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لزوم حفظ منایشگاه تلکام 
به عنوان منایشگاهی ریشه دار

مسیر نادرست برگزاری منایشگاه های
 تلکام و حتی الکامپ

فرامرز رستگار
دبیر و عضو هیات مدیره 

سندیکای صنعت مخابرات ایران 

دکتر اسماعیل ثنائی
نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان 

صنعت مخابرات ایران 

یادداشتسرمقاله
 ماه

ــرکت، نمایشگاه تلکام را  ــرکت مخابرات ایران در دوران دولتی بودن این ش ش
پایه گذاری نمود، ولی پس از خصوصی سازی شرکت مخابرات، وزارت ارتباطات 

و فناوری اطالعات راهبری این نمایشگاه را عهده دار شد.
درسال 1۳۹8، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات پس از انجام تحقیقات میدانی 
که گزارش مکتوب آن هم وجـــود دارد، به این نتیجه رسید که ادامه نمایشگاه 
ــگاه تلکام توجیهـــی  ــه این صورت و حضور زیرمجموعه وزارتخانه در نمایش ب

ندارد و گزینه کنفرانس ظرفیـــت را به جای آن پیشنهـــاد نمود. 
ــرکت مخابرات ایران از حضور در نمایشگاه  ــال گذشته )تلکام۹۹( هم ش در س

تلکام انصراف داد.
ــندیکا و اتحادیه صنعت مخابرات ایران در سال هـــای 1۳۹8 و 1۳۹۹ برای  س
ــدند و تالش بسیار  ــگاه ش ـــــگاه وارد موضــوع نمایش رفع ایرادات این نمایش
ــرکت نمایشگاه هـــای  ــگاه را حفظ و به ش کردند و با راهبـــری خود نمایش
ــالح رویه برگزاری تلکام و تجدیدنظر در انتخاب مجری  بیــن المللی برای اص

تخصصی در حوزه ICT هشدارهـــای الزم را دادنــد.
ــال جـــاری با دوبار تغییر در زمان برگـــزاری تلکام، نهایتــا بــرای بار  در س
ــقــدم برای برگزاری این نمایشگاه شد و  ــوم شرکت مخابـــرات ایران پیش س
ــت نظر تعدادی از اپراتورهـــا و شرکت های  در حد فرصت باقیمانـــده توانس
ــب نمایـــد و در  ــور در تلکام1400 جل ــی را برای حضــ ــدی و خدمات تولیــ
ــــگاه تلکام  امســـال  ــرکت مخابـرات ایـــران، ناجــی نمایش حقیقـــت ش

بود.
در صورتــی که شرکت مخابرات ایران بپذیــرد و راهبری نمایشگاه تلکام ســال 
ــی در رویکردها با توجه به روشهــای  آتی را بر عهده بگیــرد و تغییرات اساس
جدید برگــزاری اینگـــونه رویدادها اتخاذ نمایـــد، می توان شاهـــد ادامــه 
ــر این صورت تلکام از اعتبـــار  ــگاه بود، در غی کار توام با موفقیــت این نمایش

اصلی خود فاصلـــه بیشتری خواهـــد گرفت. 
ــران و اتحادیه  ــرات ای ــت مخابــ ــندیکای صنع ــرایطی قطعا س ــن ش در چنی
صادرکنندگان صنعت مخابرات به عنوان نماینــدگان بخش خصوصی ICT  با 

تدابیر الزم این نقصان را جبران خواهنــد نمود.

ــاوری اطالعات و  ــگاه بین المللی مخابرات، فن ــت و دومین دوره نمایش بیس
ــد  ــفانه کم رونق و ضعیف برگزار ش راه حل های نوآورانه )تلکام 2021( متاس
ــی توان بیان کرد، لیکن قبل از  ــه دالیل مختلفی برای عدم موفقیت آن م ک
ــت فناوری اطالعات و  ــت که با توجه به اهمی ــر این نکته ضروری اس آن ذک
ارتباطات  )ICT( که مخابرات هـــم در دل آن می باشد و رشـــد بسیـــار 
 ,Big data, AI, Blockchain, IoT ــریع آن در حوزه هــای جدیــد س
5G,Cloud، ... و اخیراً Metaverse ، کشور ما یک نمایشگاه در سطح بین 
المللی تمام عیار و ثابت از نقطه نظر زمانی نیاز دارد. در این راستا می توان به 
ــگاه GSM World که تا قبل از کرونا همه ساله در بارسلون برگزار  نمایش
ــد و نمایشگاه GiTex دبی اشاره نمود که جایگاه بین المللی باالیی را  می ش

به دست آورده اند.
ــازی نمایشگاه های تلکام و الکامپ از  یکی از اعتراضات دائمی اینجانب جداس
ــت. با توجه به مطالب فوق الذکر این جداسازی هیچ گونه  یکدیگر بوده و هس
ــگاه  ــدارد؛ ضمـــن آنکه هر نمایش ــب درآمد دوگانه ن ــی غیر از کس توجیه
ــته و همواره سیاست گذاری های بسیار متفاوتی را عرضه  متولی خود را داش

داشته اند.
ــگاه تلکام 2021 امسال دیگر فارغ از هرگونه تعامل با شرکت ها بود و  نمایش
به همین دلیل تعداد شرکت کنندگان بسیار کم و در یک کالم نمایشگاه کم 

فروغی بود.
ــی مشاوران و پیمانکاران  ما در اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندس
ــندیکای  ــتیم تا با همکاری س صنعت مخابرات ایران از ماه ها قبل تالش داش
ــور و پرمحتوا را همانند دوره قبل و بلکه  ــگاهی درخ صنعت مخابرات، نمایش
بسیار پربارتر برگزار نمائیم، اما به دالیل صرفاً اقتصادی و ارتباطی، نمایشگاه 
تلکام امسال به روال سابق خود برگشت و به مجموعه قبلی واگذار شد و دیدیم 

که با توجه به عدم استقبال اکثریت شرکت ها، به چه سرانجامی رسید.
ــار عرضه محصوالت و  ــی امروزه باید در کن ــگاه های تخصص  در واقع نمایش
ــمینارها و کارگاه های  ــتاورد شرکت ها، برنامه هایی بسیار غنی شامل س دس
ــرکت های جدید استارآپ  ــند، مجموعه ای را به ش ــته باش تخصصی را داش

اختصاص داده و حتی می بایست ابعاد جدیدی را به آن بیافزایند.
اگر به صنعت معظــم ICT بنگریـــم، دو بعــد بسیـــار اساسی را مشاهـده 

می کنیم:
)ICT Industry( ICT صنعت •

)ICT in Industry(  در صنعت  ICT •
در اکثر نمایشگاه های فعلی در ایران، تمرکز حول موضوع اول است؛ در حالی 

که سر فصل دوم بسیار وسیع تر، گسترده تر و مهم تر می باشد. 
ــگاه بارسلون قبل از کرونا  ــرکت های حاضر در آخرین نمایش اگر نگاهی به ش
بیاندازیم، تعداد زیادی از شرکت های خودروساز مطرح جهــانی در محورهـای 
ــرکت داشتنــد و یا  ــین هــای خــودران ش Connected Car  و یا ماش
ــکی، صنعت، کشاورزی، حمل  ــالـن های بسیاری بر کاربرد ICT در پزش س
ــه عنوان یک  ــع ICT در آن صنایع ب ــت؛ در واق ــل و ... اختصاص داش و نق

Enabler  ایفای نقش می کند.
 امیدوارم یک بار برای همیشه از چرخه تلکام و الکامپ امروزی بیرون آمده و 
 ICT «و » ICT نمایشگاهی با ابعاد بین المللی در هر دو سر فصل »صنعت

در صنعت« برگزار نماییم. 
در آن صورت پیشنهاد می گردد که ترکیبی از اتحادیه صادرکنندگان خدمات 
فنی و مهندسی مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران )مپتا(، سندیکای 
صنعت مخابرات ایران و سازمان نظام صنفی رایانه ای که اکثریت شرکت های 

این حوزه را در بر می گیرند متولی دور اول آن باشند. 
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باید زمینه مشارکت حداکثری بازیگران اصلی صنعت فاوا در نمایشگاه تلکام سال آتی را فراهم کنیم

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری اطالعات و راه حل های نو آورانه )ایران تلکام 1400( ،  امسال برخالف دوره های گذشته بدون مراسم افتتاحیه رسمی 
و سخنرانی مقامات مسوول آغاز به کار کرد و تشکل های اصلی برگزار کننده نمایشگاه تلکام همچون سندیکا و اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران و اکثر 

شرکت های عضو این تشکل ها در این نمایشگاه حضور نداشتند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در حالی که برگزاری نمایشگاه تلکام امسال را ضعیف و در شان صنعت و خانواده بزرگ مخابرات کشور نمی داند، تاکید 
دارد که برای برگزاری هر چه موثرتر نمایشگاه تلکام سال آتی باید از هم اکنون با تشکیل شورای سیاستگذاری نمایشگاه تلکام و با حمایت وزارت ارتباطات و با راهبری 

سندیکا و اتحادیه، زمینه مشارکت حداکثری بازیگران اصلی صنعت فاوا در این رویداد بزرگ مهیا شود.

مونا ارشادی فر

ــتد بشر دارد و تاریخ اولین  ــگاه ها، قدمتی برابر  با تاریخ بازرگانی و داد و س تاریخ نمایش
بازارهای مکاره به 6000 سال پیش بر می گردد. فنیقی ها به عنوان بزرگترین بازرگانان زمان 
خود نخستین نمایشگاه ها را به سبک سنتی در 2800 سال پیش از میالد برپا می کردند. 
در سال 18۳0 اولین نمایشگاه بین المللی در شهر پاریس برگزار شد و کشورهای مختلف 

جهان در آن شرکت کردند.
دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه همه جانبه در صنایع مختلف کشور، نیازمند 
ــعه اقتصادی است. در شرایط کنونی کشور که  ــب و موفق توس پیروی از الگوهای مناس
ارزش ریال در مقابل سایر ارزها به شدت پایین آمده است نیاز به تعامل و تجارت خارجی 
بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است و در این زمینه استراتژی هایی که 
بتواند به توسعه صادرات غیرنفتی کمک نماید باید مدنظر و حمایت حاکمیت، دولتمردان، 

سیاستگذاران و فعاالن اقتصادی قرار گیرد.
در همین راستا و با محوریت نمایشگاه تلکام در گفت وگوی ویژه شماره 76 )دی ماه 1400( 
ــر داوود ادیب، رییس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی  ــل چهارم با دکت ماهنامه نس
مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران به گفت وگو نشستیم که مشروح 

این گفت وگو به شرح ذیل است:

  نظرتان در خصوص نحوه برگزاری نمایشگاه های داخلی و علی الخصوص 
نمایشگاه تلکام این دوره چیست؟

ــان صنعت و خانواده بزرگ  ــال ضعیف برگزار شد و در ش ــفانه نمایشگاه امس متاس
ــگاه هم تاکید بر این  ــود. همان طور که پیش از برگزاری نمایش ــور نب مخابرات کش
موضوع داشتیم که نمایشگاه در دنیای امروز یکی از ابزارهای مهم برای رونق بخشیدن 
ــورهای توسعه یافته با تغییر نگاه از  ــتند که در کش به صادرات کاالها و خدمات هس
ــبک های جدید و مبتنی بر فناوری های نوین،  ــنتی به س ــبک نمایشگاه های س س
ــگاه های بین المللی افزوده گردیده و شاهد  روز به روز بر کیفیت و محتواهای نمایش
نوآوری های قابل توجهی در این گونه نمایشگاه ها هستیم. متاسفانه صنعت نمایشگاه 
ــته و در طول سالیان اخیر، شاهد سنتی ترین  ــور ما پیشرفت چندانی نداش در کش
سبک اجرای نمایشگاه ها که غالبا بدون حضور شرکت های خارجی و یا حتی مهمان 

خارجی است، بوده ایم.

برای رسیدن به یک نمایشگاه مطلوب، باید چه اقداماتی را انجام دهیم؟
امروزه صنعت نمایشگاهی طیف وسیعی از مخاطبان و ذینفعان را در بر می گیرد که هر 
یک دارای اهداف و انگیزه های خاص خود هستند و تحقق اهداف حضور و مشارکت هر 
یک از این ذینفعان معموال از مهمترین چالش های برگزارکنندگان و از آن باالتر، متولیان 
نمایشگاه ها است که جهت حصول این امر در شرایطی که صنعت نمایشگاهی متحول 
شده و نسل جدیدی از نمایشگاه ها را تجربه می کند، در صورتی که نتوانیم از نمونه های 
موفق در دنیا الگوبرداری کنیم و نتوانیم از روش های علمی و تجربه های جهانی استفاده 
کنیم و در  نهایت نتوانیم از  هم اندیشی و هم فکری تشکل های مرتبط بهره گیری کنیم، 
موفقیتی را در برگزاری این گونه نمایشگاه ها نخواهیم داشت، همان طور که در این دوره 

از نمایشگاه تلکام شاهد این موضوع بودیم. 
برای برگزاری یک نمایشگاه که با مدل های روز دنیا  همراه باشد نیازمند تحولی بزرگ 
و مستمر در عرصه تمامی فعالیت های نمایشگاهی هستیم که بتوانیم انتظارات ذینفعان، 
مشتمل بر  گروه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، ارتقاء دانش تخصصی و آگاهی دهی 
ــازمان ها و افراد مرتبط، ایجاد جذابیت و  به مدیران و تصمیم گیران، جلب حمایت س
اثربخشی برای دست اندرکاران و مجریان و بازدیدکنندگان و شرکت های تولیدی و یا 

خدماتی را فراهم سازیم.

در عصر حاضر می بینیم که  صنعت نمایشگاهی مدل های جدیدی را تجربه می کند و با 
سرعت در حال توسعه و تحول است. کشورهای بسیاری وارد مدل های جدید در برگزاری 
رویدادها و نمایشگاه های بین المللی شده اند و اقدام به برگزاری نمایشگاه های متفاوت 
کرده اند. امروزه ، نمایشگاه ها از مدل درآمدزایی برای برخی از مجریان نمایشگاهی و یا 
کسب و کارهای محیطی آن که هیچ دغدغه ای جز  دغدغه بنگاه های خود ندارند خارج 
شده و با یک سری نظام های پیچیده حاکمیتی و سیاسی که منافع ملی کشورها را دنبال 
می کند همراه بوده است که نمونه های متفاوت آن را در سراسر جهان و  اخیرا نمونه آن 

را در کشور امارات با نام اکسپو مشاهده می نماییم.

  آیا برای استانداردسازی نمایشگاه های بین المللی، نظارت ملموسی از 
سوی نهادهای بین المللی صورت می گیرد؟

بله، طبیعتا نظارتی وجود دارد، ولیکن اینکه این نظارت به صورت فیزیکی است یا گرفتن 
یک سری اطالعات مرتبط با برگزاری نمایشگاه، پاسخی است که مسووالن نمایشگاه ها 
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کنکاش

شبانه روزی مهندس رستگار دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران 
غیر قابل توصیف می باشد.

8 - حضور غالب اپراتورهای ارتباطی کشور، پیام رسان ها و شرکت های صاحب فناوری.
 

  در بیس�تمین نمایشگاه تلکام پالس س�ال 1398 همچنین شاهد برپایی 
کارگاه های آموزشی تخصصی بودیم:

 روز اول نمایشگاه؛
• کارگاه GAMIFICAYION یا تعریف بازی انگاری،

ــایی و اندازه گیری پارامترهای شبکه سلوالر جایگزین  • کارگاه سامانه پالریس )شناس
، )TEMS محصول

• کارگاه شبکه دسترسی رادیویی مبتنی بر استاندارد نسل پنجم مخابراتی،
،TOP- TALK کارگاه سامانه ارتباطات بی سیم •

باید ارایه نمایند. آن چیزی که مشخص است این است که جهت رسیدن به یک سری 
از استانداردهای بین المللی، همفکری نمایشگاه های بین المللی فعال مانند پاریس، وین، 
بروکسل، الیپزیک، میالن، والنسیا و کلن، فرانکفورت، در سال 1۹25 اتحادیه نمایشگاه های 
ــتای بهبود کیفیت برگزاری  ــن المللی )UFI( به وجود آمده که این اتحادیه در راس بی
نمایشگاه ها با استانداردهای جدید، برگزاری کارگاه های تخصصی حین نمایشگاه، میزهای 
گفتگو، تدوین مقررات و روشهای برگزاری نمایشگاه ، برگزاری دوره های آموزشی، برگزاری 
ــگاه و در نهایت سازماندهی و هماهنگی بین اعضای خود فعالیت می کند و این  نمایش
اتحادیه از کمیته های مختلفی تشکیل شده و هر یک از اعضای آن که کشورهای مختلف 
عضو هستند با حصول شرایطی می توانند به عضویت و ریاست کمیته های تخصصی این 

اتحادیه، انتخاب شوند.
 

  برای رسیدن به این استانداردها چه باید کرد؟
طبیعتا برای رسیدن به این استانداردها راه دشواری را پیش رو نداریم. در بیستمین دوره از 
برگزاری نمایشگاه تلکام با عنوان تلکام پالس ما شاهد چنین سبکی از برگزاری نمایشگاه ها 
بودیم و اگر به حافظه تاریخی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مراجعه نماییم، در 
ــیو خبرگزاری ها، تصاویر زیبایی از همکاری سندیکا و اتحادیه  خبرهای موجود در آرش
صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران را می بینیم که سبک جدیدی از برگزاری نمایشگاه ها 
را رونمایی کردند و برای اولین بار راهبری نمایشگاه تلکام را عهده دار و نمایشگاهی در شان 
خانواده بزرگ فناوری اطالعات و ارتباطات را تقدیم غرفه داران و بازدید کنندگان نمودند.

در این نمایشگاه شاهد اتفاقات بزرگی بودیم که عبارت بودند از:
 ،5G، IoT، Block Chain ــی در حوزه های 1-  برگزاری بیش از  22 کارگاه آموزش

،ICT ارتباطات بی سیم و راه حل های جدید حوزه ،SDN ،هوش مصنوعی
ــتمل بر نشست IEEE ایران بخش صنعت و  2 - برگزاری همایش های تخصصی مش

نشست فرصت های حضور در بازارهای چین،
۳ - تبادل تفاهمنامه های مهم در حوزه های مهم زیرساختی، بین کارفرمایان و شرکت های 
ــات وزارت صنعت و وزارت  تولیدی )میز تعمیق تولید صنعت مخابرات( با حضور مقام
ارتباطات؛ در این مراسم که در محل سالن همایش خلیج فارس نمایشگاه های بین المللی 
تهران و با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت وقت و جمعی از مدیران صنایع و اپراتورهای 
مخابراتی برگزار گردید، تفاهم نامه های مهمی بین صنایع داخلی و اپراتورها به منظور 

جایگزینی محصوالت خارجی با محصوالت ساخت داخل منعقد شد،
ــکل ها و  ــازمان ها، تش ــالن مجزا با حضور س 4 - برگزاری میزهای گفت وگو در یک س
ــرکت های صندوق نوآوری و شکوفایی با چهار میز تخصصی، انجمن رمز ایران، بانک  ش
توسعه صادرات، سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی،  شرکت ارتباطات زیرساخت، 
انستیتو ایزایران، شبکه علمی کشور، شاتل موبایل، ایرانسل، آسیاتک، صندوق ایرانیان، 

آزمایشگاه صا افتا،
ــرکت کنندگان در کارگاه های آموزشی طی  5 - اعطای  بیش از 600 گواهینامه به ش

چهار روز،
6-  حضور صندوق های حمایتی بزرگ کشور شامل صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق 

حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته،
7-  رونمایی از 68 دستاورد شامل ۳2 نرم افزار و ۳6 سخت افزار که در این امر زحمات 

 روز دوم نمایشگاه؛
، NB IoT کارگاه ماژول •

• پنل IEEE ایران شاخه صنعت،
، SDN CONTROLLERS کارگاه رویکردهای نوین در کنترل و مدیریت شبکه •

• کارگاه 
• کارگاه IoT صنعتی،

 روز سوم نمایشگاه؛
• کارگاه تاریخچه ای از هوش مصنوعی و بالک چین و جهش به سمت انقالب صنعتی 

پنجم،
• کارگاه تاثیر هوش مصنوعی در استراتژی خدمات مشتریان،

• کارگاه کاربرد هوش مصنوعی در پردازش متن و مراکز تماس،
• کارگاه بالک چین و صنعت مخابرات ایران،

• کارگاه رمز ارزها و بازارهای مالی جهان با رویکرد شبکه بالک چین،

متاسفانه صنعت نمایشگاه در کشور ما پیشرفت 
چندانی نداشته و در طول سالیان اخیر، شاهد 
سنتی ترین سبک اجرای نمایشگاه ها که غالبا 
بدون حضور شرکت های خارجی و یا حتی مهمان 

خارجی است، بوده ایم.

، THE ROAD OF 5G MOBILE COMMUNICATION
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 روز چهارم نمایشگاه؛
، IBWS  FARAZ NETWORK & CONVERGE  کارگاه •

، BABOK – V3 کارگاه  تجزیه و تحلیل کسب و کار با استفاده از استاندارد •
 HIGH QUALITY MANUFACTURING FOR WORLD – CLASS COMPANIES کارگاه •

و بررسی شرکت های بزرگ بین المللی مخابراتی،
 ،ICT کارگاه جایگاه مشاورین فناوری اطالعات در صنعت •

• کارگاه نسل جدید سیستم های پیجینگ یا فراخوان تحت شبکه،

ــه تفاهم نامه مهم بین اتحادیه صادرکنندگان صنعت   ــگاه همچنین س در این نمایش
مخابرات ایران و سه مجموعه  خارجی به شرح ذیل انجام شد:

1- تفاهم نامه با هلدینگ Alliance global system در راستای صادرات،
2- تفاهم نامه با VEA Switzerland در راستای همکاری های متقابل و صادرات،

۳- تفاهم نامه سه جانبه با کمپانی خارجی EXHICON  در راستای صادرات،

   امروزه در نمایش�گاه های خارج از کش�ور از چه فناوری هایی استفاده 
می شود؟

طبیعتا سبک نمایشگاه ها در کشورهای توسعه یافته با آنچه که ما در نمایشگاه هایمان 
شاهد هستیم کامال متفاوت است. امروزه دیگر نمایشگاه ها عرصه حضور یک سری 
ــفنجی و کاله  ــادی برای گرفتن هدیه و لوازم تبلیغاتی و نمایش باب اس ــردم ع از م
ــرعت در تغییر فناوری هیچ موقع سریع تر از  ــت. در طول تاریخ بشر، س قرمزی نیس
ــت و امروزه می بینیم که رشد فناوری در بخش های بزرگی از  حال حاضر نبوده اس
صنایع، از تابع حسابی به تابع هندسی تبدیل شده است. آشکار است که این موضوع 
ــگاهی نیز اتفاق افتاده است و نمایشگاه ها را از یک پدیده فیزیکی  در صنعت نمایش
ــیع تر و در قالب پدیده  فیزیکی - مجازی و با فناوری های  محض به مفهومی وس
نوین مبتنی بر هوش مصنوعی و  VR تبدیل کرده است. در سال های اخیر این تغییر 
ــگاه ها را در نمایشگاه های بین المللی از جمله نمایشگاه  ــبک برگزاری نمایش در س
ــگاه بین المللی واقعیت افزوده  IAAPA، نمایشگاه  بین المللی  WAVE، نمایش
NEC ،  نمایشگاه VRLA، نمایشگاه واقعیت مجازی میامی و نمایشگاه سیلیکون 
ولِی می بینیم. این تغییر نگاه از پلت فرم های صرفا فیزیکی به مجازی، تاکید جدیدی 
بر لزوم کاربرد روزافزون فناوری هایی همچون VR ، AR ، AI و روباتیک در صنعت 

نمایشگاهی است.

  به عنوان س�وال پایانی بفرمایید چه تصویری را برای نمایشگاه تلکام 
سال آتی متصور هستید؟

 برای سال آینده، دنیایی بدون تنش و بیماری در سراسر جهان را برای همه آرزومندم 

که به دور از هر گونه بیماری و با گسترش فضای کسب و کار در سطح جهانی بتوانیم 
با حضور حداکثری متخصصان و مهمانان خارجی، بتوانیم  نمایشگاهی در سطح بین 
المللی را بر پا کنیم. برای سال آینده اطمینان داریم و امیدوار هستیم که با ورود جدی 
ــگاهی با  وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به عنوان متولی اصلی این حوزه، نمایش
ــت. اگر چه یک سال برای نمایشگاه بعدی  کیفیت و کمیت روز دنیا را خواهیم داش
ــکیل شورای سیاستگذاری  ــروع کنیم و با تش فرصت داریم، ولیکن ما باید از االن ش
بیست و سومین نمایشگاه تلکام و با حمایت وزارت ارتباطات و با راهبری سندیکا و 

اتحادیه، بازیگران اصلی صنعت فاوا را در این رویداد بزرگ مشارکت دهیم.

اگرچه نمایشگاه تلکام امسال در حد یک نمایشگاه محلی کوچک ظاهر شد ولیکن 
ــرکت مخابرات ایران و برخی از اپراتورهای بزرگ توانست بخش  حضور قدرتمند ش
بزرگی از ضعف های نمایشگاه را پنهان سازد. ما برای توسعه پایدار و برای بهتر بودن، 
نیازمند تغییرات اساسی در حوزه های مختلف کسب و کار و از جمله صنعت بزرگ 
ــگاهی هستیم. بدیهی است که امروزه برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و  نمایش
توسعه در شأن ایران بزرگ و قدرتمند، نیازمند استفاده از الگوهای مناسب و موفق 

توسعه اقتصادی خواهیم بود. 
ــی تطبیقی موفقیت نمایشگاه های تخصصی مطرح بین المللی می تواند ما را  بررس
در مسیر پیشرفت و افزایش موفقیت نمایشگاه ها کمک نماید. برقراری ارتباط موثر و 
مناسب بین غرفه دار و بازدیدکننده در نمایشگاه های بین المللی در کشور، نیازمند 
حضور و مدیریت تشکل های خصوصی مرتبط حوزه های مختلف بوده که می تواند 

در افزایش کیفیت و کمیت این گونه نمایشگاه ها اثر بخش باشد.

اگرچه نمایشگاه تلکام 
امسال در حد یک 

نمایشگاه محلی کوچک 
ظاهر شد ولیکن حضور 

قدرتمند شرکت 
مخابرات ایران و برخی 
از اپراتورهای بزرگ 

توانست بخش بزرگی از 
ضعف های نمایشگاه را 

پنهان سازد. 
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فضای مجازی ایمن با محوریت خانواده، نیازمند فرهنگ سازی همه جانبه  است

7600 روستای کشور فاقد هرگونه ارتباط اینرتنتی یا دارای ارتباطات بی کیفیت است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: برای حرکت به سمت فضای مجازی ایمن و پاک 
با محوریت خانواده و به طور ویژه کودکان، نیازمند گفتمان سازی و فرهنگ سازی و اقدام 
همه جانبۀ فرابخشی در الیه های مختلف ازجمله زیرساختی های ارتباطی، ابزارهای مراقبت 

از کودکان، تولید محتواهای مناسب و از همه مهم تر تبلیغ، ترویج و اطالع رسانی هستیم.
ــت هم اندیشی »خانواده و فضای مجازی« با حضور عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات  نشس
و فناوری اطالعات؛ یوسف نوری، وزیر آموزش وپرورش؛ محمدرضا بهمنی، رئیس مرکز 
ــانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ غالمرضا نوری،  فناوری اطالعات و رس
معاون فضای مجازی سازمان صداوسیما؛ مدیران شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنت 
همراه و ثابت، سکوهای توزیع محتوا، فعاالن و تولیدکنندگان خدمات و محتوا در فضای 

مجازی برگزار شد.
زارع پور در ابتدای این نشست گفت: فناوری ارتباطات و اطالعات فرصت های بی نظیری را 
برای ملت ها فراهم کرده است و امروزه فضای مجازی همه عرصه های زندگی بشر را تحت 

تأثیر قرار داده و زندگی مردم با این فضا گره  خورده است.
وی افزود: این فناوری فرصت ساز در عین حال آسیب هایی هم دارد و به همین دلیل یکی 

از دغدغه های جدی جهانی حفاظت از کودکان و نوجوانان در این فضا است.
وی با تأکید بر اینکه با رویکردها و نگاه های سنتی نمی توان از کودکان در برابر تهدیدهای 
فضای مجازی محافظت کرد گفت: مسئله دغدغه والدین دراین باره مختص کشور ما نیست 
بلکه دغدغه ای جهانی است و نتیجه بخش بودن هر اقدامی در این حوزه اراده ای جدی و 

جمعی می طلبد.
وزیر ارتباطات افزود: هم اکنون در دولت کارگروه ویژه ای با حضور وزرای ارتباطات و فناوری 
ارتباطات، آموزش وپرورش، فرهنگ و ارشاد اسالمی، رئیس سازمان صداوسیما و نمایندگانی 
از مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی باهدف شناسایی ظرفیت های کشور در این حوزه 

تشکیل  شده تا ایمن سازی فضای مجازی برای خانواده ها و کودکان را پیگیری کند.
زارع پور ادامه داد: برای حرکت به سمت فضای مجازی ایمن و پاک با محوریت خانواده 
و به طور ویژه کودکان، نیازمند گفتمان سازی و فرهنگ سازی و اقدام همه جانبۀ فرابخشی 
در الیه های مختلف ازجمله زیرساختی های ارتباطی، ابزارهای مراقبت از کودکان، تولید 

محتواهای مناسب و از همه مهم تر تبلیغ، ترویج و اطالع رسانی هستیم.
در ادامه وزیر آموزش و پروش هم ضمن تأکید بر اهمیت ایمن سازی فضای مجازی برای 

خانواده ها به ویژه کودکان خواستار توجه به مسائل کودک از منظر کودکان شد.
وی همچنین تأکید کرد که اگر ایمن سازی فضای مجازی برای خانواده ها و کودکان صرفاً 

محدود به نگاه تجاری باشد می تواند آثار مخربی به دنبال داشته باشد.
وی گفت: فعاالن این حوزه فضای مجازی را به مثابه یک ساحت تربیتی در نظر بگیرند 
که آثار تربیتی آن  می تواند جامعه ای را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو برای ایجاد جامعه ای 
سالم بهتر است اقدامات در این حوزه از جنس مسئولیت اجتماعی باشد تا اقدامات صرفاً 

تجاری و اقتصادی.
ــت نمایندگان اپراتورها و سکوهای توزیع محتوا و تعدادی از فعاالن و  در ادامه این نشس
تولیدکنندگان محتوا در حوزه کودک و خانواده در فضای مجازی به ارائه اقدامات، برنامه ها 

و دغدغه های خود در این حوزه پرداختند.
بر اساس این گزارش، یکی از برنامه های اعالمی وزیر ارتباطات برطرف کردن دغدغه والدین 
نسبت به حضور فرزندانشان در فضای مجازی بود که این روزها در وزارت ارتباطات در حال 

پیگیری است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: تصورم این بود که بر اساس گزارش های موجود 
ــتا از میان بیش از 40 هزار روستا هنوز فاقد ارتباط هستند یا ارتباط  حدود 4 هزار روس

بی کیفیت دارند اما با بررسی دقیق تر روشن شد که حدود 7600 روستا هستند.
دکتر عیسی زارع پور در پستی اینستاگرامی نوشت: وقتی در مجلس شورای اسالمی و 
در محضر نمایندگان مردم قول دادم که تا پایان سال 1401 تمام روستاهای کشور )البته 
روستاهای باالی 20 خانوار( به شبکه ارتباطات پایدار و پرسرعت متصل خواهند شد تصورم 
ــتا از میان بیش از 40 هزار  ــاس گزارش های موجود حدود 4 هزار روس این بود که بر اس
روستا هنوز فاقد ارتباط هستند یا ارتباط بی کیفیت دارند اما با بررسی دقیق تر روشن شد 
که حدود 7600 روستا )4000 روستای فاقد هرگونه ارتباطات و ۳600 روستای با ارتباط 
ناقص یا بدون کیفیت( هستند. این روستاها هم عمدتا در مناطق دور و صعب العبور قرار 

دارند که هزینه و زحمت برقراری ارتباطات در آنها چند برابر حالت عادی است.
ــتاهای کشورمان تا پایان 1401  وی افزود: با این همه، برای تکمیل ارتباطات تمام روس
مصمم هستیم و پیشرفت این پروژه را به صورت دوره ای به اطالع مردم عزیزمان می رسانیم. 
از ابتدای استقرار دولت سیزدهم تا کنون با تالش و پیگیری شبانه روزی همکارانم 626 
روستا به شبکه ارتباطی متصل شده اند و این تالش با اتصال 640 روستای دیگر تا پایان 

سال ادامه خواهد داشت.
ــته، ۳۳ روستا در استانهای اصفهان، آذربایجان  وی تاکید کرد: در طول یک هفته گذش
ــرقی، آذربایجان غربی، خوزستان، لرستان، کردستان، کرمانشاه، مرکزی ، سیستان و  ش
بلوچستان، کرمان و اردبیل به شبکه ملی اطالعات متصل شده اند. سرعت کار با تامین 

تجهیزات و اعتبارات الزم انشاهلل بیشتر هم خواهد شد.
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باید بخش خصوصی و نهادهای مدنی در نظام حکمرانی ایفای نقش کنند

رشط اصالح تعرفه تلفن ثابت، راه اندازی سالیانه یک میلیون پورت فیربنوری است

دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، گفت: گفتمان های سازنده در فضای 
مجازی بر افزایش نقش بخش خصوصی و نهادهای مدنی در نظام حکمرانی کشور حائز 

اهمیت است.
دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی، در رونمایی از کتاب مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با 
کسب و کارهای اینترنتی با حمایت مرکز ملی فضای مجازی و همکاری انجمن تجارت 
الکترونیک تهران و گروه توسعه فناوری اطالعات هزاردستان با بیان این مطلب افزود: در 
عصر حاضر توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بدون توسعه فضای مجازی و اقتصاد 
دیجیتال امکان پذیر نیست و در صورت محدود سازی فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال، 

اصل ضرورت توسعه برای کشورها در صحنه رقابت جهانی انکار شده است.
وی با اشاره به توسعه فضای مجازی و تاثیر آن بر قانون گذاری و مقرره گذاری در جهان 
گفت: با توسعه فضای مجازی قوانین و مقررات با یک توافق کلی و اجتماعی گذاشتــه 
می شوند و برخالف گذشته که قوانین نگاشته شده و سال ها پس از اجرا نسبت به اصالح 

آن اقدام می شد، امروزه با تحوالتی که ایجاد شده و مشارکت و بلوغی که در جامعه وجود 
دارد قوانین بالفاصله به گفتمان گذاشته می شود بنابراین نیاز است تا به توافق جمعی 
لحظه ای برای قانون گذاری دست یابیم که این خود فصل جدیدی در حوزه حکمرانی 

در جهان است.
دکتر فیروزآبادی تاکید کرد: اصل مقررات زدایی یک اصل ممدوح است و یکی از وظایف 
مرکز ملی فضای مجازی شناخت نیاز برای قوانین جدید و اجرای این اصل و ایجاد تعادل 
بین مقررات زدایی و وضع مقررات مورد نیاز جدید است و مرکز ملی به این تعادل توجه 

دارد.
وی گفت: در حوزه های مالکیت معنوی و داده، حریم خصوصی، حقوق و قوانین قراردادها 
ــمیت شناخته نمی شود به  ــور به رس و دارایی های معنوی که هنوز در نظام بانکی کش
ــتیم و این تاخر در پذیرش آن نه تنها در ایران  دنبال قانون گذاری و مقرره گذاری هس
بلکه درجهان به دلیل فهم سیاسی در قانون گذاری و عدم توجه به تحوالت اجتماعی و 

اقتصادی با چالش روبروست.
دبیر شورای عالی فضای مجــازی با اشاره به این که چـــاپ کتاب در این حــوزه یکی 
ــهیل این فرآیند است، تصریح کرد: باید در کنار مباحث قانون گذاری در  از راه های تس
حکمرانی به نظام توصیه که در بسیاری از کشورها اثر کارکردی بیشتری نسبت به قانون 
دارد توجه کنیم و نیاز است تا دستگاه های حقوقی در این حوزه نیز وارد شده و عالوه بر 

مقرره گذاری به نظام توصیه گذاری بپردازند.
وی با بیان این که نقدهای سازنده در حوزه سیاست ها، قوانین و مقررات می تواند به این 
روند کمک کند، افزود: نقدهای مثبت و سازنده ما را به سمت بالندگی و تکامل در حوزه 
قانون گذاری در فضای مجازی کشور رهنمود می کند و خوشبختانه در جامعه در سطوح 
مختلف در فضای مجازی شاهد نقدهای موثر در حوزه های مختلف هستیم که همین امر 

موجب وحدت نظری در بسیاری از حوزه ها شده است.
دکتر فیروزآبادی گفت: همگرایی ملی در فضای مجازی باعث شده تا بتوانیم از فرصت های 

آن به عنوان پیشران توسعه ملی بهره برداری کنیم.
گفتنی است؛ در این مجموعه کتاب 11۹ مورد مصوبات در سه حوزه سیاست ها، قوانین 

و مقررات جمع آوری شده است.

ــر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره تصویب افزایش تعرفه تلفن ثابت در  وزی
کمیسیون تنظیم مقررات، گفت: اصالح تعرفه تلفن ثابت مخابرات تنها به این 
شرط امکان پذیر است که شرکت مخابرات تعهد دهد سالیانه یک میلیون پورت 

فیبرنوری را در کشور راه اندازی کند.
ــکام 1400 و در جمع  ــگاه ایران تل ــی زارع پور در بازدید از نمایش دکتر عیس
خبرنگاران، در پاسخ به سوالی پیرامون تصویب افزایش تعرفه تلفن ثابت، گفت: 
ــیده  ــیر تصویب قرار داد و هنوز به تصویب نهایی نرس اصالح تعرفه ها در مس

است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: از فرآیندی که به تصویب اصالح تعرفه 
تلفن ثابت می انجامد اکنون صرفا این درخواست از سوی شرکت مخابرات ارایه 
شده و در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رسیده است. اما در ادامه باید 

فرآیند کامل شود و برای تایید نهایی به تصویب مراجع ذیصالح نیز برسد.
زارع پور اظهار کرد: برای تصویب افزایش تعرفه مخابرات،  قطعا باید تضمین های 
ــاالنه حداقل یک میلیون پورت فیبرنوری را به وزارت  الزم برای راه اندازی س

ارتباطات بدهد.
وزیر ارتباطات گفت: منظور ما از تعهد این است که مخابرات یا باید سیم مسی 
را به فیبر نوری تبدیل کند یا در نقاطی که هیچ دسترسی وجود ندارد، فیبر 

نوری بکشد.
ــرکت مخابرات نیز قول داده اند که به این قول ها  ــئوالن ش زارع پور گفت: مس

عمل کنند.



14
00 

ماه
ی   

/ د
 7

ه 6
مار

ش
w

w
w

.4
G

ne
w

s.
ir

16

حمایت از شرکت های خالق ، حمایت از توسعه کشور است

توسعه زیست بوم نوآوری با حمایت های صندوق توسعه ملی شتاب گرفته است

یک گام
 به جلو

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، گفت: صندوق توسعه ملی، کمک های بسیاری 
به توسعه اقتصاد دانش بنیان داشته و به  تعهداتش عمل کرده، به گونه ای که تاکنون بیش 

از ۳ هزار میلیارد تومان برای صندوق نوآوری و شکوفایی تامین شده است.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، ضمن 
بازدید از نمایشگاه محصوالت و دستاوردهای دانش بنیان صادراتی ایران ساخت، تفاهم نامه 
همکاری امضا کردند.این تفاهم نامه همکاری در راستای سیاست های محوری دولت و برای 

تسهیل و توسعه سرمایه گذاری در بخش دانش بنیان و فناور منعقد شد.
سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه صندوق توسعه ملی، 
از گذشته، یکی از محورهای توسعه اقتصاد دانش  بنیان بوده است، گفت: این صندوق، 
کمک های بسیاری به توسعه اقتصاد دانش بنیان داشته و به  تعهداتش عمل کرده، به 
ــکوفایی  ــه ای که تاکنون بیش از ۳ هزار میلیارد تومان برای صندوق نوآوری و ش گون

تامین شده است.
ستاری با بیان اینکه دستاوردهای صادراتی ارائه شده در این نمایشگاه ماحصل اقدامات و 

حمایت های صندوق توسعه ملی است افزود: بخش عمده ای از عملکرد درخشانی که امروز 
در نمایشگاه مشاهده شد، در نتیجه تسهیالتی است که صندوق به این شرکت ها اعطا 
کرده است. تسهیالتی که سبب شده تا این شرکت ها، به تدریج بزرگ شده و امروز به تولید 

چنین محصوالتی در ابعاد صادراتی همت کنند.
  ضرورت ایجاد زیرساخت های صادراتی

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری از وجود پیچیدگی های صادرات محصوالت دانش 
ــتانداردها و سازوکارهای صادراتی گفت و ادامه داد : یکی از   بنیان و ضرورت توجه به اس
بزرگ ترین مشکالت در این زمینه، رقبای قدیمی و بزرگی است که در بازار وجود داشته 
دارد و همین، زمینه ظهور یک رقیب جدید را با مشکالت و سختی هایی مواجه می کند. 
همچنین شرکتی که می خواهد وارد زیست بوم کشوری که می خواهد صادرات به آنجا 
صورت بگیرد، شود، تائیدیه ها و استانداردهای خاصی را می خواهد که اخذ آنها، گاه تا 

سال ها زمان می برد.
ستاری با بیان این که شرکت های حاضر در این نمایشگاه، از بخش خصوصی هستند، بر 
اهمیت حمایت از این شرکت ها تاکید کرد و افزود: ما هم اکنون شرکت هایی خصوصی 
داریم که مشغول تولید واکسن انسانی هستند در حالی که چنین رویکردی در کشور ما 
سابقه نداشته. به عنوان مثال واکسن کووید 1۹  اسپایکوژن، حتی یک ریال از دولت تقاضا 
نکرده و ارز دولتی هم برای مواد اولیه اش نگرفته است. این شرکت های خصوصی، امسال 

۳ واکسن انسانی تولید کرده و یک واکسن دیگر هم تا پایان امسال تولید می شود.
ستاری بر لزوم جذب کمک ها از سوی صندوق توسعه ملی در بخش صادرات تاکید کرد 
و گفت: ما هم اکنون شرکت های دانش بنیانی داریم که فناوری تولید یک محصول، به 
طور کامل متعلق به  خودشان است و کارخانه نیستند. این شرکت ها در داخل خودشان، 

سیستم تحقیق، توسعه و طراحی دارند.
وی رویکرد صندوق توسعه ملی برای تامین منابع جدید بخش اقتصاد دانش  بنیان، را قابل 
تقدیر دانست و گفت: امیدواریم بتوانیم ضمن اینکه منابع را خیلی سریع جذب کنیم،  در 

بخش صادرات هم با کمک های حمایت گرانه صندوق مواجه شویم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با تاکید بر ضرورت پشتیبانی 
قانونی از شرکت های خالق، از حمایت جدی این کمیسیون در مجلس شورای اسالمی از 

این شرکت ها خبر داد.
حجت اله فیروزی با اشاره به توسعه فعالیت  شرکت های خالق و دانش بنیان گفت: دنیا به 
ــمت استفاده از نوآوری و خالقیت این شرکت ها می رود پس ضروری است که ما نیز  س
هر چه سریع تر برای بهره مندی از دانش و خالقیت شرکت های دانش بنیان و خالق گام 

اساسی برداریم.
این عضو قوه مقننه، ضرورت حمایت از شرکت های دانش بنیان و خالق در قانون را یادآور 
ــد و افزود: دیدگاه اعضای کمیسیون صنایع نسبت به حمایت از شرکت های خالق و  ش

دانش بنیان، دیدگاهی تثبیت شده و اعتقادی است.
وی با بیان اینکه کمیسیون صنایع طی یک سال و نیم اخیر بازدیدهای خوبی از شرکت های 
خالق و دانش بنیان و نحوه عملکرد آنها داشته است افزود: عالوه بر اعضای این کمیسیون، 
سایر نماینده ها نیز به حمایت از این شرکت ها اصرار داشته و در نطق ها و  اظهارنظرهایشان 
به لزوم استفاده از توان این شرکت ها و رفع بسیاری از گره ها در صنایع و تولید و ارجاع آن 

به سمت شرکت های دانش بنیان تاکید دارند.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: طرح حمایت از شرکت های 
ـــــد زیرا یکی از حامیـان اصلی این  ــیون صنایع بررسی ش دانش بنیان ابتدا در کمیس
شــرکت ها کمیسیون مذکور است، که در نهایت با ارجاع به کمیسیون آموزش و تحقیقات 
روند کار ادامه داشت که خوشبختانه با رفع ابهاماتی که وجود داشت در دستور کار مجلس 

قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: این طرح به منظور حمایت از شرکت ها نوشته شده که در بطن آن، انواع 

معافیت های مالیاتی، تسهیل در ضمانت  های بانکی، کمکهای بالعوض دولتی و استفاده 
ــهیالت  از ظرفیت های بخش دولتی همانند اماکن، تجهیزات و امکانات دولتی، ارائه تس
ارزان قیمت و تسهیالت گمرکی جزو مواردی است که در طرح حمایت از شرکت های 

دانش بنیان مدنظرمان بود.
فیروزی با اشاره به ضرورت حمایت از شرکت های خالق گفت: ما باید هر چه سریع تر برای 

استفاده از دانش و خالقیت شرکت های خالق گام اساسی برداریم.
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توجه به شرکت های خالق و دانش بنیان در فرآیند قانون گذاری الزامی است

حمایت از شرکت های خالق در دستور کار مجلس است

یک گام
 به جلو

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مجلس به صورت تمام قد از شرکت های 
خالق حمایت خواهد کرد. این شرکت ها نیز باید توجه داشته باشند که خدماتی ارزان 
قیمت و رقابت پذیر در اختیار مردم قرار دهند و از سوی دیگر به قدری آگاهی رسانی 
ــمت دریافــت خدمات از شرکت های خالق  ــود که مردم با افتخــار به س انجام ش

آیند.
حجت االسالم و المسلمین سیدجواد حسینی کیا نماینده استان کرمانشاه در مجلس 
شورای اسالمی با بیان این که هم اکنون حمایت از شرکت های دانش بنیان و خالق 
ــرکت ها در کشور ما از اهمیت بسیاری  ــت، گفت: این ش ــتور کار مجلس اس در دس
برخوردار هستند و در همین راستا قانونی در سال 8۹ در خصوص شرکت های دانش 
ــتای کمک به شرکت های خالق،  ــد و امروز نیز در راس بنیان در مجلس تصویب ش
ــا اتکا به قوانین مربوطه  ــتور کار دارد تا با تصویب آن ها و ب ــس مواردی در دس مجل
ــرکت های خالق را به گردش درآورد. مشخصا این حوزه نیازمند زیرساخت  چرخ ش
ــت که سایر دستگاه ها نیز باید ورود کرده و همکاری الزم را داشته باشند. هایی اس
نماینده مردم شهرستان سنقر در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: مقرر شده 
است بخشی از تسهیالت در حوزه کمک به شرکت های داخلی به شرکت های خالق 
اختصاص پیدا کند و این امر نیاز به اهمیت و پیگیری دارد تا شرکت های خالق نیز 
از جنبه اقتصادی در مرحله اول به خودکفایی و در ادامه به کمک کشور آیند. تالش 
ما این است که تسهیالتی در اختیار شرکت های خالق قرار گیرد که در بازپرداخت 
آن دچار مشکل نشوند. حسینی کیا با اشاره به این که امروز ضرورت دارد تا آن چه 
ــور تولید می شود، از واردات آن خودداری کرد، توضیح  به اندازه کافی در داخل کش
داد: چه شرکت های خالق و چه شرکت های دانش بنیان نیاز به کمک های شکلی 
نیز دارند. آن خدمت و یا آن محصولی که توسط شرکت های خالق و یا دانش بنیان 
در داخل کشور ارائه می شود دیگر نباید به صورت بی ضابطه وارد کشور شود و این 

عرصه نیز نیاز به تغییراتی دارد.

  حرکت دستگاه های دولتی به سمت همکاری با شرکت های خالق
ــرکت های خالق و حرکت  ــزود: ضمانت دادن در خصوص دریافت خدمات از ش او اف
ــمت همکاری با شرکت های خالق خود می تواند زمینه ای  دستگاه های دولتی به س

ایجاد کند تا شرکت های خالق در مدت زمان کوتاه تری بتوانند به موفقیت برسند.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: در هر قسمتی خال قانونی وجود داشته 
ــد قطعا مجلس کمک می کند تا شرکت های خالق با کم ترین دشواری مسیر  باش
شکوفایی در عرصه های علوم انسانی، فرهنگی و آموزشی را طی کنند. تعامل مجلس 
و دولت نیز می تواند نقش مهمی در عرصه پیشبرد و توسعه شرکت های خالق ایفا 

کند.
ــرکت های خالق در جامعه اظهار  ــاره به اهمیت جایگاه ش این نماینده مجلس با اش
کرد: شرکت های خالق امروز این موضوعیت را دارند که کمک به آن ها در دستور کار 
کمیسیون جهش تولید قرار گیرد و مجلس نیز به صورت تمام قد از شرکت های خالق 
حمایت خواهد کرد. شرکت های خالق نیز باید توجه داشته باشند که خدماتی ارزان 
قیمت و رقابت پذیر در اختیار مردم قرار دهند و از سوی دیگر به قدری آگاهی رسانی 
ــمت دریافت خدمـــات از شرکت های خالق  ــود که مردم با افتخــار به س انجام ش

آیند.

نائب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، گفت: حمایت از شرکت های 
ــد تا بتوانیم رتبه خوبی را  خالق باید محور اصلی برنامه ریزی ها و قانون گذاری ها باش

در اقتصاد کشور بدست آوریم.
ــینی، با بیان این که حمایت از شرکت های دانش بنیان و خالق یک  ــیدکریم حس س
اصل است، ادامه داد: کشورهایی که پیشرفت کرده و توانسته اند به مدارج باالی علمی 
ــت یابند اصول کاری خود را استفاده از علم شرکت های دانش بنیان بنا  و عملی دس

نهاده اند.
وی به توصیه های مقام معظم رهبری برای استفاده از  زحمات شرکت های دانش بنیان 
و خالق  اشاره کرد و افزود: دستاوردهای بسیار خوبی از تالش ها و عملکرد شرکت های 
خالق و دانش بنیان در مقاطع و حوزه های مختلف را  شاهد بودیم که  الزمه حضور 

گسترده این شرکت ها در عرصه های گوناگون، حمایت مادی و معنوی از آنهاست.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی با اشاره به عزم قوه مقننه برای حمایت 
از شرکت های خالق ادامه داد: این کار باید محور اصلی برنامه ریزی ها و قانون گذاری ها 
باشد تا بتوانیم رتبه خوبی را در اقتصاد کشور به دست آوریم و مسائل مختلف را نیز 

به صورت علمی پایه گذاری کنیم.
عضو فراکسیون استاندارد و کیفیت مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: درست است 
ــی در کنار آن باید به  ــرکت های دانش بنیان را داریم ول ــه ما قانون حمایت از ش ک
شرکت های خالق نیز توجه داشته و از ظرفیت هایی که این شرکت ها می توانند در 

زمینه های مختلف ایجاد کنند، استفاده بهینه داشته باشیم.
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اینترنت نسل سوم به کمک رونق بازار رمزارزها می آید

مدیر صرافی رمزارز آمریکایی به کالهبرداری متهم شد

کاربران با استفاده از وب۳ می توانند به جای تبادل داده ها برای آپلود محتوایی به صورت 
ــب توکن هایی در سیستم بالک چین، همزمان هم مشارکت  کننده و هم  آنالین، با کس

سهامدار باشند و در شبکه حرفی برای گفتن داشته باشند.
ــتر  ــر پروتکل های غیرمتمرکز و باز بود که در آن بیش ــزارش یورونیوز، وب1 عص ــه گ ب
ــامل سرزدن به صفحات وب استاتیک بود. وب2 که عصر کنونی  فعالیت های آنالین ش
است، عصر تمرکز به شمار می رود که در آن سهم عظیمی از ارتباطات و تجارت بر روی 
پلتفرم های بسته یا بسترهای اینترنتی آنالیِن متعلق به تعداد انگشت شماری ازغول های 
فناوری دیجیتال از جمله گوگل، فیسبوک، آمازون، اپل و مایکروسافت انجام می شود و به 
طور اسمی از سوی نهادهای دولتی تنظیم کننده مقررات نظارت می شود. وب۳ قرار است 

جهان مجازی و فعالیت های اینترنتی را از آن کنترل انحصاری رها کند.
گاوین وود )Gavin Wood( در سال 2014 برای نخستین بار اصطالح وب۳ را به کار 
برد و مفهوم نسل بعدی اینترنت را توصیف کرد. در آن زمان، او به تازگی همکاری برای 
توسعه رمزارز اتریوم را آغاز کرده بود؛ رمزارزی که این روزها پس از بیت کوین بیشترین 
ــده در این بازار را به خود اختصاص داده  ــرمایه جذب ش ارزش بازار جهانی رمزارزها و س

است.
وود در حال حاضر بنیاد وبWeb۳( ۳( را اداره می کند که از توسعه و اجرای پروژه های 
ــتیبانی می کند و در زمینه ایجاد زیرساخت  غیرمتمرکز در حوزه فناوری اطالعات پش

بالک چین )زنجیره بلوکی( برای وب۳ متمرکز است.

ــخه قبلی اینترنت خواهد بود، اما قدرت را از غول های  وب۳ در تئوری ترکیبی از دو نس
فناوری و شرکت های بزرگ می گیرد و آن را به دست مردم بازمی گرداند.

وب۳ در ابتدایی ترین سطح خود یک اکوسیستم آنالین غیرمتمرکز بر پایه بالک چین 
است. پلتفرم ها و اپلیکیشن ها یا برنامه های ساخته شده بر روی نسل جدید اینترنت )وب۳( 
متعلق به یک دروازه بان مرکزی نیستند، بلکه متعلق به کاربرانی هستند که با کمک به 

حفظ و توسعه این خدمات در آن سهیم می شوند.
در واقع، کاربران می توانند به جای تبادل داده ها برای آپلود محتوایی به صورت آنالین، با 
کسب توکن هایی در سیستم بالک چین، همزمان هم مشارکت  کننده و هم سهامدار باشند 

و در شبکه حرفی برای گفتن داشته باشند.
بالک چین  ها شبکه  هایی از اطالعات گسترده اینترنتی هستند که هر یک درست مثل یک 
دفتر بزرگ ثبت دیجیتالی و رمزی اطالعات و گزارش ها بر مبنای اصول باز بودن، عدم 
تمرکز و غیرقابل هک بودن طراحی شده اند و هر کدام به بلوک قبلی اضافه می شود. لذا با 
وجود این که اطالعات ذخیره شده روی این سیستم، بین تمامی اعضای شبکه به اشتراک 
گذاشته می شود ولی امکان رخنه در اطالعات ثبت شده و حذف و دستکاری آنها تقریبا 

از بین می رود.
رمزارزهای مثل بیت کوین و اتریوم نیز از طریق فناوری بالک چین خلق شده اند. همچنین 
بر روی هر پلتفرم بالک چینی می توان توکن ایجاد کرد. توکن ها دارایی دیجیتال هستند 
که می تواند نشان دهنده سهم یک شرکت یا پروژه باشند ولی رمزارزها درست مثل یک 
ارز، وسیله مبادله، واحد شمارش و یا ذخیره کننده ارزش هستند. بنابراین تفاوت رمزارز و 

توکن شبیه تفاوت یک اسکناس و یک برگه سهام است.
ــز و نیز توکن های  ــتم غیرمتمرک ــعه وب۳، رمزارزهای این اکوسیس ــن، با توس بنابرای
ــارکت کنندگان آن می تواند مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد ولی منتقدان نسل  مش
بعدی اینترنت هنوز در مورد تحقق ادعای غیرمتمرکز بودن آن و نیز توان حفظ امنیت 

باالی آن مردد هستند.
ــابق توییتر معتقد است که برخالف  ــی، بنیانگذار و مدیر عامل س چنان که جک دورس
تبلیغات، وب۳ در نهایت یک نهاد متمرکز با برچسبی متفاوت است. ایالن ماسک، بنیانگذار 
و مدیر عامل خودروسازی تسال هم تاکید دارد که وب۳ بیشتر یک اصطالح تبلیغاتی است 
تا یک واقعیِت در حال رخداد. همزمان جرائم رمزنگاری چه در پلتفرم  های دفی یا بسترهای 
امور مالی غیرمتمرکز و چه در بسترهای ان اف تی  )رمز دیجیتالی غیرقابل معاوضه( در حال 

رخداد است.

شرکت ارائه دهنده خدمات بالک چین در دادگاهی در کالیفرنیا شکایتی را تنظیم کرده 
است که بر اساس آن مدیر عامل صرافی رمزارز کوین بیس، به سرقت کار این شرکت برای 

یکی از پروژه هایش متهم شده است.
به گزارش راشاتودی، یک شرکت ارائه دهنده خدمات بالک چین در دادگاهی در کالیفرنیا 
از مدیر عامل صرافی رمزارز کوین بیس  Coinbase به اتهام سرقت کار این شرکت برای 

یکی از پروژه هایش شکایت کرد.
طبق این شکایت، در ژوئن 201۹، آرمسترانگ از نولجر Knowledgr، پلتفرمی که برای 
توزیع مقاالت علمی استفاده می شود و در آن توکن هایی به عنوان مشوق ارائه می شود، 
حمایت مالی کرده است. وی همچنین وعده داد که فرصتی برای قرار دادن این توکن ها در 
لیست کوین بیس فراهم کند.بر اساس شکایت مطرح شده، همه این اقدامات انجام شد تا 
وی بتواند از اطالعات محرمانه برای ریسرچ هاب ResearchHub، پلتفرم مشابهی که 

روی آن کار می کرد، استفاده کند و نولجر را به عنوان یک رقیب حذف کند.
شرکت موس بلت که پیش از کوین بیس در نولجر سرمایه گذاری کرده بود، همچنین ادعا 
کرد که آرمسترانگ با پاتریک جویس، بنیان گذار این پلتفرم تماس گرفت و پیشنهاد کرد 
که شخصاً 50 هزار دالر برای 1 درصد از سهام این پلتفرم سرمایه گذاری کند تا کوین بیس 
سرمایه گذاری بزرگ تری را مشروط به بررسی دقیق انجام دهد. این مبلغ در اواسط ژوئیه 
به نولجر پرداخت شد.شاکیان این پرونده همچنین می گویند که آرمسترانگ قصد داشت 

کار شرکت موس بلت را برای خود بدزدد، تا نه تنها یک رقیب بالقوه را حذف کند، بلکه 
برای ریسرچ هاب از مزایای منابع مالی، خدمات طراحی و فنی موس بلت که در نولجر انجام 
داده است، بهره ببرد که این کار در نهایت به ریسرچ هاب اجازه می داد زودتر و با هزینه 
کمتری راه اندازی شود. این شرکت آرمسترانگ و کوین بیس و دیگر شرکت های مرتبط را 

به اتهامات مختلفی از جمله ارتکاب کالهبرداری و دخالت در قرارداد متهم کرده است.
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شهروندان پاکستان ۲0 میلیارد دالر رمزارز در اختیار دارند

بیت کوین جایگزین دالر آمریکا را خواهد شد

بانک مرکزی پاکستان در سال 2018 اعالم کرد که ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین را 
به عنوان پول قانونی به رسمیت نمی شناسد، اما اکنون ارزش دارایی هایی که پاکستانی ها 
به صورت رمزارز در اختیار دارند، حدود 20 میلیارد دالر، یعنی مقداری بیش از ذخایر 

ارزی فدرال در این کشور بوده است.
ــاس یک گزارش پژوهشی جدید، بانک مرکزی پاکستان  به گزارش ایندیپندنت، براس
ــمیت نمی شناسد، اما ارزهای دیجیتال در کنار امالک، سال گذشته،  رمزارزها را به رس

سودآورترین حوزه های سرمایه گذاری در این کشور بودند.
براساس گزارش ها ذخایر ارزی بانک مرکزی پاکستان در حال حاضر حدود 16میلیارد 

دالر است.
بانک مرکزی پاکستان در سال 2018 اعالم کرد که ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین را 
به عنوان پول قانونی به رسمیت نمی شناسد و آن ها مشمول ضمانت دولت نمی شوند؛ اما 

با وجود این، عالقه به رمزارزها در این کشور در حال افزایش است.
ــاخص پذیرش ارزهای  ــوم را در جدول ش ــور پس از ویتنام و هند، جایگاه س این کش

دیجیتال در سال 21-2020 به دست آورده است.
فدراسیون اتاق های بازرگانی و صنایع پاکستان، باالترین نهاد تجاری این کشور در گزارش 
پژوهشی جدید خود اعالم کرد: پاکستان در سال های 21-2020 حدود 20میلیارد دالر 

ارز دیجیتال ثبت کرده که نشان دهنده یک افزایش غیرطبیعی 711درصدی است.
بانک مرکزی پاکستان تاکنون درمورد یافته های این گزارش اظهار نظری نکرده است.

فدراسیون اتاق های بازرگانی و صنایع پاکستان در گزارش خود، با اشاره به رونق گرفتن 
ــالم کرد: »بزرگ ترین صرافی ارزهای  ــازار رمزارزها درطول دوره همه گیری کرونا، اع ب
 )Binance( ــرمایه گذاران پاکستانی  از آن استفاده می کنند، بایننس دیجیتال که س
ــس«، از دیگر  ــرار دارد.« بعد از »باینن ــزی آن در جزایر کیمن ق ــت که دفتر مرک اس
ــتانی ها نیز می توان به »بینومو« و  ــده پرمراجعه در میان پاکس صرافی های شناخته ش

»لوکال بیت کوینز« اشاره کرد.
روش رودررو )peer-to-peer( برای سرمایه گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال به این 
شکل است که خریداران پول را به طور مستقیم به فروشندگان منتقل می کنند، اما در 
این جا ارائه دهندگان خدمات به عنوان واسطه عمل می کنند و برای پوشش ریسک های 

اعتباری طرف مقابل، خدمات امانی به کاربران ارائه می دهند.
به دلیل ممنوعیتی که بانک مرکزی پاکستان )SBP( بر موسسات مالی تحت پوشش 
ــوان از ابزارهای پرداخت  ــت، برای خرید ارزهای دیجیتال نمی ت خود اعمال کرده اس
بین المللی سنتی، مانند کارت های اعتباری استفاده کرد. درنتیجه، آن طور که در این 
گزارش آمده است، اکثر سرمایه گذاران از انتقال بانکی یا ابزارهایی مانند JazzCash یا 

EasyPaisa برای این منظور استفاده می کنند.
ازمیان بخش های اداری مختلف پاکستان، ایالت خیبر پختونخوا، واقع در شمال غربی این 
کشور، در دسامبر 2020 طرحی را برای قانونی کردن ارزهای دیجیتال تصویب کرد و در 
ماه مارس 2021 نیز یک کمیته مشورتی به این منظور تشکیل داد، اما تصدیق کرد که 

تصمیم گیری نهایی درمورد ارزهای دیجیتال تنها برعهده دولت فدرال است.
فدراسیون اتاق های بازرگانی و صنایع پاکستان با ارائه نتایج پژوهش خود، خواستار یک 
راهبرد ملی رمزنگاری شده و اعالم کرده است که باید در اولین فرصت، یک چارچوب 
قانونی مناسب برای پذیرش این اکوسیستم مالی جدید ایجاد شود تا از منافع اقتصادی 

مردم محافظت کند و آسیب پذیری های آن را به حداقل برساند.
با این وجود، »تاپ الین سکیوریتیز«، یک کارگزار بزرگ سرمایه گذاری در شهر کراچی، 
ــرمایه گذاران محلی در آن ها فعالیت دارند،  اعالم کرد: »درمیان بازارهای اصلی که س
ــتان، همچنان ارزهای دیجیتال و امالک، از همه سودآورتر  ــال 2021 در پاکس در س

بوده اند.«

مدیرعامل سابق توییتر ضمن ابراز حمایت از بیت کوین، در مورد آینده این ارز مجازی 
گفت: ارزشمندترین ارز دیجیتال جهان جایگزین دالر آمریکا خواهد شد.

به گزارش راشاتودی، جک دورسی، بنیانگذار و مدیرعامل سابق توییتر، بار دیگر حمایت 
بی دریغ خود را از بیت کوین ابراز و پیش بینی کرد که ارزشمندترین ارز دیجیتال جهان 

جایگزین دالر آمریکا خواهد شد.
ــی نظر خود را در مورد آینده این ارز مجازی از طریق یک گفتگوی توییتری با  دورس
کاردی بی، خواننده برنده جایزه گرمی، به اشتراک گذاشت. پس از اینکه این خواننده 
پرسید که آیا ارز دیجیتال جایگزین دالر می شود، دورسی پاسخ داد: »بله، بیت کوین 

این کار را خواهد کرد.«
این توییت واکنش گسترده ای را در این رسانه  اجتماعی به همراه داشت و بیلی مارکوس، 
ــر کرد تا ثابت کند که  یکی از بنیان گذاران دوج کوین Dogecoin، جوکی را منتش
رمزارز مبتنی بر الگوی رفتاری بسیار پایدارتر از دالر آمریکا است. در عین حال، دنیس 
ــت که »چنین گفتگویی در واقع  ــرمایه گذار بیت کوین نیز در این باره نوش پورتر، س
ــال 2018 حمایت خود را از بیت کوین ابراز  ــی حداقل از س اجتناب ناپذیر بود.«دورس
کرده است. او در ماه اوت در توییتی نوشته بود که »بیت کوین یک کشور عمیقاً تقسیم 

شده )و درنهایت جهان( را متحد خواهد کرد.
پس از ترک توییتر در ماه نوامبر، این میلیاردر روی شرکت فناوری مالی خود موسوم 
به بالک Block که قبالً اسکوئر نامیده می شد، تمرکز کرد. در ماه اکتبر، وی گفت که 

بالک به دنبال ایجاد یک سیستم استخراج بیت کوین بر اساس سیلیکون سفارشی و 
منبع باز برای افراد و مشاغل است.

پروژه های موجود مبتنی بر بیت کوین این شرکت توسط یک کسب وکار برای ایجاد یک 
پلتفرم توسعه دهنده باز و یک کیف پول سخت افزاری برای ارز دیجیتال ارائه می شود.

دورسی همچنین در حال سرمایه گذاری روی بیت کوین است. وی حتی پس از سقوط 
بازار رمزارز در سال 2018، آن را ارز جهانی آینده نامید. در مارس 201۹، دورسی گفت 

که هر هفته چندین هزار دالر برای خرید این ارز دیجیتال خرج کرده است.
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  ۲0 درصد از ظرفیت صنعت مخابرات و ICT کشور در نمایشگاه تلکام 
امسال حضور یافتند

 دبیر و عضو هیات مدیره  سندیکای صنعت مخابرات، گفت: در نمایشگاه  تلکام سال جاری، 
ــتند و شرکت اعضای خود در  ــندیکای مخابرات و اتحادیه صادرکنندگان غرفه نداش س
نمایشگاه را بر عهده صالحدید آنها گذاشتند و به دنبال آن 20 درصد از ظرفیت تولیدی، 

تحقیقاتی، مهندسی و اجرایی حوزه مخابرات و ICT در نمایشگاه حاضر شدند.
مهندس »فرامرز رستگار« پیرامون ارزیابی از بیست و دومین نمایشگاه بین المللی مخابرات، 
ــاوری اطالعات و راه حل های نو آورانه )ایران تلکام 1400(، گفت: تفاوت هایی در چند  فن
سال اخیر در نمایشگاه تلکام ایجاد شده است؛ به  طور مثال در نمایشگاه دو سال اخیر، 
سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات به عنوان متولی 

این نمایشگاه حضور پررنگی داشته اند.

برگزاری منایشگاه تلکام 1400 در سایه عدم حضور معنادار تشکل های اصلی حوزه فاوا

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری اطالعات و راه حل های نوآورانه در حالی از دوم تا پنجم دی ماه 1400 آغاز به کار کرد که تشکل های اصلی 
برگزار کننده نمایشگاه تلکام همچون اتحادیه/سندیکای صنعت مخابرات ایران در این نمایشگاه حضور نیافتند.

این نمایش�گاه بین المللی همزمان با س�ال تولید، پش�تیبانی ها و مانع زدائی ها در فضایی به وسعت تقریبی 10 هزار مترمربع و  با شعار »تحول دیجیتال و توسعه 
پایدار« و با هدف تعامل با بازیگران حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات کشور و با ارائه محصوالت متنوع و سرویس های مختلف ارتباطی اپراتورها، در محل دائمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

رستگار، خاطرنشان کرد: این مساله برای سال 1۳۹8 است و آمادگی از قبل ایجاد نشده 
بود. زمانی که مرکزی در برگزاری نمایشگاه پیشران است و به هر دلیلی در این قضیه وارد 

نشود، باید زودتر به فکر جانشین پروری باشد و رها کردن این مساله روش خوبی نیست.
دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران، گفت: به همین علت سندیکای صنعت مخابرات 
و اتحادیه صادرکنندگان از آنجایی که تشکل های مرتبط با موضوع بودند، نگذاشتند این 

نمایشگاه زمین بخورد و راهبرد مساله را در دو سال گذشته عهده دار شدند.
وی، ادامه داد: سال 1۳۹۹ و موعد برگزاری نمایشگاه، نام انگلیسی آن درست بود و بر 
روی نام فارسی آن تحت عنوان »نمایشگاه صنایع مخابرات و اطالع رسانی« مشکالتی 
ــیاری کردیم تا نام آن را به »نمایشگاه مخابرات و فناوری  ــت. ما تالش بس وجود داش
اطالعات« تغییر دهیم تا کل ICT کشور را در برگیرد، زیرا این دو مقوله در حال حاضر 

جدا شدنی نیستند.
رستگار، اظهار کرد: مجری اجرایی باید مجموعه ای باشد که نسبت به مخابرات و فناوری 
اطالعات آگاه باشد و روز آخر نمایشگاه سال جاری به فکر برگزاری نمایشگاه سال آینده 
باشد و در همین راستا برنامه ریزی و بازاریابی را آغاز و سازمان هایی که مرتبط با مخابرات 
هستند، ولی کامال زیرمجموعه  مخابرات و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نیستند را 

شناسایی کنند.
وی، گفت: راه آهن، نفت، مترو، گاز و... سازمان هایی هستند که مصرف تجهیزات مخابرات 
آنها باال است و باید نظرات آنها جلب شود تا نمایشگاهی تمام عیار برگزار شود. به همین 
دلیل قرار بر این شد که شورای سیاست گذاری، مرکب از نمایندگان بخش های مختلف 

باشد.
عضو هیات مدیره  سندیکای صنعت مخابرات، گفت: شرکت نمایشگاه ها یک جلسه برگزار 
کرد و دیگر ادامه نداد و بعد هم به روال یک نمایشگاه معمولی و غیرتخصصی، یک مجری 
از قبل تعیین و بر تقویم نمایشگاهی گذاشت و یک روز را برای برگزاری نمایشگاه اعالم کرد 

که این نمایشگاه دو نوبت به تعویق افتاد.
وی، اظهار کرد: طبق صحبت هایی که به اتفاق اتحادیه صادرکنندگان با سازمان توسعه 
تجارت و شرکت نمایشگاه ها داشتیم، قرار بر این شد که روند برگزاری نمایشگاه ها اصالح 

شود.
وی، گفت: در نمایشگاه  سال جاری، سندیکای مخابرات و اتحادیه صادرکنندگان غرفه 
نداشتند و شرکت اعضای خود در نمایشگاه را بر عهده صالحدید آنها گذاشتند و به دنبال 
آن 20 درصد از ظرفیت تولیدی، تحقیقاتی، مهندسی و اجرایی حوزه مخابرات و ICT در 
نمایشگاه حاضر شدند، بنابراین تمام ظرفیت این نبود و می توانست با ابعاد و وسعت باالتری 

از لحاظ کمی و کیفی برگزار شود.
رستگار افزود: بنده به عنوان دلسوز این حوزه، با نمایشگاه قهر نکردم و به نگرفتن غرفه 
بسنده کردم و در همین راستا تمام وقت در نمایشگاه حضور داشتم تا از شرکت هایی که 
به عنوان زنجیره  تامین با توجه به نارسایی ها و رکود بازار حضور پیدا کردند، تشکر  کنم. 
مسووالن را همراهی کردیم تا نشان دهیم، این بخش از نمایشگاه تلکام، به عنوان زنجیره  
تامین همچنان زنده است. اما همه ظرفیت این نیست باید تالش کرد تا تمام این ظرفیت 

را در مناسبت های دیگر بتوانیم ارائه دهیم.
 ICT دبیر و عضو هیات مدیره  سندیکای صنعت مخابرات، گفت: شرط آن توسعه بازار
است، یعنی وزرات ارتباطات و فناوری اطالعات، شرکت مخابرات و بازیگران اصلی برنامه 
ــعه خود را هر چه زودتر مشخص و اعالم کنند تا اندازه پروژه های اجرایی مشخص  توس

شود.

رستگار اظهار کرد: در شروع کار نمایشگاه، شرکت مخابرات ایران در زمان دولتی بودن، 
راهبرد این نمایشگاه را عهده دار بود و پس از اینکه شرکت مخابرات خصوصی شد، وزارت 

ارتباطات و فناوری اطالعات راهبرد این نمایشگاه را بر عهده گرفت.
ــال پیش، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات عنوان کرد  ــه س وی، ادامه داد: تا حدود س
که این نمایشگاه یک فعالیت بازرگانی، تجاری و فنی است و بهتر است که توسط بخش 
خصوصی خط راهبرد آن انجام شود اما به یکباره به شکل عدم حضور، نمایشگاه را بالتکلیف 

نگه داشت.

زهرا طاهری
فرزانه احمدی منش
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رستگار خاطرنشان کرد: وزرات ارتباطات و فناوری اطالعات و شرکت های اپراتوری در حال 
تدارک مستندات هستند و اعالم کردند تا دهه فجر از شکل نهایی طرح رونمایی خواهند 
کرد که بنده خواهش کردم این طرح تا قبل از این دهه اعالم شود تا زمانی که کسب و کار و 
توسعه رونق گرفت، تمام ظرفیت های خود را  در هر مناسبتی نشان دهند. بنابراین وزرات 
ــفاف و  ارتباطات و فناوری اطالعات باید راهبردهای خود را در حوزه ICT  به صورت ش

عملیاتی اعالم کند.
وی، افزود: هر کسی که به دنبال شرکت در نمایشگاه تلکام سال آینده است باید از االن 
برنامه ریزی کند و اینطور نباشد که یک ماه به شروع نمایشگاه ثبت نام کنند، زیرا در شان 
نمایشگاه مخابرات و فناوری اطالعات نیست. اگر تمامی این وظایف انجام شود، در سال 
آینده می توانیم شاهد برگزاری نمایشگاه مخابرات و فناوری اطالعات تمام عیاری باشیم که 

توان داخلی کشور را به خوبی نمایش می دهد.

  عقب ماندگی های نقشه راه مخابرات جبران خواهد شد
مجید سلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات در نشست خبری همزمان با نخستین روز 
ــریح راهبردهای فناوری در کالن روندهای  ــی و تش ــگاه ضمن بررس برپایی این نمایش
بین المللی تصریح کرد: جایگاه کشورمان در جهان از نظر شاخص های توسعه ICT مناسب 
نیست و به حرکت درآمدن ریل فعالیت مخابرات و حمایت از آن نقش زیادی در بهبود رتبه 

کشورمان در سطح فراملی خواهد داشت.

ــازی و  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: بهترین حمایت از تولیدات داخل، بازارس
مزیت سازی برای آنان است، در همین راستا باید شرکت های داخلی کیفیت تولیدات خود 

را افزایش دهند تا قابلیت رقابت داشته باشد.
عیسی زارع پور با حضور در نمایشگاه تلکام، از توانمندی ها و تولیدات شرکت های فعال در 

حوزه ارتباطات بازدید کرد.
وی در این نمایشگاه بهترین حمایت از تولیدات داخل را بازارسازی و مزیت سازی برای آنان 
عنوان کرد و افزود: شرکت های داخلی باید کیفیت تولیدات خود را افزایش دهند تا قابلیت 

رقابت داشته باشند.
ــته ایم که سیاست های خود را به سمت استفاده از  زارع پور تاکید کرد: از اپراتور ها خواس

تولیدات داخلی سوق دهند.

سلطانی گفت: در بخش ارتباطات، تعادل بین درآمد و هزینه بسیار مهم است و در تمام 
کشورها توسعه با حمایت دولت در این بخش به ویژه ثابت به تعالی و پیشرفت می رسد. 
دولت ها با توجه به اهمیت بخش ثابت، خط اعتباری ویژه را برای شرکت مادر تخصصی 

خود باز می کنند چون بخش ثابت دیربازده و در عین حال بسیار استراتژیک است.
ــرکت مخابرات اعالم کرد: شرکت مخابرات ایران بر اساس نقشه راه خود،  مدیرعامل ش
ــازی می کند. با  ــکالت اقتصادی آن را پیاده س ــند راهبردی دارد که با وجود مش یک س
هم افزایی های ایجادشده در دولت سیزدهم و حمایت از شرکت مخابرات، عقب ماندگی های 

نقشه راه مخابرات از سال 1401 تا 1404 به صورت کامل جبران خواهد شد.

  تولید کنندگان داخلی کیفیت محصوالت را ارتقا دهند

وی ظرفیت تولیدات داخلی را در حوزه مخابرات و ارتباطات مناسب ارزیابی کرد و افزود: 
جوانان خالق و توانمند کشور در بسیاری از حوزه های ارتباطاتی تجهیزات مناسبی تولید 

کرده اند که با حمایت وزارت ارتباطات و اپراتورها شاهد رشد بیشتر آنان خواهیم بود.
وزیر ارتباطات با اشاره به تحریم ها و مشکل دسترسی اپراتورها به تجهیزات خارجی، گفت: 
تولید کنندگان داخلی در سه سال گذشته بسیاری از نیازهای اپراتورها را مرتفع کرده اند. 
این موضوع نوید خوبی برای صنعت مخابرات است که می تواند در دنیا حرفی برای گفتن 

داشته باشد.
  تکلیف وزیر ارتباطات به اپراتورها برای استفاده حداکثری از ظرفیت 

تولید داخل
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، گفت: در بازدید از نمایشگاه تلکام 1400، از اپراتورها 
خواستم که تا جایی که امکان دارد از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی بهره ببرند و تا وقتی 

محصوالت با کیفیت داخلی است، از محصوالت خارجی استفاده نکنند.
عیسی زارع پور در پست اینستاگرامی، نوشت: از بیست و دومین نمایشگاه صنایع مخابراتی 
که به تلکام مشهور است دیدن کردم. اول هم سراغ شرکت هایی رفتم که با همت و صبوری 

پای تولید ملی ایستاده اند و محصوالت با کیفیتی تولید می کنند.
وی ادامه داد: وقتی پای درد دل تولید کنندگان بشینیم و با آنها همدلی کنیم تازه متوجه 
ــویم که با چه دشواری و خون دلی کار را جلو می برند و به نتیجه می رسانند. اینها  می ش
توقعی ندارند جز اینکه باورشان کنیم و از محصوالتشان هم استفاده کنیم . همین کافی 

است که وارد رقابت بازار بشوند و هر روز کیفیت کاالها و خدماتشان را افزایش بدهند.
زارع پور تاکید کرد: وقتی می گویم اقتصاد مقاومتی با نگاه درون زای برون گرا، منظور حمایت 
از همین تولیدکنندگان کوچک و بزرگ است. بسیاری از همین تولیدکنندگان در شرایط 

دشوار تحریم به داد ما رسیدند و ما را از تنگنا و دشواری تحریم نجات دادند.
وی در پایان گفت: از اپراتورها خواستم که تا جایی که امکان دارد از ظرفیت تولیدکنندگان 
ــت از محصوالت خارجی  داخلی بهره ببرند و تا وقتی محصوالت با کیفیت داخلی اس

استفاده نکنند.

  باید تقاضا در بخش زنجیره تامین داخلی نسبت به عرضه بیشتر شود
دبیر و عضو هیئت مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران، گفت: در حال حاضر ظرفیت 
عرضه فعالیت در زنجیره تامین مخابرات از تقاضا بیشتر است که موجب عقب ماندگی 
صنعت ICT شده و برای جبران آن باید با سیاست گذاری حاکمیتی، تقاضا را در بخش 
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زنجیره تامین داخلی نسبت به عرضه بیشتر کرد.
ــتگار، با حضور در بیست ودومین نمایشگاه تلکام، اظهار داشت: نیاز  مهندس فرامرز رس
ــرکت مخابرات ایران، راه حل های نوآورانه است، براین اساس مخابرات ایران در  امروز ش
نمایشگاه تلکام امسال می تواند شرکت های زنجیره تامین خود را تحت پوشش کامل 

تری قرار دهد.
وی گفت: در حال حاضر ظرفیت عرضه فعالیت در زنجیره تامین مخابرات از تقاضا بیشتر 
است که موجب عقب ماندگی صنعت ICT شده و برای جبران آن باید با سیاست گذاری 

حاکمیتی، تقاضا را در بخش زنجیره تامین داخلی نسبت به عرضه بیشتر کرد.
وی افزود: سندیکای صنعت مخابرات ،2۳ سال است که تشکیل شده و در راستای انسجام 
بین شرکت های مخابراتی که در تولید اقالم مصرفی مخابرات شرکت دارند، کار می کند.

رستگار اظهار داشت: مخابرات اکنون مجموعه ای از فاواست و در همین راستا نمایشگاه 
تلکام سابق به نام نمایشگاه مخابرات و فناوری اطالعات تغییر نام داده است.

رستگار بیان کرد: با همه این فعالیت ها امکان رشد پنج برابری حوزه تلکام در سال آینده 
وجود دارد .بدین منظور بخش کسب وکار باید تعالی و رونق پیدا کند و نتیجه آن افزایش 

اشتغال زایی هم هست.

انبوه تجربه می کنیم بتوانیم مبین نت را در سال های آینده تبدیل به بزرگترین اپراتور 
تخصصی در حوزه هوشمندسازی سازمانی در کشور کنیم.

ــازمان هوشمند؛ از ارتباطات به سوی  ــین طهرانی در نشستی خبری با عنوان »س حس
ــرویس های ابری« که در نمایشگاه ایران تلکام 1400 برگزار شد، گفت: مبین نت به  س
ــترکان انبوه و سازمانی در حال فعالیت و ارائه  عنوان اپراتور ارتباطات ثابت در حوزه مش

خدمت به متقاضیان است.
وی ادامه داد: در حوزه فروش سرویس های انبوه به مشترکان اینترنت خانگی به بیش از 
400 هزار مشترک رسیدیم و در این حوزه، مبین نت بیشترین میانگین مصرف را در بین 

اپراتورهای سراسر کشور دارد.
طهرانی افزود: در طول دوران پاندمی کرونا افزایش ظرفیت 2,5 برابری در الیه  های مختلف 
شبکه را داشته ایم و ترافیک روزانه مصرف خانگی در این دوران به بیش از سه برابر افزایش 
یافته است و در همین حال در حوزه ارتباط با مشتریان هم ظرفیت را افزایش قابل توجهی 

داده ایم تا بتوانیم پاسخگویی و سطح سرویس را در حد قابل قبولی حفظ کنیم.

ــان کرد: مبین نت در حوزه ارائه خدمات ارتباطی سازمانی، بعد از شرکت  وی خاطرنش
مخابرات ایران ببشترین سهم بازار را داراست و در همین حال، یکی از مهمترین استراتژی ها 
در حوزه سازمانی که بر اساس نقطه قوت و سهم ارتباطات سازمانی است، حرکت به الیه 

اپلیکیشن است.
طهرانی افزود: یکی از ترندهای جهانی در حوزه هوشمندسازی سازمان ها، رایانش ابری 
ــت که تالش کرده ایم با ایجاد سرویس های متنوع روی الیه ارتباطی بیش از 1500  اس
ــازمان طرف قرارداد که با گستره جغرافیایی نیازمند ارتباطات وسیع هستند، یکی از  س

پیشگامان ارائه سرویس در این حوزه باشیم.
مدیرعامل مبین نت، گفت: سازمان ها به جهت توسعه تکنولوژی همواره نیازمند توسعه 
زیرساخت هایشان می باشند که در همین حال مبین نت با ارائه سرویس های متنوع ابری 

به سازمان ها، این نیاز را پوشش داده است.
وی افزود: در همین راستا، سرویس هایی همچون مرکز تماس متمرکز ابری را راه اندازی 
و به سازمان ها ارائه دادیم. همچنین سرویس نظارت تصویری ابری به سازمان های طرف 
قرارداد ارائه شد تا مدیریت دوربین ها و تصاویر در شعب مختلف شان در سراسر کشور به 

دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران همچنین اظهار داشت: با توجه به اینکه ظرفیت 
ــتر از تقاضاست، بنابراین تکالیف وزارت ارتباطات و  عرضه در زنجیره تامین داخلی بیش
سایر اپراتورهای حوزه ارتباطات این است که تقاضای امروز را گسترش دهند و جبران کم 

کاری های گذشته را در بخش سیاست گذاری انجام دهند.
وی با تاکید براینکه حوزه ارتباطات بسیار گسترده و رشد یافته است، اظهار داشت: این حوزه به 
خودی خود فزاینده است و با سیاست گذاری درست، رشد چند برابری ایجاد می شود. فرامرز 
رستگار در پایان اظهار امیدواری کرد که در سال آینده شاهد برگزاری تلکام های گسترده تری 

خواهیم بود که بخش خصوصی شالوده فعالیت آن را تشکیل می دهد.

  مبین نت در مس�یر تبدیل ب�ه بزرگترین اپراتور تخصص�ی در حوزه 
هوشمندسازی سازمانی

مدیرعامل شرکت ارتباطات مبین نت، گفت: امیدواریم با رشدی که در حوزه سازمانی و 
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جهت حفظ امنیت صورت گیرد. همچنین اطالع رسانی سازمان ها با پلت فرم یکپارچه از 
دیگر سرویس های ارائه شده به سازمان ها است.

وی ادامه داد: با افزایش سهم بازار مبین نت در سال 1400، با رشد 65 درصدی در حوزه 
سهم بازار ارتباطات سازمانی مواجه شدیم و محصول پرچمدار ما که شبکه اختصاصی 

سازمانی است توانست سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دهد.
مدیرعامل مبین نت در پایان گفت: با برنامه ها و سرویس های ارائه شده، مبین نت طی 
سال های پیش رو به عنوان یک اپراتور هوشمند به ارائه سرویس های متنوع تر اقدام خواهد 
کرد که امیدواریم با رشدی که در حوزه سازمانی و انبوه تجربه می کنیم بتوانیم مبین نت را 
در سال های آینده تبدیل به بزرگترین اپراتور تخصصی در حوزه هوشمندسازی سازمانی 

در کشور کنیم.

  پروژه های بومی همراه اول با حضور وزیر ارتباطات رونمایی شد
در بازدید وزیر ارتباطات و فناوری  اطالعات و هیأت همراه از غرفه همراه اول در نمایشگاه 
تلکام 1400، زیرساخت فنی و رسالت پروژه های بزرگ و ملی همراه اول نظیر »خودرو 

متصل« و »جاده هوشمند« تشریح شد.
ــا و پلتفرم های  ــرویس ه ــر ارتباطات و فناوری اطالعات از س ــا بازدید وزی ــان ب همزم
دیجیتال همراه اول که در این رویداد ارائه شده اند و دستاوردهای خود را در معرض دید 
بازدیدکنندگان قرار داده اند، زیرساخت فنی و رسالت پروژه های بزرگ و ملی همراه اول 

نظیر »خودرو متصل« و »جاده هوشمند« نیز تشریح شد.
ــامانه »نوآوری باز«، »نرم افزار  ــمند«، س همچنین پروژه های »MEC« و »جاده هوش

iMap« همراه اول نیز در حضور عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری رونمایی شد.

رونمایی از پروژه MEC همراه اول
ــنی برای  ــت و سلوش پروژه MEC که اختصاری Mobile edge computing اس
پردازش روی لبه شبکه به حساب می آید تا پیش از این در اختیار اپراتورهای ارتباطی نبود، 
اما همراه اول با توان یک شرکت دانش بنیان داخلی موفق به توسعه آن شده و یوزکیس 

خطر و اعالم بالدرنگ هشدار به رانندگان و اهالی منطقه خطر درباره پیشامد حوادث و 
بالیای ناگهانی در جاده ها اجرا شده است.

رونمایی از سامانه نوآوری باز
مرکز تحقیق و توسعه همراه اول به منظور بهره مندی از آخرین نوآوری ها و پیشرفت های 
ــویق فعاالن درون و برون  ــب و کار خود، ارتقای انگیزه و تش ــتم کس مربوط به اکوسیس
سازمانی، حفظ حقوق مالکیت فکری و ارتقای برند همراه اول، سامانه نوآوری باز )ایده تا 

محصول( را راه اندازی کرده است.
عالقه مندان از جمله شرکت های فناور و نوآور، دانشجویان و تیم های نوپا و همچنین کلیه 
فعاالن اکوسیستم ICT کشور می توانند با مراجعه به سایت مرکز تحقیق و توسعه همراه و 

ثبت نام در این سامانه در نخستین فراخوان این طرح شرکت کنند.
دامنه موضوعات پذیرش و جذب طرح های فناورانه- نوآورانه در این فراخوان طرح های 
ــیاء  ــبکه )5G(، هوش مصنوعی )AI(، اینترنت اش حوزه فناوری اطالعات از جمله ش
ــردازش  ــد )RPA(، پ ــک فراین ــیون رباتی )IoT(، کالن داده )Big Data(، اتوماس
ــایبری )Cyber Security(، بالکچین  ــری )Cloud Computing(، امنیت س اب
ــات  ــانـــه و تبلیغــ ــک )E-learning(، رس ــوزش الکترونیـ )Blockchain(، آم

)Media and Advertising(، سالمت الکترونیک )E-health( است.

iMap رونمایی نرم افزار
نرم افزار iMAP که تماما توسط مرکز تحقیق و توسعه همراه اول طراحی و تولید شده 
است قابلیت نمایش تمام جزییات شبکه شامل سایت ها و نودها به همراه وضعیت آنها و 
نمایش لیست درخواست های پشتیبانی ثبت شده را داراست و تمام وضعیت شبکه همراه 

در کل ایران را نمایش می دهد.
این نرم افزار امکان فیلتر اطالعات بر اساس سایت ها، شهر و استان و گزارش لحظه ای 
را ارائه می دهد؛ این نرم افزار با سایر نرم افزارهای دیگرشامل نرم افزار تیکتینگ همراه 
iService در ارتباط بوده و تمام درخواست هایی که به علت مشکالت شبکه پیش آمده 
است را به ازای هر سایت نمایش می دهد.نرم افزار DCIM با قابلیت پایش و مانیتورینگ 
به ازای تمام تجهیزات موجود در شبکه مراکز داده، اطالعات را جمع آوری کرده و بصورت 
گزارشات لحظه ای بر روی نرم افزار iMAP نمایش می دهد و در صورت بروز هرگونه 

مشکل یا حادثه بالفاصله در نرم افزار تیکتینگ، درخواست خودکار ثبت خواهد شد.

  اقدامات ایرانسل در راه اندازی شبکه نسل پنجم تلفن همراه، خالقانه است
ــازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اقدامات ایرانسل در زمینه توسعه  رییس س
زیرساخت شبکه ملی اطالعات و تحول دیجیتال، به خصوص فعالیت های خالقانه ایرانسل 

در حوزه توسعه شبکه نسل پنجم تلفن همراه، تقدیر کرد.
دکتر صادق عباسی شاهکوه همراه با معاونان این سازمان، با همراهی دکتر بیژن عباسی آرند 
ــل، ضمن بازدید از غرفه ایرانسل در نمایشگاه تلکام 1400، با آخرین  مدیرعامل ایرانس
اقدامات ایرانسل در حوزه تحول دیجیتال و توسعه زیرساخت های شبکه ملی اطالعات، 

آشنا شد.
ــل در زمینه توسعه زیرساخت شبکه  در این بازدید، رگوالتور ارتباطات از اقدامات ایرانس
ملی اطالعات و تحول دیجیتال، به خصوص فعالیت های خالقانه ایرانسل در حوزه توسعه 
شبکه نسل پنجم تلفن همراه، تقدیر کرد.وی همچنین در جریان بازدید از خدمت »ارتباط 
با مشتریان ویژه ناشنوایان« که برای اولین بار در ایران ارائه می شود، یک تماس تصویری 
زنده با این بخش در مرکز ارتباط با مشتریان ایرانسل برقرار و بر توجه هر چه بیشتر به اقشار 
توان یاب تأکید کرد.این خدمت به عنوان یکی از نمونه های توجه ایرانسل به اقشار توان یاب 
در دسترسی به خدمات دیجیتال، عالوه بر روش گفت وگوی متنی، امکان تماس تصویری 

و گفت وگو با زبان اشاره، متناسب با نیاز این دسته از مشترکان را نیز ارائه می دهد.
عباسی شاهکوه، ضمن تقدیر از رویکرد مسؤولیت اجتماعی و توجه ایرانسل به فراگیری 
دیجیتال و دسترسی همه اقشار به خدمات ارتباطی، تأکید کرد که این راهکار می تواند در 
قالب خدمت، به سایر سازمان ها، از جمله ارائه دهندگان خدمات اضطراری مانند آتش نشانی 
و اورژانس، ارائه شود.در این بازدید، همچنین کارشناسان مرکز نوآوری ایرانسل، راهکارهای 
هوشمند ایرانسل مبتنی بر کالن داده، از جمله طرح مدیریت ترافیک با استفاده از هوش 
مصنوعی بر بستر شبکه5G را به معاون وزیر ارتباطات ارائه کردند که این بخش، با استقبال 

این سلوشن را در قالب AR/VR به نمایشگاه تلکام آورده است؛ در این یوزکیس تصویر زنده 
دریافت شده و بعد از افکت گذاری به صورت بالدرنگ )real time( نمــایش داده می شود. 
این یوزکیس قابلیت استفاده برای »ربات جراح« و »خودروی هوشمند« که از دیگر پروژه های 

همراه اول هستند را دارد و یکی از درگاه های ورود به 5G حساب می شود.

رونمایی از پروژه جاده هوشمند
شرکت ارتباطات سیار ایران این کار را در راستای خدمت به مردم و همگام با استراتژی خود 
»بهره برداری از جاده های هوشمند و ایمن در سراسر ایران« انجام داده است تا حمایت 

خود از جان و مال هموطنان را به عنوان وظیفه ای انسانی، به نحو احسن انجام دهد.
همراه اول با راه اندازی این طرح ملی ضمن همکاری با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 
ای کشور، در نظر دارد نسبت به هوشمندسازی تمامی جاده های پرخطر کشور به منظور 
حفظ سالمت مسافران خصوصا در شرایط بحرانی اهتمام ورزد تا با ارائه فناوری های نوین 

دیجیتال در خلق یکی از بهترین تجربیات برای مشترکان سهیم باشد.
طرح جاده هوشمند با هدف طراحی و پیاده سازی سیستم هشداردهنده و سامانه تشخیص 
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ــل در زمینه نوآوری و تحقیق و توسعه، از جمله گزارش  ــد. اقدامات ایرانس وی مواجه ش
فعالیت های مجموعه ایرانسل لبز نیز، بخش دیگری از بازدید رگوالتور ارتباطات بود. عباسی 
شاهکوه از فعالیت های ایرانسل در زمینه نوآوری تقدیر و آن را مثبت ارزیابی کرد.مدیرعامل 
ایرانسل نیز در این دیدار، بر آمادگی ایرانسل برای توسعه خدمات زیرساختی شبکه ملی 
اطالعات و ارائه هر چه بیشتر خدمات توانمندساز به کسب وکارهای دیجیتال، تأکید کرد.

ایرانسل، در این نمایشگاه بین المللی، جدیدترین محصوالت و خدمات خود در حوزه زندگی 
دیجیتال، ایجاد زنجیره خدمات دیجیتال برای توانمندسازی کسب وکارهای نوپا از جمله 
سوپراپلیکیشن ایرانسل من، بازار دیجیتال تبادل API یلوهاب )Y’ello Hub(، راهکار 
دیجیتال خدمات تبلیغاتی یلوادوایز )Y’ello Adwise(، پلتفرم آموزش آنالین داناپالس 

و نیز راهکارهای هوشمند مبتنی بر کالن داده را عرضه کرد.
اقدامات ایرانسل در هوشمندسازی و دیجیتالی کردن فرایندهای ارتباط با مشتریان، از 
جمله سامانه پاسخگویی هوشمند »آواتار«، سیم کارت  های ایرانسل با پیش شماره جدید 
0۹00، فروشگاه اینترنتی ایرانسل، پرتال مزایده شماره های رند، حساب چندکاربره، شارژ 
اضطراری، پیشنهاد ویژه #4444*، تلویزیون اینترنتی لنز، پرتال احراز هویت و اپلیکیشن 

پیشواز، از دیگر بخش های غرفه ایرانسل در این نمایشگاه بودند.
ارائه جدیدترین راهکارهای سازمانی ایرانسل و محصوالت و خدمات حوزه B2B نیز بخش 
دیگری از غرفه ایرانسل را به خود اختصاص داد. در این بخش، از جمله، همکاری ایرانسل و 
شرکت فوالد مبارکه سپاهان در طرح تحول دیجیتال این شرکت، به عنوان نخستین ورود 

نسل پنج تلفن همراه در حوزه صنعت ایران، تشریح شد.
خدمات ویژه پشتیبانی ایرانسل برای توان یابان، توسعه پوشش اینترنت پرسرعت روستایی، 
تالش برای حفظ محیط زیست و کاهش ردپای کربن، مدرسه سازی در مناطق محروم 
و سیل زده و… نیز از جمله اقدامات و برنامه های ایرانسل در حوزه پایداری و مسؤولیت 

اجتماعی شرکتی است که در این نمایشگاه، به بازدیدکنندگان معرفی شد.

  انعقاد تفاهم نامه توس�عه  همکاری شرکت ارگ تلکام و مخابرات ایران با 
هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی

رئیس سازمان تنظیم مقررات در مراسم عقد تفاهم نامه همکاری بین شرکت مخابرات 
ایران با شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید، به برنامه های توسعه ای دولت سیزدهم در 
حوزه ارتباطات ثابت کشور اشاره کرد و گفت: با اجرای این برنامه ها، در سه سال آینده به 

20 میلیون خانوار دسترسی ثابت مبتنی بر فیبرنوری تخصیص داده می شود.
ــازمان تنظیم مقررات با حضور در نمایشگاه تلکام، در مراسم عقد تفاهم نامه  رئیس س
همکاری بین شرکت مخابرات ایران با شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید، به برنامه های 
توسعه ای دولت سیزدهم در حوزه ارتباطات ثابت کشور اشاره کرد و گفت: با اجرای این 
ــه سال آینده به 20 میلیون خانوار دسترسی ثابت مبتنی بر فیبرنوری  برنامه ها، در س

تخصیص داده می شود.
صادق عباسی شاهکوه، اظهار داشت: بخش بزرگی از تولیدات فیبرنوری و تجهیزاتی مانند 
مودم که باید داخلی شود، پیش از این از خارج وارد می شد و بسیار خرسندم که امروز 
ــاخت این تجهیزات را در داخل داریم و این  ــاهد این هستم که ما توانایی تولید و س ش

تفاهم نامه از اولین هاست.
وی افزود: نقش شرکت مخابرات ایران این است که با دادن دسترسی داکت ها و کانال ها 
به اپراتورهای دیگر، آنها را توانمند کنند و این کار ملی بزرگ با سرعت خوبی به نتیجه 

برسد.عباسی شاهکوه، تاکید کرد: با امضای این تفاهم نامه، توسعه در شبکه ارتباطات ثابت 
بیشتر و فشار از شبکه سیار کشور برداشته می شود و از سوی دیگر تولید داخل نیز رونق 

بیشتری خواهد گرفت.
ــلطانی، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: در سه سال آینده  در ادامه، مهندس س
ــت؛ الزمه این تحول هماهنگی  تحوالت خوبی در عرصه ارتباطات در حال رخ دادن اس

تمامی بازیگران صنعت ارتباطات از سیاستگذاری تا اجرا و تولید است.
وی افزود: همه ما باید در نظر داشته باشیم که زمانی که صحبت از توسعه شبکه ارتباطات 

ثابت کشور می شود، این توسعه باید در تمامی الیه های شبکه رخ دهد.
سلطانی اظهار داشت: اتفاقی که امروز در نمایشگاه می افتد در راستای همکاری و حمایت 
شرکت مخابرات ایران از تولید کنندگان کشورمان است. ما باید حامی تولید کنندگان 

باشیم و شرکت های دانش بنیان حمایت کنیم.

وی افزود: مردم برای دسترسی به باند پهن و سرعت مناسب نیاز به انواع مودم ها دارند، که 
شرکت ارگ جدید از سالیان گذشته این سرمایه گذاری را انجام داده است.

ــرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: تفاهم نامه حاضر در خصوص تولید  مدیرعامل ش
انواع مودم بخصوص در شبکه ارتباطات ثابت با شرکت ارگ جدید به امضا می رسد و این 
نوید را می دهد که شرکت مخابرات ایران برای اینده مشتریان خود را راضی نگه دارد و 
توسعه شبکه را بر همان هدف و سیاستی که وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات 
دارد؛ پیش برد.در ادامه مراسم، تفاهم نامه همکاری مابین شرکت مخابرات ایران و شرکت 
خدمات مخابراتی ارگ جدید با حضور مهندس صادق عباسی شاهکوه، رییس سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مهندس سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران 
و مهندس میراسماعیلی، مدیرعامل شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید در محل غرفه 
شرکت مخابرات ایران در نمایشگاه تلکام ، منقعد شد. در این جلسه مقرر شد که 600 
هزار مودم مبتنی بر فناوری VDSL و GPON تولید و در اختیار شرکت مخابرات ایران 

قرار گیرد.

  ارائه جدیدترین محصوالت شرکت ارگ تلکام در نمایشگاه تلکام 1400 
شرکت مخابراتی ارگ جدید با حضور در نمایشگاه ایران تلکام 1400، سه رده محصوالت 
جدیدش در حوزه مودم، تجهیزات پزشکی و قطعات نسل نوین خودرو را که به سمت 
ــازی می رود، به نمایش گذاشت.مهندس مهرداد میراسماعیلی، مدیرعامل  هوشمندس
شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید در حاشیه نمایشگاه تلکام، گفت: در مرکز تحقیقات 

ارگ تلکام، فعالیت های گسترده ای در حوزه خدمات مبتنی بر اینترنت ارایه می شود.
مدیرعامل شرکت ارگ تلکام همچنین بیان کرد: دیدارها وگفت وگوهای رو در رو با مدیران 

ارشد حوزه ICT، بسیار کمک کننده است و این امکان در نمایشگاه تلکام فراهم شد.
وی در توصیف تعامل با مخابرات گفت: از بیست سال گذشته تاکنون با مجموعه مخابرات 
ایران، فعالیت های مستقیم داشته ایم و در تمام شرایط کنار مخابرات به عنوان بهترین 
مشتری خود باقی مانده ایم.میراسماعیلی افزود: آینده صنعت ارتباطات در جهان ، با حذف 
شکاف دیجیتالی موجود، بسیار روشن است و کشور ما نیز در صنعت ثابت وسیار تنها با 

FMC می تواند همگام با اپراتورهای جهانی پیش رود.

  تست سرعت مودم های 5G ارگ تلکام با سرعت 880 مگابیت بر ثانیه 
در حضور وزیر ارتباطات 

دکتر عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، همراه با دکتر محمد خوانساری 
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ــازمان فناوری اطالعات ایران، دکتر سید ستار هاشمی معاون  معاون وزیر و رئیس س
فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات و مهندس حمید فتاحی معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره 
ــاخت، به همراه مهندس مهرداد میراسماعیلی،  ــرکت ارتباطات زیرس و مدیرعامل ش
ــرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید، ضمن بازدید از غرفه ارگ تلکام در  مدیرعامل ش
ــگاه ایران تلکام 1400، با آخرین دستاوردهای این شرکت در صنایع مخابرات،  نمایش

خودرو و سالمت آشنا شد.
ــرکت ارگ تلکام در حوزه مودم  در جریان این بازدید رونمایی از محصوالت جدید ش
ــت سرعت  ــد. همچنین تس ــتمل بر مودم 5G و مودم دوال TD و FD انجام ش مش
ــه در حضور وزیر ارتباطات  ــرعت 880 مگابیت بر ثانی مودم های 5G ارگ تلکام با س
ــاءاهلل این سرعت آینـــده   ــد که زارع پور تاکید کرد »انش و فناوری اطالعات انجام ش

است.«
ــماعیلی، مدیرعامل شرکت خدمات مخابراتی ارگ  همچنین مهندس مهرداد میراس
جدید در جریان این بازدید تاکید کرد که با اشغالزایی در منطقه محروم، فرصت اشتغال 
برای 600 نفر ایجاد شده است و محصوالتی که پیش از این وارد می شده، بومی سازی 
ــده است.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات هم با ابزار خرسندی از این گونه اقدامات  ش
در صنعت مخابرات، بر حمایت از تولید داخل و افزایش اشغالزایی در این زمینه تاکید 

کرد.

  خدمات بی سیم همراه اول و مبین نت در یک شبکه اختصاصی متصل 
می شوند

مدیرکل بازاریابی و فروش سازمانی شرکت ارتباطات مبین نت، گفت: با همگرایی دو 
مجموعه مبین نت و همراه اول، کسب وکارهای کوچک و بزرگ که در سراسر کشور 
ــری از طیف متنوعی از تکنولوژی های  ــت دارند، خدمات ارتباطی را با بهره گی فعالی
ــیم در قالب شبکه اینترانت به هم متصل شده  دریافت می کنند و به دنبال آن  بی س
می توان خدمات بی سیم همراه اول و مبین نت، چه نقاط ثابت و چه سیار را به راحتی 

در یک شبکه اختصاصی و امن متصل کرد.
ناصر مرادی مدیرکل بازاریابی و فروش سازمانی شرکت ارتباطات مبین نت در گفت و گو 
با خبرنگار ما پیرامون قرارداد سازمانی شرکت همراه اول و مبین نت، گفت: موضوعی 
که طبق قرارداد فروش سازمانی از سمت شرکت همراه اول به شرکت مبین نت اتفاق 
ــرکت همراه اول با هدف ایجاد  ــتر در حوزه سرویس های مدیریت شده ش افتاد، بیش

یکپارچگی در سرویس های هر دو مجموعه برای سازمان های بهره بردار بوده است.
ــرکت ارتباطات مبین نت، بیان کرد: شرکت  ــازمانی ش مدیرکل بازاریابی و فروش س
ــته است، حداقل 25 تا ۳5  ــطه سابقه طوالنی که در این حوزه داش مبین نت به واس
درصد درآمد خود را در 10 سال اخیر از حوزه سازمانی کسب کرده و این روند، چه از 
نظر درآمد و چه از نظر تعداد نودهایی که در شبکه خدمات ارتباطی ایجاد شده بود، 

همیشه رو به رشد بوده است.
مرادی ادامه داد: به واسطه نوع پشتیبانی که شرکت مبین نت در ساختار خود نهادینه 

کرده، SLA را به سازمان ها منتقل کرده است.
وی اشاره کرد: به واسطه تناسب خدمات با نیاز مشتریان، نوع پشتیبانی مناسب و از 

طرفی متعادل بودن سرویس ها، استقبال خوبی از سرویس های این شرکت در حوزه 
ــت که سال ها  مکرراً  ــاهد بوده ایم و گواه این موضوع  قراردادهایی اس ــازمانی را ش س

تمدید شده اند.

ــازمانی شرکت ارتباطات مبین نت، اشاره کرد: شرکت  مدیرکل بازاریابی و فروش س
ــعه بخش Near Core خود، سال گذشته در  ــاس استراتژی توس همراه اول بر اس
بخش سرویس های مدیریت شده به شرکت مبین نت منتقل کرد و بحث توسعه این 
ــرویس ها را هم شرکت مبین نت برعهده گرفت. مبین نت در همین جهت با برند  س
همراه اول کسب وکار، سرویس های خود، سرویس های همراه اول و راهکارهایی را که 
ــرکت به دست آمده، به بازار و مشتریان  ــرویس های این دو ش از ترکیب مجموعه س
ــازمان ها ارائه می کند.مرادی، اظهار کرد: با  ــه و ارزش افزوده های خوبی را به س عرض
ــرفت تکنولوژی و حرکت به سمت 5G و خدمات ابری، ترکیب این محصوالت  پیش
به طور خودکار شکل گرفته است و محصوالت با گذر از خدمات ارتباطی به خدمات 

ابری عرضه می شوند.
وی تاکید کرد: شرکت ها، سازمان ها و کسب وکارهای کوچک و بزرگ که در سراسر 
کشور  فعالیت دارند، خدمات ارتباطی را با بهره گیری از طیف متنوعی از تکنولوژی های 
ــیم در قالب شبکه اینترانت به هم متصل شده  دریافت می کنند و به دنبال آن  بی س
می توان خدمات بی سیم همراه اول و مبین نت، چه نقاط ثابت و چه سیار را به راحتی 

در یک شبکه اختصاصی و امن متصل کرد.
مدیرکل بازاریابی و فروش سازمانی شرکت ارتباطات مبین نت گفت: در حوزه خدمات 
ارتباطی با استفاده از تکنولوژی و راهکارهای مبتنی بر SD-WAN سعی داریم تا 
امکان حداکثر مدیریت در ارتباطات یعنی اتوماسیون و هوشمندسازی تا الیه هفت 
شبکه های اختصاصی را در بانک ها و سایر سازمان های دارای شعب گسترده در کشور 

ایجاد کنیم.
مرادی توضیح داد: با همگرایی دو مجموعه تالش می شود محصوالت جدید، همگی 
ــون پلتفرم رایانش ابری را  ــوند. به عنوان نمونه اکن  به صورت بومی تولید و عرضه ش
راه اندازی کرده ایم و می توانیم به سازمان ها بسته های اختصاصی ارائه دهیم تا خدمات 
ــرویس  های ارزش افزوده مبتنی بر ابر مانند  ارتباطی را به خدمات ابری متصل و س
انتقال تصاویر دوربین های مداربسته، نظارت تصویری، تلویزیون های تبلیغاتی مستقر 
در شعب )Digital Signage( و ارتباطات تلفنی )VoIP( را در همین  بستر امن 
ــت هزینه های گزاف و خرید  ــازمان ها بدون پرداخ منتقل کنند. در همین جهت س

تجهیزات می توانند در بستری امن از این سرویس ها استفاده کنند.
وی در پایان اشاره کرد: از آنجایی که سرویس هایی که در بستر کلود عرضه می شوند، 
از پیش زمینه و زیرساخت هوشمندی برخوردار هستند در همین راستا می توانیم به 
ــتورالعمل های هوشمندسازی به  همراه حفظ اصول محرمانگی و امنیت داده ها، دس
 AI ــمتی حرکت کنیم تا در آینده سرویس های ــرویس ها ارائه دهیم و به س این س
و BI را شکل دهیم و در نهایت پله به پله به هوشمندسازی کسب وکارهای مختلف 

نزدیکتر شویم.
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عمران اسدالهی کیا در گفت وگو با خبرنگار ماهنامه نسل چهارم پیرامون استفاده از 
ــداد، گفت: از  ــرکت داده ورزی س کالن داده ها در حوزه بانکداری و اولویت آنها در ش
دید هر فردی که الزم است به دیتا نگاه کند، چند حوزه اصلی وجود دارد، ما تعداد 
ــت با آنها تعامل بهتری داشته باشیم، درگذشته  ــتری داریم که الزم اس زیادی مش
ــن هایی می   نوشتیم که دیتا تولید می کردند و در این راستا دیتا ابزاری بود  اپلیکیش
برای اینکه اپلیکیشن ها و نهایتا سازمان کار کند. امروزه ما باید کار کنیم تا بتوانیم از 

دیتا استفاده کنیم و نگاه کاربردی به دیتا باید متفاوت  شود. 
ــدالهی کیا، گفت: اینکه ما بتوانیم دیتاهای مشتریان خود را تجمیع کنیم، رفتار  اس
مالی و ترجیحات آنها را بهتر بشناسیم و تا جایی که ممکن است از داده هایی که به 
صورت ضمنی و صریح از آنها دریافت کرده ایم وارد زندگی خصوصی آنها شویم، این 
موضوع قطعا بر رفتار ما با مشتری تاثیرگذار خواهد بود. با پیشرفت علمی می توانیم 
از این دیتاها به نوعی هم تصمیم سازی و هم پیش بینی داشته باشیم و تصمیماتی 
ــازیم. به طور مثال بازخوردهای مشتری را داشته باشیم،  ــطح بانک بس کالن در س
الگوهای هزینه مشتری را دنبال کنیم، آنها را دسته بندی کنیم و انتظارات مشتریان 
ــتراتژی های حفظ مشتری را تقویت  در آینده دور و نزدیک را پیش بینی کنیم و اس
ــایی کنیم و خطر رفتار  ــم، فرصت های افزایش فروش و فروش متقابل را شناس کنی

متقلبانه را کاهش دهیم.
ــعه آن بیان کرد:  ــتقرار حکمرانی داده و توس ــوص برنامه ریزی برای اس وی در خص
ــکالتی نیز به همراه  ــت اما توامان می تواند مش نکته ای که در این زمینه مطلوب اس
ــد، حجم داده است. در دنیا روزی دو و نیم کوینتیلیون )ده به توان 18(  ــته باش داش
 IoT بایت دیتا تولید می شود که طبیعتا بخش زیادی از آن دیتای شبکه اجتماعی و
است، در این میان دیتاهای بانکی نیز حجم قابل توجهی از این دیتا را تشکیل می دهد 
که از قضا از مهمترین های آنها نیز است، این عدد باید ما را متوجه این موضوع کند که 
ما تا چندی پیش مشغول ذخیره سازی و بازیابی با روش های سنتی بودیم و اکنون با 
توجه به افزایش روز افزون حجم داده باید روش های سنتی را کنار بگذاریم و از دانش، 

تکنولوژی و رویکردهای جدید استفاده کنیم.

فرزانه احمدی منش

ترشیح نقش کالن داده ها در تصمیم سازی های حوزه بانکداری

مدیر بیگ دیتا و زیرساخت های حکمرانی داده در مجموعه داده ورزی سداد، گفت: امروزه در حوزه بانکداری و هر حوزه دیگری، دیتا ارزش دیگری پیدا کرده و 
یک موجودیت مهم و استراتژیک از دید همه مدیران است. ما همه تالش خود را می کنیم تا از دیتای جمع آوری شده، اطالعات استخراج کنیم و در نهایت بر روی 

آن تصمیم سازی کنیم.

ــاخت های حکمرانی داده شرکت سداد، اشاره کرد: از طرف  مدیر بیگ دیتا و زیرس
ــم می آید که  دیگر دیتای کثیف هم در میان دیتاها و به ویژه دیتای بانکی به چش
ــت، دیتاها از جریان های مختلفی وارد می  شوند و برای داشتن  حجم آنها کم نیس
ــک نگاه بلند مدت باید به تجمیع و یکپارچگی این دیتاها توجه کنیم تا بتوانیم  ی
ــته باشیم، تجمیع بر روی این حجم از داده  پاالیش ها و تحلیل های متمرکزی داش
بدون استفاده از تکنولوژی های جدید امکان پذیر نیست؛ تکنولوژی های جدیدی که 
ساده هم نیستند، باید به کار گرفته شوند. بنابراین توجه، تجمیع و پاکسازی داده ها 

قدم اول راه است.
اسداللهی کیا در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما پیرامون چالش های موجود در توسعه 
حکمرانی داده و کالن داده ها، گفت: در ایران با وجود تحریم ها در مورد تکنولوژی های 
ــخت افزارها می شود، اولین چیز که نیاز آن حس می شود، وجود  جدید که شامل س
ــاز برای این حجم داده است. الزم است که تجهیزات جدید، پرسرعت و پر  ذخیره س
قدرت و مناسب کالن داده به مجموعه خود اضافه کنیم که چالش های خود را دارد، 

اما موضوعی که یک قدم عقب تر است، نگاهی با رویکرد جدید است.
ــکالت اینچنینی در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا وجود دارد اما ما  وی، گفت: مش
باید در مرحله اول تغییر نگاه سنتی را بپذیریم و برای آن تصمیم گیری کنیم تا از این 
طریق به بهره برداری مالی برسیم. راه طوالنی نیست و در برنامه های کوتاه مدت هم 
می توان امید را به این سرمایه گذاری آورد و آن را به سود رساند و تمام این موارد به 

دلیل کم تجربگی در این حوزه، شجاعت زیادی می طلبد.
مدیر بیگ دیتا و زیرساخت های حکمرانی داده شرکت سداد، اضافه کرد: سرمایه گذاری 
نه تنها در تجهیزات بلکه در خرید نرم افزارها، آموزش مدیران و جذب متخصصان نیز 
باید انجام پذیرد. به دلیل پیچیدگی و جدید بودن موضوع کالن داده، الزم است فردی 
ــته باشد چون  ــود در حوزه های مختلف IT تخصص داش که به این حوزه وارد می ش
در حال فراهم کردن دنیای جدیدی است که هیچکس راجع به آن شناختی ندارد. 
ــبکه، دیتا  یا امنیت به تنهایی نمی  تواند این زیرساخت را  به طور مثال متخصص ش
فراهم کند و فردی که به این سیستم ورود پیدا می کند باید دانش عمیقی نسبت به 

به دلیل پیچیدگی و 
جدید بودن موضوع 
کالن داده، الزم است 

فردی که به این 
حوزه وارد می شود 
در حوزه های مختلف 
IT تخصص داشته 

باشد.
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تمامی این موضوعات داشته باشد. در وهله اول دیتا، وهله دوم ابزارها، امنیت و شبکه 
ــد و آگاه باشد که زمانی که با این حجم  داده کارمی کند از لحاظ فنی چه  را بشناس

تاثیراتی بر بخش های مختلف دارد.
اسداللهی کیا، تشریح کرد: از آنجایی که روزهای اولیه را در حال سپری کردن هستیم، 
ــه افراد با تجربه و متخصصی نیاز داریم، این افراد متخصص طبیعتا در حال حاضر  ب
ــتند و در اینجا ما باید  در بخش فعلی خود مفید و دارای درآمد قابل قبولی نیز هس
بپذیریم که جذب و استفاده از افراد متخصص در این حوزه هزینه  زیادی را می طلبد 

و ازمهم ترین چالش هایی است که با آن روبه رو هستیم.
وی، توضیح داد: درشرکت سداد فعالیت بلندمدتی انجام شد و با چالش های زیادی 
در این حوزه برخورد کردیم تا مجموعه ای بین 20 تا ۳0 ابزار روی کارآمدند و با هم 
تجمیع شدند و اکنون به نحو خوبـــی در حال سرویس دهی هستند. در مرحله اول 
ــلط بر ضعف دانش موجود برای ارائه سرویس جدید و در مرحله دوم با تامین  با تس
سخت افزار برخورد کردیم و در نهایت بعد از مذاکرات پی در پی تابوها شکسته شد 

و نگاه جدید ایجاد شد.
ــرکت سداد، گفت: متاسفانه در  ــاخت های حکمرانی داده ش مدیر بیگ دیتا و زیرس
سازمان ها تصمیمات فنی بعضاً از پایین به باال گرفته می شود و مدیران با نگاه سنتی، 
به موضوعات و مفاهیم جدید نگاه می کنند و زمانی که به مرحله تغییر وارد می شویم 
باید برای ایجاد سرمایه گذاری های بزرگ، اقناع مدیران صورت گیرد. همچنین الزم 
ــت برخی تصمیم ها در گروه های فنی اتخاذ شوند و صرفاً اعتماد به مدیران مالی  اس

کافی نیست یا از ترکیب این گروه ها بهره برد.
ــرکت  ــوال خبرنگار ما در خصوص برنامه های آتی ش ــخ به س ــداللهی کیا در پاس اس
داده ورزی سداد برای توسعه سرویس ها و خدمات، گفت: حداقل 20 سرور برای این 
حوزه وجود دارد که عدد قابل توجهی به نسبت کل دیتاسنتر ما، برای ورود به یک 
حوزه نوپا می باشد و الزم است مدیران ما فعال تر فکر کنند، برای اینکه بتوانیم هم  
ــطح با دنیا پیش برویم و حتی گاهی از آنها جلوتر باشیم، همراهی مدیران ارشد  س

کشور ضروری است.
وی، ادامه داد: بعد از گذشت سختی ها اکنون زیرساخت حداقلی برای اینکه بتوانیم 
ــتر بیگ دیتا فراهم است را داریم و معماری الزم را طراحی کرده ایم که  بگوییم بس
باید در قدم های اول دیتاها را شناسنامه دار، مدیریت و تجمیع کنیم تا مسیر ورود و 
خروج، امنیت و نوع استفاده از آنها مشخص شود. خود این بستر به تنهایی بسیار مهم 
است ولی ما تنها بخشی از بانک ملی را تشکیل می دهیم و دانش و تجربه محــدودی 

ــی درهر بخشی از بانک ملی  ــت که هر کس ــاخت اکنون فراهم اس داریم. این زیرس
بتواند آزادانه ایده های خود را مطرح کند و حتی برای پیاده سازی آنها عمل نماید. 
به این پروژه دریاچه داده می گوییم و پروژه دیگری به نام مدیریت دادگان مرجع به 

بهره برداری رسیده و طبق انتظارات بانک در حال استفاده است.
ــده ایم تا  ــخیص و کنترل جریان پول ش ــدالهی کیا، اظهار کرد: تا حدی وارد تش اس
ــخیص دهیم و محل های ورود و خروج پول را تشخیص  ــوب مالی را تش بتوانیم رس
داده و روی آنها تمرکز کنیم. این بخش نیز نیازمند یک تکنولوژی جدید بود که از 
آنها گذشتیم. نگاهی به کشف تقلب از دید عملیاتی داریم. در بسیاری حوزه ها نگاه 
ــت و همانطور که عنوان شد تخصص های متنوعی مورد  ــی بیشتری نیاز اس بیزینس
نیاز است و الزم است بعد از اینکه زیرساخت به وجود آمد، نیاز به کالن داده در تمام 
سطوح درک شود، به صورت گسترده برنامه ریزی شده و مورد بهره برداری قرار گیرد. 
ــاخت فراهم شده تا کامیونیتی ها و مشتریان با تاثیر باال مشخص شوند و  این زیرس
اعتبارسنجی با نگاه جدید انجام شود، پیش از این تمامی آنان به نوعی با نگاه سنتی 

و با کیفیتی دیگر انجام می شده اند.
ــاخت های حکمرانی داده شرکت سداد درباره وضعیت بیگ  مدیر بیگ دیتا و زیرس
دیتا و زیرساخت های حکمرانی داده در دنیا، گفت: خارج از دنیای بانکداری اتفاقاتی 
در حال رخ دادن است و نشان از این دارد که در دنیای بانکداری جای فعالیت بسیار 
داریم اما نمی توان گفت بد هستیم چون شروع کردیم و همین گامی مثبت در این 
زمینه است. کمبودهایی که حس می شود تا حدی همکاری مدیران و سرمایه گذاری 
ــگاه ها و شرکت های دانش بنیان، تامین  در این حوزه برای تولید متخصص در دانش

تجهیزات و ایجاد روش فکر نو در کل کشور است.
وی، بیان کرد: شرکت ها الزم است دیتا را دسته بندی نموده، حتی االمکان قسمتی از 
دیتا را خصوصی و امنیتی نبینند و الزم است متخصصان مالی و داده در تمام مارکت ها 
در چهارچوب حفظ حریم خصوصی برای تصمیم سازی در حوزه های مختلف آن را 
قابل تبادل و با دید درآمدزایی به آن نگاه کنند. به طور مثال دیتاهای کسب و کاری 
ــرمایه گذارها و  ــب و کارها، س ــتند همچنین کس ــاز هس قاعدتاً در حوزه بانکی کارس
ــوند  ــتفاده کنند و متوجه ش کارافرین ها نیز می توانند از دیتای حوزه های بانکی اس
ــت. این نگاه ها می تواند بسیار  ــترین گردش مالی مردم در کدام حوزه ها اس که بیش
کمک کننده باشد و باید آن را به بانک و تمام بازارها تسری بیشتری داد. با توجه به 
پیشرفتی که تا به حال کسب کرده ایم جا دارد که به مجموعه افتخار ویژه کنیم اما 

راه طوالنی و سختی در پیش داریم.

متاسفانه در 
سازمان ها تصمیمات 
فنی بعضاً از پایین 

به باال گرفته
 می شود و مدیران 

با نگاه سنتی، به 
موضوعات و مفاهیم 
جدید نگاه می کنند.
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دکتر داوود ادیب
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت 

مخابرات ایران

بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی، رضورت صادرات محصوالت فناورانه

شاخص پیچیدگی اقتصادی یا به عبارتی)EC )Economic Complexity شاخصی است که برای سنجش قدرت اقتصادی کشورها، مورد استفاده قرار می گیرد و 
در واقع معرف میزان پیچیده بودن یک اقتصاد، در قالب کاال یا محصولی می باشد که در نهایت صادراتی شده و روانه بازارهای جهانی است.

ــواد اولیه،  ــت و به م ــاخص صادرات اس ــادی همان ش ــی اقتص ــاخص پیچیدگ ش
ــور در حال فعالیت  ــی نیروی کار که در یک کش ــاخت ها، قوانین، دانش فن زیرس
ــور قرار دارد،  ــی که در اختیار کارخانه های آن کش ــت و همین طور فناوری های اس
ــه محصول خروجی، تا چه  ــاره به این موضوع دارد ک ــط بوده و در نهایت اش مرتب
ــت که هر چقدر که  ــته و در یک کالم، گویای این موضوع اس حد پیچیدگی داش
یک کشور قادر به تولید محصوالت متنوع تر و پیچیده تر باشد و بتواند در بازارهای 
ــر همین محصوالت رقابت کند، از منظر شاخص پیچیدگی اقتصادی  جهانی بر س

هم جایگاه بهتری دارد.
ــوالت و پیچیدگی  ــاخص پیچیدگی محص ــاخص پیچیدگی اقتصادی با دو ش ش
کشورها در ارتباط نزدیک بوده و بر این اساس محصوالت صادراتی را به دو دسته 
محصوالت پیچیده و محصوالت فراگیر یا اصطالحا سوپر مارکتی تقسیم می کنند.

شاخص پیچیدگی محصوالت، تنوع و پیچیدگی دانش تولیدی مورد نیاز برای تولید 
ــاخص پیچیدگی یک محصول،  ــک محصول را رتبه بندی می کند و باال بودن ش ی
ــت فناوری های مختلف و  ــودن دانش فنی، نیروی کار، انباش ــه معنای پیچیده ب ب
ــت که باعث تولید  موارد متعدد دیگر به عنوان نهاده های تولیدی آن محصول اس
ــود که به عنوان  ــور تولیدکننده می ش محصوالت پیچیده تر و ایجاد انحصار در کش

مزیت رقابتی صادراتی نیز مطرح است.
ــاخص پیچیدگی  ــگاه »هاروارد« در خصوص »ش ــاس مطالعاتی که در دانش بر اس
ــت، ایران در سال 2018 در جایگاه 101 در  اقتصادی« کشورها صورت گرفت اس
میان 1۳۳ کشور مورد بررسی قرار گرفت که به نظر نمی رسد در طول چهار سال 
ــته به جهت تحریم و همچنین پاندمی کرونا، بهبود رتبه ای در این خصوص  گذش

داشته باشیم.
متاسفانه ایران به جهت آنکه بیش از اندازه درون گرا شده است، در سال های اخیر 
در زمره کشورهایی قرار گرفته است که شاخص پیچیدگی پایین تری را پیدا کرده 
و به عبارتی دیگر، صادرات آن محدود شده است. اقتصاد ایران در رده بندی کشورها 
ــاس »شاخص پیچیدگی اقتصادی«، پایین تر از کشورهایی مانند »اروگوئه«،  بر اس
»ازبکستان« و »کنیا« قرار دارد و نکته جالب این است که هیچ یک از این کشورها، 

محصوالت صادراتی پیچیده ای ندارند.
ــت که کشوری که می تواند  ــوال همواره مطرح بوده اس ــال های اخیر این س در س

صنعت نانو پیشرفته ای داشته باشد، موشک، انرژی های نو و صنایع با فناوری های 
ــرار بگیرد که تنها  ــورهایی در قاره آفریقا ق ــرا باید هم رده کش ــاال تولید کند، چ ب
ــاورزی تولید می کنند؟ در حال حاضر 6۳۹۹ شرکت دانش بنیان،  محصوالت کش
۳50 مرکز نوآوری، 170 مرکز شتاب دهنده  فناوری و 1۳50 شرکت خالق و نوآور 
ــته باشیم؟ به نظر  ــور وجود دارد، پس چرا نمی توانیم صادرات خوبی داش در کش
می رسد که قوانین و زیرساخت بخش مهمی از پاسخ به این سوال را شامل می شود 

که بیشتر باید به آن توجه کرد.
امروزه شاهد این موضوع هستیم که آنچه مانع از تنوع  بخشی سبد صادراتی ایران 
می شود، نظام حاکم بر اقتصاد نیست، بلکه ارکان سیاست است که مانع از صادرات 
می شود. تحریم های پی در پی و عدم حصول نتیجه از FATF، مانع اصلی توسعه 
صادرات شده و بدیهی است که تا رسیدن به صادرات مطلوب و پایدار، راه طوالنی 

در پیش داریم.
ــت که افراد  امروزه می بینیم که برای تولید یک محصول فناورانه صادراتی، نیاز اس
با دانش متفاوت با یکدیگر تعامل داشته باشند. بر اساس معیارهای جهانی، میزان 
ــود.  ــاخصی به نام Person byte بیان می ش ــیله ش نیاز به دانش یک فرد به وس
محصولی که به Person byte 100 نیاز دارد، نمی تواند توسط یک کارآفرین که 
به تنهایی کار می کند و یا یک منطقه کوچکی از یک روستا و یا یک شهر که تنوع 
آن فقط Person byte 50 است، ساخته شود. بدیهی است که این محصول باید 
توسط مجموعه ای با حداقل 1000 نفر نیروی متمایز از هم با دانش های مختلف 
ــط شبکه ای از سازمان ها که بتوانند این Person byte 1000 دانش را  و یا توس
جمع آوری کنند، ساخته شود. این امر نیازمند یک شبکه از سرمایه های انسانی و 
اجتماعی است که به نظر می رسد ما روز به روز از آن فاصله گرفته و آشکار است 
ــور و برآیند عواقب نامطلوب این موضوع، عدم حصول آن  که با خروج نخبگان کش

چیزی است که در شاخص های پیچیدگی اقتصادی به آن نیاز داریم.
ــور تا اندازه ای زیاد به  ــد اقتصادی یک کش ــت که رش موضوع مهم دیگر، این اس
عملکرد تجارت خارجی آن کشور وابسته است. یکی از مسیرهای کاهش وابستگی 
ــعه به کاالهای اولیه و افزایش پیچیدگی صادرات، جلب  ــورهای در حال توس کش
ــارکت سرمایه گذاران خارجی در تولید است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی  مش
ــورمان در کشورهای هدف  ــی از فعالیت های رایزنان کش که می تواند نتیجه بخش

در ح��ال حاض��ر 6399 ش��رکت 
دانش بنی��ان، 350 مرکز نوآوری، 
170 مرکز ش��تاب دهنده  فناوری 
و 1350 ش��رکت خ��الق و ن��وآور 
در کش��ور وج��ود دارد، پ��س چرا 
نمی توانیم صادرات خوبی داشته 

باشیم؟
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ــد و به طور بالقوه می تواند اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر پیچیدگی صادرات  باش
داشته باشد.

دربرنامه های هشت گانه وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز در  بخش چالش های 
ــا و ظرفیت های صادراتی دانش بنیان در  ــند اولویت ه مرتبط با این بخش، نبود س
ــن المللی و در  ــال در بازارهای منطقه و بی ــف و عدم حضور فع ــای مختل حوزه ه
ــش بنیان با وجود ظرفیت باالی  ــهم صادرات محصوالت دان نتیجه پایین بودن س
ــرم افزاری و خدمات  ــامانه های ن ــور به خصوص در بخش تولید س موجود در کش
فنی ومهندسی، فقدان بسته های قانونی حمایتی ویژه برای کسب و کارهای حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات، فقدان زیرساخت های فنی و حقوقی الزم برای حضور 
ــد محصوالت و خدمات فناوری اطالعات ایرانی در عرصه بین الملل مطرح  قدرتمن
شد. همان طور که پیشنهاداتی نیز در راستای این برنامه ارایه شد، می توان اذعان 
کرد که کشورهای موفق در حوزه صادرات و فعاالن حوزه تجارت خارجی در جهان، 
معتقدند که سهم بسیار زیادی از صادرات این کشورها مدیون فعالیت های رایزنان 
آنها است و می بینیم کشور هایی که در صادرات محصوالت و خدمات خود ناکارآمد 

و ضعیف هستند، بدون شک رایزنان فعالی نداشته و یا فاقد رایزن بوده اند.
ــه انتقال ارز که  ــته ب ــدای از موضوعات مرتبط با تحریم و موارد وابس ــن ج بنابرای
ــت، می توان چنین متصور شد که در سال های اخیر  همواره مورد بحث و انتقاد اس
در خصوص بند 10 سیاست های کالن اقتصاد مقاومتی، ناکارآمدی بخش هایی از 
بدنه اجرایی کشور چه در الیه مدیریتی و چه در سیاست گذاری این حوزه، موجب 

تضعیف صادرات گردیده است.
در پایان در راستای تقویت صادرات و بهبود شاخص پیچیدگی اقتصادی پیشنهاد 

می شود:
ــیدن به صادرات و خارج ساختن  ــتراتژیک جهت سرعت بخش 1- برنامه ریزی اس
ــان، بودجه و مجری جهت هر  ــت و پا گیر در صادرات )با تعیین زم ــای دس رویه ه

برنامه صادراتی( صورت گیرد.
ــای خصوصی و همچنین  ــرات نخبگان، بخش ه ــی از نظ ــتفاده الزم و کاف 2- اس
تشکل ها به عنوان نمایندگان بخش های خصوصی حوزه صادرات در امر صادرات و 

دعوت از تشکل های صادراتی در میز صادرات صورت گیرد. 
ــای مرتبط با  ــی برای صدور مجوزه ــره واحد جامع و عملیات ــاد یک پنج ۳- ایج
ــتور کار  ــاز و کار مرتبط با آن در دس فعالیت های اقتصادی صادراتی و هرگونه س

قرار گیرد.
ــای رایزن های اقتصادی در بازارهای هدف  ــعه فعالیت ه 4- افزایش رایزن ها و توس
خارج از کشور )هر سفارتخانه چند رایزن و هر رایزن در یک حوزه تخصصی خاص( 

انجام شود.
6- پذیرش ضمانتنامه های غیربانکی صادر شده توسط صندوق های حمایتی جهت 

تضامین در گمرک مورد قبول قرار گیرد.

7- حمایت از برندسازی ایرانی از سوی دولت برای تقویت صادرات صورت گیرد. 
8- سازوکار مبادالت ارزی و مالی برای فعاالن اقتصادی شکل گیرد؛ به دلیل اینکه 
ــیوه های نامتعارف انتقال ارز توسط فعاالن اقتصادی در موارد زیادی  استفاده از ش

باعث سوء استفاده های کالهبرداران می شود. 
ــا و کمیته های  ــات کارگروه ه ــی به حضور در جلس ــووالن صادرات ــه مس ۹-  توج
تخصصی، جلب و از حضور نفرات غیر تصمیم گیر و غیر مسوول و فاقد اختیارات 

تصمیم گیری در این جلسات جلوگیری شود.
10- سازوکار هماهنگی بخشی و میان بخشی در بین دستگاه های مختلف دولتی 

جهت حمایت بخش های خصوصی در صادرات ایجاد شود.
ــی سیستم حمل و نقل در داخل و خارج و ایجاد مکانیزم الزم و  11- اصالح اساس
ــر  ــب جهت حمل و نقل ارزان و با کیفیت کاالها جهت کاهش هزینه های س مناس

بار صادرات صورت پذیرد.
ــری در آن ها با حضور نمایندگان  ــرای صحیح آیین نامه صادراتی و بازنگ 12- اج

بخش خصوصی صورت گیرد.
ــاال از قبیل ICT در  ــه صنایع با ارزش افزوده ب ــوق های صادراتی ب 1۳- ارائه مش

اولویت قرار گیرد.
14- کاهش پروسه استفاده از تسهیالت صندوق ضمانت صادرات صورت پذیرد.

ــتور کار نهادهای مرجع  ــتفاده از تجربه های جهانی موفق صادراتی در دس 15- اس
صادراتی قرار گیرد.

16- مراجع موازی در تصمیم گیری و برنامه ریزی در وزارتخانه ها حذف و در یک 
نهاد باالتر ادغام شود.

ــکل های تخصصی در اعزام  ــان متبحر و نمایندگان تش ــتفاده از کارشناس 17- اس
هیات های تجاری مورد توجه قرار گیرد.

ــازی مجریان و کارگزاران ایرانی مرتبط با نمایشگاه های بین المللی  18- توانمندس
خارج از کشور و نظارت دائم بر فعالیت آنها صورت پذیرد.

ــورهای مختلف در اولویت سازمان  1۹- ایجاد و حمایت پایگاه های خارجی در کش
توسعه تجارت قرار گیرد.

20- ایجاد روابط بین دولتمردان ایرانی و همتایان در بازارهای هدف جهت تقویت 
صادرات محصوالت داخلی صورت گیرد.

ــته به ده ها عامل داخلی  ــه موضوع صادرات، مولفه های متعددی دارد و وابس اگرچ
ــاخص پیچیدگی  ــرایطی نباید توجه خود را از ش ــت و تحت هیچ ش و خارجی اس
ــت، دولت،  ــهیل گری حاکمی ــا نباید نقش حمایتی و تس ــرد، ام ــادی دور ک اقتص
ــفارتخانه ها، رایزن های بازرگانی و مسووالن اقتصادی کشورمان را که می توانند  س
ــرایط خطیر، صادرات را به عنوان تنها راه برون رفت از اقتصاد نامطلوب  در این ش
ــبتا مطلوبی برای اقتصاد کشور فراهم سازند را  ــرایط نس کنونی مراقبت کنند و ش

نادیده گرفت.

ح��وزه  در  موف��ق  کش��ورهای 
صادرات و فع��االن حوزه تجارت 
خارج��ی در جه��ان، معتقدند که 
سهم بس��یار زیادی از صادرات 
این کشورها مدیون فعالیت های 

رایزنان آنها است.
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وضعیت ایران در شاخص فرار مغزها نزدیک میانگین جهانی است
ــا 2020 رتبه ایران در  ــاوری رییس جمهوری، گفت: در بازه 2017 ت معاون علمی و فن
شاخص فرار مغزها، وضعیت نسبتاً پایداری داشته و 21 رتبه ارتقا یافته که در سال های 

اخیر، وضعیت ایران در شاخص فرار مغزها به میانگین جهانی نزدیک تر شده است.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در نشست هیئت دولت گزارشی از وضعیت ایران 

درخصوص مهاجرت های بین المللی براساس شاخص های جهانی ارایه داد.
سورنا ستاری به بیان گزارش جمعیت ایرانیان مهاجر در جهان طبق آمار به دست آمده در 
سال 2020 پرداخت و گفت: بر اساس آخرین آمارها، این میزان ۹/1 میلیون نفر است که 
این  عدد 2۹/2 درصد از کل جمعیت ایران را شامل می شود.  همچنین براساس آمارهای 
موجود، کمترین رتبه ایرانیان در میان گروه های مهاجر در جوامع میزبان مربوط به کشور 

سوئد با رتبه 5 و بیش ترین رتبه مربوط به کشور انگلستان با رتبه 2۹ است.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری همچنین در گزارش خود وضعیت میل به مهاجرت 
در ایران را براساس شاخص جهانی گالوپ مورد بررسی قرار داد و گفت: براساس رتبه بندی 
کشورها در شاخص های سه گانه جریان بالقوه مهاجرت گالوپ، ایران در بین 150 کشور 

جهان، در رتبه 87 قرار گرفته است.
وی درباره شاخص های مهاجرت بر اساس معیارهای مؤسسه گالوپ بیان کرد: شاخص های 
سه گانه جریان بالقوه مهاجرت گالوپ، توسط این مؤسسه در سال 2018، میزان افزایش 
یا کاهش جمعیت هر کشور در صورت برداشته شدن موانع جابجایی و مهاجرت معرفی 
شده است. این شاخص ها نتیجه مصاحبه های رو در رو یا تلفنی با بیش از 500 هزار نفر 
در 150 کشور دنیاست و به دلیل تعدد کشورهای مورد بررسی، یکی از مقایسه پذیرترین 

شاخص ها در حوزه مهاجرت است.

 شاخص فرار مغزها و واقعیت های ایران
رئیس بنیاد ملی نخبگان، با اشاره به وضعیت ایران در زیر شاخصه فرار مغزها گفت: بررسی 
وضعیت ایران در زیرشاخص فرار مغزها که یکی از زیرشاخص های شاخص شکنندگی 
ــان دهنده فراز و فرودهای رتبه کشورمان در این زیرشاخص است.  ــرزمینی است نش س
ــال های 200۹ تا 2012 بوده  به طوری که بدترین رتبه فرار مغزهای ایران مربوط به س
است.ستاری ادامه داد: ایران در سال 2010 در میان 17۳ کشور، رتبه 46 را داشته که وارد 
وضعیت قرمز و هشدار شده بود. در بازه 2017 تا 2020 رتبه ایران وضعیت نسبتاً پایداری 
داشته و 21 رتبه ارتقا یافته که در سال های اخیر، وضعیت  ایران در شاخص فرار مغزها به 

میانگین جهانی نزدیک تر شده است.

 کشورهای مقصد و رتبه ایران در مهاجرفرستی
ــری از گزارش معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری به وضعیت جمعیت  بخش دیگ
دانشجویان بین المللی و مقایسه وضعیت کشورهای دانشجو فرست در جهان اختصاص 
داشت. ستاری با مقایسه 20 کشور اصلی دانشجوفرست در سال های 2018 و 201۹ بر 
اساس این آمارها، بیان کرد که طبق آخرین آمار موجود 2021 ایران در سال 201۹ رتبه 

هفدهم را در بین این کشورها به خود اختصاص داده است.
وی افزود: همچنین در رده بندی 116 کشور جهان از منظر سهم دانشجویان خروجی از 

کل جمعیت دانشجویان داخل کشور در سال 201۹، ایران در جایگاه ۹۹ ام قرار دارد.
ــاره به مهم ترین مقاصد مهاجرتی ایرانیان  معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با اش
افزود: کشورهای آمریکا، ترکیه، آلمان، کانادا، ایتالیا، استرالیا، مجارستان، روسیه، فرانسه و 
بریتانیا، 10 مقصد اصلی دانشجویان ایرانی در سال 201۹ بوده اند که در این میان، تعداد 
دانشجویان ایرانی حاضر در کشورهای کانادا، ترکیه، آلمان و مجارستان با روند افزایشی و در 

کشورهای هند، استرالیا، انگلستان و فرانسه با روند کاهشی همراه بوده است.

  ایجاد بستری برای بازگشت متخصصان
ستاری، در بخش دیگری از گزارش خود، به برنامه بازگشت متخصصان ایرانی و همکاری 
با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور پرداخت و گفت: ایجاد پل ارتباطی میان 
متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور با مراکز عملی و فناوری منتخب داخلی، 
ــن آخرین وضعیت علمی و فناوری داخلی و معرفی ظرفیت پایگاه های تخصصی  تبیی

همکار در حوزه های مختلف به متخصصان بخشی از برنامه های معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری است.

ــاختن شرایط انتقال مهارت ها، روش ها و  به گفته رئیس بنیاد ملی نخبگان، فراهم س
قابلیت های خدماتی نوین به کشور و تعریف نحوه همکاری با مراکز علمی و فناوری داخلی 
پیش از ورود به کشور، از جمله راه های ارتباط با متخصصان ایرانی خارج از کشور برای 

خلق ارزش های غنی تر و اثرگذارتر به شمار می رود.
وی همچنین با اشاره به سایر برنامه های بازگشت و جذب نخبگان و استعدادهای برتر به 
کشور ادامه داد: همچنین برگزاری دوره پسا دکتری، دوره فرصت مطالعاتی، همکاری به 
عنوان استاد مدعو و معین، برگزاری سخنرانی و کارگاه های تخصصی، فعالیت های روزانه 
کارهایی است که برای ایجاد زیست بوم مناسب استفاده از نیروی انسانی توانمند صورت 
گرفته است. معاون علمی و فناوری رییس  جمهوری، ایجاد شرکت های دانش بنیان و 
خالق و بازگشت با هدف اشتغال در این کسب و کارها را یکی از زمینه های مهم بازگشت 
و ماندگاری ایرانیان غیر مقیم به کشور دانست و افزود: اشتغال در شرکت های دانش بنیان 
و خالق، شرکت های زایشی از دانشگاه ها، تسهیل جذب هیئت علمی دانشگاه ها و نظام 
وظیفه تخصصی، از مهم ترین بسترهای حمایتی در نظر گرفته شده در برنامه همکاری با 

متخصصان ایرانی خارج از کشور است.

 رشد درخور توجه تعداد ایرانیان بازگشته به کشور
ستاری از میزان ایرانیان بازگشتی در قالب طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی 
غیرمقیم گفت و ادامه داد: تعداد ایرانیان بازگشتی در بازه زمانی 1۳۹۳ تا پایان شهریور 
1400،  رشد چشمگیری داشته است. ثبت بیش از 10 هزار درخواست همکاری، بازگشت 
و شروع به کار بیش از 2۳00 نفر از متخصصان دارای رتبه های باالی دانشگاهی در قالب 
پسا دکتری، طرح فناورانه، استاد مدعو، فرصت مطالعاتی، جذب هیئت علمی و شرکت 
های خصوصی و برگزاری بیش از ۳500 سخنرانی و کارگاه تخصصی از آن جمله است.وی 
با اشاره به درصد فراوانی متخصصان حوزه های مختلف گفت: سهم محققان و متخصصان 
بازگشته به کشور در حوزه های مهندسی 58 درصد، علوم پایه 26 درصد، علوم انسانی 11 

درصد و علوم پزشکی 5 درصد بوده است.

 بهبود جایگاه ایران در شاخص دانشجوپذیری
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، با اشاره به بهبود دانشجوپذیری ایران در سال های 
اخیر گفت: نگاهی به جمعیت دانشجویان خارجی )غیر ایرانی( در ایران نشان می دهد در 
طول 10 سال گذشته رتبه ایران در دانشجو پذیری بهبود چشمگیری یافته و از جایگاه 54 
به جایگاه 28 در میان 241 کشور جهان ارتقا یافته است. افغانستان، عراق، لبنان، سوریه و 

چین، 5 کشور اصلی دانشجو فرست به ایران هستند.
وی ادامه داد: ایران در جدیدترین گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال 2018 به عنوان 
ــده است. همچنین صعود 10 پله ای ایران  یکی از رهبران منطقه ای نوآوری معرفی ش
نسبت به سال گذشته و ایستادن در رتبه 65 جهان موجب شده در میان ۳ کشور دارای 

باالترین رشد رتبه در دنیا قرار گیرد.
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توانمندسازی نوآوران فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی

بکارگیری خدمات شبکه های ارتباطی برای کمک به توسعه صنعت خودروهای متصل

سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی گفت: سند دستور العمل بکارگیری خدمات شبکه های 
ارتباطی برای کمک به توسعه صنعت خودروهای متصل پس از طی مراحل قانونی ذیل 

سند مصوب شورای عالی فضای مجازی درحوزه اینترنت اشیا نهایی و ابالغ خواهد شد.
امیر خوراکیان سخنگو و معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی، با اعالم 
تهیه سند دستورالعمل بکارگیری خدمات شبکه های ارتباطی برای کمک به توسعه صنعت 
خودروهای متصل، افزود: اینترنت اشیا فصل جدیدی در فناوری ارتباطات و اطالعات ایجاد 

کرده که یکی از حوزه های کاربردی و پر مخاطب آن حوزه خودروهای متصل است.
وی با اشاره به این که خودروهای متصل در سال 2016 در جهان مطرح و از سال 201۹ 
توسعه یافته و پیش بینی می شود تا سال 2025 مجموع سرمایه گذاری در آن به بیش 

از 740 میلیارد دالر برسد، گفت: خودروهای متصل با استفاده از انواع حسگرهای داخل 
خودرو و اتصال به اینترنت و انواع افزونه های نرم افزاری، عملکرد و شرایط نگهداری خودرو 
را بهینه کرده و راحتی و آسایش مسافران را تا حد قابل توجهی ارتقا می دهد و عالوه بر 
این، به خدمات ناوبری و مدیریت ترافیکی در سطح کالن نیز کمک قابل توجهی خواهد 

کرد.
خوراکیان با تاکید بر تحول صنایع مرتبط با خودرو در صورت اجرای این سند، تصریح کرد: 
موضوع بیمه در خودروها، تجربه سفر مبتنی بر داده، خدمات پارکینگ شبکه ای، افزایش 
ایمنی خودرو، ارایه انواع گواهی، خدمات تعمیرات و پایش خودرو، بهبود رضایت مشتری، 
بهبود تعمیرات و نگهداری جاده ها و همچنین پرداخت عوارض آنالین و مباحث استفاده از 

خودرو و رانندگی اشتراکی در صورت اجرای این سند متحول خواهند شد.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی اعالم کرد: سند دستور العمل بکار گیری خدمات شبکه 
های ارتباطی برای کمک به توسعه صنعت خودروهای متصل پس از طی مراحل قانونی 
ذیل سند مصوب شورای عالی فضای مجازی درحوزه اینترنت اشیا نهایی و ابالغ خواهد 
شد و با توجه به تفاهم صورت گرفته آمادگی بسیار زیادی در کشور برای سرمایه گذاری و 
رفع موانع مقرراتی ناظر برای حفاظت از حقوق اشخاص و نحوه مدیریت، نگهداری و بهره 

برداری از داده هایی که در این حوزه تولید شده و ارزشمند هستند، وجود دارد.
وی در پایان افزود: معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی پیش نویس 
این سند را تهیه کرده و در جلسه ای با حضور دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور، 
اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، مدیران صنایع خودروسازی، مدیران 
شبکه های ارتباطی و اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی مورد بررسی و تایید اولیه 

قرار گرفته است که امیدواریم به زودی پس از تصویب نهایی ارایه شود.

ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی ریاست جمهوری، 
تعامل سازنده با شرکت های بزرگ و پیشگامان اقتصاد دیجیتال را به منظور افزایش نفوذ 
فناوری های دیجیتال و پیشبرد برنامه های متنوع سازی، توسعه بازار و صادرات، با جدیت 
دنبال می کند.ترویج و توانمندسازی عمومی، یکی از اولویت هایی است که با اجرای برنامه های 
مختلف دنبال می شود. این رویکرد شامل توانمندسازی در سطوح دانش آموزان و ترویج در 
سطح مدارس و مکان های عمومی است. همچنین ترویج و توانمندسازی تخصصی، دیگر 
برنامه ای است که ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی 

و فناوری ریاست جمهوری آن را بر عهده دارد.

 گام هایی در مسیر توانمندسازی
نخستین گام این ستاد شامل توانمندسازی در سطوح دانشجویان و اساتید و ترویج در 

سطح دانشگاه ها از طریق رویدادهای مختلف و شتابدهنده های اشتغال است.
ــتاد است. این برنامه،  ضرورت جهت دهی به پژوهش و خلق دانش، دیگر برنامه مهم س
ــگاهی در حوزه های فناوری محور  اهمیت خود را در قالب حمایت از پژوهش های دانش
اولویت دار ستاد در سطوح تحصیالت تکمیلی و همچنین پژوهش های دارای مشتری در 
حوزه های اولویت دار از طریق تامین مالی مشترک با نهادهای مالی و یا مشتریان نشان 

می دهد.

 متنوع سازی بستر شرکت های خالق
از دیگر برنامه ها و اقدامات ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی، 
ــترش فضاهای مربوط به شرکت های خالق و کمک به متنوع سازی آنها است.  گس
این برنامه شامل حمایت از توسعه و گسترش فضاهای مربوط به شرکت های خالق 
ــگاه های زنده و ارائه خدمات متنوع در این زمینه با  ــتابدهنده ها، آزمایش به ویژه ش

رویکرد متنوع سازی مساله محور و متنوع سازی فناورانه است.
به ثمر نشستن تمامی این برنامه ها، مرهون جهت دهی به تامین مالی این زیست بوم 
ــارکت و حمایت از نهادهای تامین مالی موجود در  ــامل مش ــت. این برنامه ش اس

زیست بوم در جهت متنوع سازی مساله محور و فناورانه است.

 همکاری در سطح ملی و بین المللی
ــازی برنامه، تعامل سازنده با  ــتاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندس س
ــرکت های بزرگ و پیشگامان اقتصاد دیجیتال را به منظور افزایش نفوذ فناوری های  ش
ــعه بازار و صادرات، با جدیت دنبال  ــازی، توس ــبرد برنامه های متنوع س دیجیتال و پیش

می کند.
همکاری در سطح ملی در جهت بهبودی فضای کسب و کار و رگوالتوری زیست بوم که 
شامل تعامل با انجمن ها، اتحادیه ها و نهادهای حاکمیتی در جهت کمک به بهبود فضای 
کسب و کار و رگوالتوری زیست بوم است، از دیگر برنامه های این ستاد محسوب می شود.

ــازی معاونت علمی و فناوری  ــتاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندس س
ریاست جمهوری برای تعامل با نهادهای بین المللی و کمک به گسترش حضور در بازارهای 
جهانی، همکاری هایی برای بهره گیری از ظرفیت های نهادها و بازارهای بین المللی را در 

برنامه های خود قرار داده است.
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باید در ساختارهای کشور تحول فضای مجازی صورت گیرد

شفاف سازی داد ه های سالمت با اجرای طرح نسخه الکترونیکی

ــورای عالی فضای مجازی بر تحول فضای  ــورای عالی فضای مجازی، گفت: ش دبیر ش
مجازی در ساختارهای کشور تاکید داشته و تاکنون با سازمان های بسیاری به خصوص 
در حوزه های فرهنگی در تهیه سند تحول دیجیتال همکاری شده که بر پایه مصوبه در 
شورای عالی فضای مجازی است اما واقعیت این است که تحول در این فضا نیاز به تالش 
و همت بیشتر دارد.دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی، در نشست با شورای فرهنگ عمومی 
کشور با بیان این مطلب افزود: با توجه به نظریه های کنشگری، بازیگران اقتصادی، پلت 
فرم ها را می سازند و بازیگران اجتماعی بر روی پلت فرم ها کنشگری می کنند بنابراین 

زیست بوم جدیدی شکل گرفته که باید اصول آن مورد توجه قرار گیرد.
دکتر فیروزآبادی افزود: اقتصاد این فضا بیشتر خدماتی است و این خدمات در جامعه در 
فضای مجازی بر روی پلت فرم ها در نظام شبکه ای که جهانی است، عرضه می شود که 

راهبری و نظام ارزش گذاری آن مبتنی بر نوآوری و تنوع توسط استارتاپ ها است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به سایر خصایص این فضا همچون تنوع جرایم 
ــت که نظام جرم شناسی و دستگاه اداری ما در  گفت: جرایم مختلفی در حال وقوع اس
کشور نیاز به ساماندهی و قانون گذاری دراین فضا دارند و بسیاری از معضالت امروز به 
دلیل اجتماعی شدن برخی جرایم و عرضه در فضای مجازی است که البته این مشکل 

تمامی کشورهاست.
  تغییر ساختارهای حکمرانی در فضای مجازی

ــرد: اصول حکمرانی و  ــی در فضای مجازی تاکید ک ــاره به چگونگی حکمران وی با اش
 ،) Cooperation(ــه رکن همکاری ــاس س ــاختارهای آن در فضای مجازی براس س
ــت و ما در  هماهنگی)Coordination( و همکاری همدالنه )Collaboration ( اس
حوزه فرهنگی قطعا به این نوع حکمرانی در سطح جامعه نیاز داریم و اگر این سه به دلیل 
اجتماعی شدن پدیده ها شکل نگیرد در سیاست گذاری و مقررات گذاری و در نهایت 

مدیریت این حوزه با بحران روبرو خواهیم شد.
  باید در ساختارهای کشور تحول فضای مجازی صورت گیرد

وی گفت: شورای عالی فضای مجازی بر تحول فضای مجازی در ساختارهای کشور تاکید 
داشته و تاکنون با سازمان های بسیاری به خصوص در حوزه های فرهنگی در تهیه سند 
تحول دیجیتال همکاری شده که بر پایه مصوبه در شورای عالی فضای مجازی است اما 

واقعیت این است که تحول در این فضا نیاز به تالش و همت بیشتر دارد.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص اهمیت تحول در سه موضوع رسانه، اوقات 
فراغت و سرگرمی و آموزش در حوزه فرهنگ در کشور افزود: در حوزه رسانه با توجه به 
اقبال عمومی به آن برای قلمروسازی و ایجاد سکو هنوز وضعیت مناسبی کسب نکردیم اما 
در حوزه VOD ها کشور برای داخلی سازی آن وضعیت مناسبی دارد.دکتر فیروزآبادی 
ــالم کرد: در حوزه آموزش مجازی هم در زمان کرونا با یاری تمامی نهادهای مربوطه  اع
ــد که اقدام خوبی در این حوزه بود و در خصوص  ــاد راه اندازی ش ــامانه ش ــور س در کش
ــمی نیز سکوهای داخلی بسیاری راه اندازی شده است.وی با بیان  آموزش های غیر رس
این که دنیا به سمت ابر پلت فرم ها و چند فعالیتی شدن آنها همچون سکوهای شبکه ای 
بازی های رایانه ای در حال حرکت است، تاکیدکرد: باید در کنار اهمیت به جنبه های معنوی 
ــود و اگر بدون مدل  فعالیت های فرهنگی مدل های اقتصادی آن نیز در نظر گرفته ش

اقتصادی کار فرهنگی در کشور صورت گیرد امید موفقیت کاهش می یابد.
  بخش فرهنگی کشور باید پیشقدم در ارایه سند تحول فضای مجازی شود

ــور خود پیشقدم در ارایه  ــاره به این که باید بخش فرهنگی کش دکتر فیروزآبادی با اش
سندتحول فضای مجازی باشد نه این که مرکز ملی فضای مجازی برای تهیه آن از آنها 
دعوت به همکاری کند، گفت: اگر در بخش فرهنگی به مصوبه ای در این حوزه نیاز است 
شورای عالی فضای مجازی آمادگی کامل دارد تا در این حوزه ورودکرده و مصوبات الزم 
را برای اجرا به تصویب برساند.وی در خصوص وضعیت تولید محتوا در کشور و اهمیت 
آن به عنوان گامی در جهت قلمروسازی افزود: یکی از مشکالت حوزه فرهنگ در کشور 
تولید محتواست که در مرحله اول تاکید ما بر تولید محتوای داخلی و عرضه آن است که 
پس از تحقق آن به دنبال مطلوب سازی محتوا و در نهایت ارایه محتواهایی که منجر به 
ارتقا و رشد شود، هستیم که باید در این راستا از تمامی ظرفیت هایی که وجود دارد در 
طبقه های مختلف برای همان طبقه استفاده شود چرا که در حوزه فرهنگ هم با شخصی 
سازی فضای مجازی روبرو هستیم.دکتر فیروزآبادی گفت: محصوالت فرهنگی مانند سایر 
محصوالت به سمت محصوالت شخصی شده مطابق با نیازها و سالیق اشخاص حرکت 
می کنند. بخش عمده ای از محصوالت فرهنگی در شبکه های اجتماعی و در گروه های 
همسان تولید خواهند شد. برهمین اساس دستگاه ها نمی توانند تولید کننده فرهنگی 
محصوالت یکنواخت و انبوه باشند بلکه دستگاه ها می توانند در هدایت و مربیگری تولید 

محصوالت فرهنگی کمک کنند.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطالعات کشور، گفت: سازمان تامین اجتماعی تا کنون 1۳ استان کشور را تا ۹0 
درصد تحت پوشش نسخه الکترونیکی قرار داده است و بیمه سالمت ایرانیان هم در 28 استان ۹0 درصد نسخه ها 
را الکترونیکی ارائه می کند.رضا باقری اصل با اشاره به اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی، اظهار کرد: بر اساس 
گزارش بیمه سالمت ایرانیان در آذرماه سال جاری تا پیش از آغاز رسمی این طرح، استفاده از نسخه نویسی 
الکترونیکی 76 درصد بود که اکنون این آمار به ۹5 درصد رسیده است.وی افزود: طبق گزارش سازمان تامین 
اجتماعی که در روز سه شنبه 7 دی ماه اعالم شد میزان نسخه نویسی الکترونیکی 78.26 درصد است که شامل 
451 هزار نسخه می شود که ۳5۳ هزار آن کامال نسخه الکترونیکی و بقیه نسخه پیچی الکترونیکی است. باقری 
اصل بیان کرد: تامین اجتماعی، 1۳ استان کشور را تا ۹0 درصد تحت پوشش نسخه الکترونیکی قرار داده است.
وی خاطرنشان کرد: بیمه سالمت ایرانیان در 28 استان ۹0 درصد نسخه ها را الکترونیکی ارائه می کند.دبیر 
شورای اجرایی فناوری اطالعات تاکید کرد: داد ه های سالمت تاکنون غیرشفاف بود که پس از اجرای طرح نسخه 
الکترونیکی این جریان به نفع مردم می شود.باقری اصل افزود: این طرح با پیگیری وزارت ارتباطات و همراهی 

وزارت بهداشت، تامین اجتماعی، بیمه سالمت در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری در حال اجراست.
وی در پایان افزود: این طرح در کنار شناسایی خالءهای سالمت، افرادی را که پوشش بیمه ای ندارند شناسایی 

می کند و برای بیمه دار شدن آنها پیگیری های الزم را انجام می دهد.
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سرمایه گذاری 350 میلیارد تومانی صندوق نوآوری در 10 صندوق جسورانه بورسی

تزریق 844 میلیارد تومان به اکوسیستم استارت آپی کشور به وسیله صندوق نوآوری

ــکوفایی گفت: صندوق نوآوری تاکنون ۳50  ــرمایه گذاری صندوق نوآوری وش معاون س
میلیارد تومان در 10 صندوق جسورانه بورسی سرمایه گذاری کرده که عدد این سرمایه  با 

مابقی شرکا به 1500 میلیارد تومان می رسد.
دکتر علی ناظمی  در پنل ششمین یلدای کارآفرینان استارت آپی ایران با موضوع بررسی 
چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری در ایران و نوآوری در سرمایه گذاری گفت: امروز 15 
شتابدهنده عامل صندوق نوآوری هستند و بالغ بر 50 سرمایه گذاری در سیدمانی ها با 
آن ها صورت گرفته است. همچنین تاکنون موفق به عقد 60 قرارداد هم سرمایه گذاری در 

حوزه های بایو، IT و... با صندوق های پژوهش و فناوری شده ایم.
وی به همکاری های صندوق نوآوری و شکوفایی با بورس اشاره کرد و افزود: ما با کمک 
بورس، موفق به سرمایه گذاری 200 میلیارد تومانی در شرکت سرمایه گذاری نوآوری با 
ــهم صندوق از این عدد 60 میلیارد تومان است و  ــرکت سهامی خاص شده ایم که س ش
همچنین سهم صندوق در سرمایه گذاری شرکت سهامی عام 100 میلیارد تومان بوده است.

معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی در بخش دیگری از سخنان خود به روش 
تامین مالی)کرادفاندینگ( در طرح های شرکت های دانش بنیان اشاره کرد و گفت: در این 
روش طی فراخوانی موفق به دریافت 100 طرح فناورانه شدیم و در نهایت 20 طرح جهت 
جذب سرمایه انتخاب شدند تا مردم بتوانند در آن ها سرمایه گذاری کنند. ما در صندوق 

نوآوری، سرمایه گذاری مردم در این 20 طرح را ضمانت)بیمه( کرده ایم.
ناظمی  با اشاره به اثربخش بودن روش تامین مالی جمعی برای طرح های فناورانه از طریق 
مسابقه تلویزیونی »کارویا« خاطرنشان کرد: یکی از طرح های ارائه شده در روش تامین مالی 
جمعی که نیاز به جذب سرمایه یک میلیارد تومانی داشت، طی فقط سه ساعت )از 8 تا 
11 صبح( موفق به جذب سرمایه مورد نیاز شد. همچنین طرح دیگری که نیاز به جذب 
سرمایه چهار میلیارد تومانی داشت نیز طی 10 روز گذشته موفق به جذب سه میلیارد و 
800 میلیون تومان سرمایه شد. وی با بیان اینکه از نظر عدد سرمایه گذاری خطرپذیر در 
اکوسیستم، دچار عقب افتادگی هستیم، بیان کرد: بزرگترین کارکرد بورس، جذب سرمایه 
نیست، بلکه افشای اطالعاتی است که طی آن مشخص می شود ارزش یک کاال چه میزان 
ــای اطالعاتی در مورد  ــت. بنابراین وقتی ما حوزه نوآوری را وارد بورس نکرده ایم، افش اس

دارایی مشروط و ارزش  شرکت ها، رخ نداده است.
معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: برای اینکه ارزش استارت آپ ها 

از یک عددی باالتر رود و بتوانند سرمایه های بزرگ جذب کنند، نیاز به مارکت دارند.
ــب و کارها در کشور اشاره کرد و گفت: اگر فکر  ــر راه کس ناظمی در ادامه به موانع بر س
ــا اکوسیستمی   ــب و کارها از بین می روند، باید بپذیریم اساس کنیم با وجود موانع، کس
ــته ایم، چون اساس این اکوسیستم بر مبنای تخریب کسب و کار نیست. معتقدم  نداش
فضای امیدوارانه ای برای برداشتن موانع وجود دارد. وی  خاطرنشان کرد: با وجود مدل های 
ــب و کارها به جهت موانع موجود بر سر راهشان، از  همکاری، نباید تصور کنیم که کس
بین می روند. امروز شاهد گستردگی کسب و کارهای استارت آپی در کشور هستیم. امروز 
دانشجویان به کارآفرینی و فضای نوآورانه فکر می کنند و صاحب کسب و کار شده اند. معاون 
سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه بر ساماندهی محیط کسب و کار، اصالح 
استانداردهای حسابداری، اصالح قانون تجارت و توسعه ابزارهای جدید متناسب با ظرفیت 
اکوسیستم نوآوری تاکید کرد و گفت: مشکل ما در اکوسیستم، منابع مالی و تقاضا نیست. 

اگر محیط کسب و کار مساعد باشد، عرضه و تقاضای مارکت بهم می رسند.
ناظمی در پایان اصالح قانون تجارت را بزرگترین رویای خود اعالم و ابراز امیدواری کرد که 

این مهم، روزی محقق  شود.

ــعه صندوق نوآوری و شکوفایی، گفت: صندوق نوآوری به جای اینکه رقیب  معاون توس
بخش خصوصی باشد منابعش را در اختیار بخش خصوصی و بازیگران اکوسیستم قرار داده 
است و تاکنون نیز 844 میلیارد تومان به اکوسیستم استارت آپی کشور تزریق کرده است.

دکتر سیاوش ملکی فر در ششمین یلدای کارآفرینان استارت آپی ایران با اشاره به جایگاه 
صندوق نوآوری در اکوسیستم نوآوری کشور گفت: تشکیل این صندوق به موجب مصوبه 
ــالمی صورت گرفته است. این صندوق با سرمایه سه هزار  ــال 8۹ مجلس شورای اس س
ــتای  حمایت از شرکت های دانش بنیان و تامین مالی طرح های  میلیارد تومانی در راس
نوآورانه تشکیل شد.ملکی فر با اشاره به تسهیالت و خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی 
به شرکت های دانش بنیان و فناور گفت: خدمات صندوق نوآوری در چهار دسته اصلی 
تسهیالت، ضمانت نامه، سرمایه گذاری و توانمندسازی)کمک بالعوض( ارائه می شود. عالوه 
ــته حمایتی صندوق نوآوری شامل معافیت های مالیاتی و گمرکی و کمک  بر اینها بس
ــازمان نیروهای مسلح و شهرداری برای گذراندن دوره سربازی مدیران و کارمندان  به س
شرکت های دانش بنیان تایید شده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  است.
به گفته وی، در قانون مصوب تشکیل صندوق نوآوری ذکر شده است که ساالنه نیم درصد 
ــرمایه اولیه به صندوق نوآوری پرداخت شود.معاون  از بودجه عمومی  دولت به عنوان س
توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه تعداد شرکت های دانش بنیان تاسیس شده در 
کشور را 6500 شرکت اعالم کرد و افزود: ورودی شرکت های دانش بنیان در دانشگاه ها و 
شتابدهنده ها است که باید این مراکز تقویت شوند تا تعداد شرکت های دانش بنیان افزایش 
یابد.ملکی فر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی با 
روش هم سرمایه گذاری به پشتیبانی از استارت آپ ها و طرح های سرمایه پذیر می پردازد، 
اظهار کرد: در این راستا ما تاکنون با 1۳ شتابدهنده وارد هم سرمایه گذاری شده ایم و در 
26 طرح استارت آپی به میزان ۳ .۳2 میلیارد تومان با این شتابدهنده ها سرمایه گذاری 

کرده ایم.وی با تاکید بر اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی در مدل هم سرمایه گذاری هیچگاه 
خود را رقیب بخش خصوصی نمی داند و در مدیریت طرح های نوآورانه دخالت نمی کند، 
ــد منابعش را در  افزود: امروز صندوق نوآوری به جای اینکه رقیب بخش خصوصی باش
اختیار بخش خصوصی و بازیگران اکوسیستم قرار داده است و تاکنون نیز 844 میلیارد 
تومان به اکوسیستم استارت آپی کشور تزریق کرده است. معاون توسعه صندوق نوآوری و 
شکوفایی در ادامه به فعالیت صندوق های جسورانه بورسی در کشور نیز اشاره کرد و گفت: 
در حال حاضر 17 صندوق جسورانه بورسی و خصوصی در حال پذیره نویسی هستند که 
مجموعه سرمایه آن ها 2800 میلیارد تومان است. صندوق نوآوری نیز تاکنون در تاسیس 

10 صندوق جسورانه بورسی مشارکت کرده است.
ملکی فر در پایان با اشاره به مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق های پژوهش 
و فناوری در طرح های استارت آپی و سرمایه پذیر، یادآور شد: ما با 46 صندوق پژوهش و 

فناوری قرارداد سرمایه گذاری داریم و با ۳۳ صندوق هم وارد سرمایه گذاری شده ایم.
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زهرا طاهری

آنچه باید درباره »شوکا« اولین رسویس دهنده ارتباطات ویدئویی در ایران بدانید

کرونا با تمام بدی ها و تلخی ها، معدود عادت های خوبی هم برای زندگی انسان ایجاد کرد. یکی از این عادت ها، همین امکان کار از راه دور بود که به خلق فرهنگ استفاده از 
نرم افزارهای ارتباطی کمک شایانی داشت، اما در سطوح باالتر تجاری و دولتی، این فرهنگ مدت های مدیدی است که به راه افتاده و استفاده از ابزارهای سخت افزاری و نرم 
افزاری ویدئو کنفرانس، طرفداران خود را داشته است. در یک سال و نیم اخیر، استفاده از این خدمات با استقبال بسیار باالتری مواجه شده و این امیدواری وجود دارد که در 
آینده نیز، این استقبال همچنان حفظ شود. »شوکا« به عنوان اولین شرکت ارائه دهنده خدمات ویدئو کنفرانس در ایران، یکی از مهمترین بازیگران این حوزه است که در این 
مدت پاندمی، کمک شایانی به کسب و کارهای ایرانی داشته است. شوکا توانسته فناوری ویدئو کنفرانس را با استفاده از پیشرفته ترین فناوری ارتباطات ویدئویی، به صورت 

»کاربرد-محور« و در قالب سرویس  Video Conferencing as a service در اختیار کسب وکارها قرار دهد.
در همین راستا با »محمدهادی امیدوار« از بنیان گذاران شوکا به گفت وگو نشستیم که مشروح آن در ذیل آمده است:

 ایده شوکا چطور به وجود آمد؟ 
ایده اصلی این بود که هزینه را به عنوان یک مانع، از مسیر تهیه ویدئو کنفرانس برداریم. 
خب چطور می شد آن را برداشت؟ اینطور که شما دیگر چیزی به کسی نفروشید و آن 

را به شکل یک سرویس ارائه کنید. این برای من خیلی مهم بود. 
اگر خاطرتان باشد، در سال های ۹0 و ۹1، دولت روی آلودگی هوا حساس تر بود و باعث 
تعطیالت دوره ای در سازمان های دولتی و خصوصی شد. این موضوع  جرقه مهمی را 
در ذهن من ایجاد کرد. یکی از دالیل اصلی آلودگی هوا، رفت و آمدهای درون شهری 
بود که بخش زیادی از آن غیرضروری بود. بنده بسیاری از مواقع می بایست یک مسیر 
طوالنی از غرب به شرق تهران را طی می کردم تا در یک جلسه نیم ساعته شرکت کنم. 
مصرف باالی بنزین و ترافیکی که در سطح شهر وجود داشت، قابل توجه بود. همه اینها 
دلیلی شد تا به این نتیجه برسم که ویدئو کنفرانس را در شرکت به صورت یک سرویس 
ارائه بدهیم که هم از لحاظ قیمتی متناسب برای همه سازمان ها باشد، هم خیلی سریع 
ــان قرار گیرد و هم اینکه ما به عنوان متخصص این بخش آن را برای  ــترس ش در دس

کاربران کاربردپذیر کرده باشیم.
منظور از کاربرد پذیری این است که در کنار ویدئو کنفرانس قابلیت هایی متناسب با کاربرد 
مورد نظر سازمان وجود داشته باشد. مثال برای برگزاری جلسات، هماهنگی و زمان بندی 
جلسه به صورت خودکار انجام شود و از طریق ایمیل و پیامک به شــرکت کننــدگان 
اطالع رسانی شود و یا در بخش های دیگر مثل پزشکی از راه دور امکان اتصال تجهیزات 
پزشک و نمایش داده های پزشکی همچون نوار قلب فراهم شود و یا امکان ارتباط تصویری 
بین کارمند بانک و مشتری در محیط اینترنت بانک فراهم گردد. دلیل اصلی این است که 
هسته بسیاری از کسب و کارها، مثل بانک یا وزارت نفت، چیز دیگری است و نمی توانند 
روی سفارشی کردن یک فناوری پیشرفته متمرکز شوند. برای همین هم باید این خدمات 
را به شکل سرویس و در حالت سفارشی شده با هزینه ای کم دریافت کنند؛ ایده از اینجا 

شکل گرفت. 

  هدف از راه اندازی شوکا چه بود؟
شوکا دو هدف داشت: هدف اول این بود که با حذف راهکارهای پیچیده و غیرمنعطف 
ویدئو کنفرانس، این فناوری سودمند را به شکلی »کاربرد-محور« و در قالب سرویس در 

اختیار کسب و کارها قرار دهیم و هدف دوم اینکه »تعامل انسانی« را به خدمات پیشرفته 
دنیای امروز برگردانیم، چرا که با پیشرفت فناوری و حذف رفت و آمدها )به واسطه به وجود 
آمدن خدمات پیشرفته ای مانند اینترنت بانک، فروشگاه های الکترونیکی، آموزش های 
آنالین و....( عامل تعامل انسانی حذف شده است. نکته مهم این است که ضمن اینکه این 
خدمات پیشرفته منجر به صرفه جویی در زمان و هزینه و راحتی کاربرها می شود، ولی از 
سوی دیگر نبود ارتباط انسانی در این خدمات، منجر به کاهش کیفیت آن ها در بسیاری 
موارد می شود. برای مثال دانش آموزان کالس های آنالین که بتوانند صدا و تصویر معلم و 
همشاگردی های خود را با کیفیتی مناسب دریافت نمایند از کیفیت آموزش بسیار باالتری 
نسبت به راهکارهای آموزش دیگر برخوردار هستند و یا یک مشتری که می خواهد از 
طریق یک فروشگاه اینترنتی یک یخچال تهیه کند مشورت با فروشنده می تواند کیفیت 

خرید و تصمیم گیری وی را افزایش دهد.

  پیرامون مزایا و کاربردهای شوکا توضیحاتی بفرمایید. 
سال ۹1 تصمیم گرفتیم تا ایده جدیدی در صنعت ویدیو کنفرانس ارائه کنیم و این ایده 
را به صورت SaaS اجرا کردیم. تا سال ۹2 تمام سازمان های دولتی و شرکت ها از سخت 
افزارهای آمریکایی همچون سیسکو استفاده می کردند. هزینه های تجهیزات بسیار باال 
ــیار پایین بود. تشکیل جلسات، مشکل اصلی عموم سازمان ها بود و  و کارایی آنها بس
هزینه های زیادی را به کشور تحمیل می کرد و به همین دلیل شوکا را تاسیس کردیم. 
ــرویس این ارتباط تصویری را ارائه کردیم. ابتدا  با تولید نرم افزار در واقع به صورت س
با سازمان های دولتی و سپس با شرکت های مختلف ارتباط برقرار کرده و قدم به قدم 
درخواست های سازمان ها را مهیا کردیم که صرفا محدود به ویدیو کنفرانس نبود،  پرتالی 
تولید شد و سپس تشکیل جلسات را مدیریت کرده و SLA اهدا کردیم. همچنین در 
بسیاری از سازمان ها حتی مدیریت کنفرانس ها را خودمان انجام دادیم؛ چراکه فرهنگ 
خاصی را می طلبید و کاهش هزینه های بسیار زیادی را به دنبال داشت. به عنوان نمونه 
ممکن است تشکیل یک جلسه بسیار بزرگ در وزارت کشور یا وزارت بهداشت چندین 
 B2G میلیارد هزینه داشته باشد. بعد از چند سال و با جا افتادن خدمات ما، به صورت
مزیت های رقابتی بسیاری برای ارائه داشتیم. کیفیت باال و پهنای باند پایین و مدیریت 

نفرات زیاد در یک کنفرانس را برعهده داشتیم.

 درگیر فضای اینترنت و قطعی های اینترنت 
نیس��تیم و ب��ه دلیل ش��بکه مل��ی اطالعات 
پهنای باند بیش��تری برای استفاده داریم، 
لذا س��رویس بهتری با هزینه کمتری ارائه 

می کنیم.
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  نمونه هایی از این گونه پلتفرم همچون زوم در سطح بین المللی وجود دارد، 
بفرمایید چه مزیتی در شوکا وجود دارد که کاربران به جای استفاده از پلتفرم 

خارجی از شوکا استفاده کنند؟
ــوکا را تاسیس کردیم Zoom هنوز ظهور نکرده بود. در آن زمان  ــال ۹1 که ش س
ــم. چون برای ما  ــده ای که داریم پیدا کنی ــبیه به ای ــتیم بنچ مارکی ش هم نتوانس
ــن کار را انجام داده یا خیر و اینکه آیا  ــی در دنیا ای خیلی مهم بود که ببینیم کس
ــیر را با الگوبرداری از کارهای آنها انجام دهیم. ولی واقعا  ــی از مس می توانیم بخش
ــغول طرح بیزنس پلن بودم،  در ابتدای دهه ۹0 و اواخر دهه 80، خود من که مش
ــتم بنچ مارکی قوی شبیه به این کاری که ما می خواستیم انجام دهیم پیدا  نتوانس
 Eye-network کنم. سرویس های سازمانی ویدئو کنفرانس بودند، اما عمدتا مثل
انگلیس بود که اتاق ویدئو کنفرانس اجاره می داد. خدماتی مثل پزشکی از راه دور، 
ــازمانی که قابل سفارشی سازی برای مخاطب  ــات س یا بانکداری تصویری یا جلس

باشد وجود نداشت.
 بنابراین با هدف اینکه یک سرویس موثر را در بازارهای ورتیکال ارائه کنیم که نیاز 

به عامل ارتباط انسانی دارند، شوکا را تاسیس کردیم.
ــب و کار بزرگ و دولتی کار می کنید، سفارشی بودن پلتفرم  ــطح کس وقتی در س
حائز اهمیت می شود؛ چراکه درخواست های سازمان ها و فرایندهای تشکیل جلسه، 
ــت ها را به طور  ــون زوم نمی تواند این درخواس ــت و یک پلتفرم همچ متفاوت اس
سفارشی و مختص آن سازمان انجام دهد. مزیتی که در شوکا همیشه بوده است، 

سفارشی سازی پلتفرم برای هر نهاد دولتی و کسب و کار است.

  طبیعتا شاید یکی از مزیت های شوکا نسبت به پلتفرم های خارجی، امن 
بودن دسترسی و سرعت باال باشد، سرورهای شما برای مشتری های سازمانی 
در داخ�ل قرار دارد و در بازارهای جهانی در چه س�طحی هس�تید؟ آیا توان 

رقابت با آن ها را دارید؟
تمام سرویس ها و سرورهای ما داخل ایران هستند؛ ما مجوز پدافند غیرعامل و مرکز 
افتا را در بحث امنیت اطالعت دریافت کرده ایم و از روز اول تمام مراحل و تصاویر را در 
کشور مدیریت می کنیم و سازمان هایی که نیازمند آن بودند که در خارج از ایران ارتباط 
برقرار کنند، ما از داخل ایران سرویس ارائه کردیم و هیچ سروری خارج از کشور نداریم، 
ــذا توان رقابت با پلتفرم های خارجی در بازارهای جهانی را داریم؛ همچنین عملکرد  ل
بهتری داریم و درگیر فضای اینترنت و قطعی های اینترنت نیستیم و به دلیل شبکه ملی 
اطالعات پهنای باند بیشتری برای استفاده داریم، لذا سرویس بهتری با هزینه کمتری 

ارائه می کنیم.

  در دوران کرونا بحث پلتفرم های آنالین جای خود را باز کرد و سازمان ها 
به سراغ جلسات آنالین رفتند. آیا با سازمان های بزرگ با تعداد جلسات باال 
یا مدارس و دانشگاه ها وارد مذاکره شده اید و برای توجیه این سازمان ها برای 
استفاده از شوکا چه مزیتی را اعالم می کنید؟ از آنجا که یکی از وجوه تمایز 
این پلتفرم با سایر رقبا، میزبانی همزمان از 150 نفر است، پیرامون جزئیات آن 

توضیحاتی بفرمایید.
ــت که همیشه در جلسات با  ــتم اس امنیت در یک پلتفرم جزو مزیت های یک سیس
سازمان های دولتی به آن اشاره کرده ایم و شوکا نیز دارای امنیت باالیی است. ما دائما 
و به صورت فرایندی با مرکز افتا و پدافند در حال مانیتورینگ هستیم و تنها شرکت  
حوزه هستیم که هزینه بسیاری در زمینه امنیت می پردازیم. بنابراین وقتی با سازمانی 
یا کسب و کاری همکاری می کنیم، در کنار عملکرد و کیفیت باالیی که داریم، بحث 
امنیت را اعالم می کنیم و قطعا در مدیریت کنفرانس های باالی 150 نقطه ای همیشه 
در مسیر موفقیت بوده ایم و از لحاظ ویژگی ها و به روزرسانی زیرساخت ویدیو کنفرانسی 
تالش بسیاری کرده ایم. ما قدیمی ترین و اولین SaaS کشور هستیم و حتی از زوم که 

پلتفرمی خارجی است، قدیمی تر هستیم. 

 مش�تری های شوکا عمومی هم هستند یا فقط با مشتری سازمانی تعامل 
دارید؟ آیا به صورت آزمایشی سرویسی به مشتری ارائه می دهید؟

 B2B مشتری عمومی نداریم و فقط با سازمان ها همکاری می کنیم. ویدیو کنفرانس
و B2G هستیم و برای سرویس خانگی نه سرویسی داریم و نه مجوزی در این حوزه 
داریم. تخصص ما در سرویس های B2B و B2G است و برای مشتریان سرویس پایلوت 

نیز ارائه می کنیم.

  برنامه های آتی شوکا برای حضور در بازار داخل و خارج از کشور چیست؟
ــامل بازار  ورود به بازارهای B2B و B2C جدید با تمرکز روی کاربرد ویدئوکنفرانس ش
آموزش، پزشکی، قضایی، بانکداری، مشاوره و ... برنامه اصلی شوکا برای آینده است. در واقع 
شوکا ضمن اینکه به گسترش ارائه خدمات خود در بازار B2G و سازمان های بزرگ ادامه 
خواهد داد، با شناخت عمیق از نیاز کاربران و جای خالی سرویس های ویدئویی در سایر 
بازارها مشغول طراحی سرویس های نوآورانه ای است که تقاضای قابل توجهی برای آنها در 

بازار وجود دارد و امروز هیچ ارائه دهنده سرویس آن را ارائه نمی دهد. 
همچنین شوکا مشغول طراحی سرویسی جدید برای عموم است که مشکالت استفاده از 
سرویس دهنده های خارجی مانند Zoom و Skype را نداشته باشد و به آسانی بتواند 

نیاز کاربران ایرانی را برطرف کند.

دائما و به صورت 
فرایندی با مرکز افتا 

و پدافند در حال 
مانیتورینگ هستیم 
و تنها شرکت  حوزه 
هستیم که هزینه 

بسیاری در زمینه امنیت 
می پردازیم.

همراه با
بخش

خصوصی
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همراه با 
اپراتورها

تکرارکننده های غیرمجاز تلفن همراه؛ یکی از عوامل کاهش کیفیت ارتباط

شرکت مخابرات برای توسعه فیبرنوری تابع سیاست های وزارت  ارتباطات  است

مدیرکل نظارت بر طیف رگوالتوری اعالم کرد: تداخالت رادیویی یکی از عوامل موثر 
افت در کیفیت ارتباط مشترکین تلفن همراه است و بیشترین عامل تداخل مربوط به 

تکرارکننده های غیرمجاز تلفن همراه است.
ــت با حضور رئیس و معاونین  ــه کمیته پایش کیفیت اینترن عظیم فرد که در جلس
ــاخت سخن  ــرکت ارتباطات زیرس ــیار و ش رگوالتوری، مدیران عامل اپراتورهای س
ــترین تداخالت در باندهای فرکانسی ۹00  می گفت، تاکید کرد: در حال حاضر بیش
ــاز، تقویت کننده های آنتن  ــوط به تکرارکننده های غیرمج ــز و مرب و 1800 مگاهرت

تلویزیون، رادیو شناسه و مسدودکننده ها است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 65 درصد از عوامل تداخل مربوط به تکرارکننده های 
ــیاری از نقاط به عنوان راهکاری  ــت، افزود: تجهیزات تکرارکننده در بس غیرمجاز اس
برای رفع مشکالت عدم پوشش تلفن همراه استفاده می شود اما اغلب این تجهیزات، 
ــعاع چند صد متری باعث ایجاد تداخل و افت  ــتفاده از آن تا ش غیرمجاز بوده و اس

کیفیت ارتباط مشترکین می شود.
دکتر فرد درباره اقدامات رگوالتوری برای رفع تداخالت داخلی گفت: با توجه به پایش 
و مانیتورینگ آنالین و میدانی از طریق ماشین های پایش در سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیوئی، نقاط دارای تداخل فرکانسی شناسائی شده و پس از آن تجهیزاتی 

که عامل تداخل فرکانسی هستند جمع آوری و ضبط می شوند.
مدیرکل نظارت بر طیف رگوالتوری اظهار کرد: در ۹ ماهه اول سال جاری ۳ هزار و 
175 مورد تداخالت تلفن همراه در سامانه تداخالت رگوالتوری ثبت شده است که 
هزار و 61۳ مورد مربوط به تداخل با شبکه همراه اول و ۹20 مورد مربوط به تداخل 

با شبکه ایرانسل بوده و در مجموع هزار و 20 مورد آن رفع شده است.
ــترین عامل تداخالت، تکرارکننده های غیرمجاز هستند،  ــاره به اینکه بیش وی با اش
ــترکان حقیقی یا حقوقی برای رفع نیاز ارتباطی  تصریح کرد: در برخی از نقاط مش
خود به دلیل پایین بودن قیمت از تجهیزات تکرارکننده غیرمجاز استفاده می کنند در 
حالیکه مشترکان می توانند مشکالت مربوط به نداشتن پوشش تلفن همراه در منطقه 
مورد نظرشان را از طریق سامانه ثبت و پاسخگوئی به شکایات 1۹5، به سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیوئی یا اپراتوری که از آن سرویس دریافت می کنند اعالم کنند 

تا پیگیری الزم برای رفع آن انجام شود.
دکتر فرد تداخالت بین المللی در باندهای فرکانسی مورد استفاده شبکه های اپراتوری 
را یکی دیگر از دالیل افت کیفیت ارتباط در نقاط مرزی اعالم کرد و گفت: ما با 15 
کشور مرز زمینی و دریایی داریم که تداخالت فرکانسی و سرریز سیگنال رادیوئی با 
آنها را در قالب تفاهم نامه های دو جانبه یا مقررات رادیویی بین المللی بررسی کرده و 

برای رفع آن اقدام می کنیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات گفت: شرکت مخابرات تابع سیاست های مصوب وزارت 
ارتباطات برای توسعه فیبرنوری است، در همین جهت هیچ محدودیتی در خصوص 

منابع انسانی و اجرا ندارد و اگر الزامات آماده باشد، ما آماده هستیم.
مهندس مجید سلطانی در پاسخ به اینکه آیا افزایش تعرفه های نگهداری از خطوط 
ــرمایه گذاری الزم را برای ایجاد این تعداد پورت فیبر نوری  تلفن ثابت می تواند س
ــعه الزامات دارد و این الزامات را سیاست گذار که وزارتخانه  فراهم کند، گفت: توس
ــرکت مخابرات، بلکه برای بقیه  ــت، تشخیص می دهد. بنابراین نه تنها برای ش اس
ــعه داده می شود،  بازیگران این صنعت و باقی اپراتورها، وقتی که طرحی برای توس
ــود. ما هم با این کلیات هماهنگیم و پیشروی این صنعت  الزاماتش هم دیده می ش

هستیم و برای توسعه خودمان بیش از همه انگیزه داریم.
ــرکت مخابرات درباره علت عدم تحقق پنج میلیون پورت فیبر نوری  مدیرعامل ش
ــما برنامه سالیانه  ــالیانه، اظهار کرد: وقتی ش و تضمین ایجاد یک میلیون پورت س
ــود و اگر مهیا نشود،  ــاس آن برنامه مهیا ش می دهید، باید الزامات و امکانات بر اس
این برنامه محقق نمی شود. اما اگر طرحی و برنامه ای می دهید و جامع به آن برنامه 
ــی کردید و در آن صورت می توان انتظار  ــگاه می کنید، ینی همه چیز را پیش بین ن

تحقق برنامه را داشت.
ــترک با وزارت ارتباطات بیان کرد: ما  ــاره به برگزاری جلسات مش ــلطانی با اش س
ــترک داریم و روی طرح ها کار میکنیم و کامال هماهنگ  کمیته های تخصصی مش

هستیم. 
شرکت مخابرات یک شرکت بزرگ است و برای کار و اجرای پروژه های بزرگ هیچ 
ــتان وجود دارد و ما در مخابرات، منابع انسانی متخصص و  دغدغه ای ندارد، ۳1 اس
ــالها کار تخصصی در تکنولوژی های مختلف داریم و شرکت مخابرات  باتجربه و س

ــانی و اجرا ندارد و اگر الزامات آماده باشد،  هیچ محدودیتی در خصوص منابع انس
ما آماده هستیم.

ــت که وی درباره عدم تحقق وعده پنج میلیون پورت فیبر نوری  این در حالی اس
ــال 1۳۹8، گفته بود: برای تحقق شبکه دسترسی در شبکه ملی اطالعات، به  تا س
5000 میلیارد هزینه نیاز بود، برای تامین این هزینه، طرح چند راه وجود داشت، 
ــی از اموال شرکت و  ــهامداران و فروش بخش اصالح تعرفه های مخابرات، کمک س
ــد، این اتفاق رخ نداد و ما از سمت  ــهامداران، انجام نش چون توافق بین وزارت و س
خودمان یک میلیون پورت را مهیا کردیم و تا پایان امسال ۳00 تا 400 هزار پورت 

دیگر اضافه خواهد شد.
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اتحادیه

در راستای تقویت صادرات محصوالت و خدمات فناورانه، مرکز شتابدهی صادرات اتاق ایران 
و اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران تفاهم نامه همکاری امضا کردند، که با امضای 

این تفاهم نامه، تشکیل دبیرخانه مشترک در دستور کار طرفین قرار گرفت.
مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات اتاق ایران و اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران 
در راستای برقراری ارتباط موثر بین صنعت گران و نخبگان، صادرات محصوالت و خدمات 
فناورانه و از سویی بسترسازی برای سرمایه گذاری روی ایده های نو ، تفاهم نامه همکاری 

امضا نمودند.
ــت مرکز نو آوری و شتابدهی  در این تفاهم نامه که به امضای مهدی اقتصادی، سرپرس
ــران و داوود ادیب، رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران  صادرات اتاق ای
رسید، هم افزایی، توسعه ارتباطات، ارتقاء تولید ملی ، حمایت از نخبگان و همکاری در 
زمینه صادرات محصوالت شرکت های فناور ، سرمایه گذاری مشترک ، برگزاری رویدادها، 
ــی مشترک و تجاری سازی ایده ها، محصوالت و خدمات  ــی و پژوهش دوره های آموزش

فناورانه  در دستور کار طرفین قرار گرفت.
در این دیدار که از سوی اتحادیه دکتر داوود ادیب رییس اتحادیه ، مهندس فریبرز نژاد 

دیدار اعضای هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات با رئیس مرکز تعامالت بین المللی

رئیس و اعضای هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در دیدار 
ــت جمهوری،  با رئیس مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی ریاس
ــور و  ــگاه های بین المللی خارج از کش پیرامون فعالیت های اخیر و حضور در نمایش
همچنین تشریح ظرفیت های صادراتی و برنامه های حمایتی جاری و در دست اقدام 

این مرکز به گفت وگو پرداختند.
ــس و اعضای هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با دکتر  رئی
مهدی قلعه نوی، رئیس مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی ریاست 
ــتیری مدیرکل دفتر توسعه کسب و کار بین الملل،  جمهوری، مهندس روح اهلل اس
ــب و کار بین الملل معاونت علمی ریاست  ــعود حافظی معاون دفتر توسعه کس مس
جمهوری و کارگزاران مرتبط، چهارشنبه هشتم دی ماه سال جاری، دیدار و گفتگو 

کردند.
در این دیدار دکتر داوود ادیب رئیس اتحادیه، مهندس صابر فیضی عضو هیات مدیره و 
رئیس کمیسیون اپراتورهای پروانه ارتباطات ثابت، مهندس سادینا آبایی نایب رئیس و 

رئیس کمیسیون ظرفیت سازی و نوآوری اتحادیه حضور داشتند.
گفتنی است؛ در این دیدار ضمن تشریح فعالیت های اخیر و حضور در نمایشگاه های 
بین المللی خارج از کشور و همچنین تشریح ظرفیت های صادراتی اعضا برنامه های آتی 
اتحادیه عنوان شد و در پایان دکتر مهدی قلعه نوی و سایر مدیران و کارگزاران مرکز به 
تشریح برنامه های حمایتی جاری و در دست اقدام آتی مرکز تعامالت بین المللی علم و 

فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری پرداختند.
الزم به ذکر است که معاونت امور بین الملل و تبادل فناوری و همچنین مرکز تعامالت 
بین المللی علم و فناوری معاونت علمی ریاست جمهوری با هدف زمینه سازی برای 
افزایش ارتباط علمی، فناوری و نوآوری با دیگر کشورها و همچنین دستیابی به جایگاه 
ــخص و قابل توجهی از تجارت منطقه ای و جهانی محصوالت دانش بنیان شکل  مش
گرفته و این معاونت با توجه به جایگاه فرابخشی خود، مدیریت هماهنگی کالن فعالیت 
های فناوری، نوآوری در دستگاه ها و نهادهای مرتبط با خارج از کشور، صادرات کاالها 
و خدمات دانش بنیان، عرضه و انتقال فناوری، بسترسازی و توسعه دیپلماسی فناوری و 

سایر موارد مرتبط را به عهده دارد.
شایان ذکر است که شرکت های دانش بنیان، ضمن دریافت مشاوره و حمایت های 
مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری می توانند محصوالت یا خدمات فنی مهندسی 

خود را با یکی از چهار مدل همکاری رایج در بازارهای هدف، صادر نمایند.

  شرکت های مدیریت صادرات
ــی انحصاری فروش  ــتقل و مانند یک نمایندگ ــرکت ها به صورت کامال مس این ش
صادراتی برای کمک به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط برای ورود به بازارهای 
جهانی ایفای نقش می کنند و بسته به نیاز متقاضی می توانند مدیریت تمام یا بخشی 

از فعالیت های صادراتی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط را بر عهده گیرند.

  رایزنان فناوری
رایزنان فناوری به عنوان نمایندگان رسمی ایران که آشنا به فضای زیست بوم فناوری 
و نوآوری کشور هدف بوده و می توانند زمینه را برای همکاری شرکت های ایرانی با 

شرکت های خارجی طرف مقابل فراهم نمایند.

  خانه های نوآوری و صادرات فناوری ایران ساخت
ــاخت که تحت حمایت مرکز تعامالت  خانه های نوآوری و صادرات فناوری ایران س
بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در کشورهای 

چین، کنیا، سوریه و روسیه راه اندازی شده است.

  کارگزاران تجاری برون مرزی
این شرکت ها غیرایرانی هستند و در حوزه تجارت در کشورهای محل فعالیت شان 
ــرکت های  ــعه تجارت به ش توانایی ارائه خدمات دفتری، قانونی، حقوقی جهت توس

تولیدی ایرانی را دارند.

امضاء تفاهم نامه همکاری مرکز شتابدهی صادرات اتاق ایران و اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات
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دادگر دبیر و عضو هیات مدیره ، مهندس سادینا آبایی نایب رییس و رییس کمیسیون 
ظرفیت سازی و نوآوری اتحادیه ، مهندس ذوقی بازرس و رییس کمیسیون رتبه بندی 
اتحادیه و همچنین مهندس خلج دبیر کمیسیون صادرات اتحادیه  حضور داشتند ضمن 
تشریح فعالیت های اخیر و حضور در نمایشگاه های بین المللی خارج از کشور و همچنین  

تشریح ظرفیت های صادراتی اعضا ، برنامه های آتی اتحادیه عنوان گردید.
 مهندس مهدی اقتصادی،سرپرست مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات اتاق ایران هدف 
ــیل  اصلی انعقاد این تفاهم نامه با اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران را پتانس
ــوزه های مرتبط با   ــرکت های فن آور در ح ــت صادرات و  حمایت از ش ــن ، تقوی طرفی
محصوالت فناورانه و خدمات فنی و مهندسی اعالم کرد و گفت که با انعقاد این تفاهم نامه 
سعی داریم با شناسایی پتانسیل ها و فرصت های فی مابین اقدامات مؤثری را به صورت 

هدفمند و برنامه ریزی شده انجام دهیم.
سرپرست مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات ایران ضمن تشکر و قدردانی از حضور هیئت 
مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی و مخابرات ایران در این مرکز ، اشاره 
به این نکته داشتند که این مرکز آمادگی دارد برای حمایت از شرکت های دانش بنیان ، 
استارتاپ و نوآور در حوزه های مختلف از جمله حوزه ICT خدماتی را در قالب انجام امور 
مشاوره، آموزش ، فن آوری، تجاری سازی ایده ها، محصوالت و خدمات فناورانه و برگزاری 

رویداد ها و نشست های تخصصی را ارائه نماید.
ــور وجود دارد بیان نمود  ــاره به اهمیت حوزه ICT و ظرفیتی که در کش وی ضمن اش
که این ظرفیت باعث پیاده سازی شبکه های ملی اطالعاتی و خدماتی داخلی و دولت 
الکترونیک می گردد که بتواند به دولت کمک کرده و یک دولت هوشمند، کارا و همراه را 

نیز به وجود بیاورد.
مهدی اقتصادی همچنین مطرح نمودند که این مرکز آمادگی دارد فضایی را در اختیار 
نماینده ای از اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران جهت همکاری های دو جانبه 

و تشکیل دبیرخانه ای مشترک قرار دهند.
در ادامه این نشست داوود ادیب، رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران بیان 
نمود:  ما در شرایطی قرارگرفته ایم که صادرات محصوالت و خدمات فنی مهندسی به 
عنوان یکی از رهنمودهای حاکمیتی که همسو با رویکرد اقتصاد مقاوتی نیز می باشد مد 
نظر نظام بوده و بدیهی است که در این راستا، اتاق بازرگانی و همچنین مرکز نوآوری و 
شتابدهی صادرات اتاق ایران و سایر عناصر اکوسیستم این حوزه از جمله وزارت ارتباطات، 
وزارت صمت، وزارت امور خارجه، سازمان توسعه و تجارت ، معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و صندوق نو آوری و شکوفایی ریاست جمهوری به عنوان نهاد های تسهیل گر و 

حامی نقش به سزایی را در تحقق اهداف صادراتی کشور  می تواند داشته باشد.
ــت که با  رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران  بیان نمود که بدیهی اس
حمایت دولتمردان ما نخست  می بایست  بازارهایی را در داخل برای عرضه محصوالت 
و خدمات اعضای خود  فراهم نماییم و پس از بلوغ و شکوفایی محصوالت داخلی مان و  

حصول پیش نیازهای صادراتی،  در عرصه های بین المللی ظاهر شویم .
ــر و عضو هیات مدیره اتحادیه  ــت، فریبرز نژاد دادگر دبی ــش دیگری از این نشس در بخ
صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران بیان نمود: سازو کار صادرات خدمات فنی مهندسی 

و ورود به بازارهای بین المللی نیازمند یک حرکت بزرگ،  برنامه ریزی استراتژیک به روز ، 
وجود تشکل ها و اتحادیه های صادراتی قوی ، طراحی و تدوین و اجرای اثربخش استراتژی 
بازاریابی بین المللی و استفاده از توانمندی و پتانسیل مراکز نو آوری و از جمله مرکز نوآوری 
و شتابدهی صادرات می باشد که ما امیدوار هستیم با این تفاهم نامه در آینده نزدیک شاهد 

اتفاقات خوب در این حوزه باشیم.
ــت آبایی نایب رییس اتحادیه بیان نمود: طبیعتا صادرات  در بخش دیگری از این نشس
محصوالت فناورانه و حضور در بازار های جهانی ، مستلزم پرداخت هزینه های مادی و  
ــت که بخش بزرگی از آن را ارکان دولتی مرتبط با حوزه صادرات و بخش  معنوی اس
دیگری را اتاق ها ، اتحادیه ها ، مراکز  نوآوری و شتابدهی صادرات و  تشکل های صنفی 
و شرکت های عضو ، می بایست پرداخت کنند تا ارکان و ساختارهای این سازو کار در 

یک مسیر صحیح و مناسب و کارا حرکت کنند.
در بخش پایانی این نشست مهندس خلج دبیر کمیسیون صادرات اتحادیه و همچنین 
مهندس ذوقی رییس کمیسیون رتبه بندی اتحادیه نیز ضمن ارایه گزارشی از فعالیت های 
اتجام پذیرفتــه در این دو کمیسیون تشکر و قدردانی خود را از مرکز نوآوری و شتابدهی 
صادرات اتاق ایران اعالم  نموده و پتانسیل های طرفین را  فرصت مناسبی برای توسعه 

صـــادرات محصوالت فن آورانه دانستند.
با توجه به تفاهم صورت گرفته مقرر شد برای تحقق اهداف این تفاهم نامه، کارگروهی 
متشکل از نمایندگان طرفین تشکیل شود ، تا بر اساس آن، فعالیت های مربوطه با قدرت و 

سرعت هرچه بیشتر عملیاتی گردد.
در پایان این نشست ضمن امضا تفاهم نامه فیما بین مرکز و اتحادیه صنعت مخابرات ایران، 
مقرر گردید اقدامات مشترک در راستای این تفاهم نامـــه صــورت پذیرد که اهم اهدافی 

که در این تفاهم نامه مد نظر طرفین بوده است عبارتند از:
• امکان سرمایه گذاری مشترک در پروژه های دارای توجیه فنی و اقتصادی با پیشنهاد 

طرفین
• همکاری در برگزاری کارگاه ها، رویدادها، وبینارهای آموزشی

ــاص پاویون در  ــن المللی و کمک جهت اختص ــگاه های تجاری بی • معرفی نمایش
نمایشگاه ها.

• همکاری در مطالعات و پژوهش های مرتبط در بازار کشورهای هدف
ــرمایه گذاری جسورانه همکار جهت  ــتعد به صندوق های س • معرفی تیم های مس

سرمایه گذاری مشترک
• تبلیغات و حمایت معنوی مشترک و تعامل در شبکه های اجتماعی

ــدرس و تبادل محتواهای علمی و  ــادل دانش فنی، تیم، منتور و م ــکاری برای تب • هم
آموزشی

• معرفی هیات های تجاری و ترتیب جلسات B2B  با شرکت های فعال در زمینه های 
مورد درخواست

• کمک به ایجاد دفتر خدمات مشاوره و بازاریابی و  برگزاری Show Room و معرفی 
محصوالت شرکت های دانش بنیان و فناور و نوآور

• همکاری برای تجاری سازی ایده های نو

س��ازو کار صادرات خدمات فنی مهندسی و 
ورود ب��ه بازارهای بی��ن المللی نیازمند یک 
حرکت ب��زرگ،  برنام��ه ریزی اس��تراتژیک 
ب��ه روز ، وج��ود تش��کل ه��ا و اتحادیه های 
صادراتی ق��وی ، طراحی و تدوی��ن و اجرای 
اثربخش اس��تراتژی بازاریابی بین المللی و 
اس��تفاده از توانمن���دی و پتانسیل مراک��ز 

نوآوری است.
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برگزاری گردهمایی شرکت های دانش بنیان و فناور اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات 
و هیات تجاری و فناوری سوریه

ــور  گردهمایی بزرگ اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران و هیات تجاری کش
سوریه با حضور شرکت های دانش بنیان و فناور فعال در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات، 

در صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.

ــکوفایی ریاست جمهوری، گردهمایی بزرگ شرکت های  به همت صندوق نوآوری و ش
ــور  دانش بنیان و فناور اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، هیات تجاری کش
سوریه و کارگزار مرتبط به منظور ارائه مشاوره و مدیریت صادرات محصوالت دانش بنیان 

در محل صندوق نوآوری برگزار شد.

در این نشست بیش از 60 شرکت دانش بنیان و فناور حضور داشتند و به صورت حضوری 
معرفی توانمندی های خود را انجام دادند.

اقدامات صندوق در حوزه های اصلی شامل ایجاد زیرساخت ها و سیاستگذاری و هدایت 
مناسب برای کاربردی کردن دانش و تجاری سازی نوآوری ها، ایجاد، تقویت، گسترش و 
حمایت از شرکت های دانش بنیان بخش خصوصی و تعاونی با ارائه پشتیبانی و حمایت 
مالی، ایجاد و توسعه شبکه صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر، مشارکت 
مستقیم خطرپذیر در طرح ها و پروژه های نوآورانه و فناورانه شرکت های دانش بنیان 

بخش خصوصی و تعاونی، هدایت سرمایه های مردمی بانکی و دولتی به سمت فناوری و 
صنایع پیشرفته، مشارکت با سرمایه های خطرپذیر خارجی در سال های اخیر بسیار موثر 
بوده است و در سال های گذشته حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ضمن رشد کمی 
و کیفی بسیاری از شرکت های دانش بنیان و خالق در داخل کشور، با افزایش صادرات 

شرکت های دانش بنیان حوزه های مختلف همراه بوده است.

در همین حال، یکی از اهداف حضور اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در این 
نشست بزرگ، توسعه و افزایش سهم بازار جمهوری اسالمی ایران در حوزه های فن آوری 
اطالعات و ارتباطات در کشور های هدف با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی است و در 
این نشست که با معرفی محصوالت شرکت های دانش بنیان اتحادیه صورت گرفت، امید 

می رود که این نشست ها منجر به قراردادهای اجرایی گردد.

بازار بکر کشور دوست سوریه، یکی از بهترین بازارهای منطقه جهت توسعه صادرات محصوالت 
تولیدی/ خدماتی صنعت ICT جمهوری اسالمی ایران است که باید از این فرصت در راستای 

رونق تولید، صادرات خدمات فنی و مهندسی به صورت بهینه استفاده کرد.

شایان ذکر است که این نشست تخصصی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی انجام 
گرفت و مقرر شد که جلسات آتی به صورت مجازی برگزار شود.
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حمالت سایبری منحصر بفرد برای اولین بار از سال ۲018 کاهش یافت

اپل برای جلوگیری از فرار مغزها 180 هزار دالر پاداش می دهد

محققان برای اولین بار از زمان پایان سال 2018 اعالم کردند که حمالت منحصر به فرد در 
سه ماهه پایانی 2021 در مقایسه با سه ماهه سال قبل کاهش 4,8درصد داشته است.

با توجه به داده های مثبت جدید بدست آمده از فن آوری های پیشرفته، برای اولین بار در 
سه ماه پایانی سال 2021 حمالت سایبری منحصر به فرد کاهش یافته است.

آنها گفتند که این روند کاهشی عمدتا به دلیل کاهش حمالت باج افزار است و این واقعیت 
دارد که تعدادی از باندهای بزرگ سایبری فعالیت های خود را محدود کرده اند. این شامل 
اقدامات موفقیت آمیز در برابر گروه بدنام REvil ransomware است که مقامات ایاالت 

متحده مجبور شدند در ماه اکتبر انجام دهند.
ــپتامبر 45 حمله از نوع باج افزار را ثبت کردند که این  ــرفته در ماه س فن آوری های پیش
نشان دهنده کاهش 6۳درصد در مقایسه با اوج شمار حمالت در ماه آوریل بود. به گفته 
نویسندگان، کاهش در حمالت باج افزار به توضیح این که چرا حمالت با هدف به خطر 

انداختن کامپیوترهای شرکتی، سرورها و تجهیزات شبکه از 87درصد به 75درصد در سه 
ماهه چهارم کاهش یافت است، کمک کرد.

ــال  ــه ماهه آخر س ــا همچنین گزارش دادند که تعدادی از باندهای باج افزار در س آن ه
ــرب، در اولویت های خود  ــد. برای مثال، برخی از این فعاالن مخ ــدان را ترک کرده ان می
ــخاص ثالث  )Ransomware-As-A-Service )Raasبه دلیل نگرانی در مورد اش
ــد.Ekaterina Kilyusheva رئیس تحقیقات و تجزیه و تحلیل در  ــری کرده ان بازنگ
فن آوری های پیشرفته اظهار داشت: » ما در دو ماه پایانی پیش بینی می کردیم که یکی 
از سناریوهای احتمالی از تحوالت باج افزار این خواهد بود که گروه ها مدل RAAS را در 
قالب فعلی خود رها کنند. این کار برای اپراتورهای سرویس دهنده باج افزار که افرادی را 
برای تولید نرم افزارهای مخرب استخدام می کنند تا آسیب پذیری  ها را به عنوان کارمندان 

دائمی جستجو کنند، بسیار امن تر خواهد کرد.
ــده و  ــازماندهی ش این امر برای هر دو طرف امن  خواهد بود، به طوری که همه آنها س
کارآمدتر از همه در یک فرم همکاری خواهند کرد. ما در سه ماه پایانی اولین گام ها در این 

جهت را دیدیم. افزایش اضافی برای این تحول، توسعه بازار دسترسی اولیه است.«
ــرب در این دوره به میزان 22درصد کاهش  ــی که حمالت کلی نرم افزارهای مخ در حال
یافت، اما تجزیه و تحلیل ها نشان داد که استفاده از تروجان های دسترسی از راه دور بدلیل 
میل به افزایش مهاجم به دسترسی داده ها و هدایت آن ها افزایش قابل توجهی داشت. با 
توجه به حمالت علیه سازمان ها، سهم تروجان های دسترسی از راه دور از 17درصد به 
۳6درصد افزایش یافته است. تروجان بر علیه افراد بیش از نیمی از تمام نرم افزارهای مخرب 

را شامل می شود.
یکی دیگر از روند قابل توجه در این تحقیق، این بود که سهم حمالت انجام شده توسط 
گروه های APT به 5درصد در سه ماهه پایانی افزایش یافت. محققان معتقدند این امر 
به دلیل تعداد زیادی از مبارزات انتخاباتی فیشینگ و اطالعاتی علیه کارکنان سازمان های 

دولتی، شرکت های صنعتی و کارگران رسانه ای است.

 اپل به برخی از مهندسان خود در بخش های طراحی سیلیکون، سخت افزار، نرم افزاری و 
عملیاتی پاداش های خارج از چرخه را ابالغ کرد که به عنوان واحدهای سهام محدود صادر 
می شوند. این سهام در مدت چهار سال واگذار می شوند و انگیزه ای ایجاد می کند تا این افراد 
در اپل بمانند.به گزارش بلومبرگ، اپل با هدف حفظ مغزها، به بعضی از مهندسان پاداش 

غیرمعمول و قابل توجهی در قالب سهام این شرکت عرضه می کند.
ــورپرایز کرد، از حدود 50 هزار دالر تا 180 هزار  این پاداش که دریافت کنندگانش را س
دالر متغیر بود. به گفته منابع آگاه، بسیاری از مهندسان حدود 80 هزار، 100 هزار یا 120 
هزار دالر سهام دریافت کردند. این سهام از سوی مدیران به عنوان پاداش برای کسانی که 

عملکرد باالیی داشته اند، اعالم شد.
اپل یک جنگ استعداد با شرکتها در سیلیکون ولی و ورای آن به راه انداخته و در این میان، 

شرکت ِمتا پلتفرمز )فیس بوک سابق( به عنوان یک تهدید آشکار ظاهر شده است.
این شرکت در چند ماه گذشته حدود 100 مهندس اپل را به استخدام خود درآورده است 
ــئله یک طرفه نبوده و اپل هم بعضی از کارمندان کلیدی ِمتا را جذب کرده  اما این مس
است. این دو شرکت که قصد دارند در حوزه هدستهای واقعیت مجازی و واقعیت افزوده 
و اسمارت واچ محصوالت جدیدی در دو سال آینده عرضه کنند، احتماال به رقیبان جدی 
در این حوزه تبدیل خواهند شد.این پاداش بخشی از بسته های جبرانی معمولی اپل که 
شامل حقوق پایه، سهام و پاداش نقدی است، نیست. اپل گاهی پاداشهای نقدی بیشتری 
به کارمندانش می دهد اما میزان سهامی که اخیرا وعده داده است، غیرمعمول و از نظر 
زمانی مایه شگفتی شده است.این برنامه پاداش بعضی از مهندسانی که سهام دریافت نکرده 
اند و معتقدند فرآیند انتخاب، سلیقه ای بوده است را خشمگین کرده است. ارزش بعضی 
از پاداشهای داده شده معادل سهام ساالنه ای بوده که به بعضی مدیران بخشی مهندسی 
داده می شود و اگر ارزش سهام اپل همچنان رشد کند، ارزش آنها نیز افزایش پیدا خواهد 
کرد. ارزش سهام اپل امسال ۳6 درصد رشد کرده و ارزش بازار این شرکت را به نزدیک 

سه تریلیون دالر رسانده است.در این بین شرکت ِمتا تالشها برای جذب مهندسان نابغه از 
واحدهای واقعیت افزوده، هوش مصنوعی، مهندسی نرم افزار و سخت افزار اپل را مضاعف 
کرده است. این غول رسانه اجتماعی که فیس بوک، اینستاگرام و واتساپ را اداره می کند 
ــخت افزار مربوط به آن معطوف کرده،  و تمرکز خود را به متاورس )جهان مجازی( و س
افزایش حقوق قابل توجهی را عرضه کرده است.فرار مغزها به حوزه های دیگری شامل تیم 
خودروی خودران اپل هم ضربه زده است. این شرکت که به دنبال ساخت چندین دستگاه 
نسل جدید از جمله خودرو، هدستهای واقعیت مجازی و واقعیت افزوده و مدلهای جدید 

آیفون است، باید قدرت مهندسی خود را حفظ کند.
همزمان برنامه اپل برای بازگشت کارکنان به محل کار باعث نارضایتی بعضی از کارمندان 
و جذب شدن مهندسان به شرکتهای دیگر شده است. اگرچه اپل بازگشت به دفاتر را به 
تاخیر انداخته اما در مقایسه با بعضی از شرکتهای فناوری، رویکرد سخت گیرانه تری را در 

قبال فعالیت حضوری بکار بسته است.
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ایستگاه فضایی چین از برخورد با ماهواره های ایالن ماسک جلوگیری می کند

کره جنوبی در سرعت اینترنت در دنیا پیشتاز است

بنیانگذار تلگرام در صدر 10 میلیاردر روسی قرار گرفت

 کره جنوبی از کشورهای پیشتاز دنیا در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات است. طبق 
آمار بانک مرکزی کره جنوبی، در سال های اخیر سهم بخش فناوری اطالعات و ارتباطات 

در رشد تولید ناخالص داخلی، به میزان 15,۳ درصد افزایش یافته است.
طبق گزارش ها، کره جنوبی دارای باالترین سرعت اینترنت در بین کشورهای دنیا است.

کشور کره جنوبی از نظر آمادگی الکترونیک و پهنای باند جزء کشورهای پیشتاز در دنیا 
است.آمار ها نشان می دهد از اواخر ماه دسامبر 2016 مجموعا بیش از 4۳ میلیون نفر 

در کره جنوبی کاربر اینترنت بوده اند که این رقم بیش از 88 درصد جمعیت این کشور را 
شامل می شود. همچنین کره جنوبی دارای باالترین نفوذ فعال رسانه های اجتماعی با 82 

درصد از سال 2016 در میان کشورهای آسیایی است.
خدمات شبکه اجتماعی مبتنی بر پروفایل شخصی، محبوب ترین نوع رسانه های اجتماعی 
ــبکه اجتماعی بومی که به طور گسترده استفـاده می شود  ــتند. ش در کره جنوبی هس
KAKAO TALK است که حدود 7۳ درصد از کاربران اینترنت در کره جنوبی روزانه 

به KAKAO TALK دسترسی دارند.
ــرعت 450 مگابیت بر ثانیه ای، باالتر از  ــان می دهد کره جنوبی با متوسط س داده ها نش
سایر کشورها پرسرعت ترین اینترنت جهان را ارائه می کند. کره جنوبی یکی از معدود 
کشورهایی است که به صورت گسترده از شبکه 5G استفاده می کند. اما علی رغم اینکه 
کره یکی از اولین کشورهای توسعه دهنده و مصرف کننده این شبکه است، موفق شده از 

تمام ظرفیت های نسل جدید شبکه موبایل نیز بهره مند شود.
کره جنوبی همچنین سال ها عنوان باالترین سرعت اینترنت موبایل جهان را هم داشته 
است. طبق اطالعات موجود در وب سایت اسپید تست، در سپتامبر 2020 کره جنوبی 
باالترین متوسط سرعت اینترنت موبایل را داشته است. سرعت دانلود محتوا در این کشور 
121 مگابیت بر ثانیه اعالم شده است. در سال 2021میالدی، امارات متحده عربی و قطر 

توانستند باالتر از کره جنوبی در این رده بندی قرار گیرند.

 بنیانگذار تلگرام با کسب 1۳,81 میلیارد دالر دیگر درآمد از طریق این اپلیکیشن پیام 
رسان در سال 2021 در میان 10 میلیاردر روسی پیشتاز شد.

پاول دروف، بنیانگذار تلگرام در صدر 10 میلیاردر روسی نشریه فوربز قرار گرفت.
وی با کسب 1۳,81 میلیارد دالر دیگر درآمد از طریق این اپلیکیشن پیام رسان در سال 

2021 در میان 10 میلیاردر روسی پیشتاز است.
نشریه فوربز نوشت: »تعداد کاربران پیام رسان تلگرام در سالی که رو به اتمام است، به میزان 
چشمگیری افزایش یافت. پس از عملکرد بد متا )فیس بوک(، اینستاگرام و واتس اپ در 

اکتبر امسال، 70 میلیون کاربر جدید به تلگرام پیوستند.«
به نوشته فوربز، تلگرام برای نخستین بار در سال 2021، اوراق قرضه خود را منتشر و از این 
راه یک میلیارد دالر درآمد کسب کرد. در 20 دسامبر، کل دارایی و ثروت دورف 17,24 
میلیارد دالر تخمین زده شده است.وگیت الکپروف، مدیرعامل غول نفتی روسیه ،لوک اویل 

نیز با ثروت 6,44 میلیارد دالر در جایگاه پنجم قرار دارد.
بر اساس این فهرست، میلیاردرهای روسی در مجموع 74,51 میلیارد دالر در سال 2021 

ثروت کسب کرده اند.

فوربز خاطرنشان کرد 70 میلیاردر از 104 میلیاردر روسی، ثروت خود را در سال 2021 
ــارت آنالین، عملکرد بد در حوزه فناوری  ــد انفجاری در تج افزایش داده اند.فوربس رش
اطالعات، سودآوری بی سابقه متالورژها و افزایش سرسام آور قیمت نفت و گاز را از دالیل 

اصلی درآمد میلیاردرها در دومین سال شیوع کرونا عنوان کرده است.

ــکایت چین مبنی بر اینکه ایستگاه فضایی این کشور مجبور شده است برای  پس از ش
ــتارلینک پرتاب شده توسط ایالن ماسک اقدامی  جلوگیری از برخورد با ماهواره های اس
کنترل کننده انجام دهد، شهروندان چینی در شبکه های اجتماعی علیه جاه طلبی های 

ــک انتقاد کردند.به گزارش رویترز، شهروندان چینی نسبت به خطر  فضایی ایالن ماس
برخورد ماهواره های استارلینک ایالن ماسک )بنیانگذار تسال و اسپیس ایکس( با ایستگاه 
فضایی کشورشان واکنش نشان دادند.طبق سندی که چین در اوایل این ماه به سازمان 
ملل ارائه کرد، ماهواره های استارلینک از شرکت SpaceX ماسک، دو برخورد نزدیک با 

ایستگاه فضایی چین در یک ژوئیه و 21 اکتبر داشته است.
چین در سندی که در وبسایت امور فضایی سازمان ملل منتشر کرد گفت: به دالیل ایمنی، 
ایستگاه فضایی چین از برخورد پیشگیری کرده است. کاربری در پلتفرم میکروبالگینگ 
Weibo چین، نوشت که ماهواره های استارلینک فقط انبوهی از زباله های فضایی هستند 

و کاربر دیگری آن ها را »سالح های جنگ فضایی آمریکایی« توصیف کرد.
ــیاره  ــه ۳0 هزار ماهواره و دیگر زباله هایی که گمان می رود به دور س ــا وجود نزدیک ب ب
ــته اند تا داده های خود را برای کاهش خطر  ــمندان از دولت ها خواس می چرخند، دانش
برخورد های فضایی فاجعه بار به اشتراک بگذارند. گفتنی است که Space x به تنهایی 
نزدیک به 1۹00 ماهواره را برای سرویس دهی به شبکه پهن باند استارلینک خود مستقر 

کرده است و در حال برنامه ریزی بیشتر است.
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Iranian students won first place in INEX 2021

Government Against Internet Restriction: ICT Ministry

Iran, France institutes to hold 1st online intl. workshop

The first international workshop dubbed «logical thinking 
for children» held jointly between Iran and France hosted 
by Iranian Arak University from Dec. 29 to Jan. 1.
The workshop was a joint collaboration between the 
Institute for Philosophical Practices (IPP) in France, Mobin 

Innovation Center at Arak University, and the Institute for 
Interdisciplinary Research in Fundamental Sciences (IRFS), 
according to a statement by the Iranian Arak University 
appeared on its website in English. 
The was held in English, from December 2021  ,29, to 
January 2022 ,1, at Arak University.
The event revolved around the latest scientific methods 
for improving children’s reasoning and critical thinking 
abilities and aimed at the researchers in logic, mathematics, 
philosophy, and psychology as well as school teachers 
and students. We encouraged the active participation of 
parents and their kids in the event.
Logical Thinking for Children was the first international 
workshop in the direction of the Logic for Children (L4C) 
national program in Iran which was initiated by the 
Institute for Interdisciplinary Research in Fundamental 
Sciences (IRFS) in early 2021.
The workshop audience included researchers in the fields 
of logic, philosophy, mathematics, and psychology, as 
well as teachers, parents, and students.

Iranian students won first place in INEX 2021 competitions 
in Hyderabad, India.
Secretary of International Avicenna Students Festival 
Mahdi Rashidi Jahan stated that INEX 2021 was held 
on 13-16 Dec. 2021 in Hyderabad, India, adding, the 
competition is held annually with the support of the 
International Federation of Inventors Associations (IFIA). 
He also said that this year students from 30 countries 
participated in the competition. 
He added that 3 teams of students were sent to the India 
event who had been selected in the 6th Avicenna Student 
Festival in September.
Rashidi noted that the Iranian team overall won first place 
in the INEX 2021, Hyderabad, India. 
He also added that the 3 Iranian teams managed to win 
3 gold medals in electronics, artificial intelligence and 
computer programming and one of the Iranian teams 
received the special award of the competition as well as 
the invention trophy.

The sixth edition (hybrid) of India International Innovation 
& Invention Expo (INEX 2021) was organized virtually 
online and traditionally on-site in VNRVJIET Campus, 
Bachupally, Hyderabad, Telangana, India under IFIA’s 
patronage.

The ICT minister said efforts are being made to increase 
internet speed with the development of the fiber-optic 
project, and the strategy is to have a safe, high-quality and 
high-speed network.
The government’s policy is not to restrict access to the 
internet, the minister of information and communications 
technologies said in his first press conference on Dec. 18.
“I use unfiltered foreign internet platforms, but my redline 
is access to foreign filtered platforms,” Isa Zarepour was 
also quoted as saying by the news portal of Informatics 
Services Corporation referring to the issue of presence in 
social networks and the ministry’s stance toward filtering.
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