صاحب امتیاز و مدیرمسوول:
مسعود فاتح
رئیس شورای سیاست گذاری:
دکتر مهدی ادیبان
مشاوران مدیرمسوول:
فرامرز رستگار ،فریبرز ایرانی ،مهران ارشادی فر
و دکتر جمشید قضاتی
سردبیر:
مونا ارشادی فر
دبیر تحریریه:
زهرا طاهری
همکاران این شماره:
علی اصغر انصاری ،دکتر نسیم توکل،
ساناز توکلی افشار و حمزه فاتح

عکاس ها:
حسین شهالیی ،فریناز موسوی و زمرد انیسی
روابط عمومی و امور مشترکین:
ساناز توکلی افشار
صفحه آرایی و طرح روی جلد:
سمیرا علیدادی
با تشکر از:

محمدجواد آذری جهرمـی ،س�ید مجیـــد صـــدری،

دکتر علی رهبری ،دکتر س�ید س�تار هاش�می ،دکتر داود
ادی�ب ،دکتر علی وحدت ،فریبز نژاددادگر ،حانیه س�امعی،

مهدی غیاثی ،سید تحسین عادلی ،دکتر مهدی فقیهــی،
محمدعلی چمنیان ،یاسر رایگانی  ،دکتر سعید عسکــری،

شمیم حسین مستقیمی ،محمد امین خســـروی ،حسین
ریاضــی ،محمدرضــا بیدخــام ،س�ینا علی محمـدی،
زمان مهدی زاده ،س�عید نق�دی ،امیر کیهــان ،محمــد

جاب�ری ،کاوه احم�دی ،محس�ن ابویی مهری�زی ،محمـود
صادقیان ،مرضیه گودرزی ،سمانه مومنی ،عبدالحسین ادیبی

و بهارک داودی

به یاد زنده یاد مرحوم
دکتر سید مصطفی فاطمی
او که تا آخرین روزهای زندگی پر بارش در نقش
دوست و مشاور ،در این رسانه با ما همراه بود.
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سرمقاله
علی اصغر انصاری
مسوول کمیته بومی سازی تجهیزات
دبیرخانه شبکه ملی اطالعات

بومی سازی تجهیزات و خدمات ،کلید تحقق استقالل در شبکه ملی اطالعات
در ص��ورت ب��ی توجه��ی ب��ه
توانمن��دی صنای��ع داخل��ی و
ادامه روند تجهیز زیرس��اخت
های ارتباطی و اطالعاتی کشور
ب��ا محص��والت غی��ر ایرانی و
تصاحب کل بازار خدمات پایه
توس��ط ش��رکتهای خارج��ی،
ن��ه تنها ش��اهد تحق��ق اصل
اس��تقالل نخواهیم بود بلکه
س��ایر اصول یعنی مدیریت،
خدمات ،امنیت و سالم سازی
طرح ش��بکه ملی اطالعات نیز
مخدوش خواهند بود.
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نزدیک به یک دهه از تصویب طرح شبکه ملی اطالعات در ماده  46قانون برنامه پنجم
توسعه می گذرد و با وجود درج اصل ششم «تعرفه و مدل اقتصادي شبکه ملي اطالعات»
در سند تبیین الزامات آن مصوب آذرماه  95در شورای عالی فضای مجازی ،شاید تاکنون
کمتر در محافل مختلف به این طرح ملی از نگاه اقتصادی پرداخته شده است .همچنین
در برنامه های ارائه شده و اقدامات عملی در سالهای اخیر تاکید بر اصل استقالل که به
عنوان یکی از کلیدی ترین اصول این طرح ملی است عموما از نگاه استقالل در مدیریت
خودگردانی و داخلی س��ازی خدمات بوده است و توجه چندانی به افزایش سهم صنایع
و ش��رکتهای ایرانی از بازار داخلی در راه اندازی و توسعه شبکه ملی اطالعات مشاهده
نمی شود.
با نگاهی به طرح کالن و معماری شبکه ملی اطالعات مصوب شهریورماه  ، 95محدوده
شبکه ملی اطالعات شامل الیه زیرساخت ارتباطی و اطالعاتی و الیه خدمات می باشند.
برای پیاده سازی معماری فوق متاسفانه ساالنه بخش عمدهای از نیاز تجهیزات زیرساخت
ارتباطی و اطالعاتی اپراتورها ،دستگاه ها ،شرکت ها و صنایع مهم شامل انواع مسیریابها،
سوئیچ ها ،سرورها ،ذخیره سازها و سامانه های نرم افزاری و همچنین دسترسی کاربران به
خدمات پایه خارجی با خروج صدها میلیون دالر از کشور تامین می شوند که در شرایط
تحریم بس��یاری از آن ها از مبادی غیر رسمی و به صورت قاچاق با چندین برابر قیمت
و بدون گارانتی و پشتیبانی و رعایت حقوق کاربران وارد کشور می شوند .بدیهی است در
صورت بی توجهی به توانمندی صنایع داخلی و ادامه روند تجهیز زیرساخت های ارتباطی و
اطالعاتی کشور با محصوالت غیر ایرانی و تصاحب کل بازار خدمات پایه توسط شرکتهای
خارجی ،نه تنها شاهد تحقق اصل استقالل نخواهیم بود بلکه سایر اصول یعنی مدیریت،
خدمات ،امنیت و س��الم سازی این طرح ملی نیز مخـدوش خواهند بــــود و با رشـــد
تقاضای داخلی ،وابستگی کشور در سالهای آینده چندین برابر شرایط فعلی خواهد شد.
با توجه به ضرورت فوق و به منظور آشنایی مسووالن ذیربط با دستاوردهای تجهیزات
پیشرفته ارتباطی صنایع و شرکت های داخلی و برنامه ریزی برای رفع موانع سرمایهگذاری
با توجیه اقتصادی جهت تامین نیازمندیهای داخلی ،در تاریخ  24و 25شهریورماه سال
جاری در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات نمایشگاهی برپا و با صدور بیانیه از
جمع بندی نظرات کلیه ذینفعان و رضایت نسبی ایشان ،به کار خود پایان داد.
در همین راستا و با توجه به اهمیت نقش بومی سازی تجهیزات و سامانه های زیرساخت
اطالعاتی و ظرفیت های موجود در کشور ،دومین رویداد از این نوع طبق برنامه از پیش

تعیین ش��ده بازدیدکنندگان به صورت محدود در بهمن ماه سال جاری برگزار میشود.
این نمایشگاه با دعوت از شرکت های منتخب که در زمینه تولید تجهیزات اکتیو و پسیو
پیشرفته ،س��امانه های نرم افزاری تخصصی مراکز داده ،خدمات ابری و دارندگان مراکز
داده بزرگ دارای نوآوری می باشند و به همت دبیرخانه بومی سازی تجهیزات شبکه ملی
اطالعات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،س��ندیکای صنعت مخابرات ،سازمان نظام
صنفی رایانه ای کشور و اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات و با میزبانی پژوهشگاه
ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار خواهد ش��د .همچنین در حاشیه این نمایشگاه یک
سلسله گفتگوهای تخصصی حول محور توسعه مراکز داده قطب ،موانع سرمایه گذاری در
بخش مراکز داده و تولید تجهیزات پیشرفته با حضور مسووالن ذیربط دولتی ،سازمان نصر
و سازمان های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار خواهد شد ،که مستندسازی
و جمع بندی آن به صورت نقشه راه و فهرستی از راهکارها همراه با تقسیم کار ملی مدون
در گام بعدی پیگیری خواهد شد .همچنین با هدف اثربخشی این نمایشگاه از کلیه غرفه
داران فیلم معرفی شرکت و محصوالت دریافت و در نمایشگاه مجازی دائمی پژوهشگاه
بهره برداری می شود.
با توجه به نکات فوق اهداف برپایی این نمایشگاه را می توان به صورت خالصه به صورت
زیر بیان نمود:
• ارتقای س��طح باور ملی در امکان پذیر بودن کاهش وابس��تگی در حوزه فناوری های
پیشرفته با وجود انحصار تولید تجهیزات اکتیو پیشرفته زیرساخت اطالعاتی مانند سرورها
و ذخیره سازها در تعداد معدودی از کشورها و شرکتهای خارجی،
• نمایش توانمندیهای صنایع داخلی در بومی سازی و داخلی سازی تجهیزات و سامانههای
نرم افزاری برای مشتریان کالن نظیر اپراتورهای ارتباطی ،بانک ها و سایر صنایع و با هدف
افزایش سهم بیشتر بازار داخلی توسط ایشان،
• امکان ارزیابی بی واسطه از میزان تحقق اصل استقالل و بومی سازی تجهیزات مندرج در
سند تببین الزامات و معماری شبکه ملی اطالعات برای مسووالن ذیربط از جمله مرکز ملی
فضای مجازی و اعضای حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی،
• آشنایی مسووالن با مشکالت و موانع سرمایه گذاری بومی سازی و تولید تجهیزات و ارائه
راهکارهای الزم و تنظیم آن در نقشه راه توسعه متوازن زیرساخت های اطالعاتی کشور،
• تشویق شرکت های داخلی برای فعال سازی بخش های تحقیق و توسعه برای افزایش
کیفیت و فراهم آمدن زمینه رقابت سالم.

یادداشت
ماه

دکتر نسیم توکل
عضو اتاق بازرگانی تهران

مزایای مشارکت بخش خصوصی در پروژه شبکه ملی اطالعات
ش�بکه ملی اطالعات که با نامهای متفاوتی همچون اینترنت ملی در جامعه ش�ناخته میش�ود ،برنامهای برای توسعه زیر س�اخت اطالعاتی امن و پایدار در ایران است.
زمزمههای ابتدایی درباره این پروژه در سال  1384در زمان وزارت محمد سلیمانی مطرح شد و مراحل مطالعاتی درباره این طرح در «دولت نهم» انجام شد.
بنا بود این برنامه تا سال  1395کامل شود ،با این حال در پایان دولت دهم با انجام تغییراتی در طراحی ،مرحله آزمایشی آن اجرا شد و پس از تعیین الزامات این شبکه
در دولت یازدهم نسخه اولیه این طرح با امکان تفکیک ترافیک داخلی و خارجی افتتاح گردید .این طرح تا سال  1398و براساس اعالم محمد جواد آذری جهرمی ،وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات بیش از  100هزار میلیارد تومان هزینه در برداشته است.

رقم کل س��رمایهگذاری بخش
خصوص��ی بنا ب��ه اع�لام وزیر
ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات
در پروژههای پیشران اقتصاد
دیجیتال  2280میلیارد تومان
اس��ت که در مدت دو س��ال و
نیم باز میگردد.

نقش محوری بخش خصوصی
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سرمایهگذاری

رقم کل س��رمایهگذاری بخش خصوصی بنا به اعالم وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در
پروژههای پیشران اقتصاد دیجیتال  2280میلیارد تومان است که در مدت دو سال و نیم
باز میگردد .همچنین چهار مرکز داده اقماری شبکه ملی اطالعات با افزایش  25درصدی
ذخیرهسازی مرز داده شبکه ملی با سرمایهگذاری  11هزار ریال میلیاردی بخش خصوصی
ساخته شده است.
همچنین به منظور توسعه زیرساخت ابری شبکه اطالعات داخلی بخش خصوصی  8هزار
و  500میلیارد ریالی انجام داده است که از مهمترین پروژههای زیر ساخت اطالعات کشور
عنوان شده و توانایی ارائه خدمات متنوع ابری به تولید کنندگان محتوای داخلی دارد.

مزایای مشارکت بخش خصوصی

یکی از عوامل اصلی در رشد اقتصادی ،ایجاد توسعه بخش زیرساخت است که یک عامل
تاثیرگذار در رقابت پذیری و افزایش تولید محسوب میشود .همکاری با بخش خصوصی در
ف تأمین مالی راهکاری اساسی برای حل بحران
جهت رفع نیازهای زیر بنایی و پر کردن شکا 
است .کشورهای توسعه یافته جهان سالهاست که چالشهای مربوط به سرمایهگذاری زیر
ساخت را برطرف کرده و آن را در جهت افزایش سرمایهگذاری دنبال میکنند.
«افزایش بهرهوری ،نوآوری و انتقال تکنولوژی» از دیگر مزایای مشارکت بخشخصوص در
توسعه زیرساختهاست .مشارکت بخشخصوصی از مسیر انتقال دانش و ایجاد ظرفیت،
میتواند مه��ارت ادارات بخش دولتی را ارتقا دهد و خدمات عمومی را بهبود بخش��د .در
نهایت ،کیفیت مسیر فرآیند پروژه را ارتقا دهد .معرفی تکنولوژی و نوآوری بخشخصوصی به
فرآیندهای دولتی میتواند خدمات عمومی بهتری را از طریق بهبود بهرهوری عملیاتی تولید
کند.سرمایهگذاریمشترکباشرکتهایبینالمللیبزرگنیزمیتواندبهتوسعهقابلیتهای
بازارهای محلی کمک کند ،استانداردهای کیفیت و کارآیی را باال برده و در نهایت فرصتهایی
را برای شرکتهای محلی فراهم آورد .این کار در بلند مدت ،به افزایش رقابتپذیری در کشور
کمک میکند .همچنین سبب بهبود فضای کسبوکار و صنعت کشور میشود.
در نتیجه ،با حمایت دولت و کنارهگیری آن از پروژههای کالن اقدامات بخش خصوصی در
این حوزه افزایش مییابد .در این صورت ،ش��رکتهای دانشبنیان ایرانی قادر خواهند بود
زیرساختهای مورد نیاز کشور را تأمین کنند و بهرهوری بهتری در این زمینه ایجاد کنند.
زنجیره ارزشی که پس از پیادهسازی حضور بخش خصوصی و سرمایهگذاری در این حوزه به
وجود میآید ،بر دیگر زمینهها موجود در کشور نیز تاثیر میگذارد.
با توجه به آماری که از سرمایهگذاری بخش خصوصی ارائه شد ،چنانچه جذب سرمایه افزایش
یابد میتوان انتظار داشت تمامی امور شبکه ملی اطالعات انجام گیرد و اگر از شرکتهای
دانش بنیان کمک گرفته شود ،اختالف نظرها و تعاریف یکسان شوند در مدت مد نظر بخش
خصوصی توانایی به سرانجام رساندن این پروژه را خواهد داشت.
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در این پروژه که چند سالی است صحبت از نبود رشد متوازن و عقب ماندگی آن به میان آمده
بخش خصوصی همچون دیگر حوزهها نقش تسهیلی و تکمیلی دارد .واگذاری خدمات و زیر
ساخت به بخش خصوصی به معنای پیشرفت و افزایش سرعت است.
همانگونه که میدانیم ،بخش خصوصی چابک ،توان افزا و شفاف است .هنگامی که فرآیندی
به آن واگذار میشود برای کسب سهم بیشتر از بازار کیفیت محصوالت و خدمات خود را
افزایش میدهد همچنین بر منابع خود نظارت میکند تا از انحراف و فساد مالی جلوگیری
به عمل آید .پس در این پروژه نیز دولت ابتدا باید از تصدیگری کنار رود و کار را در تمامی
بخشها از جمله زیرساخت ،نرم افزار ،سخت افزار و خدمات محتوا به بخش خصوصی واقعی
و شرکتهای دانش بنیان واگذار کند .چنانچه این واگذاری به صورت شفاف و مطلوب صورت
پذیرد و در آن برای ورود شرکتهای شایسته با فناوری و توان باال تالش شود ،آنگاه شاهد
پیشرفت این پروژه و برطرف شدن نگرانیهای عمومی در اطراف آن خواهیم بود.
ما در بخش خصوصی تیمهای فناوری داریم که به مدد جوانان نخبه ،خالق و با انگیزه آنها
که به هیچ نهاد ،س��تاد و بنیادی وابستگی ندارند ،توانستیم در علوم نوین ،برنامه نویسی،
هوش مصنوعی ،مهندسی معکوس ،یادگیری ماشین و ...پیشرفتهای چشمگیری به دست
آوریم .کافی است به رشد تولید مقاالت علمی منتشر شده در مجالت معتبر جهانی بنگریم
و دریابیم که چه میزان از پژوهشهای علمی در بخش دولتی و ش��رکتهای تابعه آنها
صورتگرفتهاند!

همچنین بخش خصوصی به منظور ارتقا سهم محتوای داخلی در سبد مصرفی کاربران با
همکاری سازمان فناوری اطالعات ،مرکز ملی فضای مجازی و ارائه کنندگان خدمات ویدیوی
خانگی 800میلیارد ریال در بخش تلویزیونهای اینترنتی سرمایهگذاری کرده است.

یادداشت
ویژه
فرامرزرستگار
دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران

استمرارمعرفیدستاوردهابرایبومیسازیشبکهملیاطالعات
همان گونه که اطالع دارید؛ در ادامه نشس�ت های تخصصی در دبیرخانه بومی س�ازی تجهیزات ش�بکه ملی
اطالعات و همکاری و همس�ویی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات و
سندیکای صنعت مخابرات ایران ،اولین نمایشگاه معرفی دستاوردها در بخش زیرساخت ارتباطی در روزهای ۲۴
و ۲۵شهریور امسال با حضور  ۴۴شرکت تولیدی و نرم افزاری شامل  ۱۷خانواده محصولی ،در محل پژوهشگاه
برگزار شد.

نمایش این دستاوردها از یک سو گزارش بخش  ICTکشور
به ملت شریف ایران بوده و از سوی دیگر موجب رونق کسب
و کارهاو بومی سازی عمیق تر شبکه ملی اطالعات خواهد
گردید.
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برای تکمیل زنجیره تامین و توس��عه همگون فعالیت های
تحقیقات��ی ،صنعتی و خدمات��ی ،اهمیت ادام��ه این گونه
رویدادها برای معرفی دس��تاوردها در سایر الیه های شبکه
ملی اطالعات بیش ازپیش نمایان شده است.

ورود به الیه های بعدی ش��بکه ملی اطالعات طبق طرح
کالن و معماری ش��بکه ملی اطالعات ش��امل زیرساخت
اطالعاتی ،خدمات پایه ،خدمات کاربردی و محتوا ،نیاز به
تعامل و هم افزایی هرچه بیشتر بین تشکل های خصوصی
و شرکتهای عضو آنها دارد.
خوش��بختانه از تیرماه س��ال جاری کمیته مشترکی بین
س��ندیکای صنعت مخابرات ایران ،سازمان نظام صنفــی
رایانه ای کش��ور و اتحادیه مشاوران و پیمانکاران مخابرات
(کمیته سنا) تشکیل شده تا گذار از  CTو  ITجداگانه به
 ICTپیوسته انجام شود.
برای اینکه امکان معرفی دستاوردها در کلیه الیه های شبکه
مل��ی اطالعات قبل از خاتمه دوره دولت تدبیر و امید فراهم
شود ،پیشنهاد کردیم که رویداد ( ۲بومی سازی زیرساخت
اطالعاتی) و رویداد( ۳بومی س��ازی خدمات شبکه ملی) در
ماه های باقیمانده امسال و رویداد ( ۴بومی سازی محتوا) در
اردیبهشت ماه سال  ۱۴۰۰برنامه ریزی و برگزار شود.
در نمایشگاه بومی سازی زیرساخت اطالعاتی شبکه ملی
اطالعات  ۴۰شرکت تولیدی سخت افزاری در بخش پسیو
و اکتیو و نرم افزاری در حوزه های س��امانه های مدیریت و
کنترل و پلتفرم ها حضور دارند و بیش از  ۲۰نوع دستاورد
از فناوری های پیشرفته را در بهمن مــاه امســـال عرضــه
می نمایند .ب��رای رعایت فاصله اجتماع��ی  ،صرفا دعوت
شوندگان از سازمانها و نهادهای مرتبط و کارفرمایان کسب
و کاره��ای فاوا میتوانند از این نمایش��گاه بازدید فیزیکی
داشته باشند ،ولی بازدید از نمایشگاه مجازی آن برای عموم
آزاد است.
در این نمایشگاه ،سازمان فناوری اطالعات ،شرکت ارتباطات
زیرس��اخت ،منطقه ویژه اقتصادی پیام و اپراتورهای بزرگ
ارتباطی و اینترنتی فعالیت های خود از جمله قطب های
مراکز داده را ارائه خواهند نمود.

دکتر سعید زرندی
معاون طرح و برنامه وزارت
صنعت ،معدن و تجارت

بایدمفهومانقالبچهارم
تها
صنعتیدررشک 
زمینهسازیشود
موضوع منابع انسانی شرایط خاص و ویژهای برای
ما دارد و باید این بحث در سازمانها مورد توجه
بیشتری قرار گیرد .اگر از منظر اقتصـــاد کالن،
نگاهمان توس��عهای باش��د نیازمنـــد یک مدل
فکری هستیم که سرمنشا آن ،دو موضوع نوآوری
و بهرهوری می باشد.
ما س��اختارها و نگاه جدید را در سیستم نداریم،
چه موضوع نوآوری محور باش��د و چه بهرهوری،
نهایتا هدف ما پیش رفتن در یک فضای رقابتی
سنگین با محیط اطراف است.
در حوزه ش��رکتهای دولتی با توجه به تحریم
و کرونا ،ب��ه هنر و آداب مدیریت نی��از داریم تا
بتوانیم در سازمان تحت مدیریتمان ،تغییر ایجاد
کنیـم.
االن یک بنگاه ،دیگر شرایطش مثل قبل نیست و
ن المللی دارد و هم مشکالت
هم مشکالت بیـــ 
تامین مواد اولیه و اگر بخواهد فعال بمانــد ،باید
ی آن ،مبتنی بر یک
مدیـــریت و منابع انس��ان 
نـــگاه جدید باشد.
از سال گذش��ته یکی از محورهای جهتگیری
ت صمت را تعری��ف کردیم که آغاز کنیم و
وزار 
قدم در مس��یرش بگذاریم ،تا به سمت تحوالت
انقالب صنعتی چهارم حرکت کنیم.
در شرکتهای بینالمللی فضای نیروی انسانی
در حال تغییـــر است بدینترتیب که پیشتر ما
فقط در رمانهـــا در مورد رقابت ربات و انسان
میخواندیم ،اما االن به صورت واقعـــی این مهم
شکل گرفته است.
تها
باید مفهوم انقالب چهارم صنعتی را در شرک 
زمینهسازی کنیم .به هر ترتیب این تغییر و تحول
در حال رخ دادن است و انقالب صنعتی چهارم،
هوش مصنوعی و  ...تمام روابط ما در حوزه نیروی
انسانی را میتواند متحول کند و ما باید آمادگی
الزم را داشته باشیم.
در حوزه جهش تولید در شرکتها و سازمانها،
موضوع منابع انسانی یک نگاه ویژهای را میطلبد،
بدین ترتیب که الزمه این موضوع سالمت اداری
اس��ت که در نهایت به منابع انس��انی میرسد و
تقریبا در همه مس��ائل آن ،نقط��ه کلیدی کار
موضوع منابع انسانی است.

نگاه ماه

فریبرز نژاد دادگر
دبیر اتحادیه صادرکنندگان صنعت
مخابرات ایران

انتقال دانش و فناوری در كشورهای در حال توسعه
پیروی از راهبرد انتقال فناوری در كشورهای در حال توسعه ،خود مستلزم رعایت نكاتی است كه بدون آنها ،نتیجه فرایند انتقال فناوری این خواهد شد كه كشورهای
در حال توسعه به انبار فناوری های فرسوده ،کم بازده ،انرژیبر و آلوده کننده محیط زیست کشورهای توسعه یافته تبدیل شوند.

اهمیت دانش ضمنى و ارتباط آن با انتقال فناوری

موجب مى ش��ود سیاس��ت هایی براى نیل به هدف طراحى و اجرا شوند كه اصوالً با آن
همخوانى ندارند .هنگامى كه انتقال ،آش��كارا جذب دانش ضمنى را مدنظر داشته باشد،
احتمال كارایى آن افزایش مى یابد .در این صورت توجه به دانش از الیه هاى سطحى آن
باالتر مى رود و معطوف به عمق آن می گردد.
انتقال نوآورانه فناوری در گروى دستیابی به عمیق ترین ابعاد آن است .متأسفانه تجربه
نش��ان داده اس��ت كه به دلیل عدم توجه متقاضیان ،فناوری نهفته در جریان انتقـــال
جنبـه هاى نرم افزارى ،به درستى به گیرنده منتقل نمى گردد و گیرنده نه تنها در توسعه
فناوری فوق كه حتى اغلب در بهره بردارى مناسب از فناوری خریدارى شده نیز با مشكل
رو برو می شود.
براین اساس و در غیر این صورت فناوری های وارداتی در رفع نیازهای بومی مشکل گشا
نبوده و مشکلی بر مشکالت صنعت کشور خواهند افزود.
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در راستاى دستیابى به موفقیت در انتقال فناوری ،دسترسى به سخت افزار آن به تنهایى
جوابگو نبوده و الزم است شركت هاى گیرنده فناوری اقدام به جلب دانش ضمنى آن نیز
بنمایند و شرایط سازمانى الزم و سازگار با فناوری تازه وارد را در بنگاه خود ایجاد نمایند.
انتقال دانش ضمنى ،انتقال دانشى است كه در مغز خبرگان جاى دارد .دانش ضمنى كلید
نوآورى و قابلیت انطباق و ارتقاء فناوری و بهبود توانمندى هاى فناورانه است.
انتقال فناوری فرایند پیچیده و دشوارى است و بدون مطالعه و بررسى الزم نه تنها مفید
نخواهد بود بلكه ممكن است عالوه بر هدر رفتن سرمایه و زمان ،به تضعیف فناوری ملى
هم بیانجامد .در انتقال فناوری ،فناوری وارداتى باید به گونه اى كس��ب شود كه نه تنها
براى تولید كاال و خدمات بلكه زمینه هایی جهت خلق فناوری جدید باشد .انتقال كارآمد
فناوری مستلزم درك روش شناسی آن است .عدم درك صحیح از مفهوم و روش شناسی

در راستاى دستیابى به موفقیت در انتقال فناوری،
دسترس��ى به س��خت افزار آن به تنهایى جوابگو
نبوده و الزم اس��ت ش��ركت هاى گیرنده فناوری
اق��دام به جل��ب دانش ضمنى آن نی��ز بنمایند و
شرایط سازمانى الزم و سازگار با فناوری تازه وارد
را در بنگاه خود ایجاد نمایند.
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برخی با تصور غلط از فناوری ،خرید تجهیزات و ماشین آالت و یا حتی مستندات فنی را
انتقال فناوری پنداشته اند.در نتیجه با وجود صرف هزینه های گزاف نتوانستهاند كوچك
ترین نوآوری و یا تغییری در فناوری خریداری شده اعمال كنند و با ظهور فناوری های
جدید كه محصول ارزان تر و با كیفیت تری نسبت به فناوری وارد شده به بازار عرضــه
می کنند ،متحمل خس��ارات فراوان ش��ده اند .در صنایع مختلف كشور ما این داستان
پیوسته تكرار شده است .صنعت نساجی ،صنعت الستیك ،صنعت فوالد و به ویژه صنایع
ش��یمیایی و پتروشیمی از مصادیق برجسته انتقال ناقص فناوری هستند .سؤالی كه در
اینجا به ذهن می رسد ،این است كه دالیل اصلی این معضل كدامند و راهكارهای رهایی
از این مشكالت چیست؟
در اكثر پروژه هاى انتقال فناوری در ایران بیشتر به ابعاد تكنیكى پروژه توجه شده است و
در بسیارى موارد ابعاد سازمانى از جمله نیروى انسانى و مهارت هاى مدیریتى بسیار كم
مورد توجه واقع شده اند.

دکتر داود ادیب
دکترای کارآفرینی

یک گام
به جلو

لزوم حرکت به سمت دانشگاههای نسل سوم و چهارم در پساکرونا
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در س��ال های اخیر ،آموزش کارآفرینی و علی الخصوص کارافرینی در حوزه های ICT
و اس��تارتاپ ها ،از سوی بسیاری از محققان و صاحب نظران به عنوان یکی از مؤثرترین
سازوکارهای اشتغال پایدار و تسهیل انتقال دانش آموختگان دانشگاهــی به بازار کار در
دوره ای که بیماری کرونا نیز فراگیر و بخش بزرگی از جامعه جهانی را درگیر تبعات خود
نموده اس��ت ،مطرح شده است .در این راستا ،مجموعه های متنوعی از مراکز آموزشی،
پژوهشی ،مشاوره ای و ترویجی در بخش دولتی و غیردولتی فعالیتهای خود را در این
زمینه بیشتر نموده و واحدهای کارآفرینی نیز در سرفصل دروس بسیاری از رشته های
دانشگاهی گسترش پیدا نموده اس��ت ،اما متأسفانه ،شواهد موجود گویای آن است که
این دانشگاهها تاکنون نتوانستهاند ،روحیه کارآفرینی الزم برای راه اندازی فعالیت های
کارآفرینانه را در دانشجویان ایجاد کنند؛ تا جایی که کماکان مثل گذشته شمار زیادی
از دانش آموختگان دانشگاهی حوزه  ICTهمچنان در انتظار احراز مشاغل دولتی به سر
می برند.
بهعقیدهبرخیازپژوهشگرانو محققانآموزشهــایکارآفرینی ،ضمـــنآنکهمیبایست
از مدل های جدید آموزشی نسل سوم و چهارم دانشگاه استفاده کرد به این نکته می بایست
توجهکردکه استراتژیهـــایدانشـگاهورقابتهایمنطقهایوبیــنالمللی،عواملورودی،
ضوابط تقاضا و صنایع وابسته و حامی میتواند نقش مهـــمی را در بهینـــه سازی روندهای
آموزشی در دانشگاه ها داشته باشد.
اینکه برخی از اندیشمندان مطرح مینمایند قطار نسل های جدید دانشگاه ها که در
ادبیات درون کشور ما داغ است ،توجیه کافی ندارد و استفاده خودسرانه از این مفاهیم نه
ن المللی جایی ندارد که با اندکی تأمل نیز تهـی بودن آن ها نمایـــان
تنها در ادبیات بی 
ی شود؛ به هیچ وجه چنین نیست .جنگل تئوری ها که در ادبیات اندیشمندان بزرگ
م
متبلور است و یا آن تعقل ابزاری یا کاربردی که به نتایج نظر دارد و به دنبال بازدهی است
و با تعقل ارزشی بدون توجه به نتایج و موفقیت یا شکست علمی راهنمای انسان در روابط
و رفتارهای او دنبال میشود همان روش و سیاقی است که امروزه رد پای آنها را در علم
و نظریه های جدید می بینیم و این فرضیات و جنگل تئوری هاست که چراغ راه فردای
علم و دانش قرار میگیرد.
ما نظریه های صوری ،قیاسی ،تقلیلی ،تجریدی متعددی را در حوزه های مختلف علوم
میبینیم که پایه های علم های آینده ما می شوند و به همین دلیل این اطمینان میرود
که مگادایم نسل چهارم دانشگاهها بتواند تحول بزرگی را در دوران کرونا و پسا کرونا در
حوزه های مختلف علمی  ،پژوهشی و صنعتی فراهم آورد.

با بررسی نسل های مختلف دانشگاه میتوانیم به صورت اجمالی بیان
کنیــم:

ش محور هستند ،كه
دانشگاه نسل اول یا همان دانشگاه های سنتی؛ دانشگاه های آموز 
تا دهه اول انقالب ادامه داشته به نام دانشگاههای آموزشمحور يا دانشگاههاي آموزشي
شناخته ميشوند .هدف و وظيفه این دانشگاهها ،ارائه آموزش و صدور مدرك تحصيلي
از ويژگيهاي آن بوده و براي توسعه كشور فقط به تربيت نيروهاي مجرب آموزشديده
پرداخته كه اين از محورهاي اصلي دانشگاه نسل اول بوده است و فارغالتحصيالن آن براي

امر تدريس در دانشگاهها يا مراكز علمي و براي پر كردن پستهاي مديريتي در صنعت
كش��ور آماده ميش��وند و آموزش نيروهاي انساني جامعه جهت آگاهيبخشي و افزايش
س��طح آگاهي جامعه و تربيت نيروي انساني براي انجام امور صنعتي و مديريتي كشور
صرف ميشد.
دانشگاه نسل دوم؛ با اندکی تفاوت نسبت به دانشگاه های نسل اول ،دانشگاه های پژوهش
محور هستند که با توسعه مرزهاي دانش و پژوهشهاي بنياني و بنیادی و تربيت نيروهای
متخصص ،نس��ل دوم دانشگاههای كشور به وجود آمدند كه اين نسل از دانشگاه ضمن
فعاليتهای آموزش��ي مختص دانشگاه نس��ل اول توجه بيشتری به مباحث پژوهشي و
كاربردي داش��ته و خروجي آن افزايش تعداد مقاالت ايران در ميان كشورهاي پيشرفته
بوده است که همان طور که مشخص است ما در طول سالهای گذشته سهم بزرگی را در
تعداد مقاالت پژوهشی و علمی در منطقه داشته ایم.
دانش�گاه نسل سوم؛ یعنی اینکه ،دانش��گاه ديگر صرفاً مكاني براي يادگيري يك سری
آموزههاي آموزشی و پژوهشی صرف نيست؛ همچنين ديگر دانشگاه مكاني نيست كه فقط
پروژههای تحقيقاتي را در راستاي اهداف اقتصادي صنايع انجام دهد؛ بلكه عالوه بر آنكه
تمام اهداف فوق را همچنان پيش ميبرد ،فارغالتحصيالني را به جامعه ارائه ميدهد كه
دانش را در كنار پژوهشهاي كاربردي به خدمت گرفته و با نوآوري كار ميآفرينند .این
همان شروع ادبیات اندیشمندان بزرگ حوزه کارافرینی است که با مطرح نمودن کشف
فرصت ،خلق فرصت ،کارافرینی دانشگاهی ،توانستند تحول بزرگی را در ادبیات کارافرینی
دنیا خلق نمایند.
دانش�گاههای نس�ل چهارم؛ که جریان حاکم دانشگاه های جهان شده است و اطمینان
میرود که تا چند س��ال آینده حجم بزرگی از دانش��گاه ها در کشورهای توسعه یافته و
علی الخصوص پسا کرونا  ،به این سمت حرکت نماینــد .این دانشگاه ها جدا از وظایـف
دانشگاه های سه نسل گذشته ،ماموریت دارند تا در شکل دهی آینده جامعه خود نقش
ایفاء نمایند .تشخیص اینکه جامعه شان در چه و ضعیتی است و در چه وضعیتی باید
باش��د؟ نیازهای جامعه به چه سمت تمایل دارد؟ س��طح پایـداری کشورها بر اســاس
شاخص های جدید جهانی چیست؟ و این که سرمایه گذاریهای مالی و انسانی باید به
کدام سو سوق یابند؟ چگونه باید جامعه را به سمت وضعیت مطلوب سوق داد؟ جایگاه
کش��ورها در نظام منطقه ای و بین المللی کجاست؟ در این وضعیت دانشگاه ها نقشی
پیش گستر یا کنش گرایانه دارند .این همان نکته مهمی است که این گونه دانشگاه ها
را با دانشگا ه های دیگر متفاوت می سازد .یعنی دانشگاه نسل چهارم باید ضمن بررسی
روندهای جاری و آتی جهانی و تشخیص نقاط قوت و ضعف جامعه ،مسیر های سیاسی،
اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی کشور را به سمت و سویی رهنمون کنند که کشورها بتواند
جایگاه مناسب خود را در منطقه و نظام بین الملل به دست آورند.
بر اساس سند چشمانداز (سند ملی توسعه) بخش آموزش عالی در برنامه چهارم توسعه
اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی کشور ،ایران آینده را در جایگاه اول اقتصادی ،علمی
و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی به تصویر کشیده است .سیاستهای کلی و
مضامین دوازده گانه برنامه چهارم توسعه مواردی را همچون «بسترسازی برای رشد سریع
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نکته پایان این که ،جهان پساکرونا عرصه تحوالت شگرف و پویایی شتابنده خواهد بود.
تغییرات چنان عجیب و غافل گیر کننده و برق آس��ا از راه خواهنـد رس��یـد که عــدم
برنامــ��ه ریزی صحیح و کوچک ترین بی دقتی به آن می تواند هزینه های غافلگیری
راهبردی در تمام عرصه های سیاس��ی ،اقتصادی ،اجتماعی و حتی فرهنگی به ارمغان
بیاورد .محیط آینده محیط سرشار از تغییر و بی ثباتی و آکنده از عدم قطعیت ها خواهد
بود ،تنها رویکرد و سیاستی که احتمال کسب موفقیت های بیشتری دارد ،نگاه های جدید
به موضوعات کسب و کار ،بروز و ظهور دانشگاه های نسل چهارم ،استفاده واقعی از دانش
و تخصص نخبگان و حذف نگاه سنتی از باال به پایین در ساختار دولت خواهد بود .تالش
برای معماری آینده با استفاده از ابزارها ی نوین اینترنت اشیا  ،5G AR ، VR ،هوش
مصنوعی و  ....خواهد بود ،اگرچه این تالش همواره با خطرپذیری فراوان قرین خواهد بود
و امکان دارد رفتارهای جوامع بشری را تحت تاثیر خود قراردهد اما به هر حال پذیرش این
مخاطره به مراتب عاقالنه تر از نظاره گر صرف بودن تحوالت آینده خواهد بود.
انسان در عصر پساکرونا در قبال جامعه مسئولیت اجتماعی خود را تقویت خواهد کرد و
با ورود به یک عصر جدید از رفتارها و بیزنس مدل ها تجربه جدیدی را دربرنامه خواهد
داشت.
اقتصاد در عصر پساکرونا رویکردی متفاوت را تجربه خواهد نمود ،رویکردی پُستمدرن
و بازار کالسیک و سنتی در این عصر یقینا به سمت ابزارگرایی و ایدهمحوری سوق داده
خواهد شد.
انس��ان پساکرونا در حال تبدیل شدن به یک انس��ان اندیشمند آینده نگر است که
ما نیز می بایس��ت از این فرصت برای حرکت به سبک جدیدی از زندگی و تعامالت
اس��تفاده نماییم ،تغییر در س��اختارهای تصمیم گیری نهادی و دولتی ،اصلی ترین
چیزی است که میتواند حرکت اجتماعی این مگادایم را در کشورمان سرعت بخشد.
زمان آن رس��یده است که از نخبگان و اندیشمندان جامعه به مفهوم واقعی استفاده
ش��ود .روندها و تحوالت نشان میدهد که نگاه کالن به جهان پسا کرونا و بازیگران
و درگیران اصلی آن ،حاکی از وجود بخش های خصوصی ،تش��کل ها ،اتحادیه ها و
س��ندیکا های تخصصی ،مؤسس��ات تأثیرگذار آینده پژوهی و آینده نگاری در مراکز
قدرت و تصمیم گیری دولت های بزرگ و توس��عه یافته در تمامی جهان خواهد بود
که بازیگران اصلی این اکوسیستم خواهند بود و نکته مهم در کشورهای توسعه یافته
عالوه بر توجه جدی به فناوری های نوین  ،تولید دانش و س��رمایه گذاری بر روی
دانش��گاه های نسل س��وم و چهارم خواهد بود که هــدف آن ،مقابله با چالش های
کنونی و ارائه رهیافت های منطقی ،پایدار ،تفکر درخصوص چالش های آینده و نحوه
مواجهه و قدرت یابی در آن عرصه هاست .برنامه ریزی هم اکنون با ارتقاء نقش خود
به دنبال تسخیر آینده با اندیشه ایفای نقش جدی و سهم خواهی بیشتر کشورها در
جهان مدرن امروزه خواهد بود.
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اقتصادی»« ،حفظ محیط زیست» و «توسعه فضایی» و توسعه مبتنی بر دانایی را عنوان
کرده است که تأمین همه موارد پیش گفته مبتنی بر توسعه دانایی است و توسعه دانایی از
اهم وظایف کارکردها و مأموریتهای بخش آموزش عالی است .به بیان دیگر میتوان گفت
که دستیابی به اهداف مذکور به عملکرد بخش آموزش عالی مربوط است .این فعالیتها
توسط دو حوزه ستادی «وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری» و «وزارت بهداشت و درمان و
آموزش پزشکی» و همینطور اخیرا با همکاری معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری
در سطح شرکت های دانش بنیان و بالغ بر  1350واحد اجرایی تحت عنوان دانشگاه و
مؤسسه آموزشی در بخش دولتی و غیر دولتی صورت میگیرد راهکارهایی که برای رفع
مشکالت آموزش کارافرینی در دانشگاه های کشور و علی الخصوص حوزه  ICTبه عنوان
صنعت با باالترین ارزش افزوده مش��اهده میگردد و پیش��نهاد میشود جهت حصول
نتیجه اقداماتی را انجام داد که عبارتند از:
• توس��عه و اشاعه فرهنگ کارآفرینی در حوزه فناوری های نوین در دانشگاهها از طریق
کارافرینان برتر صنعت  ICTکش��ور که این منابع در درون مجموعه اعضای اتحادیه و
س��ندیکای صنعت مخابرات ایران به عنوان دو تش��کل مادر تخصصی حوزه  ICTقابل
دسترس می باشد،
• استفاده از مدیران بخش خصوصی کارافرین  ،اعضای هیات علمی و کارکنان کارآفرین در
دانشگاه ها و حوزه صنعت ،با پرداخت هزینه های تحقیقاتی این محققین از سوی وزارت
خانه های مرتبط و تعریف پروژه های ملی با شرکت های فناور برتر کشور،
• برگزاری همایشهای علمی و آموزشی در خصوص کارآفرینی با کارافرینان مطرح خارج
از کشور و انتقال دستاوردهای آن توسط تشکل های مرتبط حوزه  ICTبه داخل کشور
(طبیعتا آن چیزی که در سال های اخیر و تحت حضور هیات های تجاری ،کارافرینان
که در قالب دستوری و بدون هیچ مطالعه اولیه ای به کشورهای دیگر صورت گرفت بدون
حضور واقعی تشکل ها به عنوان اصلی ترین منابع مطلع از ظرفیت های واقعی صنایع
داخلی بوده و اثر ساز نبوده است)،
• ایجاد مراکز رشد و کارآفرینی در دانشگاههای فاقد مرکز رشد و واگذاری نقش کوچینگ
و مینتورینگ شرکت های جدید پذیرش شده به شرکت های با تجربه پارک و تعریف
یک ماموریت همراه با مدل های خروج مشابه شرکت های شتاب دهنده در کشورهای
با تجربه موفق،
• تعریف دوره های آموزش��ی مش��ترک کارافرینی توسط ش��رکت های کارافریـــن و
دانشـــگاه ها ،برگزاری دورههای آموزش کارآفرینی برای گروههای مختلف دانشگاهها
(مدرسان ،دانشجویان ،مدیران ،کارشناسان و کارکنان) به صورت متناوب و مستمر ،تعیین
شاخص و بومی سازی این نوع دستاوردها در رساله های دکترای دانشجویان به صورت
پیشنهادی از طرف نهادهای حاکمیتی و استفاده واقعی از این دستاوردها ،
• بازنگری در برنامهها و محتوای درسی دورههای تحصیلی دانشگاهی با کمک گیری از
تشکل های صنفی  ،کارافرینان نمونه کشور و همینطور صنایع بخش خصوصی که به نوعی
سهم بزرگی را در اقتصاد مولد کشور دارا می باشند،
• انجام دادن مطالعات نیازسنجی آموزشی مشترک در بخش کارافرینی بین صنعتگران
حوزه  ،ICTاستارتاپ ها ،جویندگان کار و برون سپاری این آموزش ها به بخشی از بدنه

تشکل های صنفی که آمادگی و پتانسیل این حوزه فعالیتها را دارند،
• تش��کیل کمیته عالی راهبردی دانش��گاه نسل سوم و چهارم کش��ور با حضور اساتید
دانشگاهی در کل کشور بدون تعصب روی دانشگاه های خاص ،تشکل های صنفی مرتبط،
ش��رکت های برتر تولیدی و تحقیقاتی و خدماتی و تدوین سند جامع راهبردی جهت
ایجاد ساختار گذر از دانشگاه های نسل دو به نسل سه و چهــار (در ایــن کمیتــه ها
می بایست نقش تصمیم گیری ساختارهای دولتی کم رنگ و نقش ساختارهای خصوصی
و دانشگاهی به نوعی پر رنگ شود که استفاده از ظرفیت نخبگان و صنعتگران برتر کشور
در باالترین درجه قرارگیرد).
• همسو کردن پژوهشهای دانشگاهها با فناوری های نوین از جمله اینترنت اشیا5G ،
 ،AR ، VRهوش مصنوعی با نیازهای سیاسی  ،پزشکی  ،فناوری های نوین کشاورزی،
اقتصادی  -اجتماعی منطقهای و اس��تفاده از مدل های تصمیم گیری آینده پژوهشی و
انجام فرایندهای شبیه سازی های اولیه قبل از اتفاقات پیش بینی نشده،
• تش��ویق و حمایت از طرحه��ای نوآوری باز ( )Open Innovationو تجاریس��ازی
فناوریها در سطح کالن ،این نوع آوری با توجه به نگاه ما به دانشگاه های نسل چهارم
نوآوریهای بیش��تر از جنس اجتماعی اس��ت چون انتظار می رود که این دانش��گا ه ها
روندهای جاری و آتی جهانی و تشخیص نقاط قوت و ضعف جامعه ،مسیر های سیاسی،
اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی کشور را به سمت و سویی رهنمون نمایند که کشور بتواند
جایگاه مناسب خود را در منطقه و نظام بین المللی به دست آ ورد.

ماهی که
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توسعه بازار بزرگترین اقدام درحوزه شبکه
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وزی��ر ارتباط��ات و فناوری اطالعات ب��ا تاکید بر اینکه توس��عه بازار،
بزرگترین اقدام در حوزه ش��بکه ملی اطالعات بود که انجام ش��ده و
معموال نادیده گرفته میش��ود ،گفت :توسعه زیرساختهای ارتباطی
امروز این ظرفیت را برای شرکتهای نوآور ایجاد کرده تا محصولی ارائه
کنند که در روستای بشاگرد هم بتوان از آن استفاده کرد.
محمدجواد آذری جهرمی در آیین افتتاحیه سرای نوآوری و فناوریهای
آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران غرب ،اظهار کرد :چگونگی
اتصال دانش��گاهها به صنعت که سالهاس��ت به عنوان یک چالش در
کش��ور مطرح است ،یکی از خصلتهای اقتصاد صنعتی است؛ در این
زمینه بسیاری میگویند مسیر تحقیقات علمی از فعالیتهای صنعتی
متفاوت است.
وی ب��ا تاکید بر اینکه خالقیت عصاره اقتصاد دیجیتال اس��ت ،گفت:
اقتصاد دیجیتال برای رشد خود نیازمند زیستبومی مناسب است که
کارخانههای تولید خالقیت و سراهای نوآوری این زیست بوم را فراهم
میکنند.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه «تمام استارتاپها و ارکان اقتصاد دیجیتال
صرف��ا در حوزه فناوری اطالعات نیس��تند» ،افزود :در بخش خدماتی
که در حوزه فناوری اطالعات شکل میگیرند ،این دانشگاه ها هستند
که منشا تولیدکننده به حساب میآیند و این فرصت بینظیری است
که باید از آن استفاده کرد .در عصر اقتصاد دیجیتال دولتها صرفاً به
مقرراتگذار تبدیل میشوند و وظیفه دومشان نیز توانمندسازی است.
آذری جهرم��ی با اش��اره به کمکهای وزارتخان��ه متبوعش در حوزه
تامین زیرساختها به مجموعه سرای نوآوری دانشگاه آزاد ،اظهار کرد:
مهمترین اتفاق در این دولت عالوه بر کارهایی که تاکنون انجام شده،
این بود که بازار ایران را به یک بازار تقاضایی  ۷۰میلیونی تبدیل کرده،
بازاری که خدمات در آن رواج پیدا کرده اس��ت .قبل از دولت تدبیر و
امید توسعه فناوری اطالعات به این شکل نبود که ابزارهای دیجیتال
به اندازه کافی در دس��ترس مردم باشد و ضریب دسترسی اندکی در
کشور وجود داشت .مهمترین چیزی که در گواهی بینالمللی باعث شد
جمهوری اسالمی ایران دوبار در دو دوره اندازهگیری ،باالترین نرخ رشد
حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات و دومین رتبه در دنیا را به دس��ت
بیاورد ،توسعه زیرساختهای ارتباطی بود که امروز این ظرفیت را برای
ش��رکتهای نوآور ایجاد کنند تا محصولی ارائه کنند که در روستای
بشاگرد هم بتوان از آن استفاده کرد.
وی در پایان خاطر نش��ان کرد :توسعه بازار ،بزرگترین اقدام در حوزه
شبکه ملی اطالعات بود که انجام شده و معموال نادیده گرفته میشود.
نبای��د این فرصت را از دس��ت بدهیم و برای ریال ب��ه ریال آن تالش
کنیم .

شفافیت و مبارزه با فساد از آثار مهم دولت الکترونیکی است
رئیس جمهور با بیان اینکه تالش و اهتمام دولت از
ابتدا این بوده است که مردم خدمات دولتی مورد نیاز
خود را هرچه سریعتر و آسان تر دریافت کنند ،گفت:
توسعه دولت الکترونیکی به تحقق این هدف کمک
می کند و شفافیت و مبارزه با فساد از آثار مهم دولت
الکترونیکیاست.
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی در
نوزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطالعات،
تصریح کرد :همه مقرراتی که در این شورای اجرایی
تصویب میشود برای این است که مردم فعالیتهای
خود را راحتتر انجام دهند ،دریافت خدمات از دولت
آسانتر و سریعتر انجام شود و نیاز به مراجعه حضوری و ارتباط چهره به چهره نباشد.دکتر روحانی با اشاره
به تصمیمات اتخاذ شده درمورد سالمت الکترونیک ،سامانه مالیاتی و همچنین سامانه جامع رفاه ایرانیان در
جلسه شورای اجرایی فناوری اطالعات و با بیان اینکه موضوع سالمت مردم از اهمیت بسیار باالیی برخوردار
است ،گفت :در موضوع سالمت الکترونیک بحث این است که مردم خدمات مربوط به سالمت و بهداشت را
بهتر و آسانتر دریافت کنند و با الکترونیکی شدن بخش سالمت پزشکان ،داروخانه ها و مراکز پاراکلینیکی
نیز میتوانند خدمات خود را بهتر و سریعتر ارائه دهند .دکتر روحانی با اشاره به رونمایی از سامانه جامع رفاه
ایرانیان در این جلسه و آغاز فعالیت این سامانه با هدف گذر از یارانه همگانی به یارانه هدفمند و هوشمند،
تصریح کرد :یارانه و کمکهای حمایتی و معیشتی به صورتهای مختلف به اقشار ضعیف و نیازمند جامعه
ارائه میشود به طوری که امروز  60میلیون نفر در کشور از یارانه و حمایت معیشتی برخورداند.رئیس جمهور
با تاکید بر اینکه درآمد نفت باید برای توسعه زیرساختها و به صورت بین نسلی هزینه شود ،افزود :پرداخت
مالیات یک وظیفه ملی و یک ارزش اخالقی است که در اداره کشور بسیار مهم است و براساس گزارش ها،
خوشبختانه در سال جاری وضع درآمد مالیاتی خوب بوده است.دکتر روحانی ادامه داد :با اقدامات انجام شده
در حوزه پرداخت الکترونیکی مالیات ،شرایط به گونهای فراهم شده که  70درصد مالیات دهندگان میتوانند
مالیات خود از طریق سامانه پرداخت کنند و دیگر نیازی به مراجعه حضوری آنان نیست.رئیس جمهور با
تاکید بر اهمیت دولت الکترونیکی در مبارزه با فساد ،تصریح کرد :مبارزه با فساد از طریق شفافیت امکانپذیر
است و با الکترونیکی شدن فعالیتها ،مشکالت در بخشهای مختلف رفع خواهد شد.

رکورد سرعت اینترنت در ایران شکسته شد

مدیرعامل ایرانسل اوایل دی ماه سال جاری ،با انتشار تصویری از یک تست سرعت اینترنتهمراه ،از
دستیابی ایرانسل به رکورد جدیدی از سرعت در شبکه  5Gایران خبر داد.
در این تس��ت س��رعت که در صفحه اینستاگرام دکتر بیژن عباسیآرند منتش��ر شد ،ایرانسل موفق
ت ۱.۵
شد سرعت دانلود بیش از  ۲.۵گیگابیت بر ثانیه را ثبت کند .رکورد قبلی در این زمینه ،سرع 
گیگابیت بر ثانیه بود که مرداد ماه  ،۱۳۹۹در ساختمان مرکزی ایرانسل و در حضور خبرنگاران ،ثبت
شد.
ایرانسل توانست برای اولین بار ،در روز اول مردادماه  ،۱۳۹۹فناوری نسل پنجم تلفنهمراه را در ایران
راهاندازی کند و تاکنون سه سایت  5Gخود را به بهرهبرداری رسانده است.
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روایت یک تولیدکنند ه داخلی از تالش جهادی وزیر ارتباطات در
سفراخیربهاستانسیستانوبلوچستان

عنوان یک فرصت و ظرفیت نگریست

www.4Gnews.ir

معاون امور مطبوعاتی و اطالع رس��انی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
گفت :امروز قدرت اطالعات و ارتباطات بر سایر حوزه های قدرت غلبه
پیدا کرده و هر کش��وری که صاحب دانش اطالعات و ارتباطات است،
ب��ه همان میزان صاحب قدرت و ثروت اس��ت.دکتر محمد خدادی در
نشست دوره آموزشی پذیرفتهشدگان آزمون تعیین سطح برای انتصابات
سیاسی استانداری ها که بهصورت ویدیو کنفرانس در محل وزارت کشور
برگزار شد ،با تشریح اینکه ارتباطات موثر تنها بر بستر اطالعات متناسب
با مخاطب میسر می شود ،گفت :دورهی ارتباط یک سویه به سر رسیده
و با ظرفیت هایی که در فضای مجازی و حوزهی اینترنت به وجود آمده
اس��ت،آگاهی و اطالعات به کاالیی عمومی -تبادلی تبدیل شده است.
خدادی با بیان اینکه باید به واقعیت و اقتضائات فضای مجازی و ارتباطات
به عنوان یک فرصت و ظرفیت نگریس��ت ،گفت :رسانه در دنیای امروز
محدود و محصور به مرزها و جغرافیا نیست و هر فردی با در اختیار داشتن
یک موبایل هوشمند ،صاحب رسانه و تریبون است.وی در این خصوص
با اشاره به اینکه دوران انحصار اطالعات به دوران انتشار سپس انتخاب
اطالعات تبدیل شد ،گفت :باید با احترام به شعور و آگاهی مخاطب به
سمتشراکتوتبادلاطالعاتمشترکباشهروندانحرکتکنیم.معاون
مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به مساله مهم اقناع و توجیه افکار
عمومی در فضای جدید ارتباطی اشاره کرد و گفت :در بیماری کرونا با
توجه به اقناع عمومی شهروندان و توجیه شان نسبت به ضرورت رعایت
دستورالعمل های بهداشتی به وضوح دیدیم که اگر موضوع و مخاطب به
خوبی دیده شود و متناسب با نیاز مخاطب محتوا ارائه گردد ،با همراهی
و همکاری حداکثری مواجه خواهیم شد.
خدادی با اظهار اینکه با توجه به همه گیر شدن رسانه ها و ارتباطات در
عصر جدید دیگر خلوتی وجود ندارد ،گفت :امروز همه موبایل ها ظرفیت
دوربی��ن مخفی را در خ��ود دارند و فضای باز اطالعات هر گونه محیط
فارغ از پوشش رسانه ها را منتفی کرده است.وی همچنین با بیان اینکه
تلفن همراه این امکان را برای همه شهروندان فراهم ساخته که خودشان
صاحب رسانه باشند ،تصریح کرد :فرمانداران و مدیران استانی در گام اول
باید به رسمیت شناختن هویت وجودی شهروندان را تقویت کنند و به
خواسته ها و عقایدشان در عمل و به صورت عمیق ،بیش از پیش احترام
بگذارند.خدادی با اشاره به اینکه با توجه به فناوری های جدید که مستمرا ً
در حال تحول و دگرگونی است ،گفت :به دلیل گستردگی تکنولوژی و
فوران اطالعات ،مدیران سیاس��ی موفق ،بیشتر تالش می کنند که در
اجرای هر گونه طرح و برنامه ای که به زندگی مردم مرتبط می شود ،با
ایجاد ارتباط بر بستر اطالعات و رویکرد تبیینی نه تبلیغی مردم را شریک
در اجرای برنامه ها کنند.معاون وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی در این
راستا گفت :مخاطب شناسی و درک واقع بینانه خواسته های شهروندان
اولویتی جدی و حیاتی برای هرگونه همکاری با مردم است و برای همین
بیشتر از گفتن یک سویه  ،باید پاسخگوی سوال و خواسته ها بود.
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مدیرعامل یک شرکت تولیدکننده داخلی سیستمهای مخابراتی میگوید« :به عنوان یک ایرانی اعالم میدارم
که آقای مهندس آذری جهرمی ،وزیر پرتالش و جهادی ارتباطات و فناوری اطالعات ،خدا قوت! بدانید که
به خاطر سفر پربارتان به استان سیستان و بلوچستان ،یک «ایران» به شما افتخار میکند و بدانید که ما
تولیدکنندگان صنعت مخابرات این کشور هم در سال جهش تولید در کنار شما هستیم».
دکت��ر صمد صمدیانی ،مدیرعامل ش��رکت دانش بنیان دانیال موج که تولیدکننده سیس��تمهای داخلی
 CWDMو  DWDMاس��ت ،در گفتوگو با خبرنگار س��یتنا با ذکر خاطرهای از تالشهای شبانهروزی
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در سفر  10روزه اخیر به استان سیستان و بلوچستان ،اظهار داشت :آقای
مهندس آذری جهرمی به شما خدا قوت میگویم و بدانید که «ایران» به شما افتخار میکند.
وی ادامه داد :یکش��نبه هفتم دی ماه س��ال جاری حوالی ساعت  9شب بود و بنده از جلسهای به منزل بر
میگش��تم که در مسیر ،آقای مهندس ترابیان مجری پرتالش طرح ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات با بنده تماس گرفتند .تصور کردم که حتما ایشان درخواست راهاندازی سیستمهای انتقال
نوری برای س��ایتهای استانهای مختلف را دارند؛ چرا که این موضوع ،مسبوق به سابقه از طرف ایشان و
مجموع ه همکارانشان بوده است و حتی بعضا ایشان نیمه شب پیگیر امور مربوط به راهاندازی سایتهای
 3Gو  4Gدر روس��تاها و ش��هرهای کم جمعیت (مرتبط با پروژه  )USOبوده اند ،لذا با این تصور تلفن را
پاسخ دادم.
صمدیانی گفت :مهندس ترابیان فرمودند که آقای وزیر با شما کار دارند ،تعجب کردم که ساعت  9شب آقای
وزیر میتوانند چه کاری با بنده داش��ته باش��ند؟! لذا گفتم چشم من در خدمت آقای وزیر جوان و جهادی
هس��تم .از اینجا مکالمه بنده با آقای وزیر پرتالش آغاز ش��د و متوجه شدم که ایشان در آن ساعت شب در
جلس ه مدیریت پروژه راه اندازی شبک ه ملی اطالعات سایتهای 3Gو  4Gبرای روستاهای استان سیستان
و بلوچستان هستند.
این عضو سندیکای صنعت مخابرات ایران ادامه داد :در دلم گفتم ای کاش هم ه ما ،مسئوالن و مدیران و وزیران
مانند ایشان در اقدامی جهادی در راستای ارتقای سطح رفاه عمومی و محرومیت زدایی گام بر می داشتیم .در
این افکار بودم که آقای وزیر فرمودند ،آقای دکتر برای راهاندازی ارتباطات اینترنت شبک ه ملی اطالعات سایتهای
 3Gو  4Gنیاز به چند صد لینک تجهیزات  WDMداریم .با کمال میل عنوان نمودم ما این تجهیزات را آماده
داریم و مشکلی وجود ندارد.
عضو اتحادی ه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران خاطرنشان کرد :بعد از این ماجرا ،بنده پیگیر فعالیتهای
وزیر محترم از رسانهها و صداوسیما بودم .متاسفانه به نظر بنده فعالیتهای جهادی و ارزشمند وزیر محترم،
بازتابی در شان فعالیتهای ایشان در این  10روز سفر به مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان نداشت؛
چرا که به نظر بنده باید فعالیتهای ارزشی و جهادی مدیران ارشد کشور به صورت عمومی نمایش داده شود
تا هم الگویی باشد برای سایر مدیران و هم خاری شود بر چشم دشمنان که مدعی هستند مدیران جمهوری
اسالمی ایران فعالیت آنچنانی برای محرومیت زدایی از استانهای محروم ندارند.
صمدیانی در پایان تاکید کرد :در انتها بار دیگر به عنوان یک ایرانی اعالم میدارم که آقای مهندس آذری
جهرمی ،وزیر پرتالش و جهادی ارتباطات و فناوری اطالعات ،خدا قوت .بدانید که به خاطر سفر پربارتان به
استان سیستان و بلوچستان ،یک «ایران» به شما افتخار میکند و بدانید که ما تولیدکنندگان صنعت مخابرات
این کشور هم در سال جهش تولید در کنار شما هستیم.

باید به واقعیت و اقتضائات فضای مجازی به

ماهی که
گذشت

شعار امروز ما عدالت ارتباطی برای همه است

باید تمامی ذینفعان ،سهم خود را
در توسع ه شرکت مخابرات ایران پرداخت کنند
سندیکا و اتحادی ه صنعت مخابرات ایران معتقدند که بار تامین منابع برای حل مشکل شرکت مخابرات ایران
نباید تنها بر دوش مردم باشد و سبد منابع برای رفع مشکالت مالی این بنگاه باید توسط هر سه رکن مثلث
مردم ،سهامداران بنگاه و دولت تامین شود.
مهندس فرامرز رستگار ،دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران و دکتر داود ادیب ،رئیس
اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در گفتوگوی مشترک با خبرنگار سیتنا ،اظهار داشتند :در ابتدا
باید قبول کنیم که طی سالهای گذشته در شرکت مخابرات ایران توسع ه مطلوب انجام نشده است ،لذا هم
مردم نتوانستند از سرویسهای کمی و کیفی مناسب برخوردار شوند و هم بهرهبردار شبکه نتوانسته است
وارد سودآوری شود و استهالک شبکه را جبران نماید.
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وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات ،با تاکی��د بر اینکه امنیت زمانی
محقق می شود که ما پیشرفت کنیم گفت :در فضای مجازی همانند
دنیای حقیقی ممکن اس��ت نواقصی وجود داش��ته باشد اما واقعیت
این است که امروزه در ساحت فضای مجازی امکان رشد و پیشرفت
وجود دارد.
محمدجواد آذری جهرمی در جلسه شورای اداری استان سیستان و
بلوچستان با تاکید بر اینکه هدف از ماموریت ائمه چیزی جز برقراری
عدل و قسط نبوده است گفت :طبیعتا حکومت ها هم باید حقوقی را
به مساوات و عدل برای مردم فراهم کنند که این مسئله به صراحت
در قانون اساسی آمده است.
وی افزود :اگر در همه نقاط کشور این حقوق به صورت متوازن توزیع
ش��ود عدالت اجتماعی برقرار می ش��ود و حکومتی موفق و مطلوب
خواهد بود که بتواند عدالت اجتماعی را در جامعه تحقق بخشد .اگر
در هر جایی عدم توازن و توزیع نابرابر شکل بگیرد عدالت از بیـــن
م��ی رود.آذری جهرمی با تاکید بر اینکه عدالت مولفه های مختلفی
دارد گف��ت :ام��کان آموزش ب��رای همه یکی از مولف��ه های عدالت
اس��ت .آن کودک و نوجوانی که در روس��تاهای دور افتاده سیستان
و بلوچس��تان زندگی می کند هیچ فرقی ب��ا کودکی که در مناطق
برخوردار زندگی می کند ندارد .این وظیفه ماس��ت که شرایط برابر
تحصیل را برای همه دانش آموزان فراهم کنیم.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه ارتباطات و دسترسی مردم به آن هم امروز
به عنوان حق الناس مطرح می ش��ود گفت :امروز در عصر ارتباطات
و البته در شرایط همه گیری کرونا ،فرایند تبدیل شدن ارتباطات به
عنوان یک حق طبیعی ش��هروندان در نقاط مختلف کشور تسهیل
شده است .چرا که ارتباطات بستر آموزش ،بستر تجارت و همچنین
بستر بهداشت و درمان است.وی افزود :برخی عادت دارند با استخراج
ی��ک تصویر از فضای مجازی آن را ب��ه کل این فضا تعمیم دهند و
به طور کلی آن را زیر س��وال ببرند .بنابراین ارتباطات را می شود با
دو نگاه مورد توجه قرار داد ،یکی اینکه ارتباطات را بس��تر پیشرفت
بدانیم یا اینکه آن را مضر و مخرب قلمداد کنیم.وی افزود :از ابتدای
این دولت تالش کردیم که دسترسی به شبکه ارتباطی را به صورت
عادالن��ه برای مردم فراهم کنیم .یکی از ش��عارهای اصلی ما عدالت
ارتباطی بود .بعد از اینکه ارتباطات در کل شهرهای کشور برقرار شد
بحث توسعه ارتباطات روستایی را به طور جدی دنبال کردیم.

ایشان ادامه دادند :زمانی که منابع مالی اندک باشد ،نوسازی شبکه میسر نیست و در نتیج ه آن ،هم کیفیت
س��رویس پایین میآید و هم شبکه پاسخگوی نیاز مردم نیس��ت و هم دخل و خرج بنگاه سازگاری ندارد
و در نهایت خود بنگاه هم به س��مت بی ثباتی می رود و مجموعه های وابس��ته به بنگاه مانند پیمانکاران،
تولیدکنندگان و بهره برداران نیز با مشکل مواجه می شوند .نمایندگان این دو تشکل تخصصی حوزه مخابرات
کشور ،خاطرنشان کردند :باید با اقدام مدبرانه ،کمبود و کاستیهای این بنگاه به حداقل ممکن کاهش یابد و
بعد از آن توسعههای درخور شان مردم و مشترکان صورت پذیرد که برای این اقدام ،نیاز به منابع از جنس
سرمایه در گردش است تا با بهره از این منابع ،توسعه و بازسازی صورت پذیرد.

رستگار و ادیب ،ادامه دادند :برای تامین این منابع باید هم مردم به عنوان مصرف کنندگان سرویس و خدمات،
هم سهامداران بنگاه و هم دولت کمک کنند؛ چراکه مخابرات حوزه ای استراتژیک و امنیتی و پیشران توسعه
در سایر بخش هاست و رفع مشکل این بنگاه کمک همه ذینفعان را میطلبد.
ایشان تاکید کردند :بار تامین منابع برای حل مشکل مخابرات نباید تنها بر دوش مردم باشد و لذا تمام ارکان
این مثلث باید برای رفع مشکل به تفاهم برسند .رستگار و ادیب در پایان پیشنهاد دادند که تشکلهای بخش
خصوصی حوزه مخابرات هم آمادگی کامل دارند تا برای تحقق این هدف به وزیر محترم ارتباطات و فناوری
اطالعات یاری رسانند تا با تدوین برنام ه چندین ساله و نه کوتاه مدت ،مشکل این بنگاه رفع شود.

ماهی که
گذشت

پربازدیدترینبرنام هاینترنتییلدابا ۲۹میلیوندقیقهتماشا؛
همراه اول در روبیکا رکورد زد

ویژهبرنام ه ترکیبی  -ویدئویی همراه اول برای شب یلدا با استقبال چشمگیر کاربران روبرو شد .ویژهبرنامه یلدای
همراه اول که با نام «یلدا  »٩٩در وب سایت و اپلیکیشن روبیکا پخش می شد ،تا دوشنبه یکم دیماه بیش از
 ٢٩میلیون دقیقه توسط کاربران روبیکا در دو بستر وب و پیامرسان به صورت آنالین و آفالین (آرشیوی) تماشا
شده است.اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران ،اعالم کرد :ویژهبرنامه یلدای همراه اول که با نام «یلدا
 »٩٩در روزهای شنبه و یکشنبه  ٢٩و  ٣٠آذرماه از ساعت  ۲۰و  ٣٠دقیقه در وب سایت و اپلیکیشن روبیکا
پخش می شد ،تا دوشنبه یکم دیماه بیش از  ٢٩میلیون دقیقه توسط کاربران روبیکا در دو بستر وب و پیامرسان
به صورت آنالین و آفالین (آرشیوی) تماشا شده است که در بین ویژهبرنامه های یلدایی منتشر شده در فضای
مجازی ،رکوردی جدید محسوب میشود.در همین ایام کانال اطالع رسانی همراه اول در پیام رسان روبیکا به
نشانی  https://rubika.ir/www_mci_irبه بیش از یک میلیون عضو رسید که در بین کانال های تجاری،
رتبه اول را به خود اختصاص داده است.در ویژهبرنامه «یلدا  »٩٩میهمانانی از هنرمندان و افراد محبوب مردمی
حضور داشتند .این برنامه در دو قسمت  ١٨٠دقیقه ای و به صورت زنده پخش شد که در آن اجرای موسیقی
آنپالگد ،استندآپ کمدی و گفتگوی متفاوت با میهمانان از بخش های اصلی این برنامه بودند که به شکلی جدید
و مبتنی بر اصول طراحی و تولید محتوای دیجیتال تولید شده بود.گفتنی است همراه اول و ایرانسل هر یک با
 ۴۰درصد سهم ،سهامداران اصلی روبیکا هستند.

ارائهپنجاهگيگابايتاينترنتهديهبهرايتلیهاوغيررايتلیها

تاکید مدیرعامل شرکت مخابرات بر لزوم
استفاد ه حداکثری از تجهیزات و نوآوریهای
داخلی در حوز ه ارتباطات

مدیرعام��ل ش��رکت
مخابرات ای��ران در دیدار و
گفتوگو با اعضای هیات
مدیره سندیکای صنعت
مخاب��رات ،ضم��ن تاکید
بر اس��تفاده حداکثری از
تجهیزات و ن��وآوری های
داخلی در عرصه ارتباطات،
از همکاری گس��ترده دو
مجموعهدرراستایتقویت
توان تولید و اتخاذ سیاس��تها و روشهای موثر جهت توسعه صنعت
مخابرات کشور خبر داد.مهندس سلطانی در این دیدار ،با اشاره به اهمیت
سندیکای صنعت مخابرات در تهیه تجهیزات مخابراتی گفت :توسعه بازار
 ICTو حمایت از تولیدات داخلی از اهمیت بس��زایی برخوردار اس��ت.
وی ضمن قدردانی از همکاری همه جانبه سندیکای صنعت مخابرات،
اعالم کرد :آمادگی داریم تا با همکاری یکدیگر بتوانیم ضمن هم افزایی
برای گسترش صنعت  ICTکشور ،برای رشد و رونق بیشتر آن تالش
کنیم.سلطانی ضمن تاکید بر اهمیت استفاده از تولید داخل به خصوص
در حوزه زیرس��اختی و با اهمیت مخابرات گفت :استفاده حداکثری از
تجهیزات و نوآوری های داخلی در عرصه ارتباطات ،موجب بومی سازی
تجهیزات و صرفه جویــی در منابع و توسعـــه بازار ارتبـــاطات کشور
می شود .اعضای هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات نیز در این دیدار
به عنوان بزرگترین زنجیره تامین برای توس��ع ه شبک ه مخابرات کشور
مشتمل بر تولیدات داخلی و خدمات فنی مهندسی ،پیرامون ظرفیتها
و قابلیتهای ش��رکتهای عضو خود توضیحاتی به مدیرعامل شرکت
مخابرات ایران ارائه دادند .همچنین در این دیدار مقرر شد تا گروههای
کاری مشترک فیمابین شرکت مخابرات و مجموعه سندیکا برای تدوین
و پیشبرد روشهای موثر جهت توسع ه شبکه و صنعت مخابرات کشور
تشکیلشود.
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برنام ه شبک ه  5Gهمراه اول آغاز شد؛ پنج
نقطه در تهران کاندیدا شدهاند

شركت خدمات ارتباطي رايتل 50 ،گيگابايت اينترنت همراه تحت عنوان طرح «هديه فرهيختگان» براي
مشتركين خود در نظر گرفت.به گزارش روابط عمومی رایتل ،فعالسازی و بهرهمندی از اين طرح تا پايان
س��ال  99امكانپذير اس��ت .غير رايتليها برای فعالسازی اين بسته هدیه ،الزم است ابتدا از طریق رایکد
دریافتی ،نسبت به ثبتنام و دریافت رایگان سیمکارت رایتل اقدام و سپس از طرح فرهيختگان برخوردار
شوند .مشتركين رايتل نيز ميتوانند با وارد کردن کد ارغوان دریافتی از طریق پیامک ،هدیه بسته مصرفی50
گیگابایتی یکساله خود را فعال كنند.پیش از این و همزمان با آغاز بحران همهگیری ویروس کرونا در کشور،
رایتل در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود اقدام به رایگان کردن تماسهای درون شبکه ،جهت تسهیل
روابط هموطنان و لزوم حفظ فاصلهگذاری اجتماعی کرد.

مدیر کل ارتباطات همراه اول ،گفت :برنامه5Gهمراه اول باقدرت شروع
شده؛ طبق برنامه امسال پایلوت انجام شده و به زودی باال میآید .سید
یاسر رایگانی در توئیتی اعالم کرد :برنامه  5Gهمراه اول با قدرت شروع
شده است و طبق برنامه امسال پایلوت انجام شده و به زودی باال میآید.
مدیر کل ارتباطات همراه اول ،خاطرنش��ان کرد :ساختمان همراه اول و
چهار نقطه دیگر هم کاندیدا شدهاند :برج میالد ،وزارت ارتباطات ،باغ کتاب
و دانشگاه تهران یا شهید بهشتی.
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زیر
ذرهبین

رضورت پیشگیری و مقابله با نرش اطالعات ،اخبار و محتوای خالف واقع در فضای مجازی
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی ،گفت :سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطالعات ،اخبار و محتوای خالف واقع در فضای مجازی ،یکی
از سندهایی است که پشتیبان خوبی برای در امان ماندن تمامی اقشار جامعه از اخبار و اطالعات خالف واقع خواهد بود.

اغلب کش��ورها نس��بت به قانون گذاری و
تنظیم گری برای مقابله با اخبار خالف واقع
اق��دام کرده و یا در حال اقدام هس��تند و
جرایم مرتبط با این موضوع را بسیار تشدید
کرده اند.
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دکتر س��ید هادی سجادی ،مصوبه سند الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطالعات،
اخبار و محتوای خالف واقع در فضای مجازی را تشریح کرد.
وی در تش��ریح مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور
گفت :منافع اجرای این سند به طیف وسیعی از ذی نفعان از اشخاص گرفته تا صنایع
و کس��ب و کارها می رس��د و به نوعی این سند یکی از سندهایی است که پشتیبان
خوبی برای در امان ماندن تمامی اقشار جامعه از اخبار و اطالعات خالف واقع خواهد
بود.
وی افزود :موضوع اخبار جعلی و شکل پیشرفته آنها تحت عنوان جعل عمیق با توجه
به گس��ترش وسیع رس��انه های مجازی در دنیا و کانال های خبری به خصوص در
پیام رس��ان ها و ش��بکه های اجتماعی که محمل آسان و ارزانی برای تولید و توزیع
فراهم کرده اند به مس��ئله و چالش مهم برای همه کش��ورها و کسب و کارها تبدیل
شده است.
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به تعداد کشورهایی
ک��ه هدف کمپین های هماهنگ اطالعات و اخبار خالف واقع ،قرارگرفته اند ،تاکید
کرد :براساس بررسی صورت گرفته توسط مرکز تحقیقات اینترنت دانشگاه آکسفورد
این تعداد از  28کش��ور در س��ال  2017به  48کشور در سال  2018و  70کشور در
سال  2019رسیده است.
دکتر سجادی اظهار داشت :اغلب کشورها نسبت به قانون گذاری و تنظیم گری برای
مقابله با این روند نگران کننده اقدام کرده و یا در حال اقدام هستند و جرایم مرتبط
با این موضوع را بسیار تشدید کرده اند.
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با بیان این که کشورهای
اروپایی و پیشرو در فضای مجازی اقدامات سختگیرانه تری را آغاز کرده اند که جرایم
تعیین شده در این خصوص موید این موضوع است ،تصریح کرد :آلمان در قانون بهبود
تنفیذ قوانین در شبک ه های اجتماعی ،جوالی  2017جریمه تا سقف  5میلیون یورو
برای افراد حقیقی و  50میلیون یورو برای افراد حقوقی را در نظر گرفته و فرانس��ه
قانون نفرت پراکنی بر خط ،را در جوالی  2019تصویب و ش��بکه های اجتماعی را
الزام کرده اس��ت که محتوای مخرب ظرف مدت  24ساعت را حذف کنند و جریمه
 1.4میلیون دالری را در صورت تخطی در نظر گرفته است.
وی ادامه داد :همچنین مالزی الیحه ضد اخبار جعلی را در آوریل  2018ارایه کرده
ک��ه براس��اس آن جرم انگاری انتش��ار یا عدم همکاری در اج��رای اقدام مقتضی در
خصوص اطالعات و اخبار جعلی انتشار یافته  122هزار دالر جریمـــه و تا  6ســـال
حبس برای متخلف دارد.

وی با اش��اره به قانون حفاظت در برابر اخبار جعلی و دس��تکاری آنالین اطالعات در
سنگاپور که در اکتبر  2019عملیاتی شده است گفت :این قانون رسانه های اجتماعی
را به قرار دادن هش��دار ،حذف یا اصالح در خصوص محتوا و اخبار جعلی بر اس��اس
دس��تور مقامات دولتی الزام کرده و  720هزار دالر جریمه برای ش��رکت ها و تا 10
سال حبس و  100هزار دالر جریمه برای افراد در موارد نقض قانون و تشخیص آسیب
رساندن به منافع ملی در نظر گرفته است.
وی با تاکید بر این که بطور کلی چهار رویکرد را کشورها در این زمینه اتخاذ کردهاند،
اعالم کرد :رویکرد اول به کارگیری و تکیه بر مقررات موجود مربوط به قوانین مدنی،
کیفری ،اداری و سایر قوانین مربوط به تنظیم رسانه ها و قوانین ضد تهمت یا افترا
(کانادا ،ژاپن ،نیکاراگوئه ،س��وئد و انگلس��تان) ،حتی اگر این قوانین در دوره قبل از
اینترنت وضع شده باشند.
دکتر سجادی با بیان این که رویکرد دوم برای کشورهای (چین ،مصر ،فرانسه ،آلمان،
اسرائیل ،مالزی و روسیه) است که وضع قانون جدید و متمرکزتری که تحریم هایی را
علیه رسانه های اجتماعی که اخبار نادرست را منتشر می کنند ،اعمال کرده و معموالً
مجازات جریمه و دستور حذف اطالعات جعلی را وضع می کند ،افزود :رویکرد سوم

زیر
ذرهبین

س��اماندهی نش��ر اطالعات در
فضای مجازی با ظهور ویروس
کرون��ا و حج��م وس��یع اخب��ار
جعلی در ای��ن زمینه که باعث
تشویش اذهان شد ،به شدت
احساس میشد.
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درگیرکردن مراجع انتخاباتی و سکوهای دیجیتال در شناسایی و مسدود کردن اخبار
جعلی یا انتش��ار گسترده اخبار «واقعی» در زمان انتخابات و پس از آن است که در
کشورهایی همچون آرژانتین ،انگلیس ،چین و مالزی اجرا می شود.
وی در تشریح رویکرد چهارم گفت :آگاهی دادن به شهروندان در مورد خطرات اخبار
جعلی (س��وئد و کنیا) به ویژه از س��نین کودکی و نوجوانی رویکرد چهارم کشورها
دراین زمینه است.
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در خصوص اقدامات کشور
گفت :ما نیز همزمان با اقدام دیگر کشورها بررسی در این زمینه را آغاز کردیم که نیاز
به قاعدهگـــذاری و ساماندهی موضوع در کشور با ظهور ویروس کرونا و حجم وسیع
اخبار جعلی که در این زمینـــه در کشور منتشر شده و موجب تشویش مردم شده،
به شدت احساس شده است.
بعد از بررسی قوانین و اسناد موجود کشور و نیز بررسی اقدامات دیگر کشورها ،پیش
نویس سند مرتبط تهیه و پس از اخذ نظر خبرگان این حوزه و نیز طرح در کمیسیون
عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی ،نهایتا متن نهایی برای طرح در صحن
شورای عالی ارسال شد که شورا در دو جلسه کاری آنرا مورد بررسی و تصویب قرار
داده است.
دکتر سجادی در تشریح سند مصوب که بزودی ابالغ می شود اظهار داشت :تکالیف
درگاه های نش��ر و نیز سکوهای نشر مشخص ش��ده است .این تکالیف مانند فراهم
کردن س��ازوکار های تعدیل محتوا برای اطمینان از جعلی نبودن قبل از انتشار و یا
حذف فوری بعد از اطالع یافتن از جعلی بودن توسط مکانیزم هایی که توسط وزارت
ارشاد و یا گزارش های دیگر فراهم می شود.
وی افزود :در این س��ند بین درگاه نش��ر و س��کوی نش��ر تفکیک قائل ش��ده است.
درگاههای نش��ر محل نهایی نشر محتوا هس��تند که می توانند در صور مختلف اعم
از س��ایـــتها ،کانالها ،برنامک ها و هر موجودیت فضای مجازی باشند که توسط
عموم قابل دس��ترس هستند .سکوهای نشر زیرساخت هایی هستند که درگاه های
نش��ر بر روی آنها فعالیـــت می کنند و البته وظایـــف و مس��ئولیــــتهای آنها
متفـــاوت است.
دبیر کمیس��یون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد :در یکی
از مواد تصویبی مقرر ش��د قوه قضاییه با همکاری دس��تگاه ها نسبت به ارائه الیحه
قضایی ظرف س��ه ماه اقدام کند که در آن متناس��ب س��ازی مجازات ها با توجه به
قوانین موجود صورت پذیرد و همینطور مس��ئولیت صاحبان درگاه ها و س��کوها و
نیز اش��خاص منتش��رکننـــده اخبار ،اطالعـــات و محتوای خالف واقع از یکدیگر
تفکیک شونـــد و همینطور چنــد مـــورد دیگر مانند تبییـــن صالحیــت محاکم
جمهوری اسالمی درخصوص درگاهها و سکوهای نشر خارجـــی در نظر گرفتـــه
شده است.
وی گفت :در بخش دیگری وزارت ارشاد موظف شد ظرف مدت سه ماه مجموعهای از
اقدامات ضروری مانند طراحی و پیاده سازی سازوکارهای جامع رصد و راستی آزمایی

و ایجاد سکوی مرجع برای اعالن جعلی بودن را انجام دهد.
وی با اشاره به بعضی کشورها مانند چین که همه مردم از طریق اپ های نصب شده
روی گوش��ی های هوش��مند بالفاصله از جعلی بودن اخبار مطلع می شوند ،تصریح
کرد :درکشور ما تعدادی کانال و گروه که بطور خودجوش ایجاد شده اند وجود دارند
که در این زمینه اطالع رس��انی می کنند که خیل��ی هم خوب این کار را با توضیح
دقیق انجام میدهنــد ولی فراگیـــر نیستند و حداکثر اعضــای آنها در حد 20هزار
عضو است.
برهمین اس��اس از وزارت فرهنگ وارشاد اس�لامی خواسته شده تا در این زمینه به
صورت ملی س��ازوکار الزم را فراهم کند و به محض آگاه شدن از یک مطلب جعلی
هم��ه رس��انه ها با رجوع به آن تکذیبیه و توضیح مرتب��ط را دریافت کنند که البته
میتواند با مراجعه برخط عموم به سایت مربوطه و یا برنامک تولید شده یا ارائه وب
سرویس به رسانه ها باشد.
دکتر س��جادی افزود :همینطور بحث تدوین و پیاده س��ازی نظام اعتبار س��نجی و
رتبهبن��دی درگاه ه��ا و س��کوها در این زمینه که میزان موفقی��ت و تالش آنها را با
ش��اخصهای دقیق س��نجش می کند و گزارش های این زمینه را در فواصل زمانی
س��هماهه برای عموم منتش��ر می کند ،جـزو وظایـــف وزارت فرهنگ و ارشـــاد
است.
وی با بیان این که چندین مورد دیگر هم جزو تکالیف وزارت ارش��اد اس��ت که پس
از ابالغ منتشر می شود ،گفت :اعطای نشان کیفیت نشر و یا تدوین مقررات اخالق
حرفه ای ،ارتقای سواد فضای مجازی برای اجتناب از نشر و توزیع اخبار خالف واقع
از این قبیل موارد هستند.
دکتر س��جادی درخصوص تکالیف صدا و س��یما در این س��ند تاکید کرد :در زمینه
اق��دام میـــدانی برای تهیه گزارش از مــ��واردی از اخبار جعلی که موجب نگرانی
وس��یع در جامعه بش��ــود و یا پیامدهـــای ملی و منطقه ای داشته باشـــد برای
س��ازمان صدا و سیما تکالیفی در نظر گرفته شده اس��ت .ایـــن در حالی است که
صـــدا و سیـــما در بخشهــــایی از فعالیتهـــای وزارت فرهنــگ و ارشـــاد
نیز همـــکاری دارد.
وی با اش��اره به ای��ن که برای مواردی که موجب لطمه به اش��خاص در س��کوها و
درگاههای نش��ر خارجی خبری جعلی منتشر ش��ود برای سایر دستگاه هـــا مانند
وزارت امور خارجه و دادس��تانی کل کشور هم تکالیفـــی در نظر گرفته شده است،
گفت :در مجموع س��عی شده است در یک بسته منسجمــی مجموعه اقداماتی که
توسط دستگاه های مختلف اجرا می شـــود تعیین شود و زمینـــه مقابله با اخبار
جعلی به صـــورت نظام مند و با در نظر گرفتـــن مسئولیتها و پاسخگوییهـــا
فراهم شود.
دبیر کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اظهار امیدواری کرد تا
با اجرای این سند بخشی از دغدغه های مرتبط با ناهنجاری های فضای مجازی که
مبتال به همه کشورها از جمله کشور ما است کم شود.

گفتوگوی
ویژه
زهرا طاهری

رییس هیات مدیره رشکت دادهورزی سداد:

صنعت بانکداری در حوزه کسبوکارهای نوین مالی و ابزارهای نوین مالی توسعه چشمگیری داشته است

باالی 80تا 90درصد فعالیتهای مالی ،مسیرشان از فینتکها عبور میکند
بیشتر تمرکز بر حوزه پرداخت بوده و بخش های دیگر حوزه مالی و بانکداری از قافله عقب ماندهاند

سداد در حال توسعه پلتفرم جامع نوآوری باز یا OPINاست
مهدی فقیهی دارای مدرک کارشناسي ارشد مديريت فناوری اطﻼعات و دکتری مديريت  -تصميم گيري و خط مشي گذاري است .دکتر فقیهی در حال حاضر رييس
هيات مديره هلدينگ داده ورزی سداد و رييس مرکز نوآوری فينوداد است.
عضو هيات مديره شرکت شبکه الکترونيکی پرداخت کارت (شاپرک) ،مديرﻛﻞ دفتر مطالعات ارتباطات و فناوريهای نوين و عضو هيات علمي مرﻛز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی ،دبير ستاد فناوری اطﻼعات و ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،مشاور فناوری اطﻼعات مديرعامل و هيات مديره
بانک ملی ايران ،عضو ﻛميسيون نخبگان و آينده نگاری فناوري شورای عالي انقالب فرهنگي ،مشاور طرح به روزرساني اطﻼعات واحدهاي صنعتي وزارت صنایع و
معاون وقت ،مشاور فناوری اطﻼعات مرکز مطالعات جرمشناسي قوه قضاييه ،عضو ﻛميته بهبود فرآيندهای مرﻛز پژوهشهای مجلس شوراي اسالمی و مشاور ستاد
توسعه فناوري هاي نرم و هويت ساز معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از جمله سوابق کاری وی است.
در این شماره از ماهنامه نسل چهارم پیرامون حوزه فینتک در دنیا و ایران با دکتر مهدی فقیهی ،رییس هیات مدیره شرکت دادهورزی سداد ،به گفتوگو نشستیم
که مشروح آن در ذیل آمده است:
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در مورد فین تکها و دلیل به وجود آمدن این حوزه در دنیا توضیح داده و
بفرمایید که وضعیت این بخش در دنیا در مقایسه با کشور ما چگونه است؟

حوزه کسبوکارهای نوین حوزه مالی یا فینتکها در دهه گذشته در دنیا شکل گرفته
و به نحوی رقیب بانکهای س��نتی شدهاند .در گذشته شاهد آن بودیم که در بانکداری
سنتی مجبور شدند تا موضوع فینتکها و ابزارهای نوین مالی را به عنوان واقعیت غیرقابل
انکار بپذیرند و سیاستهای متناسبی را اتخاذ کنند و بانک ها پیشگام در حوزه توسعه
کسبوکارهای فینتکی شدند تا بتوانند بازار خود را حفظ کرده و در حوزه شبکه پرداخت
کشورهای مختلف حضور داشته باشند .در ابتدای فعالیت فینتکها برخی بانکها نگاه
تقابل داش��تند و کم کم این رویکرد به مصالحه و مس��المت تبدیل شد و پس از آن به
رویکردی فعال بدل شد که بانکها خودشان را با حضور فینتکها دچار تغییر و تحول
عمده کنند و به عنوان بخش��ی از نظام و اکوسیستم پرداخت و بانکداری ،فینتکها را
بپذیرند و خودشان شروع به حمایت از آنها و توسعه کسبوکارهای مبتنی بر فین تک
کردند تا بتوانند در رقابت در کنار هم حضور داش��ته باش��ند .کشور ما نیز در چند سال
گذشته در حوزه کسبوکارهای نوین مالی و ابزارهای نوین مالی توسعه چشمگیری پیدا
کرده است.البته تمرکز بیشتر بر حوزه پرداخت بوده است و بخش های دیگر حوزه مالی و

صنعت بانکداری از این قافله عقب مانده اند.
عالقه مطالعاتی بنده در دورانی که در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی یا نهادهای
پژوهشی و دانشگاهی فعالیت میکردم ،در زمینه حوزه فینتک بود و مطالعات پژوهشی
را در این زمینهها انجام میدادم .زمانی که وارد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
ش��دم ،موضوع فینتکها را از سطح اجرا بررس��ی کردم و در ستاد فناوری اطالعات و
ارتباطات و فضای مجازی معاونت علمی ریاست جمهوری به عنوان دبیر ستاد ،توسعه
کسبوکار فینتکی و حمایت از آنها را در دستور کار قرار دادم و در سطح اجرا با موضوع
فینتکها آشنا شدم .زمانی که درهیات مدیره شرکت شاپرک بودم  ،مجوز پرداخت یاری
را به ثمر رساندیم که تغییر و تحولی در زمینه شبکه پرداخت کشور به شمار می رفت.
زمانی که وارد هیات مدیره س��داد و ساختار بانک ملی شدم ،تاسیس یک مرکز نوآوری
برای بانک ملی به نام «فینوداد» را در دس��تور کار قرار دادیم که حمایت از فینتکها و
توسعه کسبوکارهای این حوزه را در دستور کار خود دارد فعالیتها را در دانشگاه صنعتی
امیرکبیر ،دانشگاه صنعتی شریف و مجموعه باکس پیگیری کردیم .با راه اندازی مرکز
شتابدهی و حمایت از کسبوکارهای فینتکی و همچنین ورود به مشارکتهایی در حوزه
فناوریهای نوین مالی و بانکی در دو سال گذشته فعالیت های خود را توسعه دادیم.
چه میزان از تبادالت مالی در دنیا توسط حوزه فینتکی انجام میشود؟

نمیشود مرزی بین بانکداری و فینتک قائل شد و بانکها کارشان را از طریق فینتکها و
کسبوکارهاینوینانجاممیدهند،لذامیتوانیمبگوییمباالی 80تا 90درصدفعالیتهای
مالی مسیرشان از فینتکها عبور میکند که حرف گزافی هم نزدهایم چراکه فعالیتهای
سنتی بانکداری رنگ میبازد و حتی ما شاهد آن هستیم که در سامانههای جدید ،احراز
هویت غیر حضوری انجام میش��ود و افتتاح حس��اب به دست ابزارهای نوین پرداخت و
اپلیکیشنها میافتد و شاید دیگر در چند سال آینده مراجعه حضوری به بانکها رنگ و
بوی خود را از دست بدهد و صرفا برای موارد خاصی این کار انجام شود.
چطور شد که سداد تصمیم گرفت در حوزه فینتکی وارد شود و زمینههایی
که در این حوزه وارد شدهاید شامل چه بخشهایی است؟

سداد به عنوان شرکت فناوری اطالعات بانک ملی ایران ،مسوولیت تامین زیرساختها،
تامین ابزارها و نرم افزارها و فناوریهای به روز حوزه بانکی برای بانک ملی ایران را دارد

گفتوگوی
ویژه

کرونا نقش به س��زایی در توسعه
ابزارهای الکترونیک��ی و به ویژه
بح��ث ه��ای پرداخ��ت و مال��ی در
دوران پاندم��ی داش��ته اس��ت؛
چراک��ه بانکه��ا یک��ی از مناط��ق
حس��اس و خطرناک ب��رای افراد،
پرسنل و شهروندان هستند.

و با توجه به این مسوولیت ،اگر وارد این حوزه نمیشد ،قطعا در شبکه بانکی کشور ،هم
بانک ملی و هم شرکت سداد از باقی رقبا عقب میماند؛ به همین ترتیب تصمیم گرفتیم به
این سمت حرکت کنیم و در زمینههای مختلفی ورود پیدا کردیم .در زمینههای مرتبط با
 Open Bankingو زمینههای مرتبط با تامین مالی اقداماتی انجام شده اما پروژه بزرگی
که در دس��تور کار داریم ،پلتفرم جامع نوآوری باز یا (OPIN (Open Innovation
است که در دست توسعه است و امیدواریم این پروژه بزرگ را با موفقیت پیش رو بگذاریم
و خدمت جدیدی فراتر از بانکداری و حوزه مالی کشور ارائه دهیم.
با توجه به اینکه در اصل امروزه گوشیهای هوشمند به بخشهای جدایی
ناپذیر در زندگی انسانها تبدیل شدهاند و مردم ،بسیاری از خدمات مالی خود
را بر روی گوش�ی انجام میدهند ،با این رویکرد بفرمایید فینتکها تا چه حد
میتوانند توسعه یابند و مزایای استفاده از آنها چیست و در دوران پاندمی کرونا
تا چه میزان حوزه فین تکی موثر بوده است؟

است که این کسبوکار چقدر مبتنی بر  AIو  BIاست و چقدر از آنها استفاده کرده است
که نشان دهنده اهمیت استفاده از این حوزه است و هرچقدر از آنها استفاده بهتری شود،
میتوانند خدمات خود را بهتر به جامعه شهروندان عرضه و معرفی کنند و استفبال بهتری
در بازار داشته باشند .در عرصه فین تکی از هوش مصنوعی استفاده های زیادی می توان
کرد تحلیل رفتار و خوشه بندی مشتریان و سیستم های کشف تقلب مثالهایی از این
دستهستند.
س�داد در حوزه بانکداری موبایلی چه اقداماتی انجام داده است و آیا کیف
پولالکترونیکیدارید؟

پروژه کیف پول الکترونیکی با همکاری بانک ملی ،شرکت پرداخت الکترونیک سداد و
هلدینگ سداد در حال انجام است و غیر از آن سرویس  Direct Debitهم داریم که
بیش از  10قرارداد با اپلیکیشنهای مختلف دارد که در سرویسدهی است.

کرونا نقش به سزایی در توسعه ابزارهای الکترونیکی و به ویژه بحث های پرداخت و مالی
در دوران پاندمی داش��ته است؛ چراکه بانکها یکی از مناطق حساس و خطرناک برای
افراد ،پرسنل و شهروندان هستند .حوزه فناوریهای الکترونیکی در حوزه بانکداری توسعه
چشمگیری داشته و اتفاقاتی که در این دوره افتاده بسیار بی نظیر بوده و مواردی که قبال
با مالحظاتی جدی در مسائل حقوقی داشتیم را رفع کردیم و بحثهایی همچون احراز
هویت و امضای الکترونیک نیز در این مدت حل شده است .پیشتر در حوزه بورس مردم
به دفاتر پیشخوان مراجعه میکردند اما در حال حاضر این فرایند به صورت غیرحضوری
انجام میشود و به سمتی پیش میرویم که افتتاح حساب هم غیرحضوری انجام شود .با
این وجود کرونا تاثیر بسیار زیادی گذاشته و خواهد گذاشت و در نهایت سبک زندگی افراد
در حوزههای مختلف من جمله مالی و پرداخت هم عوض میشود .توسعه ابزارهای مالی،
پرداخت و فینتکها به طبع میتواند موثر باشد تا این خال را پر کند و زمانی که مردم
نیازی در این حوزه دارند ،قطعا س��رویسهای مورد نیاز آنها مورد استقبال قرار گرفته و
میتوانند اثر خود را بر این حوزه داشته باشند.

مرکز شتابدهی راه اندازی کردهایم .چند رویداد برگزار شده است که برگزیدگان آن انتخاب
شدند و بعضی از این برگزیدهها در مرکز شتابدهی ما مستقر هستند و از آنها حمایتهای
ویژهای شده است که شامل حمایتهای مالی ،آموزشی و مربیگری شده است.

نق�ش فینتکها در ح�وزه بانکداری و مخصوص�ا در دوران پاندمی کرونا
توضیحدهید؟

برنامهه�ای آینده در حوزه فینتکها چیس�ت و فک�ر میکنید چقدر از
تبادالت بانکی روی کار آنها تاثیرگذار است؟

موضوعات  AIو  BIمسائلی جدایی ناپذیر در بحثهای مختلف نوآوری هستند و زمانی
که استارت آپ و کسبوکاری را در دنیا ارزیابی میکنند ،یکی از مالکها و سنجهها این

شرکت سداد در حمایت از استارت آپها و فینتکها چه اقداماتی انجام
داده است؟

 OPINپلتفرم جامع نوآوری باز اس��ت که به عنوان هاب وظیفه حمایتی از استارت
آپها و به ویژه فینتکها را برعهده دارد و با ارائه سرویسهای مختلف به آنها ،این
حمایت را انجام میدهد .س��رویسهای  ،Open Bankingخدماتی که اس��تارت
آپه��ا نیاز دارند و حتی برگزاری رویدادهای چالش��ی را این پلتفرم به اس��تارت آپها
ارائه میدهد OPIN .پلتفرم جامعی اس��ت و آنچه م��ا در نظر داریم و میخواهیم
در آینده انجام دهیم ،در قالب این پلتفرم خالصه کردهایم و امیدواریم با مش��ارکتی
که در س��طح اکوسیس��تم نوآوری اتفاق میافتد و با موجودیته��ای بیرونی اعم از
س��ازمانهای حمایت کننده دولتی ،دانشگاهها و مراکز پژوهشی و حتی شرکتهای
داخل اکوسیستم ،این پلتفرم را اجرایی کنیم.
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نقش هوش مصنوعی در فینتکها و مقابله با کالهبرداری ها تا چه میزان
موثراست؟

ارز دیجیتال را وارد نشدیم اما در حوزه بالکچین وارد شدیم .حوزه ارز دیجیتال با توجه به
محدودیتهایی که بانک مرکزی گذاشته است ،ورود بانکها و شرکتها و کسبوکارها
را محدود کرده است ،اما در حوزه فناوری بالکچین در مشارکت ققنوس قرار داریم و به
عنوان یکی از شرکای اصلی ققنوس هستیم ،ضمن اینکه با همکاری فینوداد و تعاونی
مسکن هلدینگ داده ورزی سداد ،طرحی را مبتنی بر بالکچین در حوزه تعاونی مسکن
اجرامیکنیم.
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نقشفینتکهادربانکداریصفرتاصداست،یعنیفینتکهامیتواننددرتمامعرصههای
بانکداری حضور داشته باشند ،حتی در فرایندهای ( Back Officeدفتر پشتیبانی) هم
فینتکها و رکتکها (کسبوکارهای بر پایه فناوریهای حقوقی) میتوانند حضور پیدا
کنند و محصوالت نوآورانهای ارائه دهند که صورت مسالههای قبلی را پاک کنند.

در حوزههایی همچون ارزهای دیجیتالی وارد شدهاید یا برنامهای دارید؟

گفتوگوی
ماه
مونا ارشادی فر

نقشاینرتنتاشیاءدرپایشمحیطزیست

مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان اتصال صنعت میانه:

پروژه پایش و اعالم زودهنگام حریق در جنگ ل گلستان در آستانه بهرهبرداری است
ل
مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان اتصال صنعت میانه ،گفت :پروژه طراحی ،پیاده سازی ،نصب و تحویل سامانه پایش و تشخیص زودهنگام آتش سوزی جنگ 
گلستان در آستانه بهرهبرداری میباشد.
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دکتر امیرحسین رشیدیان ،مدیر تحقیق و توسعه شرکت اتصال صنعت میانه ()ESM
در بخش گفتوگوی ماه این شماره از ماهنامه نسل چهارم ،اظهار داشت :شرکت اتصال
صنعت میانه از سال 94در بخش تحقیق و توسعه بیشترین تمرکز خود را بر روی اینترنت
اش��یاء قرارداد .در همین راستا ،بخش ارتباطی این حوزه که به نوعی قسمت Device
که همان بخش سنسور و ارتباط سنسورها را با سرورها و پلتفرم ها را برقرار می کند ،در
اولویت کار قرار گرفت.
وی ادام��ه داد :هم��کاران ما زمانی طوالنی را در زمینه تحقیق و پیاده س��ازی و اجرا در
دو پروتکل  LoRa WANو  NB-IoTصرف کردند که در هر دو بخش ارتباطـــی
در الی��ه های پایین طراحی کار را پیش بردیم و در بخ��ش  LoRa WANپروژهای را
با س��ازمان تنظیم مقررات داش��تیم که طراحی و بومی سازی ،استانداردسازی و تدوین
استانداردهای پروتکل  LoRa WANرا برای ایران بر عهده گرفتیم.
رشیدیان خاطرنشان کرد :در تکنولوژی NB-IoTهم حدود سه سال پیش قرارداد انتقال
تکنولوژی را با یک شرکت چیپست ساز فرانسوی منعقد کردیم و در حال حاضر برای
بخش  ، NB-IoTما ماژول طراحی ش��ده توس��ط خودمان را داریم که برای آن ماژول
ش��ماره  IMEIرا به اس��م ش��رکت  ESMاز  GSMAدریافت کرده ایــم و روی این
مـــاژول ها ثبت نموده ایم.
وی افزود :با توجه به فناوری فراگیر اینترنت اشیاء یا همان  IoTکه درچند سال اخیر در
همه جای دنیا با سرعت بسیار زیادی در حال پیش روی است ،ما به یکی از مهمترین
مباحث این فناوری که همان پایش جنگل هاست توجه بیشتری کردیم.
رشیدیان توضیح داد :پایش جنگل ها به صورت بسیار جدی در این فناوری مورد بحث
است و پروژه های پایلوتی در سراسر دنیا در مورد آن در حال اجراست .بحـــث پایش
جنگل ها ،جهت هشدار سریع از اتش سوزی که در جنگلها اتفاق میافتد طراحی و برنامه
ریزی می شود .لذا ایده استارت پروژه جنگل های گلستان نیز بر همین مبنا شکل گرفت.

وی افزود :همان طور که مستحضرید ،معضل اساسی آتش سوزی که در جنگل ها اتفاق
می افتد این است که بعد از گذشت زمان زیادی از شروع آتش سوزی ،نیروهای مسوول
متوجه این اتفاق می شوند و مهار آتش دشوار می شود .در نتیجه اطالع رسانی سریع این
اتفاق می تواند کمک بزرگی به جلوگیری از وس��عت و خسارتی که می تواند این آتش
سوزی ها در جنگل ها به بار بیاورند ،داشته باشد.
مدیر تحقیق و توسعه شرکت اتصال صنعت میانه گفت :کشور ما نیز کشوری خشک است
و مواردی از قبیل آتش سوزی جنگل ها به کرات اتفاق می افتد .حدود دو سال پیش بود
که تفاهم نامه ای بین وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با س��ازمان حفاظت از محیط
زیست منعقد شد .در این تفاهم نامه وزارت ارتباطات متعهد شد تا تجهیزاتی را با استفاده از
فناوری اینترنت اشیاء در جنگل ها نصب نماید تا بتواند در صورت بروز آتش سوزی توسط
یک سیستم هشدار سریع اطالع رسانی صورت پذیرد و قبل از فراگیری و گسترده شدن
آتش ،نیروهای مربوطه از آن مطلع شوند و اقدامات الزم را انجام دهند.
وی ادامه داد :در این راستا ،این ماموریت به سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات داده شد و
بهار سال گذشته بود که مناقصه این پروژه در سازمان فناوری اطالعات کلید خورد .باتوجه
به اینکه این موضوع برای اولین بار بنا بود اجرایی ش��ود و مباحثی همچون نوع ارتباط،
تجهیزات و محل پیاده سازی آن ها مهم بود ،سازمان فناوری تصمیم گرفت تا در وهله اول
چند منطقه را به صورت پایلوت مجهز نماید.
رشیدیان گفت :این کار باعث می شد تا سازمان بتواند با توجه به عملکرد تجهیزات مختلفی
که در مناطق مختلف نصب می شد ،پروتکل های ارتباطی مورد استفاده و پیمانکاران
مجری در این پایلوت ها را مقایسه کند تا در گام بعدی بتواند این طرح را در بحث ملی و
در کل کشور اجرایی نماید.
وی ادامه داد :در این راس��تا ،مناقصه ای برای جنگل های استان گلستان طراحی شد و
این جنگل ها به چهار زون تقسیم بندی شد .سازمان فناوری اطالعات بــرای هر زون
مناقصــه ای جداگانه ترتیب داد و در نتیجه چهار مناقصه مختلف برگزار شد .در اسنادی
که برای این پروژه منتشر شد ،اتفاق خوب این بود که در یکی از زون ها شرکت ایرانسل
متعهد به اجرای پوشش  NB-IoTشد و در نتیجه قرار شد تا سه زون دیگر با پروتکل
 LoRa WANاجرایی شود.
مدیر تحقیق و توسعه شرکت اتصال صنعت میانه ( ،)ESMتوضیح داد :بحث ارتباطات
بی سیم در اینترنت اشیاء در کل دنیا بر روی دو پروتکل مانور بیشتری می دهد و ترند
هستند .یکی از این پروتکل ها  LoRa WANاست که بر روی باندهای فرکانسی آن
الیسنس سرویس می دهد و پروتکل دیگر  NB-IoTاست که بر روی بستر ارتباطی
اپراتورها و شبکه سلوالر قرار دارد.
وی گفت :در این مناقصه شرکت های مختلفی شرکت کردند و شرکت اتصال صنعت
میانه توانست برنده دو زون از چهار زون شود و قرار بر این شد تا یکی از زون ها با پروتکل
 LoRa WANو دیگری با پروتکل  NB-IOTطراحی ،تجهیزات آماده سازی و پیاده
ش��ود .دو زون دیگر به دو ش��رکت دیگر واگذار شد که تنها با پروتکل LoRa WAN
طراحی و اجرایی می شود.
وی ادامه داد :این ها نقطه آغازین پروژه بود و از تیرماه سال گذشته پروژه آغاز شد و قرار بود
تا بهمن سال گذشته پایان پذیرد که متاسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا مراحل پایانی
کار با کمی مشکل رو به رو شد و از زمانبندی اجرایی پروژه عقب افتادیم.
رشیدیان اظهار داشت :در خصوص روند پروژه ،ما متعهد شدیم تا در جنگل ها از دو طریق

گفتوگوی
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مدیر تحقیق و توسعه این شرکت دانش بنیان افزود :امیدواریم بعد از نصب این تجهیزات
در استان گلستان و نتایج حاصل از آن بتوانیم ادامه پروژه را در سطح ملی انجام دهیم و
پیش بینی می کنیم در سال  1400این پروژه را در ابعاد بزرگتری در جنگل های زاگرس
و نقاط مختلف ایران پیاده و توسعه دهیم.
وی افزود :در مورد صادرات هم بسیاری از تجهیزات در سطح بسیار باالیی طراحی و تولید
شده است .بهترین قطعات و سنسورها در طراحی آن ها استفاده شده است تا بتوانیم سال
آینده بعد از تجهیز جنگل های کشورمان به کشورهای دیگر هم صادر نماییم.
مدیر تحقیق و توسعه شرکت اتصال صنعت میانه در پایان ابراز امیدواری کرد که نتیبجه
زحمات همکارانش در واحد تحقیق و توسعه این شرکت که در یک سال و نیمه گذشته به
صورت پیوسته و درگیر این پروژه بودند و با دقت فراوان و در نظر گرفتن تمامی جزئیات
مراحل طراحی را پیش برده اند بتواند برای کشور عزیزمان مسمر ثمر باشد و بتواند از تمام
زیان هایی که این سال ها به منابع طبیعی کشورمان وارد آمده جلوگیری کند.

25
شماره  / 64دی ماه 1399

آتش س��وزی را پایش نماییم .یک روش از طریق نصب سنسورهای  IoTاست که یک
سری ایستگاه های سنسوردار طراحی نمودیم ،تا در این ایستگاه ها پنج پارامتر محیطی
شامل دما ،رطوبت ،گاز  ،COگاز  CO2و دود را اندازه گیری نماییم .در این طراحی هر
پنج دقیقه یک بار اطالعات را از طریق همان مدل های ارتباطی که پیشتر عرض کردم
برای سرور یا پلتفرم ارسال می کنیم و در آنجا این اطالعات داده کاوی و آنالیز می شود .در
صورتی که نتیجه داده ها از الگوریتم های تعیین شده و آستانه هایی که برای اعالم آتش
سوزی در نظر گرفته شده باالتر باشد سیستم به صورت خودکار اعالم حریق می کند.
وی گفت :در این راستا ما با توجه به تجربهای که از سال  94روی بحث  IoTداشتیم ،بنا را
بر آن گذاشتیم که تمام تجهیزات را در داخل کشور طراحی و تولید کنیم و خدا را شاکریم
که این اتفاق افتاد و محصول بسیار خوبی آماده شد.
مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش بنیان اتصال صنعت میانه خاطرنشان کرد :ما فقط
سنسورها و مواد اولیهمثل ICها ،خازن ،مقاومت و یا قطعات اصلی همچونمیکروکنترلرها
و قطعات الکترونیکی را خریداری کردیم و کل ایستگاه را داخل مجموعه  R&Dشرکت
طراحی کرده و تست های اولیه را انجام دادیم .در نهایت نتایج تمامی تست ها با موفقیت
همراه شد و ما برای هر کدام از این دو زون تعداد  30ایستگاه سنسوری را آماده کردیم و در
بحث طراحی ،تولید ،کیسینگ و مونتاژ تمامی کارها داخل مجموعه خودمان انجام شد.
وی اف��زود :نکته ای که باید در مورد این تجهیزات خدمتتان عرض کنم این اس��ت که
تجهیزات ما همگی به صورت ماژوالر طراحی شده و شما می توانید بخش ارتباطی آن را
به صورت بسیار راحت از  LoRa WANبه  NB-IoTو یا بالعکس تغییر دهید .یعنی
با توجه به نیازی که در این پروژه مشاهده می کردیم و احتمالی که در پروژه های آتی
می دادیم این ایده را پیاده سازی کردیم و تجهیز نهایی با هر دو تکنولوژی ،تست و آماده
بهره برداری گردید.
رشیدیان گفت :امیدواریم طی همین روزها در زون های مربوط به ما که یکی ایران پل
و دیگری سایت اداری پاک هستند تمامی تجهیزات نصب شوند .همه این تجهیزات با
باتری کار می کنند و انتظار می رود با باتری تعبیه شده در این تجهیزات ،بین  8تا 12
ماه اطالعات پایش و به صورت مرتب برای سرور ارسال شود ولذا نیـازی به تعـــویض
باتری ها نخواهد بود.
وی ادامه داد :در کنار این تجهیزات یک دوربین حرارتی با دقت باال برای تشخیص آتش از
فاصله  5کیلومتری در دایره ای که مرکز زونها است نصب می شود و به صورت چرخش
 360درجه تمام منطقه را پایش می کند .به نوعی تجهیزات  IoTنصب ش��ده ،مکمل
دوربین هستند و در جاهایی نصب می شوند که دوربین دید کافی ندارد و احتمال خطر
حریق وجود دارد.
مدیر تحقیق و توسعه شرکت اتصال صنعت میانه ( ، )ESMگفت :پیش بینی ما این است
که انشاهلل تا  10روز اول بهمن ماه سال جاری تمام تجهیزات و دوربین ها در محل های
مناسب نصب شوند .در زونی که پوشش  LoRa WANرا داریم ،گیت وی هـا نصب
شده اند و تجهیزات هم آماده نصب هستند و ما منتظر شرایط جوی مناسبی هستیم تا

بتوانیم کار را به اتمام برسانیم و کل منطقه را زیر بار برده و از عملکرد آن بهره ببریم.
رش��یدیان افزود :نکته دیگری که در مورد تجهیزات باید اضافه کنم این اس��ت که تمام
ایستگاه های سنسوری که شامل قسمت ارتباطی  ،پردازشی و بخش سنسورهاست داخل
ایران طراحی و تولید شده است .در واقع کار طراحی و تولید این تجهیزات درسطح باالیی
در ایران انجام شده که با نمونه های خارجی خود برابری میکند.
وی گفت :در حال حاضر هم پیش��نهادهایی از طرف شهرداری تهران برای جلوگیری از
آتش سوزی پارک های جنگلی تهران داریم که درحال بررسی و ارائه طرح به این دوستان
هستیم .امیدواریم بتوانیم این تجهیزات را در پارک هایی همچون چیتگر و سرخه حصار
هم نصب کنیم.

همراه
با بخش
خصوصی

با استفاده از تكنولوژی الکرتوشیمیایی احيای باتری،
هزينههایميلياردیخريدباتریتايكچهارمكاهشمییابد
شرکت توسعه فناوری ادیب در زمینه فروش باتری ،یو پی اس و احیای شیمیایی باتری فعالیت می کند .در حوزه احیای باتری جز شرکت های دانش بنیان است
و ثبت اختراع دارد .در این ش�ماره از ماهنامه نس�ل چهارم با مهندس محمد ادیبی مدیرعامل و مهندس عبدالحس�ین ادیبی رئیس هیات مدیره این ش�رکت به
گفتوگو نشستهایم.

بین یک تا دو سال گارانتی برای باتری های احیا شده انجام می دهیم.
در احی�ای باط�ری ها از چه تکنولوژی بهره می برید و پیرامون س�ایر
رقبای داخلی و خارجی در این حوزه توضیح بفرمایید.

مختصری پیرامون فعالیت آن شرکت دانش بنیان بفرمایید.

ش��ركت دانش بنيان توسعه فناوري اديب در س��ال  ٩٧با تجربه  ٣٠ساله مديران
ارش��د و دانشجويان دانشگاه صنعتي ش��ريف با برند تجاري  ADIB CORPبا
ه��دف ارائه تخصصي تجهيزات برق ،بات��ري ،احيای باتري و فعال در زمينه تامين
محصوالت الكترونيكي ،برق اضطراري ،يو پي اس ،باتري و روشنايي تاسيس شده
اس��ت .چشمانداز شركت توسعه فناوري اديب ،ارائه آخرين تكنولوژي و دانش روز
دنيا در حوزه محصوالت الكترونيكي و احيای باتري تا سال  ٢٠٢٥در سراسر كشور
عزيزم��ان ايران و منطقه خاورميانه ميباش��د ،تا مردم عزيزم��ان همواره بتوانند از
بهترين كيفيت و مناسبترين قيمت محصوالت جهت نيازهاي الكترونيكي و احيای
باتري بهره مند شوند.
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ثب�ت اختراع ش�رکت ش�ما در
چه س�الی انجام ش�د و وج�ه تمایز
تکنولوژی بکار گرفته ش�ده در این
اختراع در مقایس�ه با سایر نمونه ها
چه بوده است؟

ثب��ت اختراع در س��ال  ٩٥انجام ش��د و
ت��ا کنون با توجه به اطالع��ات ما ،نمونه
مش��ابهي ندارد .در زمینه پرسنل هم ما
در آغاز کار با دو نفر پرسنل کار را شروع
کردیم و در سال  97تعداد  5نفر نیروی
انسانی داش��تیم و این درحالی است که
امروز با  20نفر همکاری داریم.
احی��ای بات��ری در کش��ورهای دیگر به
صورت فیزیکی انجام می ش��ود ،ولی ما
این پروس��ه را به صورت الکتروشیمیایی
انجام می دهیم و تفاوتش با شرکتهای
دیگر در سایر کش��ورها در این است که
در کار احیای بات��ری به صورت فیزیکی
نهایت عمر باتری و کارایی باتری حدودا ً
 6ماه اس��ت در حالی که ما در این روش

در احيای باتري از تكنولوژي احيا به روش الكتروشيميايي استفاده ميشود و تا كنون
رقيب داخلي و خارجي در اين حوزه به روش فوق وجود ندارد.
روش احیا به صورت الکتروشیمیایی ،ابتدا در کشور کره بر روی باتری های ماشین انجام
شده و ما این تکنولوژی را در ایـــران بومی سازی کردیـــم و بــرای باتــری های سیلد
اسید ،مخابراتی و لیف تراک انجام می دهیم؛ تفاوتش با شــرکت ها و کشورهای دیگر
در این است که در روش الکتروشیمیایی به باتری ها اسید تزریق می شود و پلیتهای
باتری ها توس��ط موادی که ما ثبت اختراع کردیم شستشــو می شود ،سولفات هایی
که روی پلیت هست از بین می رود و باعث می شود تا باتری همچون باتری نو مجدد
احیا شود .اما در روش فیزیکی باتری ها را در محیطی شارژ و دشارژ فیزیکی می کنند
و طول عمر باتری در این روش بس��یار کم می ش��ود ،این درحالی اس��ت که در روش
الکتروش��یمیایی طول عمر باتری ها پنج س��ال است و ما بین یک تا دو سال خدمات
گارانتی ارائه می دهیم.
پیرام�ون توجیه فنی و اقتصادی احیای باط�ری ها و مقرون به صرفه
بودن استفاده از این تکنولوژی توضیح بفرمایید.

در خصوص توجيه فني و اقتصادي احيای باتري به اطالع ميرساند كه هزينه احيا
يك س��وم تا يك چهارم قيمت باتري نو اس��ت و باتـــريهاي احيا شـــده مانند
باتري هاي نو داراي يك سال گارانتي و پنج سال طول عمر ميباشد .الزم به ذكر
است که باتريهاي احياشده امكان احيا مجدد نيز دارند.

همراه
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در خصوص توجيه فني و اقتصادي
احيای باتري به اطالع ميرساند كه
هزينه احيا يك سوم تا يك چهارم
قيمت باتري نو است و باتريهاي
احيا ش��ده مانن��د باتري ه��اي نو
داراي ي��ك س��ال گارانت��ي و پنج
سال طول عمر ميباشد.

گارانتی باتری های احیا ش��ده ما در خود مجموعه س��رویس دهی می شود و این
باعث می ش��ود تا مشتری احساس رضایت بیشتری داشته باشد؛ چرا که کارخانه
و خدم��ات پ��س از فروش ما در کنار هم فعالیت م��ی کنند و تحت یک مجموعه
مدیریت میش��وند .در حال حاضر باتری هایی را که دو س��ال پیش برای ش��رکت
ارتباطات زیرس��اخت احی��ا کردیم همچنان کار می کنن��د و گارانتی در خصوص
درخواس��ت مش��تری حتی می تواند به صورت کارت گارانتی و حس��ن انجام کار
در قرارداده��ای بزرگی ک��ه در همراه اول داریم به ص��ورت ضمانت نامه بانکی به
مشتریانمان ارائه شود.
اس�تفاده از این روش احیا باطری چه منافع�ی دارد و در جلوگیری از
ارزبری و استفاده از نیروی انسانی داخلی تا چه میزان موفق بوده اید؟

هدف اين پروژه در حفظ محيط زيس��ت محلي و جهاني ،بومي س��ازي تكنولوژي
احيای باتري ،اشتغالزايي و در آمد زايي و صدور تكنولوژي است .همچنین جلوگيري
از خ��روج ارز و ذخي��ره پول و صرفه جويي در هزينه ها از جمله اهداف اجرای این
تکنولوژی است که در اجرای آن موفق بوده ایم.

برنامه های پیش روی ش�رکت در بازه های زمان�ی کوتاه مدت و دراز
مدت را بفرمایید.

اين ش��ركت در برنامه توس��عه خود در نظر دارد در كوتاه مدت فضاي موجود را به
دو براب��ر قبل و در دراز مدت قصد دارد ب��ه صورت چهار برابر افزایش دهد و هاب
منطقهاي در شمال و جنوب و غرب و شرق ايران راه اندازي نمايد.

در زمينه فعاليت هاي منطقه اي ،با كش��ورهاي همس��ايه و ح��وزه خليج فارس
صحبتهاي اوليه انجام شده و در حال انعقاد قرارداد هستيم.
در برنامه آینده ش��رکت ،حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی در دستور کار
ق��رار دارد تا این تکنولوژی و خدمات خود را در معرض دید عموم در کش��ورهای
همسایه و حوزه خلیج فارس قراردهیم.
برنامه های برون مرزی ما ،راه اندازی کارخانه هایی در کشورهای همسایه و حوزه
خلیج فارس اس��ت .در این کارخانه ها قصد داریم تا تکنولوژی و ش��ارژهایی را که
در ای��ران بومی س��ازی و تولید کرده ایم را مس��تقر کنیم ،چرا ک��ه اوال باتری ها
برای انتقال بس��یار س��نگین هستند و همچنین هزینه بس��یار زیادی برای انتقال
باید پرداخت شود .لذا با انتقال تجهیزات و تکنولوژی به این کشورها می توانیم به
راحتی تمام باتری های کارفرمایان در کش��ورهای همسایه را همان جا احیا کرده
و گارانتی نماییم.
در حال حاضر نیز با کشورهای ترکیه و عمان صحبت های اولیه انجام شده است و
موافقت های اولیه صورت پذیرفته است و به دنبال خرید محل های مناسبی برای
احداث کارخانه هستیم تا بتوانیم به زودی کارمان را آغاز نماییم.
با این کار می توانیم تکنولوژی احیای باتری را توس��ط کارشناسان اصلی خودمان
که از ایران اعزام می ش��وند پیش ببریم و همی��ن طور از نیروهای بومی به عنوان
تکنیسینهای فنی استفاده کنیم.
در پایان توقع شما از مسووالن مربوطه در دولت چیست و چه اقداماتی
برای حمایت از آن شرکت می توانند انجام دهند؟

اين ش��ركت در حال دريافت جواز تاس��يس و پروانه بهره برداري در زمينه احيای
باتري و يو پي اس ميباشد .توقع اين مجموعه سرعت بخشيدن به پروسه دريافت
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مش��تريان اين مجموعه ،شركتهاي مخابراتي از جمله شركت ارتباطات زيرساخت،
شركت همراه اول ،شركت مخابرات ايران ،شركت حمل و نقل شهري مترو ،بانكها
و تمامي س��ازمانهايي هس��تند كه از دس��تگاه يو پي اس و ليفتراك هاي برقي
استفاده مي کنند؛ چرا که استفاده از تكنولوژي احيا باتري ،هزينه هاي ميلياردي
خريد باتري را در حد يك سوم و يك چهارم كاهش داده است.
ب��رای مثال آخرین پروژه ای که ما با یکی از اپراتورهای مخابراتی داریم ،پروژه ای
اس��ت که درآن  3000س��لول باتری که می بایست با مبلغی معادل  150میلیارد
ریال خریداری می ش��د ،ما تنها با مبلغی حدود  40میلیارد ریال باتری ها را احیا
کردیم ،یعنی کمتر از یک سوم قیمت خرید .اکنون در حال مذاکره جدیدی برای
عقد قرارداد برای حدود  10هزار س��لول باتری برای یکی از اپراتورها هس��تیم که
ب��ا عقد این قرارداد بیش از  70درص��د در هزینه های این اپراتور صرفه جویـــی
می شود.

در زمینه فعالیت های منطقه ای و برنامه ریزی برای انعقاد قرارداد در
خارج از کشور چه اقداماتی انجام شده است؟
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مش�تریان ش�ما کدام ش�رکت ها هس�تند و تا چه میزان استفاده از
تکنولوژی احیای باطری توانسته در کاهش هزینه های این شرکت ها موثر
واقع شود؟

این ش��رکت در ادامه بحث افزایش خط تولید در هاب تهران صحبت های اولیه را
برای عقد قرارداد جهت  1000متر فضا انجام داده و قصد دارد تا نیروی انسانی را
در سال آینده از  20نفر به  40نفر افزایش دهد و کارآفرینی خود را توسعه دهد.
در همین راس��تا برنامه ش��رکت بر این است تا درمناطق شمالی ،جنوبی ،شرقی و
غربی ایران نیز هاب هایی را راه اندازی کند که تا دیگر نیازی به انتقال باتری ها از
سراسر کشور به تهران نباشد و در این هاب ها زنجیره تامین را اصالح نماییم.
مس��لماً با ایج��اد این هاب ها ،هزینه ه��ای کارفرمایان کاهش خواه��د یافت و با
برنامهری��زیای که صورت گرفته ،قراراس��ت در هر کدام از ای��ن هاب ها پنج نفر
نیروی انس��انی استخدام ش��وند که به نوعی در این مناطق نیز اشتغالزایی صورت
خواه��د گرف��ت و امیدواریم با آغاز به کار این هاب ها در کش��ور بتوانیم با نیروی
انسانی بیشتری همکاری کنیم.

همراه
با بخش
خصوصی

برنام��ه های برون م��رزی ما،
راه ان��دازی کارخانه هایی در
کش��ورهای همس��ایه و حوزه
خلیج ف��ارس اس��ت .در این
کارخان��ه ه��ا قص��د داریم تا
تکنولوژی و شارژهایی را که
در ایران بومی سازی و تولید
کرده ایم را مستقر کنیم.

مجوزهاي الزم ،حمايت مالي براي اشتغال زايي در راستای خدمت رسانی شركت توسعه
فناوري ادیب به كشور و مردم عزيز ايران است.
با توجه به اینکه این ش��رکت جزو ش��رکت های دانش بنیان هست و باید زیر نظر
معاونت علمی ریاس��ت جمهوری باش��د طبیعتاً وام هایی که به ما داده می ش��ود
از طریق نهاد ریاس��ت جمهوری و ش��رکت های دانش بنیان است ولی در آخرین
صحبتی که در وبیناری با مجموعه ش��رکت های دانش بنیان داشتیم اعالم کردند
که ما باید در وهله اول باید برای دریافت وام قراردادی را داش��ته باش��ید و پیش
پرداختی را دریافت کرده باشید و ما بعد از آن بین  30تا  40درصد مبلغ آن پیش
پرداخت را به عنوان وام به شما پرداخت خواهیم کرد.
ما در حال حاضر قراردادی را حدود  57میلیارد ریال بس��ته ایم ،ضمانت نامه های
بانکی آن ها صادر شده است و وقتی ضمانت بانکی تحویل کارفرما شود و ما پیش
پرداخت را دریافت نماییم آن زمان به ما قول پرداخت وام داده اند.
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یک��ی دیگر از مش��کالتی که در ح��ال حاضر درگیر آن هس��تیـــم ،بــرای مثال
مناقصــه ای است که در یکی از شرکت های دولتی برنده شده ایم .در این مناقصه
اعالم ش��ده اس��ت که ش��رکت های دانش بنیان معاف از پرداخت هفت درصد به
سازمان تامین اجتماعی هس��تند و نیازی به مفاصا حساب برای کارهای خدماتی
نیست .این درحالی است که ما بیش از دو ماه است که با سازمان تامین اجتماعی
درگیر هستیم و هنوز تاییدیهای به ما داده نشده و کار نهایی نشده است .این موضوع
باعث شده است که چرخه دریافت پول بسیار کند شود و علیرغم اینکه که تاکنون

هزینه های بسیار را متحمل شده ایم از لحاظ ریالی هیچ کمکی نشده است.
از مس��ووالن انتظار داریم تا این روند ها را برای ش��رکت های دانش بنیانی چون
ما که با این س��رعت در حال رشد هس��تند ،میلیاردها دالر جلوگیری از خروج ارز
دارن��د و تالش می کنند هزینه های جاری ش��رکت ه��ای داخلی را کاهش دهد،
تسهیل کنند.

یک منبع آگاه در یکی از س��ازمان ها به ما خبر داد که درآن سازمان بالغ بر 150
هزار باتری وجود دارد که همه آن ها نیازمند احیا می باش��ند .دراولین پروژه ما با
آنها که حدود هفت هزار باتری بود مبلغی حدود  700میلیارد ریال باید برای خرید
باتریهای جدید هزینه می ش��د و ما این باتری ها را با حدود  150میلیارد ریال
احیا کردیم .متاسفانه این عدم همکاری ها و عدم کمک های مالی که می بایست
به ما می ش��د باعث ش��ده است پروسه و سرعت کار بسیار کند شود؛ چرا که تمام
سرمایه گذاری های انجام شده در داخل کشور از درامدهایی بوده است که در سه
سال گذشته دریافت شده بود و ما به جای اینکه سودمان را در کشورهای خارجی
سرمایه گذاری نماییم و یا برای توسعه کارمان ملکی را خریداری نماییم همچنان
تمام س��ودمان را برای توسعه و اشتغالزایی در کشورعزیزمان استفاده کرده ایم لذا
توقع داریم تا مس��ووالن روند قراردادها و روال پرداخت هـــا به ش��رکت هــای
دانش بنیان را تسهیل کنند.

تولید بومی

«نیان الکرتونیک» برقلههایموفقیت
رویدادهای معتبر علمی و فناوری ملی همراه با معیارهایی سخت گیرانه برای سنجش
شرکت ها و سازمان ها منطبق بر استانداردهای بین المللی و با هدف شناسایی و معرفی
برترین های تولید و صنعت وکمک به شکوفایی اقتصاد ملی و حمایت از آنها شکل گرفته
است .حضور در این جشنواره ها و ارزیابی توسط داوران خبره و متخصص ،فرصتی برای
محک زدن فرآیندها و ساز و کارهای موجود در سازمان هاست که با کسب موفقیت و
باالترین امتیاز از این رویدادهای معتبر علمی ،فناوری ،فن آفرینی و ....توان رقابتی خود را
به اثبات می رسانند.

کسب تندیس برترین «فن آفرین رشد یافته کشور»
جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی معتبرترین رویداد حوزه فناوری و فن آفرینی کشور
است که با رویکرد شناسایی ایده پردازان و ایده های دانش بنیان ،در جهت توسعه فناوری
و شکوفایی اقتصاد دانش بنیان گام بر می دارد .داوری دقیق و سختگیرانه این جشنواره
طی پنج مرحله ،قابلیت های مختلف سیستم در حوزه های مدیریت دانش ،نوآوری ،سطح
فناوری و تجاری سازی ایده های دانشی را بررسی می کند.
در جش��نواره ملی فن آفرینی ش��یخ بهایی که در  ۲۹آبان  ۹۹در محل شهرک علمی و
ی های تجدیدپذیر کشور و با همت انجمن انرژی
الگوهای برتر در اکوسیستم توسعه انرژ 
فناوری اصفهان برگزار شد ،مهندس محمدعلی چمنیان ،بنیان گذار گروه صنعتی نیان به
های تجدیدپذیر ایران ،پس از ارزیابی  ٨۶ش��رکت متقاضی ،به برترین فعاالن این حوزه
عنوان «برترین فن آفرین رشد یافته» از سوی مقام عالی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
اعطا شد.
جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی انتخاب شد.
در این مراسم شرکت نیان الکترونیک ،به عنوان تولیدکننده صنعتی و دانش بنیان برتر
تجهیزات انرژی خورش��یدی ،تندیس رتبه نخست در بخش تولیدکنندگان تجهیزات
تجدیدپذیر را دریافت نمود .الزم به ذکر است ،طراحی و تولید انواع اینورترهای خورشیدی
مورد نیاز راه اندازی نیروگاه های خورشیدی بومی ،شاخص ارزیابان برای اهدای این تندیس
به نیان الکترونیک بوده است.
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دریافت تندیس برترین «تولیدکننده صنعتی و دانش بنیان برتر
تجهیزات انرژی خورشیدی کشور»
مراسم دومین جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر با حضور دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو،
دکتر ساتکین معاون محترم وزیر و مدیرعامل ساتبا و دکتر  Gurvuz Gonulمعاون
دبیر کل آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و مهندس چیتچیان وزیر سابــق
نیــرو ٢۶ ،آذر ماه ٩٩در محل پژوهشکده علوم و فناوری دانشگاه شریف به صورت ترکیب
حضوری و آنالین برگزار شد.
دومین جایزه ملی انرژی های تجدیدپذیر با حمایت سازمان انرژی های تجدیدپذیـر و
بهره وری انرژی برق (س��اتبا) به منظور ایجاد بس��تری مناسب جهت معرفی و تقدیر از

معاونت فنی شرکت نیان الکترونیک که به عنوان یکی از سخنرانان پنل تخصصی توسعه
فناوری ،نوآوری و بومی سازی تجهیزات نیروگاه های تجدیدپذیر ،چالش ها و راهکارها در
این کنفرانس حضور یافته بود ،گفت :یکی از چالش های عدم تحقق حوزه های فناوری،
نبود نظام ملی نوآوری اس��ت ،یعنی در سایر کشورها اتصال دهنده حلقه های زنجیره
نوآوری ،دانشگاه ها ،نهادهای حاکمیتی ،جامعه و  ...هر کدام نقش خود را در نظام نوآوری
ایفا می کنند ،اما در کشور ما این اجزا مستقل از هم و یا در کمترین ارتباط در حال کار
هستند و یک وحدت رویه منسجم وجود ندارد.
گفتنی اس��ت شورای سیاستگذاری و کمیته داوران این جایزه ملی ،متشکل از کلیـه
انجمنها و سازمانهای دولتی فعال در این حوزه ،اعم از وزارت نیرو ،ساتبا ،معاونت علمی و
فنآوری ریاستجمهوری ،مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری ،وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،پژوهشگاه نیرو و سایر ارگانهای مرتبط است که سعی شده در
ی های تجدیدپذیر ،مورد توجه قرار بگیرند.
آن ،کلیه گروههای فعال در اکوسیستم انرژ 
بدین ترتیب شرکت نیان الکترونیک ،پاییز  99را به زیبایی به پایان رساند.
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کسب تندیس برترین «فناور صنعت ساز کشور»
همچنین در بخش دیگری از جش��نواره ملی فن آفرینی ش��یخ بهـایی ،برای احــداث
کارخــانه ای جدید و توسعه فضاهای تولیدی شرکت نیان الکترونیک با زیربنای۱۸۰۰۰
مترمربع وایجاد ظرفیت اشتغال ۴٠٠نفر ،برای طراحی ،تجاری سازی و تولید سیستم های
جدید مبدل انرژی باعث شد تا به همراه نتایج بررسی ها و تحقیقات انجام شده به صورت
حضوری و بر روی فرایند انجام کار ،سطح تکنولوژی و فناوری در دست و پشتوانه بیش
از دو دهه ایده پردازی ،تجاری سازی و مدیریت هوشمندانه در صنعت ،تندیس «رتبه
یک فناور صنعت ساز کشور» از سوی معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری به
مهندس محمد علی چمنیان ،مدیرعامل شرکت نیان الکترونیک ،اهدا شد.

مقالـه

مجتبی نصیری یار
مریم حق شناس

پلتفرمهایبالکچین
 .1مقدمه
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که فناوری بالکچین موجب ایجاد تحولی همانند انقالب اینترنت خواهد شد .به همین دلیل توسعهدهندگان بسیاری در سراسر دنیا به
فکر طراحی و اجرای انواع برنامههای کاربردی بر بستر این فناوری هستند .همچنین پلتفرم های بالکچین متعددی در چند سال اخیر ارائه شدهاند .تفاوتهای ساختاری
و فنی موجود میان این پلتفرمها ،گاهی موجب سردرگمی توسعهدهندگان میشود .در ادامه ابتدا تأثیر این فناوری بر صنایع مختلف نمایش داده شده ،عناصر یک پلتفرم
بالکچینی موفق ذکر گردیده است .سپس مدل مفهومی پلتفرم بالکچین که تجمیع شده مطالعات صورت گرفته و بررسی پلتفرم های مختلف است ،ارائه شده و در نهایت
پس از معرفی پلتفر م های بالکچینی مطرح و مقایسه آنها بر اساس شاخصهای متفاوت ،نیازمندیهای پلتفرمهای بالکچینی در سطح ملی بیان شده است.

 .3عناصر یک پلتفرم بالکچینی موفق

از جمله عوامل تأثیرگذار بر موفقیت یک پلتفرم بالکچینی ،میتوان به محرمانگی ،شفافیت،
کاهش هزینههای عملیاتی و کاهش هزینه تراکنشها اشاره کرد .از لحاظ محرمانگی ،این
فناوری باید دارای قابلیتهایی همچون دفاتر کل جداگانه ،ایجاد تراکنشهای محرمانه و
قابلیت  Zero-knowledge validatioباشد.
شفافیت ،عامل مهم دیگری است که فناوری بالکچین از آن برخوردار است و مانع بسیاری
از سوءاستفادهها می شود .بالکچین ،ترکیبی از حریم خصوصی و مسئولیتپذیری است و
این ویژگی خاص ،این فناوری را امن کرده و مزیتی خوب برای کاربران و تهدیدی جدی
برای مجرمان سایبری است .پلتفرمهای بالکچینی موفق باید موجب کاهش هزینههای
عملیاتی با کمک کاهش مداخالت دستی ،پیوستگی در بازرسی و تقسیم هزینه شوند و
همچنین هزینههای مربوط به تراکنشها را نیز کاهش دهند.

 .2تاثیر بالکچین بر صنایع مختلف
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بر اساس تحقیقات صورت پذیرفته ،اهمیت استراتژیک بالکچین در صنایع مهم تبیین
شده است ،لذا بررسی میزان تأثیر و امکانسنجی صنایع مختلف برای درک بهتر ارزش
اس��تراتژیک بالکچین و چگونگی بهرهگیری از آن الزامی است .بر اساس نتایج تجزیه و
تحلیل مک کینزی در صنایع مختلف ،سه دیدگاه اصلی در خصوص ارزش استراتژیک
بالکچین ایجاد شده است:
.1این فناوری برای ایجاد ارزش نیازمند واسطهگر نیست .در واقع واقعیتی است که موجب
مشوق سازی جهت انجام برنامههای تجاری مجاز میشود.
.2این فناوری عمدتاً و بهطور کوتاهمدت ،قبل از ایجاد مدلهای تجاری در کاهش هزینهها
تحول ایجاد خواهد کرد.
.3این فناوری در طی  3تا  5سال آینده ،به دلیل وجود مسئله رقابت در ایجاد استانداردهای
مشترک ،از میزان امکانسنجی کمی برخوردار است.
فرصتهایی که این فناوری در صنایع مختلف ایجاد نموده ،به تفکیک بر اساس شاخصهای
میزان تأثیر و امکانسنجی در نمودار  1نمایش داده شده است .به طور مثال از جنبه میزان
تأثیر این فناوری ،میتوان به تأثیرپذیری زیاد بخش عمومی اشاره کرد .همچنین از جنبه
امکانسنجی ،خدمات مالی بیش��ترین میزان را داراست .در صنعت خردهفروشی نیز ،از
لحاظ میزان تأثیر و امکانسنجی ،حد میانهروی و تعادل مشاهده شده است.

 .4مدل مفهومی پلتفرم بالکچین

بر اس��اس مطالعات صورت گرفته و بررس��ی پلتفرم های مختلف ،نهایتاً مدل مفهومی
تجمیعی مطابق ش��کل زیر برای پلتفرم های بالکچین طراحی گردید که به سه سطح
پلتفر م پایه (زیرس��اختی) ،الیه میانی (واسط) و راه حلها (پلتفــرم ها /سرویـــس ها)
تقسی م بندی می شود.

شکل  :2مدل مفهومی پلتفرم بالکچین
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شکل  :1میزان تأثیر و امکانپذیری فناوری بالکچین بر صنایع مختلف

این مدل ،در الیه اول عالوه بر سرویس ابری (که نقش میزبان را برای الیه های باالتر بازی
می کند) ،دارای اجزاء دیگری مانند دفتر کل ،شبکه اجماع و  ...است که در ادامه هر یک
از آنها تشریح شده است:
• دفتر کل :از جنس پایگاه داده و شامل تراکنش ،بلوک ،زنجیره و هشهای ایجاد شده
است.
• شبکه اجماع :مسئولیت مدیریت مکانیزمها و یکپارچگی دفتر کل تکرار شده در شبکه
اجماع را به عهده دارد.
• رخداد :ایجادکننده اعالنهای مربوط به عملیات مشخصی در سیستم ،مانند ایجاد بلوک
جدید و اعالنهای مربوط به قرارداد هوشمند (توزیع رخدادها را شامل نمی شود) است.

مقالـه

بکارگی��ری فن��اوری زنجی��ره بلوک��ی در کش��ور،
ضرورت و نیازی اس��ت که ب��رای صنایع مختلف
تهدیدات��ی را ب��ه هم��راه دارد و حت��ی در برخی
حـوزهه��ا از بعد نظام کس��بوکار و مالیات ،این
فناوری باعــث میشود تا اقتصاد کشور از حوزه
حاکمی��ت ملی خ��ارج ش��ده و در ح��وزه حاکمیت
مالکان پلتفرمهای بزرگ قرار گیرد.
• یکپارچگی سیستم :مسئول یکپارچگی داخلی و ارتباطات چندجانبه خارجی سیستم را
به عهده دارد (جزئی از سیستم بالکچین نیست اما از آن استفاده میکند).
• اوراکلز :مسئولیت فیدکردن اطالعات خارج از بالکچین به داخل سیستم را به صورت امن
و قابل اعتماد بر عهده دارد و به دو صورت نرمافزاری و سختافزاری وجود دارد.
• موتور قرارداد هوش��مند :تراکنش های ش��بکه کسب و کار را به صورت کد کامپیوتری
ی شود.
تجمیع کرده و منجر به دریافت یا ثبت تراکنش در پلتفرم بالکچین م 
• عضویت :مدیریت هویت و گواهی های تراکنش ها.
• مدیریت سیستم :مسئولیت ایجاد ،تغییر و نظارت بر اجزاء پلتفرم بالکچین را به عهده
دارد.
• موتور اعتباری :مدیریت اعتبارات کاربر به صورت امن.
• رمزنگاری :مدیریت رمز ارز و موضوعات مرتبط همچون .ICO

 .2.4الیه میانی (واسط)

 .3.4الیه راه حلها (پلتفرم ها /سرویس ها)

 .5پلتفرم های مطرح بالکچینی

• اتریوم :یک پلتفرم بالکچینی است که به کاربران این امکان را میدهد را تا از برنامههای
ی شود استفاده کنند .اتریوم ،پروژهای متن باز است که
غیرمتمرکزی که بر بالکچین اجرا م 
توسط تعدادی از کاربران در سراسر دنیا ایجاد شده است .پروتکل اتریوم برخالف پروتکل
بیت کوین بسیار منعطف و قابل ویرایش است.

جدول  :1مقایسه پلتفرمهای مختلف بر اساس معیارهای مشخص

 .7نیاز به پلتفرم بالکچینی بومی در سطح ملی

بکارگیری فناوری زنجیره بلوکی در کشور ،ضرورت و نیازی است که برای صنایع مختلف
تهدیدات��ی را به همراه دارد و حتی در برخی حوزهها از بعد نظام کس��بوکار و مالیات،
این فناوری باعث میشود تا اقتصاد کشور از حوزه حاکمیت ملی خارج شده و در حوزه
ل گیری پلتفرمهای بومی در کشور
حاکمیت مالکان پلتفرمهای بزرگ قرار گیرد ،لذا شک 
ل گیری بازارهای بزرگ
ل گیری پلتفرمهای موفق در دنیا ،شاهد شک 
ضروری است و با شک 
جهانی و تضعیف حاکمیت ملی خواهیم بود .ایجاد پلتفرمهای بالکچینی در سطح ملی
را نیز میتوان از دو منظر کارکردی و غیرکارکردی مورد توجه قرار داد .از بعد کارکردی،
پوشش نیازمندیهای الزم برای ایجاد سیست م های عمومی و خصوصی الزامی است و از
ل پذیری با سایر سیستمها (بالکچینی و غیر بالکچینی)
بعد غیرکارکردی ،امنیت و تعام 
نیز حائز اهمیت است.
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الیه س��وم نیز دارای اجزایی اس��ت که نشان از ارائه س��رویس بالکچینی در حوزه های
مختلفی مانند تولید ،بهداشت و سالمت ،مالی و پرداخت ،خرده فروشی ،زنجیره تأمین،
اینترنت اشیاء ،انرژی ،رسانه و حمل و نقل است.

 .6مقایسه پلتفرم های مطرح

با وجود تعداد زیادی از پلتفرمهای بالکچین ،معیارهای اصلی در مقایسه  5پلتفرم موفق
بالکچینی در ادامه معرفی شده و نتایج حاصله در جدول زیر بر اساس معیارهایی همچون
بخش صنعتی مورد تمرکز ،مالکیت ،نوع دفترکل ،رمزارز ،میزان بکارگیری توس��ط ارائه
دهندگان خدمات بالکچین ،میزان اس��تفاده در صنایع مختلف ،ارزش سرمایه رمز ارز،
الگوریتم اجماع و بهره گیری از قراردادهای هوشمند ،مورد مقایسه قرار گرفته اند.
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الیه دوم نیز دارای اجزایی مانند درگاه سرویس ،موتور قوانین و  ...است که در ادامه تشریح
شده است:
• درگاه سرویس :مدیریت خدمات مربوط به توزیع دفاتر کل و ارتباطات نظیر به نظیر یا
سایر ارتباطات را بر عهده دارد.
• موتور قوانین :موتور مدیریت قوانین و قواعد کسب و کاری سیستم (قواعد پذیرش یا رد
تراکنش ها).
• یادگیری ماشین و هوش تجاری :خدمات یادگیری ماشینی و هوشمندی کسب وکار.
• مدیریت رخداد و تراکنش :مدیریت تراکنشها و رخدادهای سیستم.
• مدیریت کنترل دسترسی :مدیریت سطح دسترس��ی کارکردها ،تراکنشها ،بلوکها،
گزارشها یا اجزاء سیستم.
• س��رویس های رمزن��گاری :خدمات رمز ارز همانند انتق��ال ارز ،افزایش موجودی ،انواع
پرداخت.
• سرویس های اعتباری :خدمات کیف پول مانند امنیت بیشتر ،پرداختهای تکرار شونده،
نگهداری چند نوع رمز ارز.
• قرارداد هوشمند :خدمات قراردادهای هوشمند پیشرفتهتر نسبت به موتور اصلی ،شامل
رویههای خودکار ذخیره ش��ده و  triggerهایی که به صورت چنـد جانبـــه تأثیـــر
ی گذارند.
م
• اوراکلز پیشرفته :خدمات اوراکلز پیشرفته.

ن باز است که هدف از آن ایجاد زمینهای برای پیشرفت فناوریهای
• هایپرلجر :پروژهای مت 
مرتبط با صنایع مختلف بر بستر بالکچین است .این پروژه چندملیتی ،حاصل همکاری
ش��رکتهای بزرگی در حوزه امور مالی ،بانکداری ،اینترنت اش��یاء ،زنجیره تأمین ،تولید
و نیز فناوری اس��ت .پروژه هایی توسط ش��رکتهای عضو هایپرلجر تعریف شده است.
س��اوتوث[ ،]26یکی از اصلیترین پروژههای مبتنی بر هایپرلجر است که توسط اینتل
ی کند.
اجرایی شده و از مجموعه ماژوالر بالکچینی پشتیبانی م 
• آرتری کوردا :این پلتفرم توسط کنسرسیوم بانکی  R3برای ایجاد ارتباط بین بانکهای
عضو این گروه ساخته شده است .در این پلتفرم ،برخالف بالکچین های متعارف ،هر نود
تنها تراکنشهایی را میبیند که در آن سهیم است و به این ترتیب پردازش میلیونها
تراکنش در ثانیه ممکن میشود .اما این سیستم به وجود واسط ه هایی وابسته است که با
ماهیت بدون واسطه بالکچینها در تضاد هستند.
ریپل :یک پروتکل منبع باز است که به منظور انجام معامالت سریع و ارزان طراحی شده
ی دهد تا از طریق شبکه
است .این پلتفرم عالوه بر رمزارز خود ،به همه افراد این امکان را م 
 Ripple Netرمزارز خود را بسازند.
کوروم :پلتفرمی برای ارائه ابزارهای مالی است که توسط جی پی مورگان چیس به همراه
بانک ملی کانادا و دیگر شرکتهای بزرگ ،در حال آزمایش است .درواقع هدف این بانکها
از انجام چنین کاری ایجاد و ساده کردن مبادالت تجاری ،پرداخت ،پرداختهای نرخ بهره
و دیگر فرایندها بوده است.

بـازار
ساناز توکلی افشار

اینترنت نسل پنجم هم موفق به نجات بازار گوشیهای هوشمند نشد

در پاندمی کرونا و تاثیر آن در اقتصاد ،بازار فروش تلفنهای هوشمند با افت چشمگیر و
ناامید کنندهای در سال  ۲۰۲۰روبهرو شد.
در ابتدای س��ال  ۲۰۲۰تحلیلگران معتقد بودند با معرفی اینترنت همراه نسل پنجم
کاربران باری دیگر به خرید گوشیهای هوشمند ترغیب میشوند و فروش این دستگاهها
رش��د دوبارهای به خود خواهد دید .با این وجود با شیوع ویروس کرونا و آسیب دیدن
بازاره��ای اقتصادی میتوان گف��ت حتی عرضه گوش��یهای  5Gو ارائه این فناوری
فوقالعاده نیز نتوانست بازار گوشیهای هوشمند را متحول کند.

فروش گوشیهای هوشمند طی سه ماه اخیر  ۵.۷درصد نسبت به زمان مشاب ه در سال
گذشته کاهش داشت .این در حالی است که دو فصل ابتدایی سال  ۲۰۲۰با افت ۲۰
درصدی نسبت به سال گذشته خود مواجه بود .با وجود آن که میتوان علت اصلی افت
فروش گوشیهای هوشمند را ویروس کرونا خواند اما مسائل دیگری نیز در پدید آمدن
این شرایط تاثیرگذار بودهاند.
بر اس��اس گفتههای تحلیلگ��ران دنیای تلفنهای هم��راه ،از دالیل اصلی افت فروش
گوش��یهای هوشمند میتوان به افزایش قیمت شگفتآور پرچمداران و رشد کیفیت
گوش��یهای میانرده اشاره کرد .همانطور که مش��خص است گوشیهای پرچمدار
ش��رکتهای سرش��ناس اکنون قیمتی بالغ بر هزار دالر دارند و همچنین گوشیهای
میانرده ماندگاری قابل توجهی را به خریداران خود ارائه میدهند .این امر باعث میشود
که میزان تمایل به خرید گوشیهای هوشمند کاهش پیدا کند.
در حالی که سال  ۲۰۲۰برای شرکتهای سازنده گوشیهای هوشمند بسیار امیدوار
کننده نبود اما انتظار میرود با پایان شیوع ویروس کرونا و کاهش تاثیر آن در بازار سال
 ۲۰۲۱بازار گوشیها باری دیگر رشد کند .در حالی که اینترنت نسل پنجم نتوانست
جلوی افت فروش گوشیها را بگیرد اما این مسئله توانست از میزان کاهش فروش مورد
نظر کم کند .همچنین با توجه به فروش اولیه گوشیهای هوشمند  5Gشرکت اپل به
نظر میآید این فناوری در حال توسعه بازار تلفنهای همراه است .پیش بینی میشود
بازار گوشیهای هوشمند در اواسط سال  ۲۰۲۱باری دیگر به حالت عادی و رو به رشد
خود برگردد.

تا اواخر سال  ۲۰۲۱میالدی  ۱۰۰میلیون گوشی با سیستم عامل  HarmonyOSعرضه میشود
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هوآوی قصد دارد تا اواخر س��ال  ۲۰۲۱حدود  ۱۰۰میلیون تلفن همراه هوش��مند با
سیستم عامل  2.0 HarmonyOSعرضه کند.
شرکت هوآوی چندی پیش کنفرانس  Developer Dayرا برگزار کرد و در آن درباره
آخرین نسخه بتای سیستم عامل خود یعنی  2.0 HarmonyOSحرف زد .بر اساس
اطالعات منتش��ر شده ش��رکت هوآوی در این رویداد به طور روزانه توسعه دهندگان
جدیدی برای همکاری با سیس��تم عامل این شرکت اعالم آمادگی میکنند و به این
ترتیب باید در آینده شاهد پیشرفت چشمگیر این سیستم عامل باشیم.
معاون بخش نرم افزاری ش��رکت هوآوی اعالم کرد در زمان انتشار نسخه بتا سیستم
عامل  2.0 HarmonyOSبسیاری از توسعه دهندگان از عرضه آن خوشحال شدند
و برخی اعالم کردند این سیستم عامل دنیای گوشیهای هوشمند را به سمت جدیدی
خواهد برد و شاید در آینده شرکتهای بیشتری خواهان استفاده از آن باشند.
با این حال معاون شرکت هوآوی درباره گوشیهایی که قرار است در آینده با این سیستم
عامل وارد بازار شود اعالم کرد« :انتظار میرود تا اواخر سال  ۲۰۲۱حدود  ۱۰۰میلیون
دستگاه با سیستم عامل  HarmonyOSوارد بازار شود و تا اواخر این سال  ۴۰توسعه
دهنده مطرح و بسیار بزرگ دنیای گوشیهای هوشمند نیز با هوآوی همکاری خواهند
کرد تا از این طریق بتوان این سیستم عامل را بیش از هر زمانی مطرح کرد».
در  ۱۶دس��امبر بود که ش��رکت هوآوی نسخه بتا سیس��تم عامل HarmonyOS

 2.0را منتش��ر کرد و تاکنون توانس��ته است  ۱۸۰۰تیم توس��عه دهنده نرم افزار را به
خود جذب و با آنها قرارداد همکاری ببندد .از توس��عهدهندگانی که همکاری خود با
 2.0 HarmonyOSرا اعالم کردهاند باید به شرکتهای  WPS، Bilibili، Ctripو
 iFLYTEKاشاره کرد .از ویژگیهای برجسته سیستم عامل شرکت هوآوی نیز باید به
امکان یکپارچه سازی این سیستم عامل با اینترنت اشیا و لوازم خانگی اشاره کرد.

عرض ه گوشی جدید شیائومی بدون شارژر!
شرکت چینی شیائومی هم مانند اپل قصد دارد تلفن همراه جدید خود را بدون شارژر به بازار عرضه
کند.به گزارش انگجت ،به نظر می رسد اپل تنها شرکتی نیست که شارژر را از پک دستگاه های تازه
خود حذف می کند .زیرا ش��یائومی اعالم کرده موبایل  Mi11آن بدون شارژر روانه بازار می شود.
البته دلیل این کار نیز روشن است ،بسیاری از کاربران شارژرهای قدیمی خود را استفاده می کنند
و بنابراین حذف آنها به حفظ محیط زیست و کوچکتر شدن بسته بندی دستگاه ها منجر می شود.
برخی از منتقدان با این اقدام شیائومی مخالف هستند و معتقدند این شرکت چینی با حذف شارژر
صرفه جویی می کند .این در حالی است که طبق گزارش ها سامسونگ نیز تصمیم دارد گلکسی
 S21را بدون شارژر عرضه کند.

بـازار

سامسونگ از توقف تولید نمایشگرهای  LCDمنصرف شده است

واحد نمایشگر شرکت سامسونگ الکترونیکس قصد دارد تا تولید پنل های  LCDبرای
تلویزیونها و مونیتورها را با توجه به تقاضای کاربران جهت سرگرمی خانگی در دوران کرونا

برای مدت بیشتری ادامه دهد.تصمیم سامسونگ دیسپلی برای تمدید مدت تولیدLCD
در کره جنوبی به مدت نامعلوم برخالف تصمیمی است که در مارس برای پایان تمامی
تولید تا پایان سال و تمرکز به فناوری پیشرفته اعالم کرده بود.
این واحد سامس��ونگ الکترونیکس اعالم کرد مدت تولید  LCDبه س��ودآوری تولید و
شرایط بازار بستگی خواهد داشت .سامسونگ دیسپلی در اواخر اکتبر اعالم کرده بود به
دنبال تمدید کوتاه مدت تولید است .یک منبع رسانه ای کره ای پیش از این گزارش داده
بود که تولید  LCDبه مدت یک سال دیگر ادامه خواهد داشت.
طبق بررسی شرکت تحقیقات فناوری ترندفورس ،اجبار مردم به ماندن در خانه به دلیل
شیوع ویروس کرونا باعث افزایش  ۳۰درصدی تقاضای جهانی برای پنل در سه ماهه سوم
امسال و تقاضای بیشتر برای تلویزیون و نوت بوک شد .با این حال موج ظرفیت تولید بیشتر
از سوی سازندگان چینی  LCDاحتماال باعث اشباع عرضه در سال  ۲۰۲۱می شود.
بر اساس گزارش رویترز ،سامسونگ پنلهای  LCDرا در کره جنوبی و چین تولید کرده
اما اوایل امسال سهم عمده خود در واحد تولید  LCDسوژو را به زیرمجموعه شرکت تی
سی ال تکنولوژی گروپ فروخت.

دو آیفون تاشوی اپل مورد آزمایش قرار گرفت

اپل دو نمونه اولیه از آیفون تاش��و را آزمایش کرده اس��ت .یکی از این دستگاه ها یک
نمایشگر داشته که صدفی شکل است و دیگری مانند کتاب باز و بسته می شود و دو
نمایشگر دارد.

به گزارش تک رادار ،اخیرا بحث و گمانه زنی زیادی درباره توسعه موبایل تاشو در اپل به
وجود آمده است .درهمین راستا گزارشی جدید از شرکت های تامین کننده تجهیزات
در آس��یا نش��ان می دهد دو نمونه از موبایل تاشو اپل تست های مقاومت را پشت سر
گذاشته اند.
طبق گزارش نشریه دیلی نیوز ،این نمونه های اولیه دارای قاب و نمایشگر هستند اما
اجزای داخلی در آنها وجود ندارد .این نمونه های اولیه در یکی از کارخانه های فاکسکان
در چین آزمایش شده اند.
یکی از نمونه های اولیه مانند «گلکسی زد فلیپ» صدفی شکل است .دستگاه در حالت
باز یک نمایشگر یک تکه دارد که قسمت باالیی روی پایینی قرار می گیرد.
نمونه دوم طراحی دو نمایش��گری دارد و بیشتر ش��بیه «مایکروسافت دو» است .این
دستگاه مانند کتاب باز می شود و لوالیی میان دو نمایشگر وجود دارد .هنوز مشخص
نیست اپل کدام طرح را بر دیگری ترجیح می دهد .در این میان یک حق امتیاز ثبت
شده این شرکت نشان دهنده مکانیسم لوال در دستگاه های تاشو این شرکت است.
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تصمیم گیری مناسب در حال رایزنی با شرکتهای تامین کننده قطعات خود یعنی
 Foxconnو  New Nikkoاست.
عالوه بر این برخی ش��ایعات وجود دارد که اعالم میکند سامسونگ قرار است تامین
کننده فناوری نمایش��گرهای شرکت اپل باش��د و لوالهای موجود در این گوشیها را
نیز  New Nikkoتامین خواهد کرد .گفتنی است؛ شرکت  Foxconnنیز احتماال
ی پیشرفته را بر عهده خواهد داشت؛ با این حال باید منتظر
مسئولیت مونتاژ این گوش 
بود و دید اپل چه زمانی اولین گوشی تاشو خود را وارد بازار خواهد کرد.
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طبق اطالعات منتش��ر ش��ده ،اپل با  Foxconnو  New Nikkoبرای تولید تلفن
همراه همکاری میکند.
حدود دو سال است که سامسونگ اولین گوشی هوشمند تاشو را وارد بازار کرده و خود را
عرضه کننده اولین گوشی از این سری معرفی کرده است .از زمان عرضه گوشی تاشوی
سامسونگ شایعاتی درباره ساخت یک گوشی تاشو توسط اپل در فضای مجازی منتشر
شد و از همان موقع تاکنون طرحهای اولیه زیادی از گوشیتاشو اپل نمایش داده شده
است .با گذشت زمان یقینا به زمان عرضه گوشی تاشوی اپل نزدیک میشویم اما نباید
انتظار داشت که این گوشی در سال جاری یا حتی دو سال بعد وارد بازار شود.
آخرین شایعات نشان میدهد اپل در حال آزمایش طرحهای جدیدی برای گوشیهای
تاشو خود بوده و قصد دارد با آزمایش گوشیهایی که به صورت عمودی یا افقی باز
و بس��ته میشوند ایرادات موجود را شناس��ایی و یک گوشی با ایرادات بسیار پایین
را وارد ب��ازار کن��د .برخی از منابع نیز اعالم کردند که اپ��ل در حال آزمایش دو نوع
گوشی تاشو است که اولین آنها احتماال یک گوشی با نمایشگر انعطاف پذیر افقی
مانند  Surface Duoو دیگری یک گوش��ی با نمایشـــگر افقـی ماننـــد گوشی
 Galaxy Z Flipخواهد بود.
بر اساس اطالعات موجود ظاهرا غول فناوری آمریکایی در حال ارزیابی برای استفاده از
نمایشگر  OLEDیا  micro LEDبرای دستگاه تاشو خود است و این شرکت برای
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اپل با شرکتهای چینی جهت ساخت موبایل تاشو همکاری میکند

آنسوی
مرزها
حمزه فاتح

احداث بیش از  ۶۰۰هزار ایستگاه اینترنت  5Gتوسط چین در سال ۲۰۲۱

وزارت صنعت و فناوری اطالعات چین ،گفت :این کشور قصد دارد ضمن راه اندازی
صدها هزار ایستگاه پایه اینترنت پرسرعت نسل پنجم در سال جاری میالدی ،سرعت

گس��ترش فناوری بی س��یم را افزایش دهد.به گزارش راش��اتودی ،وزارت صنعت و
فناوری اطالعات چین اعالم کرد که این کشور تا اواسط ماه دسامبر  2020بیش از
 718هزار ایستگاه اینترنت نسل  5ساخته و سیگنال های آن در بیش از  300شهر
در دسترس قرار دارند.
ب��ه گفته ش��یائو یاکینگ ،وزیر صنع��ت و اطالعات چین ،در س��ال  2021بیش از
 600000ایس��تگاه پایه اینترنت نس��ل  5راه اندازی خواهد شد که ساخت و کاربرد
شبکه های  5Gرا ارتقا خواهد داد.
بر اساس این گزارش ،دولت چین همچنین قرار است پوشش اینترنت نسل  5را در
شهرهای بزرگ تسریع ببخشد و ساخت مشترک ایستگاه های پایه را بین اپراتورهای
مخابراتی پیش ببرد .ش��یائو در ادامه گفت که این دولت چین همچنین پروژه های
آزمایش��ی شبکه اینترنت نسل  5صنعتی را با تمرکز بر  10صنعت اصلی و تشکیل
 20سناریوی کاربرد صنعتی اجرا خواهد کرد.به گفته این وزارتخانه ،بیش از 1100
پروژه که بر اجرای یکپارچه سازی اینترنت نسل  5و اینترنت صنعتی تمرکز دارند ،در
ماه نوامبر در سراسر چین در حال ساخت بودند.آکادمی فناوری اطالعات و ارتباطات
چین گفته اس��ت که این کشور احتماالً  1.2تریلیون یوان ( 184میلیارد دالر) برای
ساخت شبکه اینترنت نسل  5تا سال  2025هزینه خواهد کرد و بیش از  3.5تریلیون
یوان ( 536میلیارد دالر) س��رمایه گذاری در زنجیره های صنعتی باالدست و پایین
دست تا آن زمان را هدایت می کند.
رئیس آکادمی لیو  Duoگفت :حدود  20درصد از برنامه های  5Gمصرف گرا خواهد
بود و  80درصد از پتانسیل تجاری آن در استفاده از بخش های سنتی است.

هوش مصنوعی در  ۲۰۲۱میالدی چه کاربردهایی خواهد داشت؟
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ب��ا ورود به س��ال جدید می�لادی تکنولوژیه��ا و فناوریهای جدی��دی از طریق
شرکتهای هوش مصنوعی به بازار عرضه میشود که هرکدام به نوبه خود میتوانند
تحولی در دنیای مدرن ایجاد کنند .اما سوالی که در این راستا مطرح میشود این
است که این فناوریهای جدید کدام بخشها را شامل میشوند؟
الکس��اندر وانگ ،مدیرعامل  ،Scale AIبزرگترین پیش��رفتهای هوش مصنوعی
در س��ال آینده را پیش بینی میکند .استارتآپ چهار ساله  ،Scale AIکه اخیرا
ارزش آن به بیش از  ۵/۳میلیارد دالر رسیدهاست ،شروع به همکاری با شرکتهای
خودروسازی برای آموزش مدلهای یادگیری ماشین در جهت توسعه و در نهایت
تجاریسازی ربات تاکسی ،کامیونهای خودران و رباتهای خودکار کرد .در سال
 ۲۰۲۰شرکتهای تجارت الکترونیکی ،اتوماسیون سازمانی ،دولتی ،بیمهای ،امالک
و مستقالت و رباتیک به سیستمعامل برچسبگذاری دادههای تصویری Scale’s
جهت توس��عه و اس��تفاده از هوش مصنوعی در مش��اغل مربوطه روی آوردند .این
شرکت در حال آمادهسازی لیست مشتریان برای رشد و تنوع بیشتر است.
لیست مشتریان  Scale AIشامل مجموعهای از شرکتهای خودروسازی از جمله
 Alphabet ،Voyage ، nuTonomy ، Embark ، Nuroو  Zooxاس��ت.
این شرکت با همکاری افزودههایی مانند  Airbnb ، DoorDashو Pinterest
شروع به معرفی محصوالت خود کرد .البته بخشهایی وجود دارد که هنوز معرفی
نشدهاس��ت .وانگ اعالم کرد که این اتفاقات در س��ال  ۲۰۲۰باعث تغییر در روند
این شرکت شد .به گفته وانگ این اتفاقات باعث دیده شدن کاربردهای باورنکردنی
استفاده از هوش مصنوعی در دولت و اتوماسیون اداری چین شد .هوش مصنوعی
در س��ال  ۲۰۲۰هم��کاری نزدیکتر با آژانسهای دولتی را آغاز کرد و مش��تریان
اتوماس��یون اداری مانند ایالت تیتل ،یک ش��رکت امالک و مستقالت مسکونی را
اضافه کرد.
وانگ خاطر نشان کرد که در سال  ۲۰۲۰شاهد افزایش استفاده از هوش مصنوعی
در هر دو بخش مصرفکننده و تولیدکننده و همچنین رش��د تجارت الکترونیکی
بودیم زیرا شرکتها به دنبال روشهایی برای استفاده از هوش مصنوعی در راستای
ارائه توصیههای حیاتی برای مش��تریان خود بودند .وانگ گفت :رباتیک در س��ال

 ۲۰۲۰به گسترش خود ادامه داد .اگر چه در مواردی فراتر ،از ربات تاکسی ،تحویل
خودکار و کامیونهای خودران نیز استفاده میشود .بسیاری از نوآوریها در صنعت
خودروهای خودران اتفاق افتاده است .البته ما شاهد مشکالت بسیاری در رباتهای
هوشمند بودیم .دیدن اینکه هوش مصنوعی در حال گسترش و خدمت به بشریت
است ،بسیار هیجان انگیز است.
وی گفت :ما در حال رس��یدن به جایی هس��تیم که هوش مصنوعی محاس��باتی
میتواند به ما کمک کند؛ این مسالهای است که برای همیشه مطرح بودهاست .این
رشد آهسته با شیوع بیماری کرونا شتاب گرفت .کاربرد هوش مصنوعی در مشاغل
به ویژه در اتوماس��یون اداری و ش��رکتی زیاد بوده اس��ت زیرا این نهادها به دنبال
راههایی برای کارایی بیش��تر هستند .وانگ گفت که فشار برای بهرهوری عملیاتی
همراه با تواناییهای این فناوری فقط باعث تسریع در استفاده از هوش مصنوعی در
فرایندها مانند برنامههای رهنی یا وامی در بانک ها میشود.

آنسوی
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دسترسی هکرهای سوالر ویندز به سورس کد مایکروسافت
مایکروسافت اعالم کرد هکرهایی که با استفاده از آپدیت نرم افزاری آلوده سوالر ویندز در
حمله سایبری گسترده به سازمانهای دولتی آمریکا دست داشته اند ،به بخشی از سورس
کد این ش��رکت دست پیدا کرده اند.مایکروسافت در یک پست وبالگ اعـــالم کـــرد
بررســـی های داخلی این شرکت نشان داده است یکی از اکانتها برای مشاهده سورس کد
در شماری از آرشیوهای سورس کد مورد استفاده قرار گرفته است .سورس کد نشـــان
می دهد چگونه برنامـه های رایانه ای کار می کنند و برای ساخت محصوالت مورد استفاده
قرار می گیرد .دسترسی به چنین کدی می تواند اطالعات ارزشمندی برای هکرها به منظور
بهره برداری از برنامه ها یا جلوگیری از شناسایی شدن فراهم کند .مایکروسافت اعالم کرد
فلسفه امنیت یا مدل تهدید در این شرکت پیش بینی کرده بود که سورس کد مشاهده
خواهد شد و بر همین اساس دفاع هایی بکار گرفته شده بودند.بر اساس گزارش رویترز،
مایکروسافت اعالم کرد این اکانت امکان مونیتور هیچ کد مایکروسافت را نداشته است و
هیچ ش��واهدی از دسترسی هکرها به خدمات تولید محصول یا اطالعات مشتری وجود
ندارد .این تحقیقات ادامه دارد و فعال هیچ نشانه ای از این که سیستمهای مایکروسافت برای
حمله به سایرین مورد استفاده قرار گرفته ،مشاهده نشده است.مایکروسافت کاربر نرم افزار

مدیریت شبکه «اوریون» شرکت سوالر ویندز بوده که توسط هکرهای روسی مظنون به
هک سازمانهای مهم دولت آمریکا و نهادها و شرکتهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته است.
این شرکت دو هفته پیش اعالم کرد مانند سایر مشتریان سوالر ویندز به دنبال نشانه های
عامل این هک بوده و تایید کرد که کدهای آلوده سوالر ویندز را در فضای خود شناسایی
و حذف کرده است.

آینده پساکرونایی کار در شرکتهای بزرگ فناوری
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تغییراتی که سبک کار کردن کارمندان پس از شیوع ویروس کرونا پیدا کرد ،در دنیای
پساکرونایی انعطاف پذیری بیشتر در این زمینه خواهد داشت هرچند برخی شرکتها
رویکردهای متفاوتی برای نوع فعالیتش��ان در پیش خواهند گرفت.در حالی که برخی
از ش��رکتها وعده داده اند دورکاری کارمندانشان حتی پس از پایان همه گیری ویروس
کرونا ادامه پیدا خواهد کرد اما سایرین رویکرد هیبریدی را در پیش گرفته اند که تحت
آن کارمندان بخشی از تایم کاری را در دفتر و بخش دیگری را به صورت دورکاری سپری
خواهند کرد.شبکه سی ان ان در گزارشی به بررسی وضعیت فعالیت کارمندان برخی از
شرکتهای بزرگ در دوران پساکرونا پرداخته است:
گوگل
کارمندان گوگل تا سپتامبر به سرکار برنمی گردند و هنگامی که بازگردند ،ممکن است
فعالیتشان از دوشنبه تا جمعه نباشد .این غول فناوری هفته کاری انعطاف پذیر را آزمایش
می کند که طبق آن ،کارمندان حداقل سه روز در هفته برای روزهای همکاری در محل
کارشان حاضر می شوند .این شرکت همچنین در فضاهای دفتری خود تغییراتی می دهد
تا شامل فضاهای همکاری اختصاصی و فضای بیرونی برای دیدارهای تیمی باشد.
شرکت ردیت
این ش��رکت رسانه اجتماعی مستقر در سانفرانسیس��کو در اکتبر اعالم کرد به بیشتر
کارمندانشان اجازه خواهد داد در هر جایی که مایل هستند در دفتر ،در منزل یا ترکیبی از
هر دو کار کنند .این شرکت اعالم کرده اگر کارمندانش تصمیم بگیرند به منطقه دیگری
بروند ،حقوقشان کاهش داده نخواهد شد.
مایکروسافت
مایکروسافت در اکتبر اعالم کرد کار از خانه برای نصف تایم کاری را برای اکثر وظایف شغلی
در این شرکت یک استاندارد می بیند و برنامه کاری انعطاف پذیری را پیش بینی می کند.
این شرکت در یک پست وبالگ اعالم کرد هدف ما در آینده نشان دادن انعطاف تا حد

ممکن در حمایت از سبک کار کردن کارمندان و در عین حال متوازن کردن نیازهای کاری
و تضمین حفظ فرهنگ این شرکت است.
توییتر
شرکت توییتر اوایل سال  ۲۰۲۰اعالم کرد به برخی از کارمندان توییتر که مایل هستند به
طور دائم از خانه کار کنند ،چنین امکانی داده می شود.
دراپ باکس
شرکت دراپ باکس در اکتبر اعالم کرد نخستین شرکت مجازی می شود .این به معنای
آن است که تقریبا همه  ۳۰۰۰کارمند این شرکت اکثر اوقات به صورت دورکاری فعالیت
خواهند کرد و برای کار تیمی و همکاری جمعی بیشتر به محل کار می روند .این شرکت
برای تسهیل چنین تغییری س��رگرم صورت دادن تغییرات در دفاترش از جمله حذف
میزهای کاری شخصی است.
کوین بیس
ش��رکت صرافی ارز دیجیتالی کوین بیس اعالم کرده که در وهله نخس��ت از دورکاری
کارمندانش استقبال می کند .برایان آرمسترانگ ،یکی از موسسان و مدیرعامل این شرکت
در اوایل ماه مه به کارمندان اعالم کرد اکثر کارمندانی که ترجیح می دهند دورکاری داشته
باشند می توانند به این شکل فعالیت کنند و به کارمندانی که همچنان مایل به حضور در
محل کار هستند هم چنین امکانی داده می شود .وی گفته بود برای بسیاری از کارمندان
شکل فعالیت ،ترکیبی از هر دو حالت خواهد بود اما برای این که کارمندان ما در وهله
نخست دورکار باشند ،مستلزم تغییر فکری و رفتاری است.
یونیلیور
ش��رکت یونیلیور چهار روز کار در هفته با حقوق کامل برای کارمندانش در نیوزیلند را
امتحان می کند .این آزمایش از دسامبر سال  ۲۰۲۰تا دسامبر سال  ۲۰۲۱ادامه خواهد
داش��ت .این شرکت اعالم کرده که بررسی می کند آیا این آزمایش می تواند به معنای
تغییرات گسترده برای نیروی کار باشد یا خیر.
شرکت خرده فروشی REI
ش��رکت  REIاوایل امسال اعالم کرد که به دورکاری متمایل است و بعدا مقر جدیدی
که در بل ویوی واشنگتن ساخته بود را به فروش رساند .این شرکت به جای این که یک
دفتر مرکزی بزرگ داشته باشد ،تصمیم دارد چندین مکان ماهواره ای متعدد در سراسر
منطقه داشته باشد تا برای کارمندانش انعطاف پذیری بیشتری در زمینه محل زندگی و
کار فراهم کند.
شرکت بیمه نشین واید
شرکت بیمه نیشن واید در آوریل اعالم کرد که به طور دائمی از مدل فعالیت هیبریدی
تبعیت خواهد کرد و کارمندان در چهل دفتر اصلی این شرکت در دفاتر کار می کنند و در
مناطق دیگری از خانه کار خواهند کرد.

ش�رکت توان سرما از س�ال  1373در راستاي نیاز و خودکفايي صنايع کشور در تولید دستگاه هاي تهويه پکيج
هوشمند ( )Precision Air Conditionerمخصوص مراکز حساس  ،مخابراتي و کامپيوتري همچنین قطع نیاز از
واردات دستگاه های مشابه خارجی فعالیت خود را در راستای تولید  ،طراحی و ارائه راهکارهای خنک کننده مراکز
داده آغاز نموده است  .در جهت برآورده ساختن نیاز مشتریان و تکمیل زنجیره تامین و پشتیبانی  ،شرکت توان سرما
جهتاموربازرگانیوتجارتخارجیهمچنینجهتپشتیبانیوارائهسرویسونگهداریسیستمهایخنککننده
شرکتی را تاسیس نمود که پس از آن با عنوان گروه توان سرما به فعالیت خود ادامه داد  .هدف گذاری گروه توان سرما
همواره در زمینه ارائه تخصصی خدمات و تولید سیستم های خنککننده خاص بوده است و تنها شرکتی است که به
صورت تخصصی فقط در زمینه خنک کننده های دقیق ( )Precisionفعالیت داشته و دارد .
باتوجهبهحساسیتمراکزداده،اینشرکتباهمکاریکمپانیهایمطرحاروپایینسبتبهانتقالدانشوتکنولوژی
روز دنیا اقدام و با ارائه خدمات پس از فروش مناسب توانست به تامین کننده پکیج های خنک کننده Inroom
مخصوص مراکز حساس در کشور تبدیل شده و با داشتن بخش  ،R&Dمحصوالت تولیدی خود را متناسب با نیاز
کارفرما و شرایط فیزیکی مراکز و رعایت استانداردهای بین المللی  ،سفارش سازی نماید .

تکنولوژی های به کار رفته در دستگاه های خنک کننده : Inroom
مبرد  R410یا R407C
استفاده از کمپرسور های اسکرال
شیر انبساط الکترونیکی
EC Motor
شیر های سه طرفه و دو طرفه بدون افت فشار ( PIVVدر نوع آب خنک)
رطوبت ساز از نوع التراسونیک یا بخار گرم
Touch Screen Keyboard and Display
استفاده از فن های بکوارد
با توجه به پیشرفت تکنولوژی و رشد روز افزون توان سروها و بحث وجود انباشت گرمایی در مراکز
داده همچنین به وجود آمدن پدیده  Hot Spotدر بخش هایی از دیتا سنتر که باعث تجمیع بار
حرارتی در آن قسمت می گردید و از طرف دیگر سیستم های خنک کننده  Inroomقادر به
تامین و جمع آوری این مقدار از گرما و تولید برودت الزم نبودند ،شرکت توان سرما پس از تحقیق
و مطالعه گسترده در خصوص سیستم های خنک کننده مورد استفاده در سایر مراکز جهانی و
تجارب آنها ،با اتکا به توان فنی و تخصصی پرسنل خود ،توانست تکنولوژی تولید اینروهای صنعتی
مبرد آب خنک را در سال  1390بومی سازی کرده و پس از تولید انبوه این مدل از دستگاه ها،
تعدادی از مراکز داده در کشور را به این محصول مجهز نماید.

اس�تفاده از تکنولوژی روز دنیا همواره اولویت نخس�ت گروه توان سرما در تولید و ارائه
راهکارهای سیس�تم های خنککنن�ده مراکز داده بوده و از همی�ن رو این گروه پس از
تحقیقات گس�ترده  ،در س�ال  1397و با همکاری یکی از کمپانی های اروپایی اقدام به
طراحی  ،مشابه سازی و تولید اینروهای صنعتی با مبرد گاز ( )Dx Inrowنمود که این
مدل دس�تگاهها جهت متعادل س�ازی بار برودتی و صرفه جوی�ی در مصرف انرژی (که
همواره در مراکز داده چالش بر انگیز بوده است) از اینورتر برای کنترل دور کمپرسورها
اس�تفاده ش�د  .این مدل از محصوالت این گروه با توجه به نیاز کارفرما در توان و ابعاد
مورد نیاز سفارشی سازی شده است  .همچنین این گروه توانسته پس از بومی سازی و
تولید کنترل های پیشرفته ،از آنها در کنار برندهای مطرحی مثل  Siemensو  Carelدر
دستگاه های خود استفاده نماید .

تکنولوژی های به کار رفته در دستگاه های خنک کننده : Inrow
مبرد R410
استفاده از کمپرسور های اسکرال
شیر انبساط الکترونیکی
شیر های سه طرفه و دو طرفه بدون افت فشار ( PIVVدر نوع آب خنک)
رطوبت ساز از نوع التراسونیک
EC Motor
استفاده از اینورتر جهت صرفه جویی در انرژی
دقت و قابل اعتماد بودن
ضریب بهره وری باال
م��دل ه��ای متنوع در دو ظرفیت  20و  ( 40مبرد گاز ) و س��ه ظرفی��ت  36 ، 17و 60
کیلووات (مبرد آب)
کاهش مصرف انرژی
ابعاد کوچک
سیستم کنترل هوشمند
قابلیت کنترل و مانیتورینگ تحت شبکه
باردهی باال
و سازگار با محیط زیست می باشد.
استفاده از فن های رادیال جهت تامین  CFMباالتر (در نوع آب خنک)

ارتباط مستقيم با پيشتازان صنعت مرکز داده و داشتن تجربه اي بيش از  30سال در زمینه طراحي و تولید سیستمهای
خنک کننده مراکز حس��اس به عنوان اركان اصلي ارائه خدمات به مش��تريان و رفع نیاز بس��یاری از سازمان ها با ارائه
راهكارهاي كامل و ديدي وسیع بر خواسته های آنها  ،همواره از اولویت های این گروه بوده است.
پیشرفت و توسعه صنعتی کشور  ،توسعه محصوالت تولید داخل با کیفیت باال و احساس مسئولیت در فرآیند طراحی و
ارائه راهکار و پشتیبانی مراکز حساس جزو اهداف اصلی این گروه بوده و از همین رو در چشم انداز خود امیدوار است که
بتواند با رفع تحریم ها و ایجاد شرایط مناسب برنامه خود جهت حضور در عرصه منطقه ای و صادرات به سایر کشورها را
عملیاتی کرده و به رشد و تعالی کاالی ایرانی در سطح منطقه اعتبار بخشد.
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Hamrahe Aval to Start Launch of 5G This Year
Hamrahe Aval (Mobile Company of Iran, MCI) has
started commissioning 5G since the beginning of the
current year (started March 2020 ,21) and will be put
into operation by yearend (to end March 2021 ,20).
The Director-General of Hamrahe Aval (Mobile Company
of Iran, MCI) revealed the program of this operator for
offering 5G technology of mobile phone.
5G program of MCI has started with utmost power and
pilot project has been made according to the scheduled
program and will soon be put into operation.
Building of Hamrahe Aval and four other points have
been appointed as candidate location including Milad
Tower, Ministry of Communications and Information
Technology (ICT), Book Garden, and Tehran University of
Shahid Beheshti University, the director-general added.

Gaming Boom in Pandemic Times

Technology Projects Worth Over 17$m Launched in Four Provinces

An innovation factory, launched in Mashhad, Khorasan
Razavi, will gather startups, knowledge-based companies
and accelerators in a small-scale ecosystem and devise
smart solutions for industries and businesses.
President Hassan Rouhani launched several technology
development projects worth 4.52 trillion rials (17.65$

million) to create 7,150 jobs.
President Rouhani inaugurated the projects in Khorasan
Razavi, Fars, Kermanshah and Alborz provinces via
videoconference, the Vice Presidential Office for Science
and Technology reported on its website Isti.ir.
The first center coming on stream is an innovation factory
in the shrine city of Mashhad, the provincial center of
Khorasan Razavi. The factory will gather startups,
knowledge-based companies and accelerators in a
small-scale ecosystem and devise smart solutions for
industries and businesses.
Located near Ferdowsi University, the innovation center
with two industrial units is spread over 3.7 hectares.
“An abandoned soft drinks factory has been repurposed
and retrofitted. The factory offers shared workspace,
laboratory, innovation rooms for children, training hall,
amphitheater, content development class, network
development service center and a café,” Vice President for
Science and Technology Sorena Sattari said at the event.

www.4Gnews.ir

The survey showed 15 companies supported by the
foundation are registered as knowledge-based and 13
are recorded as “creative teams”.
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Close to 550 game companies are active in Iran but
with the inclusion of smaller players, such as university
student teams, the number will exceed 1,000.
Iran’s game industry is growing at a more rapid
pace, which has been attested by a comprehensive
survey conducted by Iran Computer and Videogames
Foundation.
The foundation’s survey showed close to 550 game
companies are active in Iran but with the inclusion of
smaller players, such as university student teams, the
number will exceed 1,000.
The capital city of Tehran boasts 21 game companies
followed by Isfahan with 11, Khorasan Razavi with seven
and Qom with six companies. Based on the data, 42
game companies have received support from the
foundation, which has hired 283 full-time and 133
part-time employees by June 2020 ,20.
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Tehran joins global program of sustainable smart cities
Tehran has joined the “United for Smart Sustainable
Cities” (U4SSC) program to expand international
interactions and cooperation within the framework of
the Smart Tehran Program.
U4SSC is a UN initiative coordinated by ITU, UNECE,
and UN-Habitat, and supported by CBD, ECLAC, FAO,
UNDP, UNECA, UNESCO, UNEP, UNEP-FI, UNFCCC,
UNIDO, UNOP, UNU-EGOV, UN-Women, and WMO
to achieve Sustainable Development Goal 11: “Make
cities and human settlements inclusive, safe, resilient
and sustainable”. U4SSC serves as the global platform
to advocate for public policy and to encourage the use
of ICTs to facilitate and ease the transition to smart
sustainable cities.
The U4SSC developed a set of international key
performance indicators (KPIs) for Smart Sustainable
Cities (SSC) to establish the criteria to evaluate ICT´s
contributions in making cities smarter and more
sustainable, and to provide cities with the means for
self-assessment in order to achieve the sustainable
development goals (SDGs).
Planned by Tehran Municipality,
«Smart Tehran
,
Program», determines Tehran s path to getting smart
by defining the affiliated projects. The program was
admired at the Smart City Expo World Congress in
Barcelona, in November 2019.

www.4Gnews.ir

Electronic protection comes to Golestan National Park
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Golestan, the oldest national park in Iran, is struggling
with environmental issues such as wildfire, so the
Department of Environment (DOE) with the help of
the Ministry of Communications, is trying to promote
electronic protection through technological advances.
The national park is a unique refuge for wildlife that has
been facing problems in recent years due to man-made
damages.
Stretched
, to 87,402 hectares, it is home to one-seventh
of Iran s plant
, species, one-third of all birds, and half of
the country s mammals, hosting 1,350 plant species and
302 wildlife species. It has been listed as one of the top
fifty ecosystems on the UNESCO World Heritage List in
1930.
In January 2019, the DOE and the ICT have inked a

memorandum of understanding (MOU) to contain
natural disasters such as wildfires using modern
technologies in Golestan National Park, northern Iran.
As per the MOU, such projects aiming at achieving
environmental goals and sustainable development
along with early detection and warning of natural
disasters using modern technology will be implemented
nationwide.
A project will be piloted in Golestan national park in
the northern province of Golestan, using technological
advances for the early detection of wildfire and floods.
Golestan National Park is facing the danger of wildfires
every year, the agreement using Techs, IoT, and satellite
imagery will prevent and fight wildfire; which is done by
70 percent.

