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توسعه در شبکه مخابرات کشور بدون افزایش تعرفه های تلفن ثابت میرس نیست

دکتر داوود ادیب
رییس اتحادیه صادرکنندگان 

صنعت مخابرات ایران

سرمقاله

ــعه ای مرتبط با سند چشم انداز شرکت مخابرات ایران،  عدم تحقق برنامه های توس
بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی کشور را در حوزه حیاتی صنعت ICT آسیب 
ــوده و این موضوع در آینده نزدیک در اثر عدم توجه و بی تدبیری، تاثیرات  ــر نم پذی
ــب و کار اکثر صنایع و از جمله حوزه فناوری  ــتم کس نامطلوبی را بر تمام اکوسیس

اطالعات و ارتباطات  به عنوان صنعتی با ارزش افزوده باال خواهد گذاشت.  
ــر ارتباطات توجه کنیــد می بینیــد که در ایــن  ــنهادی وزی اگر به برنامه های پیش
برنامــه ها، به خالء بسیاری از برنامه های توسعه ای اشــاره شده است که می توان در  
بخش چالش های مرتبط با »دولت هوشمند و تحول دیجیتال« در بخش مربوط به  عدم 
  TDM –Mpls توسعه زیرساخت های ارتباطی امن و منفک از اینترنت بر روی بستر
توسط شرکت مخابرات ایران و سایر اپراتورهای ارتباطی برای ارتباطات بین دستگاهی 

و درون دستگاهی اشاره کرد. 
متاسفانه در دولت های پیشین، حمایت وزارت ارتباطات از اصلی ترین اپراتور بزرگ 
کشور که شرکت مخابرات ایران است به شکل مناسبی صورت نپذیرفت و عدم تحقق 
ــرکت مخابرات ایران که کافی است به چشم انــداز این شرکــت در  برنامه های ش
ــال 1400 دقت نمایید، نتیجه ای جز رکود  ــال های مختلف و علی الخصوص س س
ــفارش های  ــرکت های تولیدی داخلی به جهت توقف س فعالیت های اقتصادی ش

شرکت مخابرات ایران حاصل نگردید.  
ما معتقد هستیم که امروز جهت برون رفت از این فضای رکود و توسعه و توانمندسازی 
ــرکت مخابرات ایران، باید وزارت ارتباطات بودجه موارد مورد نظر در برنامه های  ش
ــت که توسعه به هر شکلی در شبکه  ــده خود را مشخص نماید. بدیهی اس اعالم ش
مخابرات کشور و زیرساخت های مرتبط  بدون حمایت مادی و بدون تزریق بودجه 
ــاس کشور، توسط دولت و  جهت اجرای برخی از پروژه های ملی در حوزه های حس
ــن بدون افزایش تعرفه های تلفن ثابت به هیــچ وجه امکان پذیر نخواهــد  همچنی

بود. 
ــبکه ملی اطالعات« اشاره شده در  همچنین اگر در بخش چالش های مرتبط با »ش
برنامه وزیر ارتباطات،  به موضوع بی توجهی به توانمندی صنایع و شرکت های دانش 
بنیان ایرانی در داخلی سازی تجهیزات سخت افزاری با فناوری های باال و همچنین 
توسعه بسترها و بسته های نرم افزاری بومی مورد نیاز برای استقرار معماری شبکه 
ملی اطالعات در تمام الیه ها از سوی اپراتورها توجه نمایید، متوجه می شوید که در 
ــت که نیازمند  مجموعه ای از اپراتورهای بزرگ با منابع  ــخص اس این مورد نیز مش
مالی مناسب هستیم که بتوانند موجب حمایت از فعاالن اقتصادی این حوزه شوند 
ــند طبیعتا فعالیت  ــته باش ــعه را نداش و در صورتی که اپراتورها،  توان خرید و توس
های مولدی را در بخش تولید یا خدمات فنی و مهندسی نمی توانیم متصور شویم. 
حمایت واقعی از شرکت های دانش بنیان جهت پیش خرید و پشتیبانی از آنها جهت 
ــعه ای تمامی کشورهای توسعـه  حصول خودکفایی، اصل حاکم در موضوعات توس

یافته است. 
ــهیل  ــات در برنامه های خود مطرح نموده اند ، تس ــوری که  وزیر ارتباط ــان ط هم
ــرمایه گذاری بخش خصوصی در جهت توسعه الیه زیرساخت های شبکه ملی  در س
اطالعات و بهره گیری از توان و  ظرفیت بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان  و 
فن آور  برای توسعه الیه خدمات شبکه ملی اطالعات امروز موضوعی کامال اساسی 
و بنیادین می باشد که باید به آن نیز توجه ویژه ای داشت. حمالت سایبری ماه های 
اخیر گواه روشنی بر این موضوع است که برای توسعه و بهینه سازی الیه زیرساخت 
توسط متخصصان داخلی باید برنامه ریزی مناسبی را اتجام داد و یک اکوسیستم قوی 

و قابل اطمینان از شرکت های داخلی را برای دفاع سایبری در کشور ایجاد نمود.
یک نکته مهم نیز که در برنامه های وزیر ارتباطات تاکید شده است موضوع »حفظ 
ــدید  ــتگی ش حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطالعات« موارد مرتبط با وابس
کشور به محصوالت سخت افزاری و نرم افزاری خارجی ، آسیب پذیری زیرساخت های 
ــاس و حیاتی کشور و وجود انگیزه های قوی و برنامه ریزی مستمر برای از کار  حس
ــاخت ها ، وجود تجهیزات ساخت آمریکا و چین و حتی اسرائیل  انداختن این زیرس
ــت که این موضوع نیز رابطه  ــبکه های اصلی ارتباطی عمومی و اختصاصی اس در ش
ــور و مخابرات ایران به عنوان  ــمت اپراتورهای کش ــتقیمی با موضوع تقاضا از س مس
ــبکه های مخابراتی که دارای بخش بزرگی از زیر ساخت های  اصلی ترین اپراتور ش
ــور است ، داشته و خواهد داشت.  محصوالت داخلی باید خریداری شود  حیاتی کش
تا جایگزین تجهیزات نامطمئن شوند. ما در حال حاضر تولیدکننده هایی داریم که 
ــرکت های خارجی کم  از لحاظ توانمندی تولید محصول یا ارایه راهکار، چیزی از ش

ندارند. 
ــی را در تامین و گردش نقدینگی  ــران در صورتی که بتواند قدرت باالی ــرات ای مخاب
خود داشته باشد می تواند با اعالم نیازمندی های خود چند ماه جلوتر از زمان اصلی 
ــال نماید و بدیهی  ــرکت های تولیدی را فع ــروژه های مد نظر خود، خط تولید ش پ
است که محصول این نوع رویکرد می تواند صنعتی قوی در حوزه فناوری اطالعات و 
ارتباطات برای کشور به وجود آورد و همچنین بستری از زیر ساخت های حیاتی و 
حساس کشور که امنیت آن به مراتب مطمئن تر از  حضور شرکت های خارجی و یا 

محصوالت خارجی باشد.
من معتقد هستم که امروز  در ارتباط با شرکت مخابرات ایران ، یک وفاق و همدلی 
محکمی باید بین وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات به وجود آید. اگر اطالعات مربوط 
ــای حامل های انرژی، تعرفه های آب و برق و ده ها تعرفه دیگر  ــه افزایش قیمت ه ب
ــته بررسی کنید  می بینیم که  قیمت اکثر کاالهای  ــال گذش را  در طول  این ده س
ــی که چندین برابر و در  ــا هر گونه خدمات در بخش های غیر مخابرات ــی و ی مصرف
بخشی از کاالها و خدمات تا 40 برابر افزایش پیدا کرده است و همین طور در مقابل 
آن شاهد افزایش متناسب برخی از تعرفه ها از جمله برق، آب و گاز و غیره بوده ایم. 

امروز  در کنار دغدغه های متعدد بنگاه های اقتصادی و فعاالن صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات کشور که بعضا در خصوص مشکالت مربوط به فعالیت های کسب 
وکار، مشکالت بیمه های مضاعف تامین اجتماعی، مالیات و غیره است، مشکل عدم وجود سفارش کافی و مناسب برای تولیدکنندگان، پیمانکاران و شرکت های 
خدمات فنی مهندسی از سوی اپراتورهای بزرگ مخابراتی و از جمله شرکت مخابرات ایران به عنوان یکی از بزرگترین چالش ها قرار گرفته که متاسفانه گریبان 

بسیاری از شرکت ها و فعاالن اقتصادی این صنعت را گرفته   است.

توسعه به هر شکلی در شبکه مخابرات کشور و 
زیرساخت های مرتبط  بدون حمایت مادی و بدون 
تزریق بودجه جهت اجرای برخــی از پروژه های 
ملی در حوزه های حســاس کشور، توسط دولت 
و همچنین بدون افزایش تعرفه های تلفن ثابت 

به هیــچ وجه امکان پذیر نخواهــد بود.
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این در حالی است که در خصوص تعرفه تلفن ثابت  می بینیم که در طی 20 سال 
گذشته، افزایش قیمت در این حوزه در بخش مکالمات تلفن ثابت صورت نپذیرفته  

است و اکثر توسعه های مخابراتی متوقف شده است.
ــرکت مخابرات ایران مشکل  ــفاته امروز فقط افزایش تعرفه تلفن ثابت در ش متاس
توسعه را حل نخواهد کرد. روزهایی که می بایست افزایش تعرفه صورت بگیرد این 
موضوع صورت نگرفت و امروز نوش دارویی بیشتر نخواهد بود و افزایش تعرفه تلفن 
ثابت فقط خواهد توانست بخشی از هزینه های مازاد نگهداری خطوط تلفن ثابت 
ــط از هر خط تلفن ثابت حدود 55 هزار ریال است در  را جبران کند. درآمد متوس
صورتی که  هزینه های نگهداری را در سال 1400 در نظر بگیریم ، هزینه نگهداری 
ــت. این اعداد درآمدی و هزینه ای تناسبی  معادل 300 هزار ریال را خواهیم داش
ــت که همان طور که گفته شد افزایش تعرفه تلفن ثابت  با هم ندارند و بدیهی اس
تنها می تواند یک بخش از هزینه های نگهداری را پوشش دهد  و برای توسعه در 
مخابرات و حرکت در سطح  استانداردها و سرویس های جهانی می بایست عالوه 
ــارت نگهداری، منابع مالی دیگری از  بر افزایش هزینه تعرفه ها جهت جبران خس
سوی دولت به عنوان مجری شبکه ملی اطالعات و به اعتقاد برخی صاحب نظران 

»شبکه ملی اطالعات و ارتباطات« قرارگیرد.   
ــرات ایران می تواند مانند  ــکالت نقدینگی در مخاب دولتمردان ما باید بدانند، مش
دومینو از طرف شرکت مخابرات ایران به شرکت های تولید کننده داخلی و ارایه 
ــی سرایت نماید و باعث تعطیلی بخش بزرگی از  کنندگان خدمات فنی و مهندس
صنعت مخابرات کشور شود. ما در مخابرات ایران با مدل مونوپولی در سمت تقاضا 
ــرکت های خودرو سازی که محدود  ــتیم؛ بر خالف صنایعی از قبیل ش روبرو هس
ــتند و مشتریان خیلی زیادی دارند و به عبارتی مونوپولی در سمت عرضه در  هس
آن مجموعه ها حاکم می باشد. در مقابل در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات و 
علی الخصوص حوزه مخابرات و زیرساخت ، تولید کنندگان فراوان  و در مقابل یک 
مشتری انحصاری داریم به نام شرکت مخابرات ایران. شما اطمینان داشته باشید 
ــرکت مخابرات ایران به عنوان مشتری مادر و اصلی از لحاظ  که در صورتی که ش
اقتصادی و مالی در شرایط مطلوبی نباشد، با کاهش یا قطع تقاضا و نیاز از سوی 

متقاضی، تمامی زنجیره تامین خود را متاثر خواهد ساخت.
این موضوع ، موضوع پیچیده و نیاز به اثبات نیست. شرکت مخابراتی ضعیف از نظر 
قدرت مالی، منجر به صنعت مخابراتی نحیف و همین طور شرکت های مخابراتی 

ضعیف و ناتوان خواهد شد.
ــته و به تبعیت از   ــالیان گذش ــرکت های تولیدی بزرگ و کوچک در طول س ش
حاکمیت در تحقق اقتصاد مقاومتی و رسیدن به خودکفایی، سرمایه گذاری های 
سنگینی را در این حوزه ها انجام داده اند و با هزینه کردن میلیاردها تومــان در 
بخش های تحقیق و توسعه تولید داخلی را محقق ساخته اند و با تنها مشتری و 
مصرف کننده بخش بزرگی از محصوالت مخابراتی به ویژه محصوالت زیرساختی 
ــتند که اگر نتوانند  ــرکت مخابرات ایران روبرو هس ــور به نام ش مخابراتی در کش
مطالبات خود را از آن بگیرند و یا در طرح های توسعه و نوسازی شرکت مخابرات 
نتوانند حضور یابند و سفارش  های قابل توجهی را دریافت ننمایند  نابود خواهند 
شد و اینجا است که با جریان بزرگی از  تعطیلی شرکت ها ،مهاجرت متخصصان و 

نخبگان کشور در حوزه با ارزش افزوده باال مواجه خواهیم شد.
ــته باشیم که تمامی برنامه های  در یک کالم می توانیم چنین جمع بندی را داش
ــعه ای و پدافندی در شبکه های زیر ساختی، ریشه در برنامه های راهبردی  توس
کشور دارد  و موارد  مرتبط با ارتقای توان داخلی و کاهش وابستگی به محصوالت و 
کارشناسان خارجی، بومی سازی دانش های لبه تکنولوژی، ارایه خدمات و تجهیزات 
مورد نیاز زیر ساخت های کشور با استفاده از زیست بوم شرکت های دانش بنیان 
ــر و پررنگ خواهد بود که بودجه هایی جهت سفارش این نوع  داخلی، زمانی میس
محصوالت از شرکت های فناور داخلی، وجود داشته باشد و این امر محقق نخواهد 
شد مگر با داشتن اپراتورهای قوی در کشور که اطمینان داریم نقش تقاضای آنها و 
استفاده از ظرفیت شرکت های داخلی در زنجیره تامین، اکوسیستم حوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات را می تواند متحول سازد و صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات 

را از رکود خارج نماید..

نگاه ماه
فریبرز نژاد دادگر

دبیر و عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان 
صنعت مخابرات ایران 

پایین ماندن تعرفه های تلفن ثابت، مقوله ای است که فعاالن حوزه مخابرات کشور به 
خوبی با آن آشنا هستند. مقوله ای که به مرور زمان، بر خالف تصور اولیه طرفدارانش، 

تبعات ناخواسته گسترده و منفی برای کشور به بار آورده است. 
طرفداران نظریه پایین نگه داشتن تعرفه های مخابراتی، هدف اصلی خود را توسعه 
ــان و ارزان عموم مردم به خدمات ارتباطی اعالم می کنند و استدالل  دسترسی آس
ــت که با افزایش تصاعدی حجم ارتباطات  ــان برای عملی بودن این ایده، این اس ش
ــاختی، امکان  ــرفت فناوری تجهیزات زیرس اینترنتی بخصوص در بخش دیتا و پیش
ــبت به گذشته وجود دارد و به عبارت دیگر  افزایش چند برابری کارایی اپراتورها نس
اپراتورها می توانند با صرف نیروی انسانی کمتر و هزینه کمتر، خدمات بیشتری ارائه 

بدهند، بدون اینکه متضرر شوند.
ــاد کاهش ارزش ریال  ــتدالل، در نظر نگرفتن حدود و ابع ــکال اصلی این اس اما اش
ــتدالل مذکور، در صورتی که ارزش ریال نسبت به گذشته برای مثال 50  ــت. اس اس
ــداق پیدا می کرد و قابل دفاع بود، اما زمانی که در  ــش پیدا کرده بود، مص درصدکاه
بازه زمانی چند ده ساله مورد بحث، ارزش ریال به صورت تصاعدی کاهش پیدا کرده 
است، ثابت نگه داشتن مبلغ ریالی تعرفه مخابرات ثابت با هیچ مقداری از ارتقای بهره 

وری، جبران نمی شود.
ــتمزد  ــای اپراتورهای مخابراتی، عبارتند از هزینه های حقوق و دس عمده هزینه ه
پرسنل مستقیم و غیر مستقیم، و هزینه خرید و استهالک تجهیزات. بدیهی است که 
هزینه های مذکور تابع نرخ تورم کشور بوده و در مورد تجهیزات خارجی به طور صد 

درصدی تابع افزایش دالر نیز بوده است.
ــاری بر سیاست ثابت نگه داشتن تعرفه، اپراتورهای  ــاهدیم که در اثر پافش اکنون ش
ــور به نقطه ای رسیده اند که قادر به تامین هزینه های ضروری نگهداری  بزرگ کش
ــعه شبکه و پرداخت بدهی های خود نیستند. برخی اپراتورهای بزرگ پس از  و توس
پوشش دادن زیان چند ساله خود از محل برخی ذخائر و دارایی ها، اکنون به مرحله 
ــتند. بر کسی پوشیده نیست که  ــیده اند که همگان بر آن واقف هس ــی رس حساس
محدودیت های اپراتورهای بزرگی مانند شرکت مخابرات ایران در پرداخت هزینه های 
توسعه شبکه، در وهله اول باعث محدودیت و کاهش سطح خدمات به مردم و در وهله 
دوم باعث تعطیلی یا اختالل کسب و کار تامین کنندگان و تولیدکنندگان داخلی در 

این صنعت خواهد شد.
ــرایط کنونی کشور که فعالیت های مولد صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات  در ش
متوقف شده است ، افزایش تعرفه های مخابراتی، همانطور که تمام انواع دیگر خدمات 
عمومی مانند برق، آب، گاز و ... متناسب با تورم افزایش یافته اند، اقدامی حیاتی برای 
ــد و بی توجهی به آن در این  ــتن این صنعت بزرگ در کشور می باش زنده نگه داش
مقطع زمانی ، می تواند تبعات جبران ناپذیری برای مردم و همچنین صنعت مخابرات 

داشته باشد.
توسعه کمی و کیفی مخابرات ثابت باید در بخش دسترسی منطبق با فناوری روز دنیا 

و در بخش مرکزی با مفاهیم IMS  و FMC توسعه یابد.
شاید سرعت در توسعه این بخش بتواند بخشی از عقب افتادگی سالهای گذشته این 

زیر ساخت حیاتی کشور را جبران نماید.
ــای دولت ایجاد  ــوده و از محل مالیات و درآمده ــه متعلق به مردم ب ــاختی ک زیرس
ــالیان سرمایه گذاری عظیمی روی آن اتفاق افتاده و ناگهان توسط  گردیده و طی س

سیاست های غلط دولتمردان و سهامداران نادیده انگاشته شده است.
ــن گفت تا  ــاس باید صریح و روش ــرایط خاص و حس ــان کالم اینکه در ایــن ش ج
ــت و برخی تعرفه های دیگر،  ــووالن ذیربط بدانند: با تعرفه های کنونی تلفن ثاب مس
مخابــرات ثابت کشور قادر به ادامه حیــات نخواهد بود و  تا دیر نشده  می بایست 

چاره ای اندیشیــد.

افزایش تعرفه های تلفن ثابت؛ چگونگی توسعه 

خدمات و افزایش توان بازیگران صنعت فاوا
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به دلیل رشد بسیار سریع در حوزه تلفن دیجیتال و شبکه های مبتنی بر IP و به 
دنبال آن ، رشد انفجاری اینترنت در جهان، زیرساخت های مخابراتی و ارتباطی به 
لحاظ نیاز روزافزون به پهنای باند بیشتر، از جمله مهمترین عوامل رشد سیاسی و 

اقتصادی هر جامعه ای به خصوص در سال های اخیر گردیده است.
هیچ شکی نیست که پدیده ارتباطات ماهواره ای و به دنبال آن شبکه های گسترده 
موبایل، فارغ از ایجاد قابلیت و امکان ارتباط صوتی درحال حرکت در پهنه گسترده 
ــل های بعدی خود به خصوص از نسل سه به بعد، به کمک ارائه  ــور، در نس هر کش
ــت به کاربران از طریق تلفن های همراه گردید و اصوالً برخی از کاربردهای  اینترن
ــت بدون برخورداری از شبکه  ــیده اس نوین که هنوز به منصه ظهور در جهان نرس
ــازی نیست که از آن جمله می توان به بسیاری از کاربردها در  5G، قابل پیاده س

زمینه IoT و یا خودروهای خودران اشاره نمود.
علیرغم موضوعات مطروحه،  بدیهی است که نقش شبکه تلفن ثابت و ارتباطات نوعاً 
  Broadband زمینی در ایجاد پهن باند های بسیار گسترده و ضروری و به عبارتی
و نصب و اتصال فیبرنوری به سازمان ها و به خصوص منازل در قالب FTTX امری 
ــرکت مخابرات ایران از  ــفانه وزارت ارتباطات و ش ــت و متاس غیرقابل جایگزین اس
برنامه های توسعه  خود عقب بوده و کوتاهی های غیرقابل جبرانی در این رابطه در 

دولت های پیشین انجام گرفته است.
ــرکت ایرانیان نت که  ــیوم و سپس تعریف ماموریت برای ش ــکیل یک کنسرس تش
ــبکه FTTH در 5  ــهم دارد و ماموریت آن ایجاد ش وزارت ارتباطات نیز در آن س
ــال اول خود بود است، می بینیم که امری ناموفق بوده و به جز ایجاد شبکه ای  س

محدود در شهرستان کرج، اتفاق دیگری نیافتاده است.
در سال 2016 در سمینار Broadband که در پاریس برگزار شد، از نزدیک شاهد 
سخنرانی وزیر ارتباطات استرالیا بودم که عنوان نمودند »ایجاد شبکه گسترده فیبر 
ــبکه آب، برق و تلفن ثابت گذشته، وظیفه دولت است و لذا  نوری همانند ایجاد ش
رقم باالیی حدود 40 میلیارد دالر سرمایه گذاری در این خصوص شده است« این 
موضوع در سایر کشورها همچنین می باشد و دولت های کشورهای مختلف در این 

یادداشت
ماه

رضبه بزرگ به توسعه زیرساخت های رشکت مخابرات با ثابت ماندن تعرفه ها در سنوات گذشته

دکتر اسماعیل ثنایی
نایب رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت 

مخابرات ایران

ما در قرون گذشته می بینیم که وظایف اکثر دولت ها، ایجاد شبکه های گسترده تولید، انتقال و توزیع در حوزه آب و برق بوده و بعدها ایجاد بسترهایی از طریق 
دکل ها و بعضاً کانال های زیرزمینی برای نصب کابل های مخابراتی، سیستم تلگراف و نهایتا تلفن از ضروریات زیرساختی در جامعه بشری قرار گرفته است.

خصوص سرمایه گذاری های قابل مالحظه ای را انجام داده اند.
ــت که یکی از سیاست ها و استراتژی های اصلی شرکت مخابرات ایران،  بدیهی اس
ــد که انجام این کار به  ــترده FTTH در کشور باش ــبکه گس ــت ایجاد ش می بایس
ــرایطی که  ــته و دارد ، اما در ش ــه تدبیر و همت کافی نیاز داش ــه الزم و البت بودج
ــوده و از تراز مالی  ــکالت اداره روزمرگی خود ب ــرات ایران دچار مش ــرکت مخاب ش
ــتراتژیک و خیلی از  ــت، نمی تواند در این حوزه بسیار اس ــبی برخوردار نیس مناس
سرفصل های مهم دیگر سرمایه گذاری کرده باشد. به نظر ما دلیل اصلی عدم رشد 
شرکت مخابرات و عقب ماندن از بسیاری از شاخص های رشد، کمبود نقدینگی و 

سرمایه در گردش بوده است.
از طرف دیگر آشکار است که با ثابت نگه داشتن اکثر تعرفه های مخابراتی در سنوات 
ــبکه موجود و توسعه زیرساخت های شرکت  ــته، ضربه بزرگی به نگهداری ش گذش
ــتم های جاری و جایگزین  ــت. این عقب ماندگی در سیس ــده اس مخابرات وارد ش
ــاخت های قدیمی با فناوری های جدید، نفس شرکت مخابرات را به  نکردن زیرس
ــور کامل گرفته و مهمتر از آن امکان ورود به نیازهای حیاتی همانند پهن باند یا  ط
همان Broadband  و بسیاری از فناوری های دیگر یا حاصل نشده و یا به صورت 

کاماًل محدود انجام گرفته است.
ــوری و  ــید که با توجه به تورم های کش در نهایت می توان به این جمع بندی رس
همچنین افزایش نرخ ارزهای خارجی که می تواند خرید مواد اولیه تولید کنندگان  
یا تامین کنندگان تجهیزات مخابراتی را تحت شعاع خود قرار دهد، افزایش منطقی 
نرخ تعرفه های مخابراتی، امری اجتناب ناپذیر است و اگر توسعه مد نظرحاکمیت 
ــرکت مخابرات ایران به عنوان مشتری انحصاری  ــاس اسناد باالدستی، در ش بر اس
ــکالت نقدینگی شرکت  ــوربه جهت مش ــاختی در کش محصوالت مخابراتی زیرس
ــرات ایران به  ــرکت مخاب ــکالت از طرف ش مخابرات ایران صورت نپذیرد این مش
شرکت های فناور و تولید کننده داخلی محصوالت مرتبط و همچنین شرکت های 
ــرایت کرده و تمامی اکوسیستم های  ــی مخابراتی س حوزه خدمات فنی و مهندس

مرتبط را با چالش و  بحران های اساسی روبرو خواهد ساخت.

اگر توسعه مد نظرحاکمیت بر اساس 
اسناد باالدستی، در شرکت مخابرات 
ایــران به عنوان مشــتری انحصاری 
محصوالت مخابراتی زیرســاختی در 
کشوربه جهت مشــکالت نقدینگی 
شــرکت مخابــرات ایــران صــورت 
نپذیرد این مشکالت از طرف شرکت 
مخابرات ایران به شرکت های فناور و 
تولید کننده داخلی محصوالت مرتبط 
و همچنین شرکت های حوزه خدمات 
فنی و مهندســی مخابراتی سرایت 
کرده و تمامی اکوسیستم های مرتبط 
را بــا چالــش و  بحران های اساســی 

روبرو خواهد ساخت.
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سخنی کوتاه با وزیر ارتباطات: » اقتصاد صنعت ما را دریابید«

ابتدای دهه نود بود که کم کم سرویس های اینترنت پرسرعت جای خود را در بین کاربران باز کرد. سرویس های فیس بوک و فیلترینگ های محدود باعث شده بود که 
استقبال عمومی از سرویسADSL  به شدت باال رود و رقابت شرکت های PAP  که بعدا جای خود را به شرکت های FCP دادند هر روز در رقابت با یکدیگر سرویس 
های متنوع تر با قیمت های رقابتی به کاربران عرضه می کردند که شرکت مخابرات ایران به عنوان تنها اپراتور ثابت به ارائه سرویس به کاربران نهایی اقدام نمود که در 

یک حرکت در سال های 92-95 تعداد کاربران خود را به 5 میلیون کاربر و در حدود 60 درصد کل کاربران اینترنت پرسرعت رساند. 

آن روزها خبری از سرویس های اینترنت موبایل نبود که ناگهان در سال 1393 انحصار 
رایتل شکسته شد و دو اپراتور بزرگ همراه اول و ایرانسل با سرعت تمام درآمد خود را که 
آن سال ها به چند میلیارد دالر در سال می رسید در سال های 1395-1397 به توسعه 
شبکه LTE اختصاص دادند. اما هنوز درآمد اصلی اینترنت در دست اپراتورهای ثابت بود. 
ــرویس اینترنت پرسرعت ماهیانه  )ARPU( در حدود 30-25  درآمد هر کاربر برای س
هزار تومان یعنی در حدود 10 دالر در هر ماه بود؛ این در حالی بود که حداقل حقوق در 
آن سال ها در حدود 500 هزار تومان بود یعنی 5 درصد حداقل حقوق برای داشتن یک 
سرویس اینترنت با کیفیت مطلوب )در آن زمان( از سبد هزینه ای حداقل حقوق به این 

بخش تخصیص می یافت.
برجام شکل گرفت و شرکت های بزرگ و کوچک در گروهای بزرگ بین المللی به سمت 
ایران حمله ور شده بودند هتل های تهران جا برای مسافران و توریست خارجی نداشت. 
شرکت مخابرات ایران به سرعت به سمت خرید سرویس های NGN/IMS  رفت و در 
سه قرارداد بزرگ با شرکت های خارجی ) که البته بدون توجه به توانمندی های داخلی( 
با پیش بینی سرمایه گذاری حدود چند صد میلیون دالری ، خرید زیرساخت پرسرعت  
)OTN و شبکه NGN/IMS  و شبکه دسترسی ACCESS MSAN(  را دربرنامه 

خود قرارداد.
ــال 1397 بود که تحریم های جدید آغاز شد و شرکت های خارجی کم کم  حدود س
از بازار ایران رخت بر بستند و قیمت دالر در یکسال 4 برابر و در 3 سال بعد 10 برابر 
ــمت اپراتورها هجوم آورد. شرکت مخابرات ایران و  ــار گسیخته به س گردید. تورم افس
در اندازه بسیار کوچک تر اپراتورهای PAP  رویاهای خود را یک شبه بر باد دیدند و 
اپراتورهای همراه که در سه سال رویایی آخر قیمت دالر و نبود تحریم های سنگین، 
توانسته بودند شبکه یکپارچه بسیار قوی به نام LTE  برای خود ایجاد نمایند، یکه تاز 
بازار اینترنت بودند. شبکه TD-LTE هم اضافه شده بود و هرکس اینترنت ثابت خوب 
می خواست باید قید اپراتورهای ثابت را می زد و دو راه داشت؛ یا باید با شبکه وایرلس 
به یکی از شرکت های اینترنتی متصل می شد و یا اینکه از شبکه TD-LTE استفاده 
می کرد. کم کم رشد سریع شبکهDSL  متوقف و جای خود را به کاهش تعداد کاربر 
داد. کاربران پرسرعت و پر مصرف از شبکه ثابت مهاجرت کردند و به ناگاه همه شدند 
ــرویس ها و بی ارزش شمردن آن  ــبکه ثابت و شروع به مسخره نمودن س ــمن ش دش

شدند. 

مهرداد میراسماعیلی
تولیدکننده در صنعت مخابرات کشور

ــرکت مخابرات ایران دچار چالش تعرفه و قیمت با وزارت ارتباطات شد و چون غول  ش
صنعت را باید کنترل می کردند شرکت های کوچک ارائه خدمات نیز با همان چالش مشابه 
روبرو بودن »چالش تعرفه«. همه چیز 5-10 برابر شده بود قبض برق منازل از 15-10 
هزار تومان زمانی که اینترنت منازل 30 هزار تومان بود 200-300 هزار تومان شده بود اما 
کسی نگران حال کاربران برق که به نظر خیلی حیاتی تر از اینترنت بود نشد، همه مسووالن 
دست در دست هم طوری وانمود کردند که انگار اپراتورها برای 200 سال آینده سرمایه 
گذاری کردند و چون با دالر سه هزار تومانی سرمایه گذاری کردند دیگر نیازی به سرمایه 
گذاری مجدد نیست و باید تعرفه ثابت باشد. درآمد ماهیانه کاربر اینترنت ثابت برابر با 35 
هزار تومان است درحالی که حداقل حقوق 3.7 میلیون تومان یعنی این بار 1 درصد هزینه 

حداقل حقوق،  پس سهم ما از سبد خانوارها 80 درصد کوچک شده است. 
اپراتورهای همراه نیز سرمست از سرمایه گذاری ارزانی که با دالر 3 هزار تومانی در سه سال 
آخر انجام داده بودند در سکوت به رقابت سنگین در جذب کاربر نهایی و شاید بدون قصد 
تضعیف شبکه ثابت پرداختند، وزارت خانه هم شاد از توسعه کاربران ، افزایش سرعت به 
لطف حضور LTE افزایش استارت اپ ها مقایسه روزانه خودمان با کشورهای بزرگ توسعه 
یافته نمودند و غافل از اینکه این صنعت نیاز به سرمایه گذاری دارد و شبکه همراه توان 
سرویس زیرساختی به 80 میلیون کاربر خود را نخواهد داشت ، فضای فرکانسی مشغول 
است و کرونا به یکباره همه را تکان داد، نیاز به اینترنت باال رفت و عدم توسعه زیر ساخت 

ثابت خودنمایی کرد. 
وزارت خانه به فکر توسعه ثابت افتاد و به شدت به شرکت مخابرات ایران و دیگر اپراتورها 
فشار آورد که ظرف یک سال 5 میلیون کاربر شبکه VDSL  ایجاد نمایند فارغ از اینکه این 
شرکتها به دلیل چالش تعرفه از بین رفته یا بسیار ضعیف شده اند حتی شرکت مخابرات 
ایران نیز که سرمایه بزرگ کشور میباشد و 50 سال سرمایه گذاری دولتی در آن خودنمایی 

می کند باید امالک خود را برای پرداخت حقوق به مزایده بگذارد. 
همه و همه را به خالصه گفتم که کوتاه از وزیر محترم ارتباطات یک چیز را بخواهم »اقتصاد 
صنعت ما را دریابید« ؛ چرا که همه چیز در گرو این مساله است. »شبکه ملی اطالعات« زیر 
ساخت مناسب دسترسی ثابت می خواهد که فقط با اقتصاد درست صنعت ایجاد می شود. 
اقتصاد را درست کنید بخش خصوصی با تمام توان سرمایه گذاری می کند، سرمایه های 

سرگردان به سمت صنعت ما سرازیر می شود و تمام اهداف کشور محقق می شود. 
درآخر تنها یک حرف »اقتصاد صنعت ما را دریابید«
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قابلیت ارتقای توان پیشگیری از حمالت سایربی، در صورت توجه دولت به ظرفیت های بخش خصوصی فاوا

باید اصلی ترین پرسش در حمله سایربی اخیر، چرایی عدم تداوم فراگیر اقدامات بعد از شناسایی خطر باشد

معاونت فناوری و برنامه ریزی سازمان نظام صنفی کشور، گفت: در موضوع امنیت سایبری سازمان ها، طبق قوانین، باالترین مقام و مسوول متولی آن دستگاه پاسخگو 
است؛ لذا در موضوع حمله سایبری به سامانه  سوخت باید به جای تالش برای یافتن مقصر اصلی این حمله، به دنبال پاسخگویی مسووالن اصلی حافظ امنیت سایبری 

آن سازمان باشیم.

ــامانه سوخت  احمد نیرومند در گفت وگو با خبرنگار ما پیرامون اختالالت اخیر در س
ــایبری بود که  ــور، گفت: در این موضوع، اختالل پیش نیامده بود بلکه حمله س کش
ــالم کردند که باید جلوی  ــم در بازدید از وزارت نفت صراحتا اع ــس جمهوری ه رئی

اینگونه حمالت گرفته شود.
وی، ادامه داد: ماهیت فضای مجازی به اینگونه است که هم شرکت ها و هم سازمان ها 
دچار حمالت سایبری می شوند. این اتفاق پیش تر هم در سیستم حمل و نقل کشور 
رخ داده بود و مسووالن باید پاسخ دهند که تا چه میزان توانسته اند جلوی چنین حمله 

مهمی که قبل تر هم مشابه آن رخ داده بود را بگیرند.
عضو هیات مدیره و معاونت فناوری و برنامه ریزی سازمان نظام صنفی کشور، در پاسخ 
به دیگر سوال خبرنگار ما پیرامون آنکه مسوولیت نظارت مستقیم بر امنیت سایبری 
وزارتخانه ها و سازمان ها با خود آن مجموعه است یا مجموعه ای در دولت یا حاکمیت 
ــت؟ گفت: قوانینی در کشور وجود دارد که در موضوع  ــوولیت را عهده دار اس این مس
امنیت سایبری سازمان ها، باالترین مقام و مسوول متولی آن دستگاه پاسخگو است؛ 
ــوخت باید به جای تالش برای یافتن  ــایبری به سامانه ی س لذا در موضوع حمله س
ــخگویی مسووالن اصلی حافظ امنیت سایبری  مقصر اصلی این حمله، به دنبال پاس

آن سازمان باشیم.
نیرومند، اظهار کرد: افتا در این موضوعات برخی راهکارها را ارائه می دهد، مرکز ملی 
فضای مجازی نیز بخشنامه هایی دارد که هر سازمانی باید به این نکات توجه کند و 
از طرف دیگر پدافند غیرعامل را داریم که بحث نظارت و تایید این موارد امنیتی که 
رعایت شده یا نه برعهده پدافند غیرعامل است که باید بررسی و تست ها انجام شود؛ 
هرچند به نظر می رسد در موضوعات مرتبط با انرژی، سازوکار دیگری نیز وجود داشته 
ــد که در مورد ان اطالعات دقیق  ــد و متولی و ناظر با شرایط عادی متفاوت باش باش

وجود ندارد.
عضو هیات مدیره و معاونت فناوری و برنامه ریزی سازمان نظام صنفی کشور، در پاسخ 
به سوال خبرنگار ما پیرامون راهکارهای جلوگیری از تکرار این اتفاق ها و سیاست و 
ــوارد، افزود: در چنین مواردی، موضوعی که مطرح  ــه راهبردی مدنظر در این م برنام
می شود کاهش مخاطره است که در موضوعات امنیتی با درصد ارائه نمی شود، مثال 
ــده و با توجه به اینکه کشور ما مستقل است این  ــیار کم ش می گویند مخاطرات بس
خطرات وجود دارد و باید مخاطرات را کم کنیم. البته نباید برای مردم ایجاد ترس کرد 

معاونت فناوری و برنامه ریزی سازمان نظام صنفی کشور:

بلکه این موضوع کامال فنی و از نظر فنی توجیه شده است. به صورت ساده تر می توان 
ــت اما روش برخورد یا روش تداوم فعالیت  گفت که چنین اختالل هایی طبیعی اس
سامانه ها و سطح از کارافتادگی و گستردگی آن باید به صورت دقیق مدیریت شود. در 
بهترین حالت به جز متولی و ناظر هیچ سرویس گیرنده ای نباید از وقوع مخاطره باخبر 

شود و رسانه ها باید در این اگاهی بخشی نقش پررنگ تری ایفا کنند.
ــخیص را افزایش دهیم که از  ــان کرد: از طرف دیگر باید مقابله و تش وی، خاطرنش
طریق رفتارسنجی و بررسی احتماالت می توانیم این کار را انجام دهیم. اگر حمالت 
همسان قبلی وجود داشته باید بررسی کنیم که حداقل تکرار این حمله ها را در کشور 

نداشته باشیم.
نیرومند، گفت: مجموعه هایی که این موارد را دارند، باید توجهات الزم را داشته باشند 
و حفاظت سایبری را مورد توجه قرار دهند. مراکز داده ما مالحظات فیزیکی ندارند و 
باید بررسی شود. همچنین نیاز به سیستم امنیتی داریم که باید به صورت یکپارچه در 
کشور اتفاق افتد. برای بخش فیزیکی نیرو و هزینه انجام می شود اما حتی بخش اندکی 
از این هزینه به بخش امنیت تعلق نمی گیرد.  برای مثال فهم یکسانی برای حفاظت 
ــه وجود دارد اما ما فهم دقیقی چه از نظر فیزیکی و چه  ــعبه بانک درجه س از یک ش
ــایبری در مورد امنیت زیرساخت های فناوری اطالعات کشور در بخش خصوصی  س
ــه ارزش اقتصادی و معنوی  ــازی نداریم؛ در حالی ک ــتاندارد س و دولتی نداریم و اس
زیرساخت های فناوری اطالعات در برخی مواقع از ارزش کلی یک بانک بیشتر است 

و این موضوع نیاز به تامل دقیق دارد.
وی، اظهار کرد: سازمان نظام صنفی در 29 استان کشور حضور دارد و تقریبا 20 هزار 
ــرایطی می تواند کمک کند. ما در سازمان، کمیسیون های  عضو دارد که در چنین ش
مختلف همچون افتا، دیتاسنتر، شبکه و زیرساخت داریم و ظرفیت باالیی از مشاوران 
داریم که همه متخصصین را در کشور پوشش می دهیم و می توانیم به زیرساخت ها 

کمک کنیم.
عضو هیات مدیره و معاونت فناوری و برنامه ریزی سازمان نظام صنفی کشور، گفت: در 
مواردی همچون جایگاه های سوخت، اعالم شد که دو یا سه روز دیگر جایگاه ها وارد 
مدار می شوند اگرچه بررسی های ما نشان می دهد که برای رفع کامل این مشکل با 
روش فعلی مدیریت مدیران سامانه هوشمند سوخت، حدود هفت روز زمان از لحظه 

وقوع نیاز بود و اگر از ظرفیت ما استفاده شود طی چند ساعت مشکل حل می شد.
ــتفاده  ــازمان نصر اس ــد، در توضیح آنکه چرا در چنین مواردی از ظرفیت س نیرومن
نمی شود، خاطرنشان کرد: به تحول دیجیتال نگاه دقیقی نمی شود و تا عملیاتی شدن 
ــی در بحث اقتصاد دیجیتال و تحول دیجیتال  ــا فاصله زیادی داریم و از طرف تیتره
ــتگاه خوبی وجود دارد اما در بحث اقتصادی این موارد توجهی نمی شود و این  خواس
موضوعات بار مالی دارد و اگر به موضوعات همانطور که به تیترها اهمیت داده می شود 
ــازمان با تمام ظرفیت هایی که دارد به این  ــود ، س به موضوعات مالی اهمیت داده ش

موضوع ورود پیدا می کند.
ــت و در مواردی  وی، در پایان اظهار کرد: بحث چرایی عدم تداوم فعالیت ها مهم اس
که حمله ای صورت می  گیرد باید نقشه های جایگزین داشته باشیم که تداوم فعالیت ها 
اتفاق افتد که متاسفانه این اتفاق رخ نداده است، لذا به عبارت دیگر در حمله سایبری 
اخیر باید اصلی ترین پرسش چرایی عدم تداوم فراگیر فعالیت بعد از شناسایی خطر 

باشد.
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طبق گزارشی که مرکز رصدخانه مهاجرت ایران در تابستان امسال منتشر کرده، فقط 
ــور  ــه 90، بیش از 1200 دانش آموز دارای مدال طال، نقره و برنز المپیادها از کش در ده
مهاجرت کرده اند که 9 درصد آن ها بچه های المپیاد ریاضی، 8.1 درصد المپیاد فیزیک 
و 7.2 درصد المپیاد کامپیوتر بوده اند. عالوه بر این، از بین رتبه های زیر هزار کنکور در 
بین سال های 1380 تا 1394، آمار دانش آموزان رشته ریاضی و فنی که بعد از تکمیل 
تحصیالت دانشگاهی از کشور خارج شده اند، 11.5 درصد بوده که باالترین آمار بین سایر 

رشته های تحصیلی است.

  حمایت های گسترده سایر کشورها از نخبگان ایرانی
بخش قابل توجهی از نخبگان المپیادهای کامپیوتر، ریاضی، فیزیک و همچنین رتبه های 
زیر هزار کنکور ریاضی، افرادی هستند که برای ادامه تحصیل، رشته  مهندسی کامپیوتر 
را انتخاب می کنند و باپایان تحصیالت دانشگاهی، به دلیل نبود فرصت شغلی مناسب و 

حمایت کافی، تصمیم به مهاجرت می گیرند.
در طرف مقابل، کشورهای توسعه یافته برای استفاده از استعداد نخبگان ما، حمایت های 
ــت که بسیاری از این دانشجویان، برای  ویژه ای را پیش بینی کرده اند و کامال طبیعی اس
داشتن رفاه و آسایش اقتصادی، که حق مسلم شان است، این فرصت را از دست نمی دهند 
ــجویان ما پس از تکمیل تحصیالت  ــیاری از دانش و تصمیم به مهاجرت می گیرند. بس
دانشگاهی، وارد شرکت های خوب داخلی می شوند و تجربه اندوزی می کنند اما به محض 
فراهم شدن زمینه مهاجرت، ترجیح می دهند رفتن را انتخاب کنند که این اتفاق عالوه 
بر هدر رفت سرمایه گذاری انجام شده برای توانمندسازی آن ها، شرکت های ما را هم با 

کمبود نیروی انسانی خبره مواجه می سازد و آنها را تحت فشار قرار می دهد.

  افزایش مهاجرت ها در سال های اخیر
متاسفانه طی سال های اخیر که بسیاری از کشورهای منطقه از جمله امارات، فضای کسب 

مهندس سیدحسن هاشمی
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

مشکل اصلی صنعت فاوا، مهاجرت نخبگان است نه کمبود منابع مالی

مهم ترین مشکل موجود بر سر راه توسعه صنعت فاوا و شبکه ملی اطالعات را مهاجرت نخبگان و متخصصان آی.تی در کشور است. اگر هرچه زودتر فکری برای این 
موضوع نشود و مسئوالن نتوانند انگیزه الزم برای ماندگاری این نخبگان را ایجاد کنند، حتی با وجود منابع مالی گسترده هم، توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در 

کشور امکان پذیر نخواهد بود.

و کارهای دانش بنیان خود را توسعه داده اند، تالش برای جذب نخبگان ایرانی بیشتر شده و 
متاسفانه باید گفت به دلیل ساده تر بودن مهاجرت به این کشور، شاهد افزایش مهاجرت ها 

نیز هستیم و این تهدید روز به روز جدی تر هم می شود.

  نگران فرار مغزها باشیم نه کمبود منابع مالی
درست است که طی سال های اخیر کشور با مشکالت اقتصادی بسیاری مواجه بوده اما 
خوشبختانه بخش خصوصی صنعت فاوا توان مالی کافی برای اجرای طرح ها و برنامه های 

این حوزه را دارد و از این بابت جای نگرانی وجود ندارد.
مهم ترین نگرانی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور این است که با روند موجود، روز به 
ــور ما کمتر می شود، از یک سو آمار ورودی  روز جمعیت نخبگان صنعت آی.تی در کش
رشته های مهندسی در دانشگاه ها کاهش یافته و از سوی دیگر تعداد مهندسان کشور که 

قصد مهاجرت دارند رو به افزایش است.

  شرایط ماندگاری نخبگان آی.تی را فراهم کنید
در این شرایط مهم ترین درخواست ما از دولت و دیگر نهادهای مربوطه این است که شرایط 
فعالیت نخبگان آی.تی در کشور را بهبود ببخشند و با ایجاد بستر مناسب برای آن ها، انگیزه 

ماندن در کشور و منصرف شدن از مهاجرت را فراهم کنند.
تردید نداریم در صورت بهبود شرایط فعالیت متخصصان فناوری اطالعات و ارتباطات در 
کشور، هم طرح ها و پروژه های ملی مانند شبکه ملی اطالعات به بهترین شکل ممکن و 
طبق استانداردهای جهانی تکمیل خواهد شد و هم می توانیم کشورمان را به یک قطب 

منطقه ای در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات تبدیل کنیم.
در این صورت، عالوه بر حفظ سرمایه انسانی متخصص در داخل کشور، می توانیم زمینه 
همکاری با شش میلیون متخصص ایرانی حاضر در خارج از کشور را هم گسترش دهیم و 

حتی شرایط بازگشت آنها را فراهم کنیم.

در صــورت بهبود شــرایط فعالیت 
متخصصــان فنــاوری اطالعــات و 
ارتباطات در کشــور، هم طرح ها و 
پروژه هــای ملی مانند شــبکه ملی 
اطالعات به بهترین شــکل ممکن و 
طبق استانداردهای جهانی تکمیل 
خواهــد شــد و هــم می توانیــم 
کشورمان را به یک قطب منطقه ای 
در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 

تبدیل  کنیم.
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راه اندازی فاز اول اپراتور کودک تا پایان سال جاری

شبکه ملی اطالعات به معنای قطع دسترسی  به اینترنت جهانی نیست

مدیریت حوزه علم و فناوری در کشور نیازمند بازسازی است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در دیدار با تولیت حرم حضرت معصومه )س( به برنامه 
وزارت ارتباطات برای توسعه شبکه ملی اطالعات و ارائه خدمات مناسب به مردم اشاره کرد.
عیسی زارع پور در دیدار با آیت اهلل سعیدی، تولیت آستان حضرت معصومه و نماینده ولی 

فقیه در استان قم با اشاره به برنامه اهمیت فضای مجازی در زندگی مردم ، گفت: اولویت 
ــبکه ملی اطالعات برای ایجاد زیرساخت ارتباطات پرسرعت  و هدف جدی ما تحقق ش
ــت.وی با اشاره به اینکه نگاه ما به فناوری اطالعات  و ارائه خدمات با کیفیت به مردم اس
فرصت محور است، افزود: تحقق دولت الکترونیک می تواند باعث حل مشکالت و ارتقای 

کارآمدی نظام اداری و از بین بردن زمینه های فساد و حذف امضاهای طالیی گردد.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه برای حل چالش های فضای مجازی باید با تدبیر عمل کرد، 
گفت: با نگاه فرصت محور باید از این فضا حداکثر استفاده را بکنیم.وی به نیاز باال بردن 
سطح دانش و مهارت برای استفاده از فضای مجازی تاکید کرد و افزود: تا پایان سال جاری 
ــب و مدیریت شده برای کودکان و خانواده ها  ــتفاده مناس فاز اول اپراتور کودک برای اس
ــود.تولیت آستان حضرت معصومه در این دیدار با اشاره به اینکه فضای  راه اندازی می ش
ــت، گفت: فضای مجازی مانند بسیاری از پدیده های طبیعی و  مجازی تماما فرصت اس
غیرطبیعی آسیب ها و چالشهایی دارد اما خواست مردم استفاده از این فضاست و نمی شود 
این فضا را بست. شما به عنوان مسئوالن فضای مجازی وظیفه سنگینی به عهده دارید و 
باید معبرها را باز و آسیب های این فضا را خنثی کنید.در پایان این دیدار تولیت حضرت 
معصومه)ع( برای موفقیت وزیر و دولت سیزدهم در انجام وظایف خود و خدمت به مردم 

دعا کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: شبکه ملی اطالعات به معنای قطع دسترسی  به 
اینترنت جهانی نیست بلکه در اصل ایجاد شبکه ای است که زیرساخت ارتباطی پرسرعت 

را برای بهره گیری از ظرفیت خدمات بومی فراهم می کند.
ــی اجتماعی دبیرخانه مجلس خبرگان در  ــی زارع پور در جلسه کمیسیون سیاس عیس
ــری حداکثری از فرصت های فضای مجازی گفت: امروز  قم با تأکید بر ضرورت بهره گی
زندگی مردم با فناوری اطالعات و فضای مجازی گره خورده است و این فناوری می تواند 
بسیاری از مشکالت کشور را حل کند. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: اعتقاد 
داریم فضای مجازی در صورت مدیریت درست، فضایی فرصت ساز است اما درعین حال 
ــیب ها و چالش های جدی هم دارد که باید برای آن تدبیر کرد. هر چند فرصت های  آس
فضای مجازی بیش از تهدیدات آن است. وی با تأکید بر اینکه فناوری اطالعات و فضای 
مجازی فرصتی بی نظیر برای افزایش کارآمدی نظام است، گفت: فناوری اطالعات و فضای 
مجازی تسهیل کننده خدمات رسانی در حوزه های مختلف است و می تواند موجب افزایش 
رضایت مندی مردم شود. درعین حال می توان با اتکا بر این فناوری امکان توسعه اشتغال 
در کشور را نیز فراهم کرد.وی با بیان اینکه برنامه کلیدی وزارت ارتباطات در دوره جدید 
فراهم کردن زیرساخت الزم برای فضای مجازی در تراز انقالب اسالمی است، گفت: این 
زیرساخت با عملیاتی شدن شبکه ملی اطالعات ایجاد می شود. شبکه ملی اطالعات هم 
به معنای قطع دسترسی  به اینترنت جهانی نیست بلکه در اصل ایجاد شبکه ای است که 

زیرساخت ارتباطی پرسرعت را برای بهره گیری از ظرفیت خدمات بومی فراهم می کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: بنده اعتقاد دارم در شرایطی که زندگی مردم با 

فضای مجازی گره خورده است باید با تدبیر بیشتری برای این فضا تصمیم گیری کنیم و 
در هر تصمیم گیری، مردم و کاربران را در نظر بگیریم.

پیش از صحبت های وزیر ارتباطات، اعضای کمیسیون اجتماعی و سیاسی مجلس خبرگان 
ــائل و مشکالت فضای مجازی  به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود در خصوص مس

پرداختند و پیشنهاداتی در این خصوص مطرح کردند.

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی، گفت: تمام حوزه های مدیریتی از جمله حوزه مدیریت 
علم و فناوری در کشور با گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقالب اسالمی، نیازمند 

پوست اندازی و بازسازی است.
یکی از چالش های موجود در حوزه علم و فناوری کشور وجود انواع موازی کاری و پراکنده 
ــت که البته برای رفع این مساله در برنامه ششم توسعه کشور برنامه ریزی  کاری ها اس
هایی صورت گرفته است.در حال حاضر برخی سازمان ها و نهادها از جمله معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی 
ریاست جمهوری و سازمان جهاد دانشگاهی به عنوان پرچمدار زیست بوم حوزه علم و 
فناوری در مسیر نوآوری و توجه به اقتصاد دانش بنیان گام های اساسی برداشته اند اما در 
مواردی دچار موازی کاری هایی نیز هستند.دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی، در خصوص 
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باید برای بازسازی اعتماد عمومی به پیام رسان های داخلی تالش کرد

سازمان فناوری اطالعات در دوره جدید باید رگوالتوری فناوری اطالعات باشد

ساماندهی این حوزه و جلوگیری از موازی کاری ها اظهار داشت: به طور حتم مدیریت 
ــت.دکتر سعیدرضا عاملی با اشاره به  ــازی اس حوزه علم و فناوری نیازمند اصالح و بازس
سخنان رهبر معظم انقالب در دیدار نخست خود با دولتمردان سیزدهم گفت: رهبر معظم 
انقالب در این دیدار بازسازی ساختار مدیریتی کشور و همچنین بازسازی انقالبی ساختار 
فرهنگ کشور را مورد تاکید قرار دادند.وی افزود: بنابراین سخن رهبر معظم انقالب ناظر 
بر ضرورت اصالح و بازسازی همه حوزه های مدیریتی کشور پس از گذشت بیش از چهار 
دهه از پیروزی انقالب اسالمی است.دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی تصریح کرد: اولویت 

شورای عالی انقالب فرهنگی در حال حاضر متمرکز بر بازسازی حوزه فرهنگ است، چرا 
که این حوزه به جهت شرایط آسیب پذیری که داشته است نسبت به حوزه علم و فناوری 
برای رسیدگی ارجحیت دارد و البته در این حوزه کار نیز مقداری سخت تر است.دکتر 
عاملی اظهار داشت: اولویت شورای انقالب فرهنگی پس از ساماندهی حوزه فرهنگ کشور، 
به طور حتم ساماندهی حوزه علم و فناوری خواهد بود و رفع مشکالت و مسائل موجود در 
این حوزه از جمله وجود انواع موازی کاری ها و پراکنده کاری ها، از جمله برنامه های مهم 

و آتی شورای عالی انقالب فرهنگی خواهد بود.

ــال های گذشته برخی ضعف ها و نواقص،  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: در س
باعث ایجاد ذهنیت نادرست نسبت به پیام رسان های داخلی شد که حتی با رفع نواقص 
و ضعف های گذشته و رسیدن به استانداردهای مطلوب هنوز هم ذهنیت گذشته اصالح 
نشده است و اصالح این ذهنیت تنها با اطالع رسانی و تبلیغات مناسب در عین  ارائه خدمات 
مطلوب به مردم میسر می شود.عیسی زارع پور در دیدار با مدیران پیام رسان های داخلی 
ــان ها با تمام فراز و نشیب های سال های گذشته خود را به نقطه مطلوبی  گفت: پیام رس
ــیر رشد پیام رسان ها  ــانده  و توانایی های خود را باور کرده اند.وی با بیان اینکه در مس رس
چالش های جدی وجود داشته که یکی از مهم ترین آن چالش »خود ناباوری« است، گفت: 

ــد در هیچ حوزه و زمینه ای امکان  ــته باش تا وقتی که ویروس »خود ناباوری« وجود داش
پیشرفت و موفقیت وجود ندارد.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: برای رسیدن به 
نقطه مطلوب در پیام رسان های داخلی نخست باید کیفیت سرویسهای داخلی ارتقا یابد و 
قابلیت رقابت با پیام رسانهای خارجی را داشته باشد. وی افزود پیام رسانهای داخلی باید 
از مزیتهای بومی استفاده کرده و سبد خدمات خود را محدود به پیام رسانی نکنند. تردید 
ــود مردم هم از پیام رسان های داخلی استقبال  نکنید که اگر خدمات با کیفیتی ارائه ش
می کنند.زارع پور با تأکید بر اینکه باید برای بازسازی اعتماد عمومی به پیام رسان های داخلی 
تالش کرد، گفت: در سال های گذشته برخی ضعف ها و نواقص، باعث ایجاد ذهنیت نادرست 
نسبت به پیام رسان های داخلی شد که حتی با رفع نواقص و ضعف های گذشته و رسیدن 
به استانداردهای مطلوب هنوز هم ذهنیت گذشته اصالح نشده است و اصالح این ذهنیت 
تنها با اطالع رسانی و تبلیغات مناسب در عین  ارائه خدمات مطلوب به مردم میسر می شود.

ــان ها از حمایت های  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در خاتمه درباره رضایت پیام رس
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در طول سالهای فعالیت آنها، گفت: خودمان را آماده 
ــنوای گالیه های مدیران پیام رسان ها باشیم اما با اظهار رضایت شما از  کرده بودیم تا ش
حمایت های وزارت ارتباطات در سال های گذشته خشنود شدیم و امیدواریم این حمایت و 
همراهی با همکاری سایر دستگاه های مسئول بیش از پیش ادامه یابد و چالش های پیش 
روی پیام رسان ها به حداقل برسد.پیش از سخنان وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، مدیران 
پیام رسان های داخلی گزارشی از اقدامات، برنامه ها و چالش های پیش روی خود ارائه و از 

حمایتهای وزارت ارتباطات در طول سال های گذشته قدردانی کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات یکی از ماموریت های سازمان فناوری اطالعات در دوره 
ــد را رگوالتوری فناوری اطالعات عنوان کرد به نحوی که وظایف تمام بخش ها به  جدی

صورت شفاف مشخص شود.
عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در مراسم تکریم سرپرست سازمان فناوری 
اطالعات و معارفه رئیس این سازمان با اشاره به ماموریت های اصلی وزارت ارتباطات، گفت: 
انتظارات ما در حوزه فناوری اطالعات در سازمان فناوری اطالعات محقق می شود و این 
سازمان وظیفه سنگینی بر عهده دارد.وی با بیان اینکه باید کاری کنیم که طعم شیرین 
ــود، افزود: در چند سال گذشته کسب و کارهای مبتنی بر  ــانده ش فناوری به مردم چش
فناوری اطالعات به خوبی توانسته اند این کار را انجام دهند و مردم نیز تا حدی لذت فناوری 
را چشیده اند.زارع پور با اشاره به اینکه در سالهای اخیر در بخش دولتی هم کارهای بسیاری 
شده است، تصریح کرد: البته تحقق همه آنچه مربوط به حوزه فناوری و دولت الکترونیکی 
است بر عهده وزارت ارتباطات نیست و نیاز به همراهی همه دستگاه ها و عزم ملی دارد تا 

مردم بتوانند خدمات دولتی را به صورت الکترونیکی و هوشمند دریافت کنند.
وی برون رفت از مشکالت اداری را استفاده از فناوری اطالعات عنوان کرد و افزود: راهی غیر 
از این برای شفافیت و از بین بردن فساد در کشور وجود ندارد و سازمان فناوری اطالعات به 

همراه شورای اجرایی فناوری اطالعات وظیفه پیگیری و انجام این مهم را به عهده دارند.
وزیر ارتباطات خطاب به معاونان و روسای سازمان های تابعه وزارت ارتباطات تاکید کرد: ما 
در جایی قرار گرفته ایم که می توانیم با توسعه کاربردهای فناوری اطالعات زندگی را برای 

مردم لذت بخش کنیم و باید تمام تالشمان را برای این منظور انجام دهیم.
ــب و کارهای بخش  ــازمان فناوری اطالعات به کس وی ادامه داد: حمایت و خدمات س
خصوصی باید بر مبنای نقشه راه مشخص و با هدف ارائه خدمات هوشمند به مردم باشد.

زارع پور تاکید کرد: باید با بخش خصوصی واقعی کار را پیش ببریم به نحوی که خدمات 
ارائه شده اقتصادی باشد و ماندگار و مستمر بماند.

وزیر ارتباطات امنیت بسترهای ارائه خدمات را وظیفه سنگینی دانست که نبود آن می تواند 
باعث عدم اعتماد شود؛ وظیفه ای که برعهده سازمان فناوری اطالعات قرار دارد.

ــات در دوره جدید را رگوالتوری  ــازمان فناوری اطالع وی یکی دیگر از ماموریت های س
فناوری اطالعات عنوان کرد به نحوی که وظایف تمام بخش ها به صورت شفاف مشخص 
شود.بر اساس این گزارش، وزیر ارتباطات در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر و قرآن 
ــن نادری منش سرپرست سابق سازمان فناوری اطالعات تقدیر و  کریم از زحمات محس

حکم انتصاب محمد خوانساری به ریاست سازمان فناوری اطالعات را اهدا کرد.
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فرهنگ کشور با توسعه صنایع خالق به دنیا معرفی می شود

معاونت علمی راه را برای ورود شرکت  های دانش  بنیان نوپا به بازار سرمایه هموار می کند

یک گام
 به جلو

ــم بازگشایی خانه خالق و نوآوری راه  معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در مراس
ابریشم، گفت: بهترین راه برای صادرات و معرفی فرهنگ و اصالت ایرانی به دنیا، توسعه 
صنایع خالق است.با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و پرویز 
کرمی دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق معاونت علمی و فناوری ریاست 

جمهوری، خانه خالق و نوآوری راه ابریشم کار خود را آغاز کرد.
ــی است که 10 تیم و  ــم یک پلت فرم نوآوری و آموزش خانه خالق و نوآوری راه ابریش
ــتقر هستند و از ایده های افراد خالق و صاحب ایده در حوزه  ــرکت خالق در آن مس ش

آموزش و یادگیری بهره می برد و آنها را به بازار وصل می کند.
  تجاری سازی علوم انسانی ضروری است

ستاری در این مراسم با اشاره به اینکه تجاری سازی علوم انسانی در کشور یک ضرورت 
است، گفت: باید این عرصه را از شکل کتابخانه ای و انتشار کتاب صرف خارج کنیم و به 
سمت تولید ایده های فناورانه و تجاری سازی آنها حرکت کنیم . پژوهش های ما باید در 
زندگی روزمره مردم نمایان باشد.معاون علمی و فناوری رییس جمهوری ادامه داد: در حال 
حاضر عرصه علوم انسانی فقط به نوشتن کتاب بسنده کرده است. در حالی که معرفی 
فرهنگ چند هزار ساله کشور و تجاری سازی ایده های خالق حوزه علوم انسانی ضروری 
است .معاون علمی و فناوری رییس جمهوری افزود: باید سرمایه های بخش خصوصی را 
به سمت علوم انسانی به ویژه پژوهش های شکل گرفته در این حوزه سوق دهیم. یکی از 
مسایلی که باعث آزردگی خاطر من شده است کتابخانه ای ماندن پژوهش های این حوزه 

و عدم استفاده از این ظرفیت برای توسعه و معرفی فرهنگ کشور به دنیا است.
ستاری ادامه داد: فرهنگ ما اصیل و چند هزار ساله است و قابلیت بزرگی در حوزه تجاری 
سازی دارد. مثال حوزه تولید محتوا یا صنایع دستی یکی از حوزه های تجاری سازی شده 
علوم انسانی است که در دنیا معرفی شده است. این عشق و عالقه یک ملت است که به 
محصول تبدیل شده است.رییس ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خالق ادامه داد: 
همین اتفاق در حوزه اسباب بازی و صنایع دیداری و شنیداری و صنایع خالقی که به 

شکل روزمره کاربرد دارند، نیز دیده می شود.
ستاری افزود: خانه های خالق پلت فرم هایی برای سرمایه گذاری های بخش خصوصی 
در حوزه علوم انسانی هستند. از یک آپارتمان کوچک می توانند فعالیت استارتاپی خود را 

داشته باشند تا در اندازه های بزرگ و استارتاپ های بیشتر و بزرگ تر.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری همچنین گفت: خانه های خالق در بافت های 
فرسوده نیز در حال شکل گیری است و به حوزه بازسازی این بافت ها ورود و کمک کرده 
ــکل گیری خانه های خالق و نوآوری در کشور دو سالی است که  اند . حرکت جدید ش
آغاز شده و شتاب گرفته است. امیدواریم این حرکت ادامه یابد و سرمایه گذاران بخش 
خصوصی به سرمایه گذاری در علوم انسانی ترغیب شوند.معاون علمی و فناوری رییس 
جمهوری همچنین گفت: کار دولت در این حوزه فراهم کردن زیرساخت ها است. باید 
بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در این بخش ترغیب شود. یعنی دولت به گونه ای 

عمل کند که بخش خصوصی برای سرمایه گذاری احساس امنیت کند .
  خانه خالق و نوآوری راه ابریشم

ــی و یادگیری فعال است که 10 تیم  ــم در حوزه آموزش خانه خالق و نوآوری راه ابریش
ــت و از ایده های افراد خالق و صاحب ایده بهره می برد و  را در دل خود جای داده اس
آنها را به بازار وصل می کند. 350 مرکز در کل کشور از خدمات آموزشی این پلت فرم 
استفاده می کنند. این خانه حامی ایده های نوآورانه آموزشی است و از کودکان هفت ساله 

تا بزرگساالن را تحت پوشش قرار می دهد.

بسیاری از این شرکت ها، نوپا و صنایع خرد هستند که می خواهند فعالیت کم  ریسکی 
را در بازار سرمایه تجربه کنند. یکی از اهداف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
توسعه روش های تامین مالی این شرکت  های دانش بنیان است و راه را برای پذیرش این 
کسب و کارها در یکی از مهم ترین زیرساخت های مالی و سرمایه ای یعنی بازار سرمایه بورس 
و فرابورس فراهم آورده است.هم اکنون بیش از شش هزار شرکت دانش بنیان در کشور 
به ثبت رسیده که درآمدی چندهزار میلیارد تومانی را در اقتصاد ایران رقم می زنند. نقش 
شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها در سپهر اقتصاد کشور امروز به قدری پررنگ شده 
که پیوند این دو عرصه ناگسستنی است و آینده اقتصاد کشور از مسیر این کسب وکارها 
عبور می کند.بسیاری از شرکت های دانش بنیان خرد یا نوپا، به دلیل دارانبودن شرایط 

ورود به بورس، با حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به فرابورس سـوق 
داده می شوند.مهم ترین وظیفه فرابورس ایران، سامان دهی و هدایت بخشی از بازار سرمایه 
می باشد که شرایط ورود به بورس اوراق بهادار را نداشته یا تمایل به ورود سریع تر به بازار 
دارند، لذا رویه های پذیرش شرکت ها و تنوع شرایط پذیرش به گونه ای است که شرکت ها 
ــریع ترین زمان ممکن، امکان ورود به بازار را داشته و از  ــرایط و در س با احراز حداقل ش
کلیه مزایای شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار استفاده می کنند.عالوه بر این 
حمایت مهم، 50 درصد از هزینه های ابتدایی پذیرش شرکت های دانش بنیان که وارد بازار 
شرکت های کوچک و متوسط فرابورس شوند را نیز پرداخت می کند که گام بسیار خوبی در 
مسیر تقویت بنیه و تشویق به فعالیتی قدرتمند در این نهاد مالی محسوب می شود.معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری در ادامه این حمایت ها، خدمات مشاوره ای مهمی را 
در ورود به بورس و فرابورس در قالب سرفصل  هایی چون ارائه راه کارهای ورود شرکت به 
بورس و فرابورس، بررسی اولیه قابلیت شرکت برای پذیرش و تایید در بورس و فرابورس و 

معرفی حمایت ها و تسهیالت را انجام می دهد.
مجموعه این حمایت ها سبب شده تا تاکنون 48 شرکت دانش بنیان در تابلوهای مختلف 
بورس و فرابورس پذیرش شده واز این تعداد، 42 شرکت دانش بنیان در تابلوهای مختلف 
ــرکت ها در حوزه فناوری اطالعات و  ــند.30 درصد از این ش بورس و فرابورس فعال باش
ارتباطات، 28 درصد در حوزه دارو و فرآورده های پیشرفته و 21 درصد نیز در حوزه مواد 
ــرفته فعالیت می کنند.بیش از 40 درصد این شرکت ها در چهار سال گذشته در  پیش
بازارهای بورس و یا فرابورس پذیرش شده اند.در حال حاضر 25 شرکت دانش بنیان، بورسی 

و 17 شرکت نیز فرابورسی هستند.
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دانش بنیان ها در سال 2020 یک میلیارد دالر صادرات داشته اند

افزایش تنوع خدمات صندوق نوآوری به شرکت های دانش بنیان و فناور

یک گام
 به جلو

ــال های ابتدایی، خدمات  ــکوفایی گفت: در س ــعه صندوق نوآوری و ش معاون توس
ــنه و تسهیالت با نرخ سود ترجیحی بود  ــهیالت قرض الحس صندوق محدود به تس
ــترش خدمات و اضافه شدن مواردی همچون صدور  ــال های اخیر، با گس اما در س
ــرمایه گذاری در قالب توانمندسازی، بر تنوع این خدمات  ضمانت نامه، لیزینگ و س

به شرکت های دانش بنیان و فناور افزوده شده است.
دکتر سیاوش ملکی فر در نشست حضوری معرفی خدمات مالی و اعتباری صندوق 
ــازمان پژوهش های علمی  و  ــتقر در س ــرکت های دانش بنیان مس نوآوری ویژه ش
ــال 89 قانون حمایت  ــی ایران در مورد فعالیت این صندوق بیان کرد: در س صنعت
ــات دانش بنیان در مجلس مصوب شد که این قانون شامل  ــرکت ها و موسس از ش

مجموعه ای از حمایت ها و معافیت ها برای شرکت های دانش بنیان است.
وی افزود: طبق ماده 5 این قانون، نیاز به نهادی به منظور تامین مالی شرکت های 
دانش بنیان بود که بر همین اساس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری 
تاسیس شد. پس از ابالغ آیین نامه اجرایی و تصویب اساسنامه و همچنین آماده سازی 
ــال 92، فعالیت خود را در  ــاخت های الزم، صندوق نوآوری و شکوفایی از س زیرس
ــرکت های دانش بنیان آغاز کرد.معاون توسعه صندوق  ــهیالت به ش قالب ارائه تس
ــی، خدمات صندوق محدود به  ــال های ابتدای ــکوفایی ادامه داد: در س نوآوری و ش
تسهیالت قرض الحسنه و تسهیالت با نرخ سود ترجیحی بود اما در سال های اخیر، 
ــترش خدمات و اضافه شدن مواردی همچون صدور ضمانت نامه، لیزینگ و  با گس
ــازی، بر تنوع این خدمات به شرکت های دانش  ــرمایه گذاری در قالب توانمندس س

بنیان و فناور افزوده شده است.
ــود و رییس هیات  ملکی فر با بیان اینکه صندوق نوآوری، هیات امنایی اداره می ش
ــخص رئیس جمهوری است، اظهار کرد: این هیات امنا از سه عضو حقیقی  امنا ش
برخوردار است و در ذیل آن هیات عامل وجود دارد.وی درباره فرایند دانش بنیان 
شدن شرکت ها نیز گفت: شرکت ها برای دانش بنیان شدن باید نمونه اولیه محصول 
ــت، به معاونت علمی  و فناوری  ــاخته خودشان اس ــت س را که  هایتک بوده و دس
ــت جمهوری ارائه دهند. البته طی کردن فرایند دانش بنیان شدن به صورت  ریاس
الکترونیکی بوده و رایگان انجام می شود.معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی 
ــدن و ارزیابی دانش بنیانی شرکت ها بر عهده صندوق  با بیان اینکه دانش بنیان ش
ــوند، تصریح کرد:  ــرکت ها به خودی خود دانش بنیان نمی ش ــت و ش نوآوری نیس
ــتم متولد شده و ذاتا برای تامین مالی شرکت های  صندوق نوآوری در دل اکوسیس

دانش بنیان تاسیس شده است.
ــدوق نوآوری و  ــتریان صن ــن نوتاش، مدیر ارتباط با مش ــه مهندس محس در ادام
ــهیالت قابل ارائه در صندوق نوآوری به شرکت های دانش  ــکوفایی در مورد تس ش
ــوی صندوق نوآوری به شرکت های دانش بنیان  ــهیالتی که از س بنیان گفت: تس
ــود، شامل دو دسته تسهیالت آینده نگر و گذشته نگر است.در تسهیالت  ارائه می ش

آینده نگر، تامین مالی طرح شرکت ها، بعد از ارزیابی فنی، مالی، بازار طرح و نظارت 
ــته نگر، تامین مالی بر اساس  ــته تسهیالت گذش ــود اما در دس بر طرح انجام می ش
سوابق شرکت در سال های گذشته و اسناد رسمی  شرکت صورت می گیرد و دیگر 

نیازی به ارائه طرح نیست و تسهیالت پرداخت می شود.
وی تسهیالت قابل ارائه به شرکت های دانش بنیان را شامل تسهیالت نمونه سازی، 
سرمایه در گردش، اشتغال زایی، اسناد خزانه اسالمی، تامین دفتر کاری و لیزینگ 

عنوان کرد.
مدیر ارتباط با مشتریان صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار کرد: خدمت تسهیالت 
ــنه و در قالب تسهیالت با نرخ سود ترجیحی قابل ارائه است  به صورت قرض الحس
ــهیالت قبل از تولید صنعتی، تسهیالت تولید  ــامل تسهیالت نمونه سازی، تس و ش
ــتغال زایی، تسهیالت اسناد  ــرمایه در گردش، تسهیالت اش صنعتی، تسهیالت س

خزانه اسالمی، تامین دفتر کاری و لیزینگ است.
نوتاش در ادامه به تضامین شرکت های دانش بنیان نیز اشاره کرد و افزود: تضامین 
ــامل چک، سفته،  ــهیالت متنوع بوده و ش ــرکت های دانش بنیان برای اخذ تس ش
ضامن حقیقی و حقوقی، وثیقه ملکی و ضمانت های بانکی است؛ ضمن اینکه برای 

پرداخت های تا سقف 500 میلیون تومان نیز نیازی به وثیقه نیست.
ــان کرد: ضمانت نامه هایی  ــه صدور ضمانت نامه های بانکی نیز خاطرنش وی در زمین
ــان قرار می گیرد،  ــرکت های دانش بنی ــه از طریق صندوق نوآوری در اختیار ش ک
ضمانت نامه هایی بانکی است که با معرفی شرکت به بانک ها قابل دریافت بوده و به 

طور مستقیم توسط صندوق صادر نمی شوند.

ــازی صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: بیش از 6300 شرکت دانش  مدیرتوانمندس
ــال 2020 یک  ــرکت در س ــان در ایران فعالیت دارند که از این تعداد، 450 ش بنی

میلیارد دالر صادرات داشتند.
ــعه بازار محصوالت دانش بنیان و  کلینیک مدیریت صادرات دانش بنیان، برای توس
آشنایی بیشتر شرکت های دانش بنیان با فرصت ها و چالش های حضور در بازارهای 
ــورت هفتگی برگــزار  ــنبه های صادراتــی« را به ص ــداد »یکش ــی، رویــ بین الملل

می کند.
ــرکت های دانش  ــن رویدادها یک هیات تجاری از بازارهای هدف تجاری با ش در ای
ــنایی با توانمندی های  بنیان به صورت حضوری و آنالین دیدار می کنند و ضمن آش
شرکت های دانش بنیان در هر حوزه، امکانات و فرصت های حضور آنها در بازار کشور 

هدف را تشریح و بررسی می کنند.
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ــاس این گزارش، در این »یکشنبه صادراتی«، صندوق نوآوری میزبان هیاتی  بر اس
تجاری و فناوری در حوزه صنعت ساختمان از کشور گامبیا بود. 

دکتر مرضیه شاوردی، مدیرتوانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایِی در این رویداد 
ــورها بر اساس شاخص جهانی سنجیده می شود،  با بیان اینکه وضعیت نوآوری کش
گفت: ایران بر اساس گزارش 2021 سازمان مالکیت فکری ایران، در حوزه نوآوری 
ــب رتبه دوم در منطقه آسیای مرکزی و جنوب شرقی و رتبه شصتم  موفق به کس

در جهان شده است.
ــوآوری ایران دخیل  ــگاه ها در نظام ن ــای مختلفی همچون دانش ــزود: نهاده وی اف
هستند و همچنین پارک های علم و فنــاوری امکان توسعــه فناوری هــا را فراهم 

کرده انــد.
مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی، تعداد پارک های علم و فناوری را 45 
و تعداد مراکز رشد در ایران را 190 مرکز اعالم کرد و گفت: بیش از 6300 شرکت 
دانش بنیان در ایران فعالیت دارند که از این تعداد، 450 شرکت در سال 2020 یک 

میلیارد دالر صادرات داشتند.
ــور هستند  ــاوردی با بیان اینکه نهادهای تامین مالی از اجزای نظام نوآوری کش ش
ــوب  ــوان یکی از نهادهای تامین مالی در ایران محس ــدوق نوآوری نیز به عن و صن
ــال های 2020 و 2021 بیش از چهار هزار و  ــود، بیان کرد: این صندوق در س می ش
ــهیالت  800 طرح را مورد ارزیابی قرار داده و به آن ها حدود 500 میلیون دالر تس

اعطا کرده است.
ــرکت های فعال در حوزه IT و ICT در ایران اشاره کرد و گفت:  وی در ادامه به ش
1550 شرکت دانش بنیان در حوزه IT و ICT و 1416 شرکت دانش بنیان دیگر 

در حوزه ماشین آالت صنعتی فعالیت می کنند.
ــازی صندوق نوآوری و شکوفایی در پایان، تعداد شرکت های دانش  مدیر توانمندس
بنیان ایرانی فعال در حوزه برق را 1339 شرکت، بیولوژی 246 شرکت و تجهیزات 
ــکی را 228 شرکت اعالم کرد و گفت: در حوزه صنایع خالق با کمترین تعداد  پزش
ــرکت مواجه هستیم که امیدواریم تعداد شرکت های  ــرکت  دانش بنیان با 11 ش ش

فعال در این حوزه نیز افزایش یابد.

  ایجاد نهاد مشترک بخش خصوصی به توسعه روابط تجاری ایران و 
گامبیا کمک می کند

در ادامه فرزاد پیل تن، مدیرکل دفتر عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت گفت: 
تراز تجاری ایران با گامبیا در حدود یک میلیون دالر است که امیدواریم این میزان 

تا پنج سال آینده به 5 میلیون دالر برسد.
ــت، بیان  وی با بیان اینکه قاره آفریقا برای ایران از جهات مختلف حائز اهمیت اس
کرد: ما در سازمان توسعه تجارت ایران، برنامه هـــای توسعه تجـــاری با کشورهای 
ــی و  ــته در حوزه سیاس ــال های گذش آفریقایی را طراحی کرده ایـــم و البته در س
ــد، اما  ــورهای آفریقایی برقرار ش ــی نیز همکاری هـــایی میان ایران و کش فرهنگ
ــتیــم از ظرفیت هـــای اقتصـــادی طرفین بهـــره مند  بنــا به دالیلــی نتوانس

شــویــم.
مدیرکل دفتر عربی و آفریقای سازمان توسعه تجارت در ادامه خاطرنشان کرد: ایران 
در زمینه هایی چون کاالهای صنعتی، مواد غذایی و صدور خدمات فنی و مهندسی، 
ــکی، لوازم و مواد شوینده با کیفیت باال و  ــاختمانی، دارو، تجهیزات پزش مصالح س
ــت و آمادگی شکوفایی این  ــب از توانمندی های بسیاری برخوردار اس قیمت مناس

ظرفیت ها را داریم.
پیل تن، پذیرش هیات های تجاری از کشورهای آفریقایی در نمایشگاه های بین المللی 
ــهیالت ویژه برای پذیرش هیات های تجاری آفریقایی و پرداخت  داخلی، اعطای تس
کلیه هزینه های اقامت طی برگزاری نمایشگاه به آن ها و نیز اختصاص خط اعتباری 
200 میلیون دالری برای صادرات به آفریقا را از برنامه های حمایتی این دفتر اعالم 

کرد.
وی با بیان اینکه 90 درصد جمعیت گامبیا مسلمان هستند و این امر کفایت می کند 
تا ما اراده توسعه روابط با این کشور را داشته باشیم، اظهار کرد: جمعیت این کشور 
دو میلیون نفر است و هرچند از جمعیت زیادی برخوردار نیست، اما برای ایران مهم 

است هرچند که در سال های اخیر مبادالت تجاری ما با گامبیا کم شده است.
ــعه تجارت تصریح کرد: برای برقراری  ــازمان توس مدیرکل دفتر عربی و آفریقای س
روابط تجاری بین ایران و گامبیا نیاز به ایجاد نهاد مشترک بخش خصوصی است که 

به توسعه روابط تجاری ایران و گامبیا کمک می کند.

  گامبیا از کشورهای مناسب سرمایه گذاری برای ایران است
ماریاما آدو، مدیرعامل مجتمع Ya Ida نیز در ادامه بیستمین رویداد »یکشنبه های 
صادراتی« در حوزه صنعت ساختمان از کشور گامبیا گفت: گامبیا یکی از کشورهای 
مناسب سرمایه گذاری برای ایران است که می تواند امکانات سرمایه گذاری  و مناطق 

آزاد تجاری را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.
وی افزود: فعالیت های کشاورزی از مهمترین فعالیت های صادراتی گامبیا است چرا 
که این کشور از زمین های حاصلخیر خوبی برخوردار است که محصوالت کشاورزی 

آن نیز شامل کنجد، یونجه، پنبه و سایر محصوالت کشاورزی است.
ــان کرد: ما در گامبیا این آمادگی را داریم تا  مدیرعامل مجتمع Ya Ida خاطرنش

زمین های کشت و کشاورزی خود را در اختیار شرکت های ایرانی قرار دهیم.
ماریاما آدو تصریح کرد: گامبیا به دلیل دسترسی به کشورهای همسایه، ارجحیت را 

به توسعه روابط تجاری اختصاص داده است.
ــاره کرد و گفت: برای  وی در ادامه به برگزاری اجالس 2022 به میزبانی گامبیا اش
برگزاری این اجالس نیاز به یکسری خدمات در ساختمان سازی و خدمات مهندسی 
داریم که بهترین زمان برای ساخت و ساز با ایران است و با توجه به کمبود امکانات و 
مصالح ساختمانی، برای توسعه فعالیت هایمان نیاز به واردات مواد ساختمانی داریم.

ــعه روابط تجاری گامبیا با ایران تاکید  مدیرعامل مجتمع Ya Ida در پایان بر توس
کرد.

  ایران می تواند به گامبیا به عنوان مقصد سرمایه گذاری و تجاری 
نگاه کند

در ادامه این رویداد نیز رضایی، رئیس اداره سوم آفریقا در وزارت امورخارجه با اشاره 
به اینکه گامبیا از بازار 400 میلیون نفری برخوردار است، اظهار کرد: میزان صادرات 

ایران به غرب آفریقا حدود دو برابر شده است.
ــته 180 میلیون دالر بــوده  ــش ماه گذش ــور غنا طی ش حجم صادرات ما به کش

است.
ــرمایه گذاری و  ــران می تواند به گامبیا به عنوان مقصد س ــا تاکید بر اینکه ای وی ب
تجاری نگاه کند، یادآور شد: عالقمندان جهت برقراری روابط تجاری با این کشـور 
ــرورش( تماس حاصل  ــماره 02161155119)آقای پ ــی می توانند با ش و هماهنگ

کننــد.

  بازار گامبیا، بازار بکر برای شرکت های دانش بنیان ایرانی است
ــرکت هوشمند کاران)هوکاد( در این رویداد  همچنین امیررضا نیکان، مدیرعامل ش
گفت: ایران در حوزه نوآوری توانسته رتبه های خوبی در حوزه های مختلف در سطح 
جهانی کسب کند، به طوری که در حوزه بایو تکنولوژی از رتبه 13 و نانو تکنولوژی 

از رتبه چهارم دنیا برخوردار است.
ــد، بیان کرد: با  وی با بیان اینکه تحریم موجب ایجاد فرصت برای جوانان ایرانی ش
وجود تحریم، توانستیم بیشتر نیازمندی های کشور در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو 

را از داخل تامین کنیم.
ــرکت هوشمند کاران)هوکاد( افزود: شرکت هوکاد این آمادگی را دارد  مدیرعامل ش
ــنهاد من این است  که همه پروژه های روابط تجــاری با گامبیا را دنبال کند و پیش
که شرکت های دانش بنیان ایرانی به ایجاد روابط تجاری با گامبیا فکر کنند چرا که 

این کشور از این شرکت ها پشتیبانی خواهد کرد.
گفتنی است، در حاشیه بیستمین رویداد »یکشنبه  های صادراتی« در حوزه صنعت 
ــان ایرانی و طرف  ــرکــت های دانش بنی ــات B2B نیز میان ش ــاختمان، جلس س
کنیایی برگزار و از نمایشگاه محصوالت شرکت هـــای دانش بنیان در حوزه صنعت 

ساختمان بازدید شد.
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فعال سازی ظرفیت پارک های علم و فناوری برای اشتغال دانش آموختگان

تامین نیاز جامعه در حوزه اقتصاد دیجیتال توسط محصوالت ایران ساخت

شرکت  های دانش  بنیان و خالق و شتاب  دهنده  ها با حداکثر توان خود در تالش هستند 
تا با تولید محصوالت و ارائه خدماتشان، نقشی موثر در توسعه صنعت اقتصاد دیجیتال 

داشته باشند.
اقتصاد دیجیتال که به آن اقتصاد اینترنت هم گفته می  شود،  اقتصادی است که پایه آن 

بر تراکنش  ها و تعامالت اینترنتی گذاشته شده است.
پس از توسعه ابزارهای دیجیتال و فراگیرشدن آثار انقالب دیجیتال، موج دیگری آغاز شد 

که آن را می  توان انقالب صنعتی چهارم یا اقتصاد دیجیتال نامید.
این مفهوم به عنوان انجام دادن فعالیت  های اقتصادی از طریق بازارهایی مبتنی بر اینترنت 
و شبکه گسترده جهانی در نظر گرفته شده  که در کشور ما با تالش فعاالن آن در حال 

توسعه یافتن است.
از مصادیق ایــن شاخه از اقتصاد می تــوان به ارز دیجیتــال، حــوزه های مرتبط با 
تلفن همراه، سنسورها، هـوش مصنوعی و یادگیری ماشینــی و دیگر زیرشاخــه  های 

تکنولوژی اشاره کرد.
شاخص ها بر روی این گزاره امیدوارانه ایستاده اند که سهم 10درصدی کشور از اقتصاد 
دیجیتال، تا پایان سال 1404 محقق شود.هرچند این عدد کوچک با توجه به ظرفیت باال 
و زیست بوم توانمندی که در کشور دارد، بسیار ناچیز است اما جرقه  هایی از امید را در 
دل فعاالن این حوزه روشن می کند. مولفه های اصلی مفهوم اقتصاد دیجیتالی را می  توان 
در زیرساخت  های کسب  و کار الکترونیکی، کسب  و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیک 
خالصه کرد. زیست  بوم اقتصاد دیجیتال بازیگرانی دارد که هر کدام نقشی موثر و قابل 

توجهی در گسترش و رونق این صنعت در کشور ایفا می  کنند.
شرکت  های دانش  بنیان و خالق و شتاب  دهنده  ها با حداکثر توان خود در تالش هستند 

تا با تولید محصوالت و ارائه خدماتشان، نقشی موثر در توسعه این صنعت داشته باشند.
از جمله این تالش ها می توان به حمایت از 456 محقق، 44 مرکز نوآوری، 117 شتاب 

دهنده و 2300 محصول در حوزه دیجیتال و هوشمندسازی اشاره کرد.
ــتاد توسعه فناوری  های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی، سال هاست که به  س
منظور تدوین سیاست ها و تعیین اولویت های توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و 
هوشمندسازی و با توجه به اسناد مصوب این حوزه و خصوصا سند چشم انداز بیست ساله 
کشور، ایجاد هماهنگی بین دستگاهی و همکاری در جهت تسریع در انجام طرح های 
کالن و فناورانه حوزه اقتصاد و هوشمندسازی کشور و توسعه کسب و کارهای این حوزه، 

در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: امروزه عمده ترین مشکل کشور بیکاری است و ایجاد 
شغل، یک کار جهادی است. در همین راستا وزارت علوم می تواند از طریق فعال سازی 

ظرفیت های اشتغال در پارک های علم و فناوری به کشور کمک کند.
ــت سراسری رؤسای پارک های علم و فناوری گفت:  دکتر محمدعلی زلفی گل در نشس
یکی از بهترین بسترها و زمینه ها برای اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی، پارک های 
علم و فناوری و مراکز رشد هستند. وزیر علوم، پارک های علم و فناوری و شرکت های 
ــت و گفت:  ــور دانس دانش بنیان را بهترین محل برای صیانت و حفظ نخبگان در کش
سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت های پارک های علم و فناوری بهترین سرمایه گذاری 
برای نسل آینده کشور است. وی اظهار داشت: امروز از نظر تولیدات علمی با اختالف باال 
در منطقه اول هستیم و در دنیا نیز با تولید 70 هزار سند علمی در هر سال، در جایگاه 
پانزدهم قرار داریم ولی تالش و برنامه وزارت علوم این است که در عرصه فناوری و نوآوری 
نیز جایگاه خود را ارتقا دهیم. دکتر زلفی  گل گفت: برای توجه ویژه به پارک های علم و 
فناوری و شرکت های دانش بنیان، معاونت فناوری و نوآوری در وزارت علوم ایجاد می شود 

و گام های اولیه آن برداشته شده است.
وی توجه به اقتصاد دانش بنیان را بهترین راهکار برای تحقق اقتصاد مقاومتی و تاب آوری 
اقتصادی دانست و گفت: هم اکنون که تدوین برنامه هفتم توسعه آغاز شده است باید 
احکام الزم برای حمایت از پارک های علم و فناوری و نهادینه شدن فناوری در کشور را 

آماده کنیم.
وزیر علوم تاکید کرد: باید توسعه فناوری در کشور یک مطالبه عمومی باشد لذا از نخبگان 
ــنهادات خود را برای ایجاد فرهنگ فناوری و نوآوری در کشور به  ــود پیش دعوت می ش

وزارت علوم ارسال کنند.
دکتر زلفی گل گفت: دولت اهتمام کافی به توسعه فناوری را دارد و اخیراً با ایجاد صندوق 
حمایت از علم و فناوری موافقت کرد و در سال آتی منابع مالی خوبی برای این صندوق 

پیش بینی خواهد شد.
وی از برنامه وزارت علوم برای ایجاد سامانه نظام پیشنهادات و ایده های نوآوری در زیر 
ــتنادی جهان اسالم خبر داد و گفت: در این سامانه همه آحاد  مجموعه پایگاه علوم اس

ــور را مطرح می کنند و نیازهای دستگاه های اجرایی از طریق  جامعه نیازهای مهم کش
شورای عالی عتف احصا می شود، در سامانه بارگذاری می شود و دانشگاهیان و محققان، 
ایده های خود را برای پاسخگویی به این نیازها اعالم می کنند و طرح عملیاتی برای آن 

ارائه می کنند.
وزیر علوم اعالم کرد: برای اعضای هیأت علمی که پژوهش های کاربردی انجام دهند و 
برای رفع نیازهای کشور فعالیت کنند حمایت های مختلفی در آئین نامه ارتقا و آئین نامه 

پذیرش دانشجوی تحصیالت تکمیلی پیش بینی می شود.
دکتر زلفی گل در خصوص مباحث مدیریتی پارک  های علم و فناوری بر تمرکز زدایی 
تاکید کرد و گفت: باید مدیریت مراکز رشد فناوری به پارک های علم و فناوری تفویض 

شود و آن پارک ضمن مدیریت، پاسخگو هم باشد.
ــت  ــاوری رابطه این وزارت با معاونت علمی و فناوری ریاس ــر علوم، تحقیقات و فن وزی
جمهوری را تعاملی ذکر کرد و گفت: مجموعه وزارت علوم، نهادهای علمی دولتی؛ دانشگاه 
آزاد اسالمی، همگی بخشی از پازل علم و فناوری کشور هستند و با هماهنگی و همکاری؛ 

اهداف عالی نظام را محقق می کنند.
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با توجه به منابع انسانی کارآمد در ایران، باید به سمت شکل گیری پارک های شبکه ای
 مبتنی بر هوش مصنوعی به هم پیوسته، حرکت کنیم

ــگاه تهران، با همکاری دانشکده مطالعات جهان  مرکز پژوهشی فضای مجازی دانش
ــی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ؛ دوفضایی شدن جهان، سمینار »سواد  و کرس
رسانه ای و اطالعاتی: سواد رسانه ای و اطالعات در خدمت منافع مردم« را با تمرکز بر 

خدمات عمومی، در روز شنبه 8 آبان 1400 به طور مجازی برگزار کرد.
دکتر سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی از سخنرانان افتتاحیه این 
نشست بود. دکتر عاملی در مقدمه سخنان خود نخست به تبیین مفهوم و کاربرد سواد 
مجازی پرداخت و سواد رسانه ای را موضوعی مهم در سطح ملی و بین المللی عنوان 
کرد و افزود: »سواد رسانه ای دامنه ای گسترده  پیدا کرده است و به جای سواد اطالعاتی 
و رسانه ای باید از سواد جهان دوم، سواد مجازی، سواد هوش مصنوعی و سواد عرصه 
بزرگی سخن گفت که با ظهور جهان مجازی و ماهیت رقومی شکل گرفته است.« وی 
ــفه وجودی »سواد« و »دانش« و »سواد مجازی« را توانمندسازی بشر و افزایش  فلس
ــان عنوان کرد تا بتواند مسیر زندگی را قدرتمندتر،  ــی انس دارایی های فکری و دانش
آشناتر و آگاه تر طی نماید و ادامه داد: »با گسترش سواد، و رسیدن به سواد تخصصی، 
ــواد عمق بیشتری می یابد و توانایی حل مسئله در فرد در آن دایره  خاص افزایش  س

می یابد.«
ــواد مجازی عبارت بود از: »کسب توانمندی  ــتاد علوم ارتباطات از س تعریف این اس
ــتفاده مفید، سالم و خالی از تخریب دیگری و تخریب پذیری که در سطحی  برای اس
دیگر، مستلزم هدف گذاری تخصصی و اختصاصی ناظر بر کاربردها و محتوای فضای 

مجازی است.«
ــواد و دانش مرتبط  ــه قلمروهای های تخصصی را در هوش مصنوعی، س  وی ازجمل
ــکی از راه دور، و سالمت از راه  ــی های جدید، پزشکی هسته ای، پزش با انواع مهندس
دور عنوان کرد. همچنین، از قلمروهای رو به گسترش سواد مجازی سخن گفت که 
بخش های اقتصادی را وارد دوره چهارم کرده است و امروز با صنعت 4، کشاورزی 4 و 

خدمات 4 به معنای فیزیکی ـ سایبری مواجهیم.
ــواد  ــورای انقالب فرهنگی درباره دامنه اختصاصی س ــخنان دبیر ش نکته کلیدی س
مجازی، توجه به بوم رنگ فرهنگی بود و در تبیین آن گفت: »اهمیت  یافتن سواد در 
مسیر ارزش های فرهنگی جامعه که بر مبنای آن سازوکارهای فضای دوم متناسب با 

بوم رنگ و ارزش های فرهنگی شکل می گیرد، اهمیت کانونی دارد«.
ظهور دامنه گسترده ای از مشاغل جدید از دل ظرفیت های جهان اینترنت، جهان دوم 
ــت بود. وی »کار« و  ــخنرانی دکتر عاملی در این نشس و جهان مجازی بدنه اصلی س

به تبع آن »شغل« را مفهومی رو به تکامل نامید و به طبقه بندی آن در گذر زمان در 
چهار برهه پرداخت: 1- مکانیزه  شدن کار به جای کار یدی، در سده 1800،

ــازی برخی امور با ظهور  ــی و تولید انبوه، 3- کار حرفه ای و خودکارس 2- کار صنعت
صنعت برق، و 4- کار مجازی و به تبع آن شغل های مجازی با ظهور صنعت هم زمان 
ارتباطات و امکان برقراری ارتباط با فرامحل به طور هم زمان که ظرفیت فکری انسان را 

افزایش داد و ماشین ها جایگزین انسان شدند. 
ــاز این روند و  ــران ادامه داد: »آغ ــگاه ته ــی فضای مجازی دانش رئیس مرکز پژوهش
ــکل گیری صنعت ارتباطات و صنعت شبکه ای شدن با پیدایش »آلپرنت« )امکان  ش
ــر شد. به دنبال آن ماهیت مجازی  ــبکه( میس برقراری چند گره ارتباطی در داخل ش
و دیجیتال یا به بیانی دقیق تر ماهیت رقومی در برابر ماهیت شیء پدید آمد. ماهیت 
رقومی بستری شد برای کار رقومی و کار بر مبنای زبان ریاضی و برنامه ای و نرم افزار 

و هوش مصنوعی معنا پیدا کرد.«
ــی »کار« در مفهوم عام آن، دنباله سخنان دکتر عاملی بود: 1. کار  ــه تحول اساس س
دستی و متکی بر قدرت بازوی انسان )مانند کارهای کشاورزی اولیه و دوران نوسنگی(، 
ــای دارای اهمیت محوری؛ کار  ــتی به کار مکانیکی )ورود مؤلفه ه 2. تبدیل کار دس
مکانیکی عبارت است از مقدار انرژی انتقال پذیر. حرکت فیزیکی، انتقال انرژی و ترکیب 
عناصر اجزای تشکیل دهنده کار مکانیکی محسوب می شود.( 3. کار مجازی )تبدیل 
ظرفیت های ذهن به میدان عمل و رفتار؛ خلق نوآوری با ذهن و جایگزین کردن ماشین 
ــه تالش، تولید، توزیع و  ــان؛ در این نوع کار یک تالش به منزله هم ــای فکر انس به ج
مصرف متمایل به بی نهایت است. کار مجازی تابع زمان مجازی است؛ در زمان خطی 
سه متغیر فاصله، حرکت و سرعت، مطرح است که در زمان مجازی فاصله و درنتیجه 
حرکت و سرعت بی معنا می شود و با پدیـده ای به نام مفهــوم همه زمـان مواجــه 
ــویم. به تبع تحول در مفهوم زمان مجازی، کار مجازی نیز مستلزم طی زمان  می ش
نیستیم و با یک کار بدون زمان یا همه زمان مواجه هستیم که موجب شکل گیری 

کار بدون فاصله و طی زمان هستیم.
ــطح ملی هنوز ظرفیت  ــی فضای مجازی، با انتقاد از اینکه در س رئیس مرکز پژوهش
کار مجازی شناخته نشده است، بازتعریف مشاغل، مهارت ها، و فضا و ساختمان های 
اداری و حتی صنعتی را ضروری دانست و گفت: »بازمهندسی کالن در نظام حکمرانی 
ــت. اکنون ما در دورانی بسر می بریم که می توان آن را دوره حضور  جدید ضروری اس
فضای فیزیکی برای ادارات دولتی نامید، ولی با شکل گیری دولت الکترونیک با منطق 

اهمیت  یافتن سواد 
در مسیر ارزش های 
فرهنگی جامعه که بر 
مبنای آن سازوکارهای 
فضای دوم متناسب با 
بوم رنگ و ارزش های 

فرهنگی شکل می گیرد، 
اهمیت کانونی دارد.
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ــات و تراکنش به فضای الکترونیک مبتنی بر الگوریتم های هوش  انتقال همه خدم
مصنوعی، نظام وزارتخانه ای تغییر می کند و پیشخوان خدمات اداری و ملی در یک 
محیط یکپارچه شبکه ای هوشمند قرار می گیرد. در این نگاه ساختمان های موجود 
وزارتخانه تبدیل به فضاهای عمومی خدمات بهداشت و سالمت، خدمات ورزشی و یا 

حتی تبدیل آنها به واحدهای مسکونی می شود.«
بازگشت مجدد دکتر عاملی در ادامه سخنرانی خود به دو مفهوم ماهیت کار فیزیکی 
و کار مجازی، با هدف تعریف خصیصه هایی هریک بود. وی خصیصه های کار فیزیکی 
را چنین عنوان کرد: دارای جغرافیای خاص، خطی و تابع  زمانی بودن، تبدیل فیزیکی 
ــد، و کار اقتصادی  ــتیابی به تولی ــع طبیعی و تخریب آن با هدف دس ــح و مناب مصال

تک بازده.
ــی  و فرامحلی  بودن،  ــازی را جهانی بودن، فرامل ــای کار مج ــه خصیصه ه وی ازجمل
ــک کار به منزله همه کار(، کاهش  ــور و الگوریتمی، متراکم بودن کار )ی مخاطب مح
مصرف انرژی های فسیلی، تبدیل شیء به ماهیت رقومی، و تبدیل عناصر فیزیکی و 
اطالعات به داده نامید که کار با بی نهایت بازده را شکل می دهد و ادامه داد: »مفاهیم 
بهره وری در کار و شغل در کار مجازی و تراز میان داده و ستانده دستخوش دگرگونی 
ــی می شود. در محیط مجازی با بی نهایت ستانده، بهره وری نیز رو به بی نهایت  اساس

سیر خواهد کرد.«
دکتر عاملی به اجمال از خصوصیات سازه های مجازی سخن گفت تا ذهنیت افراد را 
درباره مشاغل جدید روشن سازد. عددی  و رقومی بودن، پیچیدگی، غیرخطی بودن، 
ماژوالربودن )ارتباط ماهیت ها با یکدیگر در عین حفظ استقالل؛ ارتباط گره ها با هم و 
تشکیل خوشه های ارتباطی و نظام شبکه ای(، دارای قابلیت شکستن و انعطاف پذیری 

ــورها هنوز  ــیاری از کش و نظام های مردم نهاد، 3. حکمرانی صنعتی ـ کامپیوتری )بس
وارد مرحله حکمرانی سیستمی نوع 3 نشده اند و این سیستم ها نیستند که مدیریت 
اجتماعی می کنند؛ لذا تعریف الگوریتمی روشنی از فرایندها وجود ندارد و عدم شفافیت، 
معطلی، سرخوردگی اجتماعی و نابسامانی ها نظام های اداری همچنان پابرجاست(، و 4. 
حکمرانی فیزیکی ـ سایبری )در آستانه ورود به این حکمرانی هستیم. دوره حکمرانی 

سامانه ها، در کنار نقش پررنگ انسان و از بین رفتن نظام وزارتخانه ای(.
رئیس کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی ادامه داد: دوفضایی شدن جهان با 
ــازی در  ــت در نظام جدید تأکید دارد؛ 1. بازس طرح این مباحث، بر اتخاذ پنج سیاس
ــاغل مبتنی بر ظرفیت های فناوری های فیزیکی ـ  سیاستگذاری کشور در حوزه مش
ــایبری جدید با ایجاد تحول در حوزه دانش و مشاغل جدید فیزیکی ـ سایبری در  س
ــی با  ــا رویکرد الف( انطباق دانش در دوره های تحصیلی و پژوهش ــی زمینه ها ب تمام
ظرفیت های هوشمند و الگوریتمی تولید خدمات فیزیکی ـ سایبری، از دوران دبستان با 
هدف تسهیل کارهای مربوط به عموم مردم؛ و ب( انتقال بنیادین مدل حکمرانی از نسل 
سوم حکمرانی به نسل چهارم حکمرانی؛ 2. اختصاص سرمایه گذاری برای ظرفیت های 
ــئوالنه از منابع ملی در جهت افزایش بهره وری  ــمند الگوریتمی، و استفاده مس هوش
ــایش مردم؛ 3. بازسازی ساختارهای  ــانی به مردم و افزایش رفاه و آس در خدمات رس
مدیریتی به تعبیر حکیم انقالب اسالمی؛ 4. تبیین فرهنگ مجازی با رویکرد اصالح 
و تقویت فرهنگ مصرف سالم و مدیریت مصرف با استفاده از الگوریتم ها؛  5. استفاده 
از ظرفیت های منابع انسانی برای ایجاد این فضای جدید )از جمله متخصصان علوم 
کامپیوتری، هوش مصنوعی، ارتباطات، فرهنگ مجازی و هوشمند، علوم شناختی، و 
ــی متناسب با فضای جدید در قالب پارک های هوش مصنوعی و  زبان و ادبیات فارس
پارک های علم و فناوری جدید برای ساماندهی ملی در عرصه علوم و فناوری جدید(.

ــالمی  ــانی کارآمد در جمهوری اس دکتر عاملی توصیه کرد که با توجه به منابع انس
ایران باید به سمت شکل گیری پارک های شبکه ای مبتنی بر هوش مصنوعی به هم 
پیوسته با هدف گیری 200 هزار نیروی متخصص کارآمد در حوزه های مختلف علوم 
کامپیوتری، هوش مصنوعی، دانش های کوانتومی، علوم شناختی همراه با متخصصین 

علوم اجتماعی، علوم روانشناختی و حتی زبان و ادبیات فارسی، حرکت کنیم.
دکتر عاملی در خاتمه سخنان خود این مهم را مطرح کرد که سواد و دانش مجازی 
برای چیست؟ و در پاسخ به این پرسش آن را ضامن سعادت بشر دانست که مؤلفه ای 
چند متغیره است که در آن هم نظام شناختی درست و هم اخالق اجتماعی و فردی 
درست وجود دارد. همچنین، عنصر عدالت در مدیریت اجتماعی در آن پررنگ است 
و ادامه داد: »سواد و دانش باخدا و بی خدا با هم متفاوت است. سواد و دانش باخدا در 
مسیر سالمت زندگی و سعادت انسان پایه ریزی می شود. سواد و دانش بی خدا محیط 
ــاد، خیانت، بی تعهدی و تصاویر مخل زندگی و ذهن  مجازی را محیطی مملو از فس
انسان می سازد. بنابراین، سواد و دانش باید سواد و دانش متعهد باشد و به هدف غایی 

سواد در این حوزه باید توجه داشت.«

ــی ایجاد پنجره های مختلف جدید،  ــای مختلف و حت )fractural(، دارای پنجره ه
هوشمندبودن و دارای قابلیت شخصی سازی )مانند اینترنت کودک، کهنسال یا برای 
گروه  های خاص و دارای معلولیت( از جمله خصیصه های برشمرده این استاد ارتباطات 

درباره سازه های مجازی بود.
ــر عاملی پیش از جمع بندی  ــروی کار مطلب دیگری بود که دکت تغییر جمعیتی نی
مطالب خود بدان پرداخت. وی نیروی کار سال های 1340 تا 1355 شمسی معادل 
1960 تا 1976 میالدی را نیروی کار نسل ایکس نامید که متولد دوره فضای مجازی 
نبوده اند. در مقابل، نسل فعلی را نسل وای )Y( نامید که همان بومیان دیجیتال اند و 

انبوهی از مشاغل جدید برای آنان به وجود آمده است.
ــاغل دوره کشاورزی؛ 2.  ــغل متمایز سخن گفت: 1. مش دکتر عاملی از چهار نوع ش
مشاغل دوره صنعتی  شدن الکترونیکی با اختراع برق و اتصال آن به صنعت؛ 3. مشاغل 
دوره صنعتی ـ کامپیوتری که با ظهور ابر کامپیوترها شروع شد ، و 4. مشاغل فیزیکی ـ 
سایبری )صنعت 4؛ این مشاغل فیزیک دارد ولی مدیریت تولید آن فیزیکی ـ سایبری 

است و از هوش مصنوعی و الگوریتم به وفور استفاده می شود(.
به تبع این چهار دسته شغل، از چهار نظام حکمرانی سخن گفت: 1. حکمرانی مبتنی 
ــاغل کشاورزی و ظهور امپراتوری های بزرگ و نظام ارباب رعیتی، 2. حکمرانی  بر مش
ــکل گیری دولت ـ ملت ها و نظام های اداری  ــدن الکترونیک و ش مبتنی بر صنعتی ش

با توجه به منابع انســانی کارآمد در کشــور 
باید به سمت شکل گیری پارک های شبکه ای 
مبتنی بر هــوش مصنوعی به هم پیوســته 
با هــدف گیری 200 هــزار نیروی متخصص 
کارآمد در حوزه های مختلف علوم کامپیوتری، 
هوش مصنوعی، دانش های کوانتومی، علوم 
شناختی همراه با متخصصین علوم اجتماعی، 
علــوم روانشــناختی و حتــی زبــان و ادبیات 

فارسی، حرکت کنیم.

اکنون ما در دورانی بســر می بریم که می توان 
آن را دوره حضور فضای فیزیکی برای ادارات 
دولتی نامید، ولی با شکل گیری دولت الکترونیک 
با منطق انتقال همه خدمات و تراکنش به فضای 
الکترونیــک مبتنی بــر الگوریتم هــای هوش 
مصنوعی، نظام وزارتخانــه ای تغییر می کند و 
پیشــخوان خدمــات اداری و ملی در یک محیط 

یکپارچه شبکه ای هوشمند قرار می گیرد.
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  80 درصد مودم نیاز کشور به صورت قاچاق تامین می شود
ــط  ــی در ارزیابی وضعیت فعلی مودم در بازار و تامین توس ــا فرجی تهران محمدرض
تولیدکنندگان داخلی، در پی ممنوعیت 
ــور، گفت:  ورود مودم های خارجی به کش
شرکت های تولیدکننده داخلی توان تامین 
ــد و این موضوع را بارها  ــاز بازار را ندارن نی
ــووالن در وزارت صنعت و معدن  ــه مس ب
ــا قاچاق کاال و  ــتاد مبازه ب و همچنین س
ــتا  ــز اعالم کردیم و در همین راس ارز  نی
ــوس از نماینده یکی  در بازدیدی نامحس
ــرکت های تولیدکننده داخلی مودم  از ش
ــز خرید تجهیزات آی تی  در یکی از مراک
تهران، درخواست 20 عدد مودم همزمان 
کردیم و اعالم کردند که موجودی ندارند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، 
اظهار کرد: آمار نشانگر آنست تا قبل از سال 96 که ورود مودم بسته شود، میانگین 
ــال های  ــور 120 تا 180 هزار عدد بود که قاعدتاً طی س مصرف ماهانه مودم در کش
ــهای آنالین، نیاز  ــیوع بیماری منحوس کرونا و افزایش دورکاری و کالس اخیر و با ش
این کاال بیش از پیش می باشد، ولی تاکنون عزیزان تولیدکننده نتوانسته اند نیاز بازار 

را تامین کنند.
ــی، افزود: کارخانه های داخلی توان تولید انبوه مودم را ندارد و باید بپذیریم که  فرج
ــوولین راهکاری برای این موضوع  ــود، اما اینکه مس بازار مودم با قاچاق تامین می ش
نمی اندیشند جای سوال دارد.رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، خاطرنشان 
کرد: زمانی که تاکیدات مسووالن طی چند سال گذشته و سال جاری در مورد تولید 
می باشد، منظور این نیست که شخصی کارگاهی را احداث کند و فقط از تسهیالت 
تولید کننده استفاده کند که در حال حاضر مهمترین آن ممنوعیت ورود کاال و ایجاد 
انحصار است؛ بلکه چند هدف اصلی مد نظر می باشد که به نظر بنده اصلی ترین هدف 
ــغل است. آیا ورود قاچاقچیان به عرصه مودم و خروج کسبه اصلی این کاال  ایجاد ش
ــغل باشد؟ مطمئنا این مورد مد نظر  از گردونه تامین و توزیع می تواند جزو ایجاد ش

هیچ کسی نیست!
وی، ادامه داد: موضوع بعدی  هدف گذاری این است که با تکنولوژی روز جهان رقابت 

کنکاش

لزوم ادامه روند حامیت از تولید داخل در کنار نظارت بر عملکرد تولیدکنندگان داخلی 
صنعت تولید تجهیزات مخابراتی یکی از صنایع استراتژیک به شمار می آید. به همین 
دلیل است که کشورهای پیش  رو در صنعت تجهیزات مخابراتی، در تنظیم اهداف، 
استفاده از مشوق های مالی دولتی و تقویت تولیدکنندگان دخالت و سیاست گذاری 

می کنند.
بررسی سیاست های توسعه صنعتی در این کشورها تایید می کند که در این مسیر 
هدف  گذاری برای رقابت در بازارهای جهانی وجه مشترک اغلب آنها بوده است. در 
ــعه صنعت تجهیزات مخابراتی برخی از کشورها به حدی موفق  این بین الگوی توس
ــت که به عنوان الگوهای سیاست گذاری و دخالت صحیح دولتی برای ساخت و  اس

حمایت از یک صنعت مثال زده می شود. 
ــوزه مخابرات به تنهایی  ــی حمایت های قانونی و دولتی از صنعت داخلی ح از طرف
ــی  ــت و تجربه حضور بخش خصوصی در حوزه هایی همچون تولید گوش کافی نیس
ــان می دهد که بخش خصوصی داخلی توانسته در برخی  و تبلت داخلی و مودم نش
ــی از  ــون تولید مودم تا حدودی موفق عمل کند، اما در بخش ــن حوزه ها همچ از ای
ــتاورد چندانی نداشته است و لذا در  ــی و تبلت داخلی عمال دس حوزه  ها مانند گوش
کنار حمایت های نهادهای دولتی و قانونگذاری از تولید داخل، روند نظارت بر عملکرد 
تولیدکنندگان داخلی نیز باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد تا در نهایت 
ــورمان در حوزه های تجهیزات  شاهد موفقیت های هرچه بیشتر بخش تولیدی کش

مصرفی مخابراتی باشیم. 

کنیم که در این مورد نیز نمی شود گفت که کارخانه ای که تعداد و تنوع محدودی در 
تولید مودم دارد بتواند حس خوشایند رقابت را با دیگر تولیدکنندگان سراسر دنیا به 
ما  انتقال دهد. هدف دیگر در حمایت تولیدکنندگان، عرضه کاال با قیمتی پایین تر از 
محصوالت خارجی است، که در طی چهار سال گذشته این امر نیز محقق نگردیده 
است.فرجی، گفت: باید با درایت بیشتری در این موضوع کار شود. نیاز مردم در حوزه 
مودم تامین نمی شود و 80 درصد مودم نیاز مملکت به صورت قاچاق ارائه می شود، 
ما این مساله را از دو سال پیش اعالم کردیم، که متاسفانه باید این نکته را نیز گوشزد 
کنم در زمانی که کشور عزیزمان همه جانبه تحت فشار تحریم های اقتصادی ظالمانه 
ــد، جهت تأمین کاالی قاچاق، ارز مورد نیاز آن نیز خارج از سیستم بانکی و  می باش
ــان کرد که اکثرمودم های قاچاق از  ــود، لذا باید خاطرنش بصورت قاچاق تهیه می ش

طریق شبکه های اجتماعی به فروش می رسند.
ــی همچون مودم، نوت بوک و  ــال کاالهای وی گفت: قاچاقچیان جهت فروش و ارس
تبلت که بسته بندی کوچکی دارند به ارسال کاال توسط اداره پست روی آورده اند و به 
راحتی این کاالها از بنادر به شهرهای دیگر ارسال می شود و شبکه ارسال اداره پست 
ناخواسته توسط این افراد مورد سواستفاده قرار گرفته، که امیدواریم هرچه سریعتر 
تمهیدات الزم جهت جلوگیری از این باگ سیستمی صورت پذیرد.فرجی، اظهار کرد: 
ما از تولیدکننده داخلی که کاالی با کیفیت ارائه دهد کامال حمایت می کنیم. درحوزه 
مواد مصرفی پرینتر، مانیتور، کیس کامپیوتر، All-In-One و ... این اتفاق رخ داده 
و با اینکه در برخی از این موارد بطور کامل کاال تولید نمی کنیم اما مونتاژ به درستی 
انجام می شود و کاالی با کیفیت در اختیار مردم قرار می گیرد و این خود قابل احترام 

و حمایت است.
ــئولین مربوطه  ــران، گفت: امیدواریم مس ــاوران رایانه ته ــس اتحادیه صنف فن رئی
ــاره شد  ــفارش این کاال از ضررهای چندگانه ای که به آنها اش ــایی ثبت س با بازگش
ــود تنوع کاالی باکیفیت حمایت  ــری کرده، از حقوق مصرف کنندگان با وج جلوگی
ــتیبانی از تولیدکنندگان در بازار، رقابت ایجاد کنند تا مانند سایر  نموده و ضمن پش
کشورهای پیشرفته با به روزرسانی تکنولوژی تولیدات، در جهت پیشرفت سرمایه های 

این مرز و بوم گام برداریم.

  ظرفیت های تولید داخل در حوزه مودم در حال افزایش است
ــخ به  ــی آرند در پاس دکتر بیژن عباس
ــون راه حلی  ــوال خبرنگار ما پیرام س
ــرویس اینترنت  برای کاهش هزینه  س
ــت TD-LTE این اپراتور، توضیح  ثاب
ــرویس  ــش از هزینه  س ــک بخ داد: ی
ــت  TD-LTE هزینه تامین مودم اس
ــخص در  ــا مودم را با قیمت مش که م
بازار عرضه می کنیم، اما شبکه  فروش 
ــدگان، بخش خصوصی  ــع کنن و توزی
ــتند و آنها با توجه به شرایط بازار  هس
ــد و این نکته  ــذاری می کنن قیمت گ
باعث می شود زمانی که تقاضا در بازار 
زیاد است، مودم با قیمت باالتری عرضه شود که راهکار اصلی مدیریت بازار توزیع 
ــل خط تولید داخلی مودم را با همین هدف راه اندازی  ــت.وی ادامه داد: ایرانس اس
ــت تا بتوانیم نیاز متقاضیان را با تولید داخل پوشش دهیم، لذا با افزایش  کرده اس
ظرفیت تولید، نیاز بازار را پاسخگو خواهیم بود و با توجه به سیاست های دولت در 
ــت از تولید داخل، ما هم به دنبال افزایش ظرفیت های تولید داخل در حوزه  حمای

مودم هستیم.
وی پیرامون تعرفه فعلی اینترنت ثابت TD-LTE هم گفت: در حال حاضر تعرفه 
سرویس اینترنت ثابت TD-LTE نصف تعرفه موبایل است و این کف تعرفه است 

و برای مردم منصفانه است.

زهرا طاهری 
فرزانه احمدی منش 
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  تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتـی و الکترونیکی، برای حقوق 
مصـرف کننده تالش کنند

ــلیمی در گفت و گو با خبرنگار  علیرضا س
ــارت بر عملکرد  ــا پیرامون موضوع نظ م
تولیدکنندگان داخلی حوزه ی تجهیزات 
ــه  ــرای ارای ــی ب ــرات و الکترونیک مخاب
محصوالت با قیمت مناسب تر و کیفیت 
مطلوب تر، گفت: هنگامی که تولیدکنندگان 
داخلی فضای پیش روی خود را انحصاری 
می بینند، دیگر نمی توانیم شاهد حرکت 
رو به جلویی از طرف آنها باشیم، البته این 
نکته حائز اهمیت است که در بخش های 
دیگری عملکرد سازنده داشته اند و نسبت 
به فناوری روز عقب تر نیستند. وی  ادامه 

ــده در خصوص تولید داخل تجهیزات مخابراتی و  داد: قوانین و تصمیمات اعمال ش
الکترونیکی در راستای حمایت از مصرف کننده است و تولیدکنندگان نیز باید برای 
حقوق مصرف کننده تالش کنند و تا زمانی که بازار را در اختیار خودشان می بینند، 
ــیب همچنان  ــرای ارتقای کیفیت تولید خود حرکت چندانی نمی کنند و این آس ب
پابرجا است. عضو هیات رییسه مجلس، اشاره کرد: اعتقاد ما بر این است که باید به 
تولیدکنندگان ایرانی در خصوص ارائه محصوالت با قیمت مناسب، کیفیت مطلوب 
ــدگان داخلی نیز در  ــان مهلت کافی داد و از طرف دیگر تولیدکنن ــی آس و دسترس

مسیرهای دیگری برای حمایت از حقوق مصرف کننده قدم بگذارند.
عضو کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در پایان تاکید کرد: این مسیرها به معنای 
رها کردن واردات نیست، بلکه به این معناست که از ابزارهای کارساز دیگری در جهت 

ارتقای تولید داخل و رفع نیاز مصرف کننده استفاده شود.

  در صورتی که کاالهای تولید داخل پاسخگوی نیاز مردم نباشد، وارادت 
طبیعی است

ــا  ــو ب ــروزی در گفت وگ ــت اهلل فی حج
ــوع نظارت بر  ــگار ما پیرامون موض خبرن
ــی حوزه   ــرد تولیدکنندگان داخل عملک
ــی و الکترونیکی برای  تجهیزات مخابرات
ــب تر و  ــوالت با قیمت مناس ارایه محص
کیفیت مطلوب تر، گفت: دولت موظف به 
نیازسنجی است و باید سیاست گذاری هایی 
ــن نیازهای داخلی و  را در خصوص تامی
ــیدن کاالی باکیفیت به دست مردم   رس
لحاظ کند و در همین حال با  نظارت خود 
مانع ایجاد فساد شود و کشور را به سمت 

تقویت تولید داخل و کاهش وابستگی ها سوق دهد. وی، ادامه داد: سیاست گذاری بر بازار 
برعهده دولت و قوه مجریه است که به تنظیم بازار، حمایت از تولید داخل و شناسایی 
نیازهای جامعه بپردازد و در صورتی که نیاز به قانون گذاری بود مجلس وارد کار  شود. 
ــت که دولت وظایف  ــت: نظارت عالیه  و قانون گذاری مجلس مانع از این نیس وی گف
تنظیم گری خودش را در بازار انجام بدهد و در همین جهت دولت باید به سمت و سویی 
حرکت کند که به موجب آن تولید ملی تقویت، نیازهای داخلی تامین، کیفیت کاالها 

افزایش و ازهرگونه تخلفی جلوگیری شود.
ــت در هر وزارت خانه ای، هم  ــیون صنایع و معادن مجلس، گفت: دول این عضو کمیس
ــت گذارمانند معاونت های برنامه ریزی و هم مجموعه های کنترلی  مجموعه های سیاس
مانند بازرسی ها وهم مجموعه های حمایت کننده دارد، لذا زمام کار دست دولت است.

فیروزی در خصوص وضعیت بازار تولید مودم در داخل کشور هم اظهار داشت: در مورد 
تولید مودم های داخلی، سیاست کلی حاکمیت و نظام، حرکت به سمت تولید داخل 
است که در همین راستا هم می تواند اشتغال زایی کند و هم می تواند ما را از وابستگی 

برهاند و هم می تواند از خروج ارز از کشور جلوگیری و با صادرات آن کاال، برای کشور 
ارز آوری داشته باشد. وی بیان کرد: در صورتی که نتوانیم در داخل کشور بعضی از کاالها 
را به دلیل نبود تکنولوژی موردنظر تامین کنیم و نیازبه آن در جامعه همچنان احساس 
ــود، موضوع واردات آن کاال امری کامال طبیعی است و باید کاالهایی با کیفیت و با  ش

حداقل ارزبری وارد کنیم تا بتواند پاسخگوی نیاز مردم باشد.
فیروزی ، در پایان افزود: موضوعاتی مانند تولید داخل در حوزه بخش های دولتی نیست 
ــی، دولت مانند قبل تصدی گری  ــت های اصل 44 قانون اساس وبا توجه به ابالغ سیاس

نمی کند و وظایف حاکمیتی و سیاست گذاری کلی خود را به جلو می برد.

  با اسـتفاده از تمام ظرفیت سـاالنه تولید، سـاخت 70 درصـد از انواع 
مودم های سیمکارت خور ممکن می شود

فرامرز رستگار، دبیر و عضو هیات مدیره 
ــران در  ــندیکای صنعت مخابرات ای س
ــع برق، فلزی  ــه ای به مدیرکل صنای نام
ــی وزارت صنعت، معدن و  و لوازم خانگ
تجارت، پیرامون وضعیت تولید مودم های 

سیمکارت خور، نوشت:
ــا  ب ــد  داری ــتحضار  اس ــه  همانطوریک
ــارکت  حمایت های وزارت صمت و مش
ــیم،  ــل و ثابت بی س ــای موبای اپراتوره
ــبختانه تا کنون چهار خط تولید  خوش
مودم سیمکارت خور در کشور راه اندازی 
گردیده است. با توجه به تنوع فراوان در 

این گروه از مودم ها، ضمن وجود ظرفیت مناسب تحقیق و تولید، ولی ساخت همه انواع 
این مودم ها قابل توجیه نیست.

با عنایت به مراتب فوق، گزارش ساخت مودم های سیمکارتی بشرح زیر اعالم می گردد.
• تولید مودم های سیمکارت خور قابل حمل و همچنین مودم رومیزی با سیستم وای 

فای دوباندی ، فعال فاقد توجیه اقتصادی است .
• تولید مودم های LTE سیمکارت خور TD/FD بصورت دوباندی با ظرفیت محدود 

اخیرا آغاز شده است .
• مودم های فضای باز )Outdoor( برای نقاط با پوشش رادیویی ضعیف تولید می شود 
ــیمکارت خور رومیزی در مدلهای مختلف بصورت تک باند وای فای با  • مودم های س

ظرفیت مناسب تولید می گردد که شامل مودم های 3G . 4G. LTE می باشد.
• برای محافظت از تولیدات داخلی مودم های سیمکارتی در مقابل کاالی قاچاق، این 
سندیکا از اداره کل خدمات بازرگانی وزارت صمت درخواست نموده که برای رجیستری 

مودم های سیمکارت خور اقدام نمایند.
• چنانچه سفارشات ساخت مودم های سیمکارت خور بدون وقفه انجام و از تمام ظرفیت 
ساالنه تولید استفاده شود ساخت حداقل 70 درصد از انواع این مودم ها در کشور میسر 

می باشد.

  با ادامه روند حمایت از تولید داخل، در مودم های ADSL/VDSL به 
خودکفایی می رسیم

ــندیکای صنعت مخابرات ایران در نامه ای به مدیرکل صنایع برق، فلزی  دبیر و عضو س
و لــوازم خانگی وزارت صمت، پیرامـــون ظرفیــت کافی برای تولیـــد مودم هــای 
ــتحضار دارید با حمایت های وزارت صنعت،  ــت: همانطور که اس ADSL/VDSL نوش
معدن و تجارت و اپراتورهای اینترنت ثابت تا کنون سه خط تولید مجهز و پر ظرفیت برای 

تولید این نوع مودم ها راه اندازی گردیده است.
چنانچه سفارشات مودم به تولیدکنندگان استمرار داشته باشد و از تمام ظرفیت ساالنه 
بهره برداری شود، نیازی به واردات مودم ADSL/VDSL به صورت ساخته شده وجود 
ندارد. البته الزم به توضیح است که هیچ تولیدکننده خارجی نیز تمام انواع مودم ها را تولید 
نمی کند و برخی از مودم ها با مشخصات ویژه، سازنده خاص خود را دارد که اینگونه موارد 

برحسب استاندارد مورد نیاز مصرف کننده، قابل بررسی و اظهار نظر فنی خواهد بود.
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باید روند درآمدی اپراتورها استاندارد شود

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: ادله ما در بحث زیان دهی مورد پذیرش شورای 
رقابت قرار گرفت و این شورا فرمول اخذ حداقل هزینه نگهداری خط تلفن را برای مخابرات 
مصوب کرد و خرداد 1400 به سازمان تنظیم و ما ابالغ کرد، بنابراین موضوع کارشناسی 

شده و مورد تایید شورای رقابت قرار گرفته است.
مهندس »مجید سلطانی« در گفت وگو با خبرنگار ما پیرامون مشکالت شرکت مخابرات 
ایران در توسعه زیرساخت ها و مباحث پیرامون اصالح تعرفه ها، گفت: هر بنگاه اقتصادی 
ــت که ورودی و خروجی دارد و همواره سیاست گذاران آن بنگاه  همچون سیستمی اس
اقتصادی باید مراقب باشند که تناسبی بین این ورودی و خروجی وجود داشته باشد و اگر 
این تناسب به هر دلیلی و با هر انگیزه ای به هم بخـورد، بنگاه اقتصــادی دچــار مشکل 
می شود. وی، ادامه داد: شرکت مخابرات ایران بنگاه بزرگی است و شرکتی است که بیش 
از 50 سال قدمت دارد و در سراسر کشور شبکه های آن گسترده شده و خدمات تلفن، دیتا 

و خدمات زیرساختی به اپراتورهای سیار ارائه می دهد.

  طی 12 سـال اخیر رشـد نـرخ ارز و تورم را داشـتیم امـا تعرفه های 
مخابراتی ثابت ماند

سلطانی، اظهار کرد: طی 12 سال اخیر رشد نرخ ارز و تورم را داشتیم و در تمام شرکت های 
مشابه همچون آب، گاز و غیره شاهد افزایش تعرفه بودیم که مردم این افزایش تعرفه را به 
خوبی لمس کردند؛ اما سوال اینجاست که چرا باید افزایش تعرفه برای شرکت برق صورت 

گیرد، اما برای مخابرات نه؟!
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: در چنین شرایطی درآمدهای شرکت با هزینه   های 
ــب نمی شود و در نقطه ای هزینه از درآمد باال می زند که شرکت به مشکل بر  آن متناس
می خورد، لذا به موقع نمی توان تجهیزات نگهداری شبکه را تهیه و تامین کرد و مردم نیز 
به این تجهیزات توسعه ای نیاز دارند؛ چراکه اتفاقات مترقبه یا غیرمترقبه رخ می دهد که 
طبیعتا بر شبکه مخابراتی تاثیرگذار است و حتی در این شرایط استهالک تجهیزات رخ 

می دهد.

  اگر درآمدی نداشـته باشیم نوسازی و بازسازی در شبکه مخابرات را 
شاهد نخواهیم بود

وی، افزود: برای داشتن ارتباطات پایدار و مطمئن تمام سایت های ما، هم برق AC دارند 
هم DC. هر سه سال یکبار باید باتری ها را عوض کنیم که اگر حوادثی همچون قطعی برق 

ماه های اخیر رخ دهد، ارتباطات مختل نشوند.
سلطانی، خاطرنشان کرد: اگر درآمدی نداشته باشیم نوسازی و بازسازی در شبکه مخابرات 
را شاهد نخواهیم بود و نهایتا ارائه خدمات افت می کند و مطلوبیت خود را از دست می دهد 

و زمان رفع خرابی ها باال می رود و کیفیت شبکه افت می کند.

رفتن شرکت مخابرات به سمت زیان دهی، کامال مشهود است
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: شرکت مخابرات در سال های اخیر با سرمایه گذاری ها 
جلوی این شرایط بحرانی را گرفته، اما طبیعتا شرکت در شرایط سختی قرار گرفته است. 
ــرکتی بورسی است و تمام صورت های مالی ما در کدال قرار دارد و رفتن به  مخابرات ش

سمت زیان دهی کامال مشهود است.

  فرمـول اخـذ حداقل هزینه نگهداری خط تلفن، مورد تایید شـورای 
رقابت قرار گرفت

وی افزود: با تمام مدارک و صورت هایی که مورد تایید حسابرسی است، موارد را به سازمان 
ــورای رقابت مطرح و مدارک  تنظیم ارائه دادیم و بحث خدمت در بحث تلفن ثابت با ش
ــی شد و حرف ما در بحث زیان دهی مورد پذیرش شورای رقابت قرار گرفت و این  بررس
شورا فرمول اخذ حداقل هزینه نگهداری خط تلفن را برای مخابرات مصوب کرد و خرداد 
ــازمان تنظیم و ما ابالغ کرد، بنابراین موضوع کارشناسی شده و مورد تایید  1400 به س

شورای رقابت قرار گرفته است.

  باید عددگذاری در فرمول تعرفه، در کمیسیون تنظیم مقررات مصوب 
شود

سلطانی، اظهار کرد: باید عددگذاری در فرمول بر اساس بهای تمام شده و صورت های مالی، 
توسط سازمان تنظیم انجام شود که کمیته های تخصصی تشکیل شده و آن عدد باید در 

کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شود و نهایتا از مشترکین دریافت شود.
وی، خاطرنشان کرد: مدلی که پیشنهاد کردیم مدلی است که نه تنها باعث افزایش ارتقای 
خدمت می شود، بلکه برای مشترک هم مشوق هایی داریم؛ اگر برای یک منزل در منطقه ای 
جغرافیایی عددی ثابت مشخص شود، مشوق این است که مکالمه در داخل شبکه مخابرات 

تا عدد X برای مشترک رایگان می شود.

  در مدل تعرفه ای جدید، مشـوق هایی برای مشـترکان در نظر گرفته 
شده است

ــرکت مخابرات ایران، ادامه داد: لذا مشترکان تلفن ثابت هم استفاده ای از  مدیرعامل ش
ــود؛  ــوط ثابت دارند و هم بهره برداری از خط ثابت، امتیازی برای آن ها تلقی می ش خط
عدد هزینه نگهداری مصوب با توجه به اقلیم متفاوت است و مکالمه در داخل شبکه برای 
مشترک رایگان خواهد بود. سلطانی، افزود: شبکه ما شبانه روزی در حال فعالیت است و 
طوری آنالیز کردیم که زیان شرکت مخابرات جبران می شود. شورای رقابت با این شرط 
اعداد و ارقام را پذیرفتند که هزینه های ما را پوشش دهند و کاری به سود و زیان شرکت 

ندارند و ما نیز این لطف را پذیرفتیم.

دالیل شرکت مخابرات 
در زیان دهی مورد 

پذیرش شورای رقابت 
قرار گرفت و شورا 
فرمول اخذ حداقل 
هزینه نگهداری خط 
تلفن را مصوب کرد.
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 در تمام اپراتورهای دنیا مصرف و کیفیت شـبکه به صورت سیستمی 
رصد می شود

ــلطانی پیرامون دلیل اصلی کندی سرعت اینترنت در کشور و اقداماتی که  مجید س
دولت طی این مدت برای رفع این مشکل انجام داده است، گفت: در تمام اپراتورهای 
ــبکه به صورت سیستمی رصد می شود. زمانی که وارد مهر  دنیا مصرف و کیفیت ش
ــدیم، شاهد انبوه کالس های مجازی دانش آموزان و دانشجویان بودیم که مصرف  ش

اینترنت روند صعودی داشت، اما در تعطیالت نیز افت مصرف نداشتیم.
ــتان افت مصرف  ــرکت مخابرات ایران، اظهار کرد: اول تعطیالت تابس مدیرعامل ش
ــتیم و در ماه بعد این افت جبران شد و در پایان شهریور میزان مصرف  کوتاهی داش

صعودی شد.
وی ادامه داد: با مقایسه آخر شهریورماه با آخر خردادماه، می بینیم که کل مصرف در 
شهریورماه نسبت به خردادماه بیشتر شده است و زمانی که از شهریورماه وارد مهرماه 
شدیم، رشد لحظه ای صعودی در مصرف پهنای باند داشتیم که این موضوع یک شک 

در شبکه وارد کرد.
ــان کرد: این موضوع برای تمام دست اندرکاران شبکه از سازمان  سلطانی، خاطرنش
تنظیم به عنوان سیاست گذار گرفته تا اپراتورها به عنوان مجری، اینکه مشتریان دچار 
ــبکه را شبانه روزی رصد می کنند و با دستور  ــکل نشوند بحث مهمی است و ش مش
وزیر محترم ارتباطات و ابالغیه های سازمان تنظیم، اپراتورها از راه های مختلف به رفع 
ــکالت پرداختند. در موارد اینچنینی گره ها باید شناسایی شوند و مشکالت حل  مش

شوند تا کیفیت مصرف پهنای باند برای مشترکین به حد نرمال برسد.

 باید پیش بینی کنیم که 20 تا 30 درصد توان شـبکه را بیشـتر از نیاز 
مردم داشته باشیم

ــدی اپراتورها بر می گردد و ما  ــرد: چنین مواردی به بحث های درآم ــار ک وی، اظه
باید پیش بینی کنیم که 20 تا 30 درصد توان شبکه را بیشتر از نیاز مردم داشته 

در کشورهای پیشرفته که شرکت های حوزه 
ICT خصوصی هستند، به دلیل حساسیت و 
نیاز مردم، دولت ها از شرکت های خود حمایت 
می کننــد و امیدواریــم حمایت هــا در داخل 
نیز توســعه یابد و با وضع قوانین مناسب تر 
و تخصیــص اعتبار ســالیانه و پیش بینی در 
بودجه، رشد جهشی در صنعت ICT کشور در 

سال های آینده رخ دهد.

باشیم که در موارد خاص از ظرفیت اضافی استفاده کنیم، اما به خاطر کمبود منابع 
ــک وارد شد مشترکین دچار  مالی نمی توانیم این کار را انجام دهیم که اگر یک ش

مشکل نشوند.

 حاکمیت از صنعتICT کشور حمایت کند
ــم که مقاومت هایی که در دوره  ــرکت مخابرات ایران، گفت: امیدواری مدیرعامل ش
ــورت گرفته رفع و روند  ــور ص ــته بود با تغییر و تحوالت جدیدی که در کش گذش
درآمدی اپراتورها استاندارد شود و متناسب با تمام اپراتورهای دنیا باشد و از صنعت 

ICT در کشور توسط حاکمیت حمایت شود.
وی، ادامه داد: در کشورهای پیشرفته که شرکت های حوزه ICT خصوصی هستند، 
ــرکت های خود حمایت می کنند و  ــیت و نیاز مردم، دولت ها از ش به دلیل حساس
امیدواریم حمایت ها در داخل نیز توسعه یابد و با وضع قوانین مناسب تر و تخصیص 
ــی در صنعت ICT کشور در  ــد جهش ــالیانه و پیش بینی در بودجه، رش اعتبار س

سال های آینده رخ دهد.

سلطانی در پایان تاکید کرد: امیدواریم با همت رسانه ها بتوانیم با کمک هم به موقع 
گره ها را باز کنیم و سود و بهره ای را برای مردم داشته باشیم.
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گفت و گوی
ماه

معاون مدیرعامل مخابرات ایران در امور تنظیم مقررات، گفت: با نگاه غیرکارشناسـی به شـرکت مخابرات ایران طی سال های گذشته اجازه افزایش منطقی تعرفه ها را 
نداشته ایم و نگاه سیاسی جایگزین نگاه حرفه ای به مخابرات شده است، حال آنکه با منطقی شدن تعرفه ها سود اصلی که همان افزایش کیفیت و ارائه خدمات جدید است، 

به مردم و مشترکان خواهد رسید.
مهندس نادر صابری وند، معاون مدیرعامل مخابرات ایران در امور تنظیم مقررات، فارغ التحصیل رشته کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه تبریز و کارشناسی ارشد 
مدیریت است. وی، تاکنون در سمت های رئیس هیات مدیره شرکت امالک مخابرات ایران، رئیس هیات مدیره شرکت خدمات اول ،مدیرکل بازرسی مخابرات ایران، معاون 
فنی مدیرعامل وعضو هیات مدیره شرکت ملی پست  ایران فعالیت کرده است. صابری وند در گفت وگو با خبرنگار ما به سواالت پیرامون موضوع تعرفه های تلفن ثابت پاسخ 

داده است که مشروح این گفت وگو به شرح ذیل است:

 طبق اعالم اخیر سـازمان بازرسـی کل کشـور مبنی بر آنکه شرکت 
مخابرات ایران شـرکتی ورشکسـته و انحصاری اسـت، بفرمایید آیا این 

موضوع صحیح است؟
ــت بازرسی کل کشور این گزارش را ارائه کرده است مبنی بر آنکه اگر به داد  اخیرا ریاس
شرکت مخابرات نرسند قطعا ورشکستگی را در پی خواهد داشت و مورد بعدی این بود که 

مخابرات انحصار دارد و باید این انحصار شکسته شود.
در موضوع اول، این حرف تا حدودی می تواند درست باشد، به این دلیل که وضع مالی ما به  
دالیل مختلف )از جمله ثابت ماندن تعرفه ها( کفاف پرداخت حقوق پرسنل را نمی دهد و 
اگر این وضعیت ادامه پیدا بکند به آن سو پیش می رویم. گزارش بازرسی کل کشور از لحاظ 
اینکه به شرکت مخابرات پرداخته بود خوب بود اما تقاضا داریم به عوامل ورشکستگی هم 
رسیدگی کنند و ما نیز در این راستا همکاری الزم را خواهیم داشت و هر مدارکی که الزم 
داشته باشند را ارائه خواهیم داد تا ریشه یابی شود. در 12 سال گذشته وضعیت تورمی و 
افزایش دستمزد مشهود است. اگر شرکتی نتواند تعرفه ها را باال ببرد به جایگاه ما و آستانه 
ورشکستگی می رسد. در همین حال، 70 درصد درآمد شرکت مخابرات صرف حقوق و 

مزایای پرسنل می شود.

زهرا طاهــری

با منطقی شدن تعرفه ها، کیفیت خدمات هم افزایش می یابد

هزینه هر دقیقه مکالمه در مخابرات 45 ریال است یعنی اگر یک شهروند یک ساعت 
با تلفن صحبت بکند ،فقط 270 تومان پرداخت می کند. به عنوان مثال اگر تعرفه هر 
دقیقه مکالمه تلفن با تورم برق پیش می رفت  باید درهر دقیقه به 213 ریال می رسیدیم 
ولی هزینه اصلی شرکت را حقوق و دستمزد تشکیل می دهد فلذا باید تعرفه مخابرات 

به 536 ریال می رسید.

تلفن در 12 سال گذشته 39 درصد افزایش تعرفه داشته اما گروهی همچون مس، 11900 
درصد افزایش تعرفه داشته است که متاسفانه این افزایش تعرفه برای مخابرات رخ نداده 

است.
ــرکت مخابرات برای نوسازی،توسعه وعملیات وصل اینترنت)رانژه( از مس استفاده  ش
ــاالنه 20 الی 30 درصد  می کند. برای  پایداری و تداوم برقراری ارتباطات مجبوریم س
شبکه را نوسازی بکنیم و برای این کار باید از مس استفاده شود و  با افزایش تعرفه مس 
متحمل ضرر مضاعف می شویم. شیب درصد تغییرات این چند صنعتی که هزینه های 
شرکت مخابرات ایران را تحت تاثیر قرار می دهند)البته بدون تغییرات دالر که در خرید 

تجهیزات اثر مستقیم دارد(، در نمودار باال کامال مشهود است.

با نگاه غیر کارشناسی که به مخابرات شده اجازه افزایش منطقی تعرفه را نداشته ایم 
و نگاه سیاسی جایگزین نگاه حرفه ای به مخابرات شده است.سازمان تنظیم مقررات 
ــتفاده از خدمات با  ــترکین برای اس چند وظیفه دارد که یکی از آنها حمایت از مش
ــازمان، حمایت از اپراتورهاست و اگر این  ــت. وظیفه دیگر این س کیفیت مطلوب اس
حمایت نباشد و اپراتورها نتوانند به درستی کار خود را انجام دهند چرخه با مشکل 
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 اگر ما تعرفه غیرمنطقی و غیر واقعی داشته 
باشیم، مشترک نهایی هم متضرر می شود و 
نمی تواند از تکنولوژی های جدیــد بهره مند 
شود. با منطقی شــدن تعرفه ها سود اصلی 
که همان کیفیت و خدمات جدید می باشد به 

مردم خواهد رسید.

گفت و گوی
ماه

مواجه میشود و دود آن به چشم مشترکین می رود.
رگوالتوری می بایست به گونه ای برنامه ریزی بکند که توسعه در صنعت ارتباطات رخ 
بدهد. باید درآمد کافی به اپراتورها برسد تا توسعه رقم بخورد. سهامداران هم می توانند 
برای توسعه کمک بکنند، اما تمام این توسعه فقط با سرمایه گذاری سهامداران امکانپذیر 
ــود، دولت ها از اپراتورها  ــد. در تمام دنیا وقتی تکنولوژی جدیدی وارد می ش نمی باش
حمایت می کنند. در اینجا حتی برای امورات جاری هم حمایت نشده ایم چه برسد به 
بحث توسعه. خواهشی که داریم این است که سازمان بازرسی این مشکالت را بررسی 
کند و اقدامات قانونی را لحاظ کند. بهبود وضعیت منوط به، به روزرسانی تعرفه هاست، 

در این صورت وضعیت بهبود می یابد.
در مورد انحصار، اگر منظور این است که شبکه در دست مخابرات است، بله این درسته . 
اما به این معنا نیست که دیگران استفاده نکنند. در ITU تعاریفی از انحصار وجود دارد؛ 
باید یک اپراتور خاص باشد وهیچ اپراتور دیگری وجود نداشته باشد.شاخص های دیگری 
مثل تبلیغات، تعداد مشترکین،سهم بازار،قدرت تعرفه گذاری را بررسی می کنند. با این 

تعاریف مخابرات به هیچ وجه انحصاری نیست.
در علم اقتصاد برای آنکه نشان دهند صنعتی انحصاری است چند مــورد را در نظــر 
می گیرند؛ تنها یک فروشنده وجود داشته باشد در صورتی که ما هم اپراتور ثابت داریم 
و هم اپراتور همراه و سازمان تنظیم مقررات به 11 شرکت FCP مجوز اپراتوری تلفن 
ثابت داده است.یکی دیگر از شاخص ها،استفاده از عوامل تولید از بازار انحصاری باشد که 
باز هم شامل حال شرکت مخابرات نمی باشد.  شاخص بعدی نبود جانشین نزدیک برای 
کاالی انحصاری می باشد، در حالیکه وجود اپراتورهای موبایل این مورد را هم منتفی 
می کند.در حالت انحصار امکان ورود و خروج به صنعت ندارد و حال اینکه 11 شرکت 
FCP پروانه ارتباطات ثابت گرفته اند. در شرکت مخابرات 30 میلیون مشترک وجود 
دارد، درحالی که اپراتورهای سیار چهار برابر ما مشترک دارند. اصلی ترین شاخصه یک 
انحصارگر این است که قدرت تاثیرگذاری در قیمت گذاری داشته باشد و بدنبال سود 
جویی باشد. در حالی که ما هیچ دخالتی در قیمت گذاری نداریم و ضررده هستیم و 12 

سال با این وضعیت بصورت جاهدی کار کرده ایم.
همه می دانند که در قالب مسکن مهر 19 شهر جدید ساخته شد و در هیچ یک از آنها 
حتی یک امکان مخابراتی هم وجود نداشت زیرا که عموما در خارج از شهرهای فعلی 
ساخته شدند. هیچ یک از اپراتورهای خصوصی در آن شهرها تاسیسات مخابراتی ایجاد 
نکردند، چون  هزینه نصب تجهیزات و نگهداری آنها بسیار باال بود جز ضرر برای آنها 
ــت. سازمان تنظیم مقررات ما را مجبور به نصب تجهیزات در این شهرها  چیزی نداش
ــب، صرفا برای رفاه حال شهروندان عزیزکه عموما  نمود. با وجود وضعیت مالی نامناس
ــر کم درآمد هستند ،اقدام به خدمات رسانی کردیم و در همه شهرها تجهیزات  از قش
مخابراتی نصب نمودیم. اما وزارت ارتباطات می توانست از اعتبارات USO استفاده بکند 
ودر این مناطق شبکه مخابراتی ایجاد نماید،ولی اینکار را نکرد! پس مالحظه می فرمایید 

که شرکت مخابرات انحصار ندارد، ایثار دارد.
اگر انحصاری بودیم، قیمت گذاری تهاجمی می کردیم و داوطلبانه خدمات را با وجود نبود 
صرفه اقتصادی انجام نمی دادیم. ما مانعی برای اپراتورها ایجاد نکردیم ، قیمت گذاری 
نکردیم، سودجویی نداشتیم و حتی پایین تر از قیمت تمام شده ارایه خدمات داشتیم. 
ــن عبارت انحصار برای مخابرات مصداق ندارد و تنها چیزی که به نام انحصار اعالم  ای

می کنند این است که شبکه و داکت در اختیار ما قرار دارد و در زمان خصوصی سازی 
به مخابرات واگذار کرده اند و البته همین شبکه، ابزار اصلی ارائه خدمت به مشترکین 
محترم می باشد. مصوبه 230 سازمان تنظیم مقررات به ما تکلیف کرد که این امکانات 
را در اختیار سایر اپراتورها قرار بدهیم و در سه استان این خدمت را ارائه کردیم و البته 

بعد از یک مدت بخاطر پر هزینه بودن  اعالم کردند که نمی خواهند.
ــور از نقاط محروم و دور افتاده تا مناطق مرفه خدمت رسانی می کنیم.  ما در کل کش
در رابطه با اینترنت هم انحصاری نیستیم زیرا تعداد مشترکین FCPها که در شبکه 
ثابت خدمت می گیرند با تعداد مشترکین مخابرات برابر یا بیشتر است. پس انحصاری 

وجود ندارد.
FCPها در مناطق مرفه و سودده سرویس دهی می کنند، اما ما در تمام مناطق حضور 

داریم و همین باعث افزایش آمار ما می شود.
مخابرات با هزینه پایین خدمات را در اختیار سایر اپراتورها قرار می دهد. FCP ها هم 
ــازمان تنظیم باید فکری برای اپراتورها داشته باشد و  ــیه سود پایینی دارند و س حاش
هزینه ها را پایین آورد. اگر قیمت پهنای باندی که توسط شرکت زیرساخت به اپراتورها 

داده می شود کاهش داشته باشد، مشکالت رفع می شوند.
مالحظه می فرمایید که تمام موارد و شاخص های گفته شده برای انحصار شامل حال 
ــرکت مخابرات نمی باشد بلکه با وضعیت شرکت ارتباطات زیرساخت تطبیق دارد.  ش
چراکه تهیه پهنای باند و اینترنت و انتقال بین استانی را به تنهایی و بصورت انحصاری 
انجام می دهد. اگر آزاد سازی انجام شود قیمت به شدت پایین می آید اما چون در انحصار 
ــت و همین باعث افزایش هزینه های اپراتورها  ــاخت است قیمت ها بسیار باالس زیرس
ــت. دوست داریم همه اپراتورها از  ــود و همچنین باعث افزایش ضرر ما شده اس می ش
ــتفاده کنند ولی باید قیمت های واقعی را پرداخت کنند و این نیازمند  امکانات ما اس

بازنگری در تعرفه ها توسط سازمان تنظیم مقررات می باشد.
  لطفا روند کارشناسی و مدل تعرفه ای شرکت مخابرات را تشریح کنید.

بحث فرایند قیمت گذاری تعرفه ها در مخابرات فرایند خاصی است که از دیرینه بوده 
است و بر همان مبنا انجام می شد. پیش تر پالس محور بودیم و بعد ازانجام همکدسازی 
که تکلیف دولت بود به دقیقه محور تبدیل شد. همکدسازی به نفع مردم بود اما شرکت 
مخابرات متضرر می شد و درآمدش به شدت افت پیدا کرد. شرکت مخابرات ایران ساالنه 
ــازی ضرر می کند. وزارت ارتباطات قول  بیش از 800 میلیارد تومان به دلیل همکدس
جبران ضرر وارده را داده بود ولی متاسفانه عملیاتی نشد. البته مصوباتی برای جبران 
بخشی از این ضرر صادر کرد ولی متاسفانه توسط دیوان عدالت اداری لغو گردید. مجموع 

زیان وارده به مخابرات از این محل بیش از 8000 میلیارد تومان می باشد.
در حال حاضر تعرفه هر دقیقه مکالمه 45 ریال می باشد که طبق فرمول و دستورالعمل 

ابالغی شورای رقابت بایستی تغییر کرده و بروزرسانی شود.
بخش دیگری از درآمد تحت عناوین آبونمان و حق اشتراک بود که در سازمان های دیگر 
هم وجود دارد، بخش آبونمان پس از ابطال مصوبات مربوطه از قبوض تلفن حذف شد 
و از مشترکین اخذ نمی گردد.این مبالغ برای آماده نگهداشتن خطوط برای استفاده 24 
ساعته مشترکین می باشد. با محاسباتی که براساس صورتهای مالی سال 99 صورت 
گرفته هزینه نگهداری و آماده سازی هر خط تلفن مبلغ 22 هزار تومان می باشد.  این 
ــورای رقابت ارجاع داده شد و از مهرماه 99 بررسی های کارشناسی آغاز  موضوع به ش
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شده بود. وپس از جلسات کارشناسی متعدد بین کارشناسان شورای رقابت و سازمان 
ــا در 10 خرداد 1400 منجر به صدور  ــرکت مخابرات ایران، نهایت تنظیم مقررات و ش
مصوبه شماره 466 گردید. طبق این مصوبه فرمول جدیدی اعالم شده است و براساس 
آن هزینه های ثابت نگهداری محاسبه و از مشترکین دریافت خواهد شد. از خرداد ماه 
باید این عدد ثابت از طرف سازمان تنظیم مقررات محاسبه می شدولی تاکنون  این عدد 
تعیین نشده و در این چندماه گذشته ما در حال ضرر هستیم. انتظار داریم تیم جدیدی 
که در مجموعه وزارتخانه مستقر شده اند به این موضوع نگاه خاصی داشته باشند و آنچه 
ــت، اجرایی شود. بحث تعرفه صوت تلفن ثابت در  ــورای رقابت مصوب کرده اس که ش
دست سازمان تنظیم مقررات می باشد و بایستی براساس فرمول و شاخص های تعیین 
شده توسط شورای رقابت محاسبه و برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارسال 
شود. اما موضوع مورد تقاضای ما اجرای مصوبه شورای رقابت می باشد که بایستی برای 
جلوگیری از ضررهای بیشتر،در اسرع وقت عدد ثابت براساس قیمت تمام شده مخابرات 

مشخص شده و اجرایی گردد.
  قبل از آنکه بحث افزایش تعرفه مطرح باشد، ارائه سرویس های جدید 
مخابراتی مطرح شـده بود، آیا مخابرات به این سـمت و سو حرکت کرده 

است؟
بحث خدمات جدید نیازمند تعرفه جدید می باشد و هیچ خدمتی را بدون آنکه تعرفه از 
سازمان تنظیم مقررات اخذ شود، نمی توانیم ارائه بدهیم. ما در بسیاری از آیتم ها دچار 
مشکل هستیم. برق ما براساس مصوبه سال 1395 محاسبه می شود و قابل قبول نیست! 
چراکه ما تولید برق نمی کنیم و بایستی تعرفه برق براساس تعرفه مصوب وزارت نیرو 
اعمال گردد. در مورد اجاره فضاهای عملیاتی هم مشکالتی داشتیم که سازمان اخیرا در 
حال حل آن می باشد، اما تا کنون تعرفه های جدید به ما ابالغ نشده است. سرویس های 
جدیدی را در مخابرات پیش بینی کرده ایم و پس از اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات 

اجرایی خواهیم کرد.
  اصوال در دنیا شرکت های تلفن ثابت منبع درآمد اصلی شان از کجاست؟ 
چه بخشی از این درآمد به بخش صوت و اینترنت مربوط می شود و به جز 

این بخش ها از بخش دیگری درآمدزایی می شود؟
ــخصی دارند و عمدتا براساس دیتا و صوت و  ــرکت های تلکام منابع درآمدی مش ش
خدمات ارزش افزوده می باشد.البته استفاده از خدمات صوت رو به کاهش می باشد 
و متقابال استفاده از دیتا در حال افزایش می باشد. در برخی کشورها صوت به صورت 
بسته های خاص همراه با دیتا و سایر خدمات ارزش افزوده ارایه می گردد. ولی هنوز 
این شیوه در ایران رایج نشده است. تلکام ها هم خرده فروشی دارند که به مشترکین 
نهایی محصوالت خودشان را می فروشند و هم بصورت عمده فروشی خدمات خود را 
به سایر اپراتورها و بعضا سازمانها بصورت یکجا با شرایط ویژه ارائه می دهند.متاسفانه 
ــی بودن تعرفه ها متحمل ضرر و زیــان  ــر دو بخش مخابرات بخاطر غیر واقع در ه

می گــردد.
البته مثل سایر اپراتورها مخابرات هم از محل سرویس فروش پهنای باند درآمد کسب 
ــبکه ،نسبت  ــنگین ش می نماید،ولی بدالیل مختلف از جمله تحمل هزینه های س
ــتیم. بخش اینترنت نیاز به بازنگری از سوی  ــود کمتری برخوردار هس به بقیه از س
ــی مجدد قرار بگیرد تا  وزارتخانه دارد و باید تمام مراحل آن مورد ارزیابی کارشناس
عمده هزینه ها را که قبل از رسیدن پهنای باند به دست اپراتورها می باشد را کاهش 
ــد و مردم با کیفیت  ــودده باش ــرویس باند پهن می تواند س بدهند. در این صورت س

مطلوبی خدمات را دریافت نمایند.
  سـرویس های فعلی همچون اینترنت شاهد سطح باالیی از نارضایتی 

مشترکان است، در این حوزه چه اقداماتی انجام داده اید؟
در این حوزه معاونت شبکه مخابرات با تمام مشکالت مالی و محدودیت های ارزی و 
تحریم های ظالمانه سرمایه گذاری خوبی را در بخش تجهیزات انجام داده اند ولی به 
ــت و نیاز به کمک وزارت ارتباطات و فنآوری اطالعات از طریق  هیچ وجه کافی نیس
منطقی کردن تعرفه ها داریم. در سرویس اینترنت نه تنها کیفیت پایین نیست بلکه 
ــت، مخصوصا که از فیبرنوری استفاده کرده ایم  از خیلی از اپراتورهای دیگر بهتر اس
ــرعت مطلوب را تحویل می دهیم .عمده مشکل موجود در   و اینترنت با کیفیت و س
بخش های فرسوده شبکه می باشد که نیاز به نوسازی دارد و قطعا با اصالح تعرفه این 

امر مهم نیز محقق خواهد شد.
 در بحث اینترنت عمده مشکل موجود در بخش پشتیبانی می باشد و این هم بطور 
کامل با نیروی انسانی در ارتباط می باشد. متاسفانه به علت مشکالت مالی ناشی از 
ثابت ماندن تعرفه ها در طی یک دهه گذشته ما نتوانستیم در خور  تالش و زحمات 
همکاران جبران خدمت بکنیم و امیدواریم که با حل مشکل تعرفه ها بتوانیم بخشی 
از زحمات این عزیزان را جبران بکنیم. در بخش پشتیبانی کارهای خوبی انجام شده 
ــاخص ها تغییر کرده و بهتر شده است و امیدواریم  ــبت به چند ماه گذشته ش و نس
که بهتر هم بشود و با توجه به برنامه ای که اعالم کرده بودند، تا آخر پاییز به حالت 
مطلوبی می رسانند. در این بخش عالوه بر ارتقای آموزش همکاران، از سیستم ها و 
نرم افزارهای متعددی کمک گرفته ایم و در  حال حاضر وضعیت پشتیبانی بهبود پیدا 

کرده است ولی بایستی تالش بیشتری را برای بهبود پشتیبانی انجام بدهیم.
  بعضی معتقدند اگر مدل تعرفه جدید اعمال شود، این مدل ممکن است 
باعث ریزش مشترکان شود. آیا پیش بینی کردید که این اتفاق می افتد یا 

نه و اینکه در طوالنی مدت می تواند مشکل شما را حل کند؟
ریزش مشتری به این شکلی که اعالم کرده اند، رخ نمی دهد. زیرا هنوز هزینه ای که 
بابت مکالمه پرداخت می شود بسیار ارزان می باشد. یک ساعت مکالمه برابر است با 
270 تومان و هیچ، فلذا اگر اعدادی که اعالم شده تصویب شود، آنقدری نیست که 
ریزش داشته باشیم. مثال اگر متوسط هزینه نگهداشت و آماده سازی هر خط تلفن 
16 هزار تومان باشد )در کالنشهرها 24 هزارتومان و در مناطق محروم 7هزارتومان( 
ــبد خانوار خواهد بود. در صورت تصویب متوسط 16 هزار  ــیار کمی در س هزینه بس
ــتفاده از تلفن هزینه ای پرداخت نخواهند کرد و  ــترکین تا این میزان اس تومان، مش
صرفا برای مکالمات مازاد پرداختی خواهند داشت. البته ممکن است برخی از خطوط 
تلفن کارکردی نداشته باشند و درخواست کنسلی بکنند، در اینصورت مخابرات این 
ــذار خواهد کرد که خود این  ــراد متقاضی دیگری که نیاز دارند واگ ــوط را به اف خط
موضوع می تواند در متعادل کردن توسعه در مناطق نیازمند واقعی بسیار موثر باشد.

  در پایان اگر نکته ای است بفرمایید.
ــوولین حوزه صنعت ارتباطات و مسوولین دولتی که تصمیم  ــی که از مس خواهش
ــرکت  ــت که به داد ش ــود داریم این اس ــان به مخابرات مربوط می ش گیری هایش
ــهم، مالیات و غیره به  ــند. ما ساالنه 12000 میلیارد تومان حق الس مخابرات برس
ــود  ــکالت رفع نش دولت پرداخت می کنیم. اگر با این وضعیت پیش برویم و مش
ــانی و حقوق و دستمزد به مشکل برخورد خواهیم کرد. امکان  در بحث نیروی انس
ــازی تجهیزات را هم نخواهیم داشت. هزینه ای برای خرید تجهیزات نداریم  بازس
ــکلی پیش آید و تجهیزی از مدار خارج شود، امکان جایگزینی نداریم و  و اگر مش
مردم دچار مشکل می شوند. تحریم ها به اندازه کافی به ما فشار می آورد و توقعی که 
داریم این است که تحریم های داخلی دیگر به تحریم های خارجی اضافه نشوند. اگر 
مطابق روند تعرفه ای سایر بخش ها برای مخابرات هم تعرفه گذاری بشود می توانیم 
ــیم،  ــته باش ــکالتمان را حل بکنیم. اگر ما تعرفه غیرمنطقی و غیر واقعی داش مش
مشترک نهایی هم متضرر می شود و نمی تواند از تکنولوژی های جدیــد بهره مند 
ــود. با منطقی شدن تعرفه ها سود اصلی که همان کیفیت و خدمات جدید می  ش

باشد به مردم خواهد رسید.
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حداکرث توان داخلی برای تکمیل 70 درصد باقی مانده شبکه ملی اطالعات آماده است

رصف میلیاردها تومان برای جویشگر بومی و پویشگر بومی، تنها اتالف هزینه و زمان است

رئیس سندیکای صنعت مخابرات ایران، گفت: تا به امروز 30 درصد از شبکه ملی اطالعات 
انجام شده و 70 درصد از آن باقی مانده است که این بخش باید حداکثر تا سه سال آینده 
انجام شود که بخش بزرگی از توان داخلی می تواند در برنامه ریزی، طراحی راهبرد، اجرا و 

پیشبرد شبکه ملی اطالعات همکاری داشته باشند.
مهندس حسین ریاضی، رئیس سندیکای صنعت مخابرات ایران در گفت و گو با خبرنگار 
ما پیرامون ارزیابی توان فعلی شرکت های داخلی برای تکمیل و پیشبرد پروژه شبکه ملی 
اطالعات، گفت: بخش بزرگی از توان داخلی می تواند در برنامه ریزی و طراحی راهبرد شبکه 
ملی اطالعات کمک شایانی کند؛ به طوری که بر اساس توانمندی ها در اجرای آن مشکلی 
رخ ندهد.رئیس سندیکای صنعت مخابرات ایران، بیان کرد: بر اساس امکانات موجود، تا به 
امروز 30 درصد از شبکه ملی اطالعات انجام شده و 70 درصد از آن باقی مانده است که 

این بخش می تواند حداکثر تا سه سال آینده انجام شود.

ریاضی، گفت: شورای عالی فضای مجازی قانون باال دستی برای شبکه ملی اطالعات تدوین 
کرده است که چندین سال از آن می گذرد و البته وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز 

اولویت وزارت متبوعش را اجرای کامل شبکه ملی اطالعات دانسته است.
وی، تاکید کرد: اولین حرکت، تدوین برنامه های اجرایی در الیه های پایین برای شبکه ملی 
اطالعات است، یعنی قبل از اینکه دست به اجرا بزنیم در مرحله اول باید وضعیت فعلی 
فعالیت هایی که برای شبکه ملی اطالعات انجام شده است را بررسی کرد و بر اساس آن 
راهبرد و طراحی برای اجرای کامل شبکه ملی اطالعات صورت گیرد که بعد از طراحی 
برنامه، به فاز اجرایی برسیم.ریاضی، تشریح کرد: سندیکای صنعت مخابرات باید با مهندس 
انصاری، معاون برنامه ریزی و راهبرد وزارت ارتباطات و مجری و دبیر شورای راهبری توسعه 
شبکه ملی اطالعات همکاری الزم را به عمل آورد تا طراحی و برنامه راهبری برای اجرای 

شبکه ملی اطالعات هر چه سریع تر تدوین شود.
ریاضی ، ادامه داد: کنفرانس ظرفیت برای شبکه ملی اطالعات برگزار شد و در آن بخش 
صنعت و بخش خصوصی توانمندی ها و ظرفیت خود را نشان دادند و طبق اظهارات وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات ظرفیت های باالیی در صنعت وجود دارد که برای ایجاد شبکه 

ملی اطالعات باید به کار گرفته شود.
وی اضافه کرد: کنفرانس ظرفیت دو جنبه داشت، یکی بخش خصوصی و صنعت که انجام 
شده است و دیگری ارائه بخش حاکمیت و اپراتورها برای ایجاد شبکه ملی اطالعات است 

که ظرف یک ماه آینده انجام خواهد شد.
ریاضی گفت: در این فرصت یک ماهه مهندس انصاری باید طرح و راهبرد اجرایی را تدوین 
تا در کنفرانس ظرفیت ارائه و تکلیف بخش های اجرایی برای سه سال آینده در ایجاد و 
تکمیل کار مشخص شود، بنابراین تا حداکثر یک ماه آینده کنفرانس دیگری برپا می گردد 
که حاکمیت برنامه های اجرایی خود را ارائه و در نهایت باعث رسیدن به فاز اجرایی، مطابق 

راهبردها و برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات خواهد شد.

ــور، گفت: از لحاظ نرم افزاری  ــورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کش عضو ش
پروژه هایی مانند جویشگر بومی و پویشگر بومی روندی طوالنی مدت دارد و به برنامه ای 
بسیار حساب شده نیاز دارد، لذا صرف میلیاردها تومان برای این پروژه ها حرکت درستی به 

شمار نمی آید و تنها اتالف هزینه و زمان خواهد داشت.
کاظم آیت اللهی، رئیس پیشین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و عضو فعلی شورای 
مرکزی این سازمان در گفت و گو با خبرنگار ما پیرامون نقش شرکت های نرم افزاری بخش 
خصوصی برای تکمیل پروژه شبکه ملی اطالعات، گفت: بخش خصوصی زیربنای اصلی 
برای ایفای نقش در تکمیل و پیشبرد شبکه ملی اطالعات است. در همین حال، یکی از 
پایه های اصلی شبکه ملی اطالعات، محتوی و زیرساخت های نرم افزاری است که عموما 
توسط شرکت های خصوصی عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای، باید پوشش داده شود.وی، 
گفت: بررسی فنی حاکی است که از بعد نرم افزاری و زیرساخت های نرم افزاری در حوزه 
پیشبرد شبکه ملی اطالعات، توان داخلی به اندازه کافی وجود دارد و در موارد خاص هم 
ابزار و زیرساخت های خارجی موجود در بازار با پشتیبانی شرکت های داخلی، می تواند به 
طور کامل پاسخگو باشد.رئیس اسبق سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، اظهار کرد: با تکیه 
بر توان داخلی می توان مطمئن بود که زیرساخت های نرم افزاری قابل پیاده سازی است 
و شرکت های داخلی؛  چه از نظر نرم افزارهای داخلی و چه از نظر نرم افزارهای خارجی، 
می توانند پاسخگو باشند.عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ، تاکید 
ــور ما ساخت تجهیزات سخت افزاری در تیراژ کوچک،  کرد: در دنیا و همچنین در کش
توجیه اقتصادی ندارد و نام تامین تجهیزات سخت افزاری را نمی توان وابستگی گذاشت، 
بلکه مسیری طبیعی است که باید طی شود.وی در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار سیتنا 
مبنی بر عدم موفقیت پروژه هایی همانند جویشگر بومی برای تکمیل محتوایی شبکه ملی 
اطالعات، گفت: از لحاظ نرم افزاری بحث هایی مانند جویشگر بومی و پویشگر بومی روندی 
طوالنی مدت دارد و به برنامه ای بسیار حساب شده نیاز دارد و صرف میلیاردها تومان برای 

این پروژه ها حرکت درستی به شمار نمی آید و تنها اتالف هزینه و زمان خواهد داشت.

ــین سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، ادامه داد: اگر کار را به عهده بخش  رئیس پیش
خصوصی بگذارند این بخش به خوبی می تواند ایفای نقش کند و از هر ابزار و موجودیت 
خارجی بازار نیز در این جهت می تواند استفاده کند.آیت اللهی ، بیان کرد: وقتی می خواهیم 
زیرساخت های داخلی داشته باشیم مقدم بر آن باید به اندازه کافی محتوا تولید شود که به 
این امر تا به امروز توجه کافی نشده است و اگر حاکمیت اتکای کافی به بخش خصوصی 
داشته باشد و مسیر درست را از طریق این بخش طی کند، ما می توانیم این حرکت را 
ادامه دهیم و در انتها به خودکفایی الزم برسیم.عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشور ، گفت: اکنون که در عصر اطالعات به سر می بریم، مفهوم خودکفایی بدان 
معناست که قدرت کافی در فضای فناوری و ایجاد محتوای کافی داشته باشیم که این امر 
با تعبیر سنتی که همه چیز باید توسط  خودمان ساخته شود، در تضاد است.وی در پایان 
تاکید کرد: اینکه ما به جای استفاده از سرویس گوگل از جویشگر بومی استفاده کنیم تمام 
ماجرا نیست، بلکه باید در این مسیر ناشناخته به داده و محتوای بومی اتکا کنیم، زیرا تولید 

محتوا و حاکمیت داده بومی، در انتهای این مسیر خودکفایی خواهد بود.

فرزانه احمدی منش
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 به عنوان سـوال نخسـت توضیحی پیرامون پلتفـرم BTM و نحوه ارتباط 
کانال های فیزیکی بانک با کانال های مجازی از طریق این پلتفرم را بفرمایید.

ــک کانال ارتباطی  ــعب خــود از طریق ی ــا با راه اندازی ش ــروع بانکداری، بانک ه با ش
)Single Channel( به خدمت رسانی می پرداختند و بعدتر تعداد کانال های خدمت، 
ــد و  ــتگاه های بانکی و موبایل و اینترنت، متنوع تر )Multi Channel( ش با آمدن دس
ــازی خدمات در کلیه کانال های ارائه سرویس )Cross Channel(، اتصال  با یکسان س

خدمات در کانال های مختلف )Omni Channel( محقق گردید.
ــمند براي کلیه پایانه های بانکی می باشد که از طریق  BTM راهکاری یکپارچه و هوش
مکانیزم های تجربه بهم پیوسته و تعامل با کاربر، تجربه جزیره  ای مشتریان را به یک تجربه 

واحد و خوشایند تبدیل می نماید.
ــازي و فیزیکي و  ــان بین کلیه کانال   هاي مج ــه هویت واحد و تجربه کاربري یکس ارائ
 BTM سرویس دهي همراه با هوشمندسازي تعامل با مشتریان از ویژگی های بارز پلتفرم

بعنوان کانال فراگیر )Omni Channel( می باشد.
  وب بیـس نمودن کانال های فیزیکی بانک چه امکانی را برای سـرویس های 

جدید بانکی فراهم نموده است؟
ــدن کانال های فیزیکی، مزیت های عملکردی و غیرعملکردی زیادی را به  تحت وب ش
ارمغان آورد. در دسترس تر بودن بیشتر توسعه دهندگان وب، توسعه آسانتر و سریعتر، یکبار 
نویسی ویجت های خدمت و تجربه کاربری مشابه برای کلیه کانال ها از مهمترین مزایای 
این امر می باشد. اما مهترین ویژگی، کاهش هزینه های نگهداری و بروزرسانی است؛ چرا که 
با چند کلید در مرکز شما می توانید قابلیت های جدید را براحتی در کلیه پایانه های بانکی 

سطح کشور بروز رسانی نمایید.
  مزایای پلتفرم BTM به سایر پلتفرم های مشابه سایر بانک ها در چیست و 
پیرامون رابط کاربری نابینایان و مزیتی که این پلتفرم فراهم آورده است، توضیح 

بفرمایید.
BTM راهکاری جامع برای مدیریت پایانه های بانکی می باشد، بدین معنی که شامل برنامه 
پرستاری دستگاه، مانیتورینگ بر روی دستگاه، سامانه پایش و راهبری پایانه ها )رهسام(، 
سوئیچ تعامل پذیری با ویژگی کانال فراگیر )Omni Channel( و سامانه های جانبی 
کنترل عملکرد می باشد. یکی از امتیازهای بارز این محصول، قابلیت شخصی سازی خدمات 
توسط کاربر می باشد. کاربر با مراجعه به دستگاه و یا از طریق کانال های دیگر بانک همانند 
همراه بانک و موبایل بانک می تواند یه سری ویژگی ها، همانند انتخاب تم روز/شب، سرویس 
مورد عالقه، دریافت یا عدم دریافت رسید، نوع دسترس پذیری، نوع زبان و مبالغ پیش 

زیر 
ذره بین

BTM پایانه های فراهوشمند ملی

مهدی بایندور کارشناس ارشد فناوری اطالعات از دانشگاه امیرکبیر)پلی تکنیک تهران( است. بایندور دارای سابقه  15 ساله  مدیریت پروژه های سامانه های بانکی و پرداخت 
بوده و اکنون بیش از چهار سال است که مسئولیت مدیریت ارشد کارت و پرداخت شرکت داده ورزی سداد را بر عهده دارد. در این مطلب با مهدی بایندور، مدیر پروژه 

BTM  شرکت داده ورزی سداد به گفت وگو پرداختیم که مشروح آن به شرح ذیل است:

فرض تراکنش را برای خود در پروفایل کاربری شخصی سازی نماید.
یکی دیگر از ویژگی های بارز این محصول، هوشمندسازی تعامل مشتری با خودپرداز در 
قالب تحلیل رفتار مشتری می باشد. بعنوان نمونه اگر فردی چند بار فقط از دستگاه، پول 
نقد بگیرد، دفعه بعد بطور اتوماتیک به صفحه برداشت وجه هدایت می شود و مبلغ برداشت 

نیز پر می شود.
در بحث ارائه خدمت به نابینایان، با شخصی سازی توسط کاربر و یا شناسایی مشتری در 
سامانه مشتریان بانک )CIF(، دستگاه بطور اتوماتیک صدای راهنما را فعال می نماید و با 
ارائه میانبرهایی برای خدمات اصلی )دریافت موجودی، برداشت وجه و کارت به کارت( بر 
روی دستگاه کاربر نابینا، دیگر نیازی نیست که صفحات را برای دریافت خدمت طی نماید 
و صرفا با استفاده از صفحه کلید و وارد کردن اعداد میانبر خدمت و مبالغ مدنظر می تواند 

نسبت به دریافت درخواست خود اقدام نماید.

 از آنجـا کـه یکـی از نکات مهـم در ارائه خدمـات وب بیـس، حفظ امنیت 
سرویس هاست و این نکته در حوزه بانکی اهمیتی دو چندان پیدا می کند، لطفا 
بفرمایید که برای حفظ و ارتقای امنیت این سیستم چه دستورالعمل هایی را رعایت 

کرده اید؟
مسلما بحث امنیت در پایانه های بانکی، بخصوص خودپرداز و خودگردان که دارای صندوق 
ــت، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در محصول خودپرداز هوشمند ملی  ــکناس اس اس
BTM، از امنیت چند الیه ای برای برقراری ارتباطات داخلی و بیرونی نرم افزار استفاده 
کردیم.  پروتکل امن اختصاصی، رمزنگاری نرم افزاری با کلیدهای دوطرفه و بهره مندی 
از سخت افزارهای رمز نگاری و بهره مندی از مکانیزم توکنیزیشن مشابه EMV از جمله 

این موارد است.

 در آخر اگر نکته و پیشنهاد و یا درخواستی از مقامات بانکی دارید بفرمایید.
قبل از تحریم های چند سال اخیر کشور، تعامالت خوبی با شرکت Backbase هلند و 
BPC روسیه برای عرضه این محصول بعنوان راهکار اتصال بین کانال های ارائه خدمت 

مجازی و فیزیکی حتی در سطح جهانی داشتیم.
اما با شروع تحریم ها و عدم تمایل همکاری شرکت های حوزه مالی و پرداخت بین المللی با 
شرکت های ایرانی، در بحث توسعه محصول مشترک و همچنین صادرات محصوالت بومی 
به دیگر کشورها، عمال همکاری ها متوقف گردید. ان شااهلل در آینده بتوانیم با اتصال به 

شبکه بانکی و پرداخت بین المللی، در سطح جهانی محصوالت بومی را ارائه نماییم.

فائزه پیرمحمدی
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سیر تحول سـرپناه طبیعت ساخته تا شهر دانش بنیان در ایران

مهندس زهرا بختیاري
فعال کارآفریني و نوآوري  و عضو کمیسیون 
ظرفیت سازی اتحادیه صادرکنندگان صنعت 

مخابرات ایران

خارج از
گود

از 2500 میلیون سال گذشته و پیدایش و حضور انسان در سرزمین ایران و زندگی طبیعت ساخته ایرانیان در غارها از 60 هزار سال پیش تا کنون، سیر زندگی انسان 
بسیار مورد توجه بوده است؛ لذا از افتخارات ایران و ایرانی، بناهای ماندگار، خالقیت ها و نوآوری در سرزمین همیشه سرافراز ایران، از خانه های دوطبقه 10 هزار 

سال پیش ایران که موجب تحسین سراسر گیتي بوده است، تا کنون تحقیقات متنوعی انجام شده است.

شــهر دانش بنیان از مفاهیم جدید در 
حوزه مدیریت شهری است که رویکردی 
توســعـه ای دارد و هــدف نهایــی اش 
دســتیابی به توســعه شــهری پایدار و 
پیشرفت اقتصادی است. به باور بسیاری 
از کارشناسان، یکی از فاکتورهای مؤثر 
در موقعیت این شهرها، تقویت سرمایه 
اجتماعی و گسترش سطح مشارکت فعال 

شهروندان در توسعه شهر است.

یکی از راه های بهــره گیری از فناوری 
در شهرها، شرکت های دانش بنیان و 
گروه های نوآور است و نکته اینجاست 
که این شرکت ها غالبا توسط گروه های 
جوان و نخبه تاسیس و اداره می شوند 
و اگر مدیریت شهری به آنها توجه جدی 
داشته و بستر الزم جهت فعالیت آنها 
را ایجاد نماید ما شاهد حل بسیاری از 

معضالت شهری خواهیم بود.

در حــال حاضــر ایــران 32 میلیــون 
جوان بین 20 تا 40 سال و 5 میلیون 
دانشــجو دارد و یکــی از بزرگتریــن 
کشورهای تولیدکننده مهندس بعد از 
چین، روســیه و هند است و با تالشی 
کــه برای تحقق اقتصــاد دانش بنیان 
در کشورصورت گرفته است، درآمد 
نفتــی از کل درآمد ایــران به کمتر از 

15 درصد رسیده است.

انقالب کشاورزی و صنعتی با تغییر نیازها و شیوه زندگی انسان، خانه و محل زندگی 
ــروع  او را تغییر داده و انتظارات جدید و متفاوتی از آن را به وجود آوردند. امروز با ش
انقالب دیجیتالی، موج عظیمی از تحول، جریان یافته است که در مسیر خود خانه و 
مسکن انسان ها را نیز دچار تغییر و دگرگونی می کند. آنچه که در این سرآغاز تحول 
ــکن کشورمان و ارایه  ــعی بر شناخت نوع و حوزه تغییرات الگوی مس ــت س مهم اس
رهنمودها و الگوهای مناسب برای مواجهه با این دگرگونی است تا پیش از رویارویی 

با این تحول عظیم، آمادگی الزم برای تغییر به وجود آید.
ــته در حال  ــبت به گذش ــرعت باالتری نس موتور تغییر و تحول در دنیای امروز با س
حرکت است و زندگی انسان ها به تبع شرایط پیش آمده دچار تغییرات زیادی شده به 
گونه ای که رکن اصلی چرخه حیات یعنی انسان ها سوار بر این موتور تغییر و تحول 

نیز سبب ساز دگرگونی های زیستی بسیاری شده اند.
شاید بتوان ادعا کرد یکی از تغییراتی که دنیای امروز با آن مواجه است رشد روز افزون 
ــهرها و جمعیت شهر نشینی است که به تبع این افزایش، شهرها را با چالش ها و  ش
موضوعات خاصی مواجه کرده است. مهم ترین مسائل پیش روی شهرها به خصوص 
ــورهای درحال توسعه را می توان به بخش هایی چون وجود مکانیسم سنتی  در کش
ــهرها، هزینه های  ــوآوری و فناوری در اداره ش ــهری، بها ندادن به ن ــت ش در مدیری
تحمیلی بسیار و نیز ساختار غیر چابک مدیریت شهری و هم چنین نبود آموزش های 

شهروندی هدفمند تقسیم کرد.
با توسعه فناوری های جدید امروزه با تحوالتی در فضای شهری روبرو شده ایم که پیش 
ــهرها را به سمت شهر  ــهر رخ نمی داد. برای مثال خدمات الکترونیک ش از این در ش
الکترونیک پیش می برند. انقالب صنعتی در دو قرن پیش و همزمان با تولدش باعث 
شد که همه شهرها خود را به تکنولوژی های نوظهور مجهز کردند. مدرنیسم در حالی 
به ما ضربه زد که زیرساخت های مورد نیاز آن در شهرهای ما ایجاد نشده  بود. هنوز 

اندیشه های اجتماعی را آماده ورود و هجوم بزرگ تکنولوژی نکرده  بودیم.
 برای همین مدرنیسم هنگام ورود نه تنها به ما کمکی برای رشد نکرد بلکه باعث شد 
آنچه که از قبل به عنوان سرمایه تاریخی و میراث داشتیم پاک کردیم و کنار گذاشتیم. 

در حال حاضر ایران 32 میلیون جوان بین 20 تا 40 سال و 5 میلیون دانشجو دارد و 
یکی از بزرگترین کشورهای تولیدکننده مهندس بعد از چین، روسیه و هند است و با 
تالشی که برای تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشورصورت گرفته است، درآمد نفتی 

از کل درآمد ایران به کمتر از 15 درصد رسیده است.
ــاختمان و انرژی جهت  رکود حاصل از کووید19 نقطه عطف بزرگی برای صنعت س

رسیدن به تغییرات در رقابت جهانی به جای ایجاد توسعه جدید می باشد.
گفتنی است رفع دغدغه های شهری راهکارهای خاصی را می طلبد. مدل موفق شهرها 
ــد فناوری و  در دنیا، این نتیجه را حاصل می کند که یکی از راهکارهای موجود، رش
نیز استفاده از تکنولوژی در اداره شهرها است؛ چرا که سبک زندگی افراد به خصوص 
جوانان هر جامعه ای مبتنی بر فن آوری های روز دنیا شده است و شهرهایی با داشتن 
جمعیتی جوان و پویا در عصر فناوری و ارتباطات باید در صدد تغییرات مفیدی در 

ارائه خدمات هوشمند و دانش بنیان باشند.
باید گفت یکی از راه های بهره گیری از فناوری در شهرها، شرکت های دانش بنیان و 
گروه های نوآور است و نکته اینجاست که این شرکت ها غالبا توسط گروه های جوان 
ــوند و اگر مدیریت شهری به آنها توجه جدی داشته و  ــیس و اداره می ش و نخبه تاس
بستر الزم جهت فعالیت آنها را ایجاد نماید ما شاهد حل بسیاری از معضالت شهری 

خواهیم بود.
ــت که رویکردی  ــهری اس ــهر دانش بنیان از مفاهیم جدید در حوزه مدیریت ش ش
ــهری پایدار و پیشرفت  ــتیابی به توسعه ش ــعـه ای دارد و هدف نهایی اش دس توس
ــت. به باور بسیاری از کارشناسان، یکی از فاکتورهای مؤثر در موقعیت  اقتصادی اس
این شهرها، تقویت سرمایه اجتماعی و گسترش سطح مشارکت فعال شهروندان در 
توسعه شهر است. سرمایه اجتماعی سبب جابه جایی منابع بالقوه سرمایه و کاهش 

فاصله میان جنبه های جامعه شناختی و اقتصادی می شود.
 اهمیت این بحث زمانی دوچندان می شود که با توجه به سابقه تمدنی کشور ایران، 
به رغم کمبود سرمایه های فیزیکی، از سطح انباشت سرمایه اجتماعی درخور توجهی 

بهره مند است.
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ایستگاه بعدی ایرانسل، نسل 5.5 تلفن همراه است

گزارش
ماه

ــبکه تلفن همراه ایرانسل، با حضور  ــت خبری پانزدهمین سالروز راه اندازی ش نشس
ــی از معاونان و مدیران  ــی آرند مدیرعامل و جمع ــانه، دکتر بیژن عباس اصحاب رس
ایرانسل در ساختمان مرکزی ایرانسل برگزار شد. با توجه به لزوم رعایت فاصله گذاری 
ــانه به صورت آنالین و از طریق پلتفرم داناپالس ایرانسل، در  اجتماعی، اصحاب رس
ــم شرکت کردند و جمع محدودی از خبرنگاران نیز، با رعایت پروتکل های  این مراس

بهداشتی، به صورت حضوری در این مراسم حاضر شدند.
ــل با بیان اینکه ایرانسل یکی از موفق ترین  ــم، مدیرعامل ایرانس در ابتدای این مراس
سرمایه گذاری های خارجی-داخلی انجام شده در ایران بوده است، تأکید کرد: حاصل 

این انحصارشکنی، تبدیل یک عرصه بدون رقابت، به عرصه رقابتی بوده است.
عباسی آرند افزود: اکنون ما می توانیم به وضوح، نتیجه این رقابت را در ارائه خدمات 
مختلف به مشترکانمان ببینیم و وجود ایرانسل باعث شده تا سایر رقبا نیز خدمات 
ــده که سطح کیفی ارائه خدمات، بهبود  بهتری ارائه کنند و ماحصل آن هم، این ش

یافته است.
وی تصریح کرد: اگر این سرمایه گذاری انجام نشده بود، در دوران همه گیری کرونا، با 
وجود افزایش شدید و انفجاری تقاضا، شاید ارائه خدماتی که توسط بخش ارتباطات 

و فناوری اطالعات انجام شد، امکان پذیر نمی بود.
ــرم هیأت مدیره،  ــهامداران، اعضای محت ــی س ــزود: از تمام ــل اف مدیرعامل ایرانس
ــل در دوره های گذشته و فعلی که باعث  ــرمایه گذاران، مدیران و کارکنان ایرانس س
شدند این اپراتور بتواند این طور موفق در عرصه ICT   ایفای نقش کند، ممنونم و 
جا دارد از تمامی افرادی که در این عرصه کمک کردند، همچنین از رقبا، که همگی 

باعث پیشرفت ایرانسل شدند، تشکر کنم.

ــت و به دنبال ورود ایرانسل، به نسل 5.5  ــش تلفن همراه نیز در دست انجام اس و ش
ــتیم. هر چند ورود به نسل جدید، نیاز به سرمایه گذاری جدی دارد  تلفن همراه هس
ــهرداری ها، کمک کنند تا  ــت که هم دولت و هم نهادهای عمومی مانند ش و نیاز اس

بتوانیم چالش های موجود در این حوزه را پشت سر بگذاریم.
ــی زارع پور، وزیر جدید ارتباطات  ــی آرند همچنین ضمن تبریک به دکتر عیس عباس
ــل برای ایفای نقش های  و فناوری اطالعات و آرزوی توفیق برای وی، آمادگی ایرانس
اپراتوری در حوزه های دولت الکترونیک و هوشمندسازی و کمک به دولت در تحقق 

تحول دیجیتال را اعالم کرد. 
ــای جدی برای فعالیت در حوزه ICT، افزایش  ــه، با بیان وجود چالش ه وی در ادام
ــرخ ارز و تحریم های ظالمانه را از جمله این چالش ها عنوان کرد و افزود: در داخل  ن
هم مواردی مانند کمبود فرکانس و… وجود دارد که با توجه به پیگیری های انجام 
ــده با دولت و مجلس، سعی داریم تا حد امکان، بتوانیم محدودیت های داخلی را  ش
ــته باشیم.مدیرعامل ایرانسل  کمتر کنیم و امید به رفع تحریم های خارجی نیز داش
تأکید کرد: مقام معظم رهبری در زمینه فضای مجازی، فرمایشات گهربار متعددی 
دارند؛ هم از بابت قوت و بهبود و هم بابت تسلط بر این فضا که ما هم در راستای این 

فرمایشات، فعالیت می کنیم.

  ایرانسل؛ رکورددار پوشش اینترنت پرسرعت همراه روستایی
مدیرعامل ایرانسل در ادامه سخنان خود، گزارشی از دستاوردها و فعالیت های ایرانسل 
طی یک سال گذشته به حاضران ارائه کرد و با اشاره به توسعه پوشش شبکه ایرانسل 
ــور، تحت پوشش شبکه  ــور، گفت: هم اکنون بیش از 90 درصد جمعیت کش در کش
ــل سه و چهار ایرانسل هستند و بیش از 730هزار مشترک در کشور، از خدمات  نس

اینترنت پرسرعت ثابت )TD-LTE( ایرانسل استفاده می کنند.
ــط ایرانسل، به عنوان اپراتور  ــعه پوشش اینترنت پرسرعت روستایی توس وی به توس
ــکاری وزارت  ــان اینکه هم اکنون با هم ــاره کرد و با بی ــورددار در این زمینه اش رک
ــتا در کشور، تحت پوشش شبکه ایرانسل هستند  ارتباطات، نزدیک به 33هزار روس
ــامل بیش از 14 میلیون نفر جمعیت روستایی است، تأکید کرد: بر اساس  و این، ش
گزارش های وزارت ارتباطات، ایرانسل بیشترین پوشش نسل سه و چهار روستایی را 
در مقایسه با سایر اپراتورها دارد و طی یک سال اخیر، نزدیک به 4000 روستا، تحت 

پوشش 4G ایرانسل قرار گرفته اند.

  16.8 پتابایت؛ رکورد مصرف روزانه دیتا
ــد حجم مصرف دیتا در شبکه ایرانسل و  ــی آرند در ادامه، با اشاره به روند رش عباس
ثبت رکورد 16.8 پتابایت برای مصرف روزانه دیتا در شبکه این اپراتور، این آمار را در 

مقایسه با اپراتورهای منطقه و جهان، قابل توجه دانست.
ــاره به نمودار رشد مصرف روزانه دیتا، از ابتدای راه اندازی اینترنت پهن باند  وی با اش
ــرانه  ــد س ــل در مهر 1393 تا 20 مهر 1400، اعالم کرد: طی این مدت، رش ایرانس
دیتای همراه مشترکان ایرانسل 40 برابر، رشد ترافیک روزانه دیتای همراه 509 برابر، 

 
وی با بیان اینکه رویکرد ایرانسل طی این سال ها، کاهش فاصله سطح ارائه فناوری در 
کشور با تکنولوژی جهانی بوده و ایرانسل همواره تالش کرده تا جدیدترین فناوری ها 
را به مشترکان خود عرضه کند، گفت: هم اکنون نسل پنج تلفن همراه در کشور توسط 
ایرانسل در حال پیاده سازی است و مطالعه بر روی نسل های بعدی، مانند نسل 5.5 

هم اکنون نســل پنج تلفن همراه در کشــور 
توسط ایرانســل در حال پیاده سازی است و 
مطالعه بر روی نســل های بعدی، مانند نسل 
5.5 و شــش تلفن همراه نیز در دست انجام 

است.
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ــرعت تجربه شده توسط مشترکان 118  کاهش ضریب تأخیر 20 برابر و افزایش س
برابر بوده است.

مدیرعامل ایرانسل، همچنین با ارائه گزارشی از افزایش سرعت و کاهش ضریب تأخیر 
ــبکه ایرانسل، بر اساس داده های نرم افزار Speedtest Ookla، گفت: سرعت  در ش
متوسط کل شبکه ایرانسل، حدود 40 مگابیت بر ثانیه است و هم از نظر سرعت و هم 

از نظر تأخیر، وضعیت بهتری نسبت به سایر اپراتورها دارد.
ــازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی  ــاس گزارش س وی همچنین گفت: بر اس
ــل توانسته است سهم 43.01 درصدی از بازار تلفن همراه ایران  )رگوالتوری(، ایرانس

را به دست آورد.

  درآمد 556هزار میلیارد ریالی دولت از ایرانسل
ــم، با بیان اینکه طی 15 سال گذشته، ایرانسل  ــی آرند، همچنین در این مراس عباس
ــته است، گفت: درآمدهای  ــتقیم به دولت داش 454هزار میلیارد ریال پرداخت مس
ــتقیم و غیرمستقیم دولت از ایرانسل نیز از آغاز تا کنون، 556هزار میلیارد ریال  مس

بوده است.

  مودم بومی و سیم کارت بومی با حمایت ایرانسل تولید شده است
مدیرعامل ایرانسل با بیان اینکه رویکرد ما، توجه به بومی سازی است، گفت: ایرانسل با 
راه اندازی مجموعه ایرانسل لبز در سال 1398 که شامل مرکز تحقیق و توسعه، مرکز 
ــازی نرم افزارها  ــت، در زمینه بومی س نوآوری، آکادمی و مرکز تعمیرات تخصصی اس
ــخت افزارها و حمایت از استارتاپ ها، تربیت افراد متخصص و نیز رفع وابستگی  و س
ــای نرم افزاری، آموزش های  ــور، ارائه خدمات تحول آفرین و پلتفرم ه به خارج از کش
ــل،  ــبکه ارتباطی ایرانس تخصصی و نوآورانه و نیز تعمیرات تخصصی ماژول های ش

اقدامات شایان توجهی انجام می دهد.
ــل همچنین در زمینه بومی سازی، موفق به تولید مودم بومی و نیز  وی افزود: ایرانس

بومی سازی سیستم عامل سیم کارت، با همکاری شرکای تجاری خود شده است.

  جایگاه ویژه مسؤولیت اجتماعی در ایرانسل
ــؤولیت اجتماعی، احداث و  ــاره به اقدامات ایرانسل در زمینه مس ــی آرند با اش عباس
ــال 1398، درختکاری و کمک  ــازی مدارس در مناطق آسیب دیده از سیل س بازس
به کاهش ردپای کربن، اهدای بسته های اینترنت رایگان به اقشار مختلف در دوران 
ــیوع بیماری کرونا، راه اندازی نخستین مرکز ارتباط با مشتریان ویژه ناشنوایان با  ش
هدف تالش برای پاسخگویی بهتر به اقشار توانیاب، حمایت از شرکت های دانش بنیان 
ــب وکارهای نوپا و… را از مهمترین اقدامات انجام شده توسط ایرانسل در این  و کس

زمینه برشمرد.

  نقش ایرانسل در شبکه ملی اطالعات
در ادامه این مراسم، نقش ایرانسل در شبکه ملی اطالعات، در سه بخش زیرساخت، 
ــریح و گزارشی در این زمینه به حاضران  ــت بوم دیجیتال تش تحول دیجیتال و زیس

ارائه شد.

عباسی آرند با بیان اینکه در راستای توسعه و آماده سازی الیه هسته شبکه، ظرفیت 
ــان کرد: هم اکنون  را افزایش داده و آمادگی پذیرش فناوری 5G را داریم، خاطرنش
ــایت 5G ایجاد کند. در عین حال، در  ــور، س ــل می تواند در هر محلی از کش ایرانس
راستای توسعه الیه انتقال شبکه نیز، 1000 سایت ایرانسل به شبکه فیبرنوری متصل 
شده اند و برای تجهیز به شبکه 5G، حدود 20 درصد خطوط مایکرویو ایرانسل ارتقا 
یافته است. در الیه دسترسی نیز، 90 درصد سایت های رادیویی به روزرسانی شده اند.
ــل برای 5G فراهم است، گفت: هم اکنون 30 درصد  ــتر ایرانس وی با بیان اینکه بس
تجهیزات سخت افزاری شبکه ایرانسل، قابلیت ورود به 5G را دارند و در صورتی که 
باند فرکانسی مناسب به ما تخصیص یابد، می توانیم این تجهیزات را راه اندازی کنیم.

ــل 5 روی شبکه  ــی نس ــل با بیان اینکه هم اکنون 400 هزار گوش مدیرعامل ایرانس
ــنس  ــات را دارند، ادامه داد: الیس ــت و قابلیت دریافت این خدم ــل فعال اس ایرانس
ــتیبانی می کنند به دلیل موضوعات  ــی های آمریکایی و کره ای که از 5G پش گوش
ناشی از تحریم، در کشور فعال نیست و تنها گوشی های چینی که از 5G پشتیبانی 

می کنند، در ایران قابلیت استفاده دارند.
ــل اول مرداد ماه سال  ــاره به اینکه در راستای توسعه 5G، ایرانس ــی آرند با اش عباس
گذشته، اولین سایت را راه اندازی کرد و هم اکنون نیز هفت سایت تجاری مجهز به 
فناوری 5G را در اختیار دارد، گفت: طبق یک مدل تجاری دارای توجیه اقتصادی، 

می توانیم 5G را توسعه دهیم.
وی از طرح توسعه 650 کیلومتر فیبرنوری در آینده نزدیک خبر داد و افزود: با توجه 
ــاختی در دسترسی به شبکه فیبر، ایرانسل 1700 کیلومتر  به محدودیت های زیرس
فیبرنوری را در شبکه خود توسعه داده و در آینده نیز 650 کیلومتر به این رقم افزوده 
ــود. در جهت توسعه مراکز داده نیز، ایرانسل در هشت شهر کشور دیتاسنتر با  می ش

ظرفیت  1487 رک دارد.
ــته، بزرگترین مرکز داده را در جنوب غرب تهران  راه اندازی  ــال گذش از جمله در س
ــه ماه آینده نیز، سه مرکز داده جدید به ظرفیت 240 رک در شهرهای  کرده و تا س
کرج، مشهد و اصفهان افتتاح می شود تا مجموع ظرفیت مراکز داده ایرانسل به بیش 
ــد. روی ظرفیت این مراکز داده، زیرساخت ابری ایرانسل را فراهم  از 1700 رک برس
ــگر، حافظه مجازی و شبکه سازی سرورهای  کرده ایم که قابلیت های مختلف پردازش

مجازی برای خدمت رسانی به سازمان های متقاضی را دارد.
 

سرعت متوسط کل شبکه ایرانسل، حدود 40 
مگابیت بر ثانیه است و هم از نظر سرعت و 
هم از نظر تأخیر، وضعیت بهتری نســبت به 

سایر اپراتورها دارد.

  برنامه های ایرانسل برای تحول دیجیتال
مدیرعامل ایرانسل با اشاره به سرفصل تحول دیجیتال و اقداماتی که ایرانسل مطابق با 
شعار تحول دیجیتال و توسعه اقتصاد دیجیتالی انجام داده و برنامه هایی که در دستور 
ــه الیه هسته اصلی و زیرساخت ICT کشور،  کار دارد، گفت: اقتصاد دیجیتال در س
ــب وکارهای صنعتی و الکترونیکی پیگیری می شود. بررسی  خدمات پلتفرمی و کس
ــور نیز نشان می دهد که بخشی از فرآیند، در  روند فناوری تحول دیجیتال در کش
ــکل گیری است که فناوری هایی  ــت و بخش هایی نیز در مرحله ش مرحله بلوغ اس
ــکل گیری ظرفیت های موجود، کمک  ــد 5G و هوش مصنوعی می تواند به ش مانن

کند.
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وی گفت: ما تحقق تحول دیجیتال را در دو بخش داخل و خارج از ایرانسل دنبال 
ــازی همه پروژه های داخلی  ــه نحوی که برای مثال، در بحث شفاف س می کنیم. ب
ــت که در  ــال« را فعال کردیم و جهت گیری ما این اس ــرکت، »دفترکار دیجیت ش
راستای اینکه اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران هستیم، تمامی فرآیندها را 

بدون کاغذ و دیجیتالی کنیم تا الگویی برای سایر کسب و کارها باشیم.

  معرفی چهار محصول جدید ایرانسل
ــل، شامل »پلتفرم مدیریت  ــم، چهار محصول و خدمت جدید ایرانس در این مراس
ــرکای تجاری«، »پلتفرم آواتار«، »پلتفرم مدیریت ارتباط با مشتریان  دیجیتالی ش

در فضای مجازی« و خدمت »احراز هویت دیجیتال« معرفی شدند.
ــن بولوردی معاون فنی و مهندسی ایرانسل نیز با  ــم، دکتر حس در ادامه این مراس
اشاره به مدل مفهومی ای که ایرانسل برای توسعه تحول دیجیتال دنبال می کند و 
در ارائه خدمات به چهار رکن کارکنان، مشترکان، شرکای تجاری و پیمانکاران این 
شرکت دنبال می شود، توضیح داد: ایرانسل برای تحول دیجیتال در حوزه کارکنان، 
ــهیل در فعالیت  ــعه داده و با ایجاد ارزش افزوده، باعث تس پلتفرم بیگ دیتا را توس
کارکنان، پیاده سازی دفتر کار دیجیتال و اپلیکیشن های درون سازمانی شده است.

ــرکای تجاری می دهد  ــتریان و ش در حوزه تحقق دیجیتال، در خدماتی که به مش
ــمند کاال در شبکه،  ــتقیم محصوالت، کنترل و ردیابی هوش نیز، خدمت خرید مس
ــت و کنترل پروژه را  ــدگان، فرایند تدارکات و فرایند پرداخ ــال یکپارچه نماین پرت
ــت و امروز نیز »پلتفرم مدیریت دیجیتالی شرکای تجاری«  ــازی کرده اس پیاده س
ــت. با وجود این پلتفرم، از مراحل ابتدایی ارائه  ــتا رونمایی شده اس در همین راس
ــخگویی، به صورت  ــبورد مدیریتی و فرآیند پاس محصول تا فرآیندهای مالی، داش
یکپارچه و دیجیتال، بر روی سیستم قابل دریافت خواهد بود و روند ارائه محصوالت 

را ساده تر می کند.
 

کردیم و هم اکنون، زیرساخت ذخیره سازی برای همه سازمان ها وجود دارد.
وی به »واکه«، سیستم بی سیم امن ایرانسل، به عنوان راهکاری ایده آل برای ایجاد 
ــرعت، امنیت و  ــازمانی با ویژگی هایی همچون س فضای دیجیتال در ارتباطات س
پایداری اشاره کرد و گفت: با این رویکرد و در چارچوب طرح جامع تحول دیجیتال، 
ــرکت ایریسا  ــایت 5G را در مجتمع فوالد مبارکه اصفهان با همکاری ش اولین س
ــتفاده از هوش مصنوعی در فرآیندهای این مجتمع، به زودی  ایجاد کردیم و با اس

شاهد ایجاد زیرساخت کارخانه متصل در این مجموعه خواهیم بود.

وی به توسعه و تکمیل سامانه فروش دیجیتال، توسعه خدمات پس از فروش، ایجاد 
چت بات، مدیریت اشتراکی مشتریان و پلتفرم خدمات پس از فروش ویژه نابینایان، 
به عنوان اقدامات انجام شده در تحول دیجیتال الیه مشترکان اشاره کرد و گفت: 
امروز »پلتفرم دستیار دیجیتال آواتار« و نیز »پلتفرم مدیریت ارتباط با مشتریان در 

فضای مجازی« نیز در همین راستا رونمایی می شود.
ــم، همچنین مهندس محسن یوسف پور مدیرکل راهکارهای سازمانی  در این مراس
ایرانسل نیز به بررسی خدمت راهکارهای ابری ایرانسل برای ارائه خدمات سازمانی 
ــازمانی این  ــل در ارائه خدمات س ــی ایرانس پرداخت و با بیان اینکه راهبرد اساس
ــازمان های  ــت که از همه ابزارهای دیجیتال و فرصت ها برای ارائه راهکار به س اس
متقاضی استفاده کرده و خدمات ارائه دهیم، افزود: همه پلتفرم ها در سبد خدمات 
ایرانسل برای سفارشی سازی راهکارهای سازمانی مورد استفاده قرار می گیرند و از 
ــل را آغاز  ــت 1400، ما بهره برداری تجاری از راهکارهای ابری ایرانس 25 اردیبهش

راه اندازی »ایرانســل لبز«، »شبکه آموزش 
مجــازی داناپــالس«، »یلوهــاب« و تبدیــل 
اپلیکیشــن »ایرانســل من« به یک ســوپر 
اپلیکیشن که 240میلیون تراکنش در سال 
دارد، از جملــه اقدامــات برای شــکل گیری 

زیست بوم دیجیتال ایرانسل بوده است.

 
به گفته یوسف پور، سبد محصوالت تحول دیجیتال ایرانسل با رویکرد راهبردی در 
ــمند و دیجیتالی شدن فرآیندها آماده شده است که با همکاری  تحقق دولت هوش

بخش های خصوصی، دولتی و حاکمیتی تکمیل می شود.
وی یکی دیگر از محصوالت ایرانسل در جهت تحول دیجیتال سازمانی را راه اندازی 
پلتفرم »یلوهاب« ایرانسل برای تبادل APIهای تأمین کنندگان و توسعه دهندگان 
ــت بوم تحول دیجیتال ایرانسل از هسته  خدمات دیجیتال عنوان کرد و گفت: زیس

اولیه تا خدمات، به چابکی تحول دیجیتال در کشور می انجامد.
مهندس باقر صمدی معاون دیجیتال ایرانسل نیز در این مراسم، با اشاره به خدمات 
ــال گذشته در راستای زیست بوم تحول دیجیتال  دیجیتالی که این اپراتور طی س
ــد، افزود: راه اندازی  ــت بوم خدمات ارائه کن ــه کرد تا به همه بازیگران این زیس ارائ
ــل لبز«، »شبکه آموزش مجازی داناپالس«، »یلوهاب« و تبدیل اپلیکیشن  »ایرانس
ــوپر اپلیکیشن که 240میلیون تراکنش در سال دارد، از  »ایرانسل من« به یک س

جمله اقدامات برای شکل گیری زیست بوم دیجیتال ایرانسل بوده است.
ــل من، دارای بیش از 30 خدمت متنوع است  ــوپر اپلیکیشن ایرانس  وی گفت: س
ــش میلیون بازدید ماهانه و  ــه میلیون کاربر یکتای ماهانه و ش و دارای بیش از س
ــبکه آموزش مجازی داناپالس نیز، امکان  ــت. ش ــد فصلی 200 درصد اس نرخ رش
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ــن را دارد و تنها پلتفرم  ــر و نیز دوره های آموزش آفالی ــط کارب ایجاد دوره ها توس
یک پارچه آموزشی محسوب می شــود که بیش از 900هزار مشترک از آن استفاده 

می کنند.
ــن تقوی مدیرکل پلتفرم های دیجیتال ایرانسل نیز  در این مراسم، مهندس محس
ــال )Irancell Connect(« که رونمایی  ــت دیجیت ــاره خدمت »احراز هوی درب
ــامانه ثبت  ــرای یک بار، اطالعات ورود کاربران را در س ــد، گفت: این خدمت، ب ش
ــترک  کرده و با تأکید بر حفظ حریم خصوصی، از این اطالعات به عنوان ID مش
ــتفاده می کند. این خدمت می تواند زیرساختی برای زیست بوم تحول دیجیتال  اس
ــکالت قانونی، تأیید  ــاب و مش ــا ویژگی هایی همچون جلوگیری از تصاحب حس ب
شماره موبایل و احراز هویت هوشمند باشد. مکانیزم احراز هویت مبتنی بر امضای 
ــد در فضای دولت  ــود، می توان ــیم کارت فعال ش دیجیتال، در صورتی که روی س

الکترونیک، خدمت امضای اسناد را اجرایی کند.
 

فرمت »احــراز هویت دیجیتــال« می تواند 
زیرساختی برای زیســت بوم تحول دیجیتال 
با ویژگی هایی همچــون جلوگیری از تصاحب 
حساب و مشکالت قانونی، تأیید شماره موبایل 

و احراز هویت هوشمند باشد.

  پاسخ مدیرعامل ایرانسل به پرسش های خبرنگاران
ــم، دکتر بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل، به همراه  در بخش پایانی این مراس
ــل،  ــازمانی ایرانس ــط عمومی و ارتباطات س ــکری مدیرکل رواب ــعید عس دکتر س
ــورت حضوری و برخی  ــش های خبرنگاران بودند که برخی به ص ــخگوی پرس پاس
ــامانه داناپالس ایرانسل، پرسش های خود  دیگر نیز به صورت آنالین و از طریق س

را مطرح کردند.

ــم، مهندس محمدعلی مقدم معاون ارتباط با مشتریان ایرانسل  در ادامه این مراس
نیز با اشاره به راه اندازی »پلتفرم آواتار« تأکید کرد: با توجه به سرعت افزایش دیتا و 
درخواست خدمات پس از فروش، این پلتفرم را با بهره گیری از هوش مصنوعی، در 
ــد خدمات پس از فروش برنامه ریزی کردیم و قصدمان این بوده که راهکاری  فرآین

بومی برای این بخش ارائه کنیم.
ــتریان، در کنار نیروی  ــتراتژی روابط با مش وی افزود: »آواتار« به منظور بهبود اس
ــود که به درخواست های مردمِی بیشتری پاسخ داده  ــانی ایرانسل، باعث می ش انس
ــتفاده از هوش  ــتریان، با اس ــود و مدیریت تماس ورودی با مرکز ارتباط با مش ش

مصنوعی، امکان پذیر شود.

 
ــؤال خبرنگاران در  ــش و پاسخ، در پاسخ به س ــل در بخش پرس مدیرعامل ایرانس
ــت از حقوق کاربران  ــالمی با عنوان طرح حمای ــورای اس خصوص طرح مجلس ش
ــوم به طرح صیانت( گفت: نمایندگان محترم مجلس شورای  فضای مجازی )موس
اسالمی، از سر دغدغه این موضوع را طرح کرده اند و همان طور که اعالم شده، طرح 
فعلی یک طرح اولیه است و کمیسیون مربوطه، در حال بررسی و تکمیل آن است. 

الزم است، نکات مثبت آن تقویت و نکات منفی احتمالی بازنگری شود.
ــت،  ــب وکارهای داخلی اس وی افزود: آن بخش از طرح که به دنبال حمایت از کس
مفید و الزم است و به نظر بنده، تجربه اسنپ در این زمینه، نمونه مناسبی است. 
اسنپ شرکتی است که پلتفرم و نرم افزار آن در داخل کشور طراحی شده و در حال 
حاضر، تعداد زیادی از جوانان ایرانی را در بخش توسعه محصول و نرم افزار، جذب 
کرده و تبدیل به پلتفرمی شده است که در سراسر ایران، مورد استقبال قرار گرفته 

و نقش مهمی را در زندگی و کسب وکار روزمره مردم ایفا می کند.
ــورس اعالم کرد:  ــل به ب ــوص آخرین وضعیت ورود ایرانس ــن در خص وی همچنی
ــهامداران ایرانسل، با ورود ایرانسل و یا سهامدار ایرانی ایرانسل به  هیأت مدیره و س

بورس، موافقت کرده اند و ما در حال بررسی شرایط برای تحقق این امر هستیم.
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لزوم حضور کمیته سنا به عنوان بازوی مشورتی وزارتخانه های ارتباطات و صمت

مهندس صابر فیضی، عضو هیات مدیره و رییس کمیسیون اپراتورهای پروانه ارتباطات ثابت 
اتحادیه صادرکنندگان مخابرات ایران به سواالت خبرنگار ما پاسخ داده است که مشروح 

آن به شرح ذیل است:

  برنامه های دولت سیزدهم و تمرکز بر توسعه و تکمیل شبکه ملی اطالعات 
را بـر ارتقای جایگاه بین المللی صنعت فنـاوری اطالعات تا چه میزان موثر 

می دانید؟
ــات و فناوری اطالعات به عنوان نماینده دولت  ــم برنامه هایی که وزارت ارتباط امیدواری
ــیزدهم در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ارایه داده است که در خصوص تکمیل  س
شبکه ملی اطالعات و ارتقای 30 رتبه ای جایگاه ایران در حوزه دولت الکترونیک است، 
ــود. طبیعتا در صورت ارتقای 30 رتبه ای ایران در دولت الکترونیک که جزو  محقق ش
ــاهد بهبود سایر شاخص ها و از جمله  ــت، ما ش وعــده ها و برنامه های وزیر محترم اس
شاخص آمادگی شبکه ای و همینطور شاخص توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات خواهیم 
بود. ما هم اکنون از لحاظ کمیت خدمات الکترونیکی در رتبه 80 و از لحاظ کیفیت در 
رتبه 118 از بین 193 کشور در دنیا قرار گرفته ایم و طبیعتا ارتقای 30 رتبه ای ، زمینه ساز 

ارتقای جایگاه بین المللی صنعت فناوری اطالعات کشورمان خواهد بود.

  چه برنامه ای می توان برای شـبکه ملی اطالعات طی چهار سـال آینده 
متصور شد؟

ــبکه ملی اطالعات مشخص شده است. در بعد  این موضوع در طرح کالن و معماری ش
ــور در خصوص اینترنت ، همان  ــم انداز ما در داخل کش کیفیت می توان گفت که چش
طرح کالن و معماری شبکه ملی اطالعات است که مصوبه شورای عالی فضای مجازی 
هم می باشد و تا سال 1404 به نظر می رسد که به میزان 10 درصد کاربران را در شبکه  

5G خواهیم داشت.
تکنولوژی 5G یک تکنولوژی جدید است و برنامه هایی که در سطح جهان در این خصوص 
ــه 34 تا 35 درصد  ــال 2025 جمعیت کاربران 5G در دنیا را ب ــده تا س پیش بینی ش
خواهدرساند. برخی از متخصصان حوزه های فناوری اطالعات و ارتباطات در دنیا  اعتقاد 
دارند که نسل ششم نیز در حال رونمایی است و تحوالت بزرگ در دنیا الزام می کند که 

عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان مخابرات ایران، می گوید: حضور یک یا چند تشکل به صورت مستقل در فرایندهای برنامه ریزی و قرار گرفتن در کانون قدرت، 
مفسده برانگیز است، لذا کمیته سنا می تواند ضمن در نظر گرفتن منافع ملی و با اخذ مواضع صحیح و در نظر داشتن منافع تمامی شرکت ها اعم از تولیدکننده مبتنی بر 
تحقیق و توسعه و پیمانکاران و واردکنندگان، به عنوان بازوی مشورتی وزارت ارتباطات در حوزه شبکه ملی اطالعات و بازوی مشورتی وزارت صمت در حوزه های مرتبط با 

اکوسیستم فناوری اطالعات و ارتباطات حضور فعالی داشته باشد.

طرح کالن و معماری شبکه ملی اطالعات که همان مصوبه شورای عالی فضای مجازی هم 
می باشد را با قدرت هر چه تمام تر اجرایی و  پیاده سازی کنیم.

  به نظر شما نقش تشکل ها در شبکه ملی اطالعات چه می تواند باشد و چه 
تشکل هایی می توانند در شکل گیری و پیشبرد شبکه ملی اطالعات نقش به 

سزایی را ایفا کنند؟
طبیعتا حضور یک یا چند تشکل به صورت مستقل در فرایندهای برنامه ریزی و قرار گرفتن 
در کانون قدرت و تصمیم گیری شبکه ملی اطالعات مفسده برانگیز است و همان طور که 
در سال های پیش و در دولت دهم و یازدهم دیدیم چه در ستاد وجوه اداره شده و چه در 
سایر بخش های دیگر برخی از وزارت خانه ها، قرار گرفتن برخی افراد در حلقه قدرت و 
ارتباطات، ماهیت رانت پیدا کرد. به اعتقاد من برای جلوگیری از این معضل بزرگ که پیش 
بینی می کنیم که در دولت سیزدهم نیز این موضوع در بخش هایی از وزارت ارتباطات 
دنبال شود، حضور کمیته سنا به عنوان بازوی مشورتی وزارت ارتباطات می تواند جلوی هر 

گونه شائبه ای را در این میان از بین ببرد.
ــکیل کمیته سنا پس از جلسات مختلف و نزدیک کردن نگرش و اهداف هر یک از  تش
ــازمان نظام صنفی، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه  سه مجموعه صنفی س
صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، گام مهمی در هم افزایی تشکل ها و نهایتاً به دست 
آوردن جامعیت و قدرت بیشتر برای دفاع از منافع قریب به 20 هزار شرکت در خانواده 
بزرگ ICT  کشور و کسب منافع مشترک بود که  همان طور که در سال گذشته مالحظه 
کردید یکی از آنها ویرایش و اخذ »بخشنامه تعدیل« از سازمان برنامه و بودجه در سال 

99 است که اتفاق افتاد.
 تمرکز سازمان نظام صنفی بر تجمیع حجم بزرگی از شرکت های حوزه ICT و جمع 
آوری نقطه نظرات آنها در کمیته های مختلف و اقدامات صنفی، تمرکز عمده سندیکا بر 
ــت از تولید داخل و تمرکز عمده اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران بر  حمای
صادرات و حمایت از مشاورین و پیمانکاران و اپراتورها شامل شرکت های EPC و FCP و 
غیره بوده و در زمان تشکیل کمیته سنا جلسات متعددی تشکیل شد و هر سه مجموعه به 
نقطه نظرات و دیدگاه های مشترکی از حوزه های مختلف و سرفصل های مورد نظر رسیدند 

که در دستور کار قرار گرفته است.

تشکیل کمیته ســنا پس از جلسات مختلف 
و نزدیــک کردن نگــرش و اهــداف هر یک 
از ســه مجموعه صنفی سازمان نظام صنفی، 
ســندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه 
صادرکننــدگان صنعت مخابــرات ایران، گام 
مهمــی در هــم افزایی تشــکل ها و نهایتاً به 
دســت آوردن جامعیت و قدرت بیشتر برای 
دفاع از منافع قریب به 20 هزار شــرکت در 
خانــواده بزرگ ICT  کشــور و کســب منافع 

مشترک بود.
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در حال حاضر نیز برای انتخابات اخیر سازمان نظام صنفی و تغییرات به وجود آمده در 
ترکیب هیات مدیره آن منتظر معرفی نمایندگان جدید برای حضور در جلسات می باشیم 
و امیدوار هستیم که حمایت از تولید داخل و در کنار آن حمایت از سایر اجزای اکوسیستم 
حوزه فناوری اطالعات که طبعاً همواره از اهداف کمیته سنا بوده و بارها در جلسات عنوان 
شده است مدنظر قرار گیرد. چراکه این کمیته نماینده شایسته بخش خصوصی است و بر 
خالف مواضع و بخشنامه های حمایتی وزرا و مدیران وزارتخانه های مختلف در سنوات 
ــعاری بوده است، تمایل دارد که جریان  ــته که نوعاً برخورد کامال دولتی و بعضاً ش گذش
ــدی هدایت کند تا فارغ از گرایش  ــیری پویا و رو به رش حمایت از تولید داخل را در مس
دولت های مختلف و برخوردهای سیاسی آنها، روندی واقعی در راستای حمایت از تولید را 

طی برنامه های میان مدت و بلند مدت استمرار بخشد.

کنند. به اعتقاد من حضور کمیته سنا می تواند جلوی رانت و همچنین ویژه خواری را 
گرفته و ما را به عدالت در رعایت حقوق همه  اعضای خانواده بزرگ فناوری اطالعات و 

ارتباطات، نزدیک تر کند.

  آیا به غیر از وزارت ارتباطات ، حضور کمیته سـنا را در سایـــر وزارت 
خـانه ها هم ضروری می دانید؟

بله حتما، با توجه به مشکالت پدید آمده در وزارت صمت در دولت پیشین، برای حمایت 
از تولید داخل و برخورد دلسوزانه و به ظاهر حمایتی و در برخی موارد غیر اصولی چه در 
برخورد با واردات برخی کاالها که دارای نمونه مشابه داخلی می باشد و چه جلوگیری از 
واردات برخی از تجهیزات فاقد مشابه داخلی. به عنوان مثال ، جلوگیری از واردات سوئیچ 
و روتر گاهی می بینیم که یا ثبت سفارش بی مورد صادر شده و یا گاهی می بینیم که از 
ثبت سفارش اقالم وارداتی شرکت های مطرح این حوزه که در مناقصات بزرگ برگزار شده 
توسط شرکت مخابرات، اپراتورها، شرکت های زیرساخت، بانکی و غیره که فاقد نمونه مشابه 

داخلی بوده است و برنده شده اند، جلوگیری به عمل آمده است.
ــت کمیته سنا به عنوان بازوی مشورتی وزارت صمت قرار گیرد.  به اعتقاد من می بایس
امروز دیگر واژه ای تنها به نام مخابرات وجود ندارد که فقط حضور تشکل های صرفا حوزه 
مخابرات و از جمله این اتحادیه را در فرایندهای مشورتی حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 
اجبار کند.همینطور در خصوص حوزه های مرتبط با رایانه نیز  این امر صدق می کند. با 
گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات، همگرایی منطقی و عقالیی در حوزه های مخابرات 
و فناوری اطالعات و ارتباطات شکل گرفته و اتفاق افتاده است و  امروز ما با واژه بزرگی به 
نام فناوری اطالعات و ارتباطات روبرو هستیم که به نظر می رسد کمیته سنا چه با ترکیب 
موجود و چه با ترکیب دیگری برای حضور در کانون های تصمیم گیری و تصمیم سازی 
انتخاب درستی باشد و بتواند در مسوولیت پذیری این حوزه، به نحو احسن انجام وظیفه 
کند.من معتقد هستم که کمیته سنا می تواند ضمن در نظر گرفتن منافع ملی و با اخذ 
مواضع صحیح و در نظر داشتن منافع تمامی شرکت ها اعم از تولید کننده مبتنی بر تحقیق 
و توسعه و پیمانکاران و واردکنندگان، نسبت به مشورت با وزارت صمت در هر حوزه ای 

مرتبط با اکوسیستم فناوری اطالعات و ارتباطات حضور فعالی را داشته باشد.
این کمیته عالوه بر ایفای نقش کارشناسی و مشورتی برای وزارت صمت برای ایجاد تعادل 
و حمایت سازنده از ذینفعان مختلف، می تواند در مباحث کالن پیاده سازی تحول دیجیتال 
و طبعاً اقتصاد دیجیتال، پیشنهاد دهنده راهکارهای کالن و دقیق به دولت جدید باشد و 
همچنین در کمیته های کارشناسی همچون تنظیم اصول همکاری 25 ساله ایران با چین، 

حضور پررنگ و موثری داشته باشد.

بنابر این کامال مشخص است که اگر به غیر از کمیته سنا بخواهیم اصرار به حضور یک 
تشکل یا اشخاص خاصی در کمیته های مرتبط با وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات و 
حتی شبکه ملی اطالعات به عنوان نماینده یا نمایندگان بخش خصوصی کنیم، همان 
ــال مطرح کردند،  ــهریور امس ــوری که رییس جمهور نیز در بیانات خود که در 8 ش ط
ویژه خواری کرده ایم. رییس جمهور محترم فرمودند که مکمل اجرای عدالت، مبارزه با 
فساد و بسترهای فساد زا است و اعضای دولت برای اینکه ساختارهای فساد زا را از بین 
ببرند باید بازنگاهی در مجموعه های خود انجام دهند و طبیعتا یکی از این موارد، اصالح 
ساختارهای فساد آفرین و قطع کردن دست های پنهان رانت و فساد است که باید اقدام 

 کمیته سنا می تواند ضمن 
در نظر گرفتن منافع ملی و 
با اخذ مواضع صحیح و در 
نظر داشتن منافع تمامی 
شرکت ها اعم از تولید 
کننده مبتنی بر تحقیق 

و توسعه و پیمانکاران و 
واردکنندگان، نسبت به 
مشورت با وزارت صمت 
در هر حوزه ای مرتبط 
با اکوسیستم فناوری 

اطالعات و ارتباطات حضور 
فعالی را داشته باشد.
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Financial Support to Continue for Provincial Startups, Tech Firms

Zanjan Univ. Opens Tech Center

Tehran Discussing Reinforcement of Technological Ties with Tashkent

With the assistance of the Vice-Presidential Office for 
Science and Technology, the University of Zanjan has 
established an innovation center specializing in mineral, 
chemical, metal, food and agricultural industries.

Following the lead of Tehran and other Iranian 
metropolises, Zanjan, the center of the namesake 
province, has established a technology center to boost 
its startup ecosystem.
During the event, the University of Zanjan inaugurated a 
growth-cum-innovation complex on its premises.
Ali Sepehri, the university’s head of public relations, said 
the center is a joint project launched by the provincial 
office of Resistance Economy Headquarters – a 
government body that directly reports to the president 
– and the Vice-Presidential Office for Science and 
Technology, with a budget of 10 billion rials ($36,100).
«The technology center spans 10 hectares and includes 
eight -124square-meter and four smaller workshops. 
Offices, storage rooms, restaurants and other amenities 
are available in all workshop sections,» he explained.

Iran is in talks with Uzbekistan to strengthen bilateral 
technological ties through the establishment of 
joint technology centers, transfer of knowledge and 
experience, and the dispatch of knowledge-based 
companies to the target country.
To strengthen technological ties with regional 
countries, Iran has launched talks with Uzbekistan 
about establishing a science and technology center in 
Tashkent, the country’s capital city.
Officials from the state-backed Iran National Innovation 
Fund discussed the initiative with Mostafa Goudarzi, 
Iran’s commercial counselor in Tashkent, during an 
online meeting, Inif.ir reported. 
According to Marzieh Shavardi, the head of INIF’s 
Empowerment Office, Iran intends to expand 
tech activities in the target country in the areas of 
health, advanced materials, herbal medicine and 
telecommunication infrastructure.

«A tech center in Tashkent can serve as a shared 
workspace for the two countries’ tech teams and 
companies, as well as a permanent fair for introducing 
Iranian innovative products to the regional market,» she 
explained.

Government officials have rolled out financial aid for tech 
firms and startups in Golestan, Kerman, Semnan and 
Lorestan provinces to accelerate the growth of their local 
technology ecosystems.

Government officials have proclaimed the startup 
ecosystem Iran’s future business, as it is capable of 
reducing the country’s reliance on the sale of natural 
resources.
Loan and aid packages have been rolled out by state 
agencies over the years to help the sector.
According to IRIB News, financial aid has been recently 
granted to entrepreneurs in Golestan Province’s Science 
and Technology Park. Mehdi Ghaffari, the park’s director, 
said the park has been granted 300 billion rials ($1 million) 
by the Vice Presidential Office for Science and Technology 
and its subsidiary Iran National Innovation Fund. 
“The financial aid will be used to provide low-interest loans 
to small tech companies. The amount of state budget 
allocation to the park did not reach 90 billion rials ($325,000) 
last year and it was only 35 billion rials ($126,000) in 2017,” 
he added.
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Four Technological Projects Set for Launch in Golestan

100% villages in Iran to have access to Internet next year

H1 Mobile Penetration Exceeds 156%

The Iranian ICT minister said that «Currently, about 80% 
of the country’s villages are connected to high-speed 
Internet and the remaining villages located in remote 
areas will have access by the Iranian year 1401.
Eissa Zarepour, Minister of Communications and 
Information Technology made the remarks in the 
northeastern city of Mashhad to inaugurate the Science 
and Technology Park in the city.
«Currently, about 80% of the country’s villages are 
connected to high-speed Internet and the remaining 
villages located in remote areas will have access 
according to our planning by the Iranian year 21) 1401 
March 23-2022).»

To give impetus to the local technology ecosystem in 
the northeastern province of Golestan, four tech centers 
will be inaugurated.
Iran’s Vice Presidential Office for Science and Technology 
is to inaugurate four tech projects in the northeastern 
province of Golestan, the head of the province’s tech 
park said.
Mehdi Ghaffari added that the projects have been 
implemented with an investment of 160 billion rials 
($577,600) by the vice presidential office, which will 
create over 700 jobs in the province.
The most important project is the first phase of an 
innovation factory in the provincial center of Gorgan.
Ghaffari noted that the factory’s preliminary phase is 
spread over 8,000 square meters. 
“Upon its completion, the complex will extend up to 
500,000 sqm and gather a large number of local tech 
teams and startups working on a variety of issues.
The second project coming on stream will be another 
innovation factory in Gonbad-e Kavous county, covering 
an area of 1,200 square meters.

According to Iran’s Communications Regulatory 
Authority, the penetration rate of mobile network in the 
country has reached 156.6% with 133.09 million active 
SIM cards registered by Sept 22.
Mobile network penetration rate in the country reached 
156.64% in the first half of the current fiscal year (March 
-21Sept. 22), according to Iran’s Communications 
Regulatory Authority.
According to a periodic report published on CRA’s 
website, Cra.ir, the total number of active SIM cards in 
the country reached 133.09 million on Sept 22, up 0.96% 
from the first quarter (March -21June 21) figure.
SIM cards are provided by three domestic mobile 
operators, namely Mobile Telecommunications 
Company of Iran (MCI, or Hamrah-e Avval in Persian), 
Irancell and RighTel.
During the period under review, MCI held the lion’s 

share of the market, accounting for 71.26 million SIM 
cards, followed by Irancell with 56.68 million and RighTel 
with 5.14 million.








