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سرمقاله

نگاهی به ظرفیت تحول آفرین فیرب در اکوسیستم ارتباطی کشور

عمادالدین پاینده
مدیر آزمایشگاه داده و حکمرانی

آمارهای غیررسمی حکایت از افت حداقل 20 درصدی کیفیت شبکه استان تهران طی شش ماه منتهی به 1401 دارد. تازه ترین گزارش رگوالتوری درباره بررسی 
وضعیت اینترنت اپراتورهای همراه مربوط به بازه زمانی زمستان 1400 و بهار 1401 )منتشر شده در تاریخ 5 تیر ماه 1401( نیز علیرغم به ثبت رساندن حدودا 15 درصد 
رشد سرعت نسل چهارم در ایرانسل و همراه اول، کاهش حداقل 10 درصدی در کیفیت اینترنت نسل سوم این دو اپراتور را تأیید می کند. در چنین شرایطی، این 
پرسش به صورت جدی مطرح می شود که انتظار توسعه سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص و درآمد سرانه کشور به عنوان یک شاخص حیاتی توسعه اقتصادی 

و ارتباطی مادامی که بن مایه اصلی آن یعنی اینترنت روزگار نه چندان رو به بهبودی را سپری می کند، تا چه حد منطقی به نظر می رسد؟ 

تاکنون پژوهش های متعددی در زمینه سنجش میزان اثرگذاری کیفیت اینترنت 
بر شاخص های کالن اقتصادی همچون تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه انجام 
گرفته است که حکایت از قابل توجه بودن این تأثیر دارد؛ دیلویت در گزارش اخیر 
خود )2022(، کاهش 30 درصدی سرعت اینترنت را موجب کاهش 0.1 درصدی 
تولید ناخالص ملی به صورت روزانه با اثرگذاری مستقیم بر 10 میلیون نفر جمعیت 
ــت. همچنین، شرکت آمازون که به عنوان غول خرده فروشی در  ارزیابی کرده اس
ــی اعالم کرد، افزایش 100 میلی ثانیه در لود  ــناخته می شود طی گزارش جهان ش
شدن صفحه این شرکت، موجب کاهش یک درصدی درآمد می شود که رقمی بالغ 

بر 745 میلیون دالر در سال است.
ــد غیرقابل تصور بازار محتوای کاربرمحور )ویدئو، استریم و بازی( از  از طرفی، رش
ــال  2016 در همه نقاط جهان بیانگر افزایش روزافزون حجم بازار دیجیتال در  س
سطح ملی، منطقه ای و بین المللی است به طوری که این بازار با نرخ رشد متوسط 
ساالنه 27 درصد در حال حرکت بوده و تنها در سال 2020 بیش از 3 میلیارد دالر 
ــرکت ها از این نوع محتوا به منظور تبلیغات و بازاریابی  رسیده است. بهره مندی ش
یکی دیگر از دالئل رشد سریع این بازار است. در کنار این شواهد، تأکید بر اهمیت 
ــاخص های توسعه  ــرعت به عنوان یکی از ش ــعه اینترنت ثابت )خانگی( پرس توس
ــه نهادهای بین المللی  ــر همواره مورد تأکید و توصی ــال های اخی اقتصادی در س
همچون: اتحادیه بین المللی مخابرات)ITU(  بوده است. بر اساس تحقیقات انجام 
ــورهای در حال توسعه، اینترنت ثابت به سبب مقرون به صرفه بودن  ــده در کش ش
برای کاربر نهایی و هزینه نگهداشت و توسعه کمتر نسبت به اینترنت همراه برای 
ــا در بلندمدت اثرات پایدارتری بر تولید ناخالص ملی می گذارد. آمارها نیز  دولت ه

توسعه اقتصاد اینترنت در نبود فیبرنوری، ناممکن است؛

افزایش حداقل 0.5 درصدی تولید ناخالص داخلی به ازای هر 10 درصد افزایش در 
ضریب نفوذ پهن باند ثابت را به ثبت رسانده اند. 

ــی دیرپای وزرای ارتباطات مختلف در  ــور اما، غفلت یا ناکام واقعیت ماجرا در کش
ــت. اکنون ضریب نفوذ اینترنت  ــعه اینترنت ثابت اس به حرکت درآوردن قطار توس
ــت و در همین بازار محدود نیز فاصله قابل  ــور کمتر از 14 درصد اس ثابت در کش
ــب  ــاوری های روز جهان مثل فیبرنوری برای مصارف خانگی و کس ــی با فن توجه
ــاز  ــم می خورد. باید بپذیریم فیبرنوری نه تنها زمینه س و کارها )FTTx( به چش
توسعه اینترنت ثابت پرسرعت، بلکه زیرساخت اساسی موردنیاز برای گذار به نسل 
پنجم)5G(  و بهره مندی کشور از عواید اشتغال آفرین و دانش بنیان این فناوری 

فیبرنوری نه تنها زمینه ساز توسعه اینترنت ثابت 
پرسرعت، بلکه زیرساخت اساس��ی موردنیاز برای 
گذار به نس��ل پنجم )5G(  و بهره مندی کش��ور از 
عواید اش��تغال آفرین و دانش بنی��ان این فناوری 
به صورت مس��تقیم و غیرمس��تقیم در عرصه های 

گوناگون است.
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ــر واقعیت افزوده،  ــتقیم در عرصه های گوناگون نظی ــتقیم و غیرمس به صورت مس
ــود. موضوعی که به یک معنا  ــمند و... محسوب می ش ــیاء، شهر هوش اینترنت اش

ظرفیت تحول و ارتقاء در کل اکوسیستم ارتباطی کشور را مهیا می سازد. 
ــود را تحقق حداقل 20 میلیون  ــیزدهم هدف گذاری خ وزارت ارتباطات دولت س
پورت فعال در بازه زمانی پنج ساله اعالم کرده است. مسیری که طبق برآوردهای 
ــرمایه گذاری،  ساالنه دست کم یک میلیارد دالر هزینه به  ــده از حیث س انجام ش
ــت. در گام نخست، وزارت ارتباطات مصوبه ای با هدف معافیت  همراه خواهد داش
ــاله خدمات خرده فروشی فیبرنوری از تعیین نرخ دولتی اتخاذ کرده که ناظر  10 س
بر استقبال این وزارتخانه از آزادسازی و رقابت پذیری این بازار حداقل در کوتاه مدت 
می باشد. سپس، در روزهای اخیر خبر اختصاص هشت درصد از قدرالسهم دولت به 
اپراتورهای توسعه دهنده فیبرنوری نیز بارقه امید دیگری برانگیخت که از این رهگذر 
می توان به وجود عزم جدی برای پیشبرد این پروژه در سطح ملی پی برد.  با این حال، 
باید در نظر داشت، اقدامات تکمیل کننده ای برای جبران این تضعیف مستمر ناشی 
از انحصار شرکت مخابرات و غفلت دولت های پیشین در تأمین زیرساخت موردنیاز 

اینترنت ثابت کشور موردنیاز است که شامل سرفصل های ذیل است:

  تخصی�ص حمایت ها و تس�هیالت بر اس�اس ش�اخص ه�ای کلیدی 
: )KPI(عملکرد

ــک تکرار تجربیات ناموفق گذشته در زمینه حمایت از پیام رسان های داخلی،  ریس
ــیاری از این دست این  ــی هوشمند، سیستم عامل ملی و بس تولیدکنندگان گوش
ــت  ــت. بنابراین، ضروری اس ــار در حوزه اپراتورهای فیبرنوری کامال محتمل اس ب
ــتقیم  ــمولیت و نحوه اختصاص حمایت های مالی مس وزارت ارتباطات در احراز ش
ــرکت های فعال در این حوزه شرط تحقق اهداف و شاخص های عملکردی را  از ش

مبنا قرار دهد. 

  بورس فناوری اطالعات وحلقه مفقوده توسعه ارتباطات ثابت:
در بسیاری از کشورهای جهان سیم کشی)فیبر(، داکت های میزبان کابل، طیف های 
فرکانسی مخابراتی، آدرس های IP و مواردی از این دست به عنوان کاالی عمومی 
در نظر گرفته می شود؛ بدین معنی که سپردن حق بهره برداری از آن به یک یا چند 

شرکت خصوصی یا حتی سازمان دولتی به صورت انحصاری ممنوع است. تک تک 
مردم در توسعه این کاالها سهم داشته اند و اساسا منطقی که بر اساس آن دولـت 
ـــهم از درآمـد  ــه نمایندگی از مردم خـود را محـق بـه دریافـت س ــق قانون ب طب
ــاس،  با توجه به حجم  ــت. بر این اس اپراتورهـای مخابراتی می داند نیز همین اس
ــعه و ارتقاء زیرساخت های ارتباطی ثابت  ــرمایه گذاری انبوه موردنیاز برای توس س
ــور خواه در الیه دسترس پذیری)فیبرکشی سراسری( یا در بخش مربوط به  در کش
مصرف کننده نهایی، می توان مکانیزم بازارمحور و تا حدی مردم مدار بورس را برای 
ــهام شرکت مخابرات،  تحقق این مهم به کار گرفت؛ با توجه به اینکه 40 درصد س
ــد ابتدا از طریق جداکردن  ــت، بورس فناوری اطالعات می توان متعلق به دولت اس
سیم و داکت از این شرکت و تبدیل کردن آن به یک شرکت دولتی جداگانه آغاز 
شده و سپس با واگذاری آن به بخش خصوصی و مردم از طریق بورس عملی شود. 
ــورهای اروپایی همچون انگلیس اجرا شده و  ــت که در برخی کش این راهکاری اس
در عمل کارآیی زمانی/هزینه ای به مراتب بیشتری نسبت به راه حل های جایگزین 

داشته است. 

  کنسرسیوم سازی و حمایت از بازیگران ریشه دار بازار ثابت: 
تا به امروز یکی از دالیل عمده حرکت دست به عصای فعاالن بازار اینترنت ثابت در 
کشور، کوچک بودن اندازه کسب و کارهای فعال در این حوزه و به دنبال آن قدرت 
ــرمایه ای کمتر در قیاس با اپراتورهای همراه بوده است. اگرچه  ــک پذیری س ریس
ــهیل گری و زمینه سازی برای حضور بازیگران بزرگ همچون اپراتورهای همراه  تس
ــعه بین مدلی« شهرت دارد،  در بازار اینترنت ثابت که در جهان نیز به الگوی »توس
ــت، اما در عین حال، حمایت از ظرفیت ذی قیمت  از مطلوبیت باالیی برخوردار اس
ــنتی در این حوزه فعالیت داشته اند در قالب  ــرکت هایی که به صورت س تجربه ش
کنسرسیوم های مشترک تجاری و تشکل های صنفی نیز به نوبه خود حائز اهمیت 
است. وزارت ارتباطات با اتکا بر این ظرفیت درون زا اوال در همراه کردن گروه های 
ذینفع مختلف با مأموریت ملی توسعه اینترنت ثابت با کیفیت توفیق خواهد یافت 
و ثانیا، می تواند به صورت هوشمندانه ای از بازتولید انحصار دوگانه این بار در حوزه 
اینترنت ثابت جلوگیری کند و سوپاپ اطمینانی برای رقابت پذیری این بازار تدارک 

ببیند. 

تجربی��ات  تک��رار  ریس��ک 
ناموف��ق گذش��ته در زمینه 
پیام رس��ان های  از  حمای��ت 
داخلی، تولیدکنندگان گوشی 
عامل  هوش��مند، سیس��تم 
ملی و بسیاری از این دست 
این بار در حوزه اپراتورهای 
محتم��ل  کام��ا  فیبرن��وری 

است.
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ــماره 100/123040/۹000 مورخ 30/7/13۹۹ ریاست  هر چند که دستورالعمل ش
ــی مدیران و کارمندان و  ــه در خصوص نحوه مقابله با ترک وظایف قانون ــوه قضایی ق
ــتورالعمل با این عنوان »که در صورتی  ــگیری از آن در بند الف ماده 3 این دس پیش
که ترک وظایف قانونی مدیران، مسووالن و روسای دستگاه های اجرایی و اهمال در 
انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان، موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا 
خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت و حقوق مصرع 
ــود در اسرع  ــود و دارای وصف مجرمانه ش ــی ناظر بر حقوق عامه ش در قانون اساس
وقت نسبت به تعقیب موضوع جمع آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام الزم را به 
عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پی گیری اعالم نمایند« ابالغ گردیده 
ــت تا زمانی جرم انگاری منتج به مجازات و یا تحقق واقعی  ــت، ولیکن بدیهی اس اس
آن در راستای تخلف از مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور 
ــود، حمایت از توان تولید داخل در حد یک شعار باقی  و حمایت از کاالی ایرانی نش
مانده و روز به روز تولید ملی کشورمان را ضعیف تر و ناکارامدتر خواهد ساخت. این 
یک واقعیت است که تا زمانی عنصر قانونی به عنوان اصلی ترین عنصر تشکیل دهنده 
جرم  مورد توجه حاکمیت قرار نگیرد و تا زمانی که قوانین حاکم بر جامعه ما، فعــل 
و یا ترک فعلی را جرم تشخیص ندهد و عاملین آن را قابل مجازات نداند این اختیار 
ــخــاص خواهــد داد که در انجــام و یا ترک آن از دیــدگاه قانــون آزاد  را به اش

باشنــد.

یکی از موضوعاتی که می تواند  مورد توجه حاکمیت در حمایت از شرکت های دانش 
ــه در اصالحیه »قانون حداکثر  ــان و صنایع داخلی قرارگیرد  موضوعات مطروح بنی
ــت که در  ــور و حمایت از کاالی ایرانی« اس ــتفاده از توان تولیدی و خدماتی کش اس
راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در جلسه علنی روز 
ــنبه مورخ 15/2/13۹۸ مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 2/3/13۹۸  یکش
ــورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1۹0۹1/364 مورخ 12/3/13۹۸  به تأیید ش

ابالغ گردیده است.

دکتر داوود ادیب 
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت 

مخابرات ایران

راهکاری که می تواند موجب پایبندی دستگاه ها به حمایت از توان تولید داخلی شود

امروزه در تمامی کشورهای توسعه یافته به جهت اینکه امور حقوقی، مدنی و تجاری به درستی در جامعه اجرا شوند، دولت ها از حقوق جزا به عنوان ضمانت اجرائی 
در کنترل و برخورد با جرائم استفاده می نمایند و به عبارتی جرم به عنوان نماد مداخله حقوق جزا، مورد قبول اکثر جوامع بشری قرار گرفته و قانون گذاران با جرم 
انگاری انجام یک فعل یا عدم انجام یک فعل تکلیف شده، به حقوق کیفری اجازه مداخله در آن فعل یا ترک فعل را می دهند و به موجب آن قانون گذار با در نظر 
گرفتن وضعیت و ارزش های جامعه و با تکیه ب�ر مبانی نظری مورد قبول خود که در کشور ما نام گذاری های حاکمیت برای سال های مختلف مصداقی از ارزش های 

بنیادین جامعه را نمایان می سازد، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و در برخورد با آن، ضمانت اجرای کیفری وضع می نماید.

ــتفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی  در مفاد قانون حداکثر اس
ایرانی و همچنین اصالحیه های آن ماده، دو طیف وسیعی از سازمان ها را از جمله 
»کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع 
ــور مصوب 1/6/1366 با اصالحات و الحاقات  ماده )4( قانون محاسبات عمومی کش
ــر دولتی موضوع ماده )5( قانون  ــات و نهادهای عمومی غی بعدی آن، بانکها، مؤسس
مذکور و شرکتهای تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقالب اسالمی، شرکتها، مؤسسات و 
نهادهای موضوع ماده )6( قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )44( 
قانون اساسی مصوب 25/3/13۸7 با اصالحات و الحاقات بعدی و شرکتهای تابعه آنها 
ــازمان ها، شرکتها، مؤسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول  و همچنین کلیه س
قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکتهای تابعه وزارت نفت در امور نفت، 
گاز، پتروشیمی و پاالیش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان 
بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، شرکت ملی فوالد 
اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند 
و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرائی فرمان امام )ره(، قرارگاههای سازندگی، 
ــت بخش عمومی، هیأت امنای صرفه  ــازمان های مناطق ویژه اقتصادی با مدیری س
ــگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و  جویی ارزی در معالجه بیماران و دانش
نهادها و شرکتهای تابعه و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومی 
ــتفاده  ــهیالت، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی اس و یا از درآمدهای خود و یا از تس
ــا مناطق ویژه اقتصادی« در بر  ــرزمین اصلی ی می کنند، صرف نظر از فعالیت در س

گرفته و مشمول این قانون دانسته است.

ــیم که بخش بزرگی از  ــال های اخیر با این موضوع مواجه می باش ــفانه در س متاس
دستگاه های مشمول ماده 2 قانون حداکثر، عالقه مند به ارجاع کار در قالب این قانون 
نبوده و پایبند به ماده 3 در خصوص استفاده از لیست فهرست توانمندی های داخل 
)توانیران( نمی باشند. همچنین شاهد این موضوع می باشیم که دستگاههای مشمول، 

بخش بزرگی از دستگاه های 
قان��ون   2 م��اده  مش��مول 
حداکثر، عاقه مند به ارجاع 
کار در قال��ب ای��ن قان��ون 
نبوده و پایبند به ماده 3 در 
خصوص اس��تفاده از لیست 
فهرست توانمندی های داخل 

)توانیران( نمی باشند.
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ــخصات طرح های مورد نیاز خود را علی رغم تاکید قانون به  بارگزاری طرح ها و مش
این موضوع که می بایست حداکثر یک ماه پس از تصویب طرح ها یا پروژه های خود 
در مرجع ذی ربط، نسبت به انتشار فهرست و مشخصات آنها در سامانه موضوع این 
ــده انجام نداده اند که در این خصوص برای  ــامانه تعیین ش ماده اقدام نمایند، در س
ــخصات کاالها و خدمات خارجی مورد  ــدم رعایت ماده 4 قانون مبنی بر درج مش ع
ــامانه، جرم انگاری صورت نگرفته و این مساله در حد یک ممنوعیت باقی  نیاز در س

مانده است.

نکته بعد الزام به تهیه پیوست فناوری قراردادهای ارجاع کار )پروژه( است که معموال 
ــت. این در حالی است که تبصره ۸ ماده 5 قانون حداکثر  مورد توجه قرار نگرفته اس
به صراحت اعالم می نماید »پیوست فناوری قرارداد، جزء الینفک قرارداد محسوب 
می شود و دستگاههای موضوع ماده )2( این قانون موظفند این پیوست را در کلیه 
طرحها )پروژه ها( و ارجاع کار موضوع این قانون مبتنی بر »سند چشم انداز«، »نقشه 
ــت های »علم و فناوری« و »اقتصاد مقاومتی« تهیه و  ــور«، سیاس جامع علمی کش
همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح )پروژه( برای تصویب به شورای اقتصاد 
ارائه کنند و همچنین پیش بینی شده است که باالترین مقام دستگاه اجرائی موظف 
ــت مزبور برای هر یک از قراردادهای موضوع این  ــن اجرای پیوس به نظارت بر حس

قانون می باشد«.

ــت، دستگاه های موضوع  ــد؛ نخس ــت فناوری از دو جنبه می تواند مفید باش پیوس
ــتای ارتقاء بازار محصوالت دانش  ماده )2(  ملزم می گردند تا برنامه خود را در راس
ــعه فناوری حوزه خود ارائه نمایند و این نشان دهنده  عالقه ومشارکت  بنیان و توس
ــتگاه های اجرایی کشور در توسعه اقتصاد دانش بنیان می باشد. موضوع دوم نیز  دس
ــور با توجه به شرکت های فناور و دانش  ــده در کش بهره برداری از ظرفیت ایجاد ش
ــت که با استفاده از این نظام نامه می توانند تقویت شوند و گذار از اقتصاد  بنیان اس

منابع محور را برای کشور فراهم نمایند.

ــوب می گردد، مجوز صادر شده  موضوع دیگر که به عنوان چالش های اصلی محس
در ماده 7 این قانون برای تامین مالی قرارداد خرید کاالها و خدمات از شرکت های 
ایرانی با مشارکت ایرانی - خارجی از نظام بانکی به صورت ارزی عملیاتی شده است 
ــته و یا نخواسته اند از ان استفاده نمایند. ماده 7 نیز تاکید  ــازمان ها  نتوانس که یا س
می نماید »به منظور فراهم نمودن سازوکار تأمین مالی معطوف به حداکثر استفاده از 
توان داخلی کشور : الف ـ دستگاههای موضوع ماده )2( و پیمانکاران آنها در اجرای 
طرح ها )پروژه ها( مجازند تأمین مالی قرارداد خرید کاال و خدمات از شرکتهای ایرانی 

ــورت ارزی انجام دهند.  ــی - خارجی را از طریق نظام بانکی به ص ــارکت ایران یا مش
ب- بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است، شرایط زیر را برای بانک های 
ــازد: 1- گشایش اعتبار ارزی )به صورت قابل تقسیم و یا اتکایی(، به  عامل فراهم س
درخواست دستگاههای موضوع ماده )2( و در مراحل بعدی، پیمانکاران اصلی و فرعی 
ــارکت ایرانی - خارجی طرف  ــط بانکهای عامل به نفع شرکتهای ایرانی یا مش توس
ــط شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانیـ   ــتفاده از ارزی که توس قرارداد، 2- اجازه اس
ــا و قراردادهای ارزی یا ارزیـ  ریالی مربوط، اعم از پیمان ها و  ــی در پیمان ه خارج
ــود برای واردات کاال و خدمات  قراردادهای بخش دولتی یا غیردولتی حاصل می ش
مورد نیاز طرح )پروژه(، 3- سازوکار روش تأمین مالی مقید را طراحی و به بانکها ابالغ 
کند. بانکهای تخصصی دولتی و غیردولتی موظف به اجرای این روش هستند« که در 
این حالت صندوق توسعه ملی مکلف است روش تأمین مالی مقید را در چهارچوب 
قانون و ضوابط قانونی خود اجرائی کند. از دالیل تحقق نپذیرفتن این ماده می توان در 
وهله اول به نپذیرفتن ال سی خارجی از سوی طرف های خارجی به جهت تحریم های 
ــد که در این ماده به کار رفته  ــترده بوده و در وهله دوم کلمه »مجازند« می باش گس
است و به نظر می رسد که در صورتی که کلمه مجاز است )می تواند( اصالح می گردید 
و با این عنوان مطرح می گردید که »ملزم می باشد در صورت درخواست طرف ایرانی 
و پذیرش ال سی از سوی طرف خارجی« اقدام نماید به نظر می رسد که می توانست 

کارساز باشد.   

ــکل اصلی  ــد  که آن چیزی که در حال حاضر به عنوان مش در پایان به نظر می رس
از سوی فعاالن اقتصادی مطرح است، نبود قوانین حمایتی نیست بلکه نبود ضمانت 
ــورد مبارزه با تخلف  ــدم رضایت  از هیات نظارت در م ــت. ع اجرایی این قوانین اس
دستگاه های موضوع ماده 2  قانون حداکثر جدای از این موضوع که درست عمل کرده 
ــت یا خیر، ولیکن آن چیزی که در مناقصه ها مشخص است به نظر می رسد که  اس
هیات نظارت موفق نبوده است و همچنین به نظر می رسد که پیش از هیات نظارت، 
ــمول ماده 2 قانون حداکثر در خصوص وظایف نظارتی  ــازمان های مش بازرسان س
محوله مطابق بند الف ماده 20 وظایف خود را در اکثر موارد به درستی انجام نداده و 

یا مشکالت این حوزه به آنها به درستی منعکس نگردیده است.

جان کالم اینکه گرچه عالج واقعه را پیش از وقوع باید کرد و در این صورت هزینه های 
کمتری را شاهد خواهیم بود و بخشی از این نظارت ها می بایست توسط بازرسان و 
ذیحسابان صورت پذیرد ولیکن به عنوان یک اصل کلی، جرم انگاری تخلف از مفاد 
قانون حداکثر، در عدم رعایت قانون می تواند موثر بوده و موجب پایبندی دستگاه ها 

به حمایت از توان تولید داخلی شود.

آن چیزی که در حال حاضر به 
عنوان مشکل اصلی از سوی 
فعاالن اقتصادی مطرح است، 
نبود قوانین حمایتی نیست 
بلک��ه نبود ضمان��ت اجرایی 

این قوانین است.
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ــنتی تولید  ــال دانش مهمترین منبع جایگزین در مدیریت س ــای امروز عم در دنی
ــد فزاینده و سریع اقتصاد و صنعت دانش بنیان  ــده است و  سخن گفتن از رش ش
ــترس عموم قرار دارد  در جهان با اخبار و اطالعات متفاوتی که از این روند در دس

بدیهی مکرر خواهد بود.
ــوآوری در ایران می توان ماموریت هایی را در این فراگرد برای  ــا نگاهی به نظام ن ب
ــازمان ها به فراخور ذات و  ــعه ای تعریف کرد ، چرا که این س ــازمان های توس س
ــبی را برای کمک به توسعه  ماهیت خود در هر دوره  نقش های  متفاوت و متناس

ایفا کرده و می کنند.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( به عنوان نخستین و قدیمی ترین 
ــرمایه گذاری و تسهیل گری در عرصه های  ــازمان توسعه ای کشور از جمله س س

خطرپذیر را به عنوان یک شیوه مالوف در عمر 55 ساله خود تجربه کرده است.
ایدرو در راستای تالش برای تحقق شعار سال یکی از میدان های نقش آفرینی خود 
را حوزه سرمایه گذاری در طرح های فناورانه می داند. اعم از اینکه بطور مستقیم و  
از طریق بازار سرمایه ایفای نقش نموده ، یا با عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی 

در راستای مقررات اصل 44 تسهیلگری انجام دهد.
ــتری  ــرمایه گذاری تولید دانش بنیان زمانی اهمیت بیش نقش آفرینی در حوزه س
ــهم اقتصاد دانش بنیان از کل اقتصاد کشور به اعداد تک  ــی س می یابد که با بررس

رقمی برخورد می کنیم.
ــتا ایدرو همچنین ایجاد صندوق پژوهش و فناوری خطر پذیر را در  در همین راس
برنامه های خود قرار داده است که می تواند به عنوان مشوق حمایتگرانه، انگیزه های 
ــان از طریق حمایت های مالی، تضمین خرید،  ــاالن تولید دانش بنی الزم را در فع

صدور ضمانت نامه و... افزایش دهد.
ایدرو به ویژه در بخش کمک به توسعه تجاری سازی تولید دانش بنیان در مواردی 
که شرکت های نوآور تا مرحله نمونه نیمه صنعتی یا حتی صنعتی محصول رسیده 
باشند و در سطوح بلوغ فناوری هفتم و بعدتر )TRL7( که نیازمند هزینه کرد قابل 

مالحظه ای است نقش خود را جانمایی می کند.
تحوالت در حوزه تولید دانش بنیان و ماهیت دانش در عصر کنونی بسیار پرسرعت 
و در حال ارتقای مستمر است. به طور طبیعی فعالیت در این میدان به همان میزان 

نیازمند سرعت و داشتن  قدرت انطباق باال  با چنین تحوالت سریعی است.
سازمان های توسعه ای باید همواره در حداکثر چابکی و انعطاف برای نقش آفرینی 
ــند. وضع مقررات مختلف و رویه مستمر این ایجاد  در عرصه های فعالیت خود باش
محدودیت های قانونی و آیین نامه ای برای سازمان های توسعه ای  به ویژه در 15 
ــال اخیرکه از قضا جهان به سمت اقتصاد دانش بنیان و پرتحول پیش رفته، در  س

درون کشور به شدت از ضریب چابکی و انعطاف این سازمان ها کاسته است.
نگاهی که در آن عموم رویه های حاکم بر ادارات و دستگاههای اجرایی به ایدرو و 
سازمان های توسعه ای نیز تسری داده باعث وضع مقررات مختلف کاهنده چابکی 
ــرعت تولید  ــای نقش خود در میدان پرتحول و پرس ــاف در ایدرو برای ایف و انعط
ــت. لذا امروز بیش از پیش اصالح این محدودیت ها و رفع  ــده اس دانش بنیان ش

محدودیتهای محیطی برای  بازچابک سازی ایدرو ضروری می کند.
ــت و پا گیری ها  ــبختانه ظرفیت های الزم در خود قانون برای رفع این دس خوش
ــته که می تواند در قالب هم اندیشی بخش های تخصصی در قوه اجرا و  وجود داش
قوه تقنین با میزبانی ایدرو و تشریح چالش های این محدودیتها و ارایه پیشنهادات 

به رفع این مشکل جدی بیانجامد.

علی نبوی
رئیس ایدرو

نقش آفرینی سازمان های توسعه ای در تولید دانش بنیان

همچنین با عنایت به مطالب پیش گفته تامین منابع مالی برای سرمایه گذاری های 
ــور ضروری است. در حالی که قانونگذار در تبصره  بزرگ در تولید دانش بنیان کش
ــل 44 با صراحت  ــتهای کلی اص ــی بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاس 7 اصالح
تکلیف می کند که 70 درصد درآمدهای به دست آمده از فروش شرکت های تابعه 
ــازمان های توسعه ای مسترد شود تا برای تکمیل پروژه های در دست اجرا،  به س
توسعه مناطق محروم و ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه فناوری های پیشرفته و 
ــفانه تاکنون بخش عظیمی از این منابع مالی به  پر خطر اختصاص یابد، اما متاس
ایدرو بازگردانده نشده است. حتی در خصوص آن بخش از واگذاری های حدفاصل 
ــعه بوده نیز  ــوم و چهارم توس ــال های ۸2 تا ۸7 که در چارچوب برنامه های س س
ــت 50 تا 70 درصد منابع به سازمان های مادر تکلیف قانونی صریحی بوده  بازگش
که متاسفانه عمدتا اجرا نشده است. از رهگذر این مساله هزاران میلیارد ریال منابع 
قانونی این سازمان توسعه ای تا کنون معطل مانده که می تواند هم اکنون کمک 
ــتم صنعت و تولید دانش  ــان جدی برای نقش آفرینی بهینه ایدرو در اکوسیس رس

بنیان کشور تلقی شود.
کوتاه سخن اینکه ضرورت بازچابک سازی و احیای منابع مالی قانونی قدیمی ترین 
سازمان توسعه ای صنعتی کشور می تواند در کنار برنامه ریزی و تالش حداکثری 
ــتگاهی بخش های فعال در عرصه دانش بنیان  ــانه و هم افزایی بین دس کارشناس
ــور )از قبیل معاونت علمی ریاست جمهوری صندوق نوآوری شکوفایی وزارت  کش
علوم  و غیره( به نقش آفرینی بهینه و دستیابی هر چه بیشتر به اهداف این عرصه 

استراتژیک کمک اساسی کند.

در سالی که »تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین« به عنوان راهبرد سال رهبر معظم انقالب راه دستیابی به پیشرفت عادالنه و حل مشکل فقر عنوان شده، فراهم 
آوری حداکثری زمینه ها و الزامات تحقق این راهبرد و جانمایی هر دستگاه برای نقش آفرینی حداکثری و بهینه در اکوسیستم دانش بنیان کشور بیش از پیش 

ضرورت و فوریت می یابد.
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اهمیت توسعه اینرتنت فیربنوری برای 5G و خودروی خودران

 5G معاون رگوالتوری با تاکید بر اهمیت توسعه اینترنت فیبرنوری برای خدماتی چون
و خودروی خودران، گفت: توسعه الزم برای شبکه زیرساخت متناسب با پروژه اینترنت 

فیبرنوری انجام خواهد شد.
علی محمد منتظری معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی در گفت  وگو با مهر، اهمیت اجرا و ابعاد فنی پروژه »توسعه ارتباطات ثابت مبتنی 
بر فیبرنوری« را تشریح کرد و در پاسخ به این سوال که آیا شبکه زیرساخت ارتباطی کشور 

می تواند توان عملیاتی )تروپوت( شبکه جدید فیبرنوری را حمل کند، توضیح داد.
وی با اشاره به اینکه شبکه ارتباطات ثابت شامل چند بخش است که یکی از آنها شبکه 
دسترسی است و از محل کاربر تا اولین نقطه تجمیع یک اپراتور امتداد دارد، گفت: برای 
مثال در شبکه های ثابت ADSL، شبکه دسترسی از پریز تلفن منزل کاربر تا کافوی 
ــز مخابراتی که معموالً در فاصله کمتر از یک کیلومتر تا محل اقامت کاربر نصب  مرک
ــمت از شبکه به لست مایل )مایل آخر( یا شبکه  ــود، را شامل می شود. این قس می ش
دسترسی اطالق می شود که هم اکنون به صورت سیم مسی است و در اختیار شرکت 

مخابرات قرار دارد.
ــبکه مربوط به کافوی مخابراتی تا مراکز مخابراتی و از  منتظری افزود: بخش دیگر ش
مراکز مخابراتی تا نقطه تجمیع در آن شهر می شود که این بخش در اختیار اپراتورها 

قرار دارد.
ــبکه ارتباطات ثابت مبتنی بر  ــعه ش معاون رگوالتوری با تاکید بر اینکه در پروژه توس
ــعه شبکه دسترسی است، توضیح داد: در  فیبرنوری، اولویت ما برنامه ریزی برای توس
درجه اول تالش این است که در یک شهر رینگ فیبرنوری ایجاد شود و تا 500 متری 
مشترک بتوانیم تجهیزات اکتیو شبکه فیبر را نصب کنیم. پس از این مرحله، می توان 
ــتفاده کرد و برای دسترسی کاربر در لست مایل،  ــبکه مخابرات اس از ظرفیت فعلی ش
سرویس را از طریق تبدیل کافوی مسی به کافوی نوری روی همان بستر قبلی ارائه داد 

که به آن سرویس VDSL می گوئیم.
وی گفت: در صورتی هم یک شرکت تازه وارد قصد ایجاد شبکه را داشته باشد، می تواند 
 FTTH قسمت لست مایل را نیز به صورت فیبر اجرا کند و کل سرویس را به صورت
در اختیار کاربر قرار دهد. این فیبر می تواند به صورت فیبر هوایی با کمک توانیر و یا به 
صورت فیبر زمینی با کمک شهرداری ها به اجرا برسد. در حالت سوم هم امکان اتصال 
 FWA شبکه فیبر به ایستگاههای رادیویی وجود دارد و بخشی از این شبکه با سرویس

تأمین می شود.
منتظری با تاکید بر اینکه تمامی این بخش ها باید توسط اپراتورهای متقاضی حضور 
در پروژه توسعه شبکه فیبرنوری اجرایی شود، افزود: تنها نقاطی از شبکه که شهرها را 
ــرکت مخابرات ایران قرار دارد و این نقاط هم باید  به هم متصل می کند در اختیار ش

تقویت شود.
ــاره به اینکه برقراری ارتباط بین استان ها در شبکه دسترسی  معاون رگوالتوری با اش
فیبرنوری نیز باید از طریق امکانات و ظرفیت شبکه زیرساخت تأمین شود، در پاسخ به 
این سوال که با توجه به ظرفیتی که برای شبکه دسترسی اینترنت فیبرنوری پیش بینی 

شده است، آیا شبکه زیرساخت می تواند تروپوت )توان عملیاتی( شبکه جدید را حمل 
کند؟ گفت: بله ما در این سند، پیش بینی های الزم را داریم و تاکیدمان این است که 

شرکت ارتباطات زیرساخت هم باید توسعه الزم را متناسب با این پروژه انجام دهد.

  امکان اتصال BTSها به شبکه فیبر
دکتر منتظری گفت: زمانی که رینگ ارتباطی شهری برای فیبرنوری ایجاد شد، امکان 
اتصال آنتن های BTS نیز به شبکه فیبر مهیا می شود. در حالی که هم اکنون عمده این 
ظرفیت روی فرکانس رادیویی است و با توجه به ظرفیت محدود فرکانس، وقتی ترافیک 
BTS باال می رود ممکن است ظرفیت الزم فراهم نشود و مشکالت و اختالل در شبکه 

اینترنت به وجود آید. در حالی که فیبر این محدودیت را ندارد.
ــعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاکید بر  معاون راهبردی و توس
ضرورت توسعه پروژه اینترنت فیبرنوری برای ارتباطات همراه گفت: برای مثال در شبکه 
5G سه ویژگی سرعت، اطمینان و تأخیر مدنظر است که هر کدام به یک کاربرد باز 
 6G 5 وG ــعه خودروی خودران در کشور با استفاده از می گردد. برای مثال برای توس
ــیار مهمی است. چرا که زمان برای نشانگرهایی که در  ویژگی میزان تأخیر، عنصر بس
خیابان وجود خواهد داشت تا آن خودرو بتواند آنها را بشناسد، در درجه اهمیت باالیی 

قرار دارد و هیچ ارتباطی به جز ارتباطات فیبر، نمی تواند این قابلیت را ایجاد کند.
وی با بیان اینکه در آینده برای خدماتی چون خودروی خودران، آموزش آنالین، نسل 
پنجم و ششم ارتباطات و اینترنت اشیا به سرعت های باالتر و تأخیرهای پایین تر، نیاز 
داریم، ادامه داد: همه اینها باعث می شود که ما توسعه شبکه فیبرنوری را فقط برای شبکه 

ارتباطات ثابت نبینیم و آن را برای کل توسعه ارتباطات در کشور ضروری بدانیم.

ــوی کاربران در آموزش آنالین مطرح است و  ــاره به گالیه هایی که از س منتظری با اش
محدودیت هایی که کاربران در آپلود و دانلود با آن مواجه می شوند، گفت: حتی زمانی 
ــرعت دانلود هر چقدر باشد بازهم با  که کاربری می خواهد فیلمی را بارگذاری کند، س
محدودیت آپلود مواجه می شود. چرا که فناوری ADSL به دلیل ماهیت سیمی بودن 
خود، محدودیت بارگذاری دارد و سرعتی زیر 2 مگابیت به کاربر می دهد. در حالی که 
 VDSL اگر شبکه در لست مایل از کافوی مسی به کافوی نوری تغییر یابد و مودم کاربر
شود، این سرعت به 10 مگابیت می رسد؛ اگر در لست مایل به سمت FTTH برود نیز 

که دیگر محدودیتی برای آپلود وجود نخواهد داشت.
وی از دیگر مزایای توسعه شبکه فیبرنوری را افزایش سرویس های با کیفیت و با سرعت 
ــیار امکان تضمین کیفیت به خاطر  ــبکه س خوب عنوان کرد و گفت: هیچ وقت در ش
ماهیت شبکه وجود ندارد. چرا که این شبکه از انتشار امواج استفاده می کند و انتشار 
امواج یک پدیده تصادفی است. هیچ وقت نمی شود تضمین کرد که حتماً فالن سرعت و 
فالن کیفیت به مشتری داده می شود؛ اما در شبکه ثابت این طور نیست و اپراتور می تواند 

کامالً یک سرویس تضمین شده و ضمانت شده را به مشتری بدهد.
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حامیت صندوق نوآوری از انتقال فناوری رشکت های دانش بنیان به بخش های مختلف

لزوم توجه به فناوری های نرم در حوزه گردشگری

مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: صندوق نوآوری رویدادهای تبادل 
فناوری را از سال ۹۸ آغاز کرده است، با این هدف که تامین نیازهای فناورانه سازمان ها 

و بخش های داخلی به دست شرکت های دانش بنیان کشور انجام گیرد.
نیمه تیرماه رویداد تبادل نیازهای فناورانه و فرصت های سرمایه گذاری در حوزه های آب، 
برق و انرژی برگزار شد. در این رویداد که متقاضیان فناوری از وزارت نیرو و سازما ن های 
ــتند، نیازهای فناورانه این نهادها به شرکت های  ــته به این وزارتخانه حضور داش وابس

دانش بنیان فعال در این حوزه ارائه شد.
ــه دکتر مرضیه شاوردی، مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی  در این جلس
ــدوق و کارویژ ه های آن در نظام تامین مالی فناوری در  ضمن معرفی اجمالی این صن
ــته اصلی به  ــکوفایی خدمات خود را در چهار دس ــور گفت: صندوق نوآوری و ش کش
شرکت های دانش بنیان ارائه می دهد. دسته اول، یعنی خدمات تسهیالت، معروف  ترین 
ــت که به شیوه های متفاوتی به شرکت های دانش بنیان به منظور  خدمات صندوق اس

توسعه محصوالتشان به آن ها اعطا می شود.
ــرکت های دانش بنیان نیز صندوق نوآوری تسهیالت  ــعه بازار ش وی افزود: برای توس

لیزینگ و استصناع را طراحی کرده است.
ــته دوم خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی را صدور ضمانت نامه خواند  شاوردی دس
ــکوفایی از  ــرکت های دانش بنیان می توانند با معرفی صندوق نوآوری و ش و گفت: ش

بانک های کشور با ودیعه و کارمزد کمتر ضمانت نامه دریافت کنند.

مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد که در سال 1400 با حمایت 
صندوق نوآوری هفت هزار میلیارد تومان ضمانت نامه برای شرکت های دانش بنیان صادر 
ــده است. وی پس از این از خانواده سوم خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی یعنی  ش
ــرمایه گذاری با همکاری سایر نهادهای  ــرمایه گذاری یاد کرد و ادامه داد: خدمات س س
ــرمایه گذاری  ــی از جمله صندوق های پژوهش و فناوری انجام می گیرد. س تامین مال
صندوق نوآوری در طرح های فناورانه و دانش بنیان به گونه ای است که در سود و ضرر 

این طرح ها نیز شریک خواهد بود.
ــکوفایی همچنین یادآور شد که صندوق در  ــازی صندوق نوآوری و ش مدیر توانمندس
راستای توانمندشدن شرکت های دانش بنیان در توسعه بازارهای داخلی و بین المللی 
ــا ابزاری از جمله آموزش و  ــت. وی افزود: صندوق ب خود اقداماتی را طراحی کرده اس
مشاوره یا کمک به حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های داخلی و خارجی و 

بسیاری ابزار دیگر در مسیر تجاری سازی محصوالت دانش بنیان کمک می کند.
دکتر شاوردی ادامه داد: دریافت استانداردها و کمک به ثبت  دارایی های فکری از دیگر 

اقدامات صندوق نوآوری برای حمایت از شرکت های دانش بنیان است
وی پس از این خبر داد که نگاهی به آمار و ارقام نشان می دهد که صندوق نوآوری در 
ــه سال گذشته با سرمایه دو هزار و 600 میلیارد تومان موفق شده تا در زمینه های  س
ــرکت های دانش بنیان در مسیر توسعه اقتصاد  گوناگون بیش از 23 هزار میلیارد از ش
فناوری حمایت کند.مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: صندوق 
توانسته است با اهرمی کردن منابع خود نزد بانک ها، بخش خصوصی و بخش های دیگر 
ــاوردی همچنین از برگزاری رویداد تبادل فناوری با  را به حوزه فناوری جذب کند.ش
وزارت نیرو ابراز خشنودی کرد و گفت: صندوق نوآوری رویدادهای تبادل فناوری را از 
سال ۹۸ آغاز کرده است، با این هدف که تامین نیازهای فناورانه سازمان ها و بخش های 

داخلی به دست شرکت های دانش بنیان کشور انجام گیرد.
ــزار کرده ایم که در  ــداد ارائه نیاز فناورانه برگ ــال ۹۸ تا امروز 2۸ روی ــزود: از س وی اف
ــه هزار و ۸00 جلسه B2B میان  ــده و س این رویدادها بیش از دو هزار نیاز مطرح ش
ــرکت های دانش بنیان و بخش های مختلف کشور انجام گرفته که این مذاکرات نیز  ش

منجر به 700 میلیارد تومان قرارداد فناورانه شده است.
ــئوالن وزارت نیرو، پژوهشکده نیرو، معاونت علمی  در این رویداد همچنین برخی مس
و فناوری ریاست جمهوری و همچنین فعاالن دیگر در این حوزه سخنرانی کردند. در 
نوبت عصرگاه این برنامه نیز جلسات B2B میان شرکت های دانش بنیان و متقاضیان 

فناوری آنها برگزار شد.

رئیس جهاد دانشگاهی گفت: گردشگری یک فناوری است و همان طور که ترکیب خالقانه 
در گردشگری موجب تبدیل به گردشگری مجازی می شود، نیازمند نوآوری هستیم که 

بتوانیم این موضوع را گسترش دهیم.
روح اهلل دهقانی فیروزآبادی در نخستین مراسم توسعه گردشگری ایران کهن با خالقیت 
ــزت اهلل ضرغامی وزیر میراث فرهنگی،  ــید ع و نگاه دانش بنیان که با حضور مهندس س
ــگاه علم و فرهنگ برگزار شد، گفت: »فناوری یک  ــگری و صنایع دستی در دانش گردش

موضوع جذاب در تمام زمینه هاست که به آن پرداخته شده است.«
او افزود: »انسان دو بعد جسمی و روحی دارد. یک دسته فناوری هایی را داریم که وابسته 
به زندگی سخت افزاری ما هستند که بسیار خوب توسعه پیدا کردند و به سمت جسم 
انسان ها رفته  است. امروز بشر به رفع نیاز کامل جسمی اش رسیده است اما روح آن آرام 

نیست و نیاز دارد حالش خوب باشد«.
ــان نیاز به  ــی فیروزآبادی تصریح کرد: »امروز در دورانی زندگی می کنیم که انس دهقان

فناوری های نرم و صنایع فرهنگی دارد.«
او ادامه داد: »در سال هایی زندگی می کنیم که به فناوری های نرم و فرهنگی اختصاص 
دارد. گردشگری، نقاشی  و فیلمبرداری به عنوان فناوری محسوب می شود. چیزی که امروز 

نیاز داریم، نوآوری است«.

رئیس جهاد دانشگاهی تصریح کرد: »همان طور که ترکیب خالقانه در گردشگری موجب 
تبدیل به گردشگری مجازی می شود، نیازمند نوآوری هستیم که بتوانیم این موضوع را 
گسترش دهیم.«او درباره اهداف جهاد دانشگاهی گفت: »جهاد دانشگاهی دو  هدف را در 
حال حاضر دنبال می کند نخست توسعه صنعت و صنایع فرهنگی در بحث تولید و فروش 

و بازاریابی است و دیگری حرکت به سمت ایجاد زیرساخت های صنایع فرهنگی است.«
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صنعت خودروسازی از نوآوری دانش بنیان ها استقبال کند

محصوالت ایران ساخت با اتکا به نیروی انسانی در رشکت های دانش بنیان توسعه یافته است

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: حوزه حمل و نقل به ویژه صنعت خودرو 
ــتقبال کند تا این حوزه روزآمد و  ــرکت های دانش بنیان و خالق اس باید از نوآوری ش

رقابتی شود.
سورنا ستاری از طرح کالن ملی فناوری انتقال توان بی سیم خودرو برقی در حال حرکت 

رونمایی و بازدید کرد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در رونمایی و بازدید از این سامانه ایران ساخت، 
با تأکید بر این که حوزه حمل و نقل به ویژه صنعت خودرو می باید از نوآوری شرکت های 
دانش بنیان و خالق استقبال کند تا این حوزه روزآمد و رقابتی شود، ادامه داد: خوشبختانه 
ــال های اخیر، فناوری های خوبی به ویژه در حوزه حمل و نقل، پیشران و انتقال  در س
قدرت به دست شرکت های دانش بنیان توسعه یافته است که امروز شاهد یکی از همین 
دستاوردها هستیم. صنعتی سازی و ورود این فناوری ها به بازار، مستلزم استقبال صنایع 

خودروساز و ایجاد زمینه های الزم برای رسوخ این  فناوری ها به بدنه صنعت است.
وی با بیان این که باید صنعتی سازی این طرح فناورانه و مرز دانش پیگیری شود، ادامه 
داد: شارژ سریع خودروها و موتورسیکلت های برقی در حین حرکت با این طرح فناورانه 
محقق می شود که توسعه آن می تواند به کاهش هزینه های استفاده از انواع خودروهای 

برقی در مسیرهای مشخص کمک کرد.

 توسعه فناوری انتقال بی سیم انرژی
اجرای این طرح حدود دو سال به طول انجامیده و با حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری به عنوان یک طرح کالن فناوری ملی اجرا شده است، همچنین در 
این طرح یک گروه متشکل از 10 نفر از دانشجویان و فارغ التحصیالن تحصیالت تکمیلی 

دانشگاه تهران همکاری داشته اند.
با حاد شدن معضل وابستگی حمل و نقل به سوخت های فسیلی و لزوم کاهش آلودگی 
هوا در کالنشهرها، توجه بسیاری بر استفاده از خودروهای برقی معطوف شده است. با 
این حال یکی از چالش  های اساسی در برابر رواج سریع خودروهای برقی قیمت زیاد این 

خودروها به علت هزینه زیاد باتری است.
ــیم دینامیکی در خودروهای برقی، چالش های  ــتم شارژ بی س با بهره گیری از سیس
ــتفاده از این خودروها کمک  ــان شدن اس ــته و به فراگیر، ارزان و آس فوق مرتفع گش
ــیم دینامیکی خودروی برقی، با حمایت معاونت علمی و  ــود. شارژ بی  س مؤثری می  ش
ــتم های حرکت پیشرفته  ــگاه پژوهشی سیس ــت جمهوری، در آزمایش فناوری ریاس
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران اجرایی شده است. صندوق حمایت از 

پژوهشگران و فناوران کشور از این پروژه فناورانه حمایت کرده است. 
ــیم شامل قطارها، محرکه های  این پروژه در حوزه فناوری انتقال توان الکتریکی بی س
الکتریکی و خودروها کاربرد دارد. در این پروژه انرژی از هوا عبور کرده و به خودرو در 

حال حرکت می رسد؛ بنابراین نیازی به توقف خودرو در ایستگاه شارژ نیست.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: در حوزه فناوری با اتکا به نیروی انسانی در 
شرکت های دانش بنیان و خالق، توانسته ایم به توسعه  محصوالت ایران ساخت دست پیدا 
کنیم و در حوزه نانو آمادگی داریم پل های ارتباطی خود را جهت انجام همکاری با کشور 
اسالمی مالی مستحکم تر کنیم.سورنا ستاری در نشست دیدار و گفت و گوی آمادو کیتا 
وزیر آموزش عالی و علوم تحقیقات جمهوری مالی  با بیان اینکه در بسیاری از موارد در 
حوزه فناوری با اتکا به نیروی انسانی در شرکت های دانش بنیان و خالق، توانسته ایم به 
ــعه  محصوالت ایران ساخت دست پیدا کنیم، گفت: در حوزه نانو، زیست فناوری و  توس
هوافضا توانسته ایم پیشران باشیم و آمادگی داریم پل های ارتباطی خود را جهت انجام 
همکاری با کشور اسالمی مالی مستحکم تر کنیم.ستاری با اشاره به حمایت و نقش آفرینی 
دولت در ارتباطات و تعامالت فناورانه با کشورها گفت: دولت ها می توانند نفش پلی ارتباطی 
بین فعاالن فناور را ایفا و ارتباط میان شرکت های دانش بنیان و خالق دو کشور را مستحکم 
کنند.وی با اشاره به این که مدل هایی را در سالیان اخیر توسعه داده ایم تا از آموزش به 
اقتصاد برسیم، عنوان کرد: در سال های اخیر زیست بوم اقتصاد دانش بنیان در ایران شکل 

گرفته و شرایط تحریم به رشد این زیست بوم نیز کمک کرده است.
ــاره به حمایت از تعامالت فناورانه میان شرکت های دو کشور اظهار کرد:  ــتاری، با اش س
می توانیم نمایشگاهی به صورت اختصاصی در حوزه های تجهیزات آزمایشگاهی و همچنین 

کشاورزی در ایران برای کشور مالی برگزار کنیم.
ــالمی ایران با بیان اینکه بیش از ۹5 درصد  معاون علمی و فناوری رییس جمهوری اس
ــگاهی در ایران تولید می شود، گفت: این تجهیزات با قیمت پایین تر  تجهیزات آزمایش
اما کیفیت مشابه ساخته می شود و در حال حاضر آمادگی تجهیز دانشگاه های مالی را 

داریم.
وی با بیان اینکه آمادگی پذیرش شرکت ها و فناوران کشور مالی برای بازدید از امکانات 
فناورانه ایران را داریم، تصریح کرد: حدود دو سال پیش نخستین خانه خالق و نوآوری را 

در کشور کنیا واقع در قاره آفریقا تأسیس کردیم که بیش از 60 استارتاپ کنیایی در این 
خانه خالق و نوآوری مشغول به فعالیت هستند و تعداد زیادی شرکت ایرانی نیز محصوالت 

خود را در این کشور ارائه می کنند.
 پیشرفت چشمگیر ایران در فناوری

در ادامه وزیر آموزش عالی و علوم تحقیقات جمهوری مالی با بیان اینکه ایران امروز به عنوان 
یک کشور بزرگ در زمینه تکنولوژی شناخته می شود، گفت: ایران در همه موارد پیشرفت 
های بسیاری خوبی داشته است از جمله در حوزه های کشاورزی و سالمت این پیشرفت 
به وضوح دیده می شود.وی با بیان این که پتانسیل باالیی برای شروع همکاری های جدید 
با ایران وجود دارد، عنوان کرد: کیفیت تکنولوژی در دانشگاه های ایران بسیار پیشرفت 
کرده است و مایل هستیم دانشجویان خود را به دانشگاه های ایرانی برای تحصیل ارسال 
کنیم.کیتا همچنین اظهار کرد: مدل های پارک داری فناوری در ایران بسیار خوب است، 

امیدواریم بتوانیم از ظرفیت باالی همکاری این کشور، استفاده کنیم.



14
01 

ماه
ر   

ــ
/ تی

 8
ه 2

مار
ش

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

16

یک گام
 به جلو

ارائه خدمات بالعوض صندوق نوآوری به رشکت های دانش بنیان

نقش فعاالن دانش بنیان در وزارتخانه ها با قانون جهش تولید پررنگ می شود

معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: شرکت های دانش بنیان امسال می توانند 
ــعه صادرات خود از صندوق  ــقف یک میلیارد تومان خدمات بالعوض برای توس تا س
دریافت کنند اما این مبلغ به صورت نقدی به آن ها اعطا نخواهد شد بلکه مانند یارانه که 

در جهت پوشش نیازهای متفاوت آنان در حوزه صادرات تزریق می شود.
ــکوفایی به شرکت  های دانش  بنیان  ــت معرفی خدمات صندوق نوآوری و ش در نشس
ــعه صندوق نوآوری و شکوفایی به  ــتان زنجان، دکتر سیاوش ملکی فر، معاون توس اس
تشریح ساختار و پیشینه صندوق پرداخت و پیش روی حاضرین جلسه که نمایندگان 
شرکت های دانش بنیان استان زنجان بودند، زیست بوم نوآوری در کشور را بررسی کرد.

ــپس خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی را برشمرد و تاکید کرد که  دکتر ملکی فر س
خدمات نهادی مثل صندوق نوآوری صرفا به اعطای وام ختم نمی شود و چنین تصوری 
در شرکت های دانش بنیان تنها سبب می شود که آن ها از سایر خدمات صندوق محروم 

بمانند.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین خدمات چهارگانه صندوق شامل 
ــازی را برای مدیران و نمایندگان  ــهیالت، ضمانت نامه، سرمایه گذاری و توانمندس تس

شرکت های دانش بنیان زنجان برشمرد.
وی با اشاره به خدمات بالعوض توانمندسازی صندوق نوآوری به شرکت  های دانش بنیان 

برای حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی گفت که این خدمات در راستای توسعه 
بازار این شرکت ها طراحی شده است و هر شرکت دانش  بنیان یارانه مشخصی تا سقف 
270 میلیون تومان دارد که می تواند برای حضور در نمایشگاه ها آن را از صندوق نوآوری 

دریافت کند.
ــرکت های دانش بنیان بخش دیگری از حمایت های  کمک به افزایش توان صادراتی ش
صندوق نوآوری است که ملکی فر از آن سخن گفت. او همچنین بر این نکته تاکید کرد 
که صندوق توانسته میزان اعتبار قابل توجهی را در این زمینه به شرکت های دانش بنیان 

اختصاص دهد.
ــکوفایی همچنین گفت: به طور کلی شرکت های  ــعه صندوق نوآوری و ش معاون توس
دانش بنیان امسال می توانند تا سقف یک میلیارد تومان خدمات بالعوض برای توسعه 
صادرات خود از صندوق دریافت کنند اما این مبلغ به صورت نقدی به آن ها اعطا نخواهد 
شد بلکه مانند یارانه که در جهت پوشش نیازهای متفاوت آنان در حوزه صادرات تزریق 

می شود.
وی پس از این به بررسی مزایای انواع خدمات و تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی 
پرداخت و در یک گفت وگوی دو طرفه با شرکت های دانش بنیان از این گفت که هر یک 
از تسهیالت صندوق نوآوری متناسب با کدام نیازهای شرکت های دانش  بنیان خواهد 

بود.
ــاره کرد که صندوق نوآوری روی هم رفته 70 نوع  ملکی فر همچنین به این نکته اش
ــرکت های دانش بنیان ارائه می کند و این خدمات نه مختص شرکت های  خدمت به ش
دانش بنیان بزرگ است و نه مختص شرکت های دانش بنیان نو پا، بلکه همه شرکت ها 

می  توانند از این خدمات استفاده کنند.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی همچنین یادآور شد که این صندوق با سرمایه 
ــال  2600 میلیارد تومانی به کمک ابزارهای نوین تامین مالی که طراحی کرده، در س
۹۹، بالغ بر پنج هزار و 3۸۸ میلیارد تومان و در سال 1400 ، بالغ بر چهار هزار و 70۹ 

میلیارد تومان تسهیالت به شرکت های دانش بنیان اعطا کرده است.
در ادامه این جلسه مهندس محسن نوتاش، مدیر ارتباط با مشتریان صندوق نوآوری و 
شکوفایی، خدمات ارائه شده این صندوق را به طور مفصل و جزء به جزء برای شرکت های 

دانش بنیان تشریح کرد.

معاون علمی و فناوری رییس جمهوری گفت: با حمایت وزارت اقتصاد از شرکت هایی 
که حوزه فناوری های نرم و اقتصاد دیجیتال، به توانمندی رسیده اند و به کمک اجرایی 
ــدن آیین نامه های مصوب قانون جهش تولید دانش بنیان، تحولی جدی در اقتصاد  ش

کشور رقم می خورد.
ــان در وزارت اقتصاد و دارایی  ــرکت های دانش بنی با رونمایی از آیین نامه حمایت از ش
توسط معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و وزیر اقتصاد و دارایی، زمینه برای توسعه 

شرکت های فعال حوزه فناوری های نرم و اقتصاد دیجیتال فراهم شد.
ــتاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری و سید احسان خاندوزی وزیر  ــورنا س س
اقتصاد و دارایی با حضور در نمایشگاه دائمی فناوری های ایران ساخت از دستاوردهای 
حوزه فناوری های نرم و اقتصاد دیجیتال بازدید و از برنامه حمایت از تولید دانش بنیان 

وزارت امور اقتصادی و دارایی رونمایی کردند.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در این مراسم با تأکید بر این  که آیین نامه های 
جهش تولید دانش بنیان  یکی از الزمه هایی است که باید مفاد و بدهای آن اجرایی 
شود، افزود: موارد و الزمه های متعددی در قانون جهش تولید دانش بنیان لحاظ شده 
است که برای تحقق آن ها، دستور العمل ها و آیین نامه های اجرایی متناسب با نقش و 

مأموریت هر وزارتخانه تدوین شده است و به کمک هر دستگاه، اجرایی می شود.
وی با اشاره به نقش کلیدی و راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حل چالش های 
مالی فراروی شرکت های دانش بنیان و خالق گفت: بخش های مالی، بیمه ای و مالیاتی 
جزو مهم ترین دغدغه های اصلی شرکت های دانش بنیان و خالق هستند و وزارت اقتصاد، 

با کمک بازوهای اجرایی و عملیاتی سازی قانون جهش تولید دانش بنیان، می تواند ضمن 
ــرکت ها، راه را برای توسعه زیست بوم  ــتفاده از خدمات این ش رفع نیازهای خود و اس

فناوری و نواوری هموار کند.
ستاری ابراز امیدواری کرد با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی از شرکت هایی که 
حوزه فناوری های نرم و اقتصاد دیجیتال، به توانمندی رسیده اند و به کمک اجرایی 
شدن آیین نامه های مصوب قانون جهش تولید دانش بنیان، تحولی جدی در اقتصاد 

کشور رقم بخورد.
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یک میلیارد مشترک 5G تا پایان سال 2022

شرکت مخابراتی سوئدی اریکسون پیش بینی کرده است که تعداد کاربران شبکه های 
5G در سال 2022 میالدی از مرز یک میلیارد نفر عبور خواهد کرد.

این روزها روند گسترش نفوذ 5G آن قدر سریع است که در بعضی از مناطق جهان 
به اوج خود رسیده است و همزمان شرکت های ارائه دهنده خدمات ارتباطی خودشان 
را برای همراهی با این نوآوری آماده می کنند تا به این ترتیب از فرصت های تجاری 

بهره مند شوند که فراتر از دسترسی به شبکه پرسرعت موبایل هستند.
ــبکه دیجیتال می تواند حامی برنامه های تحول  ــاخت یکپارچه و مستحکم ش زیرس
ــب وکارها باشد و امکانات و شرایطی را برای آنها ایجاد کند که به ارائه  دیجیتال کس

خدمات جدید به مشتریان شان منجر شوند.
با این اوصاف شرکت های ارائه دهنده خدمات ارتباطی به دنبال توسعه ارتباطات کامل 
و بی نقص به پلتفرم های ارائه  دهنده خدمات مشتریان هستند. بررسی ها نشان می دهد 
که در طول دو سال گذشته ترافیک دیتای موبایل دو برابر شده است که این اتفاق 
به دنبال ادامه رشد استفاده از موبایل های هوشمند، شبکه های پرسرعت ارتباطات و 
حاال دیجیتالی شدن جوامع و صنایع رخ داده است. پس تعجبی ندارد که چشم انداز 

صنعت ارتباطات و شبکه های مخابراتی برای کسب وکارها اهمیت ویژه ای دارد.
ــتا شرکت مخابراتی بزرگ و معتبر اریکسون به تازگی گزارشی آماری  در همین راس
و تحلیلی از روند رشد شبکه 5G و گسترش دسترسی به آن در سراسر دنیا منتشر 

کرده است.
  ضرورت ارتباطات در جریان مدرن سازی جوامع

ادامه جریان دیجیتالی شدن جوامع و همزمان افزایش تنش های ژئوپلیتیک در جهان، 
ضرورت دسترسی به ارتباطات را بیشتر یادآور می شود. مدیریت جریان مداوم رشد 
تقاضا برای ارتباطات باکیفیت و سریع تر، حاال این موضوع را به یک اولویت اجتماعی و 
اقتصادی تبدیل کرده است. با این اوصاف است که تکنولوژی های قدیمی به تدریج با 
انواع جدید و مدرن خود جایگزین می شوند و عملکرد شبکه ها به طور قابل مالحظه ای 
ــد است. تکنولوژی های 5G حاال نقش کلیدی در جریان دیجیتالی شدن  رو به رش
و مدرن سازی جوامع و صنایع بازی می کنند و ظرفیت های متنوعی برای رشد ارائه 

می دهند.
ــبکه، به معرفی خدمات جدیدی منجر می شوند  تکنولوژی های نوآورانه مبتنی بر ش
ــب وکارها را به سمت کاهش تولید کربن و گازهای گلخانه ای سوق  که جوامع و کس

می دهند.
ــون تاکید می کند که در نگاهی کلی،  ــی های انجام شده توسط شرکت اریکس بررس
تعداد مشترکان و ترافیک شبکه های موبایل طبق همان الگوهایی رشد می کنند که 

از قبل پیش بینی شده بودند.
به این ترتیب تمایل به استفاده از خدمات مبتنی بر 5G و تکنولوژی های مبتنی بر 
ــت و در مقابل اقبال کاربران به تکنولوژی های قدیمی تر کمتر  آن، رو به افزایش اس
و کمتر می شود. اگر به الیه زیرین برویم و تفاوت میان مناطق و کشورهای مختلف 
ــخص می شود که هر کدام از آنها بسته به این  ــی کنیم، به وضوح مش جهان را بررس

تغییرات، شرایط منحصر به فردی را تجربه می کنند.
با این همه می توان گفت که 5G حاال در اغلب کشورها نقش مهمی در کاهش شکاف 

دیجیتال بازی کرده و تعداد افراد جامانده از ارتباطات را کاهش می دهد.
این گزارش پیش بینی می کند که تا پایان سال 2022 تعداد ارتباطات ثابت بی سیم 
5G ــد و در همین زمان تعداد مشترکان شبکه موبایل به بیش از 100 میلیون برس
ــرکت ارائه دهنده  ــک میلیارد نفر در دنیا عبور کند. از طرفی بیش از 20ش ــرز ی از م
ــته میالدی شبکه های مستقل عمومی 5G را  ــال گذش خدمات ارتباطی تا پایان س
ــال جاری میالدی تا دو برابر  معرفی کرده اند و انتظار می رود که این رقم تا پایان س

افزایش پیدا کند.
ــتفاده ماهانه اینترنت در هر موبایل  ــط اس ــود که متوس همچنین پیش بینی می ش

هوشمند تا پایان سال 2022 از مرز 15 گیگابایت عبور کند.
  افزایش شبکه های مستقل 5G در جهان

ــبکه 5G تا پایان  ــان می دهد که تعداد مشترکان ش ــرکت اریکسون نش گزارش ش
سال 2027 به طور دقیق به 4/ 4 میلیارد نفر در سراسر جهان می رسد. شرکت های 
ــده خدمات ارتباطی همچنان به تالش های خود  برای تغییر و به کارگیری  ارائه دهن
ــرویس تجاری  ــال 2022 بیش از 210 س 5G ادامه داده و انتظار می رود تا پایان س
5G در جهان ارائه شود. میزان استفاده و به کارگیری شبکه های مستقل 5G هم رو 

به افزایش است و تا پایان سال 2021 بیش از 20 سرویس تجاری 5G ارائه شد.
ــی برای  ــات ارتباط ــده خدم ــرکت های ارائه دهن ــه ش ــات 5G ک ــن خدم رایج تری
ــان فراهم کرده اند، شامل تقویت اینترنت موبایل، دسترسی به ارتباطات  مشتریان ش
ــیم، گیمینگ و خدمات مبتنی بر واقعیت مجازی و واقعیت افزوده بوده  ثابت بی س
است. در بحث مزایای استفاده از 5G برای کسب وکارها، رایج ترین بخش ها مربوط به 
تولید )کارخانه های هوشمند(، حمل ونقل، بنادر و شهرهای هوشمند بوده است. البته 
نمی توان از تاثیر ضعیف تر شدن اقتصاد جهانی و همچنین بی ثباتی های ناشی از حمله 

روسیه به اوکراین در این جریان چشم پوشی کرد.
ــترکان 5G تا 70میلیون نفر در فصل اول و رسیدن مجموع تعداد  ــد تعداد مش رش
ــته برای عبور تعداد  ــترکان آن به حدود 620 میلیون نفر، پیش بینی های گذش مش
مشترکان 5G از مرز یک میلیارد نفر تا پایان سال جاری میالدی را تایید می کنند. 
ــمال آمریکا و شمال شرقی آسیا بیشتر نرخ نفوذ 5G را در اختیار  در حال حاضر ش

دارند.
ــتان،  ــامل عربس ــورای همکاری خلیج فارس - ش ــورهای عضو ش ــد از آنها، کش بع
ــورهای غربی اروپا  ــپس کش بحرین، امارت متحده عربی، قطر، عمان و کویت- و س
ــی های شرکت اریکسون نشان می دهد تا سال  در جایگاه های بعدی قرار دارند. بررس
ــورهای شمال آمریکا با ۹0 درصد، بیشترین نرخ نفوذ 5G را در اختیار  2027، کش

خواهند داشت.
ــاس، انتظار می رود تعداد مشترکان 5G در جهان تا سال 2027 به 4/4  بر این اس
ــترکان موبایل خواهد  ــد که این میزان برابر 4۸ درصد از کل مش میلیارد نفر برس

بود.
ــرعت پذیرش و به کارگیری 5G بسیار بیشتر از این  ــان معتقدند که س کارشناس
ــی به موقع به ابزارها از  ــرعت در 4G خواهد بود. عوامل کلیدی شامل دسترس س
سوی ارائه دهندگان مختلف با در نظر گرفتن روند کاهش قیمتی بیشتر نسبت به 
4G، باعث می شوند که شبکه 5G تا سال 2027 تکنولوژی حاکم در بازار موبایل 

باشد.
این در حالی است که تعداد مشترکان 4G همچنان به رو افزایش است و این تعداد 
ــال تا 70 میلیون نفر افزایش یافته و به ۹/ 4 میلیارد نفر در  در طول فصل اول امس
سراسر دنیا رسیده است. انتظار می رود تعداد مشترکان این تکنولوژی تا پایان سال 
ــال 2027 - به دنبال مهاجرت  ــیده و تا پایان س جاری میالدی به 5 میلیارد نفر رس

کاربران به شبکه 5G- با روند نزولی به حدود 5/ 3 میلیارد نفر کاهش پیدا کند.
از طرفی تعداد مشترکان شبکه 3G رو به کاهش است و با کاهش 4۹ میلیون نفر در 

طول فصل اول امسال به 5۹ میلیون نفر در جهان رسیده است.

خارج از
گود
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کنکاش

برای اجرای پروژه FTTx سالیانه تا چهار میلیون کیلومتر تار سینگل مود نیاز است؛ 
بیشترین توجیه برای تولید داخل این تارها وجود دارد

ــندیکای صنعت مخابرات ایران، گفت: با برآوردهای انجام  دبیر و عضو هیات مدیره س
شده برای اجرای 20 میلیون پروژه پهن باند ثابت بر بستر فیبرنوری )FTTx( به حدود 
ــت که با توجه  15 میلیون کیلومتر تار نوری برای تولید انواع کابل های نوری نیاز اس
به سرعت اجرایی شدن پروژه ها، سالیانه سه تا چهار میلیون کیلومتر تار سینگل مود 
مصرف خواهد شد که این نوع تارها به علت حجم نیاز مصرف، بیشترین توجیه را برای 

تولید داخل خواهد داشت.
ــور با خبرنگار ما به گفت وگو  ــتگار پیرامون تولید تار نوری در کش مهندس فرامرز رس

نشست که مشروح آن به شرح ذیل است:
 FTTx در کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطالعات با محوریت دسترسی پهن باند ثابت
ــد، یکی از دغدغه های اصلی شرکت های  ــال گذشته برگزار ش ــفند س که در 23 اس
تولیدکننده کابل نوری، خرید تار نوری از خارج کشور به عنوان اصلی ترین ماده اولیه 

تولید بود، سندیکا در این زمینه چه اقدامی انجام داده است؟
ــایر جمع بندی های  بالفاصله پس از خاتمه کنفرانس ظرفیت، موضوع تار نوری و س

فناوری فیبرنوری پهنای باندی بس�یار باالتر از کابل های مس�ی معمولی دارد و 
داده های صوتی و تصویری را به راحتی با پهنای باند باال تا 10 گیگابیت بر ثانیه و 
باالتر انتقال می دهد. به همین دلیل است که با گسترش فناوری و نیاز به اینترنت 
پرسرعت، جایگزینی کابل های مسی قدیمی با فیبرنوری به یک ضرورت تبدیل 

می شود.
بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی تا سال 1404 باید ۸0 درصد خانوارها 

و 100 درصد کسب وکارها با متوسط سرعت 25 مگابیت برثانیه به پهن باند ثابت 
دسترسی داشته باشند و دسترسی 20 میلیون خانوار و 5 میلیون کسب وکار 
تا س�ال 1404 به اینترنت پهن باند ثابت باید بر بس�تر فیبرنوری شکل بگیرد. 
همچنین از زمان شروع دولت سیزدهم هم عیسی زارع پور - وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات - به موضوع توسعه اینترنت ثابت تاکید کرده و گفته بود که 
برای توسعه ارتباطات ثابت و دسترسی عموم مردم در سراسر کشور به شبکه 
امن، پایدار، پرسرعت و ارزان باید یک عزم و اراده ملی شکل بگیرد و نهضت 

فیبرکشی در کشور راه بیفتد.
اما در س�ال های گذش�ته،  در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، سیاس�ت 
اتصال همه روس�تاهای کش�ور به فیبرنوری دنبال می ش�ود. در برنامه ششم 
توسعه وزارت ارتباطات مکلف شده است که ۸0 درصد خانوارها را به اینترنت 

با سرعت 20 مگابیت بر ثانیه دسترسی دهد.
هدف گذاری برای 20 میلیون فیبرنوری توس�ط وزارت ارتباطات بدین صورت 
است که بهمن ماه سال گذشته 500 هزار پورت فیبرنوری افتتاح شد و به دنبال 
آن، برنامه ریزی ش�ده تا در س�ال 1401 کار در کالن شهرها ادامه پیدا کند و 5 
میلیون پورت فیبرنوری در سال 1401 واگذار شود و در ادامه نیز در سال 1402 
حدود ۷ میلیون پورت و در سال 140۳ حدود ۸ میلیون پورت راه اندازی شود 
که در نهایت در س�ال 140۳ به هدف مورد نظر برس�یم. برای دستیابی به این 
هدف به تازگی تفاهم نامه پروژه فیبرنوری توسط رگوالتوری با ۹ اپراتور منعقد 
ش�د و آنها موظف شدند ظرف مدت یک س�ال، ۸.5 میلیون پورت فیبرنوری 

راه اندازی کنند.

ــتور کار دبیرخانه دائمی کنفرانس  ــرای پیگیری های الزم در دس کنفرانس مذکور ب
ظرفیت قرار گرفت.

 اعضای دبیرخانه کنفرانس ظرفیت چه کس�انی هستند و در مورد تار 
نوری به عنوان اصلی ترین ماده اولیه تولید کابل نوری چه اقداماتی انجام 

شده؟
اعضای دبیرخانه دائمی کنفرانس ظرفیت عبارتند از رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری 
اطالعات و روسای پژوهشکده ها، نمایندگان سازمان فناوری اطالعات، سازمان تنظیم 
مقررات، سازمان نظام صنفی رایانه ای، فدراسیون فاوا اتاق بازرگانی، سندیکای صنعت 
مخابرات ایران. البته برای موضوعات تخصصی از نمایندگان اپراتورها و سایر تشکل های 
مرتبط نیز دعوت می شود اما در مورد اقدامات انجام شده، باید عرض کنم که گزارش 
ــبکه ملی اطالعات،  ــعه ش کنفرانس ظرفیت برای وزیر محترم ارتباطات، مجری توس
سازمان تنظیم مقررات، معاونت های برنامه ریزی و همچنین فناوری و نوآوری وزارت 

ارتباطات و فناوری اطالعات در مورد تار نوری ارسال گردید.

 واکنش وزارت ارتباطات از سطح وزیر تا زیرمجموعه چگونه بوده است؟
ــخص وزیر ارتباطات و سایر بخش های زیر مجموعه وزارتخانه مثبت بوده  واکنش ش
و متعاقب آن جلسات هماهنگی مرتبط با موضوع با حضور نمایندگان سازمان تنظیم 
ــرکت ارتباطات زیر  ــررات به عنوان ناظر بر اپراتورها برای اجرای پروژه FTTx، ش مق
ساخت و شرکت مخابرات ایران به عنوان اپراتورهای بزرگ مصرف کننده کابل نوری، 
معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات به عنوان متولی همکاری ها و توسعه صنعت، 
ــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات و سندیکای صنعت مخابرات ایران به عنوان  پژوهش

متولیان تحقیق و صنعت برگزار شده است.

 نتایج جلسات هماهنگی چه بوده است؟
در این جلسات با مرور کلیه طرح های توسعه ارتباطات کشور که نیاز به کابل نوری برای 
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انجام پروژه توسعه فیبرنوری یک الزام است

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: پروژه توسعه فیبرنوری مهم و راهبردی است و 
انجام این پروژه یک انتخاب نیست و یک الزام است و در صورت عدم اجرای آن کشور 

در آینده آسیب می بیند.
عیسی زارع پور در نشست بررسی مسائل و مشکالت پروژه فیبرنوری منازل و کسب و 
کارها و در جمع برخی از اعضای سازمان نظام صنفی، سندیکای مخابرات ایران و اتحادیه 
صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران و با حضور 
رییس و معاونین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به مهم و راهبردی 
بودن پروژه توسعه فیبرنوری، تاکید کرد: انجام این پروژه یک انتخاب نیست و یک الزام 

است و در صورت عدم اجرای آن کشور در آینده آسیب می بیند.
وی با اشاره به مشکالت و مسائلی که حاضرین در جلسه مطرح کردند، افزود: شبکه پهن 
باند، زیرساخت توسعه تمام بخش های کشور است و دولت به دنبال آن است که با اجرای 

این طرح، زیرساخت توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور را فراهم کند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، شبکه های فیبرنوری را شاهراه های عصر جدید عنوان 
کرد و گفت: اگر یک دهم سرمایه گذاری در زیرساخت های فیزیکی در زیرساخت های 

شبکه ارتباطات فیبرنوری انجام شود تحول بسیاری در کشور ایجاد می شود.
وی با اشاره به تصویب اختصاص هشت درصد سهم دولت و الزام همکاری دستگاه های 
مختلف در قانون بودجه سال جاری، افزود: پیگیری و تصویب این مصوبات کار بزرگی 
بود که به سرانجام رسید و هم اکنون نوبت فعاالن و شرکت های فعال در این بخش است 
که این حمایت های روی کاغذ را تبدیل به ابزار روی زمین برای توسعه این پروژه کنند.
زارع پور با اعالم آمادگی برای رفع مشکالت و موانع انجام پروژه FTTx، تصریح کرد: 
همکاری و همیاری بین ما و اصناف این حوزه نیاز است و از هرگونه پیشنهاد و راه کاری 

برای تسریع در توسعه و پیشرفت این پروژه استقبال می کنیم.
 

  وی از آم�اده ش�دن تفاهم نام�ه ای بین وزارت ارتباط�ات و نیرو برای 
همکاری در اجرای پروژه فیبرنوری خبر داد.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه این پروژه یک پروژه ملی است و کسی نباید به دنبال منفعت 

شخصی باشد، تاکید کرد: البته تا حدودی مطالبه مردمی نیز در این حوزه شکل گرفته 
است و باید دستگاه ها و اصناف تمام ظرفیت خود را در این پروژه پای کار بیاورند.

 بر اساس این گزارش، درابتدای این نشست نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه ای، 
سندیکای مخابرات و اتحادیه صادرکنندگان خدمات صنعت مخابرات ایران مشکالت 
ــبکه فیبرنوری را مطرح و در ادامه راه کارهایی برای این  ــعه ش ــائل اجرایی توس و مس
مشکالت ارائه کردند.عدم همکاری برخی دستگاه ها و شهرداری ها و مطالبه تعرفه های 
ــکالت مالی شرکت های کوچک برای انجام پروژه ها و نبود اطمینان  غیر متعارف، مش
خاطر از پرداخت مطالبات در آینده، به عنوان برخی از مسائل و مشکالت شرکت های 

فعال در این حوزه برای انجام پروژه فیبرنوری مطرح شد.

نمایندگان اصناف حوزه ICT در این نشست پیشنهاداتی را برای تسریع در روند اجرای 
ــی و اجرای برخی از آنها اعالم  ــروژه ارائه کردند و وزیر ارتباطات نیز برای بررس ــن پ ای

آمادگی کرد.

اجرای آن می باشد، مشخص شد که پروژه های FTTx بیشترین نیاز به کابل نوری و 
به تبع آن تارنوری را دارند و تنوع استاندارد تارهای نوری برای کابل ها مورد استفاده در 
FTTx کمتر است و این نوع تارها به علت حجم نیاز مصرف، بیشترین توجیه را برای 

تولید داخل خواهد داشت.

 ممک�ن اس�ت بفرمایید که مصرف س�االنه ت�ار نوری چقدر اس�ت و 
استاندارهای آنها چیست؟

ــده برای اجرای 20 میلیون پروژه FTTx به حدود 15 میلیون  با برآوردهای انجام ش
کیلومتر تار نوری برای تولید انواع کابل های نوری نیاز می باشد. این تارها عمدتا از نوع 
سینگل مود و با استانداردهای G655 ،G657و G652D می باشد. با توجه به سرعت 
ــدن پروژه های FTTx، ساالنه به حدود سه تا چهار میلیون کیلومتر تار از  اجرایی ش

این نوع نیاز خواهد بود.

 گام بعدی چه خواهد بود، آیا س�رمایه گ�ذار برای ایجاد خط تولید تار 
نوری تعیین شده  است؟

ــد که بخش فنی آن  ــرمایه گذاری تولید نیاز به اطالعات اولیه می باش چون برای س
خوشبختانه شفاف شده، باید برای بخش های مربوط به تضمین سرمایه، تضمین خرید 
حداقل برای سه سال اول تولید، کمک های دولت برای پشتیبانی از بخش خصوصی 
برای سرمایه گذاری هم مشخص شود، تحت این شرایط من اطمینان دارم که اهل فن 

وارد این بازار خواهند شد.
قطعا اطالع رسانی آن رسانه محترم، برای تبادل اطالعات بین دستگاه های متولی دولتی، 

تشکل های خصوصی مرتبط و سرمایه گذاران بسیار موثر خواهد بود.
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تدوین چارچوب همکاری بین اپراتورهای ارتباطات ثابت و شهرداری ها

با مشوق های مختلف برای مشتریان، توسعه فیبرنوری به صورت جهادی گسترش می یابد

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گفت: هدف از برگزاری نشست های 
تعاملی با فاوای شهرداری کالنشهرها، تدوین چارچوب های همکاری برای تحقق توسعه 
ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری )FTTx( و ارائه خدمات شهر هوشمند بر این بستر 
ــت »مدل بهینه توسعه شهر هوشمند مبتنی بر توسعه شبکه FTTx« با  است.نشس
حضور رئیس و معاونین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی و روسای فناوری 
ــهرها با هدف تدوین چارچوب همکاری بین  ــهرداری کالنش اطالعات و ارتباطات ش

اپراتورهای ارتباطات ثابت و شهرداریها برگزار شد.
صادق عباسی شاهکوه در این نشست با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای ارتباطات 
ــعه خوب در حوزه ارتباطات سیار، در  ــال گذشته علیرغم توس ثابت گفت: در چند س
حوزه ارتباطات ثابت عقب افتادگی داریم. از سوی دیگر براساس تکلیف شورای عالی 
فضای مجازی بایستی ظرف سه سال و نیم آینده ۸0 درصد خانوارها به ارتباطات ثابت 
پرسرعت دسترسی داشته باشند. دولت سیزدهم مبتنی بر این تکلیف قانونی، توسعه 
ــات ثابت مبتنی بر فیبرنوری )FTTx( را در اولویت اقدامات خود تعیین کرده  ارتباط

است تا این حوزه را ساماندهی کند.
ــرمایه در این حوزه و عدم  ــت س وی افزود: با توجه به طوالنی بودن مدت زمان بازگش

ــرمایه گذاری، دولت با پیشنهاد وزارت ارتباطات برای حمایت  توانائی اپراتورها برای س
ــاس آن دارندگان پروانه  و کمک به اجرای این پروژه مصوباتی را تصویب کرد که براس
ــه درصد  ــارکت می کنند، از پرداخت س ــعه فیبرنوری مش ارتباطات ثابت که در توس

حق السهم دولت معاف شدند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تصریح کرد: همچنین براساس مصوبه دیگری 
هشت درصد از حق السهم دولت در اپراتورهای ارتباطات سیار نیز به توسعه فیبرنوری 
اختصاص داده شد، البته به شرطی که این موضوع ظرف سه سال آینده عملیاتی شود.

عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه علیرغم حمایت های دولت هنوز هم بازگشت سرمایه 
در این حوزه طوالنی است، افزود: یکی دیگر از راهکارهای پیش رو در توسعه ارتباطات 
ــرعت، شکل گیری همکاریهای موثر بین دستگاهی است که هم کارها را با  ثابت پرس
هزینه کمتر تسریع می کند و هم زمان بازگشت سرمایه را برای سرمایه گذاران کاهش 
می دهد.وی تاکید کرد: در توسعه فیبرنوری در شهرها طبیعتاً شهرداریها اولین پله در 
ــتگاهی هستند. ضمن آنکه این نهاد همزمان به دنبال تحقق و پیاده سازی  تعامل دس
شهر هوشمند به عنوان یکی از ضرورتهای زندگی در عصر حاضر است. ما نیز در وزارت 
ارتباطات و رگوالتوری خود را موظف می دانیم برای آغاز این تعامل و تحقق این موضوع 

بر بستر فیبرنوری همکاری الزم را انجام دهیم.
در توسعه فیبرنوری در شهرها طبیعتاً شهرداریها اولین پله در تعامل دستگاهی هستند. 
ضمن آنکه این نهاد همزمان به دنبال تحقق و پیاده سازی شهر هوشمند به عنوان یکی 

از ضرورتهای زندگی در عصر حاضر است.
ــاره به ضرورت همکاری بین  ــازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با اش رئیس س
اپراتورها و شهرداری برای تحقق توسعه ارتباطات ثابت و تحقق شهر هوشمند بر بستر 
آن گفت: رگوالتوری به عنوان نهاد مستقل از اپراتورها می تواند زمینه این همکاری و 
ــهرداری و هم دغدغه های اپراتورهای متعهد  ــکل دهد تا هم انتظارات ش تعامل را ش
ــی شده و با فراهم کردن زمینه تدوین چارچوب مشارکت مطلوب مابین این دو  بررس
ــعه فیبرنوری به بهترین روش پیش رفته و در نهایت شهروندان در  بخش، پروژه توس

سراسر کشور از مزایای آن بهره مند شوند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: مزیت های نسبی و قابل توجه استان سیستان 
و بلوچستان موجب شد نهضت جهادی توسعه فیبرنوری مخابرات ایران )نجما( در این 

منطقه پیاده سازی شود.
مهندس مجید سلطانی، خاطرنشان کرد: عالوه بر تالش های اپراتورها به ویژه شرکت 
ــرمایه گذاری مطلوب و کمک های  ــرات ایران، لزوم تزریق منابع مالی الزم و س مخاب

دولتی وجود دارد.
وی افزود: در کشورمان همزمان با دیگر کشورها، توسعه فیبرنوری را شروع کردیم ، اما 
به خاطر مشکالت پیش آمده از جمله مسایل ارزی و مهم تر از آن عدم حمایت الزم 
دولت های گذشته، عقب ماندگی وجود داشته که عزم شرکت مخابرت ایران پیش رفتن 

در مسیر فناوری جدید فیبرنوری برای کشورمان با همکاری دولت فعلی است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران اضافه کرد: برای سال 1401 برنامه ریزی مشخصی 
برای هر استان داریم، این برنامه به صورت روتین در تمام استان ها ابالغ شده و در حال 
انجام آن هستیم، اما نهضت جهادی توسعه فیبرنوری عالوه بر برنامه های عادی شرکت 

مخابرات ایران است.
سلطانی گفت: طرح های FTTH سرعت ها و انواع مختلفی با قیمت های متفاوت دارد، 

اما در هر حال بسیار به صرفه تر از مدل های پیشین است.
وی در مورد توسعه اینترنت روستایی گفت: این نقش یک وظیفه حاکمیتی است و با 
ــده انجام می شود که طرح توسعه  کمک وزارت ارتباطات و برنامه های پیش بینی ش
ــتان و بلوچستان از جمله مناطقی است که بیشترین فعالیت  USO در استان سیس
توسط شرکت مخابرات به میزان 1200 کیلومتر طراحی شده که ۸00 کیلومتر از آن 

کامال اجرایی شده است.
مهندس سلطانی گفت: شرکت مخابرات ایران به شرط تامین اعتبارات و هماهنگی ها، 

هیچ مشکلی برای افزایش حداکثری پوشش توسعه ارتباطات روستایی ندارد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران ادامه داد: باید به توازن درآمد اپراتورها نیز توجه شده و 
در این مسیر به گونه ای برنامه ریزی شود که اپراتورها ضمن تضمین حاشیه سود الزم، 

زیرساخت ارتباطی کشور را بتوانند تامین و بهینه سازی کنند.
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نهضت جهادی توسعه فیبرنوری و USO؛ دو طرح زیرساختی در توسعه کشور

درایت وزارت ارتباطات در اولویت دانستن پروژه 20 میلیون پورت فیبرنوری قابل تقدیر است؛
 موانع پیشبرد پروژه برطرف شود

ــه درایت وزارت  ــرات ایران، گفت: نظر ب ــندیکای صنعت مخاب رئیس هیات مدیره س
ارتباطات در اولویت قرار دادن توسعه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری و برنامه 20 میلیون 
ــاله آینده، باید منابع مالی تامین و موانع شهرداری ها با  ــه س پورت فیبرنوری برای س
ــود و اولویت الزم نیز به کالنشهرها داده شود، زیرا بیشترین تقاضا  ــرعت برطرف ش س
برای پهن باند در شبکه ملی اطالعات، اتصال سازمان های سیاسی، خدماتی و تجاری 

در شهرهای بزرگ است.
مهندس حسین ریاضی در گفت و گو با خبرنگار ما در ارزیابی روند اجرای پروژه فیبرنوری 
منازل و کسب و کارها )FTTx( ، گفت: برای صنعت ICT و کشور باعث خوشحالی 
ــعه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری  ــت که وزارت ارتباطات اولویت خود را روی توس اس
قرار داده است و قطعا این مسیر را این وزارتخانه در جهت ایجاد و توسعه شبکه ملی 

اطالعات می داند.
رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران، ادامه داد: اولویت های توسعه در 
این بخش با نگاهی که برای ایجاد شبکه ملی اطالعات داریم در شهرهای اصلی یعنی 
هشت کالنشهر است، به این دلیل که ما بیشتر مراکز تجاری، سیاسی و خدماتی را در 
این شهرها داریم و باالترین تقاضا برای زیرساخت های پهن باند در شهرهای اصلی است 
و اگر این نیاز با اولویت باالیی برطرف شود قطعا شبکه ملی اطالعات شکل می گیرد و 

می تواند دسترسی به آن را در قدم های بعدی برای اجتماع و مردم فراهم نماید.
وی، بیان کرد: موانع بر سر راه توسعه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری در شهرها، عمدتا از 
طرف شهرداری ها است، شهرداری ها به واسطه اینکه هم بروکراسی دارند و هم مبالغ 
ــعه درخواست می کنند، از مهمترین عوامل  باالیی را از اپراتورها برای اجرای این توس
بازدارنده می باشند، که الزم است وزارت ارتباطات با نگاه استراتژیک خود این مشکل را 
از طریق استانداری ها و فرمانداری ها پیگیری کند و تاکیدات الزم را به شهرداری ها 
داشته باشند تا مجوزها صادر و همکاری در مراحل اجرا فراهم شود و هزینه باالیی به 

اپراتورها تحمیل نشود.
ریاضی، تشریح کرد: مانع دوم منابع مالی الزم برای توسعه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری 
ــت، قطعا محلی که برای منابع وجود دارد، بخشی از آن می تواند با کاهش عوارض  اس

اپراتورها به دولت تامین شود.
ــندیکای صنعت مخابرات ایران، تاکید کرد: خوشبختانه وزارت  رئیس هیات مدیره س

ارتباطات با نگاه راهبردی خود توانسته با دریافت مجوز از مجلس و دولت، هشت درصد 
ــعه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری ایجاد کند،  ــودگی را برای این بخش و توس از بخش
ــودگی را برای شهرهای غیر اصلی )به جز هشت  ــفانه وزارت ارتباطات بخش اما متاس
شهر اصلی کشور( قائل شده که این اشتباه است و اولویت توسعه دسترسی مبتنی بر 
فیبرنوری با شهرهای اصلی است و بنابراین این تخفیف که در پرداخت عوارض به خزانه 
است باید شامل تمام شهرها به خصوص شهرهای اصلی شود که بتواند بخشی از منابع 

مالی مورد نیاز کارگزاران اجرایی فراهم کند.
ریاضی اشاره کرد: در توسعه دسترسی مبتنی بر فیبرنوری در برخی مراکز استثنا وجود 
ــبکه وایرلس با تکنولوژی روز استفاده کنیم که  دارد که ما می توانیم از جایگزینی ش

احتماال بین 10 تا 20 درصد برنامه می تواند به این امر اختصاص پیدا کند.
وی در پایان گفت: با توجه به این درایتی که وزارت ارتباطات در اولویت قرار دادن توسعه 
دسترسی مبتنی بر فیبرنوری و برنامه 20 میلیون پورت فیبرنوری برای سه ساله آینده 
دارد، مجددا تاکید می کنم که منابع مالی باید تامین و موانع شهرداری ها باید باسرعت 
برطرف شود و اولویت الزم نیز به کالنشهرها داده شود، زیرا بیشترین تقاضا برای پهن 
باند در شبکه ملی اطالعات، اتصال سازمان های سیاسی، خدماتی و تجاری در شهرهای 

بزرگ است.

ــعه فیبرنوری  ــرکت مخابرات ایران گفت: نهضت جهادی توس رییس هیات مدیره ش
ــتایی، دو طرح زیرساختی و اساسی توسعه در کشور محسوب  »نجما« و USO روس
می شود.دکتر ابراهیم محمودزاده که در همایش آغاز نهضت جهادی توسعه فیبرنوری 
»نجما« در استان سیستان بلوچستان سخن می گفت، افزود: امروز، اولویت کشور، کار 

جهادی در زمینه توسعه است.محمودزاده با بیان اینکه کشور در شرایط فعلی نیاز به 
حرکت جمعی و جهادی دارد اظهار داشت: ضروری ست همه ما در شرایط کنونی، با 
ــعه در همه زمینه های کشور کمک کنیم.وی در ادامه  اتحاد و همدلی، به تحقق توس
ــخنان خود به اهداف پروژه نهضت جهادی توسعه فیبرنوری در کشور اشاره کرد و  س
افزود: با ضروریاتی که در این طرح دیده شده است، سرعت توسعه در زمینه فیبرنوری 
و زیرساخت ارتباطی چند برابر خواهد شد.رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران 
در ادامه اظهار داشت: در این روند که همدلی و همسویی بین دستگاه ها را می طلبد، 
دست یاری به سوی همه نهادهای اجرایی و حاکمیتی دراز می کنیم.وی همچنین اظهار 
داشت:  وقتی موضوع ارائه خدمت به مردم مطرح می شود، این فقط مخابرات نیست که 
باید یک تنه تالش کند، بلکه همه اپراتورهای ارتباطی در کشور همراه با مخابرات باید در 
این روند نقش داشته باشند، از اینرو، همه ما نهایتا در یک قاب به مردم خدمت می کنیم.
محمودزاده به بیان عزم شرکت مخابرات ایران در توسعه زیرساخت های ارتباطی استان 
ــتان و بلوچستان پرداخت و اظهار داشت: حضور هیات مدیره این شرکت همراه  سیس
ــازی این پروژه را نمایان می کند.رییس هیات مدیره  ــما، عزم و همت در پیاده س با ش
شرکت مخابرات ایران در پایان سخنان خود بیان کرد: اکنون وقت گله مندی و مباحث 
حاشیه ای نیست، بنا به فرمایش مقام معظم رهبری، اکنون زمان تالش جهادی برای 

رشد اقتصادی کشور می باشد.
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داخل گود

برای حفظ امنیت سایربی باید محدودیت دسرتسی های خارج به داخل اولویت باشد و نه بالعکس

باالترین مسئول هر دستگاه، متولی دفاع و امنیت سایربی است

معاون فناوری و برنامه ریزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، گفت: اگر قرار بر این باشد 
که اعمال محدودیتی برای حفظ امنیت کشور لحاظ شود باید برای خارجی ها باشد نه 
داخلی ها؛ بدین معنا که باید دسترسی خارج به داخل محدود شود نه دسترسی داخل به 
خارج.احمد نیرومند در گفت وگو با خبرنگار ما در ارزیابی مصوبه اخیر مجلس که »رسیدگی 
به مصوبات شورای عالی فضای مجازی را خارج از صالحیت دیوان عدالت اداری دانسته 
است« گفت: تا تایید شورای نگهبان، این مصوبه الزم االجرا نیست و تنها از لحاظ خبری 

بررسی شده است.
ــازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، ادامه داد: اگرچه طرح  معاون فناوری و برنامه ریزی س
صیانت، طرح مناسب و مطلوبی نیست، اما درخواست های درستی که باعث ایجاد نیاز 

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تاکید بر اینکه این سازمان یک نهاد حاکمیتی، 
ناظر و سیاست گذار پدافند سایبری است، گفت: طبق قوانین موجود، مسئول تامین امنیت 

سایبری در برابر حمالت، باالترین مقام آن دستگاه است.
سردار دکتر غالمرضا جاللی در گفت وگویی با اشاره به برنامه ریزی گسترده دشمن برای 
آسیب رساندن به زیرساخت های حیاتی کشور به ویژه از طریق جنگ سایبری اظهار کرد: 
دشمنان ملت ایران برای آسیب زدن به ظرفیت ها و زیرساخت های کشور راهبرد عملیات 
ترکیبی را اتخاذ کرده است. دشمن ابتدا نقاط آسیب پذیر را شناسایی کرده و سپس با 
استفاده از همین نقاط ضعف ضربه می زند. معموالً چنین آسیب پذیری هایی، آسیب پذیری 
ذاتی است که در سیستم های سایبری وجود دارد و فرصت حمله سایبری را در اختیار 
ــمنان قرار می دهد. وی افزود: عالوه بر آسیب پذیری ذاتی که در فضای سایبر وجود  دش
دارد در برخی موارد نیز دشمن از کم توجهی دستگاه ها و سازمان های مختلف برای ایجاد 
اختالل در روند خدمات رسانی به مردم استفاده می کند. به دلیل جنگ سایبری که رژیم 
ــتی علیه ایران در دستور کار قرار داده است عوامل این رژیم جعلی با پادویی  صهیونیس
جریان نفاق تالش گسترده ای برای آسیب رساندن به زیرساخت های ارتباطی و خدماتی 
کشور می کنند که اغلب آنها با شکست مواجه شده و دفع می گردد و در مواردی نیز به 
طور موقت اختالل هایی را ایجاد می کنند.رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه 
دشمنان می کوشند با استفاده از ابزارهای رسانه ای ابعاد این حمالت را بزرگ تر از آنچه در 
واقعیت است نشان دهند، افزود: سازمان پدافند غیرعامل در همین زمینه تأکید و تمرکز 
ویژه ای بر مصون سازی زیرساخت های حساس، حیاتی و مهم کشور دارد. در همین راستا 
دستورالعمل های عملیاتی تهیه و در اختیار همه دستگاه ها قرار گرفته و همچنین گروه های 

نظارت و ارزیابی آسیب پذیری سایبری به سازمان مختلف اعزام شده است.
ــایبری که رژیم صهیونیستی علیه ایران در دستور کار قرار داده است  به دلیل جنگ س
عوامل این رژیم جعلی با پادویی جریان نفاق تالش گسترده ای برای آسیب رساندن به 
زیرساخت های ارتباطی و خدماتی کشور می کنند که اغلب آنها با شکست مواجه شده و 

دفع می گردد و در مواردی نیز به طور موقت اختالل هایی را ایجاد می کنند.
جاللی ادامه داد: در شرایطی که احتمال بروز مخاطرات سایبری افزایش می یابد هشدارهای 
عملیاتی صادر و در وضعیت عادی نیز به سمت امن سازی زیرساخت ها حرکت می کنیم 

طرحی با عنوان طرح صیانت در کشور شده است، همچنان وجود دارد.
وی، اشاره کرد: بحث امینت در کشور ما گسترده است و در همین راستا بخشی از آن بر 
عهده پدافند، ستاد کل، دژفا و...است، اما تهدیدات امنیتی که در ایران وجود دارد، در این 
سطوح نیست که مدیریت آن آسان باشد و ما در کشور با بسیاری از شرکت ها و مجموعه ها 
مواجه هستیم که اطالعات مهمی از کاربران را در اختیار دارند و حفاظت از آنها مهم است 
ــرا که حتی در صورتی که آنها را خصوصی بدانیم تاثیرات امنیتی آنها بر کل جامعه  چ
خواهد بود؛ به طور مثال اسنپ، تپسی، دیجی کاال و...نیرومند، بیان کرد: فقدان بسیاری 
از سامانه ها در بخشی از جغرافیای کشور مشکل ساز است؛ به طور مثال دفتر پیشخوان، 
شرکت های خصوصی و... لذا نمی توان امنیت را فقط از طریق درگاه های ارتباطی کشور با 
خارج مدیریت کرد و باید به موضوع امنیت در مورد سامانه ها از منظر ممیزی و بگارگیری 
به صورت هم زمان توجه داشت.معاون فناوری و برنامه ریزی سازمان نظام صنفی رایانه ای 
کشور، توضیح داد: در طرح مجلس باید به موضوع امنیت اجتماعی و خانواده بیشتر توجه 
شود، اما آیا دولت می تواند متولی این امنیت باشد؟ خیر، زیرا اوال نیروی اجرایی آن را ندارد 
و دوما توان تعامل با این بخش ها در جامعه را ندارد، لذا باید از بخش  خصوصی کمک بگیرد، 
در همین حال پیشنهاد ما استفاده از ظرفیت مشاوران، شرکت ها، بخش های مختلف و 
ــیون های سازمان نصر کشور است.وی، اشاره کرد: اگر قرار بر این باشد که اعمال  کمیس
محدودیتی برای حفظ امنیت کشور لحاظ شود باید برای خارجی ها باشد نه داخلی ها؛ 
بدین معنا که دسترسی خارج به داخل باید محدود شود نه دسترسی داخل به خارج، زیرا 

ما می توانیم با دسترسی به خارج به بهبود صنایع و علوم کمک کنیم.

ــت که در این حوزه ها عقب ماندگی نداریم. به دلیل آنکه در  ولی این به معنای آن نیس
سال های اخیر برخی سیاست های توسعه سریع بدون توجه به مالحظات امنیت، ایمنی و 

دفاع اجرا شده است باید به سرعت تهدیدات موجود را شناسایی و آن ها را رفع کرد.
وی همچنین با اشاره به برنامه ریزی های گسترده سازمان پدافند غیرعامل کشور در تعامل 
با تمامی بخش های مسئول در حوزه امنیت سایبری از جمله مرکز ملی فضای مجازی، 
ــت جمهوری، مرکز ماهر، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و... به تصویب  افتای ریاس
کلیات قانون پدافند غیرعامل اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی دستگاه ها عمل به الزامات 
و ضوابط پدافند غیرعامل را امری مستحبی می دانند و همین سهل انگاری ها منجر به 

بروز برخی اختالل در خدمات به مردم می شود.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تاکید بر اینکه این سازمان یک نهاد حاکمیتی، 
ناظر و سیاست گذار پدافند سایبری است، گفت: طبق قوانین موجود مسئول تامین امنیت 

سایبری در برابر حمالت باالترین مقام آن دستگاه است.
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همراه با 
اتحادیه

اعالم آمادگی اتحادیه صنعت مخابرات برای ارایه مشکالت پیش روی رشکت های فناور 
در حضور رئیس دستگاه قضا

مجمع عادی به  طور فوق العاده اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران برگزار شد

ــت با تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن  با توجه به بیانات رئیس  قوه قضائیه در نشس
شرکت های دانش بنیان مبنی بر این که »اطالعات و اشراف رؤسا و اعضای اصلی صنوف 
نسبت به مسائل و مشکالت و ضعف های صنف مربوط به خود، در بسیاری اوقات، بیشتر 
از دستگاه های نظارتی و اطالعاتی است.« اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران 
ــرکت های فناور کشور را در حضور  ــکالت پیش روی ش آمادگی خود، جهت ارایه مش
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای اعالم نمود. در نامه دکتر ادیب، رئیس اتحادیه 

صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران به حجت االسالم  والمسلمین محسنی اژه ای ریاست 
قوه قضاییه آمده است:

ــال و حمایت کامل و  ــعار س ــت که تحقق ش از بیانات اخیرتان این اطمینان حاصل اس
همه جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان از اولویت های 15 گانه 
قوه قضاییه در سال 1401 بوده و اینکه رییس دستگاه قضا عنوان می نماید که »مسائلی 
ــاعدت داده ایم را به صورت  ــتگاه قضایی نسبت به آنها قول پیگیری و مس که ما در دس
رسانه ای و غیررسانه ای از ما مطالبه کنید و بدانید که ما از این موضوع استقبال می کنیم« 
برای تشکل ها و فعاالن صنایع مختلف، مسرت بخش و امید وارکننده است. اکنون که 
ریاست محترم قوه قضاییه این امید را در بخش های مختلف تولیدی، فعاالن اقتصادی و 
تشکل ها به وجود آورده و مطرح نموده اند که به دنبال آن می باشند تا در جلساتی، چند 
مشکل و مسئله اولویت  دار را شناسایی نموده و در جهت رفع آنها اقدامات مقتضی را محقق 
سازند، اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران آمادگی دارد تا مشکالت احصا شده در 
صنعت خود را در اسرع وقت به استحضار جنابعالی برساند. اتحادیه امیدوار است تا ارایه این 
گزارش بتواند در اهداف مد نظر ریاست محترم قوه قضاییه در راستای حصول اقتصاد پویا، 

سالم و تولیدگر نقش موثرو فعاالنه ای را ایفا نماید.

مجمع عادی به  طور فوق العاده اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و 
پیمانکاران صنعت مخابرات ایران در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

ــال گذشته دارای کارنامه مطلوبی بود که  دکتر داوود ادیب بیان نمود که اتحادیه در س
در این میان می توان به برگزاری بیش از 100 نشست توسط کمیسیون ارتباطات ثابت 
اتحادیه، کمیسیون رتبه بندی، کمیسیون مالی - حقوقی، کمیسیون صادرات و کمیسیون 
ظرفیت سازی و نوآوری، حضور در جلسات داوری سازمان امور مالیاتی، حضور درجلسات 
ــیون های مختلف مجلس و مرکز پژوهش های مجلس و ارایه نظرات  متعدد در کمیس
مشورتی، امضا و مبادله تفاهم نامه همکاری با مرکز شتابدهی صادرات اتاق ایران، جلسات 
تخصصی با ریاست و مدیران مرکز تعامالت بین المللی علم و فناوری معاونت علمی ریاست 
ــگاه و رویداد زنجیره تامین داخلی بومی سازی شبکه ملی  جمهوری، حضور در نمایش
ــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات تشکیل کارگروه استارتاپ ها ذیل  اطالعات در پژوهش
کمیسیون ظرفیت سازی و نوآوری، حضور در نمایشگاه اکسپو دوبی، برگزاری جلسات 
متعدد با وزارت ارتباطات در خصوص موانع صادراتی فاوا، برگزاری جلسات متعدد با وزارت 
امور خارجه در خصوص هماهنگی حضور در بازارهای صادراتی هدف، حضور در نمایشگاه 
کیتکس و برپایی پاویون با حضور شرکت های دانش بنیان اتحادیه، تفاهم نامه با سازمان 
منطقه ازاد کیش در خصوص قرارگیری شرکت های معرفی شده از سوی اتحادیه در وندور 
لیست سازمان منطقه ازاد کیش و سایر مناطق ازاد کشور، انعقاد تفاهم نامه با مرکز فابا در 

خصوص همکاری های مشترک و ده ها مورد اشاره کرد.
وی گفت: زحمات هیات مدیره اتحادیه و علی الخصوص مهندس نژاد دادگر دبیر و عضو 
هیات مدیره اتحادیه در برپایی  پاویون اتحادیه در چندین نمایشگاه خارجی و همچنین 
ــازی  ــگاه کیتکس کیش و همچنین مهندس ذوقی بازرس اتحادیه در پیاده س نمایش
استانداردها و نظام رتبه بندی اعضا قابل تقدیر بوده و رشد و توسعه اتحادیه را در تمامی 
ابعاد و همچنین دریافت رتبه A  تشکل ها را دوره گذشته در بین تشکل های مختلف 
ــیون ها، اعضای هیات مدیره و تک تک اعضای فعال  نتیجه تالش های روسای کمیس

اتحادیه می دانیم.
ــع قرار گرفت. همچنین گزارش  ــزارش صورت های مالی اتحادیه مورد تصویب مجم گ
ــی، توسط ذوقی بازرس اتحادیه قرائت شد و وی مطرح نمود که بررسی ها نشان  بازرس
می دهد، عملکرد اتحادیه در حوزه های مختلف مثبت بوده و در مسیر درستی در حال 

حرکت است.
در پایان مجمع، تفاهم نامه اتحادیه و انجمن رمز ایران امضا و مبادله گردید که اهم اهداف 

آن عبارتند از:

•همکاری، مشارکت، بهره مندی و استفاده از توانمندی های طرفین در زمینه های علمی، 
فنی و پژوهشی مرتبط با حوزه افتا،

•برگزاری دوره های آموزشی و همایش های علمی و تخصصی مشترک در راستای باال بردن 
دانش فنی و مدیریتی اعضای انجمن و مپتا با هدف برخورداری از دستاوردهای جدید علمی 

و فناوری در حوزه افتا،
•تشکیل کمیته های فنی و جلسات هیات مدیره مشترک بصورت دوره ای به منظور تبادل 
نظر و باال بردن کیفیت محصوالت و خدمات اعضای حقوقی طرفین و تقویت سهم آنها 

در بازار،
•همکاری در تهیه و تدوین استانداردها، آیین نامه ها، دستورالعمل های اجرایی و مقررات 

مربوط به حوزه فعالیت های انجمن و مپتا،
•همکاری در انجام پروژه ها و طرح های تحقیقاتی و پژوهشی مشترک،

•ایجاد شرایط و تسهیالت ممکن برای استفاده اعضای هر یک از طرفین از خدمات طرف 
مقابل مانند بهره مندی از تخفیف های ویژه در ثبت نام رویدادهای علمی آموزشی آنها،

•مشارکت در برگزاری نمایشگاه های داخلی یا خارجی مشترک با رعایت حقوق اعضا و 
براساس مصوبات مورد توافق،

ــظ حقوق اعضا یکدیگر در مجامع و کمیته های تخصصی که هر یک از دو انجمن  •حف
نمایندگان صاحب رای در آنها هستند؛ نظیر کمیته وام وجوه اداره شده، معاونت علمی 

ریاست جمهوری و اتاق بازرگانی،
ــامل  ــت، انجمن در خصوص طرح رتبه بندی ش ــن تفاهم نامه همچنین آمده اس در ای
شناسایی، ارزیابی شرکت های خدمات مهندسی و صدور کد رتبه بندی مرتبط با آن ها که 

جزو برنامه ها و مصوبات مپتا می باشد با مپتا همکاری ممکن را خواهد کرد.



14
01 

ماه
ر   

ــ
/ تی

 8
ه 2

مار
ش

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

24

گفت وگو با رئیس سازمان نرص کشور؛

گفت و گوی
 ماه

 از نیاز به توسعه پهنای باند تا تالش برای صادرات خدمات و توامنندی ها

در حال حاضر وضعیت توزیع پهنای باند در ش��بکه 
به گونه ای اس��ت که بخش عم��ده ای از دیتا باید به 
سرورهای تهران بیاید و مجددا در باقی نقاط کشور 
توزیع ش��ود. این روند آسیب زننده است و طبیعتا 

مشکات بسیاری به همراه دارد.

زهرا طاهــری

  نظر به افزایش تعرفه های اینترنت در سال جاری و وعده اپراتورها برای 
بهینه س�ازی زیرس�اخت ها، به نظر جنابعالی اولویت اصالح و بهینه س�ازی 

شبکه باید در چه بخش هایی باشد؟
در حوزه پهنای باند، کشور دچار مشکل است. میزان آن، نیاز روز کشور و ورودی ها 
یکسان نیست و با هم همخوانی ندارد. همچنین مسائلی مانند فیلترینگ و ساختار 
توزیع تخصیص پهنای باندی وجود دارد که بر این حوزه تاثیرگذار است؛ به عنوان 
ــبکه به گونه ای است که بخش عمده ای  مثال، در حال حاضر وضعیت توزیع در ش
از دیتا باید به سرورهای تهران بیاید و مجددا در باقی نقاط کشور توزیع شود. این 
روند آسیب زننده است و طبیعتا مشکالت بسیاری به همراه دارد. توقعی که ما از 
شبکه ملی اطالعات داریم این است که این قبیل دغدغه ها را برطرف کند و بتوانیم 
شبکه ای پایدار داشته باشیم که البته طبیعتا این کار زمان بر است و در حالت فعلی 
و در کوتاه مدت نیاز به پهنای باند بیشتری داریم. نکته مهمتر این است که برای 
اصالح این مشکالت ساختاری و افزایش ظرفیت پهنای باند، باید از بخش خصوصی 
دعوت شود و با مشارکت بیشتر این بخش مشکالت رفع شود. البته توانایی بخش 
خصوصی صنعت فاوا فقط محدود به حوزه پهنای باند نیست و می تواند کمک های 
بیشتری به دولت و مردم ارائه دهد. مثال در موضوع اینترنت ماهواره ای در منطقه، 
ــگاه ها تامین کند و  بخش خصوصی می تواند ظرفیت هایی را برای پارک ها و دانش

سرعت باالتری را در دسترس قرار دهد و دغدغه هایی این چنینی را برطرف کند.

  پیرامون برنامه وزارت ارتباطات برای پروژه FTTx، ارزیابی و پیشنهاد شما 
برای توس�عه و پیشبرد آن چیست و بخش خصوصی در کدام بخش این پروژه 

می تواند نقش موثرتری ایفا کند؟

تقویت بخش خصوصی صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات، یکی از مهم ترین نیازهای کشور برای توسعه این صنعت است و بدون شک بدون مشارکت بازیگران 
این عرصه، امکان تحقق بسیاری از اهداف و برنامه های این حوزه وجود ندارد. سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به عنوان نهاد قانونی بخش خصوصی در صنعت 
فناوری اطالعات و ارتباطات کشور، که بیش از 20 هزار عضو حقیقی و حقوقی در سراسر کشور را تحت پوشش خود دارد، نقش مهمی در این زمینه دارد و باید دید 

نگاه و برنامه  آنها برای این مهم چیست.
سید حسن هاشمی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با خبرنگار ما به گفت وگو نشست و به سواالت ما درباره نیازها و الزاماتی مانند پهنای باند اینترنت، 

توسعه شبکه فیبرنوری و همچنین صادرات خدمات فنی و مهندسی فناوری اطالعات و ارتباطات پاسخ داد که مشروح آن را در ادامه می خوانید.
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ظرفیت اس��می ب��ا ظرفیت 
واقعی متفاوت اس��ت؛ روی 
کاغذ همه چیز منطقی است، 
اما در اج��را از واقعیت دور 
هس��تیم و اگ��ر می خواهیم 
به اهداف توس��عه در سال 
1404 برس��یم باید حمایت 
مالی از بخش خصوصی انجام 
ش��ود و ش��رکت ها ب��ه روز 
رسانی شوند تا بتوانند برای 
تصمیماتی که دولت می گیرد، 
همراه باش��ند و کار را پیش 

ببرند.

تحقق این هدف بدون کمک بخش خصوصی امکان پذیر نیست. منابع دولت و وزارت 
ــردن این برنامه را ندارند. در طرف مقابل، بخش  ــات به تنهایی امکان اجرایی ک ارتباط
خصوصی هم به دلیل مشکالتی مانند مسائل اقتصادی، تورم، افزایش بی سابقه حقوق 
ــتمزد و مسائلی از این دست، تضعیف شده و ظرفیت و توان کافی برای سرمایه  و دس
گذاری گسترده را ندارد. در این شرایط باید بخش خصوصی حمایت مالی شود و اگر 
بخش خصوصی سریع تر تقویت نشود کشور نمی تواند در این حوزه توسعه یابد. نکته 
مهم اینکه، ظرفیت اسمی با ظرفیت واقعی متفاوت است؛ روی کاغذ همه چیز منطقی 
است، اما در اجرا از واقعیت دور هستیم و اگر می خواهیم به اهداف توسعه در سال 1404 
برسیم باید حمایت مالی از بخش خصوصی انجام شود و شرکت ها به روز رسانی شوند تا 

بتوانند برای تصمیماتی که دولت می گیرد، همراه باشند و کار را پیش ببرند.

  در حوزه های مختلف صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات با چالش هایی 
مواج�ه ایم اما به صورت دقیق موانع حل این چالش ها مش�خص نیس�ت و 
دولت و بخش خصوصی راهکار شفافی برای رفع این مشکالت ندارند. به نظر 

جنابعالی ریشه مشکل از کجاست و راهکار رفع این مشکالت چیست؟
ــکالت این حوزه متعدد است، اما اگر بخواهیم به عنوان مثال به یکی از آن ها  مش
ــاره کنیم، باید این مساله را مطرح کنم که متاسفانه در حال حاضر در حوزه ای  اش
ــور وجود ندارد. ما در دوره  مانند مراکز داده، هیچ اطالعات دقیق و جامعی در کش
ــازمان، به دنبال آن هستیم که برای این مشکالت صنعت راهکار  جدید فعالیت س
دقیق و شفاف ارائه کنیم و به عنوان نمونه برای همین مساله بی شناسنامه بودن 
ــازمان نصر  ــعه ای س مراکز داده هم طرح مان را ارائه کرده ایم. یکی از اهداف توس
ــتر آن  ــتیم، بس ــور این حوزه بوده و با رایزنی هایی که با وزارت ارتباطات داش کش
ــنامه دار می کنیم و دقیقا  ــت که تمام بخش های صنعت را شناس ــده اس فراهم ش
ــت. تا زمانی که این  ــر داده  ما در کجا و در چه وضیعتی اس ــرور و ه بدانیم هر س
ــنامه دار نشود، نقشه راه مشخص نخواهد شد. اگر بخش های مختلف  حوزه شناس
ــنامه دار شوند و محصوالت و عمر تکنولوژیکی این محصوالت و مشخصات  شناس
فنی آن شفاف شود، می توانیم برنامه ریزی توسعه ای داشته باشیم و نقشه راه را 
ــری آمار اولیه  اجرایی کنیم. اما در حال حاضر این دیتا وجود ندارد و فقط یک س
ــت. در این  ــود دارد در حالی که این آمار با واقعیت دیتایی یکی و نزدیک نیس وج

دوره به جد دنبال این هستیم که دیتا تهیه کنیم تا این دغدغه رفع شود.

  در این راستا چه اقداماتی انجام داده اید؟
کمیته های فنی تشکیل شده و در آینده به دنبال آن هستیم که 1500 کارشناس 
در سطح کشور برای این حوزه آموزش داده شوند. پیشنهادات سازمان برای اجرای 
ــاز اجرای آن هم  ــت. بودجه مورد نی ــده اس ــن پروژه به وزارت ارتباطات ارائه ش ای
ــابه اعتباری باشد که برای  ــت که شاید از نظر مقیاس مش یک بودجه حداقلی اس
ــود. با اختصاص این اعتبار از طرف  ــفالت در کشور هزینه می ش چند صد متر آس
ــگاه و پارک  وزارتخانه، کار را آغاز خواهیم کرد و در فاز اول طرح را از طریق دانش

فاوا راستی آزمایی می کنیم. 
ــتی آزمایی و مستند کنیم،  ــده را راس بعد از این که در یک مرحله، دیتای تهیه ش
ــد و در نتیجه  ــوش مصنوعی انجام خواهد ش ــال های بعدی با ه ــانی س به روزرس
همیشه می توانیم شناسنامه ای کامل از صنعت و زیرساخت های فناوری اطالعات و 
ارتباطات در کشور داشته باشیم که همواره جلوی چشم ما خواهد بود و می توانیم 

سایر برنامه های توسعه ای مورد نیاز را بر اساس آن تعریف کنیم.
 

  برنامه شرکت های عضو سازمان برای حضور در جوامع بین المللی برای 
معرفی خدمات و محصوالت چیست؟

در این دوره یکی از حوزه هایی که مورد توجه قرار گرفته، حوزه بین الملل است. در 
ــت جمهوری نیز جلساتی برگزار کردیم  این زمینه با معاونت علمی و فناوری ریاس
ــازمان نصر بتواند سندی  ــترکی امضاء خواهیم کرد تا س و به زودی تفاهم نامه  مش
برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی حوزه فاوا از جمله نرم افزار ارائه کند 
و سند پیشنهادی و نقشه راه ارائه کند. در این خصوص اخیرا با سازمان یونیدو هم 
جلسه ای داشتیم و کمک خواستیم تا واسط ما با حوزه بین الملل باشند. با توجه 
ــازمان ملل واسط خوبی خواهد بود تا  به تحریم های اعمالی بر بخش خصوصی، س
ــم توانمندی نیروهای متخصص  ــد و بتوانی معرف بخش خصوصی صنعت فاوا باش
ــات با نمایندگان  ــان معرفی کنیم. یکی از نکاتی که در جلس ــورمان را به جه کش
ــتیم، این بود که شرکت های فعال ایرانی در این صنعت باید پروفایل ها  یونیدو داش
ــند که در این خصوص مقرر شد  ــته باش ــتاندارد بین المللی داش و رزومه های اس
ــتانداردهای آنها را برای ایجاد پروفایل دریافت کنیم و در اطلس فناوری که در  اس
حال تدوین آن هستیم، این ساختار را به شرکت ها ارائه دهیم و مقدمات الزم برای 

تعامالت بین المللی را فراهم کنیم.
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دستگاه های دولتی، مالک »داده« کاربران نیستند

نشست علمی تخصصی »دولت هوشمند، ابعاد و چالش ها« در پژوهشگاه ارتباطات و 
ــت، نسرین دسترنج -مدیر گروه خدمات و  ــد. در این نشس فناوری اطالعات برگزار ش
ــکده IT پژوهشگاه ICT- با اشاره به ابعاد و ویژگی های  محتوای الکترونیکی پژوهش
دولت هوشمند، گفت: بر اساس نتایج و مطالعاتی که در پژوهشگاه انجام شده، دو سوال 
کلیدی مطرح می شود، اول اینکه دولت هوشمند یا دیجیتال چه تفاوت هایی با دولت 

الکترونیکی دارد و دیگر اینکه ابعاد دولت دیجیتال چیست؟
وی ادامه داد: البته آنچه از دولت هوشمند یا دیجیتال مطرح می شود، به آن معنا نیست 
که در دنیا این دو به جای هم استفاده شود. در کشور ما دولت هوشمند مصطلح شده و 
در دنیا به عنوان نسل بعدی دولت هوشمند، از دولت دیجیتال یاد می شود و به همین 
دلیل برای هم راستا شدن با اصطالح جهانی، در اینجا از دولت دیجیتال استفاده می شود. 
ــود، بهره وری و کارایی  آنچه به عنوان محرک های اصلی دولت الکترونیک مطرح می ش
دولت است، اما آنچه دولت ها را به پیش برده و محرک اصلی دولت دیجیتال محسوب 
می شود، اعتماد به بخش دولتی است، زیرا دولت ها به مرور با مشروعیت کمتری مواجه 
شدند و سطح اعتماد عمومی به دولت ها رو به کاهش رفته و از این رو تصمیم گرفتند 

اقداماتی دراین زمینه انجام دهند.
ــکده فناوری اطالعات گفت: طبق  ــر گروه خدمات و محتوای الکترونیکی پژوهش مدی
ــطح اعتماد به دولت در  ــه گالوپ از سال های 2007 تا 2015، س ــنجی موسس نظرس
ــت.  ــورهای OECD حدود 2 درصد و در 2016، 3 درصد کاهش پیدا کرده اس کش
برای کشوری مانند سوئد، کاهش این سطح معادل 7 درصد بوده، OECD فعالیتی در 
خصوص اعتماد در بخش دولتی انجام داده و شواهد علمی را جمع آوری کرد که چطور 
می توان سطح رضایت از خدمات دولتی را از طریق اعتماد به دولت افزایش داد. بین این 
دو ارتباط مستقیمی وجود دارد و جایی که اعتماد به دولت بیشتر باشد، سطح رضایت 

نسبت به خدمات هم بیشتر است.
دسترنج ادامه داد: اما چرا در جایی مانند سوئد که به بلوغ در دولت الکترونیکی رسیده، 
ــان می دهد که آنها نتوانستند نیازهای  ــطح اعتماد روبه کاهش است؟ این نش این س
روبه رشد شهروندان را پاسخ دهند، زیرا با توجه به پیشرفت و توسعه فناوری و افزایش 
سطح توقعات بشر، اینکه تنها خدمات را در خانه دریافت کنیم کافی نیست. این موضوع 
منجر به ابتکاراتی در دولت دیجیتال شد. انتظارات اجتماعی در حال تحول شهروندان، 
دولت ها را ملزم می کند که رویکردهای حاکمیتی خود را بازبینی و قابلیت های خود را 

برای ایجاد ارزش عمومی متحول کنند.
وی خاطرنشان کرد: در ادامه OECD در بحث اعتماد به بخش دولتی، چارچوبی ایجاد 
کردند و مولفه هایی در نظر گرفتند که مبنایی برای دولت دیجیتال شد. از جمله اینکه 
دولت باید عدم قطعیت را در حوزه های سیاسی و اجتماعی کاهش دهد؛ پاسخگویی 

به گفته مدیر گروه خدمات و محتوای الکترونیکی پژوهشکده فناوری اطالعات، بین سطح رضایت از خدمات دولتی و اعتماد به دولت رابطه مستقیمی وجود دارد 
و جایی که اعتماد به دولت بیشتر باشد، سطح رضایت نسبت به خدمات هم بیشتر است.

ــهروندان از سرویس ها باید به موقع و  در خدمات عمومی معنا پیدا می کند و تجربه ش
ــارکت بیشتر شهروندان  ــد؛ دولت باز و داده های باز که موجب مش باکیفیت و کارا باش
ــی آزاد به اطالعات است؛ قانون گذاری بهتر برای تطابق با قانون، بحث  و حق دسترس
یکپارچگی و اینکه بخش دولتی باید به صورت یکپارچه عمل کند، سیاست گذاری که 
دارای دربرگیری باشد، اینها همه مبنایی شد برای اقداماتی که برای دولت الکترونیکی 

پیگیری می شود.
مدیر گروه خدمات و محتوای الکترونیکی پژوهشکده فناوری اطالعات اظهار کرد: اینکه 
دولت ها چطور سرویس ها را طراحی می کنند، رابطه آنها را با شهروندان و کسب وکارها 
می سازد؛ با آن اقداماتی که در طراحی سرویس ها در نظر گرفته می شود، دولت الکترونیک 
سعی می کند این رابطه را بهبود بخشد، با رویکردی که کل خدمات را به صورت هوشمند 
ارائه دهد، یکپارچگی خدمات ایجاد شود و خدمات شخصی سازی شده باشد؛ در نهایت 
می تواند روی نیاز شهروندان، محافظت از حقوق شهروندان و فرآیندهای دولتی شفاف 

کار کرد و اعتماد و مشروعیت بیشتری فراهم  آورد.
دسترنج افزود: دولت الکترونیکی به دولت ها کمک می کند که بهتر شوند. تبادل داده ها 
ــمت مدیریت بدون کاغذ، تبادل سریع اطالعات، کاهش  ــازمان ها، حرکت به س در س
ــود. اما در دولت  ــفافیت در دولت الکترونیکی پیگیری می ش هزینه های مدیریتی و ش
دیجیتال استفاده از فرصت های فناوری اطالعات به عنوان بخش یکپارچه ای در مدیریت 
سرویس برای ایجاد ارزش عمومی برای مردم است. در جایی که هم بخش دولتی و هم 
بخش خصوصی و مردم و کسب وکارها حضور دارند و سرویس نهایی ایجاد می شود، برای 
اینکه ایجاد اکوسیستم دیجیتالی و مشارکت سیستمی با استفاده راهبردی از فناوری 
اطالعات، ایجاد دولت باز، مشارکت شهروندان در طراحی سرویس و تغییر ذهنیت ها تا 

امکان طراحی و سیاست گذاری در کل چرخه مدیریت سرویس فراهم شود.

  دیجیتالی کردن دولت، صرفا الکترونیکی کردن خدمات فیزیکی نیست
در این نشست همچنین حامد منکرسی -معاون سیاست گذاری و اعتبارسنجی فناوری 
اطالعات- با بیان اینکه تا کنون در زمینه دستیابی به دولت الکترونیکی، اقدامات مختلفی 
در دستگاه های مختلف صورت گرفته است، گفت: این اقدامات در سازمان های مختلف 
ــتگاه های دولتی و قوای مختلف  صورت گرفته و با این حال ایجاد هماهنگی بین دس

به مراتب سخت تر از هماهنگی بین بخش های داخلی دولت است. 
وی ادامه داد: یکی از موانع اصلی در این رویکرد، فرهنگ سنتی  است که هنوز با وجود 
پیشرفت فناوری و تغییر رویکردها در فرهنگ ما حاکم است. نگاه بسیاری از مدیران 
ــدن دولت، فقط الکترونیکی کردن فرآیندهایی است که در  دولتی ما به دیجیتالی ش
ــته به صورت فیزیکی انجام می شده است اما برای داشتن دولت دیجیتال، محور  گذش

نگاه بسیاری از مدیران دولتی ما به دیجیتالی شدن 
دولت، فقط الکترونیکی کردن فرآیندهایی است که 
در گذشته به صورت فیزیکی انجام می شده است اما 
برای داشتن دولت دیجیتال، محور اصلی شکل گیری 
فرآیندهای دیجیتال��ی باید از ابتدا برپایه دیجیتالی 

بودن ارائه شود.
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اصلی شکل گیری فرآیندهای دیجیتالی باید از ابتدا برپایه دیجیتالی بودن ارائه شود. ما 
هر وقت می خواهیم از میزان بلوغ یک سازمان حرف بزنیم، تا زمانی که فرآیندها اصالح 

نشده و به صورت صحیح پیاده سازی نشود، نمی توانیم آن را پیاده کنیم.
ــنجی فناوری اطالعات خاطرنشان کرد: در گذشته  ــت گذاری و اعتبارس معاون سیاس
تالش هایی انجام و آزمایشگاه های معماری سازمانی در حوزه سازمان فناوری تشکیل 
شده است، در همان ابتدا نیز تحرکاتی شکل گرفت اما ادامه پیدا نکرد. یکی از مسیرهایی 
ــطه آن به تغییر فرهنگ سازمان ها کمک کرد تقویت آزمایشگاه ها  که می توان به واس
ــیر دیجیتالی شدن  ــازمانی است که می تواند مس ــی فرآیندهای س همراه با مهندس
ــازمان فناوری اطالعات نیز در این بخش از آزمایشگاه ها  دستگاه ها را تسهیل کند. س

حمایت خواهند کرد.  
ــازی  ــاده ای که مغفول مانده، استانداردس ــی اظهار کرد: یکی از موضوعات س منکرس
ــت و اینکه داده ها، مجددا نیاز به تحلیل دارند. باید پلتفرمی داشته باشیم و  داده هاس
ــند که داده های خود را در اختیار قرار دهند، بسیاری از  سازمان ها بستری داشته باش
سازمان هایی که قصد ارائه داده ها دارند از ما می پرسند ساختار آن ها باید به چه شکل 
باشد تا در دسته استاندارد قرار بگیرد؟ در طرحی که در سازمان فناوری وجود دارد این 

مساله را در دستور کار قرار دادیم.
وی ادامه داد: نمی توان از دولت انتظار داشت به عنوان اپراتور عمل کند، اپراتوری وظیفه 
کسب وکارها و بخش خصوصی است. برای ارائه داده ها به کسب و کارها و ایجاد خدمات 
جدید، دو اپراتور فعالیت خود را آغاز می کنند که وظیفه آن ها ایجاد و ارائه پلتفرم متن 
باز است تا بتوانند به واسطه آن بخشی از APIها و داده هایی که از سوی دستگاه ها ارائه 
ــود را به صورت رایگان و برخی را با تعرفه در اختیار کسب وکارها قرار بدهد. گام  می ش
دیگری که در ارتقا و توسعه دولت الکترونیک برداشته شده، در کارگروه تعامل پذیری 
ــود که مصوباتی را دارد که دستگاه های دولتی را مجاب می کند تا بدانند  دنبال می ش
به تنهایی مالک داده های مردم نیستند و باید داده ها و اطالعات شان را برای خدمت رسانی 

به مردم در اختیار سایر دستگاه ها قرار بدهند.
 سرویس خدمات دولت به مردم به صورت هوشمند آغاز به کار کرده است

در ادامه احسان کشتکار -عضو هیات عامل سازمان فناوری اطالعات- نیز درباره دیدگاه 
سازمان فناوری اطالعات درباره پنجره واحد، بیان کرد: پنجره واحد دو دسته مخاطب 
 ،G2B ــردم می دهد و دیگری ــت، یعنی خدماتی که دولت به م دارد، یکی G2C اس
یعنی خدماتی که دولت به بنگاه ها و کسب وکارها می دهد. برای نمونه، موضوع رایانه ها 
ــامانه ای در پنجره خدمات دولت به مردم انجام  و اعتراض به دهک بندی ها از طریق س
می شود، یا بحث سامانه ایران من و کرونا که تعدد دستگاه ها از یک پنجره واحد استفاده 
ــرویس خدمات دولت به مردم به صورت هوشمند آغاز به کار کرده و  کردند. اکنون س

بسیاری از دستگاه ها به آن پیوسته اند و امیدواریم تا قبل از پایان تابستان این سرویس 
به شکل کامل در اختیار مردم قرار بگیرد.

وی ادامه داد: این اقدامات بهتر است به اپراتورهای خصوصی  سپرده شود تا مردم از یک 
اپلیکیشن واحد این خدمات را دریافت کنند، زیرا کسب وکارها بهتر از دولت می توانند 
سرویس دهی کنند؛ از جمله احراز هویت آنالین که به خصوصی سپرده شده و به خوبی 
این کار را انجام می دهند. دیدگاه ما در سازمان فناوری چنین نگاه است که همه خدمات 
دولت را به پنجره واحد بیاوریم که باعث می شود سردرگمی مردم و کسب وکارها کم 

شده و در یک بازه پنج ساله می تواند منجربه خلق ارزش های جدید شود.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطالعات خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت آمادگی 
دیجیتال باالیی که کشور دارد، در یک مقطع تاریخی هستیم و اگر بتوانیم همه ارکان 
ــیاری از عقب ماندگی ها  را برای پنجره واحد دولت و مردم همراه کنیم، می توانیم بس
ــت  را جبران کنیم، در غیر این صورت فرصت بهره مندی از منافع تکنولوژی را از دس
ــتگاه ها با وجود انواع قوانین، رقابت زیادی در تملک داده  خواهیم داد. همین حاال دس
ــد و این روند باید اصالح شود، دستگاه های  ــان باش دارند و اینکه داده ها پیش خودش
مختلف مقید هستند وظایف خود را انجام دهند و کسب وکارهای خصوصی باید بتوانند 

اطالعات را تجمیع کنند. 

اگ��ر بتوانیم هم��ه ارکان را 
برای پنج��ره واح��د دولت و 
مردم همراه کنیم، می توانیم 
بس��یاری از عقب ماندگی ه��ا 
را جبران کنی��م، در غیر این 
صورت فرصت بهره مندی از 
منافع تکنولوژی را از دست 

خواهیم داد. 
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در مراسمی با حضور رییس جمهور؛ 
تندیس طالیی  »روز ملی صنعت و معدن « به صنایع ارتباطی آوا رسید 

همراه با
بخش 

خصوصی

شرکت صنایع ارتباطی آوا )سهامی عام( به عنوان »صنعت برق و الکترونیک برتر سال 
1401« شناخته شد.

به گزارش روابط عمومی صنایع ارتباطی آوا ) سهامی عام( ، وزیر صنعت معدن و تجارت 
در مراسمی که با حضور رییس جمهور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزیر 
اقتصاد، رییس کمیسیون صنایع مجلس، رییس اتاق بازرگانی ایران و جمعی از مقامات 
دولتی در سالن اجالس کشورهای اسالمی برگزار شد، تندیس طالیی روز ملی صنعت 
ــرکت صنایع ارتباطی آوا اهداء  و معدن را به دکتر داوود  ادیب، رییس هیات مدیره ش

نمود.

بر پایه معیارهای کارگروه انتخاب برگزیدگان ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن ، 
این شرکت  فناور و دانش بنیان که ماه گذشته نیز به عنوان کارافرین برتر استان تهران 
انتخاب شده بود، عناوین »رتبه های یک شورای عالی انفورماتیک ، برگزیده جشنواره 
ــنواره ملی فاوا وزارت  ــیخ بهایی ، چند دوره جش ــنواره ش بین المللی خوارزمی ، جش
ارتباطات ، برگزیده جشنواره علم تا عمل ، دریافت تندیس رعایت حقوق  مصرف کننده 
در چند سال متوالی ، واحد برتر از سوی وزارت کشور ، واحد تحقیق و توسعه برتر از 
ــوی وزارت صمت، واحد فناور برتر از سوی  ــوی وزارت کار ، واحد تولیدی برتر از س س
ــازمان جهانی مالکیت فکری و همچنین یونیدو،  وزارت علوم . دارنده مدال طالی س
برترین شرکت  دانش بنیان کشور ، برترین شرکت پارک های فن آوری آسیا  و مجری 

موفق طرح کالن ملی  NGN/IMS  معاونت علمی  و فناوری ریاست جمهوری« را در 
کارنامه خود  داشته است، در سال 1401 نیز به عنوان واحد برتر صنعت برق و الکترونیک 

برتر کشور شناخته شد و مورد تقدیر مسووالن قرار گرفت.
 

ش��رکت صنایع ارتباطی 
آوا، با بیش از 25  سال 
برخ��ورداری  و  تجرب��ه 
دان��ش  و  مه��ارت  از 
متخصص،  کارشناس��ان 
یک��ی از صنای��ع فن��اور 
در  پیش��گام  و  کش��ور 
زمینه فناوری های نوین 

مخابراتی می باشد.
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رسمایه گذاری های قابل توجه و  بلندمدت در بخش تحقیق و توسعه

همراه با
بخش 

خصوصی

در مراسم روز ملی صنعت که 11 تیرماه، با حضور رییس جمهور برگزار شد، این تندیس 
طالیی به دلیل تولید و تجاری سازی  محصوالت سوئیچینگ NGN/IMS به شرکت 

آوا تعلق گرفت.

ــرکت صنایع ارتباطی آوا، با بیش از 25  سال تجربه و برخورداری از  ــت، ش گفتنی اس
مهارت و دانش کارشناسان متخصص، یکی از صنایع فناور کشور و پیشگام در زمینه 
فناوری های نوین مخابراتی می باشد. این شرکت از سال 13۹7، طراحی و تولید مراکز 
 NGN تلفن نسل جدید مبتنی بر شبکه را براساس جدیدترین فناوری مخابراتی جهان

و IMS آغاز نمود.

ــتای اهداف خود و متناسب با دانش روز دنیا، ضمن استقرار  ــرکت فناور در راس این ش
ــای مختلف از جمله   ــن، موفق به اخذ تاییدیه ه ــتم های مدیریت کیفیت نوی سیس
»آزمایشگاه های مرجع کشور« و »سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور« و 

ده ها تاییدیه و لوح و افتخار ملی و بین المللی شده است.

دکتر غالمعلی حسنی صدر، مدیرعامل شرکت  آوا گفت : نام گذاری سال های اخیر عمدتاً 
ــان از این دارد که عرصه اقتصادی  ــوی مقام معظم رهبری، نش با مفاهیم اقتصادی از س
ضرورت و اولویت اصلی کشور است. کشور عزیزمان برای هدایت تحوالت منطقه و حفظ 
ــی و اقتصادی  در کنار اقتدار امنیتی نیازمند اقتدار  موقعیت خود در موازنه های سیاس
ــت و حاکمیت به درستی متوجه این موضوع  شده است که این امر جز با  اقتصادی اس

حمایت شرکت های فن آور محقق نخواهد شد.
حسنی صدر در تشریح فعالیت های اخیر صنایع ارتباطی آوا، بیان نمود: شرکت  آوا در 
طول 20 سال گذشته، سرمایه گذاری های بلندمدتی را در بخش تحقیق و توسعه انجام 
ــتمر را در همه ابعاد  داده و از آغاز فعالیت خود تا کنون تالش کرده تا چرخه بهبود مس
فعالیت خود پیگیری کند و در بخش های گوناگون به ویژه مباحث مدیریت دانش و ارتقای 
کیفی و کمی فعالیت های تحقیق و توسعه خود سرمایه گذاری های قابل توجه و بلندمدتی 

را انجام داده و محصوالت خود را بر اساس فناوری روز دنیا طراحی و تولید نماید.

وی درباره »نسل جدید سوئیچ های مخابراتی با رویکرد NGN /IMS « این گونه توضیح 
داد : شرکت صنایع ارتباطی آوا )سهامی عام( به عنوان یک شرکت دانش بنیان،  با بیش 
از بیست سال تجربه و برخورداری از مهارت و دانش کارشناسان متخصص، برگزیده رتبه 
ــنواره وزارت صمت در سال 1401، پیشگام در زمینه  اول صنعت برق و الکترونیک جش
فناوری های نوین مخابراتی بوده و از سال 137۹، طراحی و تولید مراکز تلفن نسل جدید 
ــاس جدیدترین فناوری مخابراتی جهان )NGN/IMS( آغاز   مبتنی بر شبکه را بر اس
نموده و در طول چند سال گذشته بیش از 10 میلیون پورت از تجهیزات تولیدی خود را 
در شبکه های پابلیک مخابراتی و همچنین شبکه های خصوصی نصب و راه اندازی نموده 
است که با تمامی سیستم ها و تجهیزات ACCESS شرکت های دیگر خارجی و داخلی 
که در صنعت مخابرات ایران بکار گرفته شده اند سازگار بوده و تمامی تست های ارتباطی با 
این سیستم ها را هم در الیه باالیی و هم به عنوان الیه دسترسی گذرانده و گواهینامه های 

سازگاری الزم را از مراجع ذیصالح دریافت نموده است.
مدیرعامل شرکت آوا ادامه داد: از لحاظ کیفیت در حال حاضر تجهیزات مخابراتی تولید داخلی 
از استانداردهای باالیی برخوردار است و حتی برخی از آن ها و از جمله محصوالت تولیدی این 
شرکت دارای پتانسیل نسخه  صادراتی خود نیز هستند. این شرکت در راستای تحقق این 
موضوع، ساز و کارهای الزم را نهادینه کرده و ضمن استقرار ایزوهای مختلف از جمله ۹001، 
ایزو 10002، ایزو 1066۸، دریافت استاندارد CE، دریافت تاییدیه های الزم از مراجع ذیصالح 
از جمله سازمان تنظیم مقررات رادیویی و اخذ رتبه یک شورای عالی انفورماتیک در شاخه 
شبکه داده و مخابرات و سایر رشته های مرتبط با حوزه فعالیت این شرکت ، در حال حاضر 
توانمندی تولید سافت سویچ در ظرفیت چند میلیون شماره را به صورت vIMS داشته و در 
صورت حمایت نهادهای حاکمیتی  و اپراتورهای بزرگ کشور به راحتی می تواند خودکفایی 

قابل توجهی را در  چه حوزه ثابت و چه در حوزه سیار به ارمغان بیاورد.
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دانش
 بنیان ها

بازدید مدیرعامل ایرانسل از خط تولید محصوالت رشکت دانش بنیان اتصال صنعت میانه

شرکت دانش بنیان اتصال صنعت میانه )ESM( که به دلیل تولیدات دانش بنیان و کاربردی خود همواره مورد توجه شرکت ها و مجموعه های مختلفی در حوزه 
ICT و IT  بوده است، این بار در بازدید مدیرعامل ایرانسل، محصوالت جدید خود را به نمایش گذاشت.

دکتر بیژن عباسی آرند، مدیرعامل شرکت ایرانسل، با حضور در مرکز تحقیق و توسعه 
شرکت اتصال صنعت میانه در پارک فناوری اطالعات و ارتباطات )فاوا(، از خط تولید 

محصوالت این شرکت دانش بنیان بازدید کرد.

مدیرعامل شرکت ایرانسل  پیرامون این بازدید گفت: حمایت از تولید داخلی، یکی از 
سیاست هایی است که ایرانسل طی سال های اخیر، به طور جدی دنبال کرده و محصوالت 
و خدمات مورد نیاز خود را، حتی المقدور از شرکت های فعال داخلی تأمین کرده است.

ــرکت اتصال صنعت میانه است که از سال 13۹۸، با امضای  ــرکت ها، ش یکی از این ش
ــل از این شرکت در خصوص تأمین مودم های اینترنت  یک تفاهم نامه، حمایت ایرانس

پرسرعت، آغاز شده است.

ــرکت  ــل جدید مودم داخلی در این ش به همراه تعدادی از همکارانم، از خط تولید نس
بازدید و روند توسعه و گسترش فعالیت های آن را بررسی کردم.

ــراه و ثابت، مودم 5G و نیز ماژول های مختلف در حوزۀ  ــودم combo اینترنت هم م
کنتورهای هوشمند آب و برق، از جمله مهمترین محصوالتی است که در این مجموعه، 
یا به مرحلۀ عرضۀ تجاری رسیده و یا در حال طی کردن مراحل آماده سازی برای عرضه 

به بازار است.

زهرا طاهــری
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دانش
 بنیان ها

همچنین با توجه به سیاست دولت محترم مبنی بر توسعه خدمت »فیبرنوری به منازل 
)FTTH(« به این شرکت پیشنهاد کردم که در خصوص طراحی و تولید ماژول های 

مرتبط با این راهکار نیز، وارد عمل شوند.

خوشحالم که حمایت های ایرانسل از این مجموعه و شرکت های مشابه، به نتیجه رسیده 
ــته اند در شرایط تحریم ظالمانه، نیاز کشور در حوزه  و فرزندان این آب و خاک، توانس

ارتباطات و فناوری اطالعات را برآورده کنند.

بررسی عمق تولید مودم های شرکت دانش بنیان اتصال صنعت میانه
دکتر بیژن عباسی آرند، مدیرعامل ایرانسل در حاشیه  این بازدید در گفت وگو با خبرنگار 
ما پیرامون همکاری این اپراتور با شرکت دانش بنیان اتصال صنعت میانه، گفت: شرکت 
 FD اتصال صنعت میانه یکی از تامین کنندگان خوب ما در تولید و تامین مودم های

و TD است.

ــرکت اتصال صنعت میانه بازدید کردیم و خوشبختانه  وی، ادامه داد: از خط تولید ش
محصوالت شان متنوع تر و به لحاظ کیفیت بهتر از گذشته شده است، مخصوصا با خط 

تولید جدیدی که راه اندازی شده، این کیفیت باالتر رفته است.

ــرد: در این بازدید یک محصول جدید که مودم ترکیبی  ــل، اظهار ک مدیرعامل ایرانس
TD-FD است معرفی شد و خوشبختانه متناسب با شبکه اپراتورهای داخلی مخصوصا 
ــت و با به کار گیری چیپست های جدید و به روز، کیفیت و  ــل طراحی شده اس ایرانس
سرعت بهتری را در اختیار کاربر قرار خواهد داد و امیدواریم به زودی وارد خط تولید 

انبوه شود و بتوانیم در شبکه ایرانسل استفاده کنیم.
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همراه با 
اپراتورها

بررسی نقش ایرانسل در تحقق آرمان های شهر هوشمند

رگوالتوری: کیفیت شبکه اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در مقایسه با سال گذشته بهبود یافته است

مدیرعامل ایرانسل: پهنای باند کم نشده، مصرف اینترنت باال رفته است

معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطالعات رگوالتوری اعالم کرد: وضعیت کیفیت شبکه 
اپراتورها }همراه اول و ایرانسل{ در مقایسه با سال گذشته بهتر شده است، اما برای بهبود 

کیفیت سرویس، توسعه شبکه از سوی اپراتورها الزامی است.
مجید حقی افزود: توسعه شبکه از این جهت الزامی است تا از ناپایداری که در ارائه خدمات 

وجود دارد، کاسته شود.وی با اشاره به اینکه وابستگی کیفیت سرویس به تغییرات مصرف 
ترافیک، نیاز به توسعه و ارتقای شبکه را ضروری می سازد، نصب و راه اندازی سایت های 
جدید باند 2300 مگاهرتز را گام مهمی در جهت رسیدن به پایداری شبکه دانست.معاون 
امور پستی ، ارتباطی و فناوری اطالعات رگوالتوری با اشاره به اینکه افزایش نسبی سرعت 
هر دو اپراتور )همراه اول و ایرانسل( در شهرهای بزرگی نظیر مشهد، اصفهان و شیراز در 
فروردین ماه ، حاصل تشکیل کارگروههای مختلف وزارت ارتباطات و اقدامات عملیاتی 
اپراتورها بوده، تاکید کرد: بر اساس گزارش دریافتی از سامانه های فنی اپراتورها، متوسط 
شاخص های کیفیت شبکه )QoS( بهتر شده است اما اقدامات توسعه شبکه باید با جدیت 
دنبال شود تا در صورت افزایش مصرف مردم و ترافیک شبکه، دوباره کیفیت ارائه سرویس 
کاهش نیابد.مجید حقی یکی از مهمترین عوامل کاهش کیفیت شبکه را استفاده غیرمجاز 
از دستگاههای تکرار کننده دانست که در برخی ساختمان ها مورد استفاده قرار می گیرد 
و باعث بروز اختالل و افت کیفیت شبکه در محیط اطراف ساختمان می شود.وی با اشاره 
به در پیش بودن ایام راهپیمایی اربعین و پیش بینی افزایش چشمگیر حجم مصرفی دیتا 
در مسیرهای حرکت زائرین حسینی از اپراتورها خواست تمهیدات الزم را برای پایداری 
شبکه در این رویداد بزرگ بیاندیشند.مجید حقی همچنین از انتشار گزارش وضعیت شبکه 

اپراتورها بر روی پورتال رگوالتوری خبر داد.

پنل تخصصی ارتباطات و فناوری اطالعات در قالب سومین نمایشگاه شهر هوشمند برگزار 
و غرفه ایرانسل در این نمایشگاه افتتاح شد.این پنل تخصصی، با حضور مهندس حسین 
مهویدی رئیس هیأت  مدیره و مدیرعامل مرکز گسترش فناوری اطالعات )مگفا( و مهندس 
محسن یوسف پور مدیرکل راهکارهای سازمانی ایرانسل، در خصوص تجهیزات زیرساخت 
و ارتباطات برگزار شد.مدیرکل راهکارهای سازمانی ایرانسل، در این پنل، طی سخنانی با 
موضوع »بررسی نقش ایرانسل به عنوان اپراتور پیشرو در تحقق آرمان های شهر هوشمند«، 
تأکید کرد: هوشمندسازی می تواند امکانات بسیار کارآمدی را در ساختار مدیریت جوامع 
ایجاد کند و راهکارهای شهر هوشمند، گسترۀ وسیعی از اقدامات را در بر می گیرد که برای 

انتخاب هر یک از آن ها، باید توانمندی ها و سرمایه های جامعۀ محلی را در نظر گرفت.
وی در ادامه، به تعریف مفهوم شهر هوشمند و بیان تفاوت های هوشمندسازی شهری، با 
اقدامات الزم برای ایجاد شهر پایدار  و شهر دیجیتال پرداخت و تفاوت شهر دیجیتال و شهر 

هوشمند را در چهار حیطۀ زمین، زیرساخت، شهروندان و مدیریت، قابل بررسی دانست.
یوسف پور همچنین انواع شهرهایی با محوریت عوامل فناوری را شامل شهر اطالعات، شهر 
دیجیتال، شهر مجازی، شهر هیبریدی و شهر فراگستر دانست و به توضیح ویژگی های هر 
یک از این شهرها پرداخت.وی در این پنل، همچنین در خصوص مسائل و چالش های 
پیش روی ایجاد شهرهای هوشمند، موانع شکل گیری شهرهای هوشمند، نقش عوامل 
ــمند، نقش ارتباطات از راه دور و  شبکه های  ــهرهای هوش ــکل گیری ش مختلف در ش

ــمند و نیز تفاوت شهر هوشمند پایدار با شهرهای  ــهرهای هوش فناوری اطالعات در ش
ــریح  ــخن پرداخت.مدیرعامل مگفا نیز در این پنل، ضمن تش فناوری محور، به ایراد س
برنامه های شرکت مگفا برای توسعۀ هوشمندسازی شهری، اظهار داشت: نادیده گرفتن 
ابعاد مختلف شهر هوشمند، موجب می شود شهرهای ما بدون برنامه ریزی دقیق رشد کنند 

و مشکالتی برای ساکنان شهرها به وجود بیاید.

مدیرعامل شرکت ایرانسل، گفت: پهنای باند کم نشده است، بلکه مصرف اینترنت باال 
رفته است و مردم در برخی ساعت ها که شبکه خلوت است همچون ظهر، سرعت خوبی 
را تجربه می کنند و در شب که شبکه خیلی شلوغ می شود سرعت اینترنت هم پایین 

می آید.
دکتر بیژن عباسی آرند، در گفت وگو با خبرنگار ما در پاسخ به این موضوع که »آیا کاهش 
ــرعت اینترنت می تواند ناشی از کاهش پهنای باند باشد؟« گفت: اینگونه نیست که  س
پهنای باند کم شده باشد، بلکه مصرف باال رفته است. از طرف دیگر باید تاکید کرد که 

اصوال بار اصلی ترافیک اینترنت باید بر روی شبکه  ثابت باشد و نه شبکه  همراه.
ــل، اظهار کرد: در کشور ما چون شبکه ثابت آنطور که توقع می رفت  مدیرعامل ایرانس
ــعه پیدا نکرده است، بار اصلی ترافیک بر روی شبکه  همراه رفته و توسعه  شبکه    توس
موبایل با توجه به افزایش شدید هزینه ها در چند سال اخیر، نتوانسته متناسب با توسعه 
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وزیر کشور در جریان نقش همراه اول در هوشمندسازی شبکه توزیع کاالهای اساسی قرار گرفت

تقاضا باشد و کرونا نیز این مشکل را تشدید کرده است.
ــان کرد: در حال حاضر شبکه ای داریم که ظرفیت و تقاضایی دارد و در  وی، خاطرنش
ــت که باعث می شود  ــاعاتی خاص این تقاضا بیش از ظرفیت موجود اس مواقعی و س

مشترکین در هنگام استفاده احساس کنند پهنای باند یا ترافیک کم شده است.
عباسی آرند، افزود: چیزی به عنوان کاهش پهنای باند به آن شکل وجود ندارد، پهنای 
ــده و به اپراتورها داده شده و اپراتورها نیز در سراسر کشور  باندی از خارج خریداری ش
توزیع می کنند و مردم در برخی ساعت ها که شبکه خلوت است همچون ظهر، سرعت 
خوبی را تجربه می کنند و در شب که شبکه خیلی شلوغ می شود سرعت اینترنت هم 

پایین می آید.

 مدیرعامل ایرانسل: اصالح تعرفه های ارتباطی باید متناسب با شرایط 
اقتصادی جامعه باشد

ــان حوزه ارتباطات بر این باورند که  ــل می گوید: همه متولی مدیرعامل اپراتور ایرانس
ــد و اگر افزایش درآمدی هم از محل  ــاری به مردم وارد کن اصالح تعرفه ها نباید فش
اصالح تعرفه ها حاصل شود باید صرف توسعه زیرساخت ها و تامین تجهیزات اپراتورها 

شود.
دکتر بیژن عباسی آرند، در گفت وگو با خبرنگار ما پیرامون تغییر تعرفه های اینترنت در 
سال جاری، گفت: قدم اولی که با همکاری وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات 
برداشته شد، بحثی بود که بسته های زیر کف قیمت که دو سال پیش باید حذف می شد، 

حذف شد و قدم بعدی تعریف تعرفه ها و بسته های جدید است.
ــت که اگر  ــان بر این اس وی، ادامه داد: همکاران در وزارت ارتباطات و دولت اعتقادش
بسته های جدید تعریف شوند و افزایش درآمدی رخ می دهد، باید در راستای توسعه 
ــد و ما هم در اپراتور همین اعتقاد را داریم؛ هم سهامداران و هم مجموعه  ــبکه باش ش

مدیریت اپراتورها بر این باورند زمانی که اصالح تعرفه انجام می دهیم، اگر اصالح درآمدی 
از این محل صورت گیرد باید صرف توسعه زیرساخت ها و تامین تجهیزات شود.

مدیرعامل ایرانسل، اظهار کرد: با وزارت ارتباطات در حال رایزنی هستیم که به مدلی 
برسیم که مورد توافق طرفین باشد و اپراتورها متعهد شوند که افزایش درآمد را حتما 
صرف توسعه شبکه، زیرساخت، نسل های جدید و نسل پنجم ارتباطی و توسعه پوشش 

در مناطقی که پوشش دهی ضعیف است یا وجود ندارد، کنند.
ــان کرد: از طرفی باید تعرفه ها کمی اصالح شود و متناسب با  ــی آرند، خاطرنش عباس
ــد. هم ما و هم دولت و سازمان تنظیم مقررات و وزارت  ــرایط اقتصادی جامعه باش ش
ارتباطات اعتقادمان بر این است که این اصالح تعرفه نباید فشار زیادی به مردم وارد کند 
و به همین دلیل با مدل ها و سناریوهای مختلفی در حال مذاکره هستیم و امیدواریم 

زودتر به نتیجه برسیم تا اصالح تعرفه صورت گیرد.

ــمندانه همراه اول در حوزه راهکارهای  ــور ضمن استقبال از اقدامات هوش وزیر کش
سازمانی، از نزدیک با سرویس های کیف پول همراه و شبکه هوشمند توزیع کاالهای 

اساسی کشور آشنا شد.
ــرکت ارتباطات سیار ایران، سومین نمایشگاه شهر  به گزارش اداره کل ارتباطات ش
ــگاه  ــمند ایران )Smart City Expo 2022( که همزمان با برگزاری نمایش هوش
ــهر نوآور« در مصلی امام خمینی)ره( تهران آغاز به کار کرد، در آیین افتتاحیه  »ش

میزبان احمد وحیدی وزیر کشور بود.

ــر در فضای  ــد از غرفه های حاض ــن رویداد و بازدی ــن افتتاحیه ای ــدی در آیی وحی
نمایشگاهی، به غرفه همراه اول آمد و از نزدیک با مفاهیم »هوشمندسازی« و »تحول 
ــتین و بزرگترین اپراتور تلفن  دیجیتال« که به صورت عملیاتی در پروژه های نخس

همراه کشور درآمده است، آشنا شد.
وزیر کشور ضمن آشنایی با ابتکارات و آخرین اقدامات فناورانه همراه اول در زمینه 
ــمند« و »اپراتوری انرژی«، نسبت به سرویس  ــهر هوشمند«، »گردشگری هوش »ش
ــن پروژه درباره  ــان داد و از مدیران اجرایی ای ــف پول همراه« عالقه مندی نش »کی
ــم اندازی که برای بسط خدمات آن در نظر گرفته  ــعه آینده و چش برنامه های توس
ــه راه اپراتور اول ارتباطی کشور در این  ــده است، پرس وجو کرد و در جریان نقش ش

زمینه قرار گرفت. 
وی همچنین در بخش دیگر به گفتگو با مسؤوالن همراه اول در زمینه »هوشمندسازی 
ــور پرداخت و درباره نحوه کار آن پرسید که  ــبکه توزیع کاالهای اساسی« در کش ش
مدیران اجرایی این پروژه اعالم کردند که »این طرح که به صورت آزمایشی در چند 
ــده به دنبال هوشمندسازی است تا به این طریق توزیع  ــتان کشور نیز اجرایی ش اس
کاالهای اساسی را عادالنه و نظام مند کند و دست دالالن و قاچاقچیان از این حوزه 

کوتاه شود.«
ــد انجام این کار افزودند: »با توجه به دغدغه  ــران اجرایی این پروژه درباره فرآین مدی
ــازی صنعت لجستیک کشور در همراه اول، در مرحله اجرای پایلوت این  هوشمندس
طرح ملی هستیم و برنامه جامعی که شامل کل زنجیره توزیع از لجستیک در بنادر 
و واردات کاالهای اساسی تا توزیع و تحویل به مصرف کننده نهایی است را پوشش 

خواهد داد که در این راستا با شرکت بازرگانی دولتی ایران وارد تعامل شدیم. 
شرکت ارتباطات سیار ایران به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور 
ــعار »لمس جهان دیجیتال« در فضایی به وسعت 200 مترمربع در این رویداد  با ش
کسب وکاری با محوریت ارائه »راهکارهای زیرساختی فناوری اطالعات و مخابرات«، 
ــمند مانند اپراتور انرژی«، »شبکه توزیع کاال« و  ــهر هوش »حوزه های مربوط به ش

»سالمت هوشمند« حضور یافته است.
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آغاز به کار دوره تابستانه کارآموزی همراه اول

همراه با 
اپراتورها

ــراه اول در دوره جدید از نفرات برگزیده دوره قبل  ــم افتتاحیه کارآموزی هم در مراس
تجلیل شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، آئین افتتاحیه دوره تابستانه 
کارآموزی همراه، با حضور حمید بهروزی قائم مقام مدیرعامل همراه اول، جعفر بلوک 
آذری معاون توسعه سازمان و سرمایه انسانی اپراتور اول، علی اکبر حکمتی کیا مدیر 
آکادمی همراه و همچنین منتخبان فرآیند جذب در دوره جدید کارآموزی همراه اول در 

ساختمان ستاره ونک برگزار شد.
بهروزی، قائم مقام همراه اول در این رویداد ضمن خیرمقدم به برگزیدگان با تاکید بر 
جایگاه همراه اول در اکوسیستم دیجیتال کشور و وظایف مهمی که در توسعه سرویس 
های دیجیتال بر عهده دارد، به تشریح نقش اپراتور اول تلفن همراه و اتفاقات بزرگی که 

در ساختار آن و شرکت های تابعه در حال انجام است، پرداخت.
ــرمایه گذاری های  وی در ادامه به ارائه آمار و ارقام در حوزه درآمد عملیاتی، میزان س
شرکت، سود ناخالص، تعداد مشترکان و موارد آماری دیگر پرداخت و با تاکید بر رویکرد 

ــعه  ــته، اظهار کرد: در این رویکرد تمرکز بر توس ــال گذش مدیریت همراه اول از دو س
ــازی، مجموعه همراه اول را  ــرویس های دیجیتال و اتکا بر توان داخلی و بومی س س

راهبری می کند.
ــانی و همچنین  قائم مقام مدیرعامل همراه اول همچنین به اهمیت مقوله نیروی انس
فرآیند توانمندسازی کارآموزان و در نهایت جذب نیروی نخبه و مستعد دانشگاهی نیز 

پرداخت.
ــرمایه انسانی همراه اول نیز با مرور  ــعه سازمان و س در ادامه بلوک آذری، معاون توس
ــاختار سازمانی، مأموریت، چشم انداز و ارزش های سازمانی اپراتور اول تلفن همراه  س

کشور به بیان پروژه های جدید این سازمان پرداخت.
ــتجوگر ذره بین، روبیکا و شاد نیز داشت و به  ــاره ای به پروژه های موتور جس وی اش
اهمیت این پروژه ها و ارزش آفرینی که برای کشور داشته اند، پرداخت و در پایان نیز 
بزرگترین شرکت های گروه همراه اول نظیر نقش اول کیفیت )ناک(، همراه کسب و کار 

هوشمند )ایبیکام( و حرکت اول را معرفی کرد.
ــیدمحمد میرکاظمیان، مدیر واحد کارآموزی آکادمی همراه نیز در این مراسم طی  س
سخنانی آمارهایی از دوره های گذشته، این دوره و تشریح فرآیندهای اجرایی کارآموزی 
ــه دوره گذشته کارآموزی، جمعا 170 موقعیت کارآموزی در  ارائه کرد.وی گفت: در س
خانواده همراه اول به تربیت و مهارت افزایی کارآموزان مبادرت ورزیدند. در دوره فعلی 

آکادمی همراه نیز 60 کارآموز به صورت نهایی وارد فرآیند عملیاتی شده اند.
میرکاظمیان خاطرنشان کرد: این افراد از میان حدود 7.000 درخواست شغلی پس از 
آزمون اینترنتی، بررسی رزومه و مصاحبه تخصصی برگزیده شده اند و فرآیند کارآموزی 

برگزیدگان از امروز به صورت رسمی به مدت چهارماه آغاز می شود.
ــته حدود 50 درصد افراد به طور  ــاس آمار، در دوره های گذش ــد: براس وی یادآور ش
متوسط پس از پایان دوره کارآموزی جذب خانواده همراه اول شده اند. فرآیند یکپارچه 
ــازمانی آکادمی همراه نیز که در قالب سه فاز اجرا می شود، شامل چهار  کارآموزی س
مرحله شناسایی، ارزیابی، آموزش و اجتماعی پذیری است که فاز نخست به »آموزش«، 
ــه »تفویض و بهره برداری«  ــوم نیز ب ــاز دوم به »نظارت حین انجام وظیفه« و فاز س ف

می پردازد.

توسعه فراگیر 5G در ایران با رونمایی از 4۶0 سایت جدید نسل پنجم
ایرانسل از پروژه بزرگ توسعه فراگیر نسل پنج تلفن همراه، با نصب 460 سایت جدید 

5G در سراسر کشور، رونمایی کرد.
ــل، که در روز اول مرداد 13۹۹، موفق شده بود نخستین سایت تجاری 5G را  ایرانس
در ایران راه اندازی کند و هم اکنون، رکورددار تعداد سایت نسل پنجم و سرعت اینترنت 
همراه در ایران است، در ادامه این پیشتازی، پروژه توسعه فراگیر نسل پنج در ایران را با 
نصب 460 سایت جدید 5G در سراسر کشور، آغاز کرده است. طی روزهای اخیر، ۹2 
مورد از این 460 سایت، در استان های مختلف کشور، نصب شده و نصب سایر سایت ها 

نیز، با سرعت ادامه دارد.
ــل که طی سال های 13۹۹ و  ــاس، عالوه بر ۹ سایت نسل پنج قبلی ایرانس بر این اس
1400 به بهره برداری رسیده بود، طی پروژه توسعه فراگیر 5G در کشور، تاکنون ۹2 
سایت جدید در سراسر ایران راه اندازی شده که در استان تهران 33 سایت نسل پنج، 
خوزستان 1۹ سایت، البرز 10 سایت، فارس ۸ سایت، آذربایجان شرقی 4 سایت، گیالن 
4 سایت، خراسان رضوی 3 سایت، سیستان و بلوچستان 3 سایت، مازندران 3 سایت، 
هرمزگان 3 سایت، آذربایجان غربی یک سایت و گلستان یک سایت 5G  ایرانسل نصب 
و اجرا شده و فعالیت ها برای راه اندازی بقیه سایت های نسل پنج ایرانسل در 12 استان 
فوق و نیز در 1۹ استان باقی مانده از مجموع 460 سایت برنامه ریزی شده، به سرعت 

در حال انجام است.
این سایت ها هم اکنون، در حال آغاز فعالیت خود، به صورت حداقلی و در برخی نقاط در 
قالب Hotspot هستند و خدمت رسانی رسمی آنها به مشترکان ایرانسل، به زودی و با 
صدور مجوز فرکانس از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی )رگوالتوری(، 

آغاز خواهد شد.
ایرانسل همچنین بهره برداری از فناوری »موج میلیمتری« را در توسعه شبکه نسل پنج، 
ــتفاده از این فناوری، امکان پوشش شبکه در مراکز  ــت که با اس در برنامه قرار داده اس

اداری، تجاری و فضاهای بسته، با سرعت باالتر از قبل، فراهم خواهد شد.
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نسخه ویژه تلگرام خارج از دسترس برای شماره های ایران

اخیرا تلگرام نسخه »اشتراک ویژه« خود را ارائه کرده است که قابلیت های بیشتری در 
اختیار کاربران قرار می دهد و محدودیت های نسخه رایگان را کاهش می دهد، اما نکته 
این است که کاربران ایرانی امکان استفاده از این نسخه را ندارند؛ به عبارت دیگر، این 
قابلیت بر روی شماره های ایران قابل فعال سازی نیست و کاربران ایرانی تلگرام حتی با 
تغییر »آی پی« و سرویس های پرداخت بین المللی هم نمی توانند از این سرویس تازه 

استفاده کنند.
به گزارش ایندیپندنت، به تازگی تلگرام نسخه »اشتراک ویژه« خود را ارائه کرده است 
که قابلیت های بیشتری در اختیار کاربران قرار می دهد و محدودیت های نسخه رایگان 
ــتفاده از  ــت که کاربران ایرانی امکان اس را کاهش می دهد، اما نکته قابل توجه این اس
نسخه ویژه را ندارند و حتی گزینه »telegram premium« هم برای آن ها نمایش 
داده نمی شود. به عبارت دیگر، این قابلیت بر روی شماره های ایران نمی تواند فعال سازی 
شود و کاربران ایرانی تلگرام حتی با استفاده از ابزارهای تغییر »آی پی« و سرویس های 

پرداخت بین المللی هم نمی توانند از این سرویس تازه استفاده کنند.
  نسخه ویژه تلگرام چه امکاناتی دارد؟

کاربران با خرید اشتراک ویژه می توانند فایل هایی با حجم چهار گیگابایت روی فضای 
ــخه رایگان، این حجم  ــتراک بگذارند. در نس ــری بارگذاری کنند و با دیگران به اش اب
)بارگذاری شدنی در فضای ابری( به دو گیگابایت هر فایل محدود است. این امکان نیز 
فراهم شده است که کاربران بدون اشتراک ویژه هم بتوانند از محتوایی که افراد دارای 

اشتراک ویژه بارگذاری کرده اند، استفاده کنند.
همچنین، کاربران اشتراک ویژه می توانند محتوا و فایل ها را با بیشترین سرعت ممکن 
بارگذاری کنند و با حداکثر سرعتی که اینترنت آن ها پشتیبانی می کند، به فایل های 
بارگذاری شده در فضای ابری خود دسترسی داشته باشند. محدودیت های اضافه کردن 
حساب کاربری، پیوستن به کانال، و ساختن پوشه نیز برای کاربران اشتراک ویژه کمتر 
شده است. در اشتراک ویژه می توان به هزار کانال پیوست، درحالی که کاربران نسخه  

رایگان می توانند حداکثر در  500 کانال عضو شوند.
ــاب کاربری وجود دارد که در نسخه  ــخه های رایگان محدودیت ایجاد سه حس در نس
ــخه اشتراکی  ــت. در نس ــده اس ــاب چهارم نیز فراهم ش ویژه امکان اضافه کردن حس
ــب مورد  ــنجاق کنند، و 10 برچس کاربران می توانند 10 گفت  وگو از صفحه  اصلی س
عالقه خود را ذخیره کنند. کاربران نسخه ویژه تلگرام می توانند شرح حال طوالنی تری 
ــند و در آن »پیوند« هم قرار دهند. محدودیت توضیحات یادداشت ها و  از خود بنویس
محتوای چندرسانه ای در نسخه اشتراکی کمتر شده است، و کاربران می توانند از حروف 
و نشانه های بیشتری استفاده کنند و توضیحات طوالنی تر در محتواهای خود بنویسند. 
از این گذشته، کاربران اشتراک ویژه می توانند حداکثر 20 لینک »t.me« برای کانال ها 

و گروه های خود رزرو کنند.

قابلیت تبدیل پیام صوتی به متن را می توان از جالب ترین ویژگی های نسخه ویژه تلگرام 
دانست. با استفاده از این ویژگی، افراد می توانند در مکان هایی که از امکان گوش دادن 
ــتند، صوت را به متن تبدیل کنند و سپس به پیام پاسخ دهند.  به صدا برخوردار نیس
همچنین، کاربران می توانند به عملکرد قابلیت تبدیل گفتار به متن امتیاز دهند تا در 
گذر زمان بهبود یابد. هنوز اطالعات دقیقی از زبان های پشتیبانی شده این قابلیت در 
دست نیست. در مورد برچسب ها و واکنش ها هم تلگرام تمهیدات ویژه ای برای کاربران 
در نظر گرفته است. قابلیت پخش انیمیشن های تمام صفحه به تعدادی از برچسب ها 

اضافه شده است که جذابیت های بصری دوچندانی به آن ها می بخشد.
در مورد »تصویر پروفایل« نیز امکانات بیشتری در اختیار کاربران اشتراک ویژه قرار داده 
شده است. عکس  پروفایل متحرک، یکی از این ویژگی ها است. با استفاده از این قابلیت، 
تصویر متحرکی از فرد برای کاربران دیگر در همه  قسمت های برنامک )از جمله داخل 
گفت وگو و در صفحه  فهرست گفت وگوها( نمایش داده خواهد شد. همچنین، کاربران 
اشتراک ویژه می توانند »نگاره« تلگرام را در صفحه اصلی دستگاه تغییر دهند و نگاره 

دیگری با سلیقه خودشان انتخاب کنند.
ــیاری از موارد یک سرویس پیشرو و بی پروا بوده است. این نخستین بار  تلگرام در بس
است که یک پیام رسان با چند صد  میلیون کاربر، سرویس ویژه غیررایگان ارائه می دهد. 
برنامک های »سیگنال«، »واتس اپ«، و پیام رسان فیسبوک که از رقیبان اصلی تلگرام به 
شمار می روند، همه ویژگی های سرویس خود را رایگان ارائه می د هند و شاید این تصمیم 

تلگرام به تغییر رویه سرویس های دیگر نیز بینجامد.
اگرچه تلگرام در سرویس اشتراک ویژه، قابلیت هایی کم نظیر و کارآمد به کاربران ارائه 
می دهد، هزینه اشتراک آن در برخی کشورها بیشتر از حدس و گمان ها بوده است و 
ممکن است این تعیین قیمت، باعث کاهش استقبال از این سرویس در برخی کشورها 
شود. قیمت اشتراک ویژه تلگرام برای استفاده در تلفن های اندروید در امریکا پنج دالر، 
در هند 46۹ روپیه )معادل حدود شش دالر( و در ترکیه  ۹4 لیر )معادل حدود پنج و 
نیم دالر( است. این در حالی است که در ترکیه هزینه اشتراک ماهیانه یوتیوب 17 لیر، 

و هزینه اشتراک ماهیانه »طرح پایه« نتفلیکس 3۸ لیر است.
نکته قابل توجه این است که تلگرام قیمت گذاری های متفاوت برای سیستم عامل های 
مختلف انجام داده است، مثال در ترکیه هزینه اشتراک یک ماهه برای نسخه ویندوز 14 
لیر و در نسخه اندروید ۹4 لیر است، در حالی که پس از خرید اشتراک می توان از آن در 
تمام سیستم عامل ها استفاده کرد. مشخص نیست که این اتفاق یک خطای اجرایی بوده 
است یا یک سیاست گذاری فروش، زیرا  تعداد کاربران اندروید بیشتر از ویندوز است و 
ممکن است بسیاری از افراد از این موضوع اطالع نداشته باشند که می توان اشتراک را با 

قیمت ارزانتر در ویندوز خریداری کرد و در اندروید هم از آن استفاده کرد.
  آیا تلگرام کامال ایمن و قابل  اعتماد است؟

تلگرام حتی در سرویس های رایگان خود ویژگی هایی را به کاربران ارائه می دهد که در 
پیام رسان های دیگر یافت نمی شود. اما وقتی سخن از میزان امنیت و حریم خصوصی به 
میان آید، ابهام هایی در فعالیت تلگرام دیده می شود. اگرچه بنیان گذار تلگرام، واتس اپ 
را ناامن خوانده و استفاده از آن را خطرناک توصیف کرده بود، باید توجه کرد که تلگرام 
ــت و فقط در گفت وگوهای مخفی  نیز امنیت حداکثری برای کاربران فراهم نکرده اس
ــری ارائه می کند و در حالت پیش فرض، پیام ها از آن سطح امنیتی  رمزگذاری سرتاس
بهره نمی برند. این بدان معنا است که در حالت عمومی، اطالعات فقط بین دستگاه کاربر 
و سرورهای تلگرام رمزگذاری می شوند و در سرور رمزگذاری نمی شوند و اگر آن سرورها 

هک شود، دسترسی به اطالعات کاربران امکان پذیر است.
ــند حریم خصوصی تلگرام به چشم  ــلب مسئولیت زیادی در س همچنین، موارد س
ــت. برای نمونه،  می خورد که در یک برنامه متمرکز بر حریم خصوصی، معمول نیس
این شرکت آدرس آی پی، اطالعات دستگاه، و تغییرات نام کاربری را ثبت و تا 12 ماه 
ذخیره می کند، و براساس سند حریم خصوصی تلگرام، در صورت درخواست قانونی 
ــئوالن تلگرام می توانند این اطالعات را در اختیار آن ها  مقام های دولتی-امنیتی، مس

قرار دهند.



14
01 

ماه
ر   

ــ
/ تی

 8
ه 2

مار
ش

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

36

بـازار

بانک ها، کارگزاری ها و شرکت ها از مشتریان سرویس تلفن Toll free آسیاتک هستند

ــرویس تلفن Toll free که به  ــب وکار شرکت آسیاتک می گوید: در س معاون کس
ــبد راهکارهای آسیاتک اضافه شده است، تماس گیرنده هیچ هزینه ای  تازگی به س
برای تماس با سازمان نمی پردازد و هزینه تماس بر عهده شرکت دارنده این شماره 
است. در ایران، آسیاتک تنها شرکتی است که با شماره رند ۹000 و بدون نیاز به کد، 

این سرویس را ارائه می کند.
ــب وکار شرکت آسیاتک در گفت وگو با خبرنگار ما پیرامون  محمد بابایی معاون کس
سرویس  تلفن toll free برای کسب وکارها، توضیح می دهد: در بازار، شرکت آسیاتک 
ــرکتی می شناسند که در حوزه B2C فعالیت می کند، در گذشته نیز  را به عنوان ش
بیشترین آورده مالی آسیاتک بر مبنای خدمات ADSL و خدمات حوزه خانگی بوده 
است؛ در واقع برند شرکت آسیاتک بیشتر در کنار سرویسADSL  دیده شده است 

و دلیل آن هم تبلیغات گسترده در این خصوص بوده است.
ــیاتک، ادامه می دهد: در حال حاضر شرکت آسیاتک   ــب وکار شرکت آس معاون کس
ــل 4 ثابت )TD-LTE( و وایرلس  در کنار خدمات ADSL ، خدمات اینترنت نس
ــات B2B از جمله اینترنت  ــه در حوزه های B2C ارائه می دهد، خدم ــتراکی ک اش
ــبکه های خصوصی مجازی، خدمات حوزه مرکز داده، خدمات ابری و  اختصاصی، ش

خدمات حوزه های تلفن و پیامک را نیز عرضه می کند.
ــرکت آسیاتک، سرویس تلفن ثابت سازمانی  وی می افزاید: یکی از خدمات جدید ش
ــت؛ به عبارتی خدماتی که در حال حاضر آسیاتک ارائه می کند، تمامی  و پیامک اس

نیازهای ارتباطی شرکت ها و سازمان ها را پاسخ می دهد.

ــاره می کند: خدمات  B2B شرکت آسیاتک سال ها مغفول باقی مانده بود  بابایی، اش
و دلیل آن سرمایه گذاری در حوزه ADSL، گستردگی و پراکندگی نقاطی است که 
آسیاتک در آن به ارائه سرویس مشغول بوده و فرصت پرداختن به حوزه های سازمانی 

به دلیل مشغله های ارائه سرویس به حوزه های خانگی کمتر میسر بوده است.
ــیاتک، تاکید می کند: امروز آسیاتک در کنار خدمات  ــب وکار شرکت آس معاون کس
ــت و کامل ترین سبد راهکارهای  ــده اس حوزه خانگی در حوزه B2B  نیز متمرکز ش

ارتباطی در حوزه های سازمانی را ارائه می کند.
ــرویس تلفن Toll free که به تازگی به سبد  ــتا می افزاید: در س وی در همین راس
ــت، تماس گیرنده هیچ هزینه ای برای تماس با  ــیاتک اضافه شده اس راهکارهای آس
سازمان نمی پردازد و هزینه تماس برعهده شرکت دارنده این شماره است. در ایران، 
آسیاتک تنها شرکتی است که با شماره رند ۹000 و بدون نیاز به کد، این سرویس را 
ارائه می کند. برای مثال شماره مرکز تماس آسیاتک ۹0001544 است و هر فردی 

از هر نقطه از ایران، می تواند به صورت رایگان با این شماره تماس بگیرد.
بابایی با بیان اینکه یکی از قابلیت های این سرویس امکان ارسال پیامک انبوه خدماتی 
روی همین شماره هاست، می گوید: امکان یکپارچکی همه راه های ارتباطی سازمان ها 

با مشتریان را فراهم می کند.
معاون کسب وکار شرکت آسیاتک، توضیح می دهد: مجموعه ما اکنون این سرویس 
را به بسیاری از شرکت های بزرگ ارائه کرده است و بسیاری از بانک ها، کارگزاری ها 
ــرکت ها به زودی مشتری این سرویس خواهند شد و امکان ارســـال پیامک و  و ش

اتصال به مرکز تماس، به صـــورت رایگان را به مشتریانشان فراهم خواهنـــد کرد.
وی درباره این سرویس تصریح می کند: زمانی که درباره شماره صحبت می کنیم، ذکر 
این نکته ضروری است که هر کشوری از الگوهای متفاوتی برای برقراری ارتباط خود 
استفاده می کند و وجود این شماره ها در کشور ما بی نظیر است؛ اکنون هیچکدام از 
اپراتورهــا یا شرکت های ایرانی توان ارائه این سرویس را با این امکانات و این شماره 

را ندارند و این خدمات تنها از طریق شرکت آسیاتک ارائه می شـــود.
معاون کسب وکار شرکت آسیاتک، با تاکید بر اینکه مهم ترین حسن سرویس  تلفن 
Toll free ، جلب حس وفاداری  مشتریان است، میگوید: اکنون این هدف با ابزارهای 
متنوعی قابل تحقق است و یکی از این ابزارها حذف هزینه برقراری تماس مشتری 
با مجموعه است تا نگرانی مشترک را در این زمینه کاهش دهیم! به این ترتیب، اگر 
بتوانیم پروژه سرویس  تلفن Toll free را به خوبی درسازمان عملیاتی کنیم، اقدام 

بزرگی در حوزه وفادارسازی مشتریان و برقراری ارتباط با آنها خواهد بود.
ــی، با تاکید بر اینکه در ایران مالحظات امنیتی در حوزه تلفن وجود دارد، ادامه  بابای
ــرویس فقط روی اینترنت  ــن رگوالتوری امکان ارائه این س ــد: به دلیل قوانی می ده

آسیاتک وجود دارد.
ــماره  های  ــیاتک سرش ــرویس جدید Toll free ، آس وی، ادامه می دهد: در کنار س
ــماره های کشوری آسیاتک  ــازمانی ارائه می کند. سرش متنوعی را در حوزه تلفن س
ــانترال  قدیمی شده  ــازمان ها، جایگزین سرویس های س ــت و در س با 0۹4220 اس
ــرکت آسیاتک نیز شامل  ۹101 و ۹130  است؛ همچنین سرشماره های استانی ش

می شـود.

ــیاتک یا آسیاتل،  ــازمانی آس ــرویس تلفن س بابایی تاکید دارد: یکی از مزیت های س
قابلیت جابه جایی است؛ در مواقعی که محدودیت مخابراتی وجود دارد یا در صورت 
ــترک از منطقه ای به منطقه دیگر و حتی شهری به شهر دیگر، شاهد  جابجایی مش

مشکلی در برقراری ارتباط نخواهیم بود.
وی، در پایان می گوید: یکی دیگر از خطوط آسیاتک ،خطوط هوشمند یا IN است که 
با ۹0۹0 آغاز می شود و این امکان را برای کسب وکارها فراهم می کند تا از تماس های 
ــب وکارهای مشاوره ای، پزشکان و  ــرویس مناسب کس خود درآمدزایی کنند. این س
مراکز خدمات تلفنی است؛ چراکه می توانند در ازای مدت تماس )بر مبنای دقیقه( و 

ارائه خدمات از مشتریان خود، وجه دریافت کنند.
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آیا واردات گوشی های باالی ۶00 دالر متوقف شده است؟

استفاده از پیام رسان بومی به جای سوئیفت

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل گفت: برای واردات گوشی های باالی 600 دالر، ارزی 
تخصیص داده نمی شود و اما با توجه به افت شدید تقاضا، طی دو ماه گذشته شرکت ها 
و فروشندگان، گوشی را با زیان می فروشند چراکه باید تعهدات خارجی خود را تسویه 

کنند.
ــت های ارزی و تجاری مقرر کرد برای  ــال گذشته مصوبه کارگروه هماهنگی سیاس س
گوشی های باالی 600 دالر، ارز حاصل از صادرات خشکبار به آنها تخصیص داده شود 
و از آنجایی که واردکنندگان تلفن همراه نتوانستند این ارز را از صادرکنندگان دریافت 

کنند، روند واردات این موبایل ها متوقف شده است.
افزایش نرخ موبایل های باالی 600 دالر بر قیمت سایر موبایل ها نیز تاثیر گذاشته است 

و قیمت این موبایل ها نیز در بازار روند صعودی به خود گرفته اند.
امیر اسحاقی در گفت وگویی در مورد وضعیت بازار تلفن همراه، اظهار کرد: ۹1 درصد 

نیاز بازار با گوشی های تلفن زیر 600 دالر پاسخ داده می شود اما به دلیل کاهش تقاضا، 
فروشندگان کاالها را با زیان و زیر قیمت می فروشند.

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی افزود: در حال حاضر 2.5 میلیون 
ــور داریم که از میانگین مصرف باالست و  ــتگاه تلفن همراه مصرف نشده در کش دس

فروشندگان، کاال را عمالً زیر قیمت می فروشند تا بدهی های خود را بدهند.
اسحاقی اضافه کرد: اگرچه نرخ ارز نیما که به گوشی های زیر 600 دالر تخصیص داده 
می شود به صورت مورچه وار در حال افزایش است اما باز هم شرکت ها کاال را با زیان 

می فروشند.
ــی های تلفن باالی 600 دالر، گفت: تقریباً از 24 اردیبهشت  وی در مورد واردات گوش
ماه با واردات گوشی های 600 دالری مشکل داریم زیرا فقط ویرایش ثبت سفارش این 

کاالها اصالح شده و هیچ گونه تخصیص و تأمین ارزی برای واردات انجام نمی شود.
اسحاقی افزود: هنوز کمیته مشترک اقدام ارزی بانک مرکزی و وزارت صمت در مورد 
تخصیص ارز این کاالها به تصمیم نهایی نرسیده اند که همین امر موجب شده خرید و 

فروش پاسپورت و واردات کاالی مسافری افزایش یابد.
وی ادامه داد: در حال حاضر 120 هزار کاالی مسافری وارد کشور شده که نشان می دهد 

سواستفاده از این جریان به اوج خود رسیده است.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی اضافه کرد: عمالً واردات گوشی های 
ــده نیز در گمرک دپو شده است.  تلفن باالی 600 دالر متوقف بوده و کاالهای وارد ش
ما با سازمان توسعه تجارت ایران نامه نگاری هایی انجام دادیم و خواستار تعیین تکلیف 
کاالهای دپو شده و نحوه تخصیص ارز شدیم که مقرر شد کمیته اقدام ارزی جلسه ای 

در این خصوص برگزار کند.
وی با بیان اینکه آرامش بازار از بین رفته است، گفت: در حال حاضر عرضه به شدت باال 

بوده و تقاضا به پایین ترین حد ممکن رسیده است.

رییس کل بانک مرکزی، گفت: هم اکنون ایران برای جایگزینی سوئیفت، از سامانه های 
پیام رسان بین بانکی بومی استفاده می کند و روسیه نیز پیام رسان های بومی و مالی 

خود را دارد که می تواند مبنایی برای همکاری بانکی بین دو کشور باشد.
علی صالح آبادی، در مورد نتایج سفر به روسیه، اظهار کرد: در این سفر گفت وگوهای 
ــتیم و با توجه به  ــیه داش ــیار خوب و ارزنده ای با مقامات عالی و اقتصادی روس بس
تاکیدات روسای جمهور دو کشور به توسعه روابط پایدار اقتصادی بین ایران و روسیه 
ــعه پایدار روابط  ــد در زمینه های مالی و بانکی زمینه های الزم را برای توس مقرر ش

ایجاد کنیم.
ــور توسعه تعامالت اقتصادی است، ادامه داد:  ــی دو کش وی با بیان اینکه اراده سیاس
ــبختانه هم از طرف جمهوری اسالمی ایران و هم از طرف روسیه عالقه مندی  خوش
ــعه روابط وجود دارد، لذا در این خصوص مذاکرات خوبی  قابل مالحظه ای برای توس
ــاز توسعه پایدار روابط دو  ــد و امیدوارم که این مذاکرات در آینده زمینه س انجام ش

کشور باشد.
ــفر  ــده در این س رییس کل بانک مرکزی افزود: در آینده نزدیک تفاهمات انجام ش
ــور  ــم کرد و نتایج آن را تجار، بازرگانان و فعاالن اقتصادی دو کش ــی خواهی را اجرای

خواهند دید.
صالح آبادی گفت: طبعاً استفاده از ارزهای غیر دالر و یورو و سایر موضوعاتی که تجار 
و فعاالن اقتصادی بتوانند از بسترهای جدید استفاده کنند جزو مواردی است که مورد 

پیگیری قرار می گیرد و باید نتایج آن را در عمل شاهد باشیم.
وی درباره استفاده از پیام رسان های بومی به جای سوئیفت نیز گفت: هم اکنون ایران 
برای جایگزینی سوئیفت، از سامانه های پیام رسان بین بانکی بومی استفاده می کند و 
روسیه نیز پیام رسان های بومی و مالی خود را دارد که می تواند مبنایی برای همکاری 

بانکی بین دو کشور باشد.
ــایر موضوعاتی که تجار و فعاالن اقتصادی  ــتفاده از ارزهای غیر دالر و یورو و س اس
ــتفاده کنند جزو مواردی است که مورد پیگیری قرار  ــترهای جدید اس بتوانند از بس

می گیرد و باید نتایج آن را در عمل شاهد باشیم.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ایجاد بسترهای مالی، یکی از مهم ترین محورهای 
توسعه اقتصادی به شمار می رود افزود: این سفر توانست زمینه های بسیار خوبی برای 

روابط تجار و بازرگانان دو کشور ایجاد کند.
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مشکالت شرکت های برق آمریکایی  در تامین منابع و قطعات

تاثیرات رسانه های اجتماعی در تغییر ظاهر یک سوم مردان بریتانیایی

نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که یک سوم از مردان جوان بریتانیایی می گویند به 
دلیل وجود »فرهنگ تصویر ایده آل« در رسانه های اجتماعی، الزم می بینند که ظاهرشان 
ــراح زیبایی می گوید که برخی از مردان  ــر دهند. به گزارش ایندیپندنت، یک ج را تغیی
برای شکل دادن و عضالنی کردن اندامشان به مصرف استروئیدها متوسل می شوند که 
می تواند باعث رشد ناخواسته باالتنه در آنها شود. درنتیجه، او هر سال صدها عمل جراحی 
کوچک کردن باالتنه را روی مردان انجام می دهد. در کنار گفته های این جراح، نتایج یک 
نظرسنجی نشان می دهد که یک سوم از مردان جوان بریتانیایی می گویند به دلیل وجود 
ــانه های اجتماعی، الزم می بینند که ظاهرشان را تغییر  »فرهنگ تصویر ایده آل« در رس
دهند.این بررسی که روی بیش از دو هزار نفر انجام شده است نشان داد که وجود چنین 

باوری، بر سالمت روان یک نفر از هر 10 نفر تاثیر می گذارد.
همچنین بر اساس این گزارش، بیش از 40 درصد مردان خواهان عضله سازی اند و از هر 

10 نفر یک نفر خواهان استروئید است.
ــکلی بدن« گفت: »فشار زیادی از سوی  ــون، روانشناس فعال در »بنیاد بدش راب ویلس
رسانه های اجتماعی برای انطباق با کلیشه های خاص زیبایی ایده آل به ویژه در مردان وجود 

دارد.« او تاکید کرد: »با این که از این موضوع بیشتر درباره زنان هشدار داده شده، الزم است 
بدانیم که این یک چالش واقعی است. متاسفانه زنان برای مدت طوالنی در معرض این 

فشارها قرار گرفته اند و در حال حاضر چنین فشاری روی مردان نیز دیده می شود.«
ــتن  ــاله، که در نوجوانی به بیماری عضالنی مبتال و پس از شکس جورج مایکوک 26 س
کمرش در بازی راگبی دچار اضافه وزن شد، نیز از رسانه های اجتماعی در چنین مواردی 

به عنوان »شیطان« نام  می برد.
او که تالش می کند با راه انداختن یک موسسه برای افزایش آگاهی درباره تاثیر نپذیرفتن 
از شبکه های اجتماعی فعالیت کند، گفت: »این درست مانند غرق شدن است. شما افرادی 
ــما موافقند و آنها افکار  ــبکه های اجتماعی دنبال می کنید که با افکار افراطی ش را در ش
ــان می دهند تا این که بدنتان شروع به خارج شدن از کنترل  ــما نش افراطی تری را به ش

می کند.«
مایکوک تاکید کرد: »وقتی وارد صنعت تناسب اندام شدم و دیدم که همه کسانی که در 
این زمینه کار می کنند، بدن هایی عضالنی، پوشیده از رگ ها و شکم های شش تکه دارند، 
فکر کردم این چیزی است که من هم باید به آن پایبند باشم. پس از آن دچار اختالل در 
غذا خوردن و اعتیاد به ورزش افراطی شدم. در نهایت هم افکار خودکشی ناشی از مقایسه 

با دیگران بر من مستولی شد.«
پیش از این کارشناسان بریتانیایی ابراز نگرانی کرده بودند که تبلیغات زیبایی سالمت روان 
نوجوانان را به خطر می اندازد. بر همین اساس، قوانین جدیدی به رسانه های بریتانیایی 
ارسال شد که تبلیغات عمل زیبایی و سایر اقدام ها در جهت تغییر ظاهر را برای نوجوانان 
ممنوع کرد.آگهی  عمل های مختلف از جمله بزرگ کردن یا کوچک کردن باالتنه، کوچک 
کردن شکم، عمل پلک، تغییر شکل بینی و لیفت )باال کشیدن( صورت مشمول این مقررات 
ــوند. طبق قوانین جدید، از این پس چنین آگهی هایی اجازه ندارند در برنامه های  می ش

تلویزیونی و رادیویی که برای افراد زیر 1۸ سال سفارش داده شده پخش شوند.
ــالمت روان«، از هر پنج نوجوان بریتانیایی، دو نفر به دلیل  ــاس گزارش »بنیاد س بر اس
ــوان »بدن های ایده آل«  ــانه های اجتماعی به عن بی نقصی اندام ها در تصاویری که در رس

می بینند، احساس نگرانی می کنند.

شرکت های برق آمریکایی با محدودیت های جدی در تامین قطعات و تجهیزات مواجه اند 
که توانایی آنها را برای وصل دوباره جریان برق پس از هر قطعی پیش بینی نشده کاهش 
داده است. آنها همچنین در مقایسه با سال گذشته برای تامین ذخایر گاز مورد نیاز برای 

زمستان آینده با مشکالت بیشتری رو به رو شده اند.
ــرکت های برق ایاالت متحده همزمان با فرارسیدن فصل گرما و  به گزارش یورونیوز، ش
نزدیک شدن به روزهای اوج گیری وزش طوفان ها با مشکل تامین برق شهرها و روستاها 

مواجه شدند.
ــده تا تامین آب نیروگاه ها دشوار شود.  ــالی در ایالت های غربی موجب ش وقوع خشکس
همچنین در پی تعطیلی ده ها نیروگاه زغال سنگی، مصرف انرژی در نیروگاه های گازی 

بسیار باال رفته است. این در شرایطی است که در پی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و 
وقوع بحران انرژی در جهان، قیمت جهانی گاز روندی صعودی به خود گرفته است.   

ــیون تنظیم مقررات انرژی فدرال ایاالت متحده  ــتر، ریچارد گلیک، رئیس کمیس پیش
)FERC( نیز گفته بود که تحمل سرمای شدید پیاپی، وقوع موج های گرمای کم سابقه، 
خشکسالی و درگرفتن طوفان های سهمگین توان زیرساخت های آمریکا را برای تضمین 
دسترسی عمومی به جریان دائمِی برِق مقرون به صرفه، با چالش جدی مواجه کرده است.

البته برخی از شرکت های برق این کشور به دلیل فرارسیدن زودتر از موعد فصل گرما پیش 
از این نیز با مشکالتی در زمینه تامین برق مشتریان خود مواجه شده اند. چنان که شرکت 
تامین کننده شبکه برق تگزاس، پس از تعطیلی غیرمنتظره چندین نیروگاه در اواسط ماه 

مه، مجبور شد از مشتریان خود برای صرفه جویی در مصرف استمداد بطلبد.
در حال حاضر نیز شرکت های تامین کننده برق نیمه غربی ایاالت متحده با خطر ناتوانی 
در تامین برق کافی مشتریان خود مواجه هستند چرا که تقاضا با گرم تر شدن هوا در حال 
ــت ولی منابع مورد نیاز نیروگاه های هسته ای و زغال سنگی در حال کاهش  افزایش اس

است.
همچنین، وقوع جنگ در اوکراین بالفاصله پس از بحران همه گیری ویروس کرونا مانع 
ــده و به همین دلیل، تامین موجودی کافی قطعات و  از ترمیم زنجیره عرضه جهانی ش
ــرکت های برق دشوار شده است. به همین دلیل، برخی از شرکت های برق  تجهیزات ش

آمریکا با زمان انتظار بیش از یک سال برای قطعات مورد نیاز خود مواجه هستند.
ــرایطی است که تابستان تازه در آمریکا شروع شده و هوای ایاالت متحده نیز  این در ش

امسال تاکنون حدود 21 درصد گرم تر از سطح معمول 30 ساله گذشته بوده است.
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گوشی هوشمند تسال؛ آنالین حتی در مریخ

شبکه 6G تا 20۳0 توسط چین راه اندازی می شود

ــل بعدی 6G تا سال 2030 است.  ــاس گزارشات اخیر، چین در حال استقرار نس بر اس
سرعت پشتیبانی شده شبکه 6G بیش از 1000 کیلومتر در ساعت است؛ بنابراین نه تنها 
راه آهن پرسرعت برای کاربران موبایل 6G بدون استرس و در دسترس خواهد بود، بلکه 

سفر هوایی نیز راحت تر خواهد بود.
ــبکه 5G چین می گذرد. این کشور در حال پیش بینی  ــه سال از راه اندازی ش تقریباً س
استقرار تجاری نسل بعدی 6G در حدود سال 2030 است چراکه ارتقای فناوری ارتباطات 

سیار معموالً هر 10 سال یا بیشتر اتفاق می افتد. 
غول مخابراتی چینی China Mobile از فناوری و معماری از شبکه 6G رونمایی کرد 
که نخستین در نوع خود است که طراحی کلی معماری شبکه را تشریح می کند. اگرچه این 
موضوع هنوز در مرحله تحقیقاتی است اما درنهایت 6G مقادیر بیشتری از داده را سریع تر 
از 5G منتقل می کند. کارشناسان صنعت می گویند که شبکه 6G به یک دنیای کاماًل 
متصل از ارتباطات بی سیم و ماهواره ای زمینی منجر می شود و به پوشش جهانی یکپارچه 
دست می یابد. وو هکوان محقق آکادمی مهندسی چین، به گروه رسانه ای چین گفت که 

چین امیدوار است شبکه 6G را در حدود سال 2030 وارد بازار تجاری کند.
وو گفت: در مرحله اولیه، ما عمدتاً تقاضا را مطالعه می کنیم و در مورد روندهای توسعه 
فنی بحث می کنیم. ما ممکن است از سال 2023 یا 2024 تحقیق در مورد استانداردهای 
6G را آغاز کنیم، اگرچه هنوز هشت سال تا سال 2030 باقی مانده است، اما کل برنامه 

ما فشرده خواهد بود.
ــپتامبر  در حال حاضر، چین بیش از 413 میلیون کاربر تلفن همراه 5G دارد که در س

201۹ راه اندازی شد. شبکه 6G از نزدیک با فناوری های دیگری مانند متاورس مرتبط 
خواهد بود و خدمات کارآمدتر و انعطاف پذیرتری را ارائه می دهد.

»گائو تونگ کینگ« نایب رئیس China Mobile گفت: این فناوری، شبکه ای هوشمند، 
ایمن و سبز ایجاد می کند که فضا، هوا و زمین را با تأخیر کمتر از یک میلی ثانیه به هم 
متصل می کند. سرعت پشتیبانی شده شبکه 6G بیش از 1000 کیلومتر در ساعت است، 
بنابراین نه تنها راه آهن پرسرعت برای کاربران موبایل 6G بدون استرس و در دسترس 

خواهد بود، بلکه سفر هوایی نیز راحت تر خواهد بود.

براساس ادعای شرکت تسال، با گوشی هوشمند این شرکت در مریخ هم امکان برقراری 
تماس و دسترسی به اینترنت را خواهید داشت.ایالن ماسک با روحیه بلند پروازانه خود قصد 
دارد با گوشی هوشمند تسال به این بازار نیز وارد و آن را متحول کند.گوشی هوشمند تسال 
Pi  نام دارد و انتظار می رود تا اواخر سال جاری میالدی و یا اوایل سال 2023 رونمایی و 
وارد بازار شود.گوشی هوشمند تسال برای رقابت با پرچمداران این بازار و به چالش کشیدن 
آن ها پا به عرصه می گذارد. کارشناسان آن را رقیب جدی برای تولیدکنندگان مطرح تلفن 
 همراه می دانند. البته هنوز مشخصات دقیق و رسمی از این دستگاه به بیرون درز نکرده 
است؛ اما با توجه به جاه طلبی های مدیرعامل شرکت تسال، انتظار گوشی  عجیب و غریبی 
از این شرکت داریم.بسیاری از کارشناسان آن را با محصوالت شرکت اپل مقایسه می کنند. 
معتقدند تسال می تواند جای آیفون را پر کند. شاید در نگاه اول این ادعا کمی نامعقول به 
نظر برسد؛ اما باید به این نکته توجه داشت که گوشی تسال به فناوری  اینترنت ماهواره ای و 

ماشین های هوشمند تسال دسترسی خواهد داشت که اپل از این قابلیت ها محروم است.
  آنالین حتی در مریخ

براساس ادعای تسال، با گوشی هوشمند این شرکت در مریخ هم امکان برقراری تماس 
و دسترسی به اینترنت را خواهید داشت. با توجه به پروژه موفق اینترنت ماهواره ای این 
شرکت، ادعای دور از ذهنی به نظر نمی رسد.درحال حاضر برای اتصال به اینترنت ماهواره ای 
استارلینک، به آنتن ها و دریافت کننده های نسبتا بزرگی نیاز است. این آنتن ها سیار نیستند 

و برای دریافت سیگنال باید حتما در محیط مناسبی مستقر شوند. البته چند هفته پیش 
شایعه ای در بعضی سایت های فناوری منتشر شد مبنی بر اینکه دستگاه دریافت کننده سیار 
و کوچک استارلینک ساخته شده است.این دستگاه می تواند با اتصال به گوشی هوشمند و 
یا هر دستگاه قابل حمل دیگر، به ماهواره های استارلینک متصل و از اینترنت پرسرعت آن 
استفاده کرد.حاال به نظر می رسد این شایعه درست از آب در آمد و گوشی هوشمند تسال از 

این فناوری پشتیبانی می کند و حتی در مریخ هم می توان آنالین ماند!
Pi مشخصات سخت افزاری  

کارشناسان معتقدند که گوشی »Pi« از یک حافظه رم شش و یا 12 گیگابایتی بهره می برد 
و کاربر می تواند درهنگام خرید آن را انتخاب کند. بر اساس خبرهای  غیر رسمی، گوشی 

هوشمند تسال از تراشه سری هشتم اسنپدراگون برای پردازش استفاده خواهد کرد.
گوشی تسال از فناوری 5G بهره می برد و می تواند به راحتی با خودروهای هوشمند ساخت 
این شرکت لینک شود.استفاده از سلول ها خورشیدی نسل جدید، از دیگر قابلیت هایی 

است که به این گوشی نسبت می دهند و می تواند باتری خود را با آن شارژ کند.
  گوشی تسال ذهن را می خواند

Neuralink فناوری است که ایالن ماسک مشغول توسعه آن است و می گوید با رصد و 
عکس العمل نورون های مغزی، می توان از راه دور ذهن افراد را خواند.شاید این فناوری به 
این زودی ها به گوشی تسال اضافه نشود؛ ولی بدون شک در مدل های بعد شاهد استفاده 
Neuralink خواهیم بود. این گوشی هوشمند امکان اجرای دستورات کاربر را بدون نیاز 

به لمس صفحه، خواهد داشت.
  ایرانی ها؛ محروم از امکانات منحصربه فرد گوشی تسال

با توجه به نبود پوشش دهی اینترنت استارلینک در ایران، گوشی Pi امکان اتصال به اینترنت 
ماهواره ای در ایران را نخواهد داشت.از سوی دیگر خودروهای تسال نیز امکان ورود به ایران 

را ندارند، بنابراین خودرویی وجود نخواهد داشت که گوشی شما به آن متصل شود.
از سوی دیگر براساس پیش بینی ها و با توجه به امکانات ویژه این گوشی قیمت آن بیش 
از 1200 دالر خواهد بود. با توجه به نرخ ارز و هزینه های گمرک و رجیستری با قیمتی 
باالتر از 50 میلیون تومان به دست مشتری می رسد. البته اگر بتواند مجوزهای الزم برای 

ورود به مرز را دریافت کند!
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Iran opens Innovation, Technology House in Sulaymaniyah

Iranian Knowledge enterprise developes 3D face designer software

An Iranian House of Innovation and Technology (IHIT) 
has been established in Iraq’s Sulaymaniyah with the 
aim of developing the export of Iranian knowledge-
based products.
Iraq, as the sixth destination of the IHIT, hosted a 
delegation of Iranian knowledge-based firms in order 
to provide the basis for joint scientific cooperation and 
the sale of Iranian products.
On a three-day trip, which started, the Iranian delegation 

visited Sulaymaniyah and hold 2 business and technology 
meetings and negotiations with Iraqi counterparts.
Over the few past years, with the support of the Vice 
Presidency for Science and Technology, the Iranian 
house of innovation has been set up in several countries 
to develop the global market for knowledge-based 
products.
These centers have already been set up in countries such 
as Russia, Turkey, China, Syria, Kenya, and Armenia.
supporting innovative ideas, and holding technological 
and innovative events, the centers will be a platform for 
the development and promotion of Iranian knowledge-
based companies, startups, and creative industries.
The centers are mainly formed with the investment and 
support of the private sector to provide the necessary 
infrastructure for their exports through the innovation 
houses.
Mehdi Ghalehnoei, an official with the vice presidency 
for science and technology, said in February that in 
the past Iranian calendar year which ended on March 
20, knowledge-based companies gained about 800$ 
million in revenue from export, and in the current year, 
the figure seems to reach up to 2$ billion.
Africa, neighboring countries, Southeast Asia and Eurasia 
are our export target priorities, and we hope to create 
Iranian innovation and technology in all these areas, he 
added.

Researchers in an Iranian Knowledge enterprise, working 
in the digital technology field, has developed software 
that can scan, design, and edit three-dimensional 
models of the human face.
The project manager of the team and the development 
manager of the Knowledge enterprise said, «The primitive 
and mechanical instruments used for designing and 
implementing human limb remedial services, particularly 
in the face part, had caused broad dissatisfaction 
by many of the patients. We decided to produce an 

intelligent system capable of making 3D designs, and 
showing it to the clients before the remedial surgery, 
with high precision, and free from human errors.»
«This software initially prepares a scan of the client’s 
face in the virtual space, then identifies that three-
dimensional face in the real atmosphere and matches it 
with other limbs of the client-patient with high precision 
and displays the result before the surgery for the patient 
to gain his/her approval of it,» he said.
The researcher stated that this Iranian software has no 
foreign sample and is quite an original initiation.
The project manager said that the surgeon can by 
relying on the assistance of this software and its different 
designing and precise measurement features produce 
the best possible design for each patient’s rectified face, 
and then the software will automatically produce the 3D 
design, that is printed using 3D printers, and finally, it is 
used by the surgeon or the remedial team.
He said that the software’s capability is not restricted 
to designing face, and for instance, an injured eyebrow, 
or any other body limb can be scanned and made by it 
as the doctors’ demand and the programmer’s required 
orders.
The project manager said that the process is referred to 
as micro-building.
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Iranian knowledge-based companies in AI, largest in region

Iran, Mali to expand coop. in fields of science, technology

Iran’s Vice-President for Science and Technology 
Sorena Sattari and Minister of Higher Education and 
Research of Republic of Mali Amadou Keita reached 
agreements to develop cooperation in technological 
and scientific fields.
During the meeting held in Tehran, the two sides 
explored avenues for broadening bilateral cooperation 
in the fields of science and technology with the 
participation of knowledge-based and creative 
companies.
Benefiting from expert and most experienced human 
resources at knowledge-based companies, Iran has 
been able to attain the development of homegrown 
products, Sattari said, adding that the country also has 
managed to be playing a leading role in the field of 
nano-, biotechnology fields and aerospace industry.
Hence, Iran is ready to strengthen its cooperation with 
the Islamic country of Mali in the fields of science and 
technology, he emphasized.
Elsewhere in his remarks, he pointed to the nonstop 
and unflinching support of the government in the 
field of developing technological interactions with 

other countries and stated that governments can play 
as a linking bridge between technology activists and 
strengthen relations between knowledge-based and 
creative companies of the two countries.

Turning to the support of technological interactions 
between companies of the two countries, Sattari added 
that Iran is ready to hold an exclusive exhibition for 
Mali in the country in the field of laboratory equipment 
and agriculture.
Minister of Higher Education and Research of the 
Republic of Mali, in turn, described Iran as a great and 
important country in the field of technology and said 
that Iran has obtained many achievements in the fields 
of agriculture and health.
Amadou Keita pointed out that the two countries of 
Iran and Mali enjoy high capacities to broaden their 
cooperation on relevant issues, adding that the quality 
of technology has improved well in Iranian universities 
so that Mali is ready to dispatch its students to continue 
their studies in Iranian academic centers.  

Iran’s Vice President for Science and Technology called 
Iranian knowledge-based companies active in the artificial 
intelligence (AI) are the largest ones in the West Asian 
region.
Iranian knowledge-based companies have been able to 
have significant success in developing products, some of 
which were previously imported.
According to the Iranian Vice President for Science and 
Technology, Sorena Sattari, in the past eight years, the 
number of Iranian knowledge-based companies and start-
ups has increased from 50 to nearly 7,000.
Sattari said: «Iranian knowledge-based companies active 
in the field of artificial intelligence, which are the largest in 
the region, can help the country in calculations with more 
accuracy.»
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Iran, Venezuela agree to expand ICT relations

Iran Internet Speed Improves

Venezuelan President Nicolas Maduro tours Pardis Technology Park
Venezuelan President Nicolas Maduro together with a 
group of ministers and officials visited Pardis Technology 
Park. Maduro was hosted by Iran’s Vice President for 
Science and Technology Sorena Sattari and President of 
Pardis Technology Park Mahdi Saffari Nia.
Venezuelan Ministers of foreign affairs, agriculture, ICT, 
science and technology, transportation and tourism 
accompanied Maduro during the visit.
Addressing Iranian hosts, Maduro said Venezuela is inspired 
by Iran in the field of creating and developing technology 
parks. He also expressed interests in establishing technology 
parks in Venezuela under Iran’s support.
The two sides also conferred on developing bilateral 
cooperation.

The Iranian ICT minister and his Venezuelan counterpart 
agreed to form a joint working group to prepare an 
agreement in the near future on expanding relations in 
the field of Information and Communications Technology 
(ICT).
According to a report published on the official website 
of the Iranian ICT ministry, the Iranian ICT minister Eisa 
Zarepour along with other Iranian authorities from the 
ministry held a meeting with a Venezuelan delegation 
comprised of the vice president and the Venezuelan ICT 
minister in Tehran. 

In the meeting, Zarepour stressed that the two countries 
have had unparalleled strategic relations over the past 20 
years, adding. «As the President of the Islamic Republic of 
Iran emphasized during the recent visit of the Venezuelan 
high-ranking delegation to our country, we seek to expand 
relations with Venezuela and I am pleased to announce 
that by signing a 20 year strategic agreement, we can 
expand bilateral cooperation between the two countries.”
Zarepour further emphasized that a joint working group 
consisting of both countrie’s ministr’s deputies can be 
formed to study the fields for cooperation and prepare a 
20 year agreement in the ICT field.
The Venezuelan ICT minister and Vice President, for their 
parts, stressed that it is very important for Caracas to 
expand strategic relations with Iran in all areas and said, «It 
comes as a surprise to us that Iran despite being under the 
toughest sanctions over the past 43 years (since the Islamic 
Revolution in 1979) has been able to achieve very favorable 
progress and achievements in the fields of science and 
technology in particular.»
Also in the meeting, the ICT minister deputies of the two 
countries explained the areas for future cooperation and 
expressed hope that with the drafting and signing of a 
bilateral cooperation agreement in the near future, the two 
sides will see the development of relations in the ICT field.

Iran’s fixed internet speed increased by three ranks while 
that of mobile internet ascended by two ranks compared 
to last month, according to the latest data of SpeedTest.
net The SpeedTest site, following its latest survey on 
internet speed worldwide, shows that the speed of fixed 
and mobile internet in Iran had increased in May.
The latest statistics released on www.speedtest.net show 
Iran’s internet speed (according to the median index) 
increased by three ranks in fixed internet and two ranks in 
mobile internet compared to the previous month.
The website uses two median and mean (average) 
indicators to measure the ranking and quality of internet 

around the world. The mean index is the average of a 
group, but the median is the middle point of statistical 
data. In this report, both mean and median indicators have 
been used to examine the internet situation.






