخابرات ایران جهت خرید محصوالت تولیدکنندگان داخلی اعالم آمادگی کرده
است .در فاز دوم هماهنگی الزم جهت اعطا تسهیالت فوق به تولیدگنندگان موبایل در
حال انجام است.
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دولت تدبیـــر و امید به توس�عه دولــت هوش�مند توجه
ویژهای دارد

«شاد» اولین اپلیکیشن ایرانی است که
رقبای خارجی را پشت سر گذاشته است

رئیسجمهور ارائه گزارشهای کیفی و کمی از وضعیت خدمات دولت الکترونیک ،کاستیها و نقاط
قوت آن را بسیار مهم برشمرد و با تأکید بر اینکه انعکاس انتظارات و مطالبات مردم در زمینه خدمات
هوشمند به مدیران دستگاههای اجرایی ،آنها را در ارائه خدمات بهتر به مردم یاری خواهد کرد ،همه
دستگاههای اجرایی را موظف کرد که سازوکار دریافت انتقادات و پیشنهادات مردم را تقویت و تسهیل
کنند.حسن روحانی در شانزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطالعات ،با بیان اهمیت ضرورت
دسترس��ی آزاد مردم به اطالعات گفت :همه دس��تگاهها برای تأمین رضایت شهروندان و کاستن از
دغدغههای آنان ،روند فعالیتها و خدمات خود را برای مردم اطال ع رسانی کرده و هرکجا ابهام و نگرانی
برای مردم وجود دارد ،فورا ً رفع کنند.
روحانی با بیان اینکه دولت الکترونیک باید در خدمت س�لامت و معیشت شهروندان باشد ،به همه
دس��تگاههای اجرایی دس��تور داد در جهت ارتقای خدمات الکترونیک ،همافزایی و تالش برای رفع
ی ها یا نارساییهای آن را بهطور ویژه مورد توجه قرار دهند.رئیسجمهور تقویت زیرساخت دولت
کاست 
الکترونیک را از ابتدای فعالیت دولت یازدهم جزو اولویتها برشمرد و با اشاره به نقش ارزشمند آن در
مهار زنجیره انتقال کرونا و حفظ سالمت شهروندان تأکید کرد :کیفیت ارائه خدمات شهری در سطوح
مختلف باید منطبق با خواست و نیازهای شهروندان باشد و در کمترین زمان و دقت باال انجام گیرد.
وی ارائه خدمات غیرحضوری به شهروندان را با یک عزم جدی ،امری کام ً
ت یافتنی خواند و گفت:
ال دس 
ی ها باشد و انتظار
ت های بخش مسکن و شهرسازی و شهردار 
امروز هوشمند سازی شهرها باید از اولوی 
میرود که در کنار توسعه شهری ،به موضوع هوشمند سازی شهرها هم توجه ویژه شود.
روحانی با بیان اینکه در توس��عه شهرهای هوشمند باید به استقرار شبک ه های پهن باند ،استفاده از
تجهیزات هوشمند ،توسعه فضاهای شهری هوشمند و توسعه خدمات الکترونیکی توجه الزم شود،
ت رسان ،کلید دستیابی به شهر هوشمند است و
گفت :یکپارچگی میان دستگاههای اجرایی خدما 
بهرغم قدمهای مهمی که تاکنون برداشتهشده ،امروز شهرهای بزرگ کشور ما از جمله تهران با استاندارد
یک شهر هوشمند ،فاصله زیادی دارد.
رئیسجمهور هوشمند سازی خدمات شهری برای شهروندان و اتباع خارجی را یک ضرورت برشمرد و
گفت :ارائه خدمات هوشمند مختص شهروندان ایرانی نبوده و راهاندازی سامانه جامع اتباع و مهاجرین
خارجی کشور و الکترونیکی نمودن فرایندهای مربوطه در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک،
دربرگیرنده خدمت مرتبط با اتباع مزدوج با بانوان ایرانی و فرزندان آنها ،باید روز ب ه روز توسعه و فرایند
انجام اینگونه کارها ارتقاء یابد.
روحانی همچنین با اشاره به توجه ویژه دولت تدبیر و امید به توسعه دولت هوشمند ،اظهار داشت :در
زمینه هوشمند سازی خدمات و امور دولت در حوزههای مختلف تجاری و اقتصادی و خدماتی ازجمله
اخذ عوارض بهصورت الکترونیکی در آزادراهها ،بهکارگیری اسناد الکترونیکی در مجموعه قوه قضائیه
ک ها و مؤسسات
ن های مجازی بان 
ب ه ویژه دفاتر اسناد رسمی و دادگاه ها و توسعه شعب و پیشخوا 
اعتباری،بیشازپیشبایدتوسعهیابد.
رئیسجمهور تأکید کرد :فراهم کردن امکان دسترسی آسان شهروندان به اطالعات و خدمات دولتی
و کاهش هزینههای آنان از طریق یکپارچ ه سازی و حذف سامان ه های مازاد بهمنظور کارآمد سازی
عملیات دولت الکترونیک جهت تضمین پاسخگویی سریع به نیازهای شهروندان از مهمترین برنام ه ها
و اقدامات مورد نظر در سال پایانی دولت تدبیر و امید است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،گفت :شاد اولین اپلیکیشن ایرانی است که
رقبای خارجی خود را پش��ت سر گذاشته است .استفاده از شاد از واتساپ
در ایران بیش��تر شده و ممکن است به دلیل این حجم استفاده نیازمند به
بروزرسانیایناپلیکیشنباشیم.
محمدجواد آذری جهرمی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسشی درباره
مشکالت استفاده از شبکه شاد برای دانشآموزان اظهار کرد ۸ :و نیم میلیون
نصب فعال این اپلیکیشن تاکنون ثبت شده است که یک و نیم میلیون نفر
از آن استفاده میکنند و متوسط پهنای باند آن در حال حاضر حدود ۱۵۰
کیلوبیت بر ثانیه است و این چیزی نیست که پهنای باند ما را دچار چالش
کند .بنابراین اینطور نیست که شبکهای که  ۲۰هزار گیگابیت ظرفیت دارد
بخواهد در برابر این حجم از استفاده دچار مشکل شود.
آذری جهرمی افزود :مش��کل از پهنای باند نیست .سه مشکل اصلی که ما
میبینیم ،یکی این اس��ت که میگویند احراز هویت انجام نمیشود که به
سیستم آموزش و پرورش باز میگردد و دارند تالش میکنند که این مشکل
را حل کنند .موضوع دوم این است که شاد روی گوشیها نصب نمیشود یا
اگر پاک شود نمیتوان آن را دوباره نصب کرد .این هم برمیگردد به اینکه
طراحی شاد برای یک نسخهای از اندروید به بعد است ،باید تیمی این مشکل
را اصالح کند که ورژنهای پایینتر اندروید هم بتوانند شاد را داشته باشند.
وزیر ارتباطات گفت :سومین مشکل کندی است که به سرورها باز میگردد
و کار دشواری است که در حال انجام است و ترافیک آن هم دارد روز به روز
بیشتر میشود و همه مساعدت و توانمان را گذاشتهایم که کمک کنیم و
اعالم کردیم که مراکز دادههایمان در مشهد ،تبریز ،شیراز و تهران در اختیار
آنان است.
آذری جهرمی با بیان اینکه ما تالش میکنیم که این مشکالت بزودی برطرف
شود ،تصریح کرد :حال اینکه به دنبال مسئولی بگردیم که همه مشکالت را به
گردن او بیندازیم ،فایدهای ندارد .اص ً
ال مسئول همه این مشکالت من باشم!
این موضوع اهمیتی ندارد بلکه آنچه مهم است رفع مشکالت مردم است.
وی ادامه داد :گفته شده است که وقتی از شبکه شاد استفاده میکنیم ،بسته
اینترنت ایرانسل یا همراه اول ما اعالم میکند که چه میزان از شبکه شاد
استفاده شده است اما چک کردیم و دیدیم که درج میزان استفاده از شاد به
معنای کسر آن میزان هزینه از بسته اینترنت نیست.
وزیر ارتباطات تصریح کرد :باز هم تاکید میکنم که استفاده از «شاد» در همه
اپراتورهای سراسر کشور رایگان است؛ تا کنون حتی یک شکایت مستند هم
که خالف این موضوع را ثابت کند دریافت نشده است.
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شبکه شاد به برقراری عدالــت آموزشی در کشــور کمک کرده
است
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،تأکید کرد که تا پایان دولت باهدف
تحقق شعار «دسترسی همگانی»  ۱۰۰درصد روستاهای باالی ۲۰
خانوار کشور به ش��بکه ملی اطالعات و اینترنت پرسرعت متصل
میشوند.
محمدجواد آذری جهرمی در آیین بهرهب��رداری از طرحهای ملی
روستایی و عشایری کشور در تشریح بهرهبرداری از فاز نخست طرح
شبکه هوشمند مدارس کشور (دانا) گفت :وزارت ارتباطات بخش
مهم��ی از توان خود را مصروف تحقق «عدال��ت ارتباطی» کرد .با
وجود آنکه تلفن همراه در اوایل دهه  ۷۰وارد کشور شده بود ولی تا
سال  ۹۲تنها  ۱۱درصد از روستاهای کشور را فراگرفته بود و امروز
پوش��ش شبکه تلفن همراه در  ۹۵درصد از همه روستاهای کشور
فراهم است.
وزیر ارتباطات ادامه داد :اتصال به شبکه ملی اطالعات و دسترسی به
اینترنت پرسرعت که در دولت یازدهم و عملیات اجرایی آن از سال
 ۱۳۹۴آغاز شد  ،هماکنون در  ۹۰درصد روستاهای باالی  ۲۰خانوار
فراهم است و تالش داریم تا پایان دولت این عدد را برای روستاهای
باالی ۲۰خانوار به ۱۰۰درصد برسانیم تا شعار «دسترسی همگانی»
محققشود.
آذری جهرمی بابیان اینکه مأموریت دیگری که به وزارت ارتباطات
محول شد آماده کردن زیرساختهای تحقق «عدالت آموزشی» بود
گفت :در دوران کرونا و با فراگیری آموزش مجازی ،بحث «عدالت
آموزشی» یکی از موضوعاتی بود که مورد توجه قرار گرفت.
وی افزود :امروز برای بیش از ۱۳میلیون دانشآموز ،یکمیلیون معلم
و کادر آموزشی ،حدود  ۴میلیون دانشجو و بیش از  ۱۰۰هزار استاد
اینترنت رایگان برای آموزش مجازی فراهم کردیم که یک خدمت
بزرگ از طرف دولت برای مردم بود.
وزیر ارتباط��ات تأکید کرد :فراهم کردن زیرس��اختهای مدارس
هوشمند فارغ از نقاط شهری و روستایی از پروژه های دیگری است
که وزارت ارتباطات برای تحقق عدالت آموزشی در دستور کار خویش
قرار داد و این پروژه بهصورت همزمان در مناطق شهری و روستایی
آغاز شد .این برنامه در ذیل برنامه «ایران هوشمند» پیگیری شد.
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وزیر آموزشوپرورش ،اظهار کرد :شبکه
ش��اد در آغاز مس��یر اس��ت و مطمئنا
دارای مشکالتی است که باید برای حل
مشکالت آن تالش کنیم .خوشبختانه
س��رعت پیش��رفت و ارتقاء شبکه شاد
و پوش��ش دهی دانش آم��وزان در این
شبکه بسیار خوب هست و هر روز شاهد
پیشرفتاینشبکههستیم.
محس��ن حاجی میرزای��ی در هفتمین
نشست از سلسله نشستهای گفتگوی
هفته که با هدف ایجاد ارتباط و تعامل
دوس��ویه بین وزارت آموزشوپرورش و
دستگاههای مختلف کشور و با موضوع
گفتگو بر محور تحول با حضور س��ورنا
ستاری ،معاون علمی و فنآوری رئیس جمهور ،اعضای شورای معاونان و روسای  760منطقه در کشور برگزار
شد ،اظهار کرد :هدف ما از تشکیل این جلسات بررسی مسائل و مشکالت مشترک بین دو دستگاه و دستیابی
به تفاهم مشترک برای حل این مسائل است.
حاجی میرزایی افزود :نقطه آغاز علم دیدن ،شنیدن و اندیشیدن است و مهمترین جایگاهی که به دانش آموزان
در بهتر دیدن ،شنیدن و اندیشیدن کمک میکند و این سه ظرفیت را ارتقا می دهد ،مدرسه است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه کسب علم در افراد از همان ابتداییترین روزهای حیات آغاز میشود،
تصریح کرد :کسب علم و دانش در دوره پیش دبستان ،ابتدایی و متوسطه دوام پیدا میکند و مهمترین زمان
شکل گیری شخصیت دانش آموزان و کسب علم و اندوختن تجربه که بعدها در آینده دانش آموزان نقش
تاثیرگذاری دارد ،زمانی است که دانش آموزان در مدارس میگذرانند.
وی ادامه داد :ما درصدد پرورش دانش آموزان پرسشگر ،پژوهشگر ،خالق و نوآور هستیم که قادر باشند خوب
بشنوند و تحلیلگر مسائل باشند و در نهایت خوب سوال کردن را بلد باشند.
حاجی میرزایی با اشاره به اینکه آینده کشور در عملکرد امروز آموزش و پرورش خالصه شده است ،گفت :سنگ
بنای هر کشور در آموزش و پرورش است و اگر این بنا درست پایه گذاری شده باشد ،حتما در آینده جامعهای
بهتر با عملکرد و بازدهی باالتر خواهیم داشت.
عضو کابینه تدبیر و امید با اشاره به شرایط کرونا و آموزش مجازی در سال جدید تحصیلی بیان کرد :شیوع
کرونا ما را با وضعیت جدیدی روبرو کرد و مجبور بودیم بسیاری از آموزشها را به فضای مجازی منتقل و در
آنجا ادامه دهیم .در زیست بوم جدید روابط بین دانش آموز ،معلم ،مدرسه و درس تغییر کرد .در این شرایط
نقش دانش آموزآن هم تغییر کرده و دیگر تنها به عنوان آموزش بیننده مطرح نیست بلکه در زیست بوم جدید
دانش آموزان باید دارای تکاپو ،ابتکار و خالقیت بیشتری نسبت به قبل باشند.
وی ادامه داد :کرونا اگر چه مخاطراتی به همراه داشت ولی به همین نسبت دارای اثرات خوبی هم بود .اگر چه
در شرایط کرونا مجبور شدیم برای احترام به نگرانی والدین و خانوادهها به آموزش مجازی رجوع کنیم ولی از
آنجایی که مدرسه جایگاه ارتقاء تعامالت اجتماعی و یادگیری مهارتهای اجتماعی دانش آموزان میباشد و این
مطلب اثبات شده است ،سیاست آموزشی سال تحصیلی جدید را بر آموزش حضوری گذاشتیم.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه آموزش غیرحضوری به برقراری عدالت آموزشی در کشور کمک کرده
است ،گفت :یکی از مهمترین تغییرات مثبتی که از کرونا در کشور ایجاد شد ،فرآیند آموزش غیرحضوری و
آموزش در فضای مجازی است .تا قبل از این محتواهای آموزشی سطح اول کشور تنها میتوانست در اختیار
تعداد محدودی از دانش آموزان قرار گیرد ولی امروز با راه اندازی شبکه آموزش دانش آموز (شاد) ،قادر هستیم
محتوای تولید شده را در اختیار تمام دانش آموزان در سراسر کشور قرار دهیم و این به برقراری عدالت آموزشی
کمک شایانی است .امروز این امکان را داریم که دانش آموزان در هر نقطه از کشور بتوانند از تدریس بهترین
اساتید بهره ببرند بنابراین شبکه شاد توانسته در امر آموزش یکسانی در کشور برقرار کند.
حاجی میرزایی با اشاره به اینکه شبکه شاد یک پاسخ ملی و راهبردی به کرونا در بحث آموزشی است ،گفت:
شبکه شاد در آغاز مسیر است و مطمئنا دارای مشکالتی است که باید برای حل مشکالت آن تالش کنیم.
خوشبختانه سرعت پیشرفت و ارتقاء شبکه شاد و پوشش دهی دانش آموزان در این شبکه بسیار خوب هست
و هر روز شاهد پیشرفت این شبکه هستیم .ما توانستیم برای ساعتی از روز که ترافیک زیاد است کالسهای
درسی دانش آموزان را به گونهای برنامه ریزی کنیم که از بار ترافیکی کاسته شود و دانش آموزان دسترسی
بهتری به اینترنت داشته باشند و خوشبختانه اکنون در این قسمت مشکلی نداریم.

تا پایان دولت  ۱۰۰درصد روستاهای کشور
به شبکه ملی اطالعات متصل میشوند

ماهی که
گذشت

یاسر رایگانی مدیرکل ارتباطات همراه اول شد
سیدیاسر رایگانی جایگزین کیومرث حاجی رحیمیان
در جایگاه مدیرکلی ارتباطات همراه اول شد.
رایگانی که دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد
حقوق است ،از سال 1380به عنوان خبرنگار ،نویسنده،
گزارشگر ،مجری و تهیه کننده صداوسیما مشغول به
فعالیت اس��ت .مدیریت روابط عمومی در هالل احمر
و شرکت شهرکهای صنعتی آموزش و پرورش چند
اس��تان و مسوولیت سامانه  135س��ازمان تعزیرات و
مدیرکلی روابط عمومی تشریفات و سخنگوی سازمان
تعزیرات حکومتی از دیگر سوابق وی میباشد.

 150متخصص خارج از کشور به شرکتهای
دانشبنیان و فناور پیوستند

عضویت ایران در اتحادیه جهانی پست ،مانع تحریم پستی
ایران شده است
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مدیرعامل شرکت ملی پست ،گفت :دولت باید مابه التفاوت قیمت تمام شده برای پست با نرخ مصوب
کمیسیون را پرداخت کند ،اما هنوز این مابه التفاوت را پرداخت نکرده است و اگر این هزینه ها پرداخت
شوند ،شرکت پست دیگر زیانده نخواهد بود.رمضانعلی سبحانیفر در نشست خبری به مناسبت روز
جهانی پست و در پاسخ به سوال خبرنگار سیتنا مبنی بر فعالیت شرکت های پست خارجی در کشور
و محدودیت هایی که بر سر راه آنها و همچنین فعالیت پست دولتی ایران در خارج از کشور وجود دارد،
گفت :ما عضو سازمان جهانی پست  UPUهستیم بنابراین هیچ کشور عضوی در هیچ زمانی تحت
تحریم قرار نمیگیرد و هیچ کشوری نمیتواند بستههای پستی ما را ارسال نکند.مدیرعامل شرکت ملی
پست ،افزود :محدودیتهای کرونایی لحاظ شده بود و کشورهای زیادی به دلیل بهداشت از دریافت
بس��تهها خودداری می کردند که در حال حاضر حدود  70کش��ور این محدودیتها را برداشته اند.
محدودیت بعدی پروازها بود که به دلیل کرونا بسته شده بودند و خوشبختانه این مورد نیز برطرف شده
است.سبحانی فر در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار سیتنا مبنی بر سودده یا زیانده بودن شرکت ملی
پست و عمده درآمدزایی این شرکت ،گفت :در سال گذشته حدود  320میلیارد تومان زیان داشتیم
و امروز سعی میکنیم به سمت سوددهی حرکت کنیم و همچنین عمده درآمد ما از دریافت هزینه
ارسال بستهها به دست میآید.مدیرعامل شرکت ملی پست ،خاطرنشان کرد :در ماده  28و  29اساس
نامه پس��ت قید ش��ده که ما ملزم به ارائه خدمات پایه پستی و ارائه خدمات به مناطق محروم با نرخ
مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ،هستیم.وی ،ادامه داد :دولت باید مابه التفاوت قیمت تمام شده برای
پست با نرخ مصوب کمیسیون را پرداخت کند .دولت به ما اعالم کرده است که شرکت درآمد – هزینه
هستیم اما هنوز این مابه التفاوت را پرداخت نکرده است و اگر این هزینه ها پرداخت شوند شرکت پست
دیگر زیانده نخواهد بود.سبحانی فر ،اظهار کرد :ما بر اساس دستور وزیر ارتباطات و رفاه حال مردم،
تعرفههایمان را افزایش نداده ایم ،در صورتی که در بخشهای خصوصی قیمت خدمات بسیار باالتر از
شرکت پست است ،اما از طرفی این مصوبه مجلس شورای اسالمی در اساسنامه پست است که سازمان
مدیریت باید این مابهالتفاوت را برای ما در نظر بگیرد.وی ،گفت :زیان انباشته ما  850میلیارد تومان در
سال های گذشته و تا پایان سال مالی  1398بوده است.

متخصصان ،کارآفرینان و محققان ایرانی خارج از کشور ذیل برنامه همکاری
با متخصصان و کارآفرینان خارج از کشور به ایران برگشتند و در شرکتهای
دانشبنیان مشغول به کار شدند.
برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور از جمله
برنامههاییاستکهمعاونتعلمیوفناوریریاستجمهوریبرایهمکاری
با نخبگان و توانمندان ایرانی خارج از کش��ور طراحی و اجرا کرده اس��ت.
برنامهای که توانسته در  6ماه ابتدای سال 150 ،نفر را به زیستبوم فناوری
و نوآوری تزریق کند.
برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کش��ور با هدف
استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی محققان و متخصصان ایرانی و برقراری
ارتباط با مراکز علمی ،فناوری و صنعتی منتخب کشور در حال اجرا است.
این برنامه با ایجاد شبکه گستردهای از پایگاههای تخصصی شامل بهترین
دانش��گاهها ،پژوهشگاهها و شرکتهای دانشبنیان کشور با سرعت قابل
قبولی توسعه یافته است.
بر اساس آخرین آمارها تاکنون بیش از  ۱۲۰پایگاه تخصصی همکار به این
برنامه پیوستهاند .در این برنامه تاکنون بیش از 6هزار و  500همکاری موفق
شامل پست داک ،استاد مدعو ،فرصت مطالعاتی ،تاسیس شرکت و اشتغال
در شرکتهای فناور ثبت شده است .همکاریهایی در مرز دانش که به توسعه
علم و فناوری در داخل کشور ،استفاده از تجارب ایرانیان مقیم خارج از کشور
و بهره بردن از توانمندیهای دیگر کشورها میانجامد.
مرکز تعامالت بینالمللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاس��ت
جمهوری با اجرای این برنامه در تالش اس��ت تا در قالب حمایت از انجام
پروژههای تحقیقاتی و فناورانه همچون پسادکتری ،فرصت مطالعاتی ،استاد
مدعو و معین ،راهاندازی کسبوکارهای فناورانه ،اشتغال در شرکتهای فناور
و برگزاری سخنرانی و کارگاههای تخصصی به ارتباط موثر متخصصان ایرانی
خارج از کشور با مراکز علمی و فناوری برگزیده کشور کمک کند.
«ارتقای س��طح علمی و حرفهای پایگاه تخصصی همکار»« ،فراهم کردن
شرایط مناسب برای توس��عه فناوریهای نوظهور و پیشرفته در کشور»،
«فراهم کردن شرایط انتقال مهارتها ،روشها و قابلیتهای خدماتی نوین
توس��ط متخصصان ایرانی خارج از کشور به داخل» و «کمک به تاسیس
شرکتهای فناور در حوزههای فناوری پیشرفته» از جمله مهمترین اهداف
اجرایی کردن این برنامه توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
است.

ماهی که
گذشت
پیگیری مشکالت شاغلین و بازنشستگان

شرکت مخابرات ایران در صندوق بازنشستگی

کشوری
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رئیس اولین کنفرانس ملی آسیبشناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی در ایران تاکید کرد :ایجاد و تقویت
بسترهای موجود در بهکارگیری یادگیری الکترونیکی گامی موثر و اجتنابناپذیر است.
دکتر محمدتقی نظرپور در زمینه سیاستگذاری کافی در حوزه آموزش و یادگیری الکترونیکی اظهار داشت:
سیاستگذاری در حوزه آموزش الکترونیکی تا سال گذشته در دانشگاههایی که رویکرد اصلیشان آموزش مجازی
است ،به خوبی و با قوت پیش رفته است اما با توجه به شیوع ویروس کرونا و الزام ایجاد آموزش الکترونیکی
در سطح کلیه دانشگاهها با وجود بسترهای نسبتاً مناسب ،نیاز به راهبردهای جامعتری در این خصوص است
تا با ارزیابی های جامع از کیفیت بهکارگیری آن اطمینان حاصل کرد و در جهت بهبود اقدامات انجام شده،
گام نهاد.
وی در خصوص نقاط قوت و ضعف پیشروی آموزش و یادگیری الکترونیکی در دانشگاهها گفت :از نقاط قوت
آموزش الکترونیکی میتوان به مواردی از قبیل :وجود متخصصان آموزش دانشگاهی در هر دانشگاه ،وجود
کارشناسان فنی متخصص  ITدر اغلب دانشگاهها ،وجود زیرساخت  LMSدر اغلب دانشگاههای کشور ،وجود
مجالت یادگیری الکترونیکی در حوزه آموزشهای دانشگاهی و ارائه نتایج علمی در بهرهبرداری از آن ،وجود
رشته یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای کشور ،وجود تیم های تخصصی تولید محتوای الکترونیکی و باالخره
توجه باالی مدیران دانشگاهها در توسعه آموزش مجازی اشاره کرد.
رئیس اولین کنفرانس ملی آسیبشناسی آموزش و یادگیری الکترونیکی در ایران در ادامه گفت :نقاط ضعف
موجود در بهکارگیری آموزش الکترونیکی نیز ،نبود زیرس��اختهای فناوری در اغلب دانش��گاهها خصوصاً
دانشگاههای نوپا و جدید التاسیس ،نبود متخصصان یادگیری الکترونیکی در اغلب دانشگاهها ،مشکالت مالی و
نبود ردیف بودجه ای برای آموزش مجازی ،نگرش نه چندان مثبت به آموزش مجازی در دانشگاهها از سوی
برخی اعضایهیئت علمی دانشجویان و کارمندان دانشگاهها ،دانش ناکافی اعضایهیئت علمی در مورد آموزش
مجازی ،دانش ناکافی کارشناسان و دانشجویان در مورد آموزش مجازی ونبود آیین نامه های الزام آور و مشوق
فعالیت های مجازی را شامل میشود.
دکتر نظرپور درخصوص فرصتها و تهدیدهای پیش روی آموزش و یادگیری الکترونیکی در دانشگاه ها گفت:
از جمله فرصتهای پیش رو میتوان به توسعه روز افزون فناوریهای نوین و استفاده از آن در جامعه ،تامین
زیرساختهای کشوری و بومی آموزش مجازی ،سیاستهای متناسب با توسعه آموزش مجازی در طرح تحول،
وجود بس��ته توس��عه آموزش مجازی به عنوان راهنمای عمل و باالخره وجود شاخص های الزام آور توسعه
زیرساخت های الکترونیکی اشاره کرد.
وی افزود :همچنین در نظام آموزش الکترونیکی تهدیدهایی وجود دارد که شامل مواردی از قبیل :زمانبر بودن
راه اندازی زیرساخت های کشوری و بومی آموزش مجازی ،شفاف نبودن برخی شاخص های ارزیابی و پایش
بسته مجازی ،تبادل محدود تجربه های آموزش مجازی کشور در عرصه ملی و بینالمللی میباشد.
معاون اداری ،مالی و مدیریت منابع وزارت علوم ،در خصوص انجام اقدامات موثر در حرکت به سمت یادگیری
الکترونیکی اثر بخش برای آموزش دانشگاهها اظهار داشت :در این راستا ایجاد و تقویت بسترهای موجود در
بهکارگیری یادگیری الکترونیکی گامی موثر و اجتنابناپذیر است .همچنین پایش ضمنی عملکرد پیادهسازی
یادگیری الکترونیکی چه از نظر فنی و ساختاری و چه از نظر جلب رضایت مخاطبان و کاربران باید صورت
گیرد که در این میان لزوم تدوین آییننامهها و دستورالعمل های اجرایی دقیق و پیگیری هر چه موثرتر عملکرد
دانشگاهها در این حوزه ضروری است.
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در دیدار مدیرعامل ش��رکت مخابرات ایران و مدیرعامل صندوق
بازنشستگی کشوری مقرر شد تا کارگروه تخصصی پیگیری مسائل
شاغلین و بازنشستگان شرکت مخابرات ایران مربوط به صندوق
بازنشستگی کشوری با هدف بررسی سریع و رسیدگی با اولویت به
دغدغه های بازنشستگان شرکت مخابرات ،تشکیل شود.
باتوجهبهلزومحلوقصلمشکالتشاغالنوبازنشستگانشرکتو
هم اندیشی در این راستا ،نشست صبحانه کاری دکتر افتخاری مدیر
عامل صندوق بازنشستگی کشوری و مهندس سیدمجیدصدری،
مدیرعامل شرکت برگزار و در این جلسه مقرر شد ضمن تشکیل
کارگروه تخصصی ،موضوعات و مش��کالت بازنشستگان شرکت
مخابرات ایران در بخش های مختلف ،احصا و بررس��ی شده و در
اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در این جلسه با تشریح مشکالت
در بحث همسان س��ازی حقوق بازنشستگان مخابرات ،خواستار
تس��ریع در تدوین دس��تورالعمل و اجرای همسان سازی حقوق
بازنشستگانمخابراتشد.
وی با اظهار اینکه بنا شد با انعقاد تفاهم نامه ای بازنشستگان کشوری
از تس��هیالت مخابراتی استفاده کنند ،از تعامل مشترک صندوق
بازنشستگی و شرکت مخابرات ایران در موارد موردنظر خبر داد.
مجید صدری همچنین خواستار شد تا مقررات تامین اجتماعی
بر کسورات و آیتم های بازنشستگی کارکنان شاغل مخابرات که
مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند ،اعمال شود.
افتخارینیزبابررسیکاملمشکالتطرحشدهدراینجلسه،ضمن
تاکید بر حل مشکالت موجود در بخش شاغالن و بازنشستگان
شرکت ،از تشریک مساعی صندوق بازنشستگی برای حل و فصل
مشکالت بازنشستگان و شاغالن خبر داد.
در این جلسه مقرر شد کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان دو
طرف تشکیل و موضوعات را با اولویت مباحث مربوط به صندوق
بازنشس��تگی و اعمال مقررات تامین اجتماعی ب��رای کارکنان و
بازنشستگان مشمول ،بررسی و اعالم نتیجه نمایند.

ایجاد و تقویت بسترهای موجود در بهکارگیری یادگیری
الکترونیکی؛ گامی موثر و اجتنابناپذیر

گفتوگوی
ماه
زهرا طاهری

عضو هیات مدیره و مدیرعامل سابق شرکت کارخانجات مخابراتی ایران (: )ITMC

تحریم های ظاملانه و پاندمی کرونا همراه با سوء مدیریتها ،عامل تشدید بحران در بخش خصوصی است
راهکارنجاتاقتصادوصنعتکشور،تکیهبرتوامنندیهایداخلیبارویکرداقتصادمقاومتیاست
رشکتهای نیمه دولتی یا خصولتی غیر از ایجاد رانت و فساد ،مثره ای برای اقتصاد کشور ندارند
کرونا به داد مدیران ناالیق رسید تا با این بهانه ناکارامدی شان را توجیه کنند
در بخش گفتوگوی ماه این شماره از ماهنامه نسل چهارم با دکتر عبدالرضا رضوانی از مدیران باتجربه و نامآشنای صنعت ارتباطات و بخش اقتصادی کشور که سابقه
توگو نشستیم .او که در سال های مدیریتش در بخشهای مختلف با اعتقاد به استفاده از توان
مدیرعاملی شرکت کارخانجات مخابراتی ایران را در کارنامهاش دارد به گف 
داخل و تکیه بر نیروهای متخصص ،شعار جهش تولید را عینیت بخشید ،امیدوار است که بتواند تجربیات خود در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات کشور را در ادامه مسیر
مدیریتش بکار گیرد.

ب�ه عن�وان س�وال نخس�ت توضیحاتی پیرام�ون س�وابق تحصیلی و
مدیریتیتانبفرمایید.
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بنده عبدالرضا رضوانی متولد  1355درشهر تهران هستم و دیپلم خود را در رشته ریاضی
فیزیک از دبیرس��تان ماندگار البرز اخذ نمودم و پس از آن موفق شدم به لطف خداوند،
تحصیالت آکادمیک خود را در رش��تهها و مقاطع تحصیلی مختلف طی نمایم و دانش
آموخته مهندسی صنایع از دانش��گاه علم و صنعت ایران و رشته حقوق از دانشگاه آزاد
اسالمی در مقطع کارشناسی و  MBAاز دانشگاه صنعتی شریف و  DBAاز دانشگاه
ایپگ ( )Ipagفرانسه هستم که اخیرا ً موفق به دفاع از تز دکترای خود با عنوان
?What Are the Impact of IoT on supply chain integration process
گردیدم.بنده دارای  21سال سابقه مدیریتی در بنگاههای اقتصادی و سازمانهای مختلف
می باشم و درهرکجا که مسئولیت داشتم ،نهایت تالشم را نمودم که هم اثر گذار باشم و
هم با دید توسعهای آن مجموعه را رهبری نمایم و طی سالهای  1395لغایت اسفندماه
 1398رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران و از سال 1395
لغایت 1396عضوهیأت مدیره مرکز گسترش فناوری اطالعات بوده ام و در حال حاضر نیز با
اعتمادجنابدکترمهری،مدیرعاملمحترمبانکصنعتومعدن،رئیسموظفهیأتمدیره
شرکت ریسندگی خاور هستم و امیدوارم بتوانم در این مجموعه هم منشاء خیر و اثرگذار
باشم و انشاء ا ...روزی فرا رسد که مجددا بتوانم تجربیاتم را در حوزه ICTبکار گیرم.
اق�ای دکت�ر رضوان�ی از آنج�ا که جنابعالی س�ابقه مدیری�ت کالن در
بخشهای مختلف ،علی الخصوص بخش خصوصی صنعت مخابرات را داشته
اید ،با تجربهای که در این حوزه کسب کردید ،چالشهای حال حاضر بخش
خصوصی در شرایط اقتصادی دوران پس از تحریمها و شرایط فعلی کرونا را
در چه میدانید؟

پاندمی کرونا اتفاقی نادر است که متأسفانه دنیا درگیر آن است ولی از طرفی محک جدی

برای مدیران کشور در مناصب و مشاغل مختلف است تا ثابت کنند که آیا به درستی لباس
مدیریت بر تن کرده اند یا خیر؟ و آیا می توانند در عمل ،تهدید را به فرصت تبدیل کنند؟
بزرگترین چالش بخش خصوصی که  ITMCهم از آن مستثنی نیست ،تصمیمهای
شتابزدهبسیاریازدولتمردانومسئولینکشور،عدماصالحنظامبانکی،عدمحمایتهای
کافی و به موقع دولت و موانع دولتی است که به آنها باید قوانین زائد و یا تداخل قوانین و
دستورالعمل های ابالغی و بروکراسی های زیاد اداری وعدم اجرای صحیح و به موقع برخی
قوانین و دستورالعمل های ابالغی را هم اضافه کرد و همچنین دولت نیز با توجه به تأکیدات
مقام معظم رهبری بر اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی باید از تصدیگری
دس��ت بردارد ،اما نکته حائز اهمیتی که وجود دارد این اس��ت که چه وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات و چه س��ایر وزارتخانه ها نمی توانند به شرکت هائی که سهام عدالتی
هستند ،کمک خاصی بکنند و با توجه به موافقت مقام معظم رهبری در نهم اردیبهشت
ماه امسال با آزاد سازی سهام عدالت و خرید و فروش این سهام در بازار سرمایه ،عم ً
ال هیچ
یک از ارکان دولتی نمی توانند مانند گذش��ته در این شرکتها به هر طریقی و بهانهای
حضور داشته باشند و تنها مجموعه دولت و دولتمردان باید به کمک وحمایت اینگونه
شرکت ها بیایند تا مجموعه های خصوصی در مسیر رشد و تعالی گام بردارند و بتوانند به
عنوان بازوهای اجرائی دولت به تحقق اهداف و برنامه های توسعه ای کشور کمک نمایند و
متأسفانه شاهد هستیم که برخی از مدیران رانتی در سطح کشور و در مجموعه هائی مانند
 ITMCاز تجربه و یا تخصص الزم برخوردار نیستند! و در رأس مجموعه ها و یا مشاغلی
بکارگیری شده و می شوند که جز خسران برای آن مجموعه و صنعت کشور عایدی نداشته
و نخواهد داشت و بسیاری از مجموعه های بزرگ که به سمت خصوصی سازی رفته اند
مشکالت سنواتی زیادی دارند که اگر مدیران آنها توأمان دارای تجربه ،تخصص و دانش
مدیریتی نباشند نه تنها نمی توانند کمک قابل مالحظهای بکنند بلکه مشکالت دیگری
که ناشی از سوء مدیریت و سوء تدبیر است را هم به مشکالت سنواتی اضافه می کنند و
آن شاخصه ای که در مدیریت بحران و همچنین مدیریت اینگونه مجموعه ها بسیار مهم
اس��ت تجربه و توان مدیریتی و علم مدیریت است نه صرفاً مدارک دانشگاهی و سوابق
تدریس و معلمی در س��طح دانشگاه! در چنین شرایطی مدیران مجموعهها باید هدف،
برنامه ،اس��تراتژی و ارتباطات جهت برون رفت از شرایط بحران و دشوار فعلی را داشته
باشند .نه اینکه به فکر خودنمائی و درصدد درست کردن رزومه و نهایتاً رشد و نفع شخصی
به بهای نابود کردن یک مجموعه توانمند باشند .بخش خصوصی در شرایط فعلی که با
بحران اقتصادی مواجه هستیم و از یک طرف تحریم های ظالمانه و پاندمی کرونا و از طرف
دیگر سوء مدیریت برخی از مدیران باعث تشدید بحران گردیده با مشکالت متعدد بسیاری
دست به گریبان است ،از جمله تأمین سرمایه در گردش ،نوسانات بی رویه و بسیار زیاد
نرخ ارز ،تصمیم های شتاب زده و فاقد بررسی های کارشناسی ،رقابتهای ناسالم درون
بخشی ،عدم حمایت های به موقع دولت در این برهه زمانی حساس ،عدم تناسب منطقی
بین افزایش هزینه ها و درآمدها و....
لذااگرواقعبینباشیمبهترینراهکاربراینجاتاقتصادوصنعتکشورتکیهبرتوانمندیهای
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در ش��رایط فعلی مهمترین رویکرد و
اس��تراتژی ،تثبیت و بق��اء بنگاههای
اقتص��ادی اس��ت و دول��ت بای��د
سیاس��تهای کلی اص��ل  44قانون
اساسی را بدون فوت وقت عملیاتی
کند و به وظایف ذاتی خودش که ریل
گذاری صحیح  ،حمایت و نظارت است
عمل کند.

آیا خصوصی سازی در کشور ما مخصوصا در صنعت مخابرات به صورت
کامل انجام شده است؟ موانعی که بر سر راه خصوصی سازی صنعت مخابرات
بوده و خیلی شرکتها نیمه دولتی مانده اند ،چیست؟ این نیمه دولتی بودن
به آنها کمک می کند یا باید کامال خصوصی شوند؟

مهمترین دستاورد حضور بنده در  ITMCایجاد خود باوری ،انگیزه ،تالش مضاعف و
فعل خواستن در بین کارمندان  ،مدیران  ،سهامداران ،ذینفعان و مسئولین استانی و وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات جهت برون رفت از وضعیت اسفباری بود که شرکت را به مرز
ورشکستگی و زوال رسانده بود .هنگامی که به عنوان مدیرعامل ،شرکت را تحویل گرفتم
به استناد گزارشات وشاخص های مدیریتی شرکت ،ورشکسته بود و سوء مدیریت و بی
برنامگی بیداد می کرد ،از طرفی شرکت با مشکالت عدیده سنواتی مواجه بود و از طرف
دیگر خطوط تولید عم ً
ال متوقف بود و شرکت بجز قرارداد تولید  180دستگاه راک BBU
قرارداد دیگری نداشت و پرسنل نیز به دلیل بیکاری ،نحوه رفتار برخی از مدیران ارشد
اجرائی و تأخیر در پرداخت حقوق ها ،عیدی هاو...عم ً
ال انگیزه الزم را نداشتند و مدیران
وقت و فعلی شرکت نیز متأسفانه بر این باور بوده و هستند که شرکت توان تولید باالئی
ندارد ،با وجود آنکه شرکت سالیانه فقط بالغ بر  600میلیارد ریال هزینه های مالی و جاری
دارد و این به معنای آن اس��ت که شرکت می بایست حداقل سالی  4000میلیارد ریال
درآمد عملیاتی با سود حداقل 15درصد داشته باشد تا تنها بتواند به حیات خود ادامه دهد،
در صورتیکه مدیران گذشته و حال حاضر شرکت این موضوع را رویا می پندارند و عم ً
ال
عنوان می کردند که گرفتن این حجم قرارداد سالیانه غیرممکن است در صورتیکه بنده
در شرایطی شرکت را تحویل گرفتم که کمتر از  200میلیون تومان نقدینگی داشتیم،
خطوط تولید عم ً
ال متوقف بود ،تعهدات بسیار داشتیم بدون آنکه ورودی داشته باشیم،
قرارداد تولیدی خاصی نداشتیم و نمی توانستیم ضمانت نامه بانکی بگیریم و همچنین
تا به حال با شرکت ایرانسل همکاری نداشتیم و در همراه اول هم بدلیل عدم ایفای به
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متأسفانه شاهد هستیم که رویه اجرای فرآیند خصوصی سازی در کشور ما به درستی
انجام نشد و این موضوع تبعات بسیاری را ایجاد کرده است ،لذا می بایست با الگوبرداری
صحیح از کشورهائی که در این مقوله موفق بوده اند و سنجیدن جمیع جهات و بررسیهای
کارشناسی اجرای آن را به مدیران کارآمد و با صالحیت بسپاریم که اهلیت الزم را دارند
تا شاهد هپکو ،نیشکر هفت تپه و شرکت مخابرات راه دور ( )ITIدیگری در سطح کشور
نباشیم و از طرفی نظارت مستمر و هدفمندی بر فرآیند خصوصی سازی داشته باشیم
و ش��اخص گذاری کنیم و تا چند س��ال پس از واگذاری ها و خصوصی سازی براساس
شاخصهای اعالمی توسط دولت برآن مجموعه ها نظارت کنیم تا مطمئن شویم سوء
استفاده و انحراف از معیارها صورت نپذیرد و باید به شدت مراقب فرصت طلبان و رانت
خواران باشیم که به خاطر منافع شخصی ،این مجموعه ها را به تباهی و زوال نکشانند،
لذا الزمه این کار سیاستگذاری صحیح و اجرای دقیق و کم اشتباه آن است و از طرفی
باید امنیت اقتصادی را برای س��رمایه گذاران فراهم کنیم و از جانب دولت سیاس��تهای
حمایتی تبیین گردد مانند بخشودگی های مالیاتی و امثالهم و اطمینان داشته باشید که

مهمترین دستاورد حضور شما در دوران مدیریت  ITMCرا بفرمایید و
بعد از ترک این مجموعه چه تغییراتی در شرکت اعمال شد؟
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داخلی با رویکرد اقتصاد مقاومتی است و اعتماد به مدیران توانمند ،خالق ،با انگیزه و با
دانش و تجربه کافی است چرا که در شرایط بحرانی فرصت سعی و خطا نیست .فرصت
شعار دادن و عوام فریبی نیست بلکه وقت عمل و از خود گذشتگی است و آنچه که در
چند دهه اخیر کشور را با مشکالت و مصائب بسیاری مواجه کرده ،اغلب سوء مدیریت یا
سوء تدبیر برخی از به اصطالح مدیرانی است که بدون داشتن تخصص ،تجربه و دانش
مدیریتی الزم خسارتهای بسیاری را به کشور و ملت در بخش های مختلف اقتصادی و
صنعتیتحمیلنمودهاند.
در ش��رایط فعلی مهمترین رویکرد و استراتژی ،تثبیت و بقاء بنگاههای اقتصادی است
و دولت باید سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی را بدون فوت وقت عملیاتی کند
و ب��ه وظایف ذاتی خودش که ریل گذاری صحیح  ،حمایت و نظارت اس��ت عمل کند،
ولی متأسفانه امروزه شاهد لجام گسیختگی در بازارهای مختلف بدلیل عدم سیاستگذاری
منسجم ،عدم هماهنگی بین بخشی و بین نهادهای مختلف با یکدیگر و عدم نظارت و
کنترل الزم هستیم و دولت بیشتر نظاره گر وضعیت فعلی است تا ساماندهی ،نظارت و
برخورد قاطعانه با عامالن وضعیت اسفبار فعلی! و از طرفی هم شاهد عدم توانمندی برخی
از مدیران اجرائی هستیم که بدون داشتن تجربه و برنامه صرفا به دنبال تخریب و تخطئه
عملکرد درخشان مدیران دیگر هستند و برخی دولتمردان ما بجای صیانت از آبروی مدیران
کارآمد ،سکوت پیشه کرده اند تا آشنایان ،دوستان و وابستگانشان با برچسب زنی ناحق
به دیگران ،س��وء مدیریت  ،سوء تدبیر و ناکارامدی خودشان را توجیه نمایند و امیدوارم
دولتمردان و نهادهای نظارتی با اینگونه بی اخالقی ها برخورد قاطعی نمایند.

اگر خصوصی سازی به درستی انجام شود شاهد رشد و شکوفائی صنعتی و اقتصادی ،ایجاد
اشتغال ،کارآفرینی و توسعه صنعتی در کشور خواهیم بود .به جرأت عرض می کنم که
شرکتهای نیمه دولتی یا خصولتی غیر از ایجاد رانت و فساد هیچ ثمره ای برای اقتصاد و
صنعت کشور ندارند و می بایست هرچه سریعتر و با برنامهریزی مدون به معنای واقعی به
سمت خصوصی سازی گام برداریم و دولتمردان ما نیز باید در رویکرد و نگرش تصدیگری
خود تجدید نظر کنند و باور داشته باشند که دولتی کارآمد است که کمترین تصدی گری
را داشته و چابک باشد.
سئوالی که همیشه برایم مطرح بوده و هست این است که چطور می شود متخصصین و
جوانان کشورمان در صنایع هسته ای و نظامی به موفقیت های چشمگیری رسیده اند ،ولی
در صنایع دیگری همچون  ،ICTخودروسازی و  ....کماکان درگیر مشکالت عدیده ای
هستیم؟ برای پاسخ به این سوال قطعا باید به افکار ،نوع نگرش و اهداف مدیران و متولیان
این صنایع رجوع کنیم  .قطعاً و یقیناً اگر منافع ملی را بر منافع شخصی ارجح بدانیم بقیه
صنایع کشورمان هم در مسیر توسعه  ،رشد و عدم وابستگی خارجی قرار خواهند گرفت
و سه رکن نیت ،باور و خواستن مدیران ارشد و متولیان امور ،نقش کلیدی در توسعه و
شکوفائی کشورمان خواهد داشت.
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بن��ده معتق��دم ک��ه کرونا ب��ه داد
مدی��ران ناالیق و ناکارآمد رس��ید
ت��ا بتوانند س��وء مدیری��ت ،عدم
شایس��تگی و توانمندی و کم کاری
خودش��ان را با موض��وع کرونا گره
بزنن��د و ناکارآمدیش��ان را گردن
کرونا بیاندازند!
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موقع تعهدات قبلی بدنام بودیم و در شرکت مخابرات ایران نیز چند قرارداد باز داشتیم و
داریم که به تعهداتمان عمل نکرده بودیم مانند قراردادهای  FAT ، ODCو Gponو
پیش پرداختهای دریافتی را هم صرف خرید پروژه ها نکرده بودیم! افتخار مدیران سابق
شرکت که متأسفانه در حال حاضر نیز برخی از آنها سکاندار مجموعه هستند این بود که
برای درآمد زائی در مقطعی صندوق صدقات تولید کرده اند و به واسطه این سوء تدبیر
و سوء مدیریت برند معتبری چون  ITMCرا به اسباب تحقیر و مضحکه عام و خاص
تبدیل کرده بودند! در این شرایط سخت و پیچیده با توکل به خدا و برنامه ریزی و اعتماد
به توان پرسنل متخصص شرکت در الیه های میانی و کف کارخانه و ایجاد خودباوری و
انگیزه در پرسنل زحمتکش و تالشگر مجموعه در سه جبهه مختلف شروع به برنامه ریزی،
جنگیدن و تالش مضاعف نمودیم :جبهه اول تعیین تکلیف مشکالت سنواتی شرکت بود،
جبهه دوم برنامه ریزی جهت توسعه و شکوفائی شرکت با استراتژی توسعه بازار و توسعه
محصول بود و نگاه به آینده ای روشن و سزاوار مجموعه معظم و توانمندی چون ITMC
و جبهه سوم بی اثرکردن و خنثی نمودن توطئه ها و کارشکنی برخی افراد داخل و خارج
از مجموعه بود که منافع شخصی شان به خطر افتاده بود که برخی از آنها در لباس دوست
و در ظاهر همراه ،اقدام به خدئه و نیرنگ می کردند و از هر فرصتی برای آسیب زدن به
مجموعه استفاده می کردند که به لطف خداوند در مدتی که بنده مدیرعامل مجموعه بودم
تا حد زیادی توانستم دست فرصت طلبان و منفعت طلبان را از این شرکت کوتاه نمایم
ودر عرض دو ماه و نیم پس از پذیرش مسئولیت مدیرعاملی توانستیم برنده بزرگترین
مناقصه تولید تجهیزات  powerدر کشور شویم که کارفرمای ما همراه اول بود ،سپس
اقدام به خرید ماشین آالت تولیدی جدید مانند دستگاه برش لیزر آنهم پس از یک دهه
نمودیم و برخالف مدیران سابق شرکت که ماشین آالت تولیدی را می فروختند و وجوه
آنها را به جای سرمایه گذاری هزینه می کردند اقدام به نوسازی خطوط تولیدی شرکت
نمودیم و برخی دستگاههای  SMTرا پس از چندین سال با آوردن تعمیرکار خارجی و
قطعات یدکی مجددا ً راه اندازی و به چرخه تولید اضافه کردیم که باعث افزایش ظرفیت
تولیدمان گش��ت و توانس��تیم گلوگاه های تولیدی را تا حد زیادی مرتفع کنیم ،سپس
توانستیم به بزرگترین شرکت دانش بنیان تولیدی کشور که قدمتی  52ساله دارد ،تبدیل
شویم و از طرفی با رایزنی های بسیار توانستیم برای اولین بار به لطف اعتماد آقای دکتر
عباسی آرند به بازار بزرگ ایرانسل وارد شویم .در پروژه همراه اول توانستیم برای اولین بار
در یک دهه گذشته بدون حتی یکروز تأخیر سه پارت اول پروژه را که مشتمل بر 450
دستگاه راکهای  Indoorو  Outdoorو  990دستگاه تابلو برق بود را در زمان مقرر
تحویل دهیم و قسمت مکانیک پارت های  4و 5را هم تولید کنیم  ،حتی در ابتدای سال
 1398و بواسطه سیل پیش آمده در کشور ،پیش از انعقاد قرارداد اقدام به تحویل برخی
از محصوالت به همراه اول نمودیم که در تاریخ همکاری شرکت با همراه اول بی سابقه بود
و همچنین توانستیم برای اولین بار در دو مناقصه بازرگانی تأمین کاال و تجهیزات آنهم به
صورت ارزی و با سود بسیار مناسب در همراه اول برنده شویم و با همت و تالش مستمر
همکاران عزیزم در مجموعه  ITMCتوانستیم به عنوان واحد نمونه کشوری شناخته
شویم و اینجانب افتخار این را داشتم که بعنوان مدیر نمونه از دست رئیس جمهور محترم
لوح تقدیر دریافت نمایم و همچنین واحد نمونه استانی نیز گردیدیم و توانستیم با گرفتن

پروژه های متعدد و سودآور بیش از  120نفر را جذب و ایجاد اشتغال نمائیم و با تدوین
رویکرد صادرات محور در س��ال  1398توس��ط هیأت مدیره و حضور در نمایشگاههای
بین المللی به دنبال ایجاد سهم بازار در خارج از مرزهای کشور بودیم که به افتخاری در
نمایشگاه ITUبوداپست نیز نائل گردیدیم و قرار بود که جهت صادرات سامانه برنامه ریزی
آبیاری هوشمند به کشورهای مجارستان و آذربایجان اقداماتی انجام دهیم که متأسفانه
پس از بنده نه تنها این موضوعات دنبال نشد بلکه آقایان با ایجاد هیاهو و اتهام زنی و دادن
نشانی های غلط سعی کردند سرپوشی بر سوء مدیریت و سوء تدبیر خود بگذارند چرا که
یکی از قراردادهای ارزی که مربوط به تأمین تجهیزات یدکی هواوی بود را با  39درصد
س��ود با بی تدبیری از دست دادند! از طرفی به دنبال توسعه محصول بودیم و در زمینه
تولید پلنت پر ظرفیت در یک مناقصه همراه اول برای اولین بار برنده شدیم و همچنین
در مناقصه تولید مودم نیز برای اولین بار شرکت کردیم و نمونه سازی گردید که در آن
مناقصه هم پس از تائید فنی مودمهای تحویلی در مجموع دوم شدیم و حتی پروانه بهره
برداری جهت مونتاژ باطریهای مخابراتی را اخذ نمودیم و  ...در مجموع هنگامی که شرکت
را تحویل آقایان دادم بیش از  1600میلیارد ریال قرارداد جاری و سودآور داشتیم و برنامه
ریزی کرده بودیم که تا پایان سال حداقل درآمد عملیاتی شرکت را با جذب قراردادهای
جدید و سودآور به  2500میلیارد ریال برسانیم که به هیچ وجه در باور مدیران فعلی نمی
گنجد و دائم به دنبال فرافکنی و ایجاد شبهه هستند که ماحاضر نیستیم به هرقیمتی پروژه
بگیریم! آیا اپراتوری حاضر است به مدیرانی که توان تولید  100راک را در عرض  84روز
ندارند پروژه ای دیگر بدهد؟ ضمناً با مذاکرات صورت گرفته توسط اینجانب با آقای دکتر
ستاری ،معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور و پیگیری های مستمر بنده توانستیم
بزرگترین کارخانه نوآوری کشور را در محل  ITMCراه اندازی کنیم و در حال حاضر نیز
برخی از مدیران فعلی دائماً با این دستاوردها و افتخارات دوران مدیریت بنده عکس و فیلم
می گیرند و در حال خودنمائی هستند.
بنده بیش از  200میلیارد ریال نقدینگی برای آقایان به جا گذاشتم آنهم در شرکتی که
همیشه مشکل نقدینگی داشت! و سوال اساسی و مهم این است که منافع چه اشخاصی
به خطر افتاد که تصمیم به تغییرات غیر قانونی و مغایر با مفاد اساسنامه گرفتند و شرکتی
که در مسیر رشد و شکوفائی بود را یکباره در سرازیری زوال و نابودی قرار دادند! چندین
سؤال کلیدی مطرح است که می بایست مدیران فعلی پاسخگو باشند ،اول اینکه آقایان
پرمدعا از ابتدای سال  1399چند دستگاه راک تولید و تحویل داده اند!؟ دوم اینکه در 10
ماه گذشته چند عدد رکتی فایر  3کیلو وات تولید کرده اند؟ سوم اینکه در سبد محصوالت
شرکت دستگاه های سامانه برنامه ریزی آبیاری هوشمند و سامانه خودکار هواشناسی
است ،در این چند سال چند دستگاه از این محصوالت را فروخته اند؟ نمونه ای دیگر از
سوء تدبیر مدیران گذشته این بود که با وجود داشتن چنین محصولی در شرکت ،فضای
سبز مجموعه بزرگی چون  ITMCرا با شلنگ و به روش سنتی آبیاری می کردند که
در همان ماههای ابتدائی حضور بنده در رأس امور اجرایی شرکت اقدام به راه اندازی این
سیستم در محیط کارخانه کردیم .صرف نوآوری و تولید محصول جدید که هنر نیست
بلکه تجاریسازی محصوالت نوآورانه بسیار حائز اهمیت است که آقایان چنین توانمندی
را نداشته و ندارند .چهارم اینکه برنامه مدیران فعلی برای برون رفت از وضعیت بحرانی
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ب�ه صورت کلی دورنمای بخش صنعت کش�ور را چگونه ارزیابی می کنید و
طبیعتا در شرایطی که تحریم ها ادامه پیدا کند و موانع ارزی داشته باشیم،
نگاه به صنعت باید عمیق تر باش�د .در این ش�رایط پیشنهادی برای حوزه
صنعت دارید و مدیران بخش دولتی باید با چه نگاهی به حوزه صنعت باعث
رشد آن می شوند؟

ابتدا می خواهم به مطلب مهمی اشاره کنم ،تا زمانیکه نظام بانکی ما اصالح نشود ،صنعت
و تولید کشور شکوفا نمی شود لذا مجددا عرض می نمایم که با توجه به تاکیدات مقام
معظم رهبری باید در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی اصل
 44قانون اساسی گام برداریم و دولت به جای تصدی گری به دنبال واگذاری امور به بخش
خصوصی و مردم باشد و به دنبال شایسته ساالری باشیم تا غوغا ساالری ،به افراد متخصص
و با تجربه خوب مدیریتی اعتماد کنیم و به آنها بها دهیم تا به منفعت طلبان و فرصت
طلبانی که تنها به فکر منافع شخصی هستند تا منافع ملی و جمعی.
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از کش��ورهائی که دارای اقتصاد و صنعت پویا و قوی هس��تند نکات مثبت و کلیدی را
الگوبرداری کنیم و نگرش و باور خودمان را اصالح کنیم که می توانیم روی پاهای خود
بایستیم ،واقع بین باشیم و در جاهائیکه توان کافی نداریم از شرکای قابل اعتماد تجاری مان
در دنیا کمک بگیریم و دائماً با سعی و خطا هزینه های گزافی را به کشور و ملت تحمیل
نکنیم .دولت و دولتمردان عزیز ریل گذاری صحیحی در چارچوب چشم انداز  1404انجام
دهند تا بتوانیم عقب افتادگی ها را با روحیه جهادی و تالش مضاعف و بهادادن به جوانان
و متخصصین جبران کنیم و به جای فرافکنی ،تخریب دیگران و عوام فریبی و شعار دادن
س��عی کنیم عملگرا باشیم و صادقانه مشکالت را با مردم درمیان بگذاریم و خالصانه به
کشورمان در هرجائی که هستیم خدمت کنیم و مدیران را با توجه به تخصص و تجاربی که
دارند در جاهای درست بکارگیری کنیم فارغ از نگاه های حزبی ،جناحی و رانتی .همگی در
راستای یک هدف واحد که آنهم اعتالء و شکوفائی صنعت و اقتصاد کشور است بدون انجام
کارهای موازی گام برداریم و مهمتر آنکه منافع ملی را به منافع شخصی ارجح بدانیم و از
خود گذشتگی نمائیم و حرص مناصب و مال دنیا را نزنیم ،دقیقا همان کاری که در  8سال
دفاع مقدس کردیم .امروز کشورمان فارغ از منیت ها به اتحاد ،تالش بی وقفه و هدفمند،
اعتماد ،خودباوری و کار تیمی بیش از هر زمانی نیاز دارد و نباید نگاهمان و نگرشمان فقط
معطوف به تأمین نیاز داخل کشور باشد بلکه باید با رویکرد ورود به بازارهای منطقه ای و
جهانی تفکراتمان و فعالیت هایمان را باز تعریف و اجرائی کنیم.
در آخر از مجموعه کارآمد دس��تاندرکاران محترم ماهنامه نسل چهارم بدلیل فرصتی
که در اختیار بنده گذاشتند و توجه ویژه ای که به شکوفائی صنعت کشور دارند ،تشکرو
قدردانی می نمایم.
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فعلی چیست؟ و چرا در مجمع عمومی سالیانه شرکت در تاریخ  1399/06/06هیچ گونه
برنامه ای علیرغم تذکر بنده ارائه نشد! پنجم اینکه چرا فقط به دنبال فروش دارائی های
با ارزش شرکت هستند؟! ششم اینکه هفت ماه از سال مالی شرکت می گذرد و به زودی
باید صورتهای مالی 6ماهه حسابرسی نشده را بر روی سامانه کدال بگذارند که قطعا بیانگر
عملکرد فاجعه بار مدیران فعلی می باشد چرا که در سه ماهه نخست امسال  269میلیارد
ریال ش��رکت درآمد عملیاتی داشت که  263میلیارد ریال آن مربوط به دوره مدیریتی
بنده و بابت تأمین تجهیزات  SQMبود که اسفندماه  1399تحویل همراه اول گردید! که
این موارد جای بسی تأمل از جانب ذینفعان و مسئولین محترم وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات دارد .هفتم اینکه چرا در این مدت فقط در مناقصات شرکت ایرانسل حضور بهم
می رس��انند؟ دلیلش کامال برای بنده واضح است و آنهم به این دلیل است که ایرانسل
ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه نمی خواهد ولی مابقی مناقصه گذاران می خواهند
و شرکت بدلیل مشکالت بانکی نمی تواند ضمانتنامه بانکی دریافت کند در صورتیکه در
زمان مدیریت بنده این مس��ائل و مشکالت بسیار بیشتر از حال حاضر بود که با تعامل
سازنده با بانکهای عامل و از خود گذشتگی امثال بنده که حاضر به تعهد شخصی بیش از
 1500میلیارد ریال ضمانت نامههای شرکت گردیدیم ،موفق شدیم که در تاریخ  53ساله
 ITMCبیشترین ضمانت نامه را در طول یکسال از سیستم بانکی اخذ نمائیم و در حال
حاضر با رصد کردن عملکرد مدیران فعلی و افول فعالیتهای شرکت هر روز دست به دعا
برمی دارم که به واسطه عملکرد ضعیف و سوء تدبیر مدیران فعلی ،مشکلی برای بنده پیش
نیاید و من بیش از هر شخص دیگری خواهان موفقیت این مجموعه هستم.
همچنین توانستیم علیرغم مشکالت در تأمین نقدینگی احترام و کرامت انسانی کارمندان
عزیز مجموعه را به درستی حفظ نمائیم و با هیچ کارمندی تسویه حساب های شخصی
و جناحی انجام نگردید بلکه افتخار بنده این است که با همان تیم سابق که تصمیماتی
مانند تولید صندوق صدقات را گرفتند! کار کردم و تمام این موفقیت ها را با عنایت ویژه
پروردگار و با تغییر نگرش و همت پرسنل خدوم مجموعه کسب نمودیم چرا که به لطف
خداوند ،دعای خیر کارمندان و خانواده های محترمشان و بازنشستگان شرکت و همچنین
با تکیه به توان و تخصص همکاران عزیزم و با ایمان و باور به راهی که در پیش گرفته بودیم
و مبتنی بر برنامه و استراتژی بود توانستیم این مجموعه را مجددا احیاء کنیم و شخصاً
روزانه بیش از  15ساعت تالش کردم تا به این دستاوردها و موفقیت ها رسیدیم تا جائیکه
در زمان حضور بنده بزرگترین رقیبمان حتی نتوانست یک مناقصه تولید تجهیزات را در
همراه اول برنده شود.
چرا امروزه و در سال جهش تولید مدیران فعلی برخالف شعارهائی که می دهند موجبات
توقف نسبی تولید را فراهم کرده اند و شرکتی که در زمان مدیریت بنده و پس از سالها دو
شیفت کار می کرد االن برای یک شیفت خود هم کار ندارد و قریب به سه ماه است که
کارمندان صبورش حقوق نگرفته اند! ضمناً چرا پس از مدیریت بنده امتیاز فنی ITMC
در مناقصات همراه اول نزول کرد! باید عرض کنم که از چهار ماه دیگر سررسید اقساط بانک
تجارت پس از سه سال تنفس فرا می رسد و با نگاهی واقع بینانه به عملکرد مدیران فعلی
پر واضح است که شرکت فاقد برنامه عملیاتی می باشد و با مدیران فعلی توان بازپرداخت
اقس��اط خود را نخواهد داش��ت و از طرفی توان تولیدی شرکت نیز کاهش چشمگیری
داشته است لذا بهتر است تا بیش از این دیر نشده و این شرکت معظم تعطیل و ورشکسته
نگردیده ،نهادهای نظارتی و سهامداران مجموعه فکری اساسی به حال این شرکت معظم و
توانمند نمایند تا شاهد  ITIدیگری در استان فارس نباشیم و خواهشی که دارم این است
که این آقایان به اصطالح مدیر خودشان پیش قدم شوند و تا قبل از اینکه این مجموعه کارا
به جائی برسد که کسی نتواند کمکی به آن بکند ،کناره گیری نمایند و این شرکت را به
اهلش بسپارند که قطعا در این کشور به جزء بنده مدیران بسیار توانمندی وجود دارند که
می توانند این مجموعه را مجددا ًاحیا نمایند.
بنده معتقدم که کرونا به داد مدیران ناالیق و ناکارآمد رسید تا بتوانند سوء مدیریت ،عدم
شایستگی و توانمندی و کم کاری خودشان را با موضوع کرونا گره بزنند و ناکارآمدیشان
را گردن کرونا بیاندازند! من افتخار این را داش��تم که تا  12اس��فندماه  1398به عنوان
عضو موظف هیأت مدیره در خدمت  ITMCباش��م و از آقای دکتر مهری ،مدیرعامل
محترم بانک صنعت و معدن به دلیل حمایت هایشان از بنده و همچنین پذیرش استعفایم
صمیمانه قدردانی می نمایم و فرصت را برای تش��کر ویژه از آقای دکتر س��تاری ،معاون
محترم علمی و فناوری رئیس جمهور ،آقای دکتر رحیمی ،استاندارد محترم فارس ،آقای
مهندس رحمانی ،معاون محترم وقت استاندار فارس ،آقای دکتر قادری فر ،معاون محترم

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،آقای مهندس جهانگرد معاون محترم وقت
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،آقای مهندس سهرابی مدیرکل محترم  ICTاستان
فارس ،آقای دکتر اخوان بهابادی ،مدیرعامل محترم همراه اول ،آقای دکتر بقائی ،رئیس
محترم هیأت مدیره همراه اول ،آقای مهندس فرهنگ ،مدیرعامل محترم وقت همراه اول
و آقای دکتر عباسی آرند مدیرعامل محترم ایرانسل مغتنم می شمارم و همچنین تشکر
ویژه ای دارم از همکاران عزیز و پرتالشم در مجموعه  ITMCو امیدوارم اگر آنچنان که
شایسته آنها بود نتوانستم انجام وظیفه نمایم ،بنده را به بزرگی خودشان حالل کنند.

کنکاش

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی:
«شبکه ملی اطالعات» زیربنای اصلی فضای مجازی است
ایجاد این تصور این که با راهاندازی شبکه ملی اطالعات ،اینرتنت قطع میشود ،گزارهای ساختگی است
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دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی ،گفت :این تصور که با راهاندازی شبکه ملی
اطالعات ،س��رویس اینترنت قطع میش��ود ،گزارهای ساختگی از آنهایی است که
میخواهند این کار انجام نشود ،به همین جهت این تصور اشتباه را در ذهن مردم
ایجاد میکنند.
محمدحسن انتظاری با بیان اینکه زیربنای اصلی فضای مجازی شبکه ملی اطالعات
است ،گفت :اگر ما این زیربنای اصلی را نداشته باشیم ،کاربردهایی که در حوزههای
مختلف باید به جامعه خدمت بدهد یا اعمال حاکمیت کند ،روی زیرساخت خارجی
ش��کل خواهد گرفت .یعنی حاکمیت ما در فضای مجازی روی زیرساخت خارجی
قرار میگیرد که چیز نامربوطی است .این اصلیترین دلیل برای ایجاد شبکه ملی
اطالعات اس��ت .اگر این شبکه تشکیل ش��ود حاکمیت ما در حوزه فضای مجازی،
مستقل و در داخل کشور ایجاد میشود و اگر تشکیل نشود این حاکمیت از دست
ما میرود و در حوزههای اقتصادی و اجتماعی به دست خارجیها میافتد.
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در خصوص نگرانی افکار عمومی مبنی بر
اینکه راهاندازی ش��بکه ملی اطالعات ارتباط مردم و کشور را با اینترنت بینالمللی
قطع میکند ،گفت :این ش��بهه را کسانی که میخواستند این شبکه شکل نگیرد
در افکار عمومی وارد کردند .این فرضیه صددرصد غلط است .اینترنت بهعنوان یک
س��رویس الزم در ش��بکه ملی اطالعات و جزو شبکه است؛ این تصور که سرویس
اینترنت قطع میش��ود ،گزارهای ساختگی از آنهایی است که میخواهند این کار
انجام نشود .به همین جهت این تصور اشتباه را در ذهن مردم ایجاد میکنند .سواد
فضای مجازی در بسیاری از کسانی که اظهارنظر میکنند به عینه پایین است.
وی با بیان اینکه هم اکنون بحث ایجاد شبکه ملی در سایر کشورها به طرق مختلف
پیش میرود ،خاطرنش��ان کرد :کره جنوبی بیشتر اطالعاتش را محلی کرده است،
یعنی حدود  ۸۰تا  ۸۵درصد اطالعات مورد نیاز مردم کره در داخل کش��ور تولید
میش��ود .در اروپا همین فرآیند جلو میرود .هم اکنون هر کش��وری سازوکارهای
متناسب خودش را در خصوص شبکه ملی دارد و عالوه بر اروپا ،چین و روسیه نیز
طبق این فرآیند جلو میروند .سال گذشته در مجمع جهانی آی جی اف اینترنت
گاورننس فروم که در اروپا تش��کیل شد ،ماکرون رئیسجمهور فرانسه رسماً این را
مطرح کرد که االن دو جور اینترنت داریم ،یکی اینترنت آمریکایی و یکی اینترنت
چینی؛ ما باید در اروپا اینترنت اروپایی داش��ته باش��یم و از بند اینترنت امریکایی
رها شویم.
انتظاری ادامه داد :چرا اروپا این را میگوید؟ علتش این اس��ت که پلتفرم غولهای
س��رویسدهنده آمریکای��ی مث��ل گوگل ،فیسب��وک و غیره تمام زم��ام و اختیار
ال در انتخاب��ات برگزیت ،فیسبوک عم ً
اروپاییه��ا را در هم��ه چیز گرفتهاند .مث ً
ال
نظر خودش را به انگلیس��یها تحمیل کرد .بعدا ً هم م��ارک زاکربرگ را آوردند در
پارلم��ان اروپا و همینطور مجلس انگلیس ،گفتند ش��ما چ��را و چگونه این کار را
انج��ام دادید .فیسبوک حتی در انتخابات ترامپ هم نقش بازی کرد .اطالعات ۸۰
میلیون کاربر را به یک ش��رکت تحلیلگر داد و فکر مردم را س��اماندهی کرد .این
تأثی��رات در حوزه اقتصادی و اجتماعی هم وج��ود دارد .به همین دلیل اروپاییها
بهفکر افتادند که خودش��ان زمام کار خودشان را بهدست بگیرند وگرنه اقتصادشان
به دست پلتفرمهای خارجی میافتد.
عضو حقیقی ش��ورای عالی فضای مجازی با اشاره به نقش شبکه ملی اطالعات در
پدافند غیرعامل کشور ،گفت :فضای مجازی تمام عرصههای کشور را در برگرفته و
یکپارچه کرده است .هرچه هم ما در این یکپارچگی دیر اقدام کنیم عقب میافتیم
و مجبوریم صحنه را به خارجیها بس��پاریم .ما  ۱۶یا  ۱۷زیرساخت حیاتی داریم.
زیرساختهای بانکی ،حملونقل ،نفت ،آبوبرق ،سالمت ،آموزش و غیره .اینها در
حوزه فضای مجازی دارند شکل میگیرند.
وی گفت :وقتی کرونا آمد مجبور شدیم آموزشها را در حوزه فضای مجازی ببریم،

ح��اال موفق بود یا نبود را کاری ندارم .ولی عم ً
ال دیدیم بعضی زیرس��اختها آماده
نیست و مشکالتی نیز وجود دارد .در حوزه بانکی و حوزه انرژی نیز به همین شکل
است .سال گذشته در جریان تحریم ونزوئال ،آمریکاییها نیروگاه برق اصلی ونزوئال
که  ۷۰درصد برق این کشور را تامین میکند ،از کار انداختند و یک بخش بزرگی
از آنجا  ۶ماه برق نداشت .در ایران از این طریق روی سایت نطنز ویروس استاکس
ن��ت را پیاده کردن��د .به عبارت دیگر با این کار یک بخش از انرژی ش��ما را از کار
میاندازند .اینجاس��ت که بحثهای س��ایبری خودش را نشان میدهد .هم اکنون
در حوزه بانکی بخش بزرگی از خدمات این حوزه در فضای مجازی ارائه میش��ود.
البته ش��بکه خاص خودش��ان را دارند و هنوز در شبکه ملی اطالعات وارد نشدند.
فرض کنید که یک بخش��ی از زیرس��اخت بانکی ما مثل دستگاههای عابر بانک در
عرض یک ربع از کار بیفتد ببینید چه میش��ود .یا مث ً
ال فرض کنید پمپبنزینها
از کار بیفتد.

شبهه قطع اینترنت با راهاندازی شبکه
ملی اطالعات را کسانی که میخواستند
ای��ن ش��بکه ش��کل نگی��رد ،در افکار
عمومی مطرح گردند ،لذا طرح این شبهه
گزارهای ساختگی است.

دبیر س��ابق ش��ورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه حکمرانی کش��ور و اعمال
حاکمیت و سیاستهای نظام که تاکنون درحوزه واقعی تعریف شده بود ،حاال باید
به حوزه فضای مجازی امتداد پیدا کند.
ای��ن موضوع خودش یک بحث مفصلی اس��ت .حاکمی��ت و حکمرانی که دو لفظ
مختلفاند در عصر امروز که مبتنی بر فضای مجازی اس��ت ،در حال ش��کلگیری
است .کش��ورهای متعددی نیز با ورود به این حوزه ،سیاستگذاریها و فرآیندهای
کاری خودشان را تدوین کردند.

کنکاش

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور:
هدف از توسع ه «شبکه ملی اطالعات» جایگزینی با اینرتنت جهانی نیست
نیازمند یک اراده جدی برای تکمیل شبکه ملی اطالعات هستیم

ب��رای اس��تقرار کامل ش��بکه
ملی اطالعات نیازمند یک فهم
مش��ترک از موضوع و اهمیت
آن هس��تیم و تا زمانیکه این
فهم مش��ترک بهوجود نیاید،
اراده الزم ب��رای تکمی��ل و
پیادهسازی شبکه ملی اطالعات
هم وجود نخواهد داشت.
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رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل کش��ور ب��ا تاکید بر اینکه هدف از «ش��بکه ملی
اطالعات» جایگزینی به عنوان اینترنت جهانی نیست ،گفت:معتقدم ما برای استقرار
کامل شبکه ملی اطالعات نیازمند یک فهم مشترک از موضوع و اهمیت آن هستیم
و تا زمانی که این فهم مشترک به وجود نیاید ،اراد ه الزم برای تکمیل و پیاده سازی
شبکه ملی اطالعات را هم وجود نخواهد داشت.
س��ردار دکتر غالمرضا جاللی رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل کشور در پاسخ به
پرس��ش خبرنگاران در خصوص ش��بکه ملی اطالعات ،گفت :هدف از شبکه ملی
اطالعات جایگزینی به عنوان اینترنت جهانی نیس��ت ،بلکه ش��بکه ملی اطالعات
شبکه ای در کنار اینترنت است و حتی می تواند منجر به افزایش سرعت استفاده
از اینترنت جهانی شود چنان که در بسیاری از کشورها از جمله کره جنوبی ،چین،
سنگاپور و ..این مساله دیده شده است.
س��ردار جاللی با تاکید بر اینکه ما معتقد هس��تیم باید حکمرانی ملی خود را در
فضای س��ایبری اعمال نمائیم ،ادامه داد :شبکه ملی اطالعات یکی از ارکان حیاتی
این حکمرانی به حساب می آید.
وی با تاکید بر اینکه البته این موضوع صرفا به ایران خالصه نمی ش��ود و بسیاری
از کشورها حتی کشورهای اروپایی نسبت به سلطه آمریکا بر فضای سایبری انتقاد
دارند ،گفت :تجارب موفقی در جهان وجود دارد که می تواند س��لطه آمریکا را بر
فضای سایبری کاهش دهد.
سردار جاللی با اشاره به فشار دولت آمریکا و ترامپ برای مسدود کردن نرم افزارهای
اجتماعی خارجی همچون تیک تاک در آمریکا نیز گفت :این نشان می دهد که حتی
آمریکا هم در این زمینه احساس تهدید می کند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در بخش دیگری از گفتگو با تاکید بر اینکه
توس��عه ش��بکه های اجتماعی خارج پایه چالش های متع��دد حاکمیتی ،امنیتی،
حقوقی و اقتصادی ایجاد می کند ،گفت :به تعبیری امروز امنیت اشتغال و کسب و
کارهای برخی از مردم در اختیار بیگانگان است و دشمن می تواند در شرایط بحران
این امنیت اقتصادی را به خطر بیندازد.
س��ردار جاللی با اش��اره به دس��تور مقام معظم رهبری برای زم��ان بندی تکمیل
شبکه ملی اطالعات در الیه های مختلف آن گفت :این انتظار وجود دارد که همه

دستگاهها این فرمان را در اولویت قرار دهند و مطابق برنامه زمان بندی شده نسبت
به تکمیل این شبکه اقدام نمایند.
وی با اش��اره به اینکه ما نیازمند یک اراده جدی از س��وی دولت برای تکمیل این
ش��بکه هس��تیم ،گفت :البته معتقدم ما برای اس��تقرار کامل شبکه ملی اطالعات
نیازمند یک فهم مشترک از موضوع و اهمیت آن نیز هستیم و تا زمانی که این فهم
مشترک به وجود نیاید ،اراد ه الزم برای تکمیل و پیاده سازی شبکه ملی اطالعات
را هم وجود نخواهد داشت.
رئیس س��ازمان پدافند غیرعامل کش��ور در بخش دیگری از این گفتگو به موضوع
تهدیدات سایبری علیه زیرساخت های کشور نیز پرداخت و گفت :به هرحال ما تجاربی
در این خصوص مثل حمالت س��ایبری استاکسنت به تاسیسات هسته ای را داریم
و معتقدیم یک الیه جنگ س��ایبری ایجاد شده که تالش دارد تا زیرساختهــای
حیاتی ما را تحتتاثیر قرار دهـــد که البته تاکنـــون ناکام بوده است.
وی با اش��اره به اینکه در یک تقسیم بندی؛ در حوزه زیرساختی حمالتی که علیه
زیرس��اختها صورت می گیرد در س��ه دس��ته کم ش��دت و کم ارزش مثل هک و
نفوذهای س��اده ،حمالت با اثر محلی-استانی و سطح سوم جنگ سایبری تقسیم
میشوند ،گفت :در دسته اول و حمالت کم شدت و کم ارزش؛ ساالنه فعالیتهای
زی��ادی صورت می گیرد؛ این نوع حمالت توس��ط الیهها وسیس��تمهای ایمنی و
امنیتــــی که در س��طح زیرس��ــــاخت های ملی وجود دارد شناس��ایی و دفع
میشــــوند.
وی ادامه داد :س��طح دوم حمالت اقداماتی اس��ت که ممکن است موجب اختالل
در عملکرد مراکز زیرس��اختی مانند نیروگاهها شده و باعث اختالل چند ساعته در
فعالیت آنها ش��ود .در سطح سوم هم حمالت س��ایبری قرار میگیرد که میتواند
خسارات سنگینی به دنبال داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد :در مورد سوال شما پاسخ این است که در سطح سوم حمالت
سایبری در یک سال گذشته مورد قابل توجه و اثبات شده ای گزارش نشده است
البته خوش��بختانه ساختارهای دفاع سایبری کشور ما در سطح قابل قبولی از نظر
ق��درت بازدارندگی قرار دارند که میتوانند چنین حمالتی را شناس��ایی ،کنترل و
خنثی کنند.

گزارش
ماه
زهرا طاهری

ایران پنجمین کشور دارای تکنولوژی 5Gدر خاورمیانه است
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در
آیین رونمایی از کاربست های 5G
در ایران و «انعق�اد تفاهمنامههای
خودروی خ�ودران و بیمارس�تان
هوش�مند» اعلام کرد ک�ه ایران
پنجمین کش�ور دارای تکنولوژی
 5Gدر منطقه خاورمیانه اس�ت و
بر اساس برنامه ششم توسعه باید تا
سال  1404بالغ بر  10درصد توسعه
شبکه ملی اطالعات در بسترهای
جدید مانند نسل پنجم انجام شود.

فعالسازی نقطهای  5Gبرای کاربران خانگی تا اسفند ماه انجام میشود
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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به تدوین برنامه ایران هوشمند ،از آغاز به کار
رسمی نس��ل پنجم ارتباطی در ایران همزمان با کاربردهای آن در حوزههای مختلف
خبر داد.
محمدجواد آذری جهرمی در مراسم رونمایی از کاربستهای  5Gدر ایران با اشاره به
اینکه برای تحقق رؤیای «آینده روشن» باید تالش کرد ،گفت« :آینده روشن» برای یک
کشور و یک نسل است و با مشکالتی که همیشه و در دولتها و زمانهای مختلف وجود
داشته میتوانیم با تالش «آینده روشن» را بسازیم.
وی افزود :بخشی از مسئولیت آینده روشن با وزارت ارتباطات است که در قالب برنامه
ایران هوشمند در دو سال گذشته طی پژوهشهایی در دانشگاه تهران تهیهشده و به
دلیل اینکه این برنامه نیاز به حرکت همگام تمام بخشها دارد از س��ه ماه پیش برای
تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارائهشده است.
آذری جهرمی به سهم اقتصاد دیجیتال در آینده دنیا اشاره کرد و گفت :همینطور که
هماکنون سهمی از اقتصاد مربوط به اقتصاد غیرنفتی مانند فرش و پسته است در آینده
نزدیک اقتصاد دیجیتال نیز بهعنوان یک اقتصاد غیرنفتی سهمی از اقتصاد دارد.
وی به اهمیت راهاندازی خدمات  5Gهمزمان با این فناوری اش��اره کرد و افزود :برای
ورود نسل سوم تلفن همراه به کشور دوازده سال مقاومت شد و فرصت طالیی که برای
همزیس��تی با تکنولوژی روز آن زمان دنیا نیاز بود از دست رفت و زمانی که بر اساس
نیازها این تکنولوژی وارد کشور شد عدهای نگران فضای مجازی و آفتهای آن شدند.
وزی��ر ارتباطات به راهاندازی  5Gدر دنیا اش��اره کرد و گفت :ما نی��ز در برنامه «ایران
هوش��مند» طوری برنامهریزی کردهایم که همزمان همه بخشها به دنبال اجرای این
برنامهباشند.
وی از کیش بهعنوان یک پایلوت برای پروژه خودروهای خودران نام برد و افزود :موضوع
سالمت هوشمند و توسعه زیرساختهای آن نیز توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران با
همکاری شرکت ایرانسل اجرا میشود.
آذری جهرمی با اشاره به اینکه بخشی از عقبافتادگی در حوزه ثابت باید توسط ،5G
جبران شود ،افزود :تا اسفندماه سال جاری برای کاربران خانگی با ارتقای شبکه 5G ،به
صورت نقطهای فعال خواهد شد.
وزیر ارتباطات به سهم  19/4درصدی  ICTدر اقتصاد کشور اشاره کرد و این بخش را
دارای ظرفیتهای بسیاری برای رشد دانست و تصریح کرد :صورتهای مالی شرکتهای
 ICTبورسی وضعیت مناسبی را برای سرمایهگذاران بورس به نمایش میگذارد.
وی افزود :امروز آغاز بکار نسل پنجم تلفن همراه را با کاربردهای آن آغاز کردیم و در ابتدا
برای اینترنت خانگی سرویس ارائه میشود.

آذری جهرمی در بخش دیگری از سخنان خود به استفاده از  ۱۸۰گیگابایت ظرفیت
 ۷۰۰گیگابیتی اختصاصیافته به شبکه شاد خبر داد و گفت :همین مسئله باعث افزایش
ترافیک داخلی در ش��بکه شده اس��ت و اگر به  VODها نیز اجازه فعالیت داده شود
ترافیک داخلی افزایش بیشتری مییابد.
وی به وجود بیش از هزار و صد دانشگاه در کشور اشاره کرد و افزود :از این تعداد ۲۰۰
دانشگاه به شبکه ملی اطالعات متصل شده و با سرمایهگذاری که باید انجام شود بقیه
دانشگاههای کشور نیز باید به این شبکه متصل شوند.
وزیر ارتباطات از همکاری ش��رکت ایرانس��ل و مخابرات برای توس��عه زیرساختها و
نرمافزارهای دانشگاهها در مسیر آموزش مجازی خبر داد و گفت :این اقدامات باهدف
این است که آموزش در شرایط کرونا تعطیل نشود.
وی بابیان اینکه شیوه کنونی آموزش مجازی مناسب این فضا نیست ،افزود :آموزش در
فضای مجازی باید از طریق محتوای مولتیمدیا و مناسب این فضا باشد.
آذری جهرمی در پایان به آغاز حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال بر اساس برنامه ایران
هوشمند برای آینده روشن اشاره کرد و گفت :امیدواریم مردم بهزودی از نتایج ملموس
این حرکت استفاده کنند.

گزارش
ماه

تحقق «عدالت ارتباطی» در الیه شبکه ملی اطالعات با فناوری 5G

نقطهیابی مبتالیان و شناسایی مناطق کرونایی تهران به کمک سیستم ردیابی دیجیتال
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فرمانده ستاد کرونا در کالنشهر تهران ،گفت :در استان تهران به کمک سیستم ردیابی
دیجیتال موفق به نقطهیابی  ۵۰هزار بیمار مبتال و به دنبال آن شناسایی مناطق آلوده
استان شدهایم که این پروسه در حال استمرار است.
دکتر علیرضا زالی ،در آیین رونمایی از کاربس��تهای  5Gدر ایران با محوریت انعقاد
تفاهمنامه مشاوره جراحی و پزشکی از راه دور ،تقارن این تحول در عرصه ارتباطات را با
هفته دفاع مقدس که تجلی خوداتکایی و خودباوری ایرانیان است ،قابل توجه دانست.
وی با اشاره به رهیافتهای نوین و تحولگرایانه وزارت ارتباطات بهویژه در بحران کرونا،
اظهار کرد :یکیاز اقدامات این وزارت در ابتدای آغاز این همهگیری ،راهاندازی اپلیکیشن
 ،AC19اولین اپلیکیشن اس��تخراج اطالعات و استفاده از ظرفیت آموزش همگانی و
باالبردن سطح غربالگری بود که با اقبال ملی رو به رو و به عنوان یک محصول داخلی به
یکی از کشورهای  CISفروخته شد.
فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالنش��هر تهران ،ارائه اولین گزارش ردیابی
دیجیتال بیماران گیالن و قم و اولین نقشه ردیابی سیر و سفر بیماران مبتال و ناقلین با
عالمت و بدون عالمت را از دیگر اقدامات مهم وزارت ارتباطات در دوران شیوع کووید-
 ۱۹اعالم کرد و گفت :یکی از ش��اخصهای ارزیابی توس��عه اجرایی پارادایم مدیریتی
کشورها در دنیا ،ارتباط دستگاههای اجرایی و دانشگاههاست که وزیر ارتباطات این مهم
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معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تاکید کرد که  5Gنهتنها یک تکنولوژی لوکس
نیست بلکه میتواند به بحث «عدالت ارتباطی» در الیه شبکه ملی اطالعات هم کمک
کند .دکتر سیدستار هاشمی در این مراسم گفت :ورود به نسل پنجم ارتباطی بر اساس
مطالعات کارشناسی و تدوین نقشه راهی اتفاق افتاده که در دو سال گذشته در دستور
کار وزارت ارتباطات قرار داشته است.
وی با بیان اینکه تجربه زیستبوم بشری نشان میدهد ،معرفی فناوریهای نوین همیشه
با مقاومتهایی روبرو بوده است ،افزود :برای اینکه چرا باید به فناوریهای نوین و بحث
 5Gبپردازیم در چند نکته اشاره میکنم که تفاهمنامههای امروز هم در همین جهت
قرار میگیرد .نکته اول اینکه اسناد باالدستی و تکالیف قانونی بر این مهم تاکید دارند
که بتوانیم  10درصد از ترافیک شبکه ملی اطالعات بر بستر فناوریهای نوین ارائه شود.
همچنین مصوبهای داریم که در افق  1404باید  10درصد از اقتصاد کل کشور سهم
اقتصاد دیجیتال باشد؛ بنابراین برای تحقق این تکالیف باید به فناوری  5Gتوجه کرد.
ل توجه دیگر اینکه وقتی صحبت از فناوری نسل پنجم
هاشمی ادامه داد :نکته مهم و قاب 
میکنیم ،این فناوری صرفا یک بستر ارتباطی نیست و اساساً زیستبوم نوآورانهای است
که میتواند نقش ویژهای در اقتصاد دیجیتال ایفا کند.
معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد :بحث دیگری که در مطالعاتمان مدنظر داشتیم این
است که درکشور ما در بحث  5Gمزیت رقابتی وجود دارد چراکه فناوری نسل پنجم
به خالف نس��لهای گذشته وابستگی کمتری به سختافزار دارد و بیشتر در مباحث
فکر افزاری و نرمافزاری میگنجد و جوانان مملکت ما ثابت کردهاند در ارائه نرمافزارها

و خدمات کاربردی بس��یار توانمند هس��تند ،لذا باورمان این است که میتوانیم از این
ظرفیت استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه نکته بعدی این است که ما شاهد درهم تنیدگی  5Gبا سایر فناوریها
هستیم ،تصریح کرد :مشخصاً میخواهم اشارهکنم به هوش مصنوعی و اینترنت اشیا .ما
در بحث دانش هوش مصنوعی شرایط خوبی را تجربه میکنیم؛ اما باید بحث کاربستها
هم بهصورت ویژه مورد توجه قرار گیرد که اینیکی دیگر از ضرورتهای ش��کلگیری
چنین جلسهای است.
هاش��می افزود :نکته دیگر اینکه قدر مسلم فراگیری نسل پنجم تلفن همراه در سال
 2025اتفاق میافتد؛ اما چرا امروز ش��اهد چنین جلس��های هستیم؟ دلیل آن ایجاد
آمادگی جذب تکنولوژی است .یک واقعیتی وجود دارد و آن این است که اگر در موضوع
فناوری منفعل عمل کنیم ،فناوری معطل ما نمیماند بنابراین این ورود ما به بحث 5G
نگاهی از جنس نگاه فعال به فناوری است.
مع��اون فناوری و ن��وآوری وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات در ادامه با اش��اره به
کاربستهای  5Gبر اساس تفاهمنامههایی که در این جلسه به امضا رسید ،گفت :یکی
از این کاربس��تها در خصوص مش��اوره جراحی از راه دور و سالمت الکترونیک است.
بهمحض اینکه صحبت از سالمت الکترونیک میشود توجهها معطوف به جراحی از راه
دور میشود؛ اما آیا ما آمادگی این موضوع را داریم؟ فرض کنیم در موضوع جراحی از راه
دور یک بستری را ایجاد و توانستیم حد غایی کاربست  5Gدر حوزه سالمت را محقق
کردیم ،اما درصورتیکه اتفاقی بیفتد و ارتباط قطع شود چه کسی باید پاسخگو باشد .این
از جنس مباحثی است که باید برای ورود به این فناوری آمادگی ایجاد کنیم .در بحث
خودروهای هوشمند نیز در موضوع تقنینی باید چنین آمادگیهایی ایجاد شود.
وی در ادامه تاکید کرد :آخرین کاربس��ت هم بحث آموزش اس��ت .ما در شرایط کرونا
متوجه شدیم که ارتباطات میتواند نقش بیبدیلی را ایفا کند؛ اما در بحث آزمایشگاه
هنوز نتوانستهایم پاسخی به نیازها ارائه کنیم .بحثهایی مثل واقعیت افزوده یا واقعیت
مجازی میتوانند پاسخگوی نیازهای آموزش مجازی باشند و اینیکی از کاربستهای
جدی  5Gاست که در این تفاهمنامهها به این مسئله توجه شده است.
هاش��می در خاتمه با تاکید بر اینکه نباید  5Gرا در امتداد  4Gببینیم ،گفت :نباید
منتظر شویم که ظرفیت  4Gکامل شود و بعد به سمت  5Gحرکت کنیم؛ به دلیل
اینکه آن آمادگی که مورد اشاره قرار گرفت مهم است و نکته دوم اینکه ما دنبال بحث
عادالنه خدمات بهتمامی مناطق کشور هستیم بنابراین 5Gنهتنها یک تکنولوژی لوکس
محسوب نمیشود بلکه میتواند به بحث «عدالت ارتباطی» در الیه شبکه ملی اطالعات
هم کمک کند.

گزارش
ماه
را به خوبی محقق کرده است.
به گفته رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،افزایش ظرفیت پهنای باند بسیاری
از دانشگاههای علوم پزشکی کشور تاییدی بر این ادعاست.
زالی تصریح کرد :در استان تهران به کمک سیستم ردیابی دیجیتال موفق به نقطهیابی
 ۵۰هزار بیمار مبتال و به دنبال آن شناسایی مناطق آلوده استان شدهایم که این پروسه
در حال استمرار است .امیدواریم این امکان در سطح مراکز جامع سالمت نیز با همراهی
وزیر ارتباطات فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه دگردیسی دیجیتال در عرصه اجتماعی ایرانیان اتفاق خوبی بود،
افزود :شکافهای دیجیتال موجود نیز در آینده مرتفع خواهد شد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در خصوص محوریت تفاهمنامه مشترک با
وزارت ارتباطات ،تصریح کرد :گسترش پزشکی از راه دور بحث روز دنیاست و از سال
 ۲۰۱۷تاکنون تنها  ۱۰درصد خدمات در زمره پزشکی از راه دور قرار گرفته است که
پیش بینی میشود تا سال  ۲۰۲۴این میزان به  ۲۵درصد برسد .کشور ما نیز میتواند
جایگاه خوبی در این زمینه داشته باشد.
زالی در ادامه گفت :تله مدیسین یا پزشکی از راه دور ،رادیولوژی و مشاوره از راه دور در
دوران کرونا نیز به حد زیادی محقق شده است که نیاز به گسترش دارد .مشاوره جراحی

از راه دور نیز جاهطلبانهترین بخش تلهمدیس��ین است ،اما نباید فرصتسوزی کنیم،
چراکه این اقدام در کشور شدنی است.
وی با اش��اره به مزایای جراحی از راه دور ،ادامه داد :خونریزی کمتر ،بهبودی س��ریعتر
بیمار و افزایش دقت جراح به کمک تصاویر دو بعدی و س��ه بعدی از فواید جراحی از
راه دور است .البته مهمترین مسئله در این مسیر رباتهای جراحی هستند که باید از
تکنولوژی باالیی برخوردار باشند که این امر با همکاری دانشگاه تهران و صنعتی شریف
محقق خواهد شد.
زالی تنها مشکل در جراحی از راه دور را نبود امکان لمس اندام دانست و گفت :پزشکان
در زمان جراحی با اندامها مانوس هستند و لمس اندامها نقش مهمی در کیفیت روند
انجام کار دارد.
بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی در پایان با بیان اینکه کاربست  5Gتنها افزایش ظرفیت ارتباطی و پهنای باند
و عدم انقطاع نیس��ت ،بلکه عاملی برای تغییر س��بک زندگی است ،گفت :استفاده از
کاربس��تهای انسانی نیاز به مالحظات اخالقی و حقوقی دارد که در حوزه پزشکی از
راه دور ،دانشگاه آمادگی کامل خود را برای ایجاد پیوستهای حقوقی و اخالق پزشکی
اعالم میکند.

همزمان با توسع ه شبک ه  ،5Gمطالع ه  6Gدر دستور کار ایرانسل است
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ایرانسل در مراسم رونمایی از کاربستهای  5Gدر ایران ،دو تفاهمنامه برای توسع ه
پزش��کی از راه دور و حملونقل هوش��مند بر بستر شبکه نسل پنجم تلفن همراه،
امضا کرد .مدیرعامل ایرانسل در این مراسم ،از آغاز اجرایی شدن فاز دوم راهاندازی
سایتهای  5Gایرانسل ،خبر داد.
دکتر بیژن عباسیآرند به تهیه مقدمات راهاندازی رسمی شبک ه نسل پنجم ایرانسل
از یک س��ال و نی��م قبل و همزمان با روندهای جهانی اش��اره ک��رد و «تخصیص
فرکانس»« ،همکاری همه اپراتورها» و «بومیسازی تجهیزات» را سه نکته مهم در
مسیر توسعه  5Gدر ایران دانست.
در این مراس��م ،ایرانسل دو تفاهمنامه برای توسعه پزشکی از راه دور و حملونقل
هوشمند بر بستر شبکه نسل پنجم تلفن همراه ،امضا کرد.
نخس��تین تفاهمنامه ،بین ایرانس��ل با معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات و دانش��گاه شهید بهش��تی در زمینه پیادهسازی خدمات مشاوره
جراحی از راه دور با استفاده از قابلیتهای  5Gو دومین تفاهمنامه نیز بین ایرانسل
با س��تاد توسعه فناوریهای فضایی و حملونقل هوشمند معاونت علمی و فناوری
ریاس��تجمهوری ،پژوهش��گاه ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان منطقه آزاد
کیش ،در زمینه طراحی و ایجاد پایلوت حملونقل هوش��مند ش��هری ،مبتنی بر
شبکههای ارتباطات سلولی نس��ل جدید ،در چارچوب شبکه ملی اطالعات امضاء
شد.
دکتر بیژن عباسیآرند مدیرعامل ایرانسل ،در این مراسم با اشاره به سابقه توسعه
ش��بکه نس��ل س��وم و چهارم تلفن همراه در ایران ،نقش اپراتورها در این زمینه را
بیبدیل و ارزنده برشمرد و استفاده از این تجربه را در ترسیم نقشۀ راه توسعه 5G
ضروری دانست.
وی با اش��اره به اینکه ایرانسل ،از بیش از یک سال و نیم پیش ،با رصد توسعه این
فناوری در دنیا ،آمادگی اولیه را در پیش گرفته و با تدارک یک برنامه عملیاتی برای
تهیه مقدمات ورود به این نسل از فناوری ،فاز نخست ارائۀ خدمات  5Gرا راهاندازی
کرده اس��ت ،از همکاری و هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه و نیز از مجموعه کارکنان ایرانسل
برای اجرای این پروژۀ سنگین ،تشکر کرد و با تشریح برنامههای اولین و بزرگترین
اپراتور دیجیتال ایران برای توس��عه  ،5Gاز آغاز اجرایی ش��دن فاز دوم راهاندازی
سایتهای نسل پنجم ایرانسل ،خبر داد.
مدیرعامل ایرانس��ل همچنین با تأکید بر لزوم پیشبینی و تصویب الزامات فنی و
حقوقی توسعه  ،5Gس��ه نکتۀ «تخصیص فرکانس»« ،همکاری همه اپراتورها» و
«بومیسازی تجهیزات» را در مسیر توسعه این فناوری در ایران ،مهم برشمرد و با
اشاره به اینکه فرکانس ،مهمترین سرمایه و زیرساخت در حوزه ارتباطات و فناوری

اطالعات اس��ت ،بر لزوم تعیین تکلیف تخصیص فرکانس به اپراتورها برای توسعۀ
خدمات جدید ،تأکید کرد.
عباس��یآرند ،همچنین با توجه به حجم سنگین س��رمایهگذاری الزم برای توسعۀ
فناوری جدید و شرایط اقتصادی موجود و ناپایداری نرخ ارز ،همکاری همه اپراتورها
در این زمینه را برای پرهیز از ایجاد هزینههای اضافی ،الزم و مهم دانست.
مدیرعامل ایرانسل به روند آغاز شده در کشور برای بومیسازی تجهیزات ارتباطات
و فناوری اطالعات پرداخت و با اش��اره به اقدامات ایرانس��ل در این زمینه ،از جمله
تولید مودمهای نسل جدید ،بر تالش برای قطع وابستگی به پیمانکاران خارجی با
کمک دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان ،تأکید کرد.
وی همچنین از توسع ه مرکز نوآوری ایرانسل خبر داد و با اشاره به ورود شرکتهای
ب��زرگ و محققان دنیا به مباحث مربوط به نس��ل شش��م تلفن هم��راه یا  ،6Gاز
دانشگاههای ایرانی خواست تا با هدایت دانشجویان به سمت پژوهش در این زمینه،
از این فرصت استفاده کنند .ایرانسل تالش میکند همچون گذشته ،با پیشتازی در
ارائه  ،6Gبه وظیفه خود برای ارائ ه س��ریع آخرین تکنولوژیهای روز دنیا به مردم
ایران ،عمل کند.

گزارش
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نیاز اصلی کشور ،تامین محتوای منطبق با رشد فناوری است

پنج تفاهمنامه برای کاربستهای  5Gدر ایران به امضاء رسید
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یادآور می ش��ود که در این
مراس��م ،پن��ج تفاهمنام��ه
در حوزهه��ای خودروه��ای
خ��ودران ،اینترنت اش��یاء و
ه��وش مصنوع��ی ،خدمات
سالمت دیجیتال و پزشکی
هوشمند ،توسعه شبکههای
مخابرات��ی و پیادهس��ازی
خدمات مش��اوره پزش��کی
و جراح��ی از راه دور ب��ر
بستر تکنولوژی نسل پنجم
ارتباطات بین طرفین امضاء
شد.
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مدیرعامل همراه اول ،گفت :اپراتورها تنها بستر ترافیکی را در اختیار دارند و نقشی
در نظام محتوایی ندارند و تنها وزارت ارتباطات اس��ت که فناوری نس��ل پنجم را
پیگیری میکند.
مه��دی اخوان بهابادی ،با بیان اینکه فناوری «نس��ل پنجم تلفن همراه» دارای دو
ویژگی کلیدی «تأخیر کمتر» و «سرعت باالتر» است ،اظهار کرد :حدود یک سال
و نیم پیش تس��تی را در ش��بکه همراه اول برای س��رعت باالی یک گیگابیت بر
ثانیه داش��تیم؛ بعد از مراسم با خودمان فکر کردیم اگر این فناوری به بهرهبرداری
گس��ترده و تجاری برس��د ،چه موضوعاتی حادث خواهد شد و پیامدهــای آن چه
خواهد بود.
وی ادامه داد :اولین موضوع «مصرف ترافیک» و س��پس مقوله محتواست .زمانیکه
ترافیک مصرفی مردم ظرف یک سال با رشد  80درصدی مواجه میشود ،جایی در
کشور باید باشد که درباره نحوه ورود به نظام محتوایی ،فکر کند.
اخوان بهابادی با اش��اره به اینکه اپراتورها تنها بس��تر ترافیکی را در اختیار دارند و
نقشی در نظام محتوایی ندارند و تنها وزارت ارتباطات است که فناوری نسل پنجم
را پیگیری میکند ،از وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درخواس��ت کرد همچون
گذش��ته در ش��ورای عالی فضای مجازی پیگیر مشخص شدن متولی بحث محتوا
در کشور باشد.
وی از ش��بکه آموزش دانش آموزی «شاد» که با حمایت وزارت ارتباطات و همراه
اول به بهرهبرداری رسید ،به عنوان نمونهای از بسترهای پرترافیک کشور یاد کرد و
گفت :با وجود اینکه فقط دو هفته از آغاز سال تحصیلی جدید گذشته ،اما پهنای

باند مصرفی در این سامانه به  215گیگابیت بر ثانیه رسیده که عدد بسیار بزرگی
است.
اخوان بهابادی تصریح کرد :حاال تصور کنید سالی چند درصد رشد ترافیک مصرفی
در شبکه ارتباطی کشور داشته باشیم؛ یقینا باید فکری برای نظام محتوایی کشور
کرد.
وی خاطر نش��ان کرد :وزارت ارتباطات و فناوری اطالع��ات به عنوان وزارتخانهای
تخصصی ،باید به موقع چارهاندیش��ی و پیشبینی کند تا با علم به موضوع نس��ل
پنجم ورود کنیم و این را هم در نظر داشته باشیم که اغلب حوزههای محتوایی به
موقع واکنش نشان نمیدهند.
اخوان بهابادی با تأکید بر اینکه در همراه اول مقوله بومیسازی را به صورت جدی
دنب��ال میکنیم ،ابراز کرد :ما در همراه اول مصمم هس��تیم ،تحقیقات ،توس��عه و
طراحی مقوالت مرتبط با نسل 5را با ظرفیت دانشگاهی پیش ببریم.
مدیرعامل ش��رکت ارتباطات س��یار ایران با بیان اینکه هشت ماه است این شرکت
مرکز تحقیق و توسعه خود را برای تعامل با نهادهای علمی کشور راهاندازی کرده،
بیان کرد :امیدواریم در این بخش نه تنها بحث تحقیقات و توسعه تکنولوژی ،بلکه
تجاریسازی را هم با استفاده از ظرفیتهای دانشگاهی داشته باشیم.
اخوان بهابادی در این مراسم نوید داد بزودی اولین نودهای  5Gشبکه همراه اول
در دانش��گاههای تهران ،صنعتی شریف و علوم پزش��کی شهید بهشتی راه اندازی
می شود.
در این مراس��م همراه اول به عنوان اپراتور پیشرو که از سال  1396کاربست های
نس��ل پنجم تلفن همراه در ایران را شروع کرده با امضای سه تفاهم نامه همکاری
اقدامات خود برای ارائه خدمات مبتنی بر 5Gدر ایران را عمال آغاز کرد.
تفاهمنامه نخس��ت که به ص��ورت چهارجانبه بین هم��راه اول ،وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات و معاونت علمی ریاست جمهوری و دبیر ستاد توسعه فناوریهای
دیجیتال به امضا رس��ید ،در حوزه های « 5G،IoTو هوش مصنوعی» با موضوع
حملونقل هوش��مند ،سالمت هوشمند ،شهر هوش��مند ،انرژی و صنعت و معدن
بود.
تفاهمنامه دوم نیز چهارجانبه و بین همراه اول ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
و دانش��گاههای صنعتی ش��ریف و تهران با هدف توس��عه فناوریها ،محصوالت و
راهکارهای حوزه شبکههای مخابراتی نسلهای پنجم و آینده بود.
آخرین تفاهمنامه به شکل چهارجانبه بین همراه اول ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهش��تی ،وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و معاونت علمی ریاست جمهوری با
تأکید بر توس��عه راهکارها و خدمات مبتنی بر شبکه  5Gدر مقولههای سالمت و
پزشکی هوشمند ،جراحی – پزشکی – مانیتورینگ از راه دور منعقد شد.
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مشارکت جدی بخش خصوصی برای تحقق «تهران هوشمند» آغاز شد

ی در زمین ه توس��عه زیس��تبوم نوآوری شهری و راهکارهای شهر
تفاهمنامه همکار 
هوش��مند میان سازمان فاوای شهرداری تهران ،شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه
اول) و شرکت ارتباطات مبیننت به امضا رسید.
در نشست امضای تفاهمنامه  ،دکتر محمد فرجود ،مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری،
مهندس مهدی غیناقی ،عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران و دکتر حسین
طهرانی ،مدیرعامل شرکت ارتباطات مبیننت حضور داشتند.
در این نشس��ت ،فرجود ضمن اش��اره به برنامهتهران هوش��مند و اهمیت توجه به
توان
زیس��تبوم نوآوری در این برنامه ،بر عزم ش��هرداری تهران در به��ره گرفتن از ِ
تخصصی بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای شهر هوشمند و سرویسهای آن
تاکید کرد .او همچنین ابراز امیدواری کرد همکاریهایی از این دست به ایجاد فضای
کاری مناسب برای بخش خصوصی و ارائهخدمات بهتر به شهروندان بیانجامد.
مهدی غیناقی نیز به توسعه اینترنت اشیاء در جهان اشاره کرد و اظهار داشت همزمان
با دیگر کشورهای جهان ،همراه اول در حال اقدام در خصوص ایجاد زیستبوم مورد
نیاز اینترنت اش��یاء از طریق سرمایهگذاری و تحقیق و توسعه است .او ضمن دعوت
از هم ه بازیگران صنعت اینترنت اش��یاء به همکاری ،از قرارداد همراه اول با مبیننت
برای ایفای نقش به عنوان بازوی اجرایی این مجموعه در زمینه راهبر کسب و کارهای
سازمانی خبر داد.
در ادام�� ه این نشس��ت ،دکتر طهران��ی از آمادگی مجموعه خود ب��رای همکاری در
بخشهای مختلف از جمله هوشمندسازی شهر خبر داد.
در پایان این نشس��ت و پس از پاسخ به پرس��شهای خبرنگاران ،تفاهمنامه توسعه

زیس��تبوم نوآوری شهری و راهکارهای شهر هوشمند میان سازمان فاوای شهرداری
تهران ،شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) و شرکت ارتباطات مبیننت به امضای
نمایندگان سه مجموعه رسید.

امضاء تفاهم نامه همراه اول و فروشگاههای زنجیرهای رفاه برای هوشمندسازی نظام توزیع
همکاری ،منجر به شکلگیری تجربه خوبی در سطح خاورمیانه شود و حتی بتوانیم
آن را به عنوان یک کیس در سطح دنیا مطرح کنیم.
عضو هیات مدیره ش��رکت ارتباطات س��یار ایران به اهمیت اینترنت اشیاء در جهان
اشاره کرد و گفت :همراه اول همگام با دیگر کشورهای جهان درباره ایجاد زیستبوم
مورد نیاز اینترنت اش��یاء از طریق س��رمایهگذاری و تحقیق و توسعه اقدام کـــرده
است.
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همراه اول به منظور هوشمندس��ازی و پیادهس��ازی نظام توزیع مبتنی بر «اینترنت
اشیاء» با فروشگاههای زنجیرهای رفاه تفاهم نامه همکاری امضاء کرد.
مراس��م امضای تفاهمنامه همکاریهای سهجانبه بین ش��رکت ارتباطات مبیننت،
مؤسسه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول و فروشگاههای زنجیرهای رفاه با موضوع
مشاوره ،طراحی ،توسعه و ایجاد زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطالعات صبح روز
شنبه 19مهرماه با حضور مهدی غیناقی عضو هیات مدیره همراه اول ،رضا سبحانی
مطلق مدیر مؤسس��ه خدمات رفاهی کارکنان همراه اول ،حسین طهرانی مدیرعامل
مبیننت و رسول محمدی مدیرعامل فروشگاههای زنجیرهای رفاه برگزار شد.
مهدی غیناقی عضو هیات مدیره همراه اول با اش��اره به اینکه بعد از تفاهم «توسعه
اکوسیس��تم نوآوری شهری و راهکارهای شهر هوش��مند» با شهرداری ،موضوع این
تفاهمنامه نیز گامی در جهت تحول دیجیتال است ،اظهار کرد :امیدواریم ماحصل این

فروشگاههای زنجیرهای رفاه به دنبال قرارگیری در لبه تکنولوژی
رس��ول محمدی مدیرعامل فروشگاههای زنجیرهای رفاه نیز با بیان اینکه همراه اول
نماد بنگاه اقتصادی «چابک» و «پیش��رو» است ،اظهار کرد :فروشگاههای زنجیرهای
رفاه به عنوان یکی از رهبران صنعت خردهفروشی کشور ،توانسته در چند سال اخیر
گامه��ای خوبی در حوزه توزیع مدرن و سیس��تماتیک بردارد؛ ولی با توجه به اینکه
در این مسیر نیازمند کمک دیگر بنگاهها هستیم ،اعتراف میکنیم که راه زیادی در
پیشرو داریم.
وی ب��ا بیان اینکه امروز چندمین تفاهمنامه اس��ت که با هم��راه اول پیش میبریم،
اش��ارهای به مباحث روز دنیای توزیع داش��ت و بیان کرد :ب��ا توجه به اینکه یکی از
بندهای تفاهمنامه «هوشمندسازی و توزیع بر بستر شبکههای » IoTاست و شرکت
بزرگی نظیر «والمارت» نیز دو سه سال است که در این حوزه گام برداشته؛ امیدواریم
بتوانیم با کمکهای همراه اول در لبه تکنولوژی این صنعت قرار گیریم.
براس��اس این تفاهمنامه ،شرکت مبیننت به عنوان متولی خدمات سازمانی در گروه
«همراه اول» ،متعهد به تأمین تمامی ارتباطات مبتنی بر تکنولوژیهای روز دنیا طی
دو فاز به فروشگاههای زنجیرهای رفاه شد.
ارائه پهنای باند اینترنت اختصاصی ،سرویسهای شبکههای  ،VPN/APNخدمات
مرکز داده (رایانش ابری اختصاصی) ،پنل پیامکی اختصاصی در فاز نخس��ت و ارائه
وایفای مدیریت شده VoIP ،سازمانی ،پلتفرم تبلیغاتی دیجیتال ،هوشمندسازی
انبارها و یخچالهای نگهداش��ت و توزیع بر بستر شبکههای  IoTو سیمکارتهای
س��ازمانی با مکالمه درون شبک های رایگان نیز بخشی از خدمات در نظر گرفته شده
برای فاز دوم این همکاری است.
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فراهم شدن امکان ارتباط ویدیویی ناشنوایان با کارشناسان مرکز ارتباط با مشرتیان ایرانسل

با راهاندازی مرکز «خدمات ارتباط با مشتریان ایرانسل ،ویژه ناشنوایان» ،این امکان فراهم
ش��د تا مشترکان ناش��نوا بتوانند از طریق ارتباط ویدیویی با کارشناسان مرکز ارتباط با
مشتریان ،با استفاده از «زبان اشاره» ،پشتیبانی الزم را دریافت کنند.
ایرانس��ل در راستای مسؤولیت اجتماعی خود ،برای نخستین بار در ایران ،این امکان را
فراهم کرد تا مشترکان ناشنوا بتوانند از طریق ارتباط ویدیویی با کارشناسان مرکز ارتباط
با مشتریان ،با استفاده از «زبان اشاره» ،پشتیبانی الزم را دریافت کنند .این خدمات در
حال حاضر به صورت آزمایشی ارائه شده و در آینده نزدیک ،امکان ارائ ه آن به تمام جامع ه
ناشنوایان وجود خواهد داشت.
آزمایشی «خدمات ارتباط با مشتریان ایرانسل ،ویژه ناشنوایان» صبح
مراس��م راهاندازی
ِ
چهارش��نبه  ۹مهر ماه  ،۱۳۹۹همزمان با روز جهانی ناشنوایان برگزار شد .این مراسم با
حضور دکتر بیژن عباسیآرند مدیرعامل و جمعی از اعضای هیأتمدیره ،معاونان و مدیران
ایرانسل و نیز نمایندگان انجمنهای مردمنهاد فعال در حوزه ناشنوایان و جمعی از اصحاب
رسانه،در مرکز شبانهروزی ارتباط با مشتریان ایرانسل برگزار و به صورت زنده از اپلیکیشن
لنز ایرانسل پخش شد.
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در این مراسم ،همچنین در سخنان مهندس محمدعلی مقدم ،معاون ارتباط با مشتریان و
مهندسامینسرتیپی،مدیرارشدسرمایهگذاریاجتماعیایرانسل،ضمنتشریحجزئیات
و فرایند ارائ ه خدمات به جامعهی ناشنوا ،بر این نکته تأکید شد که همافزایی و ارتباط با
انجمنها و سازمانهای مردمنهاد ،میتواند اتفاق خوبی را در زمینه ارائه خدمات با همه
اقشار جامعه رقم بزند.
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مدیرعامل ایرانس��ل در این مراسم طی سخنانی ،ضمن تبریک روز جهانی ناشنوایان به
جامعه ناشنوا و کمشنوای کشور ،گفت :نامگذاری این ایام ،در واقع به منظور گرامیداشت و
یادآوری به همه اقشار جامعه ،نسبت به این موضوع است و امروز که روز جهانی ناشنوایان
است ،طبیعتاً به ما یادآوری میکند که مسؤولیت ما در قبال این بخش از جامعه چیست تا
در خالل همه فعالیتهای جاری کسبوکارمان ،وقت بگذاریم و اهمیت دهیم و منابع الزم
را برای توسعه خدمات این بخش از جامعه صرف کنیم.
وی در ادامه با اشاره به پیشگامی ایرانسل در توسع ه خدمات نسل جدید تلفن همراه در
کشور ،از جمله نسلهای سوم و چهارم تلفن همراه ،شکسته شدن سد انحصار در این مورد
و فراهم شدن زمینه برای ارائه خدمات نوین را ماحصل تالش مجموعه کارکنان ایرانسل
دانست و ابراز امیدواری کرد که با توسع ه نسل پنجم تلفن همراه با پیشگامی ایرانسل ،امکان
ارائهی هر چه بیشتر خدمات نوین به تمام مشترکان ایرانسل فراهم شود.
عباس��یآرند افزود :با توسع ه پرشتاب فناوری ،حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات نیز در

زمره حوزههایی است که متناسب با شرایط جامعه ،در حال توسعه است و ظرفیتهایی
را فراهم میکند تا بخشی از آحاد جامعه که دارای محدودیتهایی هستند ،نیز خدمات
الزم را دریافت کنند.
وی افزود :جامع ه عزیز ناشنوایان ،شاید در ظاهر محدودیتی در بخشی از حواس پنجگانه
داشته باشند ،ولی در عمل توانمندیهای بیشتری در سایر حوزهها دارند و ما امروز تالش
میکنیم تا با راهاندازی خدمات ویژه این عزیزان ،بخشی از محدودیتها را برطرف کنیم
تا ناشنوایان و کمشنوایان عزیز هم بتوانند توانمندی خود را در بستر جدید ،بیش از پیش
به کار گیرند.
مدیرعامل ایرانس��ل گفت :معموالً کس��بوکارهای خصوصی و دولتی ،س��عی دارند در
کنار خدمات اصلی ،خدماتی را هم در حوزه مسؤولیت اجتماعی ارائه دهند و هماکنون
شرکتهای پیشرو در دنیا ،این موضوع را در تمام ردههای سازمان مطرح کردهاند .در کشور
ما هم جا دارد که کسبوکارهای بزرگ ،خدمات خود را طوری گسترش دهند که آحاد
جامعه بتوانند از این خدمات استفاده کنند .ایرانسل هم در این زمینه ،به سهم خود ،در
حوزه مسؤولیت اجتماعی شرکتی ،خدمات مختلفی را به جامعه ارائه کرده است.
وی با بیان اینکه خدمات ویژه ناشنوایان ایرانسل ،در حال حاضر به صورت آزمایشی ارائه
شده است ،تأکید کرد که با دریافت بازخوردها ،در ۱۳آذرماه همزمان با روز جهانی معلوالن،
این خدمات به صورت دائمی ارائه میشود.
عباس��یآرند با اعالم آمادگی ایرانسل برای انتقال تجربه و نیز در دسترس قرار دادن این
نوع از خدمات به سازمانهای خدمات عمومی و سایر شرکتهای متقاضی ،ابراز امیدواری
کرد که در کشور ،امکان ارائ ه خدمات شایسته و قابل قبول در همه ابعاد ،برای اقشاری که
در ظاهر دارای محدودیت هستند ،فراهم شود تا هیچ قشری احساس کمبود و تفاوت در
دریافت خدمات نداشته باشد.
ً
مدیرعامل ایرانسل تأکید کرد :مسلما توسعه و گسترش هر چه بیشتر خدماتی از این قبیل،
نیازمند همکاری و تعامل بیش از پیش ایرانسل و سازمان بهزیستی کشور است .به دلیل
همزمانی با برنامههای روز ملی ناش��نوایان ،امکان حضور مدیران محترم این سازمان در
مراسم امروز فراهم نشد .توسعه این گونه خدمات را در قالب کارگروههای مربوطه در تعامل
با سازمان بهزیستی ،پیگیری خواهیم کرد.
وی همچنین در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران حاضر در مراسم ،گفت :ایرانسل از
نظر فنی این آمادگی را دارد تا خدمات ارتباط با مشتریان خود را به طور کامل به صورت
ویدیویی ارائه دهد؛ ولی طبعاً اولویت در این زمینه با قشر ناشنوا است ،زیرا به دلیل استفاده
از زبان اشاره ،ناگزیر به استفاده از بستر ویدیویی هستند.
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حامد عابدینزاده ،رئیس هیأتمدیره «انجمن خانواده ناشنوایان» نیز با سپاس از ایرانسل و
دکتر عباسیآرند برای ارائه این خدمات ویژه ،ابراز امیدواری کرد که سایر سازمانها هم در
این زمینه از ایرانسل الگوبرداری کنند.

همچنین خانم محبوبه حالجیان ،مدیر کمیت ه بانوان «شبکه ملی ناشنوایان ایران» ،ضمن
سپاس از ایرانسل برای ارائ ه خدمات ویژه ناشنوایان ،پیشنهاد داد که ایرانسل خدماتی را
فراهم کند تا مترجمان ویژه ناشنوایان بتوانند در هنگام ارائ ه خدمات مختلف اینترنتی ،به
عنوان دستیار این قشر از جامعه در دسترس قرار گیرند.
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در بخش پایانی این مراسم ،با حضور مدیرعامل ایرانسل و نمایندگان جامع ه ناشنوایان،
خدمات مش��تریان ایرانس��ل ،ویژه ناش��نوایان ،به صورت آزمایشی افتتاح شد و یکی از
مشترکان ناشنوا ،از طریق ارتباط ویدیویی با کارشناسان ایرانسل ،پشتیبانی الزم را دریافت
کرد.

افتتاح فاز نخست «شبکه هوشمند مدارس» با مشارکت همراه اول

فاز نخست شبکه هوشمند مدارس با اتصال  ۶٢٧۶۴مدرسه شهری و روستایی توسط
گروه مخابرات و همراه اول ،افتتاح شد.
فاز نخست «شبکه هوش��مند مدارس(دانا)» به صورت نمادین در یکی از روستاهای
کنارک سیستان و بلوچستان افتتاح شد و بدین ترتیب بیش از  ٧۶هزار مدرسه شهری
و روستایی در مناطق دور افتاده به شبکه ملی اطالعات متصل شدند.
در اج��رای این طرح مل��ی و با همت «گروه مخابرات و همراه اول» بهعنوان بزرگترین
هلدینگ ارتباطی ایران ۶٢٧۶۴ ،مدرس��ه ش��هری و روس��تایی به اینترنت پرسرعت
متصل ش��دند که س��همی  ٨٢درصدی از مجموع مدارس حاضر در این فاز را شامل
یشــــود.
م
بنابر این گزارش ،با اتصال  ٧۶هزار مدرس��ه دیگر به ش��بکه هوشمند مدارس ،میزان
اتصال به «دانا» به  ٩۴درصد رسید که گروه «مخابرات و همراه اول» در برقراری اتصال
 ٢۴۴٣١مدرسه روستایی و  ٣٨٣٣٣مدرسه شهرهای دور افتاده به اینترنت پرسرعت،
در فاز نخست این پروژه ملی نقشآفرینی کردند.
همچنین الزم به ذکر است ،پیش از این «همراه اول» در راستای مسؤولیت اجتماعی
خود با طراحی و پیادهسازی پلتفرم شبکه آموزشی دانش آموز (شاد) نقش پررنگی در
فراگیری آموزش مجازی در کشور ایفا و به برگزاری غیرحضوری کالسهای دانشآموزان
کمک کرده بود .هم اکنون بیش از  ١١میلیون دانشآموز و حدود  ١١۴هزار مدرسه در
شبکه شاد احراز هویت شدهاند و از خدمات این پلتفرم استفاده میکنند.

همراهبا
اپراتورها

«دانا پالس» ایرانسل توسط رئیسجمهوری افتتاح شد
«داناپالس»ایرانسلبهعنوانیکیازپلتفرمهایاصلی«شبکهدانا»،توسطرئیسجمهوری
افتتاح شد.ش��بکه دانا ،زیرساخت اختصاصی ایجاد مدارس هوشمند در کشور است که
خدمات و محتوای مختلفی میتواند روی آن ایجاد شده و در دسترس دانشآموزان قرار
گیرد« .دانا پالس» ایرانس��ل ،یکی از پلتفرمهای اصلی این شبکه برای آموزش آنالین و
برگزاری نشستهای مجازی و وبینار است که توسط ایرانسل برای کمک به تحقق عدالت
ارتباطی و آموزشی ارائه شده است .فاز نخست پروژه هوشمندسازی مدارس کشور ،شامل
 ۳۸۳۳۳مدرسه شهری و  ۳۸۰۶۷مدرسه روستایی است که تمامی بودجه موردنیاز آن،
از محل پروژه  USOهزینه شده است .بر این اساس ،از میان  ۳۸۰۶۷مدرسه روستایی،
 ۱۳۶۳۶مدرسه توسط ایرانسل ۴۴۸۲ ،مدرسه توسط همراهاول و  ۱۹۹۴۹مدرسه نیز از
طریق اینترنت ثابت شرکت مخابرات ایران ،به شبکه اینترنت دسترسی پیدا کردهاند .اولین
و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران ،در قالب این پروژه ۱۳۶۳۶ ،مدرسه روستایی را با نصب
و راهاندازی مودم و ارائه سیمکارت و بسته اینترنت ،به اینترنت پرسرعت مجهز کرده است

که از این تعداد ۶۵۷۳ ،مدرسه روستایی ،به طور مستقیم توسط ایرانسل و  ۷۰۶۳مدرسه
روستایی نیز با برونسپاریِ ایرانسل به شرکت «هایوب» انجام شده است.

تقدیر منایندگان آستان قدس رضوی از رشکت رایتل
نمایندگان آستان قدس رضوی با حضور در شرکت خدمات ارتباطی رایتل از فعالیتهای
خیرخواهانه این اپراتور ،تجلیل و قدردانی کردند.
نمایندگان آستان قدس رضوی با حضور در شرکت رایتل به شکرانه سخاوت مسؤوالن
این اپراتور برای کمک به نیازمندان با اهدای بست ه متبرک به آستان مقدس امام رضا (ع)
قدردانیکردند.
طی این دیدار از مشارکت و همراهی یاسر رضاخواه مدیرعامل و علی نجفزاده مدیرکل
حراست رایتل در راهاندازی طرح «مشق همدلی» در روزهای همهگیری ویروس کرونا با
اهدای لوح تقدیر ،تجلیل صورت گرفت.

برنامهریزی برای عرضه اولی ه سهام رایتل در بورس طی زمستان 99

مبیننت مناینده همراه اول در ارائه خدمات سازمانی شد
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پیرو مذاکرات و توافقات انجا م شده بین مبیننت و همراهاول ،بزرگترین اپراتور ارتباطی کشور نمایندگی بازاریابی،
فروش و پشتیبانی محصوالت و خدمات سازمانی ( )B2Bخود را به مبیننت واگذار کرد.
این توافق با رویکرد ارائ ه خدمات تخصصی مدیریتشده ( )Managed Servicesفعالیتهای مبیننت در ارائه
خدمات یکپارچه و امن به سازمانها ،نهادها و کسبوکارهای مختلف را گستردهتر از پیش کرده است.
شایان ذکر است؛ طی این همکاری با توجه به سوابق ،کیفیت و تنوع خدمات ارائه شده در حوزه خدمات فناوری
اطالعات و ارتباطات ،شرکت ارتباطات مبیننت به عنوان نماینده همراه اول در حوزه ارائه خدمات سازمانی معرفی
شده تا به عنوان بازوی اجرایی ،کسبوکار جاری سازمانی همراه اول به این شرکت منتقل شده و توسعه یابد.
مبیننت در حال حاضر س��بد کاملی از س��رویسهای موردنیاز س��ازمانها از قبیل شبکههای ارتباطی ،وایفای
مدیریتشده ،خدمات مبتنیبر مرکز داده و ...را به بدنه سازمانی کشور ارائه میکند.

www.4Gnews.ir

مجمع عمومی عادی ساالنه ش��رکت سرمایهگذاری تامین
اجتماعی با حضور اکثریت سهامداران و علی اکبر ترکان ،رئیس
هیئت مدیره این شرکت ،برگزار شد.
در این مجمع محمدرضوانیفر ،مدیرعامل شس��تا به قرائت
گزارش عملکرد شرکت برای سال مالی  ۹۹پرداخت و اعالم
کرد :تمام هلدینگهای تابعه شس��تا در سود تلفیقی رشد
مناسبی کسب کردهاند و شرکت خدمات ارتباطی رایتل پس
از چند دوره از زیان خارج و به سوددهی رسید.
رضوانیفر با اش��اره به کسب سود  130میلیارد تومانی برای
رایتل ،ادامه داد :به زودی مقدمات عرضه اولیه این ش��رکت،
آماده و اعالم خواهد شد.
مدیرعامل شس��تا با اعالم ورود رایتل به بورس ،خبر داد :این
اپراتور در زمستان  ۹۹پیشبینی عرضه اولیه را خواهد داشت.

همراه با
بخش
خصوصی

حضورنیانالکرتونیکدراولینمنایشگاهاختصاصی-تخصصیایراندرکابل
اولین نمایشگاه تخصصی انرژی ،خدمات فنی و مهندسی ،مخابرات و صنایع وابسته ایران با مشارکت بیش از  200شرکت ایرانی در تاریخ  22الی  24سپتامبر در کابل برگزار
شد .این نمایشگاه که با هدف توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور و مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در افغانستان برگزار گردید ،مورد استقبال شرکت های
حوزه صنعت مخابرات و انرژی در افغانستان قرار گرفت .همچنین حضور تعداد زیادی از مقامات ارشد اقتصادی دو كشور ایران و افغانستان ،فرصت مناسبی برای نمایش
توانمندی ها و محصوالت شرکت های ایرانی درحوزه های تخصصی مرتبط با نمایشگاه بوجود آورد.

ارائه خدمات و محصوالت در کالس بین المللی
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ایران با اشاره به برگزاری این نمایشگاه اظهار کرده است
راهکار به روز بودن در حوزه تکنولوژی  ،ورود به بازار بین المللی است و بر ضرورت ورود
تولیدکنندگان داخلی به بازارهای بین المللی به ویژه کشورهای همسایه تاکید کرد.
وی ب��ا تاکی��د بر ضرورت ورود تولیدکنندگان داخلی ب��ه بازارهای بین المللی به ویژه
کشورهای همسایه ،اظهار کرد :وقتی در عرصه بازارهای بینالمللی حضور پیدا میکنیم
آنوقت ملزم به رقابت خواهیم بود .امکان ورود به بازار بینالمللی هم وجود دارد ،اگر حاضر
باشیم خدمات را در کالس بینالمللی ارائه کنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اظهار کرد :وقتی در عرصه بازارهای بینالمللی حضور
پیدا میکنیم آنوقت ملزم به رقابت خواهیم بود .امکان ورود به بازار بینالمللی هم وجود
دارد اگر حاضر باشیم خدمات را در کالس بینالمللی ارائه کنیم .پس مسئله تداوم تحقیق
و توسعه و به روز رسانی میتواند حیات تولید داخل ما را تضمین کند.
شرکت نیان الکترونیک نیز به پشتوانه  10سال حضور فعال در بازارافغانستان و رقابت با
برندهای معتبر بین المللی در این کشور توانست حضوری پررنگ و موثر در این نمایشگاه
داشته باشد و غرفه این شركت با توجه به ارائه آخرین راهکارهای جامع مرتبط با تجهیزات
و خدمات سیستم های تغذیه مخابراتی به شدت از طرف اپراتورها ،مقامات دولتی و فعاالن
اقتصادی کشور افغانستان مورد استقبال قرار گرفت.
طیبازدیدسرکارخانمخاوریوزیرمحترممخابراتکشورافغانستانازغرفهنیانالکترونیک
ضمن ابراز شگفتی نسبت به ارائه جامع محصوالت و خدمات مرتبط با سیستم های تغذیه
مخابراتی و رفع دغدغه اپراتورهای این کشور در خصوص سازگاری این تجهیزات با کلیه
وندورهای بین المللی و نیاز ش��دید به توسعه و بروزرسانی زیرساخت های حوزه ICT
در این کشور ،از نیان الکترونیک برای افزایش سطح تعامالت و انتقال تکنولوژی و تولید
مشترک در کشور افغانستان دعوت به عمل آورد و اظهار کرد ما به دانش نیان الکترونیک در
افغانستان نیاز داریم و تمایل داریم با نیان در حوزه پاور الکترونیک همکاری داشته باشیم.
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ورود نیان الکترونیک به وندورلیست اتصاالت افغانستان
از دستاوردهای این نمایشگاه که طی مذاکرات حضوری با مدیران و مسئوالن اپراتورهای
کشور افغانستان انجام شد و با توجه به ارائه توانمندی ها ،مزایای رقابتی پایدار و مزایای
فنی-لجستیکی ،محصوالت دانش بنیان و  High-Techنیان الکترونیک در مقایسه
با محصوالت س��ایر رقبای بین المللی برای اپراتورهای کشور افغانستان قرار گرفت و به
درخواست اپراتور اتصاالت (به عنوان بزرگترین اپراتور کشور افغانستان) وارد لیست محدود
تامین کنندگان آن شد و مراحل ورود به لیست تامین کنندگان سایر اپراتورهای این کشور
نیز در حال پیگیری و انجام است.
از امتیازات نیان الکترونیک برای توس��عه صادرات خود در افغانستان و حضور در چنین
نمایش��گاه هایی می توان به موقعیت مکانی مناس��ب ایران با افغانستان نسبت به سایر
تامینکنندگان ،حمل و نقل آسان به دلیل کوتاهی مسیر ،به روز بودن تکنولوژی های
موجود در محصوالت نیان الکترونیک ،ارائه قیمت رقابتی نسبت به سایرین و ارائه خدمات

پس از فروش به موقع اشاره کرد.
علی رغم تحریم های ظالمانه ،نتایج حاصل از این نمایشگاه بار دیگر ثابت کرد که تنها راه
حل برون رفت از شرایط فعلی اقتصادی ،ایجاد زیرساخت ها و تعمیق تعامالت بین المللی
شرکت های دانش بنیان ایرانی مانند نیان الکترونیک است که پتانسیل باالیی در بسط و
گسترش فعالیت صادراتی و تحقق اقتصاد دانش بنیان دارند.

نقطه عطفی برای گسترش تجارت با افغانستان
غوریانی سرپرس��ت وزارت صنعت و تجارت افغانس��تان با اشاره به فرصتهای گسترده
سرمایهگذاری برای شرکتهای ایرانی گفت :در افغانستان فرصتهای بسیاری در اختیار
سرمایهگذاران قرار میدهیم که هیچ نیازی به استفاده از شرکت بومی نیست و شرکتهای
ایرانی میتوانند با مالکیت صد در صدی اقدام به سرمایهگذاری کنند.
وی با تاکید بر حضور شرکتهای ایرانی برای سرمایهگذاری در افغانستان تصریح کرد :از
همین فرصت استفاده میکنم و به متقاضیان سرمایه در ایران میگویم برای شما فرش
قرمز پهن شده و تمام حمایتهای مورد نیاز را مهیا کردهایم.
سیدزمان هاشمی ،رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایهگذاری هم در این باره گفت:
ایران کوتاهترین راه صادراتی برای کاالهای افغانستان است به همین دلیل تالش میکنیم
حداکثر استفاده را از فرصت موجود داشته باشیم.
وی ابراز امیدواری کرد که اولین نمایشگاه تخصصی ایران در کابل زمینه گستردهای در
گسترش روابط تجاری بخش خصوصی دو کشور ایجاد کند تاجایی که این روابط منجر به
همکاریها و ایجاد فرصتهای تولیدی مشترک نیز باشد.

وی معتقد است دو کش��ور باید اهداف اقتصادی را در اولویت برنامهریزیهای خود قرار
دهند به این دلیل که با گسترش و تقویت روابط اقتصادی بدون تردید روابط سیاسی قابل
توجهیایجادمیشود.

همراه با
بخش
خصوصی

دریافت نشان عالی مدیر سال توسط رشکت ایران ارقام
در «پنجمین اجالس سراسری نشان عالی مدیر سال» با تجلیل از برنامههای توسعهای و مدیریتی ،نشان عالی مدیر سال در صنعت بانکداری و  ICTبه دکتر «کوروش
منتظری» مدیرعامل شرکت ایران ارقام اهدا شد.

از سوی دیگر آشنایی با الگوی مدیریتی ایرانی اسالمی و سایر مباحث ملی و فراملی در
حوزه مدیریت ،ارتباط بین مدیران صنعت و اقتصاد با مردم و دانشگاهیان جهت بهبود
کیفیت محصوالت تولیدی در سال جهش تولید و بررسی فرصتها و چالشهای پیش
روی توسعه مدیریت در چشم انداز آینده صنعت ایران و نقش آن در توسعه پایدار ،از دیگر
اهداف برپایی این اجالس بود.

در «پنجمین اجالس سراسری نشان عالی مدیر سال» که  22مهرماه سال جاری درمحل
باشگاه دیپلماتیک وزارت امور خارجه و با حضور عیسی کالنتری معاون رئیس جمهور و
رئیس سازمان محیط زیست ،علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی ،داود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و تنی چند از معاونان وزرا،
مدیران عامل بانکها و فعاالن اقتصادی و صاحبان کسب و کار برگزار شد ،نشان عالی
مدیر سال در صنعت بانکداری و  ICTبه دکتر «کوروش منتظری» مدیرعامل شرکت
ایران ارقام اهدا شد.
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پایدارسازی کسب و کار و مدل توانمند سازی مدیران در حوزه توسعه پایدار اقتصاد
کش��ور ،با س��ر فصل های کلی و جامع مشتمل بر همس��ویی ،پویایی ،شکوفایی و
توسعه سازمانها و شرکتها از جمله شاخصهای مورد ارزیابی در این اجالس بود.
پس از بررس��ی شاخصهای عملکرد س��ازمانها و شرکتها از سوی کمیته علمی
و ارزیابی اجالس ،نش��ان عالی مدیریت به ش��رکتهای برتر در حوزههای مختلف
اهدا شد.

ه��دف از برگزاری این اجالس ،ارائه آخری��ن روش های نوین مدیریتی در حوزه اقتصاد
مقاومتی ،اشتراک و انتقال دانش و تجارب متخصصان ،مسووالن و نخبگان مدیریت ایران
در دوران کرونا و پساکرونا و ارائه الگوی حمایت از تولید داخلی در سال جهش تولید بود.
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بـازار
ساناز توکلی افشار

به برندهای خارجی که ایران را ترک کردهاند ،دیگر اجاز ه بازگشت نخواهیم داد

مدیرکل دفتر صنایع برق ،فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،گفت:
در فروردین  98با برندهای خارجی که میخواستند از کشور خارج شوند اتمام حجت
کردیم که دیگر نمیتوانند به ایران بازگردند و ممنوعیت واردات کاالهای خارجی مصوبه

هیئت وزیران است و با تغییر شخص من یا دیگری تغییر نخواهد کرد.
کیوان گردان درباره تولید  12میلیون دستگاه لوازم خانگی توضیح داد :منظور ما تولید
همه انواع لوازم خانگی کوچک و بزرگ اس��ت و برنامه  30درصدی تعریف شده که با
اجرای آن تولید لوازم خانگی به  12میلیون دستگاه خواهد رسید و لوازم خانگی بزرگ
مثل یخچال و فریزر و تلویزیون و لوازم خانگی کوچک مثل چرخ گوشت و آبمیوه گیری
و  ...مشمول این عدد میشوند.
گردان با اشاره به رشد  600درصدی تولید لوازم خانگی در کشور گفت :میانگین در 5
ماهه نخست سال  37درصد رشد تولید داشته ایم و برنامه ریزی کرده ایم که  1میلیون
و  200هزار دستگاه تلویزیون 1 ،میلیون و 850هزار دستگاه فریزر 1 ،میلیون و 100هزار
لباسشویی ،و  1میلیون و 150هزار کولر تا پایان سال تولید کنیم.
مدیرکل لوازم خانگی وزارت صمت با اش��اره به این که برندهای خارجی لوازم خانگی
هیچ گونه سرمایه گذاری در کشور نداشتند ،گفت :در فروردین  98با برندهای خارجی
که میخواستند از کشور خارج شوند اتمام حجت کردیم که دیگر نمیتوانند به ایران
بازگردند و ممنوعیت واردات کاالهای خارجی مصوبه هیئت وزیران اس��ت و با تغییر
شخص من یا دیگری تغییر نخواهد کرد.

رجیستری تلفنهمراه مسافری فقط در مبادی ورودی انجام میشود
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سخنگوی گمرک ،گفت :از  ۱۲مهر ماه سال جاری رجیستر کردن تلفن همراه مسافری
فق��ط در مبادی ورودی و به صورت حضوری با همراه داش��تن مدارک خرید در حال
انجام است.
سیدروح اله لطیفی اظهار داشت :بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در
مصوبه  ۲۷مردادماه ،در راس��تای جلوگیری از سواستفاده از اطالعات مسافران ورودی
برای رجیستری گوشی تلفن همراه ،اظهار و ثبت تلفن همراه پس از احراز هویت دقیق،
تش��خیص غیرتجاری بودن و طی تشریفات گمرکی در لحظه ورود به کشور انجــام
می شود.
وی افزود :برابر مصوبه مذکور ،پس از  ۱۲مهرماه ،هرگونه ثبت غیر حضوری تلفن همراه
مسافری و بعد از خروج از گمرکات اجرایی مبادی ورودی ،ممنوع خواهد بود.
دبیر شورای اطالع رسانی گمرک تصریح کرد :بعد از تاریخ ذکر شده ،کارشناسان گمرک
در گی��ت های ورودی مبادی مربوطه حاضر خواهند ش��د و ب��ه ارائه خدمات و انجام
تشریفات گمرکی براساس این مصوبه با رعایت کامل مقررات می پردازند.
لطیفی تاکید کرد :مسافران اسناد و مدارک خرید تلفن را با خود به همراه داشته باشند
تا در صورت وجود نداشتن شناسه در سامانه ارزش گمرک همکاران نسبت به پذیرش
ارزش کاال و ادامه تشریفات گمرکی ،اقدام کنند تا پس از آن دفتر تعیین ارزش گمرک،
تصمیمات الزم را اخذ کند.
پی��ش از این انجمن وارد کنندگان موبایل ،تبل��ت و لوازم جانبی اعالم کرده بود که با

گذش��ت بیش از دو س��ال از اجرای طرح رجیستری که قرار بود جلوی واردات قاچاق
موبایل را بگیرد ،اما همچنان شاهد سوء استفاده سوداگران از خالهای قانونی این طرح
هستیم.
بر این اس��اس ،طی  ۲س��ال اخیر صدها هزار دس��تگاه تلفن همراه قاچاق که عمدتا
موبایلهایی با ارزش بیش��تر از  ۳۰۰یورو بودهاند با سوءاس��تفاده از رویه مسافری وارد
کش��ور شده اس��ت .این اتفاق ،صدمات جبران ناپذیری را با خروج صدها میلیون دالر
بر بدنه اقتصادی کشور وارد کرده و بسیاری از خریداران این دستگاهها را با مشکالت
عدیدهای از جمله عدم پشتیبانی مواجه کرده است.

مایکروسافت از تولید نمایشگری  85اینچی خبر داد
مایکروسافت از تولید یک نمایشگر بزرگ  85اینچی به قیمت  22هزار دالر خبر داده و
مدعی است استفاده از آن فاصله گذاری اجتماعی در زمان شیوع کرونا را تسهیل می کند.
به گزارش انگجت ،نمایشگر غول پیکر جدید مایکروسافت سرفیس هاب  ۲اس نام دارد و
قرار است فروش آن از ژانویه سال آینده میالدی آغاز شود.
مایکروس��افت اولین بار در آوریل سال  ۲۰۱۹از برنامه ریزی برای تولید و عرضه چنین
نمایشگری خبر داد .کاربرد اصلی این نمایشگر در مدارس و شرکت های بزرگ تجاری و
سازمان های دولتی خواهد بود و می توان از آن از فاصله دور استفاده کرد.
نصب این نمایش��گر بر روی دیوار به س��ادگی انجام می ش��ود و ضخامت آن نسبت به
نمایشگرهای بزرگ قبلی مایکروسافت  ۲۰درصد کمتر بوده و نور و درخشندگی آن هم
 ۳۰درصد بیشتر است .نسخه های مختلف ویندوز بر روی این نمایشگر به راحتی اجرا
میشوند .مایکروسافت قبال نمایشگر ۵۰اینچی هم عرضه کرده بود.

بـازار

پیشبینی افزایش شدید گوشیهای  5Gتا سه سال آینده
مؤسسه تحقیقاتی نیوزو اعالم کرد که سال  2020سال سرنوشت سازی برای بازار تلفن
همراه در جهان خواهد بود چرا که تعداد کاربران گوش��یهای هوش��مند به سه و نیم
میلیارد نفر خواهد رسید.
به گزارش راش��اتودی ،مؤسس��ه تحقیقاتی نیوزو ،اعالم کرد که در سال  2020تعداد
کاربران گوشیهای هوشمند در سراسر جهان از سه و نیم میلیارد نفر عبور خواهد کرد.
به عبارتی دیگر میتوان گفت  45درصد از کل جمعیت جهان به گوشیهای هوشمند
مجهز خواهند شد.
این مؤسس��ه در گزارش خود درباره بازار جهانی موبایل نوشت که در سال  2020یک
چهارم کل کاربران گوشیهای هوشمند در جهان را مردم چین تشکیل میدهند.
دیگر مناطق نظیر جنوب آسیا ،کشورهای منطقه صحرای آفریقا ،آسیای جنوب شرق
و آمریکای التین نیز بخش قابل توجهی از رشد تعداد کاربران گوشیهای هوشمند در
جهان را به خود اختصاص خواهند داد و دلیل این مسئله بهبود دسترسی به اینترنت و
گسترش تزریق گوشیهای همراه در این کشورها است.
گزارش مؤسسه تحقیقاتی نیوزو نشان میدهد که تا پایان سال جاری تعداد کاربران
متصل به ش��بکه نسل پنجم تلفن همراه در سراسر جهان به حدود  200میلیون نفر
معادل  5درصد کاربران گوشیهای هوشمند خواهد رسید.

پیشبینیها حاکی از آن اس��ت که تا سال  2023تعداد کاربران گوشیهای هوشمند
در جهان به  4.8میلیارد نفر خواهد رس��ید که  42.7درصد آنها به شبکه نسل پنجم
دسترسی خواهند داشت.
مؤسسه تحقیقاتی نیوزو میگوید اگرچه توسعه شبکه نسل پنجم تلفن همراه با برخی
موانع روبرو بوده اما در آینده شاهد رشد فضایی آن خواهیم بود.

عرض ه تبلت اندرویدی جان سخت سازگار با دستکش!

امکان عرض ه گوشی ارزانقیمت  5Gسامسونگ؛ قیمت احتمالی زیر  ۴۰۰دالر
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گلکسی  A42گوشی ارزانقیمتی است که شرکت سامسونگ با قابلیت پشتیبانی از
شبک ه  5Gعرضه خواهد کرد و این محصول بر خالف سایر گوشیهای  5Gکه گران
قیمت اند به احتمال زیاد زیر  ۴۰۰دالر قیمت خواهد داشت.
یکی از مشکالت توسعه شبکه فایو جی در چند سال آینده ،ارائه سختافزاری ارزانقیمت
خواهد بود.تمامی موبایلهای فایو جی معرفیش��ده اکنون بس��یار گرانقیمتاند ،اما
سامسونگ برنامه دارد موبایلهای ارزانقیمت فایو جی را روانه بازار کند.
گلکسی  A42محصولی است که شرکت سامس��ونگ با تراشه اسنپدراگوان 750G
کوالکام عرضه خواهد کرد .این محصول با این تراشه میتواند شبکه فایو جی را پشتیبانی
کند.این پردازنده دارای دو هس��ته با س��رعت ۲.۲گیگاهرتز و شش هسته با فرکانس
۱.۸گیگاهرتزی است.با این سختافزار ،سامسونگ گلکسی  A42از اولین گوشیهای
ارزانقیمت با توان پشتیبانی از شبکه فایو جی است.قیمت این محصول مشخص نیست،
ولی به احتمال زیاد زیر  ۴۰۰دالر قیمت خواهد داشت.
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شرکت سامسونگ از عرضه تبلت اندرویدی جان سخت تازه ای به نام گلکسی تب اکتیو
 ۳خبر داده که نمایشگر آن با دستکش هم سازگار است و برای انتقال فرامین لزومی
به لمس انگشتها نیست.
به گزارش نیواطلس ،تبلت یادش��ده با استاندارد نظامی اس تی دی  ۸۱۰اچ سازگاری
داشته و نه تنها در صورت سقوط به عمق یک متری آب برای نیم ساعت سالم میماند و

در برابر گرد و خاک نیز مقاوم است ،بلکه حتی در صورت سقوط بر روی سطوح سخت
از فاصله  ۱.۵متری نیز دچار مشکل نمیشود.
تب اکتیو  3همراه با یک قلم هوشمند اس پن عرضه میشود که آن هم ضدآب بوده و
دارای یک قاب محافظتی است .تبلت مذکور دارای یک نمایشگر  ۸اینچی ال سی دی با
دقت  ۱۹۲۰در  ۱۲۰۰پیکسل بوده و برای استفاده از آن نیازی به از دست خارج کردن
دستکشهایصنعتینیست.
ظرفیت باتری این تبلت  ۵۰۵۰میلی آمپر بوده و لذا این تبلت برای مدت یک روز قابل
استفاده است .این تبلت از طریق اتصال مستقیم به سیم هم قابل استفاده است.
برای این تبلت چند کلید برای دسترسی سریع به اپلیکیشنهای پرکاربرد هم در نظر
گرفته ش��ده است .سازگاری با اس��تانداردهای ان اف س��ی و وای فای  ۶مزیت دیگر
این تبلت اس��ت .پردازنده  ۹۸۱۰ Exynosسامسونگ ۴ ،گیگابایت رم و  ۶۴یا ۱۲۸
گیگابایت حافظه داخلی از جمله دیگر امکانات این تبلت است.
یک دوربین  ۱۳مگاپیکس��لی در پش��ت و یک دوربین سلفی  ۵مگاپیکسلی در جلو
امکانات این دوربین را تکمیل میکند .دوربینهای این تبلت از استاندارد واقعیت افزوده
 ARCoreپش��تیبانی میکنند که اجرای برنامههای مهندس��ی و عمران را تسهیل
میکند .قیمت این تبلت هنوز اعالم نشده است.

آنسوی
مرزها
حمزه فاتح

کرونا فضای اداری گوگل را تغییر میدهد

مدیر ارشد اجرایی گوگل در مصاحبه ای اعالم کرد که این شرکت در اوج دورکار شدن
کارمندان و تغییر شرایط کاری ،مشغول اجرای تغییراتی در فضای اداری این شرکت
است.

به گزارش بیزینس اینسایدر ،ساندار پیچای اعالم کرد که این شرکت در هفته جاری
تغییرات��ی در فض��ای اداری خود ایجاد می کند تا در آین��ده بتواند بهتر از کارمندان
پشتیبانی کند ،آینده ای که به گفته او شامل مدل های هیبریدی کار است.
او طی یک مصابه ویدئویی با نش��ریه تایم ۱۰۰گفت :به نظر من آینده انعطاف پذیرتر
خواه��د بود .ما ب��ه ارتباط رو در رو و در کنار یکدیگر بودن و ایجاد یک اجتماع اعتقاد
داریم .این امر در زمان حل مشکالت پیچیده اهمیت بسیار زیادی دارد .بنابراین این روند
تغییری نخواهد کرد .به نظر ما آینده کسب و کار ۱۰۰ ،درصد دورکاری نیست.
او همچنین اشاره کرد گوگل مشغول تغییر طراحی فضاهای اداری خود است تا شرایط
را ب��رای روزهایی فراهم کند که کارمندان دوباره در محل کار جمع می ش��وند .البته
درحال حاضر بیشتر کارمندان گوگل دورکار شده اند.
گوگل یکی از نخستین شرکت های بزرگی بود که در سایه شیوع ویروس کرونا در جهان
اعالم کرد کارمندانش تا جوالی  ۲۰۲۱میالدی دورکار خواهند بود.
به نوش��ته وال اس��تریت ژورنال یکی از دالیل این تصمیم به خاطر کارمندانی بود که
فرزند داشتند.

اندروید  ۱۱به  Android TVاضافه شد
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گوگل چندی پیش اندروید  ۱۱را برای تلویزیونهای  Android TVمعرفی کرد.
اندروید تی وی همان سیس��تم عامل اندروید اس��ت؛ که روی تلویزیونهای هوشمند
نصب میشود و اپلیکیشنهایی که توسط برنامه نویسان برای گوشیهای هوشمند و
تبلتهای اندرویدی نوشته شدهاند را به خوبی و با همان کیفیت روی تلویزیون نمایش
میدهد.
بیشتر مردم از این دستگاه برای دیدن ویدیوهای نتفلیکس و یوتیوب استفاده میکنند،
اما اندروید تیوی توانایی بازی و کار با تعدادی از کنترل کنندهها را هم دارد.
بهبود عملکرد و افزایش امنیت حریم شخصی از ویژگیهای جدیدی است که به طور
خاص برای تلویزیونهای اندرویدی توسعه داده شده است .گوگل در میان این بهبودها
به مدیریت حافظه  ،مجوزهای یکبار مصرف و پشتیبانی از حالت خودکار تنظیم نور
و رمزگش��ایی رسانه اشاره کرده است .از آنجا که بازی به یک قسمت عمده از صنعت
س��رگرمی تبدیل ش��ده است  ،گوگل پش��تیبانی از گیم پد گس��ترده را نیز بـــرای
 Android TVمعرفی میکند.
همچنین ،حالت نصب در حالت خاموش برای بروزرسانیهای سیستم ،اعالنهای عدم
فعالیت و کلیدهای پیکربندی با قابلیت نصب  OEMدر به روزرسانی آینده Android

 ۱۱برای  Android TVگنجانده شده است .همه اینها و موارد دیگر باید به کاربران
کنترل بیشتری بر عملکرد تلویزیون بدهند .به گفتــــه گوگل ،شرکای تجــــاری
 OEM Android TVبای��د طی ماههای آینده اندروید  ۱۱را منتش��ر و آن را ارتقا
دهند ،گفتنی است عرضه این سیستم عامل هنوز آغاز نشده است.

پرونده سوءرفتار جنسی گوگل  ۳۱۰میلیون دالر خرج بر داشت

شماره  / 61مهــر ماه 1399

34

آلفابت ش��رکت مادر تخصصی گوگل از صرف هزینه  ۳۱۰میلیون دالری برای حل و
فصل یک پرونده تبعیض و سوء رفتار جنسی در این شرکت خبر داده است.
به گزارش س��ی نت ،در س��ال  ۲۰۱۸کارکنان گوگل به علت سو رفتار جنسی یکی از

مدیران ارشد این شرکت و نیز تبعیضهای جنسیتی و نژادی در شرکت یادشده دست
به اعتراض گسترده زدند.
به دنبال شکایت عدهای از کارکنان گوگل به همین علت ،پروندهای علیه آن به جریان
افتاد و آلفابت که ش��رکت مادر تخصصی گوگل است بر اساس حکم نهایی صادرشده
موظف به صرف هزینهای  ۳۱۰میلیون دالری برای اجرای طرحها و ابتکارعمل هایی
برای مقابله با تبعیضها و بحرانهای جنسیتی ،نژادی و غیره شده است.
همچنین گوگل موظف است یک هیأت مشورتی تشکیل دهد تا به مشکالت مربوط به
برابری جنسیتی و نژادی در این شرکت رسیدگی کند .ساندار پیچای مدیر عامل گوگل
و تعدادی متخصص و صاحب نظر از خارج از گوگل در این هیأت حضور خواهند داشت.
انتظار میرود این تغییرات باعث تغییر و بهبود سیاستهای کاری در گوگل شود.
جرقه اولین اعتراضها به گوگل در این زمینه به دو سال قبل بازمی گردد .در سال ۲۰۱۸
اندی روبین خالق سیس��تم عامل اندروید و یکی از مدیران ارش��د گوگل به بدرفتاری
جنسی با برخی کارکنان زن متهم شد و وقتی به همین علت از شرکت یادشده اخراج
شد  ۹۰میلیون دالر پاداش و خسارت دریافت کرد .این امر موجب خشم کارکنان گوگل
و اعتراض  ۲۰هزار نفری آنها در برابر دفاتر این شرکت شد.
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اتحادیه اروپا «یورو دیجیتال» عرضه میکند
بانک مرکزی اتحادیه اروپا تصمیم دارد نسخه دیجیتال یورو را نیز به بازار عرضه کند .یورو
دیجیتال جایگزین وجه نقد نمی شود و در حقیقت مکمل آن است.
به گزارش آسوشیتدپرس ،در حالیکه روش های الکترونیکی پرداخت درحال فراگیر شدن
است ،بانک مرکزی اروپا گامی در جهت صدور نسخه ای دیجیتال از ارز یورو را برداشته
است.در همین راستا بانک مرکزی اروپا در گزارشی جامع به دالیل نیاز برای صدور پول
دیجیتال اشاره کرده است .همچنین این سازمان اقتصادی اعالم کرده برای انجام چنین
اقدامی با شهروندان ،کارشناسان و بانکداران مشاوره می کند.
البته هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده است اما طبق اطالعات موجود یورو دیجیتال
به عنوان مکمل وجه نقد و نه جایگزین آن عرضه می شود .مذاکرات در این باره از ۱۲اکتبر
آغاز می شود.کریستین الگارد رئیس بانک مرکزی اروپا در این باره گفت :یورو به مردم اروپا
تعلق دارد و ما قصد داریم از آن محافظت کنیم .شهروندان اتحادیه اروپا به طور روز افزون
از روش های دیجیتال برای پرداخت ،پس انداز و سرمایه گذاری استفاده می کنند .نقش ما
تامین اعتماد شهروندان به این ارز است .این بدان معنا است که باید کارآمدی یورو در عصر
دیجیتال را تضمین کنیم .ما باید برای عرضه یورو دیجیتال در صورت نیاز آماده باشیم.
یورو دیجیتال با سیستم های پرداخت الکترونیک فعلی که توسط بخش خصوصی اداره

میشوند ،متفاوت است زیرا پول رسمی بانک مرکزی به حساب می آید ،قابل اعتماد و
بدون ریسک است .عالوه برآن استفاده از یورو دیجیتال هزینه های کمتری دارد.
همچنین می توان از ارز دیجیتال بانک مرکزی به صورت آفالین (مثال برای انتقال مقادیر
کم بین افراد با استفاده از کیف پول الکترونیک) استفاده کرد .در حال حاضر استفاده از وجه
نقد در بسیاری از کشور ها از جمله سوئد در حال کاهش است.

چین با کسب  ۷۲درصد از درآمد جهانی ناشی از فروش گوشی های نسل پنجم  5Gدر
سه ماهه دوم سال  ،۲۰۲۰بیشترین سهم از این بازار را به خود اختصاص داد.به گزارش
شینهوا ،شرکت تحقیقات بازار «کانترپوینت» در گزارشی اعالم کرد که چین با کسب 72

درصد از درآمد جهانی ناشی از فروش گوشی های نسل پنجم  5Gدر سه ماهه دوم سال
 ،2020بیشترین سهم از این بازار را به خود اختصاص داد.بر اساس این گزارش ،بیشتر این
فروش توسط شرکت فناوری هوآوی صورت گرفته است.میانگین قیمت فروش تلفن های
هوشمند در چین نسبت به سال گذشته  12درصد افزایش یافته و این کشور در سه ماهه
دوم بیش از  34درصد از درآمد جهانی تلفن های هوشمند را به خود اختصاص داده است.
در این گزارش آمده است که علت این امر این است که تمام اقتصادهای مهم دیگر هنوز
از تأثیر شدید بحران کرونا رنج می برند و چین از قبل در مسیر بهبود قرار داشته است.
شرکت هواوی که گوشی های آنر را تولید می کند و توسط بازار چین هدایت می شود ،در
سه ماهه دوم سال  2020بیشترین سهم خود از درآمد جهانی یعنی  20درصد را گزارش
کرده اس��ت.در این گزارش آمده است :این اولین بار بود که شرکت هواوی از نظر میزان
فروش و همچنین درآمد از سامسونگ پیشی گرفت.این گزارش علت عملکرد عالی هوآوی
را فشار این شرکت در چین دانست .چین اولین کشوری بود که اقتصاد آن از بحران کرونا
و کووید 19-بهبود یافته است.

چین بزرگترین سهم فروش جهانی گوشیهای  5Gرا کسب کرد
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گوگل قابلیت جدیدی را عرضه کرده که کاربران را از منتظر ماندن پشت خط تلفن خالص می کند.این قابلیت که
 Hold for Meیا «برای من منتظر بمان» نام دارد ،هنگامی که کاربر ناچار است به یک پیام ضبط شده یا آهنگی
که به جای صدای بوق پخش میشود گوش کند ،قابلیت مفیدی خواهد بود .قابلیت  Hold for Meبه جای کاربر
پشت خط منتظر می ماند و با استفاده از برنامه دستیار گوگل هنگامی که طرف مقابل جواب تلفن را می دهد ،صدای
انسانی را تشخیص داده و با ارسال نوتیفیکیشن به کاربر برای مکالمه اطالع می دهد.این قابلیت جدید در رویداد
رونمایی اسپیکرهای هوشمند جدید نست و گوشیهای جدید پیکسل شامل پیکسل ۵معرفی شد و در مدلهای جدید
پیسکل موجود خواهد بود و برای مدلهای قدیمی پیکسل هم عرضه می شود«.برای من منتظر بمان» یکی از قابلیتهای
جدید مفیدی است که گوگل طی چند سال اخیر عرضه کرده است .این اواخر گوگل قابلیتی به نامه تماسهای بررسی
شده برای گوشیهای اندرویدی اعالم کرد که نام و لوگوی یک شرکت و دلیل تماس آنها را نمایش می دهد .با توجه به
افزایش موارد کالهبرداری تلفنی ،هدف از این قابلیت ،کمک به کاربر برای بررسی و مطمئن بودن از شرکتهایی است
که تماس می گیرند.بر اساس گزارش بیزنس اینسایدر ،گوگل پاییز گذشته قابلیتی به نام کال اسکرین عرضه کرد که به
طور خودکار تماسهای کالهبرداری را شناسایی می کند بدون این که کاربر نیازی به بررسی آنها داشته باشد .همچنین
گوگل در سال  ۲۰۱۸یک قابلیت هوش مصنوعی به نام داپلکس را عرضه کرد که از طرف کاربر به رزرو رستوران یا
گرفتن وقت می پردازد.
گوگل اعالم کرده که قابلیت  Hold for Meاز فناوری داپلکس برای تشخیص بین صدای واقعی فرد و صدای ضبط
شدهاستفادهمیکند.

www.4Gnews.ir

رهایی از انتظار پشت خط تلفن با قابلیت جدید گوگل
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شفاف شدن صدای مکالمه گوشیها با تراشه هوش مصنوعی
شرکت کوالکوم از تولید تراشه جدید میان بردی خبر داده که از هوش مصنوعی برای
افزایش کیفیت تماس های صوتی و افزایش وضوح آن استفاده می کند.
تراش��ه یادش��ده از فناوری هایی مانند ام ام ویو و طیف فرکانسی  6گیگاهرتزی نسل
پنجم پشتیبانی می کند.این تراشه که اسنپ دراگون  750جی نام دارد ،برای استفاده
در گوشی های میان رده تولید شده و از نظر کیفیت یک گام پایین تر از اسنپ دراگون
 765جی است .سیستم هوش مصنوعی این تراشه با قابلیت انجام  4تریلیون محاسبه
در ثانیه کیفیت منحصر به فردی دارد.این سیستم هوش مصنوعی صداهای مزاحم پس
زمینه را در زمان مکالمه افراد حذف کرد و جلوی اکوشدن صدا را هم می گیرد .از همین
رو مخاطب تماس های تلفنی به خوبی صدای فرد مقابل را می شنود .کوالکوم می گوید
این تراشه صدای ساخت و ساز در محیط اطراف ،سر و صدای بچه ها ،شلوغی ناشی از
صدای حیوانات و غیره را حذف می کند.این تراشه قرار است در گوشی هایی همچون
وان پ�لاس ن��ورد  500دالری و ال جی ولوت  600دالری مورد اس��تفاده قرار بگیرد.
بنابراین استفاده از آن تا قبل از پایان سال  2020امکان پذیر خواهد بود.

همکاری گوگل پی و ویزا جهت تسهیل پرداخت بیسیم
گوگل پی از همکاری خود با شرکت ویزا خبر داده تا نقل و انتقال توکن های دیجیتال و
نیز پرداخت های مبتنی بر فناوری بی سیم و سیار ان اف سی تسهیل شود.
به گزارش آس��ین ایج ،کاربران می توانند از کارت های اعتباری خود برای پرداخت با
استفاده از توکن های ایمن دیجیتال که به گوشی استفاده می شود ،استفاده کنند.
این تحول هم سرعت پرداخت های آنالین دیجیتال را افزایش می دهد و هم استفاده
از گوشی های هوشمند برای خرید انواع کاال و خدمات را تسهیل می کند .این خدمات
باعث می ش��ود تا کاربران گوشی های اندرویدی بتوانند بدون نیاز به اشتراک گذاری
فیزیکی کارت های دبیت یا اعتباری به خدمات مد نظر خود دسترسی داشته باشند.
از این طریق خدمات ان اف سی نیز به راحتی در دسترس قرار می گیرد و کاربران تنها
با نزدیک کردن گوشی به ترمینال های خرید می توانند روند پرداخت هزینه کاالهای
مختلف را انجام دهند .گوگل اعالم کرده با همکاری بانک های مختلف دامنه ارائه این
خدمات را به زودی افزایش می دهد .انتظار می رود این خدمات با استقبال میلیون ها
نفر در آمریکا مواجه شود.

شرکت آمازون دزدگیر صندوق پستی ساخت
www.4Gnews.ir
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شرکت آمازون حسگری ساخته که به در صندوق پستی می چسبد و از دزدی بسته ها
و نامه های افراد جلوگیری می کند.

به گزارش دیلی میل ،سرویس پست آمریکا روزانه  ۱۸۷.۷میلیون بسته پستی و نامه
را جابه جا می کند .ارسال این تعداد بسته پستی و نامه ،فرصت ایده آلی برای سارقان
است تا هویت افراد را سرقت کنند.
در همین راستا آمازون یک حسگر جدید طراحی کرده که داخل صندوق پستی قرار
می گیرد و هنگامیکه در آن باز یا بسته می شود ،به کاربر هشدار می دهد .به این ترتیب
نامه ها و بسته های پستی افراد را از خطر سرقت در امان نگه می دارد.
این حسگر جدید «میل باکس سنسور» با اپلیکیشن رینگ یکپارچه می شود و پیام
هشدار برای کاربران ارسال می کند .عالوه بر آن حسگر مذکور مجهز به دوربینی است
که هنگام باز شدن درصندوق پستی فعال می شود.
«میل باکس سنسور» که با قیمت  ۳۰دالر عرضه می شود دارای یک دوربین است و
پس از اتصال به در صندوق پستی با هر بار باز و بسته شدن آن روشن می شود.
این حسگر نیز با اتکا به فناوری «سایدواک» آمازون ساخته شده تا به شبکه وای فای
متصل ش��ود .این فناوری برای گس��ترش استفاده از وای فای در حسگرها ،چراغ های
هوشمند و دستگاه های هوشمند و کم مصرف دیگر است که در خانه نصب می شوند.
کاربران با کمک این فناوری می توانند دستگاه های هوشمند را در هر نقطه ملک خود
(حتی مکانی که سیگنال های بلوتوث و وای فای را دریافت نمی کند) ،قرار دهند و از
آنها استفاده کنند.
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تراشه  6Gتوسط روسیه ساخته شد
س��خنگوی ریاست جمهوری روسیه اعالم کرد آزمایشگاهی غیر نظامی در این کشور
تراشه ای برای تسریع توسعه اینترنت  6Gساخته است.
به گزارش تاس ،دیمیتری پس��کوف سخنگوی ریاس��ت جمهوری روسیه اعالم کرد
کارشناس��ان این کش��ور نوع جدیدی از تراشه ابداع کرده اند که توسعه نسل ششــم
شبکه های ارتباطی را سرعت می بخشد.
او که در یک کنفرانس آنالین سخنرانی می کرد ،در ادامه افزود :اخیرا یک آزمایشگاه در
روسیه به دستاوردی مهم در حوزه  6Gدست یافته است .البته نمی توانم مکان آن را
فاش کنم .در این آزمایشگاه نوع جدیدی از تراشه ساخته شده که تاکنون در جهان ابداع
نش��ده بوده است .به عبارت دیگر می خواهم بگویم شبکه 6Gیکی از چشم اندازهای
آینده ما است.به گفته پسکوف آزمایشگاه مذکور غیر نظامی است.
این درحالی است که برای راه اندازی نسل ششم شبکه های ارتباطی ،باید چالش های
فناوری متعددی را برطرف کرد .سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در ادامه و با اشاره
به چشم انداز فناوری در آینده این کشور افزود :تا چند سال دیگر می توانیم به اینترنت
ماهواره ای دسترسی یابیم.

سرمایهگذاری هواوی در شرکتهای فناوری چینی

صدها بیمارستان در آمریکا و انگلیس مورد حمله باج افزاری قرار گرفتند
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شبکه بهداشت و درمان شرکت یو اچ اس که خدمات گسترده ای در آمریکا و انگلیس ارائه
میدهد مورد حمله باج افزاری قرار گرفته و این مساله به  400بیمارستان آسیب زده است.
به گزارش زد دی نت ،باج افزاری خطرناک به بیمارستان های تحت پوشش شرکت یو اچ
اس در آمریکا و انگلیس حمله کرده و همین مساله باعث شده این بیمارستان ها از روز
شنبهبهسیستمهایفناوریاطالعاتداخلیخوددسترسینداشتهباشند.مشکلیادشده
تا بدان حد جدی بوده که برخی بیماران بیمارستان های آسیب دیده به بیمارستـان های
دیگری منتقل ش��ده اند و ارائه برخی خدمات نیز متوقف ش��ده است .حمله باج افزاری
یادشده روز  26یا  27سپتامبر حدود ساعت  2صبح به وقت محلی رخ داده است.به گفته
کارکنان بیمارستان های مذکور رایانه های آنها مرتبا از نو راه اندازی می شوند و پیامی در
مورد باج گیری بر روی نمایشگرهای آنها نشان داده می شود .سپس رایانه ها خامـوش
می شوند .بیشترین بیمارستان های آسیب دیده در آریزونا ،فلوریدا و کالیفرنیا قرار دارند.
این وضعیت انجام آزمایش های مختلف ،مشخص کردن داروهای هر بیمار و تحویل آنها و
غیره را ناممکن کرده است .باج افزار یادشده  Ryukنام دارد و هنوز عامل یا عوامل توزیع
آن در بیمارستان های مذکور مشخص نشده اند.
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هواوی مشغول سرمایه گذاری در شرکت های فناوری و تولید نیمه رسانای چینی است
تا با محدودیت های آمریکا مقابله کند.
به گزارش رویترز ،هواوی مشغول سرمایه گذاری در شرکت های تولید کننده نیمه رسانا
و دیگر کس��ب و کارهای فناورانه چینی اس��ت و سعی دارد زنجیره تقاضای خود را در
رویارویی با فشارهای دولت آمریکا تقویت کند.
شرکت «هابو اینوستمنت» که در آوریل  ۲۰۱۹میالدی توسط هواوی تاسیس شده ،از
آگوست سال گذشته تاکنون  ۱۷قرارداد با شرکت های چینی بسته است.
بازوی س��رمایه گذاری ه��واوی در واکنش به محدودیت ه��ای روزافزون آمریکا برای
جلوگیری از دسترس��ی این ش��رکت چینی به تراش��ه های خارجی و ساخت نمونه
مخصوص خود ،این قراردادها را بسته است .گائو پینگ یکی از مدیران هواوی در این
باره می گوید:از آنجا که هواوی فقط یک شرکت است ،ما از سرمایه گذاری و فناوری
برای کمک به بالغ شدن شرکای زنجیره تأمین تجهیزات خود استفاده می کنیم.
تالش های هواوی برای س��رمایه گذاری با افزایش فعالیت های دولت چین در جهت
ارتقای صنعت تولید نیمه رس��انا همزمان ش��ده اس��ت .در حال حاضر صنعت نیمه
رساناسازی آمریکا ،کره جنوبی و تایوان از چین پیشرفته تر هستند.
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Countries dealing with existing humanitarian crises or
emergencies are particularly exposed to the effects of
COVID-19. Responding swiftly to the pandemic, while
ensuring that humanitarian and recovery assistance
reaches those most in need, is critical.

prevent its escalation into a protracted humanitarian
and food security catastrophe, with the potential loss of
already achieved development gains.
We must recognize this opportunity to build back
better, as noted in the Policy Brief issued by the
United Nations Secretary-General. We are committed
to pooling our expertise and experience to support
countries in their crisis response measures and efforts to
achieve the Sustainable Development Goals. We need
to develop long-term sustainable strategies to address
the challenges facing the health and agri-food sectors.
Priority should be given to addressing underlying food
security and malnutrition challenges, tackling rural
poverty, in particular through more and better jobs in
the rural economy, extending social protection to all,
facilitating safe migration pathways and promoting the
formalization of the informal economy.
We must rethink the future of our environment and
tackle climate change and environmental degradation
with ambition and urgency. Only then can we protect
the health, livelihoods, food security and nutrition of
all people, and ensure that our ‘new normal’ is a better
one.
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Now is the time for global solidarity and support,
especially with the most vulnerable in our societies,
particularly in the emerging and developing world.
Only together can we overcome the intertwined health
and social and economic impacts of the pandemic and
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In the COVID-19 crisis food security, public health, and
employment and labour issues, in particular workers’
health and safety, converge. Adhering to workplace
safety and health practices and ensuring access to decent
work and the protection of labour rights in all industries
will be crucial in addressing the human dimension of the
crisis. Immediate and purposeful action to save lives and
livelihoods should include extending social protection
towards universal health coverage and income support
for those most affected. These include workers in the
informal economy and in poorly protected and lowpaid jobs, including youth, older workers, and migrants.
Particular attention must be paid to the situation of
women, who are over-represented in low-paid jobs and
care roles. Different forms of support are key, including
cash transfers, child allowances and healthy school
meals, shelter and food relief initiatives, support for
employment retention and recovery, and financial relief
for businesses, including micro, small and mediumsized enterprises. In designing and implementing such
measures it is essential that governments work closely
with employers and workers.
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Impact of COVID -19 on people’s livelihoods,
their health and food systems
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The COVID-19 pandemic has led to a dramatic loss of
human life worldwide and presents an unprecedented
challenge to public health, food systems and the world
of work. The economic and social disruption caused by
the pandemic is devastating: tens of millions of people
are at risk of falling into extreme poverty, while the
number of undernourished people, currently estimated
at nearly 690 million, could increase by up to 132 million
by the end of the year.
Millions of enterprises face an existential threat. Nearly
half of the world’s 3.3 billion global workforce are at risk
of losing their livelihoods. Informal economy workers are
particularly vulnerable because the majority lack social
protection and access to quality health care and have
lost access to productive assets. Without the means to
earn an income during lockdowns, many are unable to
feed themselves and their families. For most, no income
means no food, or, at best, less food and less nutritious
food.
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The pandemic has been affecting the entire food
system and has laid bare its fragility. Border closures,
trade restrictions and confinement measures have been
preventing farmers from accessing markets, including for
buying inputs and selling their produce, and agricultural
workers from harvesting crops, thus disrupting domestic
and international food supply chains and reducing
access to healthy, safe and diverse diets. The pandemic
has decimated jobs and placed millions of livelihoods at
risk. As breadwinners lose jobs, fall ill and die, the food

security and nutrition of millions of women and men
are under threat, with those in low-income countries,
particularly the most marginalized populations, which
include small-scale farmers and indigenous peoples,
being hardest hit.

Millions of agricultural workers – waged and selfemployed – while feeding the world, regularly face high
levels of working poverty, malnutrition and poor health,
and suffer from a lack of safety and labour protection
as well as other types of abuse. With low and irregular
incomes and a lack of social support, many of them are
spurred to continue working, often in unsafe conditions,
thus exposing themselves and their families to additional
risks. Further, when experiencing income losses, they
may resort to negative coping strategies, such as distress
sale of assets, predatory loans or child labour. Migrant
agricultural workers are particularly vulnerable, because
they face risks in their transport, working and living
conditions and struggle to access support measures put
in place by governments. Guaranteeing the safety and
health of all agri-food workers – from primary producers
to those involved in food processing, transport and
retail, including street food vendors – as well as better
incomes and protection, will be critical to saving lives
and protecting public health, people’s livelihoods and
food security.

