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سرمقاله
نسیم توکل
عضو اتاق بازرگانی تهران

نتایج جوانگرایی و حضور مدیران تازه نفس در وزارت ارتباطات چه بود؟
جمعیت جوان یكی از مولفههای اصلی توسعه اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی در جوامع به شمار میروند که نقش حیاتی و موثری در رشد و پیشرفت یک كشور ایفا
میكنند .از این رو ،استفاده از جوانان در نقشهای مهم از تصمیمگیری تا امور اجرایی میتواند حرکت و سرعت را به علت ویژگی «فعال و مولد بودن» در بخشهای
مختلف افزایش دهد.در سالهای اخیر که موضوع کسبوکارهای فناورانه و نوآوری در اقتصاد جایگاه بیشتری در دیدگاه سیاستمداران پیدا کرده است ضرورت استفاده
از جوانان در جایگا ه مدیریتی نمود بیشتری یافته و در واقع ،بدون حضور آنها و نقش گرفتن در این مسیر انجام کار دور از ذهن مینماید.

چراغ اول
یکی از نخستین اقدامات در استفاده از جوانان ،قرار گرفتن یک جوان به عنوان وزیر
در کابینه دولت بود .این اقدام که در ابتدا با انتقادهایی همراه بود در ادامه و مشاهده
فعالیتهای وی ،بیشتر زیر ذرهبین قرار گرفت .استارتآپها و کسبوکارهای نوین
یکی از برنامههایی بود که در دولت دهم پیشنهاد و پیگیری شد که با اقدامات وزارت
ارتباطات سرعت بیش��تری گرفت تا آنجا که در سال  1397و براساس اعالم معاون
علمی و فناوری رییسجمهوری بالغ بر 4300شرکت دانش بنیان و بیش از  6هزار
استارتاپ بیش از  90هزار میلیارد تومان درآمد کسب کردند.
این برنامه بدون تالش و حضور جوانان ،سرنوشتی نامعلوم داشت .در واقع ،دانشگاه و
فارغ التحصیالن آن بزرگترین پتانسیل و نقش را در ارزش آفرینی و حل معضالت
کسبوکارهای نوین ایفا کردند و رشد شتابان کسبوکارهای دانشبنیان و استارتاپی،
رونق زیستبوم کارآفرینی و نوآوری بازتابی از میدان دادن به جوانان و استفاده از آنان
در جایگاه درست بود.
در واق��ع صرفنظر از دیگر اقدام��ات ضعیف و انتقاداتی که میتوان داش��ت ،اگر بنا
باش��د ن��ور را بر یکی از اقدامات مثب��ت دولت دهم و یازده��م بتابانیم همین رونق
کسبوکارهای نوین و استفاده از یک فرد جوان در رأس کار است .ایران امروز دارای
یکی از زیس��تبومهای فعال و رو به رش��د کارآفرینی و نوآوری است؛ این محیط با
تغییر رویکرد و توجه جامعه به اقتصاد دانشبنیان به ویژه دانشگاهها به عنوان مبدأ
این حرکت ،انرژی تازهای در جامعه و اقتصاد ایران به وجود آورد.
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پایان آقازاده بازی؟
با این همه ،ما منتظر هس��تیم که وزیر ارتباطات پیش از پایان کار خود در این نهاد
به عن��وان جوانترین عضو دولت یازدهم ،نتایج عملکرد خود را به صورت عمومی و
شفاف بیان کند .در سالهای اخیر و بعد از انقالب اسالمی ما عمدتاً تعداد بسیار کمی
وزرای جوان داشتیم.
از این رو ،تصمیمهای آذری جهرمی بیشتر مورد توجه بود به ویژه آنکه بدون رعایت
سلسله مراتب سنی هم وزیر شده بود.
یکی از کارهای مثبت وزیر جوان این بود که بسیاری از مدیران خود را از میان افراد
جوان انتخاب کرد و از همه مهمتر اینکه حول و حوش مدیران ارشد ،قشر جوانی را
به عنوان مدیران میانی قرار داد و برای آنها هم مشاوران گستردهای در حوزه جوانان
انتخاب کرد.
بس��یاری از وزرای دیگر با این ش��یوه که وزیر جوان و همفکران ایش��ان در وزارت
ارتباطات داشتند سعی کردند کار مشابهی را انجام دهند اما در عمل نتوانستند حتی
فرد مورد نظر را انتخاب کنند.
به این دلیل که هر بار به س��وی انتخاب این دست افراد میرفتند در وزارتخانههای
مختلف آنقدر نفرات دیگر از مجامع مختلف خصوصی و دولتی به صورت سفارشی و
آقازادههای اختصاصی به آن ها معرفی می شدند که این ایده یا عمدتاً انجام نشد و
یا خیلی زود از بین رفت.
از دیگر اقدامات آذری جهرمی میتوان به این موضوع اشاره کرد که بر خالف بسیاری
از وزارتخانهها که جمعیت جوانان موجود در آن ،فرزندان آقایان سفارش شده بودند
تعداد آنه��ا در وزارت ارتباطات خیلی کم بود؛ هر چند ش��اخصهای انتخابی این
جوانان هم مش��خص نبود که بر چه اساس��ی به عنوان معاون یا در حوزه مش��اوران
قرار گرفتهاند .به هر حال ،آن چیزی که روش��ن بود آقازاده بازی به ش��دت کاهش
یافته بود.

ضرورت گزارش اقدامات
اکنون ،به نظر میرسد وقت آن رسیده که وزیر از تجربه خود در جوانگرایی گزارش
دهد و ببیند تغییر و تحولی که با اصول مدیریتی مد نظر خود در وزارتخانه و مدیران
به وجود آورد چه نتایجی را با توجه به قرار داش��تن در عصر دیجیتال و گس��ترش
ارتباطات برای این نهاد دولتی به بار نش��اند و اگر مدیران با تجربهای به جای آنها
انتخاب میشدند ،چه تفاوتهایی به وجود میآمد؟
آذری جهرم��ی در جایی گفته ب��ود «کاری که م��ا در وزارت ارتباطات آغاز کردیم،
نگارش تاریخ ش��فاهی بود .به این ترتیب که ما از تمام صاحب نظران این حوزه که
تجربه زیادی داش��تند دعوت به عمل آوردیم و تجربه ش��ان را مکتوب کردیم تا این
تجربیات در اختیار جوان ترها قرار گیرد .در کنار مکتوب کردن تاریخ ،یک ش��ورای
مش��ورتی برای استفاده از نظریات این افراد تش��کیل دادیم ».ارائه نتایج این طرح و
آث��اری که بر فرآیند تصمیمگیری و عملکرد مدیران جوان وزارت ارتباطات داش��ته
بسیار ضروری است و به نظر میرسد وزیر جوان برای اثرگذاری بر اقدامات همکاران
خود در آینده باید گزارش کاملی از این دست برنامهها ارائه کند .این مساله عالوه بر
تاثیر در جامعه و اقناع افکار عمومی ،میزان امیدواری به حضور دیگر مدیران جوان در
رأس کار را افزایش خواهد داد.
کالم آخر...
در آخ��ر ،با اینکه میدانیم بس��یاری از وزارتخانههای م��ا نهادهایی بودند که حتی
نمیتوانیم برنامه عملی در چهار سال گذشته از آنها ببینیم یا معاونتهایی داریم که
ی ندارند و با توجه به شیوع کرونا در دو سال گذشته حتی نمیتوانند گزارش
گزارش 
ً
ش��رکت در نمایشگاه ،س��مینار و ...را به برنامه خود اضافه کنند و عمال کاری انجام
ندادهاند اما وزارت ارتباطات در یک س��ری از برنامهها میخواست پیشروی کند و تا
حدی موفق بود و در برخی نیز شکست خورد.
در بعضی معاونتها کارهای گس��تردهتری انجام شد و در مجموع اگر بخواهیم پنج
وزارتخانه موفق را در مقایس��ه با دیگر وزارتخانهها مقایس��ه کنیم ،به نظر من وزارت
ارتباطات در جایگاه سوم قرار میگیرد.
همچنین باید اش��اره کنم که دوست دارم حاصل این جوانگرایی را ببینیم و دریابیم
که حضور جوان��ان در وزارت ارتباطات در برنامه گرایی و عملگرایی تأثیرگذار بوده
است؟
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مسیر شکوفایی اقتصاد دنیا ،امروز با تمرکز بر اقتصاد دیجیتال حاصل می شود .اکنون
اقتصاد دیجیتال بهعنوان یک الزام فراگیر در همه جهان مطرح اس��ت و الزمه آن توجه
به اکوسیستم مربوطه و تسهیل فرایندهای درگیر آن است واگرچه  ICTبه عنوان هسته
آن مطرح شده اما تحول دیجیتال به اقتصاد دیجیتال شده همه صنایع دیگر هم رسوخ
کرده است.
در حالی که شرکتهای فناوری محور در صدر اقتصاد جهانی قرار دارند ،سهم فروش بخش
فاوا از  ۵۰۰ش��رکت برتر کش��ور براساس آخرین اطالعات منتشر شده از سوی سازمان
مدیریت صنعتی فقط ۶درصد بوده است که نشاندهنده اثرات مستمر اتکای اقتصاد ایران
به صادرات نفت و فرآوردههای آن است که باعث شده همواره نفت و اقتصاد وابستـــه به
آن در تحوالت سیاسی ،اقتصــادی و اجتماعی کشــور نقشی مهمتر از سایر صنایع را ایفا
کنند و ما همچنــان در مسیر گذشتــه گام برمیداریــم!
دستیابی به اقتصاد دیجیتال نیاز به زیرساخت هایی از نوع خود دارد وقطعا هرگونه تالش
وهمتی بدون توجه به این زیرساختها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید ،زیرساخت هایی نه
فقط از نوع سخت افزار بلکه مجموعه ای از زیرساخت های سخت ونرم تحت عنوان تحول
دیجیتال که قرار است سازوکاری نو و تحوالتی بنیادی در همه بخش ها را به همراه داشته
باشد .اینجاست که به نقش کلیدی وزیر و وزارت ارتباطات در دولت آینده میرسیم؛ به
عبارت دیگر وزارت ارتباطات در دولت آتی تنها مسئولیت توسعه و مدیریت صنعت ICT
کشور را عهده دار نیست ،بلکه انتظار می رود به نوعی تسهیل گر و هدایتگر توسعه همه
صنایع و حوزه ها در راستای اقتصاد دیجیتال باشد.
تحول دیجیتال یک پروژه ملی نیست که در یک یا چند وزارت خانه اجرایی شود بلکه
یک اولویت ملی و چوب جادویی برای عبور از اقتصـاد زمین گیرس��نتــی به دنیــای
فرصــت ها در اقتصاد دیجیتال است ولذا یک رهبری قوی نیاز دارد تا همانند یک رهبر
ارکستر تالش های بخشهای مختلف صنعت ،آموزش ،بهداشت ،کشاورزی و ....را برای
دستیابی به اهداف بلند هماهنگ کند و در کنار هماهنگی حوزه های بیرون وزارتخانه ،در
درون صنعت ارتباطات و فناوری اطالعات زیرساخت های فنی الزم را هم در سطح کالن
مدیریت کرده وبا بکار گیری ظرفیت های بخش خصوصی ریلهای مسیر توسعه اقتصادی
را درست و بههنگام بچیند .با این اوصاف آنچه از وزیر ارتباطات آتی انتظار می رود بیش
از اقدامات تخصصی ،مقبولیت و توانمندی ایجاد هماهنگی در دولت و ارتباطات گسترده
فراجناحیاست.
یکی از مصادیق این بحث لزوم برداشتن گام جدی به سمت دولت هوشمند است که به
شدت نیازمند همراهی بدنه وزارت خانه و بخش خصوصی از درون صنعت ICTوهمگامی
با همه وزارت خانه ها در اجراست؛ چرا که تحول دیجیتال در بدنه دولت الزمه و پیشران
تحول دیجیتال درسطح ملی وبه تبع آن ارزش آفرینی در اقتصاد دیجیتال است.
بسیج توانمندی های بخش خصوصی صنعت  ICTدر این برهه زمانی اهمیتی حیاتی
دارد  ،زی��را به ناچارو با روندهای جهانی بخش هایی از پروژههای تحول دیجیتال انجام
خواهد ش��د واگر این هماهنگی در بکار گیری و هدایت بخش خصوصی وجود نداشته
باشد ارزش افزوده اقتصادی و اشتغال ایجاد شده را تقدیم شرکت های برون مرزی خواهیم
کرد.
توقعاتی که از وزیر و وزارت ارتباطات دولت آتی در تسهیل گری ،ایجاد انسجام و دستیابی
به اهداف بلند اقتصاد دیجیتال می رود ،شاید در قالب تحوالت ساختاری وزارت خانه و
ایجاد یک معاونت جدید که مسئولیت مستقیم هدایت نقشه راه تحول دیجیتال را در
دست گرفته و شاخص های مشخصی برای توسعه اقتصاد دیجیتال را با همکاری سایر
وزارت خانه ها دنبال کند محقق ش��ود و بتوان��د راهکاری اجرایی برای ایفای این نقش
کلیدیباشد.

همواره شاهد هستیم که بین گزارشهای بخش صنعت ،دستگاه های اجرایی و نهادهای
نظارتی تفاوت آمار و اطالعات برای بومی سازی شبکه ملی اطالعات وجود دارد.
بومی سازی از منظر بخش تحقیق و تولید به مفهوم دستیابی به فناوری تجهیزات و نرم
افزارهای مورد نیاز در شبکه ملی اطالعات است واز نگاه دستگاه های نظارتی مرتبط با
شبکه ملی اطالعات ،بومی سازی به مفهوم میزان بکارگیری تجهیزات و نرم افزارهای
داخلی در شبکه های ارتباطی و فناوری اطالعات می باشد.
طبیعی است که فاصله زمانی بین ایجاد فناوری و بکار گیری آن وجود داشته باشد ،ولی
باید تالش شود که این زمان به حداقل ممکن برسد.
وقتی این وقفه ها به دالیلی طوالنی می شود و آمارهای مربوط به بومی سازی شبکه
ملی اطالعات از کمیت خوبی برخوردار نیست ،به ناچار متولیان امر اجرا متوسل به اعال م
گزارشهای مربوط به پیشرفت دستاوردها و تولیدات بومی میشوند که هنوز در شبکه
بکارگرفته نشده است.
اینجاس��ت که دستگاه های نظارتی ،میزان پیش��رفت بومی سازی اظهارشده را تایید
نمیکنند.
در بررس��ی علت وجود فاصله زمانی زیاد بین ایجاد فناوری بومی تا مصــرف آن ،بـه
علت های زیر میرسیم.
 -۱عدم باور جدی برخی از مجریان به پتانسیل های داخلی و عیب جویی بجای تالش
برای تکامل و رفع ایرادات احتمالی،
 -۲ضعف آزمایشگاه ها و محیط های تست مصنوعی و همچنین آزمایشات میدانی،
 -۳کمب��ود دان��ش و تخص��ص در برخ��ی از مجری��ان ب��رای تعامل ب��ا محققان و
تولیدکنندگان،
 -۴ریسک پذیری پائین در بعضی از کاربران که ترجیح آنها تکیه به برندهای مطمئن
خارجی است تا قبول مسئولیت برای استفاده از محصوالت نوپا،
 -۵کمبودهایی در واحدهای بازاریابی و برندس��ازی در برخی از واحدهای مهندسی و
تولیدی،
 -۶طوالنی شدن زمان برخی از مناقصات و مبادله قراردادها ،واریز پیش پرداختها و
ضعف در تعامالت بین کارفرمایان و پیمانکاران،
 -۷عدم آش��نایی برخی از تولیدکنندگان داخلی به کس��ب و کارهای از نوع  B2Cبا
توجه به تجارب قبلی آنان که بیش��تر بهصورت  B2Bو با مش��تریان محدود و خاص
بوده است.
سندیکای صنعت مخابرات ایران  ،مراکز تحقیق و توسعه و واحدهای تولیدی که تاکنون
عزم خود را صرف امور فنی نموده اند تا اثبات توان را از منظر فنی داشته باشند ،اکنون
به اهمیت ش��ناخت بازار ،بازارسنجی ،بازاریابی ،بازار گرمی ،توزیع ،پشتیبانی و برند
سازی پی برده اند.
این مش��کل زمانی خودش را نشان داد که صاحبان صنایع داخلی حوزه فعالیت خود
را از مخابرات به  ICTارتقا دادند و به جهت تنوع تولیدات با مشتریان جدیدی مواجه
شدند که روحیات و سلیقه های متفاوتی دارند و از طرفی هم این مشتریان شناخت و
اطمینان کافی نسبت به تولیدکنندگان نداشتند.
به هر صورت کار در فضای گسترده تر و مواجه شدن با فناوری های پیشرفته ،سازوکار
و فرآیندهای مناسب خود را نیاز دارد.
به این منظور سندیکای صنعت مخابرات ایران در اهداف کالن برای سال  ۱۴۰۰رفع این
کمبودها را به عنوان معظل درونی خود به عنوان موانع تولید تلقی کرده و با مشارکت و
هماهنگی شرکتهای عضو برای تقویت این بخش از کار در کنار توسعه فناوری خواهد
پرداخت.
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لزوم هدایت نقشه راه تحول دیجیتال توسط
معاونتی مستقل در وزارت ارتباطات دولت آتی

تفاوت بین بومی شوی تجهیزات
با بومی سازی شبکه ملی اطالعات

تحلیل ماه
دکتراسماعیلثنایی
نایبرئیساتحادیهصادرکنندگان
صنعتمخابراتایران

آیا دولت آتی به تحول دیجیتال رو میآورد؟
نایب رییس اتحادیه صنعت مخابرات ایران ،گفت :یکی از س�رفصلهای بس�یار مهم در دولت آینده که پس از س�ال  1400و همچنین  2021میالدی ،فعالیت خود را
آغ�از خواه�د نمود،تمامی زمینه های مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات و از آن باالتر ،مباحث مرتبط در محور تحول دیجیتال و ورود به عرصههای خالقیت و
نوآوری است.
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بهزودی شاهد تغییرات قابل توجهی در دولت و نظام اجرایی کشور خواهیم بود .فارغ
از تغییرات پدید آمده در جناح سیاسی ،شروع کار یک تیم تازه نفس و با انگیزه که
از تجارب دولتهای قبلی نیز بهره مند می باشد ،نوید تغییرات مثبت و رو به جلو را
در دیدگاهها ،راهبردها ،برنامه ها و نهایتاً عملکرد نمایان می س��ازد .بدیهی است در
کلیه عرصه های سیاست ،ارتباطات بین المللی ،تجارت ،صنعت ،کشاورزی ،خدمات،
آموزش ،بهداشت ،فرهنگ و  ...شاهد تغییرات انشاا ...رو به رشدی خواهیم بود.
یکی از س��رفصلهای بس��یار مهم در دولت آینده که پس از سال  1400شمسی و
همچنین  2021میالدی ،فعالیت خود را آغاز خواهد نمود ،همه زمینههای مرتبط با
فناوری اطالعات و ارتباطات و از آن باالتر مباحث مرتبط در محور تحول دیجیتال و
ورود به عرصه های خالقیت و نوآوری است.
در دنیای امروز ،ضرورت نیل کس��ب و کارهای بزرگ ،متوس��ط و حتی کوچک ،به
تحول دیجیتال الزم اما کافی نیس��ت ،بلکه نظام هر کشور و طبعاً سیستم اجرائی و
قوه مجریه در راس آن باید خود را به این مهم تجهیز نموده و دیدگاهها و راهکارهای
کالن خود را در این راستا بچیند.
این نگرش صرفاً در قالب یک وزارتخانه (وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات) خالصه
نشده ،بلکه دیدگاهی است که روابط خارجی ،صنعت ،کشاورزی ،بازرگانی ،آموزش و
بهداشت و  ...را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
ب��ا این اف��ق واالی تحول دیجیتال ،طرحی نو میبایس��ت درانداخت و لذا وزارتخانه
مرتبط  ،دیگر به موازات سایر وزارتخانهها ،صرفاً به موضوعات تحت مسئولیت خود
(تلفن ثابت و همراه ،زیرساخت فیبر ،ارتباطات ماهواره ای ،شبکههای مطمئن و امن
ارتباطی و  )...نمی بایست بپردازد و عالوه بر پیاده سازی شبکه های ملی اطالعاتی
و خدماتی داخلی و دولت الکترونیک ،در کنار سایر وزارتخانه ها و دوائر به تعریف و
پیاده سازی تحول دیجیتال در آن سازمان ها همکاری نموده و بسوی دولت همراه و
سپس دولت هوشمند گام بردارد.
اگر وظایف وزارتخانه با تعریف جدید را مرور کنیم ،بار بسیار سنگینی به آن وزارتخانه
اضافه میشود و لذا پیشنهادات ذیل را برای شرح وظایف آن وزارتخانه و از آن مهمتر،
ویژگیهای وزیر آتی ارائه مینماییم:
 -1وزیر محترم آتی بیشتر از آنکه فردی علمی و یا استاد و پروفسور دانشگاه باشد،
می بایست فردی کار آزموده ،مدیر و از همه مهمتر آشنا به تحول دیجیتال و طبعاً

مسلط به اقتصاد دیجیتال باشد .این وزیر محترم نه تنها مسئول اداره وزارتخانه خود
است ،بلکه در خدمت سایر دوائر دولتی جهت تعریف و ارتقا فرهنگ تحول دیجیتال
و پیاده سازی آن خواهد بود.
 -2وزارتخانه جدید با توجه به تمرکز بر تحول دیجیتال در خود و سایر دوائر دولتی و
تعریف مجدد شرح وظایف ،دیگر بار سازمان تنظیم مقررات رادیوئی (رگوالتوری) این
حوزه را بدوش نباید بکشد .در واقع در تمامی کشورهای پیشرفته جهان ،رگوالتوری،
کامال مس��تقل بوده و تحت نظر رئیس جمهور محترم فعالیت خواهد داش��ت و اگر
جایگاه آن کماکان در وزارت  ICTباشد ،انتخاب مدیر را رئیس جمهور و با حکم خود
تنفیظ می نماید .در واقع رگوالتوری می بایست به اختالفات حقوقی دوائر بپردازد و
اگر تحت نظر وزارت  ICTباشد ،طبعاً بیطرفی مورد نظر بدست نخواهد آمد.
 -3با عنایت به محورهای مهمی همچون خالقیت ،نوآوری و حمایت از شرکتهای
دانش بنیان و  ، ...ادغام آن وزارت با معاونت علمی و فن آوری ،ضمن بهینه س��ازی
ساختار دولت ،راندمان حمایتی را بسیار افزایش خواهد داد.
 -4تشکیل معاونت تحول دیجیتال در آن وزارت که نقش مهمی را در چهار سال آتی
ایفا می نماید بس��یار حائز اهمیت است و به این معاونت ضمن تشکیل کمیته های
مختلف (صنعت ،تجارت ،کشاورزی ،بهداشت ،آموزش  ،) ...توصیه میشود که از طیف
گسترده متخصصان بخش خصوصی استفاده نموده و با همراهی آنها ،وظیفه سنگین
و مهم تزریق خون دیجیتالی در دوائر دولتی را راهبری نماید.
 -5در اوایل این چهار س��ال ،امید اس��ت تحریم های ظالمانه برچیده ش��ده و یا به
حداقل خود برس��د تا کشور عزیزمان بتواند در کلیه عرصه ها ،عقب ماندگی خود را
جبران نماید .در آن صورت پیشنهاد میگردد با توجه به گشایش در ارتباطات بین
المللی و حضور ش��رکتهای بزرگ و متوس��ط در صنعت « ،ICTمعاونت ارتباطات
بین الملل و انتقال تکنولوژی» نیز جهت سامان دهی و تنظیم بازار ،تشکیل گردد تا
ضم��ن برخورداری از فن آوریهای نوین و تجارب کمپانیهای چند ملیتی بزرگ و
متوسط ،از شرکتهای داخلی (تحقیق و توسعه ،تولید ،مشاورت ،پیمانکاری ،خدمات،
آموزش )...که در دوران سخت تحریم کماکان سرپا مانده اند حمایت کامل شود.
این معاونت بخصوص در تفاهم نامه  25س��اله با چین می تواند نقش بس��زایی ایفا
نماید تا تجارب تلخ گذش��ته تکرار نشده و ضمن اس��تقبال از فن آوریها و تجارب
کمپانیهای چینی ،شرکتهای داخلی نه تنها نابود نشده ،بلکه در آستانه این تفاهم
نامه ،هر یک و در عرصه های فعالیت خود رشد نمایند.

یک گام
به جلو

توسع ه فضای مجازی ،راه حل رفع بسیاری از مفاسد امروز در جامعه است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،گفت :در عصر ارتباطات محدود کردن راهگشا نیست
چرا که هدف ،ایجاد پیشرفت در جهت رسیدن به کمال است و تاکید داریم برای مرزبانی

از ارزشهای نظام و انقالب باید خودمان را تجهیز کنیم و به پیش برویم نه این که در برابر
دشمن عقب بنشینیم.مهندس محمدجواد آذری جهرمی ،در آیین بهرهبرداری و جشن
دسترسی تمام روستاهای استان یزد به اینترنت پرسرعت و شبکه ملی اطالعات ،با بیان این
که وظیف ه وزارت ارتباطات توسعه و فراهم کردن ابزارهای ارتباطی در کشور است ،وظیفه
روشنگری و تولید محتوا در بستر فضای مجازی را مربوط به دیگر بخشها خواند و گفت:
نباید کمکاری و کاستیهای این بخشها بهانهای برای عقب نشستن از پیشرفت در عرصه
تکنولوژیهای ارتباطاتی باشد.وی تنها راه هدایت و از بین بردن جهالت را روشنگری و
ترویج کالم حق دانست و با تاکید بر این که قطعاً رعایت حدود در هر حوزهای الزامیست،
گفت :در عصر ارتباطات محدود کردن راهگشا نیست چرا که هدف ،ایجاد پیشرفت در
جهت رسیدن به کمال است و تاکید داریم برای مرزبانی از ارزشهای نظام و انقالب باید
خودمان را تجهیز کنیم و به پیش برویم نه این که در برابر دشمن عقب بنشینیم.وی با بیان
این که آینده اقتصاد دنیا ،اقتصاد فضای مجازی است ،راه حل رفع بسیاری از مفاسد امروز
در جامعه را نیز توسعه فضای مجازی دانست.

پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد باعث حمایت صاحبان ایده و فناوری شدهاند

باید مرزها با مردم برداش��ته ش��ود و پارکها بیشتر از گذشته در زمینه عمومیسازی
فناوری تالش کنند.رئیس صندوق نوآوری و ش��کوفایی در بخش دیگری از س��خنان
خود ،به تشریح نظام تامین مالی زیس��تبوم نوآوری کشور پرداخت و گفت :صندوق
نوآوری و ش��کوفایی طبق قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان ،متولی حمایت از
شرکتهای دانش بنیان است و همراه با توسعه زیستبوم نوآوری در کشور ،نظام تامین
مالی نوآوری را تقویت کرده است .در نظام تامین مالی اکوسیستم نوآوری ،صندوقهای
پژوهش و فناوری ،بانکهای کشور و سازمان بورس اوراق بهادار با سرویسهای متنوع،
ما را همراهی میکنند.
دکتر وحدت در پایان خاطرنشان کرد :توسعه همکاریها میان صندوق نوآوری ،انجمن
پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد به عنوان دو بال توسعه شرکتهای دانش بنیان و
فناور ،در سالهای آینده باعث رشد و تجربه بیشتر در این حوزه خواهد شد.

اعالم آمادگی صندوق نوآوری جهت حمایت از ایرانیان خارج از کشور فعال در زمینههای دانشبنیان
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رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ،گفت :برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور که در زمینههای دانش
بنیان فعال هستند ،آمادهایم.در دیدار رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با معاون کنسولی ،مجلس و ایرانیان
وزارت امور خارجه ،دکتر علی وحدت ضمن تاکید بر آمادگی صندوق برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور
که در زمینههای دانش بنیان فعال هستند ،گزارشی از عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی در ارائه خدمات
و تسهیالت به اکوسیستم نوآوری کشور ارائه کرد.همچنین در این دیدار معاون وزارت امورخارجه کشورمان
با ارایه آماری از تعداد و تخصص عده زیادی از ایرانیان خارج کشور ،حمایت و استفاده از این تخصص دانش
بنیان ایرانیان فرهیخته و ایجاد پل ارتباطی و رفت و آمد این افراد به کشور را ضروری و موجب استحکام
ارتباط آنها با سرزمین مادری و فعال نمودن نسل جوان متفکر دانست.سید کاظم سجادی ،معاون کنسولی،
مجلس و ایرانیان وزارت امورخارجه نیز با اشاره به تعداد بیشماری از ایرانیان که در خارج از کشور حضور
دارند ،بر لزوم حمایت و استفاده از استعدادهای دانشبنیان ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد.
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رییس صندوق نوآوری و شکوفایی ،گفت :پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد باعث
شدند که صاحبان ایده و فناوری از جهات مختلف مورد حمایت قرار گیرند.
دکتر علی وحدت در آیین گشایش اولین کنفرانس ملی انجمن علمیپارکهای علم و
فناوری و مراکز رشد ایران بر لزوم شبکهسازی بین پارکهای علم وفناوری تاکید کرد و
گفت :پارکها در هر استانی که شکل گرفته مرکز رجوع هستههای فناور بوده است؛ بر
این اساس پارکها باید کاری کنند که محور شبکهسازی بین تمامیاجزای اکوسیستم
در منطقه ش��وند و جایگاه خود را ارتقاء دهند .به عبارت دیگر فعاالن اکوسیس��تم با
محوریت پارکها بتوانند تشریک مساعی کرده و اثربخشی فعالیت خود را افزایش دهند.
وحدت بر لزوم بهرهگیری از تجربیات مدیران پیش��ین پارکهای علم و فناوری تاکید
کرد و گفت :فعاالن با تجربه پارکهای علم و فناوری و مراکز رش��د که امروز در راس
تصمیمگیری نیستند تجربیاتی دارند که انجمن میتواند از ظرفیت آنها و تجربیاتشان
برای پیگیری امور ،رفع نیاز قانونی و تعامل با دستگاهها ،دولت ،مجلس و بخشهای دیگر
استفاده کند.وحدت در ادامه برای شتاب در رشد و توسعه اجزای این اکوسیستم چند
پیشنهاد مطرح کرد و گفت :پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد باید چند محور چون
نگاه به حوزههای جدید فناوری ،ارتقای جایگاه و شبکهسازی تمام اجزای اکوسیستم در
استان ،عدم ورود به رقابت با بخش خصوصی و مردمیسازی را مدنظر داشته باشند.
وی ادامه داد :زمانی صحبت از توسعه تکنولوژی در یک استان کار سختی بود ،بر همین
اس��اس دولت راس��ا در قالب پارکهای علم و فناوری ورود کرد اما امروز ش��رکتهای
مختلف فناوری و خصوصی در اس��تانها شکل گرفتهاند ،اما نباید با دید رقیب به این
مجموعهها نگاه کرد و پارکها و مراکز رشد نباید به رقابت با بخش خصوصی وارد شوند
و شبکهسازی و بکارگرفتن اجزای زیستبوم و عدم رقابت با بخش خصوصی را سرلوحه
کار خود قرار دهند و بهتر است نقش هماهنگی و تنظیمگری داشته باشند .همچنین

کنکاش
عاطفه ملکی

انتــظارات از وزیــر ارتباطات دولت بعــدی برای اصــالح،
بهبود و اقدام در بخشهای مختلف حـوز ه ICT
دکتر نس�یم توکل ،کارآفرین و عضو اتاق بازرگانی تهران در س�رمقاله ش�ماره پیشین ماهنامه نسل چهارم نوش�ت که این روزها به پایان کار دولت دوازدهم نزدیک
میش�ویم و مدت زمان مأموریت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات که یکی از جوانترین وزرای بعد از انقالب در ایران را به خود دید نیز به پایان می رس�د .اکنون،
فعاالن حوزه فناوری اطالعات از نفر بعدی که بر کرس�ی عمارت کاله فرنگی مینش�یند انتظاراتی دارند .خواستههایی که امید است وزیر آینده با حضور در جلسات
تشکلهای تخصصی ،فراکسیون  ICTاتاق بازرگانی ایران و انجمنهای بخش خصوصی شنوای آن باشد.
در همین راستا در کنکاش این شماره از ماهنامه نسل چهارم با صاحب نظران حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات پیرامون انتظارات از وزیر ارتباطات دولت بعدی برای
اصالح ،بهبود و اقدام در بخشهای مختلف حوز ه  ICTبه گفتوگو نشستیم که مشروح آن به استحضار میرسد.

وزیر ارتباطات بعدی برای توسع ه اقتصاد دانش بنیان و
اقتصاد دیجیتال برنامهای دقیق ارائه دهد
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عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی ،گفت :وزیر ارتباطات دولت بعدی باید به
صورت مشخص در حوز ه تکنولوژی در توسع ه اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال
کشور بر اساس توانمندیهای داخلی برنامهای دقیق ارائه دهد.
محمد حس��ن انتظاری ،عضو حقیقی ش��ورای عالی فضای مجازی گفت :وظایف و
مس��ائل زیادی بر عهد ه وزیر ارتباطات دولت آینده اس��ت ،تح��والت زیادی در این
حوزه در دنیا اتفاق افتاده اس��ت ،اما کشور ما از این تحوالت و استفاده از فرصتها
کم بهره مانده است.
این عضو شورای عالی فضای مجازی گفت :اولین مورد تحول در حوز ه خود وزارتخانه
اس��ت که نیازمند یک باز طراحی است ،زیرا وزارتخانه میبایست خود را با تحوالت
روز ،هم از نظر ساختار داخلی و هم از منظر سیاستها و مقررات هماهنگ کند.
وی در ادامه در مورد سایر اقدامات وزیر ارتباطات بعدی ،گفت :این اقدامات در رابطه
با شبک ه ملی اطالعات است که انتظارات در این بخش آنگونه که توقع میرفت تا
به امروز محقق نشده است.
بر طبق گزارش��اتی که از وزارتخانه در ارتباط با فضای مجازی دریافت ش��ده است،
زیرساخت شبک ه ملی اطالعات که زیرساخت فضای مجازی کشور است ،دچار تاخیر
است و وزیر دولت بعدی میبایست در مورد پیاده سازی کامل این طرح اقدام موثر
نماید .پیش��نهاد ما این است برای این پیادهس��ازی ،ساختاری مشخص ،در درون
وزارتخانه تعریف و ایجاد شود؛ به عبارت دیگر نباید به این مساله به عنوان یکی از
پروژههای داخلی وزارتخانه نگاه شود.
توس��عه حوز ه فن��اوری اطالعات و ارتباط��ات و افزایش

انتظ��اری با تاکید بر لزوم
توانمندیهای داخلی در این بخش ،گفت :ما اکنون در این حوزه بسیار عقب هستیم.
موقعیتهای بسیاری وجود داشت که تبدیل به فرصت نشد.

باید از فرصت توس��ع ه فضای مجازی اس��تفاده کرد که ف��ارغ التحصیالن توانمند
کامپیوتر و برق ،در داخل کش��ور مشغول به کار و فعالیت شوند و به سایر کشورها
مهاجرت نکنند .بنابراین توس��ع ه توانمندیهای داخلی در حوز ه فناوریهای روز و
نوین مانند هوش مصنوعی ،کالن دادهها و حوزههای س��ختافزاری باید جدیتر از
قبل دنبال شوند.
او خاطرنشان کرد :همچنین در حوز ه فضا نیز ما فرصتهای بسیاری برای بهرهبرداری
داریم که امید است دولت آینده از آن بهرهبرداری کند .فضا یکی از پیچیده ترین و
قوی ترین استانداردهای ساخت و پرتاب را دارد .به عنوان مثال در سالهای گذشته
هیچگاه ماهوارههای ما به درستی در مدار قرار نگرفتهاند که به علت رعایت نکردن
اس��تانداردها و روش مدیریتی خاص این تکنولوژی بوده اس��ت ،لذا چنانچه رعایت
استانداردهای این بخش در دستور کار قرار گیرند ،در باقی بخشهای مدیریتی حتی
مدیریت کالن کشور تغییراتی رخ خواهد داد.
وی در پای��ان پیرامون اولویتهای وزیر بعدی ارتباط��ات ،گفت :مورد اول در مورد
مدیریت وزارتخانه است که میبایست کامال تخصصی اداره شود و در حوز ه تحول،
برنامهای جامع و مدون داش��ته باش��د ،همچنین وزیر ارتباطات دولت آتی باید به
صورت مشخص در حوز ه تکنولوژی در توسع ه اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال
کشور بر اساس توانمندیهای داخلی برنامهای دقیق ارائه دهد.

وزیر ارتباطات آتی باید بر صنعت دیجیتال ،جامعه
دیجیتال و کاربران دنیای دیجیتال مسلط باشد

یک استاد دانشگاه ،معتقد است :برای تصدی پست وزارت ارتباطات در دولت بعدی،
نیاز است فردی آگاه به الگوهای فناوریهای نوین دیجیتال انتخاب شود و این فرد
نه تنها نباید از دنیای نوین واهمهای داش��ته باشد ،بلکه باید به این مقوله به عنوان
یک واقعیت برای تغییر و رشد نگاه کند.
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دکتر محس��ن گرامی گفت :در وهل ه اول باید توجه ایش��ان به وزارتخانه باشد و در
موضوعاتی که جامعه با آنها درگیر است ،از نیروهای متخصص استفاده کند.
وی خاطرنش��ان کرد :ما در حوزه فناوری کمی از دنیا عقبتر هس��تیم و نیاز است
در ارتباط ب��ا بعضی از موضوعات از جمله سیاس��تگذاری ،اولویتها و فناوریهای
نوین برنامهریزی داش��ته باشیم و صرفا در س��طح نامگذاری نباشد ،همچنین الزم
است که از نیرویهای متخصص استفاده شود .فناوریهای نوین نیازمند راهکارها و
سیاستگذاریهای مدرن است و برنامهریزیها در این عرصه میبایست همگام جلو
برود و از تمرکز تنها بر زیرساختها اجتناب شود.
این اس��تاد دانشگاه پیرامون اولویتهای انتخاب وزیر ارتباطات در دولت آتی گفت:
متاسفانه در انتخاب افراد اغلب کمتر به صحبت متخصصان توجه شده است .برای
تصدی این س��مت نیاز است که فردی آگاه به الگوهای فناوریهای نوین دیجیتال
انتخاب ش��ود و نه تنها از دنیای نوین واهمهای نداش��ته باش��د ،بلکه به عنوان یک
واقعیت برای تغییر و رشد به آن نگاه کند؛ فردی که واهمه و ترسی از دنیای نوین
ش تخصصی ،تجربه و شناخت کافی از
ارتباطات نداشته باشد و عالوه بر داشتن دان 
ن
وضعیت کنونی ارتباطات و فناوری در جهان داش��ته باشد .افرادی که بتوانند مدر 
فکر کنند و تغییراتی را در این زمینه ایجاد کنند.
گرامی در ادامه افزود :این فرد باید به س��ه مولفه آگاهی داش��ته باشد ،اول صنعت
دیجیتال ،دوم جامعه دیجیتال و س��وم کارب��ران دنیای دیجیتال و بتواند تمام این
مولفهها را با یکدیگر ادغام کرده و الگوهایی متناسب با جامع ه ما ارائه داده و بعد از
آن ،پیادهس��ازی کند .داشتن الگوی متناسب بسیار مهم است و باید توجه کرد که
محدودیتی نیز در پی نداشته باشد ،به خصوص در مراکز نوآوری که باید در زمینه
آن اطالع رسانی درست انجام شود تا سرمایهگذاری در این زمینهها در اولویت قرار
گیرد.
این اس��تاد دانشگاه گفت :بهتر آن اس��ت که در دولت جدید از نیروهای متخصص
و با تجرب ه خود وزارت ارتباطات اس��تفاده شود ،زیرا این افراد تجارب بسیار مفید و
ارزشمندی دارند که میتوانند در این مسیر کمک به سزایی کند.

یکی از مهمترین مطالبات از دولت آتی و وزیر ارتباطات،
توزیع عادالنه اینترنت در ایران است
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مدیر فضای مجازی مرکز تحقیقات صداوس��یما ،گفت :یکی از مهم ترین مطالبات
ما از دولت آتی و وزیر ارتباطات به صورت مشخص ،توزیع عادالنه اینترنت در ایران
است.

دکتر حس��ین بصیریان جهرمی گفت :یکی از حوزهه��ای اختیارات وزیر ارتباطات،
منصفانه امکانات و طراحی سیستمی در راستای پوششدهی عادالن ه

توزیع عادالن ه و
اینترنت در کشور است.
این مدرس دانشگاه ،ادامـــه داد :در دولت دوازدهم ،مهنـــدس آذری جهـــرمی،
وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعـــ��ات ،نیز در ای��ن زمینه گامه��ای موثـــری
برداش��تنـــد و دول��ت هم تالش کـــرد تا دسترس��ی مــردم ب��ه اینترنـــت را
تسریـــع بخشـــد.
بصیریان ،اظهار کرد :در دو س��ال گذشته با توجـــه به شرایط پیش آمده همچون
پاندم��ی کرونا ،بحـــث عدالت آموزش��ی ،بیـــش از پی��ش اهمیـــت یافـــت و
مورد توجه قرار گرفـــت ،دولت و وزارت مربوطـــه هم تالش کردنـــد تا در حد
ممکـــن به پیگیـــری این مســـاله بپـــردازنــد و عدالت ارتباطـــی را اجـــرا
کننـــد.
وی ،خاطرنش��ان کرد :از یک سو دهکهایی که از اینترنت پرسرعت و در دسترس
برخ��وردار نیس��تند و از س��وی دیگ��ر فراگیر نبـــ��ودن امکان دستـــرس��ی به
ش��بکـــههــای اجتمــاعی برای همهی افراد ،دو چال��ش اصلی در این حـــوزه
است.
بصیریان ،در ادامه گفت :بحثی که این روزها در شعارهای انتخاباتی کاندیداها مطرح
ش��ده اس��ت ،بحث اختصـــاص دادن اینترنت رایـــگان به دهکهــای پاییـــن
است.
در راس��تای بحث عدالت آموزشی ،کشور ما نیازمند توسع ه هرچه بیشتر اینترنت و
دسترسی هم ه افراد به آن است ،مانند طرحی که چندین سال قبل توسط یونسکو
در افغانستان برای سوادآموزی زنان پیاده سازی شد.
این نوع طرحها در کش��ورهای در حال توسعه پیشتر صورت گرفته و در حال اجرا
و توسعه یافتن است.
این پژوهش��گر علوم ارتبـــاطات ،تاکید کرد :یک��ی از مهمترین مطالبـــات ما از
دولــ��ت آتی و وزیر ارتباطات به صورت مش��خص ،توزیع عادالنه اینترنت در ایران
است.
وی در ادامه افزود :موضوع دیگر که اهمیت بسیاری دارد ،بحث حساس فیلترینگ
اس��ت ،زیرا فیلترینگ با زندگی مردم ،کسب و کارها و آموزش در ارتباط است و بر
آنها تاثیر مستقیم و غیرمستقیم میگذارد.
بصیریان خاطر نش��ان کرد :ش��ورای عالی فضای مجازی از سال  90تاسیس شده
است ،یکی از اعضای این شورای فرا قوهای ،وزیر ارتباطات به عنوان یکی از نمایندگان
دولت است.
وی ،ادامه داد :درخواست مردم از شورای عالی فضای مجازی و وزیر ارتباطات دولت
بعد ،ساماندهی درست و دقیق بحث فیلترینگ است ،به عنوان مثال سایت یوتیوب
یکی از س��ایتهای بسیار مفید و کاربردی اس��ت که متاسفانه طی سالهای اخیر
فیلتر شده است.
این س��ایت امکان گزارش محتواهای مجرمانه را دارد و در اس��رع وقت به مس��ئله
رس��یدگی کرده و محتواهای نامناسب را حذف میکند ،در حالیکه خود سایت این
امکان را دارد که میتوان با گزارش محتوای نامناس��ب فضای این ش��بکه را تا حد
ممکن سالم و امن کند.
بصیریان ،افزود :به چه دلیل کل پلتفرم این س��ایت فیلتر ش��ده اس��ت در حالیکه
بس��یاری از افراد میتوانند از محتواهای آموزشی که به رایگان در دسترس همگان
است ،بهـــرهمند ش��وند؟ در حالیکه صحبتهایی پیرامون امکان دسترسی بدون
فیلتر به اینچنین س��ایتهایی برای بعضی از گروهها مانند دانش��گاهیان ،اساتید و
خبرنگاران مطرخ ش��ده بود ،خود این مس��ئله نی��ز میتوانـــد ناقض بحث عدالت
باشد.
وی در پایان افزود :این نگـــرانی وجود دارد که در دولت آینـــده در بحث فضـــای
مجازی با نگاههـــای سلبی روبه رو شویم که تجربه ثابت کـــرده است اتخاذ این
سیاست در رابطه با فضـــای مجازی و فیلترینگ نه تنها موثر نیست بلکه تنهـــا
سبب زیــان میشـــود و در دورههـــایی هم عامل به وجـــود آمـــدن مشکالت
دیگری مانند بازار سیــاه و پرســـود فیلترشکنهـــا شده است.
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وزیر ارتباطات دولت بعد باید مقبولیت حداکثری در بین
اقشار و احزاب داشته باشد
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رئی��س هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنع��ت مخابرات ایران ،گفت :به دلیل
حساس��یت و زیر ذرهبین بودن عملکرد وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات ،وزیر
مربوط��ه در دولت آتی میبایس��ت مورد قبول حداکثری اقش��ار و احزاب باش��د تا
مقاومتهایی بر سر راه وزارتخانه و تصمیمات آن ایجاد نشود.
دکتر داود ادیب ،گفت :طبیعتا ارتباطات و صنعت در دنیا متحول ش��ده و میشود
و به سوی صنعتی با ارزش افزود ه باال و اهمیتی روز افزون پیش میرود .درسالیان
قبل شرکتهای طراز اول دنیا اغلب شرکتهای وابسته به صنعت پتروشیمی ،نفت
و گاز و شرکتهای ماشینمحور بودند ،اما این روند در چند سال اخیر تغییر کرده
اس��ت و شرکت های طراز اول دنیا عموما شرکتهایی هستند که در حوز ه صنعت
 ICTفعالیت دارند ،که این نکته گواه بر اهمیت این حوزه است.
وی در ادامه افزود :ما شاخصی داریم به نام  ICT Development Indexبا نام
مخفف  IDIداریم که هر ساله بروزرسانی میشود و کشورهایی که در رتبه بندی
 IDIش��اخص باالتری دارند در طبقهبندی در رتبه باالتری قرار میگیرند .اگرچه
ما در بعضی از ش��اخصهای این طبقهبندی رشد و بهبود داشتهایم ،اما به صورت
کلی رتب ه ایران در میان سایر کشورهای توسعهیافته جهان پایین است .البته وزیر
دولت دوازدهم و وزارت ارتباطات و فناوری در این حوزه فعالیتهایی داش��تهاند و
موفقیتهایی نیز حاصل شده است ،اما حقیقت آن است که این دستاوردها کافی
نیست و ما نیازمند تغییرات مهم و اساسی در این حوزه هستیم.
رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنن��دگان صنعت مخابرات ایران در ادامه گفت:
از رئی��س جمهور دولت آتی انتظار می رود که برنامه ریزی راهبردی مش��خص و
طرحریزی ش��دهای را در ارتباط با وزارت ارتباطات و انتخاب وزیر داش��ته باشد .به
دلیل حساسیت و زیر ذرهبین بودن عملکرد این وزارتخانه ،وزیر مربوطه میبایست
مورد قبول حداکثری اقش��ار و احزاب باش��د تا مقاومتهایی بر سر راه وزارتخانه و
تصمیمات آن ایجاد نشود.
این استاد کارآفرینی ،افزود :وزیر باید خصوصیات یک فرد کارآفرین را داشته باشد
و با انتخاب معاونانی که دارای روحیه و شخصیت کارآفرین هستند ،بتوانند تحوالت
بزرگی را ایجاد کنند .موضوع دیگر ش��جاعت وزیر و اس��تفاده درست از تشکلها و
پتانسیل آنهاست که این استفاده و بهرمندی صرفا در حد حرف نباشد.
وی افزود :وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات دولت آتی باید قدرت حضور و ارتباط با

کشورهای دیگر را داشته باشد و ارتباطاتی را بین وزرای ارتباطات دولتهای کشورهای
دیگر با بدن ه وزارتخانه و به خصوص مخابرات کشور ایجاد کند تا صنعتگران فعال در این
حوزه بتوانند همتایان خود را در کشورهای دیگر شناخته و به صادرات و تجارت مشغول
ش��وند .در همین راس��تا وزیر باید با اتخاذ سیاستهای درس��ت ،ارتباطات و مراودات
را با کش��ورهای منطقه در زمینه  ICTتس��هیل کند زیرا کشور ما قابلیت و پتانسیل
فعالیتهای سودمند برای کشور را در سطح منطقه به خوبی داراست.
وی ادامه داد :وزیر باید ارتباط نزدیکی با شرکت مخابرات ایران و اپراتورها برقرار کند.
ش��رکت مخابرات ایران ،س��ازمانی است که ش��رکتهای خصوصی باید به صورت
مونوپول��ی با آن همکاری کنند و اجبارا باید تمام محصوالتش��ان را در اختیار این
ش��رکت قراردهند .یعنی ش��رکت مخابرات ایران تنها خری��دار محصوالت برخی
تولیدکنندگان داخلی اس��ت و ای��ن موضوع به دلیل انحصار در تقاضای ش��رکت
مخابرات است.
اگر تعادلی مابین وزارتخانه و ش��رکت مخابرات ایجاد نشود شرکتها نمی توانند
حمایت ش��وند .همانند بحث تعرفهها که عدم افزایش تعرفههای شرکت مخابرات
در چند س��ال اخیر عمال باعث ورشکستگی تعدادی از شرکت های خصوصی این
حوزه ش��ده است .وی خاطر نش��ان کرد :نهایتا باید وزیری انتخاب شود که بتواند
به صنعت  ICTدر بخش خصوصی کشور کمک کند و در غیر این صورت صنعت
 ICTاف��ول خواهد کرد .این کمک نه به صورت مادی بلکه باید به صورت حمایتی
و معنوی باشد .ادیب گفت :رابطهای که مابین وزارت ارتباطات وفناوری و سازمان
تنظیم مقررات وجود دارد رابطهای از باال به پایین اس��ت و یک سری موانع بر سر
راه این سازمان وجود دارد ،در حالی که سازمان تنظیم مقررات باید کامال مستقل
عمل کند .با توجه به اینکه امس��ال نیز به عنوان س��ال مانع زدایی نامگذاری شده
است ،بنابراین وزیر می تواند این مانع زدایی را در قوانین اضافی در سازو کارهایی
که یک ش��رکت خصوصی نیازمند طی کردن آنهاس��ت تا کسب و کارش را بتواند
رونق دهد ،تسهیل کند.
به عنوان مثال وزارتخانه میتواند نقش تسهیل گری در بحث قوانین گمرک داشته
باشد ،این قوانین به دلیل سختگیریهای بیش از حد عموما مانعی است بر سر راه
تولیدکنندگان ،همچنین باید وزیر بر اساس نظرات تشکلهای مرتبط عمل کند و
از نظرات پتانسیل آنان بهره جوید.

وزیر ارتباطات دولت بعد برای تحقق کامل دولت
الکترونیک اقدام کند

عضو هیات رئیس��ه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی ،گفت :ما در دوران
کرونا از مردم خواستیم به ادارات مراجعه نکنند و از طریق سامانهها مسائل اداری
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را انجام دهند ،اما متاس��فانه زیرساختی در این مساله آماده نشده است و همچنان
امور اداری با کپی مدارک ،انجام میشود.
حجت االسالم حس��ین جاللی گفت :انتظار ما از وزیر ارتباطات دولت آینده عمل
است نه حرف؛ متاسفانه تا به حال حرف شنیدهایم و کمتر عمل دیدهایم.
نماینده رفسنجان و انار در مجلس شورای اسالمی ،ادامه داد :در حوزه استحفاظی
بن��ده بارها ب��ه وزارت ارتباطات چه در اس��تان و چه در کش��ور مراجعه کردهام و
جلس��های هم با مهندس آذری جهرمی برگزار کردهایم ،اما نه مس��اله آنتن دهی
برخی از مکانهای ما حل شد و نه روستاهای ما اینترنت دارند.
دبیر اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی ،اظهار کرد :بحث دولت کامال
الکترونیک بحثی جدی است .ما در دوران کرونا از مردم خواستیم به ادارات مراجعه
نکنند و از طریق سامانهها مسائل اداری را انجام دهند ،اما متاسفانه زیرساختی در
این مساله آماده نشده است و همچنان امور اداری با کپی مدارک ،انجام میشود.
جاللی ،خاطرنش��ان کرد :یکی از مواردی که نتوانستیم زنجیره کرونا را قطع کنیم
ک��مکاری وزارت ارتباط��ات بود ،بفرمایید دولت کامال الکترونیک به کجا رس��یده
است؟ چرا ما نتوانستیم این کار را انجام دهیم؟
عضو هیات رئیس��ه کمیسیون فرهنگی مجلس ش��ورای اسالمی ،افزود :ما مخالف
افزودن س��رعت و اضافه کردن پهنای باند نیستیم ،مخالف  3Gو تبدیل به 4Gو
به دنبال آن  5Gو 6Gنیستیم ،ما میگوییم شما که این کارها را انجام میدهید،
زیرساختهای مورد نیاز هم برای مردم آماده کنید.
وی ،اظهار کرد :چرا باندی درست کنیم و مردم نتوانند در آن فرود بیایند و از آن
اس��تفاده کنند و بیگانهها استفاده کنند؟ چرا اقتصاد بازار ما نتواند از این سیستم
استفاده کند؟
عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای اس�لامی ،افرود :از وزیر
ارتباطات دولت آینده میخواهیم نقاط کور زیادی که در کش��ور است را رفع کند،
به روس��تاها توجه ویژه ای کند ،بس��تر اس��تفاده مردم از اینترن��ت را فراهم کند،
حمایتهای جانانه ای از پیام رسانهای داخلی کند ،چراکه واقعا مظلوم هستند.
وی ،در پایان تاکید کرد :دولت کامال الکترونیک میخواهیم ،در حال حاضر استان
کرمان به طور پایلوت از این امکانات اس��تفاده میکند که نتیجهای هم نگرفتیم و
امیدواریم کشور بتواند از دولت کامال الکترونیک بهره ببرد.

وزیر ارتباطات دولت آتی باید درک صحیحی از ضرورت
تکیه بر توان تولید داخل داشته باشد
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معاون بهرهبرداری و نگهداری مخابرات کش��ور در دوران جنگ ،تاکید کرد :باید
در وزارت ارتباطات دولت آتی ،تش��خیص دقیق ضرورتها در درجه اول اهمیت
باش��د ،لذا باید از مدیرانی اس��تفاده شود که هم فهم توس��عه استراتژیک داشته
باشند و هم به ضرورت تکیه بر توان تولید داخل با استفاده از نیروهای متخصص
داخلی اعتقاد داشته باشند.
دکتر سعید ستایشی ،عضو هیئت علمی و استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی
امیرکبی��ر گفت :ما باید ابتدا دو موض��وع مهم را در نظر بگیریم .اول اینکه ما در
حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات ،قبلتر کجا بودیم و اکنون در کجا ایستادهایم
تا ارزیابی درست و دقیقی از وضعیت فعلی پیدا کنیم .موضوع دیگر این است که
به بررسی وضعیت و جایگاه کنونی کشورمان در جهان بپردازیم و آن را با شرایط
و وضعیتی که کش��ورهای دنیا در حوزه ارتباطات و فناوری دارند مورد س��نجش
قرار دهیم .متاسفانه ما امروز وضعیت خوبی نداریم ،اولویتها را نشناختهایم و راه
و روشه��ا را تجربه نکردهایم .نگاهی که تا به امروز بر این صنعت حکمفرما بوده
است عمدتا یک نگاه غیرمسئوالنه و غیر تخصصی بوده است.
معاون بهرهبرداری و نگهداری مخابرات کش��ور در دوران جنگ ،گفت :در دوران
جنگ هش��ت س��اله ،ارتباطات و مخابرات نقش بس��یار مه��م و تاثیرگذاری در
اس��تراتژیهای جنگ بر عهده داش��ت .ما در دوران جنگ مجبور بودیم که در
ازای س��رویسها و خدماتی که جنگ طلب میکرد رویکردهای جدید و متفاوتی
در عرص��ه مخابرات و ارتباطات اتخاذ کنیم .با ای��ن وجود در آن دوره ،مخابرات

پس از وزارت نفت به درآمدزاترین وزارتخانه تبدیل شد که دارای درآمد مازاد بود،
چراکه اصل بر خدمت بود و تمام تالش افراد بر روی همین موضوع متمرکز بود.
او در ادامه خاطر نش��ان کرد :متاس��فانه در دوران پس از جنگ و طی س��الیان
گذشته ،در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات متحمل ضررها و پسرفتهایی در
کش��ور شدهایم ،مثال در دورهای کش��ور پر از BTSهای (آنتنهای تلفن همراه)
غیر اس��تاندارد و ارتباطات غیرضروری و گرانقیمت ش��د .زی��را در این حوزه کار
کارشناس��ی نشده بود و ضرورت اس��تفاده از تکنولوژیهای نوین مشخص نبود.
در دورانی نیز ما ش��اهد بودیم که در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات افرادی
بدون داش��تن تخصص و تجربه ،پس��ت و س��متهای کلیدی را تصدی کردند و
داعیه راهاندازی تکنولوژیهای مدرن  ICTداشتند که چون مورد مطالع ه دقیق
و درس��ت قرار نگرفته بود ،نه ضرورت آن مش��خص بود و نه هیچگاه کارگزار آن
موضوع ،فرد متخصص و مسوولی بود و در نهایت نیز با وجود هزینههای فراوان،
این پروژهها نیز به سرانجام نرسید.
مش��اور و قائم مقام پیش��ین وزیر علوم گفت :زمانیکه دنیا در عرصه مخابرات و
فناوری در حال رشد و پیشرفت سریع بود ،متاسفانه ما در ایران درگیر بحثهای
حاش��یهای ش��دیم که اصال وجود خارجی نداش��ت .اکنون نیاز است به دنیا نگاه
کنی��م و ببینیم دنیا چه عرصهای را طی میکند تا ما نیز آن را بر اس��اس نیازها
در اولوی��ت ق��رار دهیم .مثال مباحث مرتبط با  ITموضوعی اس��ت علمی که در
فضاهای آکادمیک مطرح میشود ،اگر بنا باشد ما چرخه سالم فناوری اطالعات را
در کشور دنبال کنیم ابتدا نیاز به فراهم آوردن صحیح و اصولی زیرساختهاست.
امروزه در دنیا در مورد مس��الهای مانند انتخابات ش��رایط به گونهای فراهم شده
اس��ت که حتی نیاز به خروج از منزل نباشد و افراد در منزل با کمک اینترنت به
راحتی در رایگیری شرکت کنند.
ستایش��ی در مورد راه حل برونرفت از مس��اله ،گفت :در درجه اول ،دولت آتی
بای��د تکلیف خود را با موضوع فناوری اطالعات و ارتباطات روش��ن کند و آن را
با ش��فافیت اعالم کند و در درجه بعدی فرد دارای صالحیت و دلسوز در جایگاه
مناس��ب قرار گیرد و نکته س��وم نیز بحث دقیق فناوری اس��ت .متاس��فانه طی
سالیان گذشته ،ما شاهد این مساله بودیم که توسعه زیرساختها را بین چندین
ش��رکت خارجی توزیع کردهاند تا قیمت تمام ش��ده کمتر شود ،در حالی که در
داخل ما نیروهای متخصص بس��یار کارآمدی داریم که در این شرایط عمال بیکار
میش��وند .بسیاری از کشورها حتی کش��ورهای در حال توسعه نیز ،فناوری را از
پایه در کش��ور خود توس��ط متخصصان داخل کشورش��ان راه اندازی و مدیریت
کرده و میکنند.
وی پیرامون خصوصیات تیم ارشد مدیریتی در وزارت ارتباطات دولت اتی ،گفت:
تش��خیص دقیق ضرورتها در درجه اول اهمیت اس��ت و همچنین اس��تفاده از
مدیرانی که هم فهم توس��عه اس��تراتژیک داشته باشند و هم اینکه ضرورت تکیه
بر تولید داخلی در کشور با استفاده از نیروهای متخصص داخلی را درک کرده و
اولویت را به این موضوعات بدهند.

کنکاش

محمدخانی :وزیر ارتباطات دولت آینده باید بتواند حوز ه فنی
را از مسائل سیاسی تفکیک کند
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معاون سابق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ،گفت :وزیر آینده باید بتواند
مسائل فنی را از مسائل سیاسی تفکیک کند چراکه طی سالیان گذشته عموما حوزه
وزارت ارتباطات با این معضل دست به گریبان بوده است و شاید بتوان گفت که دکتر
عارف تنها وزیر ارتباطات متخصص و مسلط به امور این حوزه بود.
مهندس محمدرضا محمدخانی ،گفت :فردی باید سکاندار وزارت ارتباطات شود که
تجرب ه کار در این زمینه را داش��ته و با حوزه  ICTبه صورت کالن آش��نایی داشته
باشد.
وی ادامه داد :البته ما در کشور متخصصان بسیار زبدهای داریم که توان اجرایی باالیی
نیز دارند ،لذا باید از این افراد که سالها در بدن ه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات،
شرکت مخابرات و شرکت پست فعال بودهاند در مقام وزارت ،معاونتها و سمتهای
ارشد در دستگاههای مرتبط با وزارت ارتباطات استفاده شود.
مدیر پیشین دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی ،گفت:
بسیاری از متخصصان حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات نیروهای باتجربهای هستند
که از س��الیان قبل در این وزارتخانه مشغول به کار و فعالیت بودهاند و دارای تجارب
بس��یاری هس��تند ،در حالی که عمدتا وزیری که برای این سمت منصوب میشود
نیرویی خارج از خود وزارتخانه بوده اس��ت.محمدخانی گف��ت :در حال حاضر ما در
حوزه دولت الکترونیک دارای نقاط ضعف بس��یاری هس��تیم .در بخش اینترنت نیز
دارای مشکالتی هستیم ،از جمله اینکه مسائل داخلیمان در این حوزه باید در داخل
انجام پذیرد .ما باید به سمتی برویم که بتوانیم از ظرفیتهای داخلی کشور در بخش
 ICTاستفاده کنیم.
محمدخان��ی تاکید ک��رد :ما در هیچ زمینهای نیاز به ش��رکتها و نیروهای خارجی
نداریم ،خالصه آنکه در حال حاضر از بهترین متخصصان این حوزه بهرهمند هستیم.
معاون سابق مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه به خبرنگار سیتنا ،گفت :وزیر آینده
باید بتواند مسائل فنی را از مسائل سیاسی تفکیک کند .در طی سالیان گذشته عموما
حوزه وزارت ارتباطات با این مساله دست به گریبان بوده است و شاید بتوان گفت که
دکتر عارف تنها وزیر ارتباطات متخصص و مسلط به امور مربوطه بود.
محمدخانی تاکید کرد :کارآمدی در امور و ش��ناخت سیستم وزارت ارتباطات بسیار
در انتخاب وزیر دولت آتی اهمیت دارد و در انتخاب وزیر نباید مس��ائل سیاس��ی را
دخیل کرد.
معاون س��ابق مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد :از
وزیر دولت آتی انتظار میرود ،ظرفیتهای داخلی و س��رعت ش��بکه را باال ببرد و از
سوی دیگر تعرفهها را پایین بیاورد.

وزیر ارتباطات دولت آتی باید درک درستی از برنامهریزی
و قوانین تجارت بینالمللی داشته باشد

نای��ب رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان مخاب��رات ایران ،گفت :برای وزیر

ارتباطات آتی ،باید کاندیدایی داش��ته باش��یم که بتواند فاصله زیاد میان ما و س��ایر
کشورها در زمینه فناوری را تا حدودی کاهش دهد .اسماعیل ثنایی در دومین نشست
مش��ترک اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی ،مشاوران و پیمانکاران مخابرات
ایران و سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران ،برگزار شد گفت :انتظار داریم حوزه
آیتی باسیتی همتراز شود و آیسیتی به معنی واقعی نمود پیداکند ،اما بهعقیده
من آیتی همیشه مظلوم واقع شده است.
او با اشاره به اینکه کشور چین تحقیق روی نسل ششم شبکه اینترنت را آغاز کرده
است ادامه داد :تحول بزرگی در زمینه ارتباطات دیجیتالی در حال وقوع است که تنها
مختص وزارت ارتباطات نیست و تمامی موضوعات اجتماعی ،سیاسی و خدماتی در
سراسر کشور را تحت تاثیر قرار میدهد.ثنایی تاکید کرد :در راستای بهبود وضعیت
آینده کش��ور باید بگوییم چه کس��ی و با چه ویژگیه��ا و چه خصوصیاتی میتواند
سکاندار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات شده و درباره موضوعات مختلف در کشور
همراهی کند.
او افزود :باید کاندیدایی داشته باشیم که نه تنها به موضوعات فنی مسلط باشد ،بلکه
مهمتر از آن مدیر خوبی بوده و درک درستی از برنامهریزی و قوانین تجارت بینالمللی
داشته باشد ،باید کسی انتخاب شود که بتواند فاصله زیاد میان ما و سایر کشورها در
زمینه فناوری را تا حدودی کاهش دهد.ثنایی تاکید کرد :وظیفه ما بهعنوان نهادهای
خصوصی این است که ویژگیهای مناسبی برای وزیر ارتباطاتِ چهار سال آتی تعیین
کنیم و بعد ببینم این قبا برازندۀ چه کس��ی خواهد بود و در نهایت لیست خودمان
را ارائه دهیم.

حس��ین اس�لامی رئیس هیئت مدیره نصر تهران بر افزایش س��طح حوزۀ آیتی در
دولت سیزدهم تاکید کرد و افزود :وزیر ارتباطات در قامت فعلی ،نمیتواند موضوعات
مربوط به فاوا را پیش ببرد ،مطالبۀ ما این اس��ت که در تمامی س��ازمانها ،از وزارت
صمت گرفته تا وزارت اقتصاد و همچنین سایر وزاتخانهها ،مدیران و متصدیان حوزۀ
فاوا حضور داشته باشند.
او ضمن تشکر از آذری جهرمی با انتقاد از جایگاه فعلی وزارت ارتباطات در دولت و
نیز در تعامل با سایر نهادها و وزارتخانهها ادامه داد :اکنون جایگاه وزارت ارتباطات در
دولت فعلی کجاس��ت؟ تعامل این وزارتخانه با سایر وزارتخانهها ،شورای عالی فضای
مجازی و بانک مرکزی چقدر است؟اسالمی اولویت تصدی وزارت ارتباطات و فناوری
ارتباطات را با افرادی دانست که در بخش خصوصی فعال بوده و در عین حال با بخش
دولتی آشنا هستند.
صابر فیضی ،عضو هیئت مدیره اتحادیه نیز با اش��اره به دورههای پیش��ین ریاس��ت
جمهوری گفت :تاکنون در انتخاب وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،مسیر اشتباهی
طی کردهایم .تصور بر این بود که فرد متخصص در حوزه فناوری میتواند سکانداری
این وزارتخانه را نیز به دس��ت بگیرد ،در حالیکه مدیریت مقولهای مجزا از تخصص
است.
او با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات ،جزء اولویتهای دولت نیست ،ادامه داد :در دنیا
روی آیتی حس��اب ویژهای باز شده است اما در ایران هنوز مشخص نیست که این
وزارتخانه چقدر برای دولت اهمیت دارد .دلیل آن هم این اس��ت که در مقطعی قرار
بود برخی از وزارتخان هها در یکدیگر ادغام شوند و در اغلب کشورهایی که این اتفاق
افتاد ،رگوالتوری به صورت مستقیم زیر نظر دولت انجام میشود.

زیر
ذره بین

ایران دیجیتال چگونه در دولت آینده محقق خواهد شد
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی با بیان اینکه به دلیل نوع مواجهه وزارت ارتباطات ،فضای مجازی دستمایه نزاعهای سیاسی قرار گرفته است ،به نکاتی برای چگونگی تحقق
ایران دیجیتال توسط دولت آینده اشاره کرد.
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عبدالحس��ین کالنتری در گردهمایی
اصحاب علوم انسانی و فرهنگی انقالب
اس�لامی که ب��ا موض��وع «حکمرانی
فرهنگ در دولت آینده» برگزار ش��د،
به موضوع حکمرانی فرهنگ در عصر
فضای مجازی پرداخت و اظهار داشت:
با گذش��ت نزدیک به یک دهه از توجه
عمیق و دقیق و دوران س��از رهبری به
فضای مجازی و تمهید نهادی ایشان و
تأس��یس ش��ورای عالی فضای مجازی ،هنوز فهم روشن و اجماع نظری مناسبی ،حتی
در میان مسئوالن کشور از فضای مجازی و ابعاد و مؤلفههای آن وجود ندارد .به همین
علت است که کل فضای مجازی عموماً به شبکههای اجتماعی و پیامرسانها تقلیل داده
میشود.
وی ادامه داد :اما قسمت عظیم این کوه یخی که یک اکوسیستم و نظم اجتماعی اقتصادی
جدیدی را صورتبندی میکند و هویت و استقالل و حاکمیت ملی را به چالش میکشد،
در حاشیه قرار میگیرد و یا از دستورکار خارج میشود .لذا ارتقا فهم و اجماع نظری و اتخاذ
رویکردی تمدنی ،همانطور که رهبری هم بارها متذکر شدند برای دولت آینده بسیار مهم
است تا بتواند ایران دیجیتال و هوشمند را بسازد.
لزوم تغییر نگاههای تک رشتهای به فضای مجازی
کالنتری گفت :درست است که فهم مهندسی و فنی از فضای مجازی و پیچیدگیهای آن
کافی نبوده و خسارات زیادی را برای کشور به همراه داشته است ،اما فهم عالمان اجتماعی
و انسانی نیز بدون در نظر گرفتن ابعاد فنی فضای مجازی که بسیار از حیث ایدئولوژیک
نیز باردار و ارزشی هستند ،کم فایده است .لذا باید از این نگاههای تک رشتهای فراتر رفت
و همزمان ابعاد فنی ،اجتماعی ،اقتصادی ،امنیتی ،ژئوپلتیک و سایر ابعاد را نیز در تحلیل
فضای مجازی و سیاستگذاری و مدیریت آن لحاظ کرد .این نگاه باید بتواند ترکیب بعدی
شورای عالی فضای مجازی و الیههای مدیریتی و کارشناسی آن را نیز دچار تغییر جدی
کند.رئیس پژوهشگاه فضای مجازی با اشاره به ضعف نهادهای علمی و پژوهشی دانشگاهی
و حوزوی در پیدایی این وضعیت ،اظهار داشت :بدیهی است که پلتفرمها سهم اصلی در
شکل دهی به فرهنگ ،باالخص فرهنگ عمومی دارند ،به همین دلیل حتی در لیبرالترین
کش��ورها نیز آن را تنظیم و مسئولیت پذیر میکنند .مسئولیت و وظایف وزارت فاوا در
مدیریت ترافیک کشور و تأمین استقالل کشور نیز از این حیث دارای اهمیت است .لذا
باید با تصویب سند راهبردی فضای مجازی کشور و طراحی مدل حکمرانی این فضا با
فرماندهی واحد و متمرکز و با تقسیم کار دقیق و نظارت سفت و سخت این مسیر را طی
کرد .همه اینها مستلزم نگاه ملی و تمدنی همه قوا ،باالخص دولت و رئیس آن به موضوع
است.
فضای مجازی دستمایه نزاعهای سیاسی قرار گرفته است
این دانشیار دانشگاه تهران با بیان اینکه مسئله اساسی این است که موضوع مهم فضای
مجازی که اثرگذاری تمدنی آن یقیناً کمتر از انقالب صنعتی نیست و آینده کشور را در
مقیاس ملی و بین المللی رغم میزند ،دستمایه نزاعهای سیاسی بسیار پایین و داخلی قرار
گرفته است ،گفت :بخش مهمی از این نزاعها ناشی از نوع مواجهه وزارت ارتباطات به عنوان
پیشانی دولت با این موضوع است.وی ادامه داد :لذا باید موضوعات مرتبط با این فضا (نظیر
شبکه ملی اطالعات ،پیامرسانها و …) را در سطح ملی و معطوف به آینده کشور مدیریت
کرد و آن را از سطح کشمکشهای سیاسی داخلی و یا از حد یک وزارتخانه فراتر برد و با
تقویت توان تنظیم گری ،رصد و نظارت فضای مجازی به اقدامات و کنشهای استراتژیک
مبادرت ورزید .چرا که گویا دولت توان و جرأت کنش استراتژیک در این حوزه را از دست
داده است.به گفته کالنتری اگر در هر حوزهای جوانگرایی یک شعار و تعارف باشد ،در
اکوسیستم فضای مجازی جوانگرایی یک ضرورت و اجبار تاریخی غیرقابل انکار است .چرا

که تقریباً فقط نسل جوان است که ظرایف و اقتضائات و تبعات این فضا را میشناسد و
وجدان میکند و میتواند در آن کنشگری کند و مؤثر باشد .لذا دولت جدید مجبور است
که در این حوزه ،که از قضا پیشران تحول در ایران است ،جوانگرایی کند.
تقسیم کار دستگاهها در حوزه محتوای فضای مجازی شفاف نیست
کالنتری ادامه داد :مدیریت و حکمرانی مناسب فضای مجازی عالوه بر اجماع و ارتقای
ادراک نظری و پرهیز از منازعات سیاسی خرد و جناحی ،مستلزم تقسیم کار نهادی دقیق
میان نهادها و دستگاههای دولتی و حاکمیتی و نظارت دقیق و سفت و سخت بر حسن
عملکرد آنها است .به عنوان مثال هنوز تقسیم کار میان دستگاهها در بحث محتوا کام ً
ال
شفاف نیست (مثل موضوع صوت و تصویر فراگیر) و دستگاههای مختلف بیش از اینکه
دغدغه وظایف خود را داشته باشند ،به حوزه دیگر بازیگران ورود پیدا میکنند.
وی اضافه کرد :به عالوه بسیاری از مصوبات شورای عالی فضای مجازی و ابالغیههای مرکز
ملی فضای مجازی به علت فقدان ضمانت اجرا ،معطل میمانند؛ مصوبات مربوط به فعالیت
پیامرسانهای خارجی و یا شبکه ملی اطالعات از این جمله است .بدیهی است که سهم
دولت در تحقق و یا عدم تحقق این هدف در قیاس با سایر قوا بی بدیل است .لذا دولت باید
گامهایی جدی در مسیر تقسیم کار ملی و نظارت دقیق بر این تقسیم کار بردارد.
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی گفت :تقسیم کار ذکر شده مستلزم استفاده از تمامی
ظرفیتهای حاکمیتی ،مردمی و بخش خصوصی است .این موضوع باالخص با توجه
به ماهیت فضای مجازی و ذات منتش��ر و ش��بکه ای و افق��ی آن اهمیت مییابد و
متأس��فانه ما نتوانستیم از این ظرفیتها در کشور به ویژه در موضوعاتی نظیر تولید
محتوا ،نظارت و پاالیش به خوبی اس��تفاده کنیم .لذا دولت باید ضمن شناس��ایی و
رص��د دقیق بازیگران ،زمین بازی ،قواعد بازی و نیز ذینفعان از ظرفیتهای تمامی
ذینفعان استفاده کند.
شکل گیری تمدن نوین اسالمی فراتر از مرزهای ملی با بهره گیری از
فضای مجازی
وی با اشاره به اینکه فضای مجازی ماهیتاً میل به فراروی از مرزهای ملی دارد ،تاکید کرد:
اگرچه به دلیل عدم مدیریت مناسب این فضا و به ویژه حضور پلتفرمهای خارجی ،عموماً
وجه تهدیدآمیز و مخاطره آمیز این ویژگی برای ما ملموس ش��ده است ،اما این ویژگی
فرصت بی نظیری را پیش روی ما قرار میدهد که فعاالنه و فرصت محورانه انرژی حاصل
از انقالب اسالمی را که سالها با سیاستهای نرمالیزاسیون دولتها سرکوب شده بود ،فراتر
از مرزهای ملی صادر کنیم.
کالنتری افزود :دولت باید از این فرصت استفاده کند و با توجه به گشایشهای منطقهای که
با مجاهدتهای رزمندگانی نظیر حاج قاسم صورت گرفته و نیز تشنگی مجددی که در گام
دوم انقالب نسبت به آرمانهای انقالب در منطقه و حتی فراتر از آن ایجاد شده ،با زمینه
سازی برای تشکیل و فعالیت فراملی پلتفرمهای ایرانی و منطقهای با مشارکت کشورهای
اسالمی و همسو ،شکل دهی به قواعد و هنجارها و کنوانسیونهای منطقهای و بین المللی،
تقویت دیپلماسی سایبری و امثالهم ،به شکل گیری تمدن نوین اسالمی و تعریف بازارهای
جدید منطقهای کمک کند.
ضعف عمیق دیپلماسی سایبری برطرف شود
رئیس پژوهشگاه فضای مجازی یکی دیگر از مسائل مهم فضای مجازی در کشور را ضعف
عمیق دیپلماسی سایبری و دیپلماسی شرکتی عنوان کرد و گفت :این واقعیت موجب شده
که درحالیکه پلتفرمهای خارجی و عموماً آمریکایی با دهها میلیون مخاطب و مشتری بی
قاعده در کشور فعالیت میکنند ،یک دفتر و یک نماینده در داخل کشور و حتی خارج از
کشور برای پاسخگویی نداشته باشند! این پلتفرمها عموماً به دولت نیز پاسخگو نیستند و
هیچ مالیاتی پرداخت نمیکنند و احترامی نیز برای هنجارها و ارزشهای ملی و دینی ما
قائل نیستند ،بلکه بالعکس آن را به سخره میگیرند!وی افزود :بنابراین یکی از اقدامات
مهم و مؤثر دولت آینده ،تنظیم گری این پلتفرمها و مسئولیت پذیر و شناسنامه دار و
متعهد کردن آنها در کشور است.
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رستگار :باید از پتانسیل دانشجویان رشتههای مهندسی برق در صنعت بیشتر استفاده شود

توس��عه کش��ور در ابع��اد
مختل��ف متک��ی ب��ه فعالیت
جوانان اس��ت بنابراین باید
دانش��گاه ها ت�لاش کنند تا
ف��ارغ التحصی�لان موفق را
تربیت کنند.

دبیر س��ندیکای صنعت مخابرات ایران در بیست و نهمین کنفرانس مهندسی برق
ایران گفت :توسعه کشور در ابعاد مختلف متکی به فعالیت جوانان است بنابراین باید
دانشگاه ها تالش کنند تا فارغ التحصیالن موفق را تربیت کنند.
در بیس��ت و نهمین کنفرانس مهندس��ی برق ایران ،دکتر معتمدی رئیس دانشگاه
صنعت��ی امیرکبیر ،دکتر علی خاکی صدیق معاون آموزش��ی وزارت علوم ،مهندس
فرامرز رس��تگار دبیر س��ندیکای صنعت مخابرات ایران ،دکتر ستار هاشمی معاون
ن��واوری و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،دکتر مهران محرمیان معاون
فناوری های نوین بانک مرکزی ،دکتر محمودرضا حقی فام معاون پژوهش و فناوری
گروه مپنا ،دکتر س��یاوش ملکیفر معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ،دکتر
محمد مجتهدی معاون منابع انس��انی ش��رکت ایرانسل و دکتر وحید طالبی رئیس
دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر حضور داشتند.
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دکتر مسعود شفیعی رئیس انجمن علوم مهندسی برق و رئیس کنفرانس ،گفت :به
این کنفرانس  ۵۲۰مقاله ارسال شد که پس از داوری های صورت گرفته  ۲۳۰مقاله
مورد پذیرش قرار گرفت.وی افزود :در حاشیه برگزاری این کنفرانس نمایشگاه مجازی
برگزار شد که شرکت ها حضور فعالی در این نمایشگاه داشته اند.
رئیس انجمن علوم مهندسی برق تاکید کرد :کارگاه های آموزشی این کنفرانس نیز
 ۲۷اردیبهش��ت ماه برگزار شد که به شرکت کنندگان در این کارگاه ها گواهی نامه
ارائه خواهد شد.

دکتر وحید طالبی رئیس دانش��کده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در
این کنفرانس گفت :برگزاری این کنفرانس موجب می ش��ود تا تعامل میان اساتید،
دانشجویان و صنعت ایجاد شود.
وی اظهار داشت :جامعه دانشگاهی کشور با وجود مشکالتی مانند تحریم و بیماری
کرونا چراغ علم و فناوری را در کشور روشن نگه داشته اند.

توسعه کشور در ابعاد مختلف متکی به فعالیت جوانان است
فرامرز رستگار دبیر سندیکای صنعت مخابرات نیز در این کنفرانس تاکید کرد :توسعه
کشور در ابعاد مختلف متکی به فعالیت جوانان است بنابراین باید دانشگاه ها تالش
کنند تا فارغ التحصیالن موفق را تربیت کنند.
وی ادامه داد :دانشجویان رشته های مهندسی برق جزء دانشجویان با استعداد کشور
هس��تند بنابراین باید بستری فراهم ش��ود تا بتوانیم از پتانسیل این افراد در صنعت
بیش��تر استفاده کنیم.رئیس دانش��گاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه دانشگاه نسل
چهارم به دنبال رفع نیازهای جامعه و صنعت است ،گفت :باید به سمتی حرکت کنیم
که از دل قراردادهای صنعتی مقاله استخراج کنیم.
دکتر س��ید احمد معتمدی ،گفت :دانش��گاه های کشور نسبت به گذشته بیشتر به
سمت فعالیت های کاربردی حرکت کرده اند بنابراین می توان گفت که دانشگاه ها به
سمت حرکت برای ایجاد دانشگاه های نسل سوم و چهارم هستند.
وی با بیان اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز اولویت خود را تبدیل شدن به دانشگاه
نسل س��وم و چهارم قرار داده است ،افزود :باتوجه به اینکه حرکت به سمت فناوری
و کاربردی س��ازی آن در جامعه از اولویت های دانش��گاه نسل چهارم است بنابراین
دانش��گاه صنعتی امیرکیبر نیز برنامه راهبردی خ��ود را در این زمینه طراحی کرده
است.

دانشگاه نسل چهارم به دنبال رفع نیازهای جامعه و صنعت است
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت :ارتباط این دانشگاه با صنعت نسبت به
گذش��ته بسیار زیاد شده است و جذب قراردادهای صنعتی این دانشگاه در سال ۹۹
نسبت گذشته رشد چهاربرابری داشته است.
معتمدی خاطرنشان کرد :این دانشگاه اولویت خود را رفع نیازهای صنعت و جامعه
قرار داده است بنابراین میزان قراردادهای صنعتی این دانشگاه نیز افزوده شده است.
وی اظهار داشت :طی سال های اخیر ارتباط دانشگاه های کشور با صنعت بسیار رشد
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دانش��گاه های خارجی از دل
قرارداده��ای صنعتی مقاله
اس��تخـراج می کنن��د اما در
دانش��گاه ه��ای ای��ران از
مباحث نظری مقاله استخراج
می ش��ود که این روند باید
اصالح شود.

داشته و باید این روند به صورت مستمر دنبال شود.رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تاکید کرد :در کنار تولید مقاالت در دانشگاه ها باید تجربههای صنعت نیز مورد توجه
قرار گیرد تا آموزش ها در بستر کاربرد قرار گیرد.
دکتر معتمدی عنوان کرد :دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارتباط بسیار خوبی با حوزه های
صنعتی کشور از جمله حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات دارد و افتتاح پروژه ابررایانه
دانشگاه نیز در این راستا بوده است.
وی اظهار داش��ت :دانشگاه های خارجی از دل قراردادهای صنعتی مقاله استخـراج
می کنند اما در دانشگاه های ایران از مباحث نظری مقاله استخراج می شود که این
روند باید اصالح شود.

باید برای آموزش تقاضامحور برنامهریزی انجام شود
معاون آموزشی وزارت علوم تاکید کرد :امیدواریم جامعه دانشگاهی در اولویت تزریق
واکس��ن کرونا قرار گیرند تا بتوانیم از مهرماه ش��اهد برگزاری کالس های درس به
صورت حضوری باشیم.

وی تاکید کرد :حضور دانشگاه ها در نظام های رتبه بندی جهانی از دیگر دستاوردهای
آموزش عالی کشور بشمار می رود به نحوی که اکنون جایگاه دانشگاه های کشور در
این رتبهبندیها بسیار ارتقا یافته است.
معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به راه اندازی زیست بوم فناوری در کشور ،گفت:
این نوع فعالیت ها کشور را در برابر تحریم ها مقاوم کرده است.
خاکی صدیق اظهار داشت :بروز بیماری کرونا در کشور برای آموزش عالی یک آزمون
س��خت بود که خوش��بختانه دانش��گاه ها به خوبی از آن عبور کردند و فعالیت های
آموزشی ،پژوهشی و فناورانه دانشگاه ها هیچگاه متوقف نشده است.

باید ارتقا کیفیت به عنوان توسعه آموزش عالی مورد توجه قرار گیرد
وی افزود :در گذشته برخی از دانشگاه ها به حوزه الکترونیکی وارد شده بودند اما با
شیوع بیماری کرونا از دستاوردهای این دانشگاه ها استفاده شد و اکنون دانشگاه ها
فعالیت های آموزشی خود را بر بستر مجازی پیگیری می کنند.
دکتر خاکی صدیق تاکید کرد :اکنون باید ارتقا کیفیت به عنوان توسعه آموزش عالی
مورد توجه قرار گیرد.

معاون آموزشی وزارت علوم اظهار داشت :دانشگاه های کشور به بلوغ الزم رسیده اند
به نحوی که اکنون صنایع به دانش��گاه ها مراجعه می کنند و دانش��گاه ها برای آنها
دورههای تقاضا محور طراحی و برگزار می کنند.

دکتر خاکی صدیق اظهار داشت :امیدواریم جامعه دانشگاهی در اولویت تزریق واکسن
کرون��ا قرار گیرند تا بتوانیم از مهرماه ش��اهد برگ��زاری کالس های درس به صورت
حضوری باشیم.
وی گف��ت :این موضوع از س��وی وزارت علوم و از طریق س��تاد مل��ی کرونا در حال
پیگیری است.

وی افزود :میتوان گفت ایران در حوزه آموزش عالی خودکفا است و اکنون الزم است
برای آموزش تقاضامحور برنامه ریزی انجام شود.

دکت��ر خاکی صدی��ق توجه به حوزه فناوری و کارآفرینی را دیگر دس��تاورد آموزش
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دکتر علی خاکی صدیق گفت :درحال حاضر در تمام نقاط کشور دانشگاه و موسسه
آموزشی وجود دارد که این امر موجب شده تا در تمامی زمینه های تخصصی دانشجو
تربیت شود.

وی ادامه داد :از چندسال گذشته موضوع ساماندهی دانشگاه ها و موسسات آموزش
عالی در دس��تور کار ق��رار گرفت .در این روند واحد آموزش��ی حذف نخواهد ش��د
بلکه موضوع تجمیع و ملحق ش��دن مورد توجه اس��ت .معاون آموزشی وزارت علوم
خاطرنش��ان کرد :به روز رسانی س��رفصل های درسی نیز در دستور کار وزارت علوم
قرار دارد و تاکنون هزار برنامه درسی به دانشگاه ها ابالغ شده است و مابقی نیز ابالغ
خواهد شد.
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رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت :خوشبخاته دانشگاه های کشور طی سال های
اخیر به موضوع فناوری و کاربردی سازی آن بسیار اهمیت می دهند اما باید در این
زمینه بیشتر فعالیت صورت گیرد تا براین اساس فارغ التحصیالن کارآمد و کارآفرین
بیشتری در جامعه داشته باشیم.

عالی کش��ور عنوان کرد و گفت :راه اندازی مراکز رش��د ،پارک های علم و فناوری و
شرکتهای دانش بنیان در این راستا صورت گرفته است.

گزارش
ماه

همراه اول از شرکتهای دانشبنیان و فناور حمایت میکند
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میزگرد تخصصی «بومی سازی صنعت - ICTدستاوردهای اپراتورهای موبایل» با حضور
نمایندگانی از سوی اپراتورهای تلفن همراه و چهرههای علمی برگزار و به ظرفیتهای
عملیاتی اپراتورهای تلفن همراه به خصوص همراه اول برای حمایت از شرکتهای فناور
ایرانی پرداخته شد.
این پنل که به ریاست حمید بهروزی ،عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف و قائممقام
مدیرعامل همراه اول و با دبیری فرامرز رستگار ،دبیر سندیکای مخابرات برگزار شد ،میزبان
وحید شاه منصوری ،رئیس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول ،مرتضی طاهری بخش ،معاون
فنی و توسعه شبکه همراه اول ،حسن بولوردی ،معاون فنی و مهندسی ایرانسل ،محمدرضا
پاکروان ،عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف ،عباس محمدی ،عضو هیأت علمی
دانشگاه امیرکبیر و کریم محمدپور اقدم ،عضو هیأت علمی تهران بود.
حمایت چند وجهی همراه اول از شرکت های دانش بنیان و فناور
حمید بهروزی ،قائم مقام مدیرعامل همراه اول در این پنل ضمن اشاره به فعالیت هایی که
از سوی اپراتورهای تلفن همراه جهت حمایت از تولیدات بومی انجام شده است ،اشاره ای
به توجه ویژه هر دو اپراتور اصلی تلفن همراه به مقوله تحقیقات داشت و اظهار کرد :سرمایه
گذاری ما در حوزه پژوهش ها و تحقیقات دانشگاهی مخصوصا با تمرکز بر حوزه فناوری
های نوین ،این سیگنال را برای جامعه علمی داشته که «پژوهش» در کشور خریدار دارد.
وی ادامه داد :این رویکرد را می توان در اعطای حمایت پژوهش��ی (گرنت) به پایان نامه
های مرتبط با حوزه های مرکز تحقیق و توسعه همراه اول برای تشویق دانشجویان و بهره
مندی از توانمندی اساتید ،شاهد بود.بهروزی همچنین اشاره ای به حمایت از شرکت های
دانش بنیان در قالب فراخوان های خریدی که همراه اول داشته است ،کرد و گفت :پیرو
این فراخوان ها ،شرکت های دانش بنیان ترغیب به سرمایه گذاری شدند؛ اما نکته ای که
این شرکت ها باید ضمن احتساب حمایت همه جانبه اپراتور داشته باشند ،این است که با
توجه به اهمیت سرعت عمل ،هم توجه خاص به امر «تیم» و هم «سرمایه گذاری» داشته
باشند تا در روند حرکت محصول به سمت بلوغ تسهیل شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف درباره حمایت از تجاری سازی تجهیزات بومی،
یادآور شد :ما شرکت هایی که توان تولید تجاری دارند را شناسایی کرده ،نمونه های اولیه
آنها را در آزمایشگاه های خود تست و تأیید می کنیم و زمینه استفاده همراه اول از آن
محصوالت را فراهم می آوریم .وی افزود :به عنوان مثال از ابتدای مطالعات مرتبط با نسل
پنجم ،تمرکزمـان بر بومــی سازی این نسل از فنـــاوری بود و اکنون نیـز یکــی از هدف
گـــذاری هایمان این است که بین  50تا  80درصد تجهیزات مورد نیاز اپراتور را ظرف سه
سال آینده از طریق تولیدات داخلی تأمین کنیم؛ بنابراین اگر نگاه شرکت های دانش بنیان
نیز «بنیادی» باشد ،می توانند محصولی در رده بخش تلکام تولید کنند.بهروزی با تأکید بر
اینکه به طور خالصه نقش اپراتورهای ارتباطی در ترغیب کنندگی ،حمایتگری ،آزمایش
کنندگی تولیدات دانش بنیان و در نهایت تحمل ریسک های مربوطه است ،اظهار کرد:
بنابراین فرصت بسیار خوبی برای شرکت های نوآور و دانش بنیان فراهم است تا با همراهی
بدنهاپراتوراولتلفنهمراه،بتوانندمحصوالتبومیشانرابهمرحلهتولیدصنعتیبرسانند.
وی ضمن اشاره به اهتمام مدیرعامل همراه اول بر حمایت از تولیدات بومی و استفاده از
تمامی ظرفیت های اپراتور اول تلفن همراه برای ایجاد حرکت در صنعت ارتباطات کشور،

به جایگاه کلیدی وزارت ارتباطات جهت تسهیل این روند تحرکی داشت نیز اشاره و ابراز
کرد :وزارت ارتباطات با در اختیار داشتن زیرساخت ارتباطی کشور باید در سال جاری و
سال های پیش رو ،درصد قابل توجهی از مصارف شان را به خرید از محصوالت دانش بنیان
اختصاص دهند و این انتظاری است که در راستای حمایت از تولید داخلی ،از آن نهاد انتظار
می رود.قائم مقام مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران به راه های حمایتی همراه اول از
تولیدات بومی اشاره داشته و اذعان کرد :یکی از راه ها حمایت مرکز تحقیق و توسعه ما از
شرکت های نوپایی است که می خواهند محصوالت اولیه شان را به صورت پایلوت تولید
کنند و مراحل تست ،صنعتی سازی و تجاری سازی را جلو ببرند.
وی ادامه داد :راه دیگر حمایتی ما استفاده از ظرفیت «هاب»های استانی برای سوق دادن
جهت سرمایه گذاری ها به سمت مناطق است؛ اما اگر میزان سرمایه گذاری های بیشتری
بطلبد به سمت شرکت حرکت اول هدایت می شود.
بهروزی خاطر نشان کرد :عالوه بر این موارد حضور فعال همراه اول در مراکز نوآوری و در
کنار قطب های دانشگاهی است که اتفاق خوبی در راستای حمایت از تولیدات نوآورانه است
و نهایتا هم در تعاملی که با صندوق نوآوری و شکوفایی داشتیم ،این صندوق پذیرفته در
راستای سرمایه گذاری روی پروژه های بومی ،حمایت هایی را در قالب تخصیص وام های
کم بهره به شرکت ها داشته باشد.
نگاه کاهش اتکا به خارج از کشور در برنامه های تحقیقاتی همراه اول
همچنین در این پنل وحید شاه منصوری ،رئیس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با اشاره
به راه اندازی مرکز تحقیق و توسعه همراه اول در اسفند  1398اظهار کرد :مأموریت های
این مرکز در ارتباط با صنعت ارتباطات و با اولویت تأمین نیازهای گروه همراه اول است؛ به
عنوان مثال تاکنون توجهمان معطوف به حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری بوده و در
گام بعد به سمت بومی سازی محصوالت استراتژیک با اولویت اپراتـور اول تلفن همــراه
می رویم.وی با بیان اینکه در این زمینه ها فراخوان های مختلفی را ظرف یک سال گذشته
داشتیم تا تیم های فعال را شناسایی کنیم ،عنوان کرد :سعی کردیم با ایجاد مشوق هایی،
به تشکیل تیم ها کمک کنیم زیرا معتقدیم حرکت به سمت تولید در عرصه مخابرات ،نیاز
به برنامه ریزی بلند مدت دارد.رئیس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول با تأکید بر اینکه
نگــاه مان کاهش اتکا به خارج از کشور است ،گفت :ظرف یک سال گذشته حدود هزار و
 500میلیارد تومان در حوزه سامانه ها و پلت فرم های بومی خرید داشته ایم.
دعوت معاون فنی همراه اول از استارتاپ ها برای ورود به مقوله 5G
مرتضی طاهری بخش ،معاون فنی و توسعه شبکه همراه اول نیز با حضور در این پنل
تخصص��ی با بیان اینکه هم��راه اول ورود به فناوری 5Gرا از س��ال  1395و با همکاری
دانشـگاه ها آغاز کرده و با استفاده از توان داخلی شامل تیم های فنی اپراتور و شرکت های
داخلی فرایند بومی کردن این فناوری را پیش برده است ،اظهار کرد :اکنون در فناوری نسل
پنجم تسلط بر فناوری به وجود آمده و این دستاورد بسیار با اهمیتی برای کشور و صنعت
ارتباطات و فناوری اطالعات است.
وی یکی از چالش های اصلی پیش پای توسعه فناوری نسل پنجم را بحث فرکانس دانست
و عنوان کرد :اگر بخواهیم از سمت اپراتور سفارشی دهیم و آنتنی ساخته شود ،نیازمند
مشخص بودن فرکانس هستیم؛ همچنین بعد از آن با توجه به تدوین نقشه راه همکاری
اپراتورها با صنایع و سیاست های حمایتی رگوالتوری از اهمیتی باالیی برخوردار است.
معاون فنی و توس��عه همراه اول اشاره ای به سند استخراجی سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی برای توس��عه این فناوری که مواردی نظیر توسعه بستر فیبرنوری را
شامل می شود ،داشت و گفت :در بخش دیگری از این سند به توسعه  5Gبه صورت هات
اسپات در  2021اشاره شده که ما سال  1399روی شبکه تجاری این فناوری را زیر بار
بردیم و امیدواریم امسال هم اجرای پایلوت را با صنایع داشته باشیم.وی گفت :در ادامه نیز
بحث واگذاری بیشتر باندهای فرکانسی مطرح است تا اینکه بعد از  2024شروع پوشش
سراسری این فناوری را داشته باشیم.طاهری بخش سه ضلع فناوری نسل پنجم را اپراتورها،
صنعت و مصرف کنندگان عنوان کرد و ادامه داد :استارتاپ ها و شرکت های فناور باید
به صنایعی نظیر فوالد ،انرژی ،خودروسازی ،بنادر حمل و نقل و مباحثی نظیر شهرهای
هوشمند کمک کنند تا این صنایع نیازهایشان را شناسایی و با توجه به کاربردهای  5Gبه
سمت رفع این نیازها بروند زیرا فناوری نسل پنجم صرفا  B2Cنیست.
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مدیرعامل ایرانسل در مراسم اختتامیه بیستونهمین کنفرانس برق ایران ،گفت :ما در
ایرانسل پروژههای تحقیقاتی را در راستای پایاننامههای ارشد و دکترا حمایت میکنیم و
از دانشگاهها و پژوهشگران دعوت میکنیم تا در پروژههای ایرانسل برای ایفای نقش بیشتر
در توسعه  ،6Gبا ما همکاری کنند.
دکتر بیژن عباس��ی آرند در ابتدا با اش��اره به اینکه صنعت  ITو  ،ICTیک توانمندساز
جدی برای تحول دیجیتال در کشور است و مهمترین و اساسیترین زیرساخت تحول
دیجیتال به حساب میآید ،گفت :اگر آیندهای را بخواهیم تصور کنیم که دنیای هوشمند
تلقی میشود ،در این دنیا ،همه پدیدههای فیزیکی با کمک سنسورها به سینگالهای
دیجیتال تبدیل میشوند و همه چیز به هم متصل میشود .در این وضعیت حجم زیادی
از اتصاالت و ارتباطات در همه سطوح شکل میگیرد و نهایتاً همه چیز هوشمند میشود.
در این زمان ،زوج «کالن داده» و «هوش مصنوعی» است که ظهور و بروز هوشمندسازی
را در هم��ه ابعاد برای دنیا فراهم میکن��د.وی در ادامه گفت :صنعت فناوری اطالعات و
ارتباطات ،به عنوان زیرساخت و بنیانگذار دنیای هوشمند شناخته میشود .در این صنعت،
با مباحثی مثل پهنای باند وسیع ،ایجاد و راهاندازی دیتاسنترهای بزرگ برای جمعآوری
اطالعات ،ذخیرهسازی و پردازش داده مواجه هستیم .همچنین سرفصل محاسبات ابری
را به عنوان یک تکنولوژی تحولس��از ،در پیشرو داریم .از سویی با کالن داده ،به عنوان
یکی از بحثهای بسیار مهم ،جدی و اثرگذار در بحث هوشمندسازی مواجه هستیم و
فناوری اینترنت اش��یاء ( )IoTنیز در این مس��یر بسیار تأثیرگذار است .این مباحث ،در
کنار هوشمصنوعی ( ،)AIپایه و زیرساخت دنیای هوشمند را خواهند ساخت.مدیرعامل
ایرانسل ادامه داد :در گزارشهای جهانی ،برای چشمانداز صنعت  ICTدر سطح جهانی،
 ۱۰سویه اصلی توسعه را معرفی کردهاند که تا سال  ۲۰۲۵بخش عمدهای از آنها محقق
خواهد شد« .ظهور و بروز رباتها» به عنوان یکی از فناوریهای جدید که در کنار کارگران
میآین��د و کارهای روال صنعت را انجام میدهند« ،واقعیت اف��زوده» به عنوان یکی از
توجو را باالی نود درصد موارد
فناوریهای مطرح« ،دس��تیار هوشمند» که نیاز به جس 
حذف میکند« ،تکنولوژی اتصال ماشین به همهچیز»« ،هوش مصنوعی» و نوآوریای
که در ارائه سرویسها و خدمات ایجاد میکند ،استفاده از «کالن داده» که در شرکتها
و سازمانها تولید می شود« ،توسعه زیرساختهای ابری» برای شکلگیری کسبوکارها،
نس��ل پنجم تلفنهمراه به عنوان یکی از فناوری هایی است که رشد سریع در کشورها
خواهد داشت و یکی از زیرساختهای اصلی هوشمندسازی معرفی میشود ،حجم زیادی
از «دیتاهای جهانی» که تولید میشود و بحث حاکمیتهای آنها ،از جمله این سویههای
آتی جهان معرفی میشوند.وی همچنین با نگاهی به گزارشهای جهانی پیرامون نقش
اقتصاد دیجیتال در رشد اقتصاد کشورها گفت :این گزارشها نشان میدهد که بیست
درصد افزایش سرمایهگذاری در حوزه  ،ICTمنجر به یک درصد رشد تولید ناخالص ملی
کشورها میشود .سرمایهگذاری در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات ،بازگشت سرمایه
 ۶.۷برابر نسبت به حوزه غیر ICTرا دارد و همچنین اقتصاد دیجیتال نسبت به بخشهای
دیگر اقتصاد ،رشد  ۲.۵برابری را از آن خود کرده است.عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت
مدرس درباره چشمانداز تحول دیجیتال در ایران گفت :در کشور ما نیز اگر چشم اندازمان
تحول دیجیتال در سطح ملی باشد ،باید نقش صنعت  ICTرا به عنوان یک توانمندساز
در نظر گرفت و در چند حوزه برنامهریزی کرد .ابتدا باید سند توسعه  ICTدر سطح ملی
ایجاد شود .یکی از محورهایی که در این برنامهریزی باید دیده شود ،بحث رگوالتوری در
همهحوزهها است .حوزه مالی و مالیاتی ،سیاستها ،قوانین و مقررات و اصل رگوالتوری
حوزه  ،ICTامنیت و اس��تانداردها و معیارها و ...در این برنامه همچنین باید به مباحث
تحقیق و توس��عه ،نوآوری و نیروی انسانی توجه شود .چرا که اقتصاد هوشمند ،نیازمند
اس��تعدادهایی است که بتوانند خدمات و سرویسها را ارائه دهد .از سویی باید به نقش
حوزه  ICTدر بحث زیرساخت توجه کرد .زمانی که درباره اتصال صحبت میکنیم ،چه
در حوزه پهنباند موبایل و  4Gو توسعه و تکمیل آن ،چه درباره شروع و پیاده سازی ،5G
ایجاد دیتاسنترهای بزرگ و  ،...بخشی از زیرساختهایی است که باید در ارتباطات کشور
ایجاد شود .زمانی که زیرساختها ایجاد شد ،میتوان روی آن پلتفرمهایی که قابلیت ارائه
سرویس در زمینههای کالن داده ،اینترنت اشیاء ،ابر و هوش مصنوعی دارند را عرضه کرد.
دکتر بیژن عباسیآرند درباره ضرورتهایی که در طرح ریزی تحول دیجیتال باید به آن
توجه کرد نیز گفت :این ضرورتها در س��ه حوزه کلی اس��ت که مشخصاً دولت باید به

آن توج��ه کند .اول توس��عه
زیرساخت  ،ICTدوم آمادگی
صنع��ت و س��ازمانها برای
ورود به این عص��ر جدید در
س��رویسها و خدماتشان و
سوم توسعه نیروی انسانی که
بتوانند سرویسها و خدمات
جدید را در کشور پیاده کنند.
برای رسیدن به تحول دیجیتال ،باید از وضع موجود ،به وضع مطلوب برسیم .در سطح
موجود ،در سند توسعه ملی فناوری اطالعات و ارتباطات ضعف وجود دارد .البته اخیرا ًسند
توسعه شبکه ملی اطالعات وضع شده است ،اما باید متناسب با آن ،نظام بودجهریزی و
بودجهبندی را هم درنظر بگیریم .در بحث رگوالتوری ،باید ساز و کار بهطور کامل عوض
شود .اپراتورها با فضای رگوالتوریای که اکنون وجود دارد ،قابلیت مانور برای توسعه درآمد
ندارند و درآمدهای موجود ،جوابگوی نیازمندی برای سرمایهگذاری آتی نیست .الزم است
که نظام تعرفهگذاری کام ً
ال تغییر کند .همینطور باید هزینهها از جمله هزینههای اجاره،
انتقالو،...کمشود.بهگونهایکهبازیگراناصلیصنعت ICTبتوانندبخشعمدهدرآمدشان
راصرفتوسعههایآتیکنند.عضوهیأتعلمیدانشگاهتربیتمدرسهمچنیندرتشریح
نقش 5Gدر تحول دیجیتال افزود :نسل پنج تلفنهمراه به عنوان یکی از بازیگران کلیدی
تحول دیجیتال ،نقش اصلی را ایفا میکند .اما اکنون در نسل چهار ،باید پوششدهی را در
سطح کشور کامل و تأخیر را کم کرد تا به سرعتهای بهتر برسیم .ما هم باید زیرساخت
را توسعه دهیم که بتوانیم سرعت را چه با توسعه ( 5Gدر فاز اول حداقل  ۱۰درصد) و
چه با توسعه فیبر ،حداقل به  ۵۰مگابیت بر ثانیه برسانیم و در مراحل دوم و سوم تا چهل
درصد مشترکین را به شبکه  5Gمتصل کنیم و نسل چهار را هم کامل کنیم .اگر به
مشخصات نسل پنج تلفنهمراه دقت کنیم ،سه شاخص اصلی برای آن ارائه میشود .بحث
پهنباند وسیع است که میتوانیم سرویسهایی از جمله واقعیت افزوده ،خودرو هوشمند،
مدیریت رباتها ،کنترل از راه دور ،سرویسهای مرتبط با انتشار ویدیو و … را ارائه دهیم.
انتظاراتی که از 5Gمیرود نیز شامل تأخیر کمتر از  ۱۰میلیثانیه ،پیک سرعت بیست
گیگ بر ثانیه ،یک میلیون اتصال در هر کیلومتر مربع ،طول عمر  ۱۰تا  ۱۵ساله باتری و ...
است.وی همچنین درباره اقدامهای توسعهای ایرانسل برای ورود  5Gبه کشور گفت :ما در
ایرانسل حداقل از دو سال قبل ،بحث زیرساخت و توسعه  5Gرا آغاز کردیم و تمام شبکه
ایرانسل در حال حاضر کام ً
ال آمادگی پذیرش و ارتقاء به 5Gرا دارد .برنامهای برای توسعه
بیشتر شبکه رادیو داریم که بتوانیم توسعه 5Gرا در آن پیادهسازی کنیم .چند فعالیت هم
در مرکز تحقیق و توسعه ایرانسل ،شکل گرفته تا بخشی از نیازمندیها در حوزه  5Gدر
آن محقق شود .از جمله پروژههای ساخت مودم ،بومیسازی آنتنها ،پروژههای مرتبط با
خودرو هوشمند و جراحی از راه دور و ...که هماکنون در حال اجرا است .در راستای سند
کالن توسعه شبکه ملی اطالعات که در آن بر تحقق نسلهای باالتر به اپراتورها تأکید شده
ِ
است ،ما در ایرانسل برنامهای را آماده کردهایم که در مدت  ۵سال بتوانیم  ۱۸تا  ۲۰درصد
مشترکان را به نسل پنج تلفنهمراه متصل کنیم.
مدیر عامل ایرانسل افزود :تمرکز ایرانسل به عنوان اپراتور دیجیتال در بحث تحول دیجیتال،
بر هسته اصلی کسبوکار یعنی توسعـــه شبـکه  5Gو کامل کــردن شبـــکه4G
و  TD-LTEاس��ت .در کنار این برنامهها نیز ،ایرانس��ل با پلتف رمهایی که دارد از جلمه
اَبَراپلیکیشن ایرانسلمن ،سرویسهایی را در حوزههای آموزش VOD ،و ،...ارائه میکند.
در آینده نیز سرویس ابری ،سالمت الکترونیک ،مرورگر و موتور جستجو و ...را ارایه میدهیم.
دکتر عباسیآرند گفت :در پایان به نظر میرسد چشم انداز آتی ،بحث  6Gاست .مقایسه
بین  4Gو  5Gو  6Gنشان میدهد که متوسط پیک سرعت به ترتیب از  ۱۰۰مگابیت بر
ثانیه در  ،4Gبه  ۱۰گیگابیت بر ثانیه در  5Gو نزدیک  ۱۰ترابیت بر ثانیه در  6Gمیرسد.
همچنین در نسل ششم ،تأخیر به زیر یکدهم میلی ثانیه میرسد و سرعت نیز به گونهای
است که  ۱۴۲ساعت فیلم را میتوان در یک ثانیه دانلود کرد .ما در ایران هم باید بتوانیم
به همان سرعتی که  5Gوارد کشور میشود 6G ،را وارد فاز مطالعاتی کرده و این فرصت
را ارزشمند بدانیم ،با کمک دانشگاهها پروژههای مطالعاتی را تعریف کنیم و در توسعه این
نسل جدید فناوری ،نقش ایفا کنیم.

گزارش
ویژه

گزارش مدیرعامل همراه اول در مجمع؛ افزایش سهم بازار ،ورود به جامعه  100میلیونی
و رسمایهگذاری گسرتده در کسبوکارهای ایرانی
در یازدهمین مجمع عمومی عادی سالیانه همراه اول که با حضور  90.9درصدی سهامداران در سالن اجتماعات برج ستاره ونک تهران برگزار شد ،گزارش عملکرد
سالیانه این اپراتور با تمرکز بر بخشهای استراتژیک در حضور صاحبان سهام قرائت و پیشگامی اپراتور اول در حوزه هوشمندسازی با تکیه بر مستندات آماری
اعالم شد.

رشد سهم بازار سیمکارت های فعال همراه اول در سال 1399
اخوان بهابادی س��هم بازار سیمکارت های فعال همراه اول براساس گزارش فصل چهارم
 1399سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را  53.6درصد عنوان کرد و از رشد 0.5
درصدی به نسبت دوره مشابه سال  1398خبر داد و گفت :براساس این گزارش ،تعداد
کل مصرف کنندگان دیتای سه ماهه  42میلیون بوده که  31.3میلیون مصرف کننده
دیتای  LTEبودند.
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یازدهمین مجمع عمومی عادی س��الیانه همراه اول با حضور  90.9درصدی سهامداران
در سالن اجتماعات برج ستاره ونک تهران برگزار و گزارش های هیأت مدیره ،حسابرس
و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به  1399/12/30استماع و درباره
سود تقسیمی تصمیم گیری شد.در این مراسم مهدی اخوان بهابادی ،مدیرعامل همراه
اول با ارائه گزارش عملکردی از فعالیت های سال گذشته شرکت ارتباطات سیار ایران،
ضمن ابراز خشنودی از کسب رتبه یک در بهره وری کل عوامل و بازده فروش در گروه
ارتباطات مخابرات در بیست و سومین رتبه بندی شرکت های برتر ایران اظهار کرد :همراه
اول همچنین توانست تندیس های جایزه ملی تعالی سازمانی و جایزه ملی مدیریت مالی
را در سال گذشته کسب کند.وی به اهم اقدامات صورت گرفته اپراتور اول تلفن همراه در
دوران شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت :مدیریت باالنس ترافیک برای ارائه بهترین
تجربه به مش��تری در ایام کرونا و برقراری قرنطینه و ارائه خدمت به س��تاد ملی کرونا با
سرشماره  4030بخشی از اقدامات بود.مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران همچنین از
رشد چندین برابری و بعضا تا  10برابری استفاده از برنامه های کابردی داخلی خبر داد و
گفت :ایجاد زیرساخت های الزم برای ارائه سرویس به تقاضای بیش از دو برابری از سمت
مشتریان و ایجاد بستر امن برای سازمان ها ،موسسات ،دانشگاه ها برای برگزاری جلسات و
کالس های مجازی بخشی از کارهایی بود که در این دوران صورت گرفت.

توسعه پلتفرم شاد ،بزرگترین اقدام سال گذشته همراه اول
اخوان بهابادی توسعه پلتفرم آموزشی شاد با همکاری وزارت آموزش و پرورش که توانسته
فعالیت های آموزشی را برای  147هزار مدرسه فراهم کند را از بزرگترین اقدامات سال
گذشته همراه اول عنوان کرد که به کمک امر آموزش در دوران کرونا آمد و اظهار کرد:
توفیق داریم حضور بیش از  750هزار معلم 147 ،هزار مدرسه ،بیش از  13میلیون دانش
آموز احراز هویت شده و بیش از  124هزار مدیر را در این پلتفرم داشته باشیم؛ همچنین
امکان فعالیت همزمان  2.7میلیون نفر روی این پلتفرم فراهم است و بیش از  13میلیون
کاربر فعال هفتگی و بیش از  10میلیون کاربر فعال روزانه روی این بستر قرار دارند.
وی درباره دستاوردهای توسعه بازار ،فروش و خدمات مشتریان در سال  1399نیز عنوان
کرد :برای نخستین بار موفق شدیم حضور  100میلیون مشترک را در شبکه همراه اول
داشته باشیم که نسبت سیمکارت های اعتباری به سیمکارت های دائمی حدود  80به
 20درصد است .این در حالیست که سال گذشته جذب بیش از  10.5میلیون مشترک
اعتباریهمداشتیم.

ثبت رکوردهای جدید در «همراه من» با  26.7میلیون مشترک
منحصر به فرد
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران به تحلیل وضعیت و جایگاه اپلیکیشن «همراه من»
نیز پرداخت و در این باره یادآور شد :همراه من  26.7میلیون مشترک منحصر به فرد دارد
که این تعداد مشترک گویای رشد  36درصدی به نسبت مدت زمان مشابه سال قبل از
 1399است؛ این اپلیکیشن 123میلیون تراکنش در ماه را به ثبت رسانیده و متوسط زمان
استفاده از این اپ نیز  120ثانیه بوده که رشد  151درصدی را نشان میدهد.
وی افزود :تعداد مشترکان روزانه «همراه من» نیز یک میلیون و  657هزار و مشترکان
ماهانه آن نیز  8میلیون و  770هزار است که در هر دو شاخص به ترتیب  74و  51درصد
رشد را شاهد هستیم.
استقبال مشترکان همراه اول از «همراه یار» با ثبت رضایت 96
درصدی
اخوان بهابادی در قرائت گزارش عملکردی همراه اول در سال گذشته از سرویس «همراه
یار» که ارائه دهنده سرویس در محل به مشترکان اپراتور اول است نیز غافل نشد و اظهار
کرد :متوسط خدمت در ماه این سرویس که اکنون برای  16مرکز استان فعال است16 ،
هزار و متوس��ط زمان خدمت رسانی  89دقیقه است؛ این سرویس توانسته رضایت 96
درصدی را حاصل کند.مدیرعامل همراه اول به تحلیل وضعیت «مراکز تماس» که از قضا
سال گذشته با رشد بسیاری مواجه شد ،پرداخت و گفت :متوسط تماس ماهانه بیش از16
میلیون و متوسط ماهانه پاسخ کارشناسان حدود  3.7میلیون بوده است.
پاسخگویی به بیش از  90درصد شکایات سامانه  195در کمتر از  3روز
وی همچنین از پاسخگویی به بیش از  80درصدی شکایات مشترکان در کمتر از  3روز
کاری خبر داد و گفت :پاسخگویی به بیش از  90درصد شکایات سامانه  195در کمتر از
 3روز کاری انجام می شود.اخوان بهابادی خاطر نشان کرد :همچنین کاهش  21درصدی
محدودیت قطع یکطرفه نسبت به مدت مشابه سال  1398را داشتیم و تعداد مشترکان
بدون بدهی پیشین در سال  1399نیز به نسبت  1398با رشد  15درصدی مواجه شده
است.
شرح گزارش دستاوردهای توسعه شبکه با پرچمداری 5G
مدیرعامل همراه اول همچنین به تشریح دستاوردهای توسعه شبکه پرداخت و بحث خود
را با پرچم داری  5Gبه این شکل پیش برد که «توانستیم باالترین رکورد سرعت روی
شبکه  5Gرا در حضور اصحاب رسانه با سرعت  3.6گیگابیت بر ثانیه ثبت کنیم».
وی تصریح کرد :توانستیم  10601تکنولوژی نسل های  4 ،3و  4.5را راه اندازی کنیم و
پوشش صد درصدی شهرهای کشور در نسل های سوم و چهارم را برقرار کنیم.
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ادامه روند سودآوری و درآمدزایی همراه اول در سال 1399
اخوان بهابادی در ادامه قرائت گزارش خود برای سهامداران همراه اول به بخش دستاوردهای
مالی رسید و اظهار کرد :درآمد عملیاتی با رشد  35درصدی به  23هزار و  433میلیارد
تومان رسیده است.وی ادامه داد :روند رشد سود خالص شرکت اصلی هم به این شکل بوده
که با رشد  20درصدی به  4هزار و  335میلیارد تومان در سال گذشته رسیده و نهایتا هم
سود هر سهم به  2258ریال رسیده است.

اخوان بهابادی افزود :اکنون  28هزار سایت لوکیشن ،بیش از  24هزار سایت تکنولوژی
 3Gو حدود  28هزار سایت تکنولوژی 4Gدر کشور داریم.

سهم  56درصدی دیتا از مجموع درآمدهای همراه اول
اخ��وان بهابادی همچنین از روند رش��د درآمد خدمات داده به می��زان  13هزار و 120
میلیارد تومان در س��ال  1399خبر داد که مجموع س��هم آن از درآمد عملیاتی شرکت
 56درصد می شود.مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران همچنین از بهبود روند وصول
قبوض و مطالبات از مشترکان دائمی خبر داد و گفت :سهم مبالغ وصولی از قابل پرداخت
صورتحساب مشترکان دائمی همراه اول به  97.55درصد رسیده است.

ثبت رکورد ترافیک دیتای روزانه همراه اول
مدیرعامل همراه اول مصرف کل دیتا در سال  1399را  3841پتابایت عنوان کرد و از رشد
 80درصدی به نسبت دوره مشابه سال  1398خبر و ادامه داد :رکورد ترافیک دیتای روزانه
با احتساب ترافیک 15،TDDپتابایت و رکورد ترافیک دیتای روزانه فقط مرتبط با شبکه
همراه اول  13.8پتابایت بوده است.
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ایجاد مرکز تحقیق و توسعه در راستای حمایت از تولیدات داخلی
مدیرعامل ش��رکت ارتباطات سیار ایران همچنین از راه اندازی مرکز تحقیق و توسعه
همراه اول در راس��تای بومی س��ازی کارکردهای اصلی فناوری ب��رای مواجهه با عدم
قطعیـ��ت های محیطی خب��ر داد و درباره اهداف این تصمیم بیان کرد :شناس��ایـی
نیازمندی هــای سخت افزاری و نرم افزاری گروه همراه اول ،حمایت از تولیدکنندگان
داخلی و شــرکت های نوپا ،طراحی توسعه و بومی سازی سامانه های سخت افزاری
و نرم افزاری متناسب با نیاز در سطح ملی و اکوسیستم فناوری اطالعات و ارتباطات،
ایجاد فرآیندهای اکتساب فناوری با پیاده سازی فرآیند از ایده تا پیاده سازی ،پژوهش
اکتساب و انتقال فناوری های اولویت دار از طریق پایلوت های فناوری و همچنین ارائه
سرویس های نوآورانه و ایجاد کسب و کار دیجیتال مبتنی بر پلتفرم های نوین بخشی
از این اهداف بود.وی ادامه داد :پروژه های مرکز تحقیق و توسعه نیز شامل حوزه های
راهکارهای دیجیتال و هوشمندسازی ،شبکه های نوین ،آزمایشگاهی تحقیق و توسعه
همراه اول و اعطای گرنت پژوهشی در حوزه های تخصصی می شود .مدیرعامل همراه
اول یکی از اتفاقات بزرگی که توسط مرکز تحقیق و توسعه همراه اول رقم خورد را انعقاد
قرارداد بومی سازی و تولید داخلی با شرکت های مختلف داخلی در حوزه های آنتن،
لینک و روتر بومی به ارزش  1200میلیارد تومان عنوان کرد که نهایتا منجر به تقدیر
ویژه سندیکای صنعت مخابرات از همراه اول شد.

اقدامات گسترده همراه اول در زمینه سرمایه گذاری در استارتاپ ها
وی در بخش پایانی ارائه خود به جایگاه راهبرد پنج ساله همراه اول که در سه سطح
کسب و کارهای اصلی ،نزدیک به کسب و کار اصلی و فراتر از کســب و کار اصلـــی
پیگیـــری می شود ،پرداخت و تصریح کرد :در بخش کسب و کار اصلی شرکت به
دنبال فراهم س��اختن بهترین تجربه تلکام برای همه مشترکان ،در بخش نزدیک به
کس��ب و کار اصلی دنبال ارائه خدمات مدیریت شده  ICTبه شرکت ها در ایران و
در الیه آخر نیز س��رمایه گذاری در شرکت های خدمات دیجیتال و تبدیل شدن به
یک بازیگر مهم  VCو س��رمایه گذاری در استارتاپ ها را پیگیری می کنیم.اخوان
بهابادی به عنوان نمونه به اقدامات ش��رکت «حرکت اول» در الیه س��وم این راهبرد
اشاره کرد و گفت :این شرکت تاکنون  205کسب و کار را به منظور سرمایه گذاری
بررسی و  77درصد مشارکت در حوزه سرمایه گذاری در استارتاپ های مراحل میانی
و رشد داشته که مجموعا مشارکت حدود  40درصدی در حوزه سرمایه گذاری کل
اکوسیستم استارتاپی کشور می شود.
گفتنی است ،در این مراسم که با تأکید بیشتر بر بعد آنالین برگزار شد ،پس از سخنان
رئیس مجمع ،مدیرعامل و اس��تماع گزارش حس��ابرس و نظرات سهامداران؛ درباره
تعیین سود تقسیمی ،پاداش و حق جلسه هیأت مدیره تصمیم گیری شد.
در این جلسه با نظرخواهی از سهامداران و استماع سخنان هیأت رئیسه ،با توزیع
س��ود  2080ریالی بابت هر س��هم موافقت و مقرر شد سود س��هامداران از طریق
سامانه سجام ظرف حداکثر یکماه واریز شود.همچنین در این جلسه درباره میزان
پاداش و حق جلسه هیأت مدیره تصمیم گیری شد .بر این اساس مقرر شد پاداش
اعضای حقوقی هیأت مدیره بدون تغییر و همچون سال گذشته باشد که به گفته
رئیس مجم��ع ،طبق هماهنگی با اعضای حقوقی هیأت مدیره ش��رکت ارتباطات
سیار ایران ،این پاداش جهت کمک به بیماران کرونایی ،در مناطق محروم هزینــه
شود.
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تشریح فعالیت های دیتاسنتری همراه اول در کشور
وی در بخش دیگری از ارائه گزارش خود به افتتاح بزرگترین مرکز داده غرب و شمال غرب
کشور در راستای توسعه شبکه ملی اطالعات اشاره و اظهار کرد :اهداف ما از این راه اندازی
فراهم کردن زیرساخت برای میزبانی از محتوای داخلی در راستای برنامه های شبکه ملی
اطالعات و ارائه سرویس های دیجیتال ،کاهش زمان تأخیر دسترسی به شبکه و توسعه
ظرفیت  Coreشبکه موبایل در شمال غرب و غرب کشور بر بستر  Cloudبود.
اخوان بهابادی خاطر نشان کرد :این دیتاسنتر با سرمایه گذاری  350میلیارد تومانی و اتکا
به دانش فنی بومی و استعدادهای داخلی و پیمانکاران بومی استان آذربایجان شرقی توسعه
یافت که شامل  350رک 1500 ،سرور فیزیکی و  16هزار سرور مجازی است.
وی درباره سایر دستاوردهای حوزه فنی و توسعه شبکه نیز گفت :تست سرویس هــای
 AR/VRو گیمینگ روی ش��بکه  5Gدر اس��فند  ،1399افزایش  10درصدی تعداد
مشترک فعال همزمان همراه اول و همچنین راه اندازی چهار دیتاسنتر ملی در شهرهای
تهران ،تبریز ،اصفهان و مشهد با ظرفیت  550رک بخش دیگری از خدمات در این بخش
است.
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وزیر اقتصاد :رمزارزها قابلیت دور زدن تحریمها را دارند

وزیر امور اقتصادی و دارایی ،گفت :با تکیه بر فناوریها میتوان تحریمها را دور زد که
رمزارزها این قابلیت را دارند ،اما باید با استخراجهای غیرمجاز و غیرقانونی مقابله کرد.
فرهاد دژپسند در مراسم رونمایی از طرح محیط آزمون تنظیم گری (سندباکس) بازار
س��رمایه و طرح مرکز تعالی اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال شریف ،اظهار کرد :در
زمینه اقتصاد هوشمند تعدادی پروژه تعریف شده بودند که باید به اجرا درمی آمدند.
طی دو و نیم س��ال گذش��ته اقدامات مهمی طراحی و اجرا شد که بخشی از آنها به

دلیل شرایط متناسب با برنامهها پیش نرفت و در این زمینه ،انحراف ناشی از مدیریت
خیلی کم بود.
وی با بیان اینکه عوامل جهش و توسعه را نشناختیم یا نتوانستیم در صورت شناخت
از آنها اس��تفاده کنیم ،گفت :هنوز داریم درباره دولت الکترونیک صحبت میکنیم و
عقب هستیم درحالی که اکنون می بایست درباره دولت هوشمند صحبت میکردیم.
اگر تجارت الکترونیک را به تجارت موبایل و هوشمند تبدیل میکردیم ،میتوانستیم با
وجود موانع تحریمی گامهای موثری برداریم .در دو سال اخیر سهم تجارت الکترونیک
نسبت به تولید ناخالص داخلی  ۲.۴برابر شده است.
دژپسند رشد درآمدهای مالیاتی را منوط به استفاده ار فناوریهای ارتباطاتی دانست و
افزود :طی سه تا چهار سال آینده سهم بالکچین به تولید ناخالص داخلی افزایش مییابد.
بنابراین ،مقابل تحوالت سریع فناوریهای دنیا چون رمزارزها باید مدیریت فعاالنه داشت
زیرا ،فرصت از دست داده میشود .هر چه اقتصاد سنتی باشد ،درصد هزینهها بیشتر
است و فناوریها در زمینه اقتصادی ،هزینهها را  ۷۰درصد کاهش میدهند.
وی ادام��ه داد :با تکیه بر فناوریها میتوان تحریمه��ا را دور زد .رمزارزها قابلیت دور
زدن تحریمها را دارند اما باید با استخراجهای غیرمجاز و غیرقانونی مقابله کرد .به این
سمت برویم که سریعتر خودمان را با اجزای اقتصاد هوشمند منطبق کنیم .بازار سرمایه
کشورمان از لحاظ بکارگیری فناوریها باالترین رتبه در دنیا را دارد.

استراتژیست بلومبرگ :قیمت بیت کوین به  ۱۰۰,۰۰۰دالر خواهد رسید!
استراتژیس��ت ارش��د بلومبرگ معتقد اس��ت :دالیل ریزش اخیر بیت کوین همان
دالیلی اس��ت که از بازار گاوی بیت کوین در مس��یر رسیدن به قیمت ۱۰۰,۰۰۰
دالر پشتیبانی میکند.
بهعقیده مایک مکگلون ،استراتژیست ارشد بلومبرگ ،قیمت بیت کوین علیرغم
ریزش اخیر به  ۱۰۰,۰۰۰دالر خواهد رسید.
مای��ک مکگلون در توییتر خ��ود گفت که دالیل ریزش اخی��ر بیت کوین همان
دالیلی اس��ت که از بازار گاوی بیت کوین در مس��یر رسیدن به قیمت ۱۰۰,۰۰۰
دالر پشتیبانی میکند.
این استراتژیس��ت در توییت خود دو نمودار را نیز به اش��تراک گذاشت .نمودار اول
زیرس��اختهای قوی بیت کوین در س��ال  ۲۰۲۱و نمودار دوم عرضه بیت کوین را
نشان میدهد که کاهش قابل توجهی داشته است.
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ریسک سرمایهگذاری در بازار ناشناخته ارزهای دیجیتال
سرمایهگذاری در ارزهای دیجیتال که از حدود دو دهه قبل آغاز شده ،همواره با نوسانات
ش��دید قیمتی همراه بوده اس��ت ،در این میان ،برخی از رمزارزها با رشد قیمت مواجه
شدهاند ،اما شماری دیگر از این ارزهای دیجیتال از بین رفته و ارزش آنها صفر خواهد
ش��د .افراد همیشه به دنبال راهی پرس��ود برای به دست آوردن پول و چند برابر شدن
مقدار یا ارزش آن با سریعترین و راحتترین راه هستند .خرید طال ،زمین ،خانه و دالر
از جمله راههای معمول سرمایهگذاری است.
نزدیک به دو دهه اس��ت که جهان با گونه جدیدی از س��رمایهگذاری به نام «ارزهای
دیجیتال» آشنا شده که در چند سال گذشته تب استفاده از ارزهای دیجیتال باال گرفته
است و بسیاری از شهروندان تالش میکنند با هزینههای گزاف ،به جای خرید ارزهای
مبادلهای بینالمللی یا طال ،پسانداز خود را به ارزهای دیجیتال تبدیل کنند.
ارز دیجیتال یا همان بهاصطالح پولهای الکترونیکی ،پولهایی هستند که کامال بهطور
دیجیتالی بوده و برعکس رقبای سنتی خود (پول کاغذی ،سکه و طال) فقط بهصورت
اینترنتی دردسترس افراد است .رمز ارزها برخالف ارزهای رسمی ،هیچ پشتوانه واقعی
نداشته و تنها عرضه و تقاضا (کاذب یا واقعی) وضعیت قیمت آنها را مشخص می کند.
ای��ن ارزها برعکس ری��ال ،دالر و ارزهای دیگر در دنیای واقعی قابل لمس نیس��تند و
همچنین هیچ مبنای ارزشی واقعی نیز ندارند ،و فقط در دنیای دیجیتال وجود دارند.
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مسیر هموار سقوط بیتکوین با فشار دولت چین به استخراجکنندگان رمزارز

با اعمال مقررات سختگیرانه چین برای استخراج رمزارز و تعلیق فعالیت استخراجگرهای
بزرگی مانندهواوبی مالوبیتیسی.تاپدرچین ،قیمتچندین رمزارز از جملهبیتکوین،
بیش از پیش سقوط کرد.به گزارش رویترز ،حدود  ۷۰درصد استخراج بیتکوین در چین
انجام میشود .استخراج ،فرایند پیچیدهای است برای تولید سکههای جدید رمزامرز و نیاز
بهرایانههایپیشرفتهایداردکهبتوانندمسئلههایریاضیرمزنگاشتیراحلکنندتااعتبار
تراکنشهای دیجیتالی تأیید شود.کارگروه ثبات مالی هیئت دولت چین به ریاست لیو هه،
معاون اول رئیس دولت ،محدودیتهایی برای استخراجگرهای پول مجازی اعمال کرد که
منجر به فراز و نشیب در کل بازار رمزامرزها شد .در این میان ،ارزش بیتکوین نسبت به
باالترین قیمتی که تا کنون داشته اس��ت ،حدود  ۵۰درصد کاهش یافت و فقط در روز
یکشنبه  ۱۷درصد افت کرد .چین پیشتر اعالم کرده بود که قصد اعمال محدودیتهایی

بر استفاده و معامله ارزهای مجازی در داخل کشور دارد و ارائه خدمات مربوط به تراکنش
رمزارز را برای مؤسس��ههای مالی و ش��رکتهای پرداخت الکترونیکی ممنوع کرده بود.
متخصصان پیشبینی کردهاند که این سختگیریها خرید رمزارز را برای مردم چین ،و
معامله سکههای مجازی با یوآن را برای استخراجگران ،دشوارتر کند.
در بیانیهای که شرکت هواوبی در اختیار تارنمای کویندسک گذاشت ،آمده است« :به علت
تغییراتی که در بازار در جریان است ،برای حفظ منافع سرمایهگذاران ،بخشی از خدمات
مانند قراردادهای آتی ،ایتیپی ،یا سایر سرمایهگذاریهای استقراضی ،موقتاً به کاربران
جدید در چند کشور و منطقه خاص ارائه نمیشود».
هواوبی همچنین اعالم کرد که فروش دستگاهها و خدمات میزبانی استخراج رمزارز را در
داخل چین به حالت تعلیق درمیآورد ،و افزود که جزییات بیشتر از سرنوشت این دستگاهها
را به زودی اعالم خواهد کرد.بیتیسی.تاپ ،از حوزههای استخراج رمزارز ،نیز اعالم کرد
به علت نامشخص بودن وضعیت مقررات ،کسب و کار خود را در چین به حالت تعلیق
درمیآورد و گفت که بر آن مبنا ،کسب و کار استخراج رمزارز خود را به آمریکای شمالی
منتقل خواهد کرد.هشکاو ،یکی دیگر از شرکتهای استخراج رمزارز ،نیز اعالم کرد که
فع ً
ال در خریدن سکوهای جدید استخراج دست نگه میدارد و افزود که کل مبالغ کسانی
را که سفارش خود را ثبت کردهاند اما استخراج بیتکوین جدید را شروع نکردهاند ،به آنان
بازمیگرداند.جیانگ ژوئر ،بنیانگذار شرکت بیتیسی.تاپ ،در مطلبی که در ویبو منتشر
کرد ،گفت« :در بلندمدت تقریباً تمام س��کوهای استخراج رمزارز در چین به خارجیها
فروخته خواهد شد ،زیرا مقررات داخلی چین برای استخراج بسیار سختگیرانه شده است.
در نهایت ،چین توانایی تولید رمزارز خود را نیز به بازارهای خارجی خواهد باخت».

استخراج بیتکوین نیمی از انرژی مصرفی در بانکداری سنتی را استفاده میکند
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نمی کند» ،و در نتیجه گلکسی دیجیتال اطالعات بانکداریاش را بر اساس برآورد مصرف
انرژی مرکزهای اطالعاتی بانکها ،شعبههای بانکها ،دستگاههای خودپرداز ،و شبکههای
کارت اعتباری جمعآوری کرده است.
برای محاسب ه انرژی مصرفی در صنعت طال ،شرکت دیجیتال گلکسی از دادههای مربوط
به نشر گازهای گلخانهای در این صنعت که در گزارش مجمع جهانی طال با عنوان «طال و
گرمایش جهانی :تاثیرات امروز و آینده» ذکر شده است ،استفاده کرده است.
منتقدان شبکههای اجتماعی به س��رعت به این مسئله اشاره کردند که هر دو صنعت
استخراج طال و بانکداری ،از بیتکوین بسیار وسیعترهستند ،و بر اساس این مطالعه فقط
دوبرابر بیتکوین انرژی مصرف میکنند.
دیجیتال گلکسی در پاس��خ به انتقاد آنها گفت که انرژی بیتکوین ارتباطی به«حجم
تراکنش یا توان عملیاتی آن ندارد».
«در سال  ۲۰۱۸صنعت طال  ۱۱برابر بزرگتر از بیتکوین ،و سیستم بانکداری  ۱۸برابرآن
بوده است و به احتمال زیاد امروزه وسیعتر است ...پس اگر بیتکوین به این اندازه بزرگ
شود ،چه میزان انرژی مصرف خواهد کرد؟ پس بیتکوینی که  ۱۱تا  ۱۸بار کوچکتر از این
دو صنعت است ،تقریبا معادل نیمی از مجموع انرژی این دو صنعت را مصرف میکند».
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مطالع ه شرکت گلکسی دیجیتال مدعی است که استخراج بیتکوین فقط نیمی از انرژی
مصرفی در بانکداری سنتی را استفاده میکند ،حال به استناد نتایج این مطالعه ،استخراج
طال ممکن است تا بیش از دو برابر انرژی مصرفی برای استخراج بیتکوین صرف کند.
به گزارش سیتنا ،گزارش معتبر تیم استخراج گلکسی دیجیتال پس از آن منتشر شد
که ایالن ماسک در بحثی جنجالی اعالم کرد به دلیل مصرف باالی انرژی برای استخراج
بیتکوین ،شرکت تسال از این پس این رمزارز را برای خریدوفروش خودروهایش نخواهد
پذیرفت .مایک نووگراتز ،میلیاردر و مدیر پیشین صندوق پوشش ریسک که هماکنون
مدیرعامل شرکت گلکسی دیجیتال است ،محاسبات این شرکت را فاش کرد.
نویس��ندگان این تحقیق معتقدند که انرژی مصرفی در تمام شبک ه بیتکوین ۱۱۳.۸۹
تریلیون وات در ساعت است ،که  ۹۹درصد آن مربوط به استخراج کامپیوترها است.
استخراج بیتکوین حاصل حل مسایل پیچیده ریاضی است که تراکنشهای بیتکوین را
بررسی ،و در فناوری دفترکل بالکچین ثبت میکند.
تیم تحقیقاتی شرکت استخراج گلکسی دیجیتال گزارش معتبر و مفصلی در مورد بررسی
انرژی مصرفی بیتکوین منتشر کرد«.آیا میدانستید انرژیای که صرف انتقال بیتکوین
میش��ود  ۱۹برابر انرژی استخراج آن است؟ این تحقیق فوقالعاده متنبازی است که از
طریق تارنمای زیر قابل دسترس است»:این رقم بسیار پایینتر از رقم  ۱۲۸تریلیون انرژی
در ساعت است که مرکز دانشگاه کمبریج برای اقتصا د جایگزین در ماه مارس امسال اعالم
کرده بود.براس��اس برآورد کانون مدیریت کیفیت اروپا ،صنعت بیتکوین هر سال و در
مجموع ب ه اندازه کشوری به بزرگی مالزی انرژی مصرف میکند.
مطالع ه شرکت گلکسی دیجیتال مدعی است که براساس محاسبات آنها ،مصرف انرژی
بیتکوین کمتر از نیمی از انرژی مصرفی در سیستم بانکداری سنتی است .براساس برآورد
آنها ،این رقم  ۲۶۳تریلیون و  ۷۲میلیارد وات بر س��اعت است ،و استخراج طال نیز ۲۴۰
تریلیون و  ۶۱میلیارد وات بر ساعت انرژی مصرف میکند.
این مطالعه تصدیق کرد که «س��نجش میزان انرژی مصرفی این دو صنعت به سادگی
بررسی بیتکوین نیست» و اذعان داشت که مطالع ه آنها «تالش صادقانهای برای برآورد
تاثیرات انرژی دو صنعت طال و سیستم بانکداری بوده است».
این مطالعه اعالم کرد«:صنعت بانکداری مستقیما اطالعات مربوط به مصرف برق را گزارش

همراه با
اتحادیه

برگزاری گردهمایی مجازی روز جهانی ارتباطات با حضور ۷۰۰نفر از فعاالن و مدیران صنعتICT
اتحادیهصادرکنندگانصنعتمخابراتایرانباحمایتسایرتشکلهایصنفیحوزه،ICT
گردهمایی مجازی روز جهانی ارتباطات را برگزار کرد.گرامیداشت روز جهانی ارتباطات هر
ساله توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در محل سالن همایشهای شهید قندی
برگزار می شد تا هم بیانیه جهانی  ITUقرائت شود و هم فعالین حوزه دیداری تازه نموده
و محصوالت و دستاوردهای خود را به نمایش بگذارند.امسال به دلیل شرایط ویژه و عدم
امکان برگزاری حضوری ،به همت اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران ،این روز به
صورت گردهمایی مجازی در کالب هاوس برگزار شد.
استقبال و حضور بیش از  ۲۰تشکل صنفی حوزه  ICTو حدود  ۷۰۰نفر از مدیران دولتی،
خصوصی و فعاالن حوزه  ICTاز نکات قابل توجه در این رویداد بود .علی الخصوص حضور
مهندس آذری جهرمی وزیر  ICTو معاونین وی ،که نش��ان از اهمیت این گردهمایی
داشت.گفتنی است که در شروع این گردهمایی  ،قرائت شعار و بیانیه  ITUتوسط مونا
ارشادی فر ،نماینده نمایشگاههای ITUدر ایران ،زینت بخش رویداد گردید و سخنان وزیر
ارتباطات و سایر فعاالن حوزه پیرامون عملکرد گذشته و توقع حوزه از دولت آینده محور
اصلی بحث و تبادل افکار آزاد شرکت کنندگان قرار گرفت.
اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در اطالعیهای ضمن تقدیر از حضور وزیر
ارتباطات ،معاون فنآوری و نوآوری وزارت ارتباطات ،اپراتورها ،تشکل ها ،خبرگزاری سیتنا
و همچنین ش��رکت کنندگان گردهمایی بزرگ روز جهانی مخاب��رات و ارتباطات ،ابراز
خرسندی کرده است که حضور باشکوه بیش از  700نفر از صاحب نظران حوزه  ICTو
بیش از 20تشکل در این گردهمایی بزرگ ،مایه دلگرمی اتحادیه صنعت مخابرات ایران در
برگزاری گرامیداشت این رویداد بزرگ گردیده و امیدوار است که با بهره گیری از نظرات
ارزشمند صاحب نظران ،شاهد برگزاری موفق تر همایش های بعدی باشد.

بررسی باید و نبایدهای وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات آینده در گردهمایی باشگاه خانواده بزرگICT
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دومین گردهمایی باش��گاه
خانواده بزرگ  ICTتوس��ط
اتحادی��ه صادرکنن��دگان
مخاب��رات ایران و س��ازمان
نصر ته��ران با موضوع بایدها
و نبایدهای وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات دولت آینده
در کالب هاوس برگزار ش��د .در دومین همایش مجازی فعاالن و بزرگان حوزه ارتباطات
و فناوری اطالعات درباره بایدها و نبایدهای وزیر  ICTدر دولت بعد تبادل نظر شد که از
مهمترین ویژگیها و خصوصیات مطروحه در این نشست پیرامون وزیر ارتباطات و فناوری
اطالعات دولت بعدی میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 .۱آگاهی و اشراف بر شرایط روز حوزه،
 .۲تسلط بر ادبیات اقتصادی حوزه،
 . ۳آگاهی و اشراف بر روند رشد فناوری،
 .۴قدرت چانه زنی سیاسی برای ارتقای جایگاه حوزه در مجلس و دولت،
 .۵اراده برای استفاده از ظرفیت تخصصی نهادها و تشکل های خصوصی،
 .۶داشتن روحی ه خودباوری ملی،
 .۷آشنایی کامل با ساختار اجرایی کشور و سازمانهای مرتبط در حوزه ،ICT
.۸اعتقادبهتوانداخلیوتولیدکنندگانبومیوسیاستگذاریدرراستایاستفادهحداکثری
از توان داخلی،
 .9تخصص در مدیریت اجرایی و عملیاتی در حوزه ،ICT
 .10داشتن روحی ه تعامل و همفکری با اهل نظر و متخصصان.
بر اساس این گزارش ،در این گردهمایی درباره مهمترین انتظارات از وزیر منتخب این حوزه
نیز مواردی عنوان شد که از آن جمله میتوان به عناوین ذیل اشاره کرد:
.۱کاهش سریع تصدی گری دولت به معنای عام آن در حوزه،
 .۲ارایه برنامه مدون برای ارتقا سطح فعالیتها و اهمیت به بخش  ITدر حوزه،
 .۳ارایه برنامه مدون برای توسعه صادرات،

 .۴حمای��ت از تولیدات داخلی و بومی در بخش ارتباطات ،بویژه تولیدات نرم افزاری
و دانش بنیان،
 .۵راهبری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور به صورت یک نهاد بی
طرف و حمایت از حقوق همه ذینفعان حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات،
 .۶حمایت از بخش خصوصی بزرگ و کوچک در راستای فعالیت و پویائی حوزه،
 .۷تغییر س��اختار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به نحوی که با تعداد پرس��نل
کمتر بهرهوری باالتری داشته باشد،
 .۸تکمیل ش��بکه ملی اطالعات با هدف ایجاد زیرس��اخت امن ارتباطی در سراس��ر
کشور،
 .۹تعامل با صداوس��یما در بخش های دارای منافع مش��ترک بویژه طیف فرکانس و
مجوزدهی های مرتبط،
 .۱۰ساماندهی ساختار مجوزدهی و تعرفه ای بخش ارتباطات با هدف رضایت همه
ذینفعان،
 .۱۱تجدیدنظر در مدیریت و س��اختار سازمان ها و شرکت های زیرمجموعه وزارت
ارتباطات،
 .۱۲تالش در جهت توسعه زیرساخت های ارتباطی در بخش های مختلف،
 .۱۳حل مسئله کپی رایت و مالکیت معنوی،
 .۱4استفاده از نظرات بخشهای خصوصی و همچنین تشکلها به عنوان نمایندگان
بخش خصوصی،
 .۱5توجه و حمایت از اس��تارتاپها و ش��رکتهای دانشبنیان بصورت هماهنگ با
معاونت علمی با هدف افزایش تولید و دستیابی آنها به عمق تولید،
.۱6شفافس��ازی در برگزاری مناقصات و اتخاذ راهکارها و مکانیزمی برای شفافیت
بیشتر در برگزاری مناقصات در حوزه ،ICT
.۱7توجه برابر و یکسان به دو حوزه فناوری اطالعات و مخابرات،
.18ارائه برنامه مدون برای اجرای دولت الکترونیک،
.19انتخاب معاونین و مدیران بر اساس شایستگی،
.20رعایت اصل رقابت در کلیه زمینه ها.

همراه با
اتحادیه

بایدها و نبایدهای« ICTرگوالتور ،اپراتور و کارآفرین» در سومین گردهمایی مجازی خانواده بزرگICT
س��ومین گردهمایی مجازی خان��واده بزرگ  ICTبا موضوع بایده��ا و نبایدهای ICT
«رگوالتور ،اپراتور و کارآفرین» روز س��ه شنبه  ۱۸خردادماه سال جاری از ساعت  ۱۹در
باشگاه خانواده بزرگ  ICTدر کالب هاوس برگزار شد.
بنا به اظهارات بسیاری از کارشناسان صنعت ،ICTیکی از دالیل وجود نابسامانیها در این
حوزه ،آن است که ما هنوز رگوالتوری مستقل به معنای واقعی نداریم .رگوالتوری وقتی
رگوالتوری واقعی است که از حکومتها مستقل باشد ،بنابراین با توجه به اوضاع فعلی و
روندی که سالهاس��ت شاهد آن هستیم میتوان گفت که ما نهادی به نام رگوالتوری
نداریم ،چون شرط وجود رگوالتوری ،استقالل آن از دولت است ،نه اینکه زیر مجموعه
وزارتخانهمربوطهاشباشد!
«رگوالتوری» موضوعی است که اگرچه سالها با چالشهای زیادی روبروست ،اما همچنان
تغییری در ماهیت این سازمان اتفاق نیفتاده است و این در حالی است که ضرورت بازنگری
در ساختار حوزه رگوالتوری با استانداردهای جهانی به شدت احساس میشود ،بنابراین
اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران به همراه و با همکاری دیگر تشکل های این
حوزه از جمله سندیکای صنعت مخابرات ایران و سازمان نصر تهران به بررسی جوانب
مختلف این موضوع در گردهمایی مجازی روز سه شنبه در کالب هاوس پرداخت.
در همین راستا ،روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران تاکید کرد:
«کارآفرینان» از دیگر موضوعاتی است که در گردهمایی مجازی خانواده بزرگ  ICTایران
در مورد آنها به گفتوگو نشستیم .متاسفانه دو ریسک عمده تحریم و کرونا در فضای
اقتصادی مش��کالت زیادی را به وجود آورده و همین موضوع بسیاری از کسب و کارها
را به ورطه نابودی کشانده و البته فرصت رشد و سودآوری برای برخی از کسب و کارها

از جمله کس��ب و کارهای آنالین را فراهم کرده است؛ از زبان کارآفرینان فعال در این
حوزه به بررس��ی مش��کالت و چالش های آنها در این بخش پرداخته شد و در نهایت
پیش��نهادات مطرح شده در این گردهمایی می تواند راهگشای بسیاری از امور مهم و
برطرف کردن چالش های متعدد در این زمینه و دردولت بعدی باشد و به نوعی نقشه
راهی برای مدیران.
عنوان بعدی که در سومین گردهمایی مجازی خانواده بزرگ  ICTتوسط کارشناسان
و فعاالن این حوزه مورد بررسی قرار گرفت ،بحث «اپراتورها» است که طبیعتا چالش
برانگیز بود.

برگزاری گردهمایی شرکتهای دانش بنیان اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات و هیات تجاری عراق و اقلیم کردستان
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و فناورانه شرکتهای دانش بنیان بخش خصوصی و تعاونی ،هدایت سرمایههای مردمی
بانکی و دولتی به سمت فناوری و صنایع پیشرفته  ،مشارکت با سرمایههای خطرپذیر
خارجی بسیار موثر و ره گشا بوده است.
تاکید میش��ود؛ در س��ال های گذشته حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ضمن رشد
کمی و کیفی بس��یاری از شرکت های دانش بنیان در داخل کشور ،با افزایش صادرات
شرکتهای دانش بنیان حوزه های مختلف همراه بوده است.
در همین حال ،یکی از اهدف حضور اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در این
نشست بزرگ ،توسعه و افزایش سهم بازار جمهوری اسالمی ایران در حوزه های فن آوری
اطالعات و ارتباطات در کش��ورهای هدف با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی است و
در این نشست که با معرفی مجصوالت شرکتهای دانش بنیان اتحادیه مشتمل بر موج
آینده فرافن ،آریا همراه سامانه  ،موننکو  ،پیام پرداز  ،فن کام (واف) و صنایع ارتباطی (آوا)
توسط نمایندگان این شرکت ها صورت پذیرفت ،امید میرود که این نشستها منجر به
قراردادهای اجرایی گردد.
بازار بکر کشور دوس��ت و همسایه عراق بهترین بازار جهت توسعه صادرات محصوالت
تولیدی/خدمات واحدهای صنعتی صنعت  ICTجمهوری اسالمی ایران است که باید از
اینفرصتدرراستایرونقتولید،صادراتخدماتفنیومهندسیبهصورتبهینهاستفاده
کرد.ش��ایان ذکر است که نشستهای حضوری این رویداد بزرگ با رعایت پروتکلهای
بهداشتی انجام پذیرفته و در کنار این نشستها بیش از ۱۴۰شرکت دانشبنیان به صورت
مجازی در جریان این نشست ها قرار گرفتند.

29
شماره  / 69خــرداد ماه 1400

گردهمایی بزرگ شرکت های دانش بنیان اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران و
هیات تجاری کشور عراق و اقلیم کردستان با حضور تعدادی از شرکتهای فعال در حوزه
ارتباطات و فناوری اطالعات و حضور مجازی بیش از  ۱۴۰شرکت دانشبنیان ،در صندوق
نوآوری و شکوفایی برگزار شد.
به همت صندوق نو آوری و شکوفایی ،گردهمایی بزرگ شرکت های دانش بنیان اتحادیه
صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران و هیات تجاری کشور عراق و اقلیم کردستان با حضور
مدیران صندوق نوآوری و شکوفایی ،شرکتهای دانش بنیان و هیات تجاری از کشور عراق
و اقلیم کردستان به منظور ارائه مشاوره و مدیریت صادرات محصوالت دانشبنیان در محل
صندوق نوآوری برگزار ش��د.در این نشس��ت بیش از  ۱۴۰شرکت دانشبنیان به صورت
وبیناری حضور داشتند و  ۱۰شرکت نیز به صورت حضوری معرفی توانمندیهای خود را
انجام و مذاکرات تخصصی متعددی را با طرفهای عراقی به پایان رساندند.
در این رویداد دکتر مرضیه شاوردی ،مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی و شیخ
مصطفی رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان اقلیم کردستان ،دکتر حسینی دبیر
سابق اتاق مشترک ایران و عراق و صابر محمد مدیرعامل شرکت هند ریشه و رئیس هیات
مدیره مرکز تجاری ایران در سلیمانیه حضور داشتند.
دکتر شاوردی در این رویداد از راهاندازی نمایشگاه دائمی محصوالت دانشبنیان و مرکز
تجاری ایران در سلیمانیه در خرداد ماه سال جاری با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی
خبر داد .همچنین در این جلسه حمایتهای صادراتی صندوق نوآوری و شکوفایی تشریح
شد.بر اساس این گزارش ،یکی از سیاستهایی که هیات عامل سوم در صندوق نوآوری
و شکوفایی در دستور کار خود قرار داده است ،مساله برونسپاری و کاهش تصدیگری
صندوق در بحث تامین مالی اکوسیستم فناوری و نوآوری است که به اذعان کارشناسان،
این امر میتواند به عملکرد بهتر این اکوسیستم کمک کند؛ چرا که صندوق نباید در تمام
جزئیات ورود پیدا کند و میتواند این امور را به نهادهای همکار خود بسپارد.
به اعتقاد کارشناس��ان ،اقدامات صندوق در حوزه های اصلی شامل ایجاد زیرساختها و
سیاستگذاری و هدایت مناس��ب برای کاربردی کردن دانش و تجاری سازی نوآوریها،
ایجاد ،تقویت ،گسترش و حمایت از شرکتهای دانش بنیان بخش خصوصی و تعاونی
با ارائه پش��تیبانی و حمایت مالی ،ایجاد و توس��عه ش��بکه صندوق ها و ش��رکت های
سرمایهگذاری خطرپذیر  ،مشارکت مستقیم خطرپذیر در طرح ها و پروژه های نوآورانه

همراه با
اپراتورها

معاون رگوالتوری :تجهیزات برق سایتهای اپراتورها باید بروزرسانی شود

معاون امور پستی ،ارتباطی و فناوری اطالعات رگوالتوری ،گفت :با تاکید وزیر ارتباطات
و فناوری اطالعات ،ادارات کل  ICTدر استانها نیز بایستی با بازدید و بررسی میدانی
سایت ها ،در صورت وجود مشکل در تجهیزات پشتیبانی برق ،هماهنگی الزم را برای
رفع آن انجام دهند.مجید حقی افزود :در پی قطعی های برق در سراسر کشور و اختالل
در ش��بکه ارتباطی ،اپراتورهای سیار ملزم ش��ده اند امکانات دیزل ژنراتور و باطریهای

پشتیبان برای تامین برق هاب سایت ها و سایت های  BTSرا تقویت کرده و در صورت
نیاز ،کمبود یا اختالل در باطری ها را رفع کنند.
وی درباره تعامل با وزارت نیرو برای رفع مشکالت ناشی از قطعی برق گفت :از وزارت
نیرو و شرکت توانیر درخواست کردیم در صورت امکان ،قطعی برق به حداقل رسیده و
در طول یک روز چند بار تکرار نشود .همچنین برنامه زمانبندی قطعی برق بطور شفاف
اعالم شود تا اپراتورها متناسب با آن برنامه ریزیهای الزم را برای مدیریت و تامین برق
سایت ها و پایداری ارتباطات انجام دهند.
حقی با اش��اره به اینکه زمان شارژ مجدد باطریهای پشتیبان برق پس ازتخلیه شارژ،
نس��بتا طوالنی ( حدود  ۱۰تا  ۱۵ساعت) است ،تاکید کرد:با توجه به اینکه تجهیزات
یکسو کننده های اپراتورها هم برق سایتها را تامین می کند و هم شارژینگ باطری
را انج��ام م��ی دهد ،به همین دلیل اگر قطعی های برق به تناوب و در بازه های زمانی
کوتاه اتفاق بیفتد ،تجهیزات پشتیبان برق سایتها نیز برای رفع مشکل کافی نیستند،
به همین دلیل الزم است شرکت توانیر درتصمیم گیری برنامه زمانبندی قطعی برق،
محدودیته��ای تکنولوژی تجهیزات را در نظر بگیرند.معاون امور پس��تی ،ارتباطی و
فناوری اطالعات رگوالتوری تصریح کرد :ضرورت استفاده از خنک کننده ها بویژه در
مناطق گرمسیر بعلت باال بودن دمای هوا نیاز دیگر اپراتورهاست که مستقیما توسط
شبکه اصلی برق تامین می شود و از طریق باطریها هم قابل جبران نیست.

سلطانی :سال  ۱۴۰۰شاهد جهش و رشد شرکت مخابرات خواهیم بود
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مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ،گفت :با رفع موانع و تقویت پشتیبانی ها ،هم اکنون
شاهد رشد چشمگیری در روند تکمیل پروژه برج ها هستیم و بطور یقین سال 1400
سال جهش و رشد چشمگیر مخابرات خواهد بود.
مدیرعامل ش��رکت مخابرات ایران به همراه مدی��رکل ارتباطات و امور بیــن الملل و
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت مدیریت امالک مخابرات ایران (سازمان سازه
غدیر) ضمن بازدید از بخش های مختلف پروژه عظیم برج مخابراتی شهید سلیمانی
و استماع گزارش پیمانکاران مربوطه  ،درجریان روند آخــرین پیشــرفت های پروژه
قرارگرفت.
سلطانی پس از اتمام این بازدید با بیان اینکه تسریع در روند برنامه های پروژه با حمایت
هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در دستور کارقرارگرفته است بر ضروت تکمیل و
آماده سازی هرچه زودترپروژه تاکید کرد.
مدیرعامل ش��رکت مخابرات ایران ضمن تقدیر از مهندس موس��وی و مهندس عرب
هاشمی و سایر اعضای هیئت مدیره شرکت سازمان سازه غدیر با اشاره به فرمایش مقام
معظم رهبری مبنی بر اینکه کارهای س��خت ثواب اخروی بیشتری دارد اظهارداشت:
انجام کاربزرگ احداث و تکمیل برج مخابراتی بطور یقین سختی های خاص خود را دارد
اما در نظام والیی هر کار مثبتی در زمره اعمال صالحه منظور می شود.
مهندس سلطانی برلزوم رعایت اصول برندینگ در طراحی داخلی با نظارت راهبردی
اداره کل ارتباطات و اموربین الملل  ،رفع موانع استقرار کارکنان در برج جدید  ،همکاری

و تعامل با کمیته فضای شرکت مخابرات برای جانمایی معاونت ها و ادارات بطور منسجم
و با پرهیزاز بروز هرگونه اخالل در روند خدمات رسانی تاکید و استراتژی شرکت را در
سرعت بخشیدن به تکمیل پروژه ،تحت هرشرایطی اعالم کرد.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس :از شرکت مخابرات ایران حمایت میکنیم
رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی ،گفت :شرکت مخابرات ایران کمیسیون
صنایع مجلس را باور کند ،چراکه هم خانه شما و هم خانه ملت است.
عزت اهلل اکبری تاالر پشتی ،رئیس کمیسیون صنایع مجلس در مراسم بازدید رییس و
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی از مرکز کنترل عملیات شبکه
شرکت مخابرات ایران ،گفت :دولت در حال حاضر غایب است و این نابسامانیها است
که امور را مدیریت میکند و نتیجه آن نارضایتی های مردم است؛ اما مجلس در کنار
مخابرات است.
وی ،با تاکید بر اینکه کمیسیون صنایع مجلس از شرکت مخـابرات ایران حمایـــت
می کند ،گفت :کمیسیون صنایع مجلس را باور کنید که هم خانه شما و هم خانه ملت
است.

همراه با
اپراتورها

سلطانی :در سال  99ارزش بازار مخابرات بیش از  61درصد رشد یافت

نشان روابط عمومی هوشمند و سایبر به همراه اول اعطا شد
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در هشتمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران ،همراه اول موفق به دریافت نشانهای «ستاره ملی
روابط عمومی» و «ستاره طالیی روابط عمومی» شد.به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات
سیار ایران ،همزمان با  ۲۷اردیبهشت ماه «روز جهانی ارتباطات و روز ملی روابط عمومی» هشتمین
جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران با حضور بزرگان ،صاحب نظران و فعاالن این صنعت برگزار
و از برگزیدگان روابط عمومی ایران در بخش ها و س��طوح مختلف تجلیل ش��د.هیأت داوران این
جشنواره ،با عنایت به ارزیابی های انجام شده از میان تمامی شرکت ها و سازمان های فعال ،روابط
عمومی همراه اول را شایسته دریافت نشان های «ستاره ملی روابط عمومی» و «ستاره طالیی روابط
عمومی» به علت درخشش در ابعاد «هوشمند و سایبر» دانست.بر اساس این گزارش در بخش نهایی
و اصلی معرفی ستارگان روابط عمومی ایران که فرصتی برای تبیین توانمندی ها و ظرفیت های
روابط عمومی های فعال کشور و تجلیل از فعاالن آن است ،همراه اول در دور جوایز تخصصی موفق
به دریافت نشان ستاره طالیی روابط عمومی در حوزههای هوشمند و سایبر شد.
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مدیرعامل ش��رکت مخابرات ایران در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت با بیان
اینکه در س��ال  99ارزش بازار مخابرات بیش از  61درصد رش��د یافت ،اظهار داش��ت:
ش��رکت مخابرات ایران در س��ال  1400با پایبندی به رویکرد پشتیبانی و مانع زدایی
از تولید ،تحول عظیمی را با استفاده از کلیدواژه تکمیل زنجیره تامین صنایع داخلی
مخابرات بنیان خواهد گذاشت.مجید سلطانی در این مجمع ضمن قدردانی از فعالیت
های انجام شده در مدیریت گذشته شرکت ،گفت :امیدواریم در مدیریت فعلی با قدرت
و توان هر چه بیشتر در اجرای این سرفصل مهم یعنی حمایت از تولیدکنندگان داخلی
در صنایع مخابراتی و ارائه بهترین کیفیت به مشتریان مان موفق ظاهر شویم.
وی با اش��اره به حوزه های فناوری ،مالی ،تولیدداخلی و بازار و مشتری به عنوان چهار
رویکرد اصلی خاطرنشان کرد :توانمندی های خود را در این  4حوزه احصاکرده ایم تا
با اجرای دقیق سیاست های کالن هیات مدیره و تکالیف آن ،بهترین تجربه مشتری را
برای مردم و مشتریان اعم از خانگی ،تجاری و عمده رقم بزنیم.
مدیریت در دوران کرونا
مدیرعامل ش��رکت مخابرات ایران با بیان اینکه با وجود شرایط پاندمی کرونا  ،صنعت
ارتباطات و فناوری اطالعات ،تا حد قابل قبولی توانسته است دایره اقتصادی جهان گرفتار
کرونا را وسعت بخشیده و بسیاری از فعالیتهای اقتصادی را در فضای ارتباطی مبتنی بر
فناوری ادامه دهد  ،اظهار داشت :شکی نیست که همه صنایع جهان به ارتباطات متکی
هستند .در دنیایی که عنصر ارتباط ،عامل شیوع یک ویروس خطرناک است ،صنعت
 ICTراهکارهای قابل توجهی را مقابل ما قرار داده است تا بتوانیم با حفظ فرایندهای
ارتباطی دیجیتال ،اقتصاد جهانی را از خطر ورشکستگی نجات دهیم.وی افزود :شرکت
مخابرات ایران در سال  1399علی رغم چالش های مختلف در بخشهای گسترده ای
از جمله تامین تجهیزات ،تورم گسترده ،نرخ ارز و مهم تر از همه لزوم منطقی نمودن
تعرفه های خدمات ،توانسته است با تالش کارکنان و مدیران ،وضعیت ارتباطی کشور را
در حوزه های خرد و کالن به بهترین نحو ممکن مدیریت کند.
افق شرکت مخابرات ایران
مجید سلطانی با بیان اینکه افق شرکت مخابرات ایران ،پیشرو در ارائه خدمات یکپارچه
دیجیتال و سفارشی سازی شده بر اساس خواسته مشتری در کالس جهانی است ،اعالم

کرد :در چش��م انداز تحولی خود به دنبال ایجاد ارتباط مناسب مورد نیاز عموم با ارائه
خدم��ات متنوع فناوری ارتباطات و اطالعات و تاکید بر ارزش آفرینی حداکثری برای
ذینفعان هس��تیم.وی تصریح کرد :شرکت مخابرات ایران تالش کرده است تا عالوه بر
حفظ رسالت همیشگی و ملی خود ،نسبت به ارتقای کیفیت خدمات ،بهبود بهرهوری،
توسعه کسبوکارهای جدید و کمک به سایر بازیگران عرصه ارتباطات بیش از پیش در
توسعه اقتصاد ملی نقش ایفا کند.
برنامه های شرکت مخابرات ایران
سلطانی گفت :برنامه های مختلفی مانند پیاده سازی فرایندهای صدای مشتری ،تکمیل
طرح خدمات پشتیبانی های الزم به همراه توسعه شبکه و فناوری اطالعات موجب شده
است که در حوزه های دایری تلفن ثابت ،دایری  ،ADSLو فیبرنوری رشد مناسبی را
علی رغم تمام محدودیت ها نسبت به سال گذشته داشته باشیم.
وی افزود :نوسازی و توسعه شبکه  ،IPتوسعه و نوسازی بخش سوییچ با تغییر فناوری
از  PSTNبه  NGN/IMSو همچنین بهس��ازی و نوسازی تجهیزات پاوردر راستای
بهبود و پایداری شبکه از فعالیت های زیربنایی و مهم شرکت مخابرات ایران در سال
گذش��ته بوده است.سلطانی اعالم کرد :توسعه شبکه فیبر و شبکه انتقال در سال 99
رشد زیادی داشت ،به نحوی که در نهایت منجر به تامین پهنای باند ارتباطات شرکت
و همچنین پهنای باند داخل استانی مورد نیاز اپراتورهای ثابت و سیار فعال در کشور
جهت انتقال ترافیک شده است.وی گفت :بهره برداری از سیستم تیکتینگ متمرکز و
رفع خرابی های شبکه در سطح گسترده منجر به بهبود شاخص های کیفی شبکه شده
است.وی افزود :در حوزه فناوری اطالعات ،پیاده سازی توسعه سامانه های کسب و کار
یا  ، BSSپیاده س��ازی و توسعه سامانه های عملیاتی  OSSو پیاده سازی و توسعــه
سامانه های سازمانی یا  ESSاز فعالیت های اصلی است.سلطانی گفت :در حوزه سرمایه
انسانی ،اجـــرای دستـــورالعمـل های حق جذب ،ارتقای گروه ،رتبه و احتساب مدرک
تحصیلی ،و همچنین ،اصالح حق سرپرستی و امتیاز منزلت شغلی کارشناسان از اهم
فعالیت ها بوده است.
استفاده از مزیت های نسبی
وی با تش��ریح ارزش افزوده ایجاد شده در شرکت س��امان سازه غدیر اظهار داشت :با
استفاده مناسب و مستمر از فعالیت های انجام شده در ماه های پایانی سال  ،99بالغ بر
هزار میلیارد تومان آورده و ارزش افزوده در این بخش با حمایت هیات مدیره به عنوان
یکی از مصادیق پشتیبانی و مانع زدایی ایجاد شده است.
مدیرعامل ش��رکت مخابرات ایران گفت :عدم اصالح تعرفه خدمات ،تورم شدید ارز و
ریال ،افزایش هزینه های نیروی انسانی و رعایت کامل استانداردها و مقررات مالی علی
رغم عدم توجیه اقتصادی  ،فشار زیادی را به شرکت مخابرات ایران تحمیل کرده است
که امیدواریم با یک عزم ملی در بین نهادهای تصمیم گیر و توجه به نقش سازنده و
حیاتی شرکت مخابرات ایران به عنوان موتور محرک صنعت ارتباطات ،این مشکالت نیز
از پیش رو برداشته شده و بتوانیم مخابرات را به جایگاه شایسته خود در عصر ارتباطات
به عنوان پیشران توسعه کشور برسانیم.

همراه با
اپراتورها

افتتاحپروژه«شهرهوشمندارومیه»باسرمایهگذاری ۱۰۰۰میلیاردتومانیایرانسلدرآذربایجانغربی

پروژه ایجاد خطوط فیبرنوری و توسعه زیرساخت هوشمندسازی کالنشهر ارومیه ،به
بهرهبرداری رسید.
با بهرهبرداری از این پروژه ،ش��بکه فیبرنوری ،زیرساخت ایجاد ارتباط سریع و پایدار و
ارائه خدمات شهر هوشمند را در کالنشهر ارومیه فراهم میکند .در این پروژه که در
چهار فاز اجرا ش��ده اس��ت ،ایرانسل و شهرداری ارومیه ۷۱ ،کیلومتر فیبرنوری در این
شهر احداث کردهاند که  ۱۲کیلومتر آن اختصاصی ایرانسل ۱۳.۵ ،کیلومتر اختصاصی
شهرداری و  ۴۵.۵کیلومتر نیز ،مشترک بین ایرانسل و شهرداری است.
مدیرعامل ایرانس��ل در این مراس��م با اعالم اینکه این اپراتور نزدیک به  ۱۰۰۰میلیارد
تومان در استان آذربایجانغربی سرمایهگذاری کرده است ،گفت :نزدیک به  ۲۵۰میلیارد
تومان از این سرمایهگذاری ،به توسعه زیرساختهای ارتباطات شهر ارومیه اختصاص
یافته که نزدیک به  ۶۰میلیارد تومان از آن ،در پروژه فیبرنوری این شهر ،هزینه شده
است.
وی افزود :ایرانسل در سال  ۱۴۰۰هم نزدیک به  ۶۵میلیارد تومان سرمایهگذاری جدید

را برای توسعه زیرساختهای ارتباطی ارومیه ،برنامهریزی کرده است.
عباس��یآرند با اشاره به افزایش چش��مگیر تقاضای خدمات دیجیتال پس از شیوع
ویروس کرونا ،اعالم کرد که ترافیک مصرفی ش��بکه ایرانس��ل پس از ش��یوع کرونا،
ظرف یک س��ال ،دو برابر شد که پیشبینی قبلی ،دو برابر شدن ظرف سه سال بود
و به این ترتیب ،برنامههای توس��عه زیرساختهای ارتباطی ایرانسل نیز دستخوش
تحــول شد.
مدیرعامل ایرانسل سهم و اثرگذاری اقتصاد دیجیتال را در اقتصاد ملی و جهانی ،در
مقایس��ه با سایر مؤلفههای اقتصادی ،سهم مهم و قابل توجهی دانست و با اشاره به
اینکه با  ۲۰درصد سرمایهگذاری در اقتصاد دیجیتال ،درآمد ناخالص ملی رامیتوان
بیش از یک درصد افزایش داد ،افزود :این آمار ،نش��اندهنده این اس��ت که هر چه
زیرساختهای اقتصاد دیجیتال را توسعه دهیم ،میتوانیم توسعه آینده اقتصادی در
شهر ،منطقه و کشور را تضمین کنیم.
وی توسعه فیبرنوری را یکی از مهمترین پروژههای زیرساختی و از مهمترین مؤلفههای
شهر هوشمند دانست و گفت :ایجاد این ظرفیت ،امکان شکلگیری خدمات مختلف
دیجیتال و دسترس��ی آحاد مردم و س��ازمانها به شبکه ملی اطالعات و اینترنت را با
سرعت فوقالعاده ،فراهم میکند.
مدیرعامل ایرانسل همچنین از آمادگی ایرانسل برای اجرای فازهای تکمیلی و توسعهای
این پروژه خبر داد و با تقدیر از همکاری ،حمایت و تصمیمگیری سریع مسؤوالن محلی
و استانی آذربایجانغربی برای اجرای این پروژه گفت :توسعه زیرساخت ارتباطی باعث
شد تا هماکنون در شهر ارومیه ،با وجود فیبرنوری ،امکان راهاندازی خدمات شبکه نسل
پنجم تلفنهمراه ( )5Gبسیار راحتتر و سهلتر از استانهای مجاور باشد.
عباس��یآرند با اشاره به اینکه تأسیس و شکلگیری ایرانسل در کشور ،همراه با رفع
انحصار و ورود فناوری جدید ارتباطی نس��ل  ۲.۷۵بود و پس از آن نیز ،ایرانس��ل در
توسعه نسل سوم و راهاندازی نسل چهارم و پنجم تلفنهمراه در ایران ،پیشتاز بوده
است ،تأکید کرد :شبکه تجاری  5Gایرانسل ،کام ً
ال آماده است و انشاءاهلل در نقشه
راه توسعه نسل پنج در ایران ،توسعه شهرهایی مانند ارومیه که زیرساخت ارتباطی
آمادهتری دارند ،در اولویت خواهد بود.

ایرانسل برنده نشان طالیی روابط عمومی دیجیتال ایران شد
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ایرانس��ل ،دو نشان ویژه «س��تاره ملی روابط عمومی» و «ستاره
طالیی رواب��ط عمومی» در حوزه روابط عموم��ی دیجیتال را از
هش��تمین دوره «جش��نواره س��تارگان روابط عمومی ایران» ،با
کس��ب باالترین امتیازه��ای الزم از ارزیابیهای تخصصی انجام
شده ،دریافت کرد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل ،همزمان با روز جهانی ارتباطات
و جامعه اطالعاتی و روز ملی ارتباطات و روابط عمومی ،مراس��م
پایانی هشتمین دوره جش��نواره ستارگان روابط عمومی ایران و
آیین نکوداش��ت روز ملی روابط عموم��ی ،با حضور آنالین دکتر
فیلیپ بورمانس ،رئیس انجمن بینالمللی روابطعمومی()IPRA
و دکتر علی ربیعی ،دس��تیار ارتباطات اجتماعی رئیسجمهور و
س��خنگوی دولت و نیز حضور شماری از فعاالن ارتباطی کشور و
همچنین حضور آنالین جمع گستردهای از فعاالن ارتباطی ایرانی
و بینالمللی ،در محل خانه فرهنگوهنر دیهیم برگـزار شد.
در بخش معرفی برگزیدگان هشتمین دوره جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران،
روابط عمومی ایرانسل با کسب باالترین امتیاز از ارزیابیهای تخصصی انجام شده،
به دلیل درخش��ش در مجموعه فعالیتهای انجام ش��ده در س��ال  ،۱۳۹۹دو لوح
تقدیر و نشان ویژه «ستاره ملی روابط عمومی» و «ستاره طالیی روابط عمومی» در
حوزه «روابط عمومی دیجیتال» را به خود اختصاص داد که دکتر س��عید عسکری
مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات س��ازمانی ایرانسل ،این دو نشان ویژه و دو لوح

تقدیر را دریافت کرد.
روابط عمومی ایرانسل همواره کوشیده است تا همزمان با تحقق اهداف ایرانسل به
عنوان «اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران» و «اولین اپراتور ارائهدهنده 5G
در ایران» ،با ایجاد و گسترش سازوکارهای ارتباط دیجیتال بهویژه در دوران شیوع
ویروس کرونا ،ارتباط ایرانس��ل با افکار عمومی و پاسخگویی به رسانهها را بیش از
پیش استحکام بخشیده و به مسؤولیت اجتماعی خود عمل کند.

همراه با
اپراتورها

تولید مودم بومی ثابت و همراه ،با حمایت ایرانسل آغاز شد
برای اولین بار در ایران ،خط تولید مودم بومی  ،S1 TF-i60با قابلیت پشتیبانی از فناوری
اینترنت همراه و ثابت ،با حمایت ایرانس��ل ،راهاندازی ش��د.این مودم ،یک مودم دوگانه
( )Dualاس��ت که عالوه بر اینترنت پرسرعت همراه ( ،)FD-LTEاز فناوری اینترنت
پرسرعت ثابت ( )TD-LTEنیز پشتیبانی میکند و در ادامه مودمهای بومی تولید شده
با حمایت ایرانسل ،نخستین مودم بومی دارای ویژگی فوق است.مودم بومی S1 TF-i60
توسط شرکت «سامانه آزمای قائم» و با حمایت ایرانسل و سازمان اوقاف و امور خیریه تولید
شده است..در مراسم راهاندازی خط تولید این مودم که در مجتمع عقیق شهر کرج برگزار
شد ،دکتر علی آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،دکتر عزیزاهلل شهبازی استاندار البرز ،حجتاالسالم دکتر سید
مهدی خاموشی نماینده ولیفقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ،دکتر سید ستار
هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوریاطالعات و دکتر بیژن عباسیآرند
مدیرعامل ایرانسل حضور داشتند.در این مراسم ،عالوه بر راهاندازی خط تولید مودم بومی
و نیز سامانه تولید برق خورشیدی قابل حمل ،کلنگ احداث سولههای جدید برای تولید
تجهیزات الکترونیک و ارتباطی نیز به زمین زده شد.

عالقهمندی گروه  MTNبرای سرمایهگذاری در حوزه صنعت گیم ایران
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در نشس��ت تخصصی و هماندیش��ی فع��االن صنعت گی��م به میزبانی ایرانس��ل،
ظرفیتهای شبکه  5Gایرانسل در توسعه صنعت گیم ایران تشریح شد.
در ای��ن رویداد که با رویکرد همافزایی برای رش��د س��ریع صنعت گیم به میزبانی
ایرانس��ل برگزار ش��د ،مباحثی از س��وی فعاالن صنعت گیم به منظور شناسایی و
توسعه فرصتهای صنعت و بررسی برنامههای آتی اعضای تأثیرگذار صنعت ،مطرح
و در ادامه نیز از کتاب صنعت گیم ایران رونمایی شد.
در ابتدای این مراس��م ،مهندس باقر صمدی معاون دیجیتال ایرانس��ل ،با ش��رح
وضعی��ت فعلی صنعت گیم در ای��ران و جهان گفت :آمارها نش��ان میدهد که با
شیوع ویروس کرونا ،رشد  20درصدی در صنعت گیم در حوزه بینالملل رخ داده
و در ایران نیز طبق گزارش کافه بازار ،درآمد بازیهای موبایلی بیش از  70درصد
افزایش پیدا کرده است.
از طرفی با توجه به جمعیت جوان کشور که حدود  30میلیون گیمر در آن وجود
دارد ،ب��ه نظر میآید صنعت گیم داخلی از این پتانس��یل بزرگ ،حدود  10تا 20
درصد از ارزش بازار را به خود اختصاص داده اس��ت .درنتیجه جای کار بس��یاری
در ای��ن صنعت وج��ود دارد ،از جمله طراحی و توس��عه بازیها ،تعیین مدلهای
درآمدی ،مش��وقهایی که دولت میتواند در نظر بگیرد ،گسترش مراکز تخصصی
رشد و شتابدهی توسعه بازی و. ...
وی در ادامه با توضیح زیرساختهای ایرانسل برای توسعه صنعت گیم گفت :ما به
عنوان اولی��ن و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران ،عالقه داریم تا در این حوزه ورود
کرده و تا جایی که امکان دارد از صنعت گیم ایران حمایت کنیم .شاید ایرانسل تا
کنون تخصص و امکان نقشآفرینی در صنعت گیم را نداش��ته است ،اما به عنوان
یک توانمندساز میتوانیم در این صنعت حضور داشته باشیم .ما زیرساخت بزرگی

داریم که در اقصینقاط کشور گسترش پیدا کرده است و جامعه
جوانی از س��رویسهای ما اس��تفاده میکنن��د .در حال حاضر
ایرانسل حدود چهل میلیون کاربر اینترنت پرسرعت همراه دارد
که عمده آنها زیر چهل سال هستند .با توجه به اینکه این افراد
جامع��ه مخاطب صنعت گیم هس��تند ،میتوانیم با فعاالن این
صنعت همکاری کرده و پیامشان را به آنها برسانیم.
معاون دیجیتال ایرانس��ل در توضیح اقدامها و کمکهای قابل
اجرا از سوی ایرانسل برای شکلگیری هرچه بیشتر صنعت گیم
اضاف��ه کرد :جامعه در حال حرکت به س��مت تغییر تکنولوژی
اس��ت و به سمت  5Gرفتن تأثیر بسیار زیادی در رشد صنعت
گیم خواهد گذاش��ت .اصلیترین ویژگی نسل پنج تلفنهمراه،
س��رعت باال و پینگ به شدت کمتر نس��بت به تکنولوژیهای کنونی موبایل است
که برای بازیهای آنالین مهمترین فاکتور به حساب میآید .از سوی دیگر مشکل
اپراتور در توس��عه  ،5Gموارد کاربردی ( )use caseاس��ت .یکی از مهمترین این
کاربردها ،بازیهای آنالین است و هر چه بیشتر تولید شود ،انگیزه بیشتری خواهیم
داش��ت ت��ا در این حوزه ورود کنیم .از آنجایی که ب��ه احتمال زیاد  5Gدر ابتدای
مسیر به صورت نقطهای مورد بهرهبرداری قرار میگیرد و پوشش سراسری نخواهد
داش��ت ،در این زمان ،تعامل اپراتور با بازیسازها باید بیشتر شود و این از مواردی
است که ما با صنعت گیم اتصال پیدا خواهیم کرد.
تقاضای ایرانس��ل از فعالین حوزه گیم این است که موارد کاربری را که میتواند با
کمک نسل پنج تلفنهمراه ایرانسل در صنعت گیم تحول ایجاد کند ،به ما معرفی
کنند.
او در ادامه درباره عالقهمندی گروه  MTNبرای سرمایهگذاری در حوزه بازی نیز
گف��ت :گروه  MTNاز قبل در این زمینه ورود ک��رده و با توجه به اینکه آنها به
بازارهای بینالمللی دسترسی دارند ،طبیعی است که بازار متفاوتتری را نسبت به
بازار ایران داش��ته باشند .با اینحال این عالقهمندی وجود دارد تا درصورت وجود
توانمندی ،از ایران ،محصوالت ،س��رویسها و تکنولوژیه��ای جدیدی را به آنها
ارائه دهیم.
از طرفی بازار ایران ،نس��بت به بازارهای بعضی کش��ورهای آفریقایی پیش��رفتهتر
اس��ت .ما حداقل در حوزه کاربری اینترنت و سرویسهای دیجیتال ،با وجود همه
مش��کالت ،نسبت به آنها جلوتر هستیم و همیشه یک روند انتقال تجربه و دانش
بین ایرانس��ل و  MTNوجود دارد .گروه  ،MTNنه تنها در حوزه گیم ،بلکه در
توسعه سایر سرویسهای دیجیتال نیز از هرگونه همکاری استقبال میکند.

بـازار
ساناز توکلی افشار

باالخره رجیستری تمامی تجهیزات سیمکارت خور ،اجرایی میشود
دبیر س��ندیکای صنعت مخابرات ایران ،اظهار داش��ت :در قانون بودجه  ۱۴۰۰وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات موظف است کلیه تبلتها ،ساعتهای هوشمند بارکدخوان
و مبدل ارتباطات ثابت به س��یار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت
تجهیزات سامانهای (همتا) ثبت نماید.فرامرز رستگار در گفتوگو با خبرنگار سیتنا ،گفت:
پیرو مکاتبات و پیگیریهای متعدد سندیکای صنعت مخابرات ایران بهمنظور مراقبت
از سرمایهگذاریهای انجام شده برای تولید مودمها و یونیتهای ارتباطی اینترنت اشیاء
سیمکارتی در مواجهه با قاچاق و ورود همراه مسافر ،علیرغم تکلیف قانونی برای انجام
آن ،احتماال به دالیل مختلف و از جمله مسائل فنی ،این اقدام به غیر از گوشی موبایل
برای سایر اقالم عملی نشده بود.وی ادامه داد :خوشبختانه در قانون بودجه  ۱۴۰۰انجام
این کار به «وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تکلیف ش��ده است و وزارت ارتباطات
و فناوری اطالعات موظف است کلیه تبلتها ،ساعتهای هوشمند بارکدخوان و مبدل
ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامان ه هوشمند مدیریت تجهیزات
سامانهای (همتا) ثبت نماید».دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران،
تاکید کرد :اخیرا نیز این موضوع توسط مدیرکل دفتر واردات به گمرک جهت اقدام اعالم
ش��ده است .در این ابالغیه خواسته شده که «در راستای لزوم اجرای طرح رجیستری

موبایل های همراه مس��افرین ورودی به کش��ور ،مطابق رویه رجیستری گوشی های
مسافری اقدام نمایند».در پایان دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران از این اقدام دولت؛
هر چند قرار است با تاخیر انجام شود ،قدردانی کرد.

ال جی پس از سالها ضرردهی ،اعالم کرد که از کسب و کار ناموفق تلفن همراه تا پایان
ژوییه خارج خواهد ش��د ،با این حال همچنان ممکن اس��ت پس از این تاریخ به فروش
بعضی دستگاه هایش ادامه دهد.این خبر در نشریه آسیا بیزنس دیلی منتشر شد و انگجت
برای تایید آن با ال جی تماس گرفت .ال جی در اوایل آوریل اعالم کرده بود کسب و کار

تلفن همراه خود را تعطیل میکند اما تولید گوشی را به مدت چند ماه ادامه خواهد داد
تا به قراردادهایی که با شرکتهای مخابراتی دارد عمل کند .کارخانه ای در ویتنام که ال
جی بسیاری از تلفنهای هوشمند خود را در آن تولید می کرد ،به کارخانه تولیدکننده
دستگاههایخانگیتبدیلخواهدشد.
ال جی پس از سالها ضرردهی این بخش اعالم کرد از کسب و کار ناموفق تلفن همراه تا
پایان ژوییه خارج خواهد شد با این حال همچنان ممکن است پس از این تاریخ به فروش
بعضی دستگاه هایش ادامه دهد .کسانی که تلفن ال جی را خریداری کنند حداکثر تا سه
سال به روزرسانی های سیستم عامل اندروید را دریافت خواهند کرد .این شرکت همچنین
چهار سال خدمات پس از فروش از تاریخ تولید فراهم خواهد کرد .شرکت ال جی دو ماه
پیش در بیانیه ای اعالم کرده بود در ۳۱ژوییه به تولید و فــروش تلفــن همــراه خاتمــه
میدهدتامنابعخودرادرحوزههایبرخوردارازرشدمانندخودروهایبرقی،خانههوشمند،
روباتیک و هوش مصنوعی متمرکز کند .ال جی یکی از پیشگامان سیستم عامل اندروید بود
و با گوگل در خط تولید تلفن هوشمند نکسوس و تولید بخشی از بهترین فناوریهای دوربین
و صفحه نمایش در نخستین روزهای این حوزه همکاری کرد .این شرکت در آمریکا سومین
برندپسازآیفوناپلوسامسونگالکترونیکسکرهجنوبیبوداماسالهاستکهتوانرقابتی
خود را از دست داده بود و وان پالسی چینی این شرکت را کنار زده بود.

توقف تولید گوشی هوشمند در الجی
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تولید نمایشگر کشسان جهت ارزیابی سالمت توسط سامسونگ
محققان یک شرکت کرهای موفق به ابداع یک نمایشگر  OLEDشدهاند که تا  ۳۰درصد
کش میآید بیآنکه تغییری در عملکرد آن به وجود آید .این دستگاه مانند چسب زخم به
پوست انسان می چسبد.به گزارش ورج ،یک شرکت کره ای نمایشگر او ال ای دی قابلیت
کشس��انی ابداع کرده که تا  ۳۰درصد کش می آید .یک نمونه از آن در دستگاه مانیتور
ضربان قلب استفاده شد.سامسونگ در حوزه توسعه نمایشگرهایی که مانند کش الستیکی
در تمام جهات کشیده میشوند ،به پیش��رفتهایی دست یافته است .این شرکت ادعا
میکند یکی از موارد استفاده آن ساخت ابزارهای فناوری پزشکی انعطاف پذیر است.
محققان ش��رکت کرهای اخیرا ً یک نمایشگر  OLEDابداع کردهاند که  ۳۰درصد کش
میآید و همزمان عملکرد آن تغییری نمیکند .آنها برای آزمایش این فناوری ،نمایشگر
را در یک مانیتور ضربان قلب با قابلیت کشسانی به کار بردند«.یونگ جون یون» یکی از
مهندسان سامسونگ در بیانیهای در این باره میگوید :قدرت این فناوری به کاربر کمک
میکند تا اطالعات بیومتریک خود را برای مدت زمانی طوالنیتر بررسی کند .عالوه بر آن
الزم نیست کاربر هنگام خواب یا تمرین ورزشی ابزار را از پوست خود جدا کند ،زیرا این

وصله شبیه پوست انسان خواهد بود .همچنین کاربر میتواند اطالعات بیومتریک خود را به
راحتی روی نمایشگر مشاهده کند و نیازی به انتقال آنها به یک دستگاه دیگر نیست.
هرچند این نمایشگر در مراحل ابتدایی توسعه است ،اما حتی پس از هزار بار کشیده شدن،
عملکرد آن تغییری نمیکند .شرکت سازنده این فناوری معتقد است چنین نمایشگری در
آینده میتواند از طیف مختلفی از سیستمهای نظارت بر سالمت پشتیبانی کند.

بـازار

اپل صدرنشین فروش در بازار ساعتهای هوشمند شد
براساس موسس ه تحقیقاتی ،Counterpointاپل همچنان با فاصله قابل توجه بیشترین
س��هم بازار ساعتهای هوش��مند را در اختیار دارد و با شیب مثبتی که ناشی از عرضه
ساعتهای سری  ۶این شرکت بود توانست فروش خود را نسبت به سال قبل یکونیم
برابرکند.
بازار ساعتهای هوشمند یکی از جذابترین بازارهای روبه رشد حوزه تکنولوژی بهشمار
میرود و براساس تازهترین برآوردها در فصل اول سال  ۲۰۲۱بالغ بر  ۳۵درصد نسبت به
مدت مشابه در سال قبل رشد فروش داشته است.
براساس موسس ه تحقیقاتی ،Counterpointاپل همچنان با فاصله قابل توجه بیشترین
سهم این بازار را در اختیار دارد و با شیب مثبتی که ناشی از عرضه ساعتهای هوشمند
سری  ۶این شرکت بود توانست فروش خود را نسبت به سال قبل یکونیم برابر کند.
ساعتهای هوشمند شامل مدلهای متنوع و کاربردهای گوناگونی هستند .از ساعتهای
ارزان قیمت ابتدایی گرفته مانند ساعتهای هوشمند شیائومی و  OPPOو ساعتهای
هوشمند کودکان مانند ،BBKوودافون نئو یا حتی ساعتهای هوشمند گرانقیمت و رده
باال مانند ساعتهای اپل ،سامسونگ و گارمین.
 Sujeong Limتحلیلگر ارشد شرکت  Counterpointمعتقد است که اپل توانسته
حاکمیت خود را در بازار س��اعتهای هوشمند با عرضه سری ششم ساعتهای خود و
همچنین سری  SEدر زمان مناسب استحکام ببخشد و این احتماال سامسونگ را وادار
به عرضه ساعتهایی در محدوده قیمتی متوسط خواهد کرد تا بتواند در این بازار سطح
رقابت را حفظ کند.
به گفته  Limهوآوی بهدلیل افت فروش ساعتهایش سهم خود را نسبت به سال گذشته
از دس��ت داده اما باید دید ساعتهای هوشمند این شرکت بعد از عرضه سیستمعامل
اختصاصی آن(  )Harmonyچقدر خوب و مناسب خواهند بود .این تحلیلگر معتقد
اس��ت که سیس��تمعامل جدید هوآوی فرصتی را برای فعالیت برنامهنویس��ان در یک
اکوسیستمجدیدفراهممیکند.

از لحاظ اکوسیستم  WatchOSیا همان سیستمعامل ساعتهای اپل بیش از یک سوم
بازار را با توجه به حضور یک میلیارد کاربر آیفون در اختیار دارد که باالترین سهم در بازار هم
هست .سیستمعامل Wear OSشرکت گوگل هنوز موفقیتی در این اندازه ندارد شاید به
ایندلیلکهبسیاریازبرندهایتولیدکنندهساعتتصمیمگرفتهاندکهسیستمعاملهای
خود را روی ساعت قرار دهند .سیستمعامل فیتبیت ،تایزن (سامسونگ) و گارمین در این
دس��ته جای میگیرند .یک دلیل این عدم استقبال از  Wear OSگوگل این است که
امکانات آن نسبت به سیستمعاملهای موجود زیاد نیست ،از پردازندههای بهینه شده برای
کاهش مصرف باتری استفاده نمیکند و همین باعث شده که سهم سیستمعامل گوگل در
این بازار از چهاردرصد تجاوز نکند .این برای شرکتی که در محصولی چون تلفن هوشمند با
سیستمعامل اندروید سهم عمده بازار را در اختیار دارد ناامیدکننده است.

در کنفرانس طراحان گوگل از بروزرسانیهای جدید این شرکت رونمایی شد
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در اولین روز کنفرانس ساالنه طراحان گوگل ،از بهروزرسانیهای سرویسهای گوگل
همچون گوگل مپس و گوگل داکس رونمایی شد.
اس��تفاده از سرویس جس��ت و جوی گوگل ،کنفرانس ویدیویی و سایر ابزارهای این
غول اینترنتی در س��ال گذشته که قرنطینه و س��ایر محدودیتهای کرونایی مردم را
ناچار کرد در خانه بمانند و به صورت آنالین در ارتباط باش��ند ،افزایش پیدا کرد .با
رفع تدریجی محدودیتهای کرونایی و ازسرگیری فعالیتهای عادی ،گوگل در تالش
است موقعیت خود را نزد کاربران حفظ کرده و توانایی رقابت با مایکروسافت ،اپل و
سایرین را حفظ کند.

ساندار پیچای ،مدیرعامل گوگل در الیو دو ساعته ای که در نخستین روز کنفرانس
سه روزه طراحان گوگل پخش شد ،حضور داشت .این کنفرانس سال گذشته به دلیل
شیوع کووید  ۱۹لغو شد و امسال عمدتا مخاطبان مجازی دارد.
پیچای به تالش برای کمک به رانندگانی که از س��رویــ,س نقشه گوگل استفــاده
می کنند اش��اره کرد .گوگل مپس با هدایت رانندگان به مسیرهای امنتر ،ترمزهای
ناگهانی را کاهش می دهد .گوگل همچنین گزینه های ویرایش و مشاهده جدیدی را
به سرویس گوگل داکس و سایر ابزارهای همکاری اضافه کرد.
پیچای همچنین به پیش��رفت گوگل در زمینه مسائلی اشاره کرد که طی یک سال
گذش��ته اولویت بزرگتری میان شرکتهای آمریکایی پیدا کرده اند و شامل تغییرات
اقلیمی و عدالت نژادی می شود.
افزایش حریم خصوصی دیتا و توس��عه کس��ب و کارهای اش��تراکی مختلف ،بهبود
عملکرد محصوالت از طریق هوش مصنوعی ،تراشه های رایانه ای سفارشی و رایانش
کوانتومی از دیگر حوزه های مورد توجه گوگل بوده اند.
گوگل در راستای بسته کنترلهای حریم خصوصی ،قابلیت جدیدی را معرفی کرد که
به کاربران اجازه می دهد سابقه جست و جوی خود را حذف کنند .کاربران با استفاده
از یک تب که در داخل اکانت گوگل آنها قرار دارد می توانند  ۱۵دقیقه آخر س��ابقه
جست و جوی خود را پاک کنند.
در ای��ن رویداد گوگل همچنین ابزارهای جدیدی را برای حفاظت از کلمات عبور و
اجازه دسترسی به داده در نرم افزار اندروید معرفی کرد.
بر اس��اس گزارش رویترز ،کنفرانس س��االنه طراحان گوگل معموال در نزدیکی دفتر
مرکزی این ش��رکت در س��یلیکون ولی برگزار می ش��ود و هزاران طراح نرم افزار از
ش��رکتهای بزرگ و استارتاپها در آن شرکت می کنند تا با گزینه های جدید برنامه
نویسی آشنا شوند.

آنسوی
مرزها
حمزه فاتح

آیفون 12تهدیدی برای مبتالیان به آریتمی قلبی است

تحقیقات اخیر انجمن قلب آمریکا ،نشان میدهد ،سیستم شارژ آیفونهای  12پرومکس
اپل برای مبتالیان به آریتمی قلبی خطرناک است .اپل از سری جدید آیفون ،۱۲اکتبر
 ۲۰۲۰میالدی رونمایی کرد.
به گزارش اس��پوتنیک ،فناوری ش��ارژی که در آیفون  ۱۲پرومکس اس��تفاده ش��ده
دس��تگاههای ضربان ساز و الکتروش��وک مبتالیان به آریتمی قلبی را مختل میکند.
این س��ری مجهز به یک ویژگی بسیار جدید به نام سیستم شارژ  MegaSafeاست
که به کاربران اجازه میدهد آیفونهایش��ان را با یک دس��تگاه بی سیم شارژ کنند ،اما

اکنون گزارشهایی درباره خطر این دس��تگاه برای برخی کاربران منتش��ر شده است.
طبق تحقیقی که در ژورنال انجمن قلب آمریکا منتش��ر ش��ده ،آیفون  ۱۲پرو مکس
امواج الکترومغناطیسی و رادیویی ایجاد میکند که فعالیت دستگاههای ضربان ساز و
الکتروشوک (دفیبریالتور) را مختل میکند از این رو بیماران مبتال به آریتمی قلبی نباید
از این دستگاهها استفاده کنند.
محققان در یک آزمایش از دستگاههای کمک پزشکی مربوط به برندهای مشهور (مد
ترونیک ،آبوت و بوستون ساینتیفیک) به عنوان شبیه سازهای داخلی و خارجی استفاده
کردند .آیفونهایی نیز روی پوست یا قفسه سینه شرکت کنندگان قرار گرفت.
نتایج نشان داد این دستگاهها به اختالل در عملکرد  ۸مورد از  ۱۱دفیبریالتورهای قابل
کاشت خارجی و هر ۳مورد داخلی منجر شدهاند.کارشناسان تاکید دارند دلیل این امر
وضعیت معکوس آهنربا در  CIEDها است که به دلیل آهنرباهای خارجی تعبیه شده
در موبایل مختل میش��ود .آهنرباهای به کار رفته در آخرین سری آیفون به اندازهای
قدرتمند هستند که روی  CIEDهای تأثیر میگذارند.مؤلفان این تحقیق در این باره
نوشتهاند :فناوری  MegaSafeدر آیفون  ۱۲پرو مکس به اختالل در عملکرد آهنربای
 CIEDمنجر میشود و ممکن است آنها را از کار بیندازد.
کارشناسان توصیه کردهاند افرادی که از ضربان ساز و الکتروشوک استفاده میکنند از
آیفونهای جدید دور بمانند .زیرا ممکن است این آیفونها از فاصله  ۱.۵متری برخی از
 CIEDها را مختل کنند.

اسباب کشی یوتیوب به گوگل کلود
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بخشهایی از س��رویس ویدیویی یوتیوب از زیرس��اخت دیتاسنتر داخلی گوگل به
پلتفرم گوگل کلود منتقل می شود.
به گزارش ش��بکه س��ی ان بی س��ی ،این خبر که از س��وی توماس کوریان ،مدیر
سرویس ابری گوگل اعالم شد ،نشان می دهد گوگل به دنبال توسعه سهم خود از
بازار رو به رشد رایانش ابری است و اتکای کمتری به تبلیغاتی پیدا می کند که در
موتور جست و جوی وب و سایر سرویسهای این شرکت به نمایش درمی آیند.
گوگل از نظر تاریخی برای اداره اپلیکیش��نهای پراس��تفاده در سرورهای رایانه ای
دیتاسنترهایش به سیستمهای خود متکی بوده است .پلتفرم گوگل کلود به صورت
جداگانه در کنار زیرس��اخت گوگل فعالیت داش��ت و به عنوان مثال گوگل موتور
جست و جوی عظیم خود را به گوگل کلود منتقل نکرده است.
اما دیدگاه این ش��رکت درب��اره این که محصوالت برترش همانند اپلیکیش��نهای
شرکتهای دیگر از سرویس ابری استفاده کنند ،تغییر کرده است .این تغییر عملکرد
گوگل را به رقیبان آمریکایی اصلی خود ش��امل آمازون و مایکروس��افت نزدیکتـر
می کند.
آمازون در س��ال  ۲۰۱۹اعالم کرد کس��ب و کار مصرف کننده این شرکت آخرین
پایگاه داده اوراکل را به نفع پایگاه داده خدمات وب آمازون کنار گذاش��ته اس��ت.
مایکروس��افت هم به دنبال متکی کردن بیشتر ش��بکه اجتماعی لینکدین و بازی
ویدیویی مایکروسافت به سرویس ابری آزور است.
مدیرعامل گوگل کلود گفت :س��رویس  Workspaceگوگل که س��ابق بر این به
عنوان جی س��وئیت شناخته می شد ،اپلیکیشن ناوبری ویز و گروه جست و جوی
هوش مصنوعی «دیپ مایند» همگی متکی به زیرساخت ابری گوگل هستند.
یوتیوب متفاوت است .ابزار تحلیلی الکسای آمازون نشان می دهد یوتیوب دومین
وب سایت بزرگ در اینترنت با بیش از دو میلیارد کاربر ماهانه است .گوگل یوتیوب
را در سال  ۲۰۰۶به مبلغ  ۱.۶۵میلیارد دالر خریداری کرده بود.
تصمیم گوگل برای اس��تفاده از منابع ابری عمومی برای یوتیوب و س��ایر خدمات
مصرف کننده ممکن است ش��رایط را برای کارمندان فروش این شرکت راحت تر
کند چرا که آنها دائما تالش می کنند شرکتهای بزرگ را متقاعد کنند اپلیکیشنهای
خود را روی س��رویس ابری گوگل ساخته و اداره کنند .اکنون فروشندگان گوگل
میتوانند بگویند سرویس ابری گوگل آن قدر خوب است که برای کسب و کار مهم

این شرکت استفاده می شود.
ای��ن اقدام به مرور زمان درآمد خدمات ابری گ��وگل را افزایش خواهد داد .حدود
 ۵۸درصد از درآمد آلفابت – ش��رکت مادر گوگل – در س��ه ماهه نخست از موتور
جست و جوی گوگل و بخشهای دیگر شامل تبلیغات به نمایش درآمده در موتور
جس��ت و جوی وب گوگل ،جی میل ،نقشه گوگل و مقصدهای آنالین دیگر تحت
اداره این شرکت بود.
کس��ب و کار ابری گوگل که شامل سرویس ابری عمومی و  Workspaceاست
سهم هفت درصدی داشت اما رشد سریعتری پیدا کرد.
واحد ابری گوگل حاش��یه س��ود عملیاتی آلفابت را به دلی��ل میلیاردها دالر ضرر
س��ـاالنه ای که در سه س��ال گذشته داشته ،محدود کرده اس��ت اما خدمات وب
آمازون که بزرگترین فراهم کننده خدمات زیرس��اخت ابری است به منبع کلیدی
سود برای آمازون تبدیل شده است.
آمار شرکت تحقیقاتی گارتنر نشان می دهد زیرساخت ابری گوگل در سال ۲۰۱۹
سهم پنج درصدی از بازار خدمات ابری داشت در حالی که سهم آمازون  ۴۵درصد
و مایکروسافت حدود  ۱۸درصد بود.

آنسوی
مرزها

«نگرانی امنیت ملی فزاینده» برای آمریکا در پی حمالت سایبری با استفاده از باجافزا ر

سخنگوی کاخ سفید اعالم کرد :جو بایدن رییس جمهوری آمریکا به حمالت سایبری
با استفاده از باجافزارها به عنوان یک «نگرانی فزاینده امنیت ملی» نگاه میکند.

حمالت س��ایبری به بخش خصوصی و دولتی ایاالت متحده پدیدهای جدید نیست،
اما رخنه سایبری به شبکههای زیربنایی این کشور به قصد باج گیری ،اخیرا افزایش
پیدا کرده اس��ت.اوایل ماه مه سال جاری ،حمله سایبری به خط لوله انتقال سوخت
«کلونیال» آمرییکا موجب اختالل در فعالیت این لوله و کمبود سوخت در جایگاههای
عرضه سوخت در نقاطی از شرق آمریکا شد.جیبیاس ،بزرگترین شرکت بستهبندی
گوش��ت آمریکا ،هدف حمله مشابه قرار گرفت؛ حملهای که پلیس فدرال آمریکا آن
را به یک گروه تبهکار روس��ی نس��بت داده است.افبیآی و جامعه اطالعاتی آمریکا
یک گروه هکری مس��تقر در روس��یه به نام «دارکساید» را ،که ارتباطی با دولت آن
کشور ندارد ،مسئول حمله سایبری به خط لوله کلونیال معرفی کردهاند.پیش از این،
نهادهای اطالعاتی آمریکا روس��یه را به تالش به دخالت در روند انتخابات در ایاالت
متحده از طریق انتش��ار اطالعات نادرس��ت و گمراهکننده در فضای سایبری متهم
کرده بودند.موارد متعددی از حمالت سایبری به سامانههای کامپیوتری بخشهای
خصوصی و دولتی آمریکا رخ داده اس��ت که در برخی از آن موارد ،انگش��ت اتهام به
س��مت روسیه نشانه رفته بود.دولت روسیه اتهام دست داشتن در این حمالت را رد
کرده است.

والمارت به  ۷۴۰هزار کارمندش گوشی مجانی میدهد

استفاده کنند.اپلیکیشن والمارت می تواند برای چک برنامه کاری در دو هفته پیش رو و
درخواست تغییرات و مرخصی مورد استفاده قرار گیرد و یک دستیار صوتی دارد که به
یافتن محل کاالها کمک می کند و به گونه ای طراحی شده که کمک کند کاربران به
صورت لحظهای با یکدیگر در فروشگاه ها در ارتباط باشند .استفاده از این تلفن ها اجباری
نیست.

گسترش فروشگاههای اپل با وجود افزایش فروش آنالین
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نایب رییس ارش��د بخش خرده فروش��ی و م��ردم اپل گفت :این ش��رکت قصد دارد
فروشگاههای بیشتری را در سطح جهانی راه اندازی کند.
به گزارش روزنامه فونکه میدین گروپ ،اپل با وجود این که فروشگاهها با شتاب گرفتن
رشد خرید آنالین در دوران پاندمی همچنان دست و پنجه نرم میکنند ،فروشگاههای
بیشتری را در سطح جهانی اضافه خواهد کرد.

دی ی ِردری اوبرایان ،نایب رییس ارشد بخش خرده فروشی و مردم اپل گفت :این شرکت
در سطح جهانی حدود  ۵۰۰فروشگاه را اداره میکند که شامل  ۱۰۰فروشگاه در اروپاست.
فروشگاههای فیزیکی به مردم فرصت می دهند فناوری جدید را تجربه کنند ،سوال بپرسند
و در ورکشاپ محصوالت اپل شرکت کننـد .در سایــت آنالین مــردم می توانند اطالعات
زیادی درباره محصوالت به دست بیاورند اما در فروشگاه می توانند آنها را لمس کرده و از
نزدیک ببینند .اپل قصد دارد فروشگاههای بیشتری را راه اندازی کند.
پاندمی ویروس کرونا فشار بر بسیاری از شرکتهای خرده فروشی را تشدید کرده است.
این شرکتها از یک سو برای مدیریت فروشگاههای پرهزینه و از سوی دیگر تغییر جهت
به سمت فروش آنالین دست و پنجه نرم میکنند .شماری از شرکتهای بزرگ به زانو
درآمده یا به کاهش ش��مار فروشگاههایشان اقدام کرده اند .گروه انگلیسی آرکادیا که
مالک فروش��گاههای زنجیره ای فشن تاپ شاپ است در نوامبر دچار فروپاشی شد در
حالی که رقیبش جان لوئیس پارتنرشیپ شماری از شعبه هایش را تعطیل کرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ ،اپل امسال اعالم کــرده که حــدود یک میلیارد یــورو
( ۱.۲میلیارد دالر) در مونیخ برای س��اخت مرکزی برای طراحی تراش��ــه رایانـــه
سرمایــه گذاری خواهد کرد.
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شرکت والمارت تا پایان امسال به حدود نیمی از کارمندان آمریکایی خود گوشی سامسونگ
رایگان می دهد تا بتوانند از اپلیکیشنی که این شرکت برای مدیریت شیفتها طراحی کرده
اس��ت ،اس��تفاده کرده و ساعت شروع کار را اعالم کند و با همکارانشان در ارتباط دائمی
بمانند.بر اساس گزارش رویترز ،والمارت بزرگترین خرده فروش جهان است که حدود ۱.۶
میلیون کارمند در آمریکا دارد و بیش از  ۷۴۰هزار کارمند این شرکت تلفن های هوشمند
«گلکسی ایکس کاور پرو» سامسونگ ،قاب و برنامه های حفاظتی را دریافت خواهند کرد.
در حال حاضر اکثر افراد به طور اشتراکی از دستگاه های شرکت استفاده می کنند.
والمارت درباره جزییات مالی اظهارنظر نکرد ،اما این تلفن در وب سایت شرکت سامسونگ
الکترونیکس ۴۹۹.۹۹دالر فروخته می شود .گرفتن تخفیف های بزرگ توسط شرکتهای
بزرگازاپراتورهاوسازندگانتلفندرهنگامخریدعمدهمتداولاست.اینشرکتاوایلسال
میالدی جاری پروژه مذکور را آزمایش و اعالم کرده بود قادر نخواهد بود اطالعات شخصی
کارمندانش را مشاهده کند .این شرکت می تواند ایمیلهای کاری ،اپلیکیشنهای کاری
نصب شده ،تاریخچه وب در مرورگر ویژه کار گوشی ،مشخصات گوشی و مکانهای آغاز
ساعت کار را مشاهده کند.کارمندان والمارت فقط در زمان کار می توانند به اپلیکیشنهای
کاری دسترسی داشته باشند اما می توانند از گوشی ها به عنوان دستگاههای شخصی
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Smart Tech to Help Guard Golestan National Park Against Wildfires

A smart fire detection and alarm system is to be
launched in Golestan National Park in a matter of weeks
to protect its natural reserves from destruction caused
by conflagrations.
According to the Ministry of Information and

Communications Technologies, the Telecommunications
Infrastructure Company has established almost all the
ICT infrastructure required for the scheme.
According to the ICT Ministry, the installation of
communication cables and fiber optic facilities has been
completed and a radio talkback system provides two-way
and real-time connection between the park’s monitoring
stations.
The watchdog stations are also equipped with 34 MBps
internet access and permanent power supply through
diesel generators.
The company reported that the advanced fire alarm system
works by remote temperature and moisture sensing, the
internet of things and satellite imagery.
IoT-enhanced flame detectors precisely detect and
immediately report fire in the woodland.

IoT Lab Launched in Tehran

All villages in Hamedan Province now have access
to high-speed internet after the launch of new ICT
development projects.
New ICT development projects in the western province

of Hamedan have connected all rural communities to
high-speed internet, Information and Communications
Technologies Minister Mohammad Javad Azari Jahromi
said.
During a visit to the province, Jahromi launched various
ICT projects in the villages of Cheshmeh Ali, Simin Abrou,
Qaragol and Kaboudar-Ahang.
“With 264 new connections, all 1,067 Hamedan villages
with over 20 households are connected to the National
Information Network,” he added, according to the
ministry’s website.
Officials developed NIN in August 2016 as an alternative
and independent network with content compatible with
Islamic norms to help make indigenous content more
accessible to Iranians nationwide.
Rural connections were made possible thanks to 164
communication sites built by domestic telecom companies,
including Mobile Telecommunications Company of Iran,
Irancell and HiWeb.
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ICT Development Helping Improve Quality of Life in Rural Areas
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The University of Tehran has inaugurated an internet
of things laboratory to expand the application of IoT
technology in everyday life.
An IoT (internet of things) laboratory has been established
in the University of Tehran’s Tech Park to accelerate the
domestic tech sector’s growth.
Meysam Yousefi, an official with the Tech Park, said the
IoT lab is a joint project launched by the university, Vice
Presidential Office for Science and Technology, and Mobile
Telecommunications Company of Iran.
“The lab, also called IoT Arena, represents a collaboration
between the academia, the government and the industrial
sector,” he said.
According to Yousefi, IoT is the extension of internet
connectivity into physical devices and everyday objects.

ICT
in
Iran

National Innovation Award for Children during COVID19 announced winners
and sports in light of the challenges accentuated by the
COVID19 pandemic.
The solutions may include accessible and inclusive
e-learning platforms, digital health systems, protecting
children against cyberbullying, skill-building solutions
for adolescents, innovative nudges, frugal and social
innovations among other solutions using basic and
emerging technologies.
The best solutions will benefit from technical and financial
support from the Vice Presidency for Science and
Technology as well as from technical support from UNICEF
Iran so that they can be applied and effectively support
children in Iran.
The national award on innovative solutions for challenges
faced by children and adolescents during COVID19
announced three winners.
Tiled “National Innovation Award for Children during
COVID19”, the joint initiative by the Vice Presidency for
Science and Technology and UNICEF Iran Office, was
designed to promote the culture of innovations for children
in Iran.
The closing ceremony of the award was attended by Vice
President for Science and Technology Sourena Sattari, and
UNICEF Representative in Iran Mandeep O’Brien.
Some 80 innovative designs were submitted by
knowledge-based and creative companies, and the top
three winners were honored at the event. And seven
solutions were recognized as worthy of appreciation.
The program aimed at developing solutions in education,
nutrition, hygiene, physical and mental health, protection,
economy and environment, culture, and entertainment,

Iran ranked 4th in West Asia for innovation
Iran has ranked 60th in the world and 4th in West Asia in
the 2021 Global Innovation Index which analyzes dozens
of criteria using seven equally weighted metrics, including
research and development spending, manufacturing
capability, and concentration of high-tech public
companies.
The 2021 rankings reflect a world where the fight against
COVID19 has brought innovation to the fore - from
government efforts to contain the pandemic, to the digital
infrastructure that’s allowed economies to work through it,
and the race to develop vaccines that can end it.
Iran also ranked 43 among the 100 most vibrant clusters
of science and technology (S&T) worldwide for the third
consecutive year, according to the Global Innovation Index
2020 report.
The total ranking of Iran was 67 in the GII 2020 report,
which was 61 in 2019.

www.4Gnews.ir

Iran ICT minister meets Qatari officials in Doha

May/June 2021
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During his visit to Qatar, Iran’s Minister of Information
and Communications Technology held meetings with
Qatari officials.
According to Iran Press News Agency, « Iran’s Minister
of Information and Communications Technology who
are in Qatar for meeting with Doha’s senior officials
wrote in his Instagram page: «After meeting with the
Prime Minister Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani
and the Minister of Communications of Qatar, I visited
Al Jazeera news channel, and I also met with the head
of the TV.
Azari Jahromi wrote that negotiations with the Qatari
side for the participation of Iranian companies in the
upcoming FIFA World Cup in Qatar would continue,
and the Iranian national football team will not be alone
in Qatar.
Iran’s Minister of Information and Communications
Technology, Mohammad Javad Azari Jahromi, heading
a delegation to Qatar, met with the Prime Minister.
During the meeting, the two sides discussed expanding
and strengthening relations between the two countries,
especially in communications and technology.

همراه با
بخش
خصوصی

 :VPSرسور مجازی با ویژگی های اختصاصی
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ارائه دهندگان خدمات ابری ،صاحبان و مدیران وب س��ایتهای پر بازدید ،س��ازندگان
بازیهای ویدئویی ،برنامه نویسان از جمله افرادی هستند که به سرور خصوصی نیاز اساسی
دارند .اما س��رورهای اختصاصی نیازمند صرف هزینه های زیادی است .امروزه سرویس
 VPSبه یک انتخاب محبوب برای کاربران تبدیل شده ،زیرا هزینه ای کمتر از میزبانی
اختصاصی دارد .عالوه براین کاربران دسترسی کامل به سرور مییابند و به آنها آزادی
نصب برنامههای مورد نیاز و جابهجایی و ایجاد تغییرات محیطی بدون نیاز به شرکتهای
ارائه دهنده را میدهند.امروزه سرویس  VPSبا هزینه بسیار مقرون به صرفه و ارزانتر از
سرورهای اختصاصی برای کسانی که نیاز به سرور دارند به بازار آمده است ،تا نیاز این دسته
از افراد را برطرف سازند.
سرویس  VPSیا سرور مجازی چیست؟
س��رور مجازی اختصاصی یا « »victual private serverکه به اختصار به آن VPS
گفته می شود ،میزبانی است که درواقع مانند یک سرور اختصاصی در یک سرور مشترک
عمل میکند .این سرور یک سیستم عامل مجازی است که دریک سرور فیزیکی اصلی
قرار دارد و از فناوری مجازی سازی برای تهیه منابع اختصاصی به سایر سرورهای مجازی
استفاده میکند .محیط میزبانی  VPSدر هاست ،به نام سرور مادر ایجاد میشودVPS.
با پردازش ها و عملکردهای مشابه ،بسیاری از ویژگیهای یک سرور فیزیکی اختصاصی
را دارد .اگرچه مانند یک سرور فیزیکی عمل میکند ،اما در واقع این نرم افزار قطعه ای از
سخت افزار اختصاصی فیزیکی است.
 VPSدر کجا استفاده می شود؟
این سرویس به طور معمول برای شرکت و کسب و کارهای کوچک که عملکرد ثابتی دارند
استفاده میشود .از جمله:
• میزبانی  1الی  10وب سایت؛
• ذخیره پروندههای شرکت و مشتریها به طریقی که درهرکجای دنیا قابل دسترسی
باشد؛
• میزبانی وب سرورها؛
• هاست ایمیل؛
• ساخت و ارائه خدمات مبتنی بر ابر برای مشتریان؛
• تحویل ایستگاه های کاری مجازی به کارمندان از راه دور؛
در اکثر موارد میتوانید به جای یک سرور اختصاصی از  VPSاستفاده کنید ،با این حال
به یاد داشته باشید که فضای ذخیره سازی و پهنای باند کمتری دریافت خواهید کرد .اگر
به صورت کلی به امکانات سرور اختصاصی نیاز ندارید VPS ،گزینه مقرون به صرفه تری
است زیرا فقط هزینه مورد نیاز خود را پرداخت خواهید کرد.
مزایا سرویس  VPSچیست؟
مهمترین مزیت س��رویس  ،VPSترکیب بهترین ویژگیهای هاست اشتراکی و سرور
اختصاصی بایکدیگر است .ویژگیهای  VPSبسته به نحوه استفاده از آن متفاوت خواهد
بود .اما به طور کلی چند مزیت اصلی برای  VPSوجود دارد:
• عملکردقابلاعتماد
شما پهنای باند و فضای ذخیره سازی اختصاصی خود را دارید و نیازی به اشتراک گذاری
با دیگران را ندارید.
•هزینه
 VPSبه ارزانی هاست اشتراکی نیست ،اما هزینه کمتری نسبت به سرور اختصاصی دارد
زیرا فقط هزینه مورد نیاز خود را پرداخت میکنید.
•امنیت
محیط سرورهای  VPSاز یکدیگر جدا شدهاند و باعث امنیت بیشتر آنها نسبت به محیط
هاستهایاشتراکیمیشوند.
• سفارشی سازی
سرور VPSبسیار قابل تنظیم است بنابراین شما فقط ویژگیهای مورد نظر خود را دریافت
میکنید که شامل سیستم عامل مورد نظر شما است.
چه زمانی به  VPSنیاز دارید؟
س��رور  VPSس��ریع و قابل اعتماد است این دلیل بزرگی اس��ت که شرکتها آن را به
هاستاشتراکی ترجیح میدهند .از آنجایی که پهنای باند اختصاصی به شما دادهمیشود،

عملکرد این سرورها نیز قابل اعتمادتر بوده و راندمانی مشابه سروراختصاصی دارند.چند نیاز
مشترک وجود دارد که شرکت ها را به استفاده از  VPSسوق میدهد:
• در مقایسه با هاست اشتراکی سرعت باالتری دارد ؛
• برای شرکتهایی که به تمام امکانات سرور اختصاصی نیاز ندارند مناسب است؛
• دستیابی به عملکرد قابل اعتماد؛
• بهبود امنیت نسبت به هاست اشتراکی؛
• نصب نرم افزار سفارشی؛
ل برای کنترل سرور
• ایجاد پن 
مقایسه هاست اشتراکی و VPS
هاست اشتراکی به این معنی است که شما یک سرور و منابع را با سایتهای دیگر
به اشتراک میگذارید در حالی که سرور  VPSیک محیط مجازی را ایجاد می کند
که یک سرور اختصاصی را با تمام منابع برای خود شبیه سازی میکند.
• کارایی
سرورهای  VPSعملکرد سریعتر و قابل اعتمادتری نسبت به سرورهای اشتراکی دارند
یکی از دالیل آن استفاده از پهنای باند اختصاصی است .این امکان وجود دارد که هنگام
استفاده از هاست اشتراکی ،عملکرد سایر مشترکین بر عملکرد سرور شما تاثیر منفی
بگذارد.
• کنترل
در  VPSبه  SSHو دسترسی روت ،به سرور خود دسترسی پیدا می کنید و تمام تغییرات
را خودتان انجام خواهید داد اما جابه جایی در هاست اشتراکی و هر تغییر دیگری باید
توسط شرکت میزبان انجام شود.
•امنیت

 VPSامنیت بیشتری نسبت به هاست اشتراکی دارد ،زیرا هر محیطی جدا شده و تحت
تاثیر در سایر محیطها نخواهد بود.
سرویس سرورهای مجازی آسیاتک
س��رور مجازی آس��یاتک ( ،)VPSبه علت استفاده از قدرتمندترین س��خت افزارها در
زیرساخت مجازی سازی خود و همچنین میزبانی در بزرگترین و پرظرفیت ترین مجموعه
مرکزدادههای کشور (مجموعه مراکزداده آسیاتک) بهترین سرورهای مجازی اختصاصی را
به شما ارائه می دهد.
سرور مجازی اختصاصی آسیاتک ()VPSاستفاده از امکانات متنوع یک سرور فیزیکی را
نظیر نصب و راه اندازی میل سرور ،دیتابیس سرور ،وب سرور به میزان مورد نیاز و بدون
محدودیت را به صورت مجازی فراهم میآورد.
ویژگی های سرور آسیاتک
• امکان نصب جدیدترین سیستم عامل
• دسترسیمستقلمانندسروراختصاصی
• تحویل آنی
• امکان نصب نرم افزارهای دلخواه
• وجود پلن های متنوع
• کنترل پنل و مدیریت در هر زمان و مکان
• پشتیبانی7/24
•کاهشچشمگیرقیمت
• استفاده از پیشرفته ترین و قدرتمندترین فایروال های سخت افزاری و نرم افزاری
• مانیتورینگ خودکار سرویس ها
• خدمات مدیریت بکاپ جهت حفظ اطالعات
• امکان نصب مجدد سیستم عامل به صورت آنی و مستقیم توسط کاربر
• رعایت استانداردهای بین المللی در ارائه خدمات مجازی سازی
• امکان روشن و خاموش کردن سرور از طریق پنل مدیریتی
• تهیه نسخه پشتیبانی از سرورها با استفاده از  Raidو به صورت Mirror
برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید به س��ایت  https://www.asiatech.irمراجعه
نمایید یا با شماره تماس  1544داخلی  1470تماس بگیرید.

