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سرمقاله
دکتر مهدی بینا

متخصص حوزه فناوری 
و توسعه شهر هوشمند

به روز رسانی قوانین، نیاز کسب و کارهای مجازی
قوانین برای این به وجود می آیند که همه چیز را آسان تر کنند، نه اینکه مشکالت بیشتری ایجاد کنند.بیاییم چشممان را به روی حقیقت باز کنیم؛ امروز مهم ترین مانع، 
نداشتن باور و مقاومت در پذیرفتن پارادایم های مدیریتی و استقرار چارچوب های آسان در حوزه دیجیتال و اقتصاد هوشمند است. برخی از قوانین ما برای حدود 80 سال 
پیش و برخی از سیستم ها مانند سیستم بودجه ریزی برای 50سال پیش است. بسیاری از کسب و کارها امروز با انبوهی از قوانین و مقررات کهنه، منسوخ و متعارض، انبوهی 
از نهادهای نظارتی، بسیاری از دست اندازهای بوروکراتیک و ضدانگیزه ها روبه رو هستند که باید آنها را شناخت و در جهت بهبود و رفع این موانع در جایی مقررات زدایی 

و در جای دیگر قانونگذاری جدید و البته در جهت آسان تر شدن امور، صورت پذیرد.

ــت و باید بتوانیم با وضع لوایح کارآمد بنیادین  ــور محدود اس باید بدانیم منابع کش
ــی بدنه  ــتفاده کنیم که حال مردم بهتر و دسترس از تمامی ظرفیت ها به گونه ای اس
اقتصادی مخصوصاً کسب و کارهای عصر تحول دیجیتال به خدمات راحت تر و سریع 

تر کند.
قوانین به روز، آسان و کارآمد برای کسب و کارهای مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر 
بستر اینترنت، قوانین تأمین مالی و رویه های ممیزی مالیاتی کسب و کارهای فضای 
مجازی از خألهای موجود در اکوسیستم کسب و کارهای دیجیتالی هستند. در گام 
نخست باید به شناسایی قوانین و مقررات محل کسب وکار به منظور حذف یا اصالح 

آنها، قوانین قدیمی، موازی، مغایر و متضاد پرداخت و آن را جراحی کرد.
به نظر می رسد با توجه به تغییر پارادایم های مدیریتی جهان، باید امروز حتی به فکر 
ــان کننده برای تأسیس شرکت های نوپا با سرمایه یک  وضع چارچوب های جدید آس
ــاس آخرین رتبه بندی بنیاد »هریتیج« از  میلیارد دالر در یک روز فکر کنیم. بر اس
ــور، ایران با کسب نمره  ــال ۲۰۲۰، از بین ۱۸۰ کش آزادی اقتصادی در جهان در س
ــته که نمره ۱/۵۱ کسب کرده بود، ۹ پله  ــه با رتبه بندی سال گذش ۲/۴۹ در مقایس

تنزل رتبه یافته است.
شاخص آزادی اقتصادی که بر حسب عددی از صفر تا ۱۰۰ )بسته ترین اقتصاد صفر 
و آزادترین ۱۰۰( بیان می شود که شامل چهار شاخص حاکمیت قانون )حقوق اموال، 
ــالمت  یکپارچگی دولت، کارایی قضایی(، اندازه دولت )مخارج دولت، بار مالیاتی، س
مالی(، کارایی قوانین )آزادی کسب و کارها، آزادی بازار کار، آزادی بازار پول( و میزان 
ــکیل  ــرمایه گذاری و آزادی مالی( تش باز بودن بازارها )آزادی در تجارت، آزادی در س

شده است.
کشورهای دارای امتیاز ۸۰ تا ۱۰۰ جزو کشورهای دارای نظام اقتصادی آزاد، امتیاز 
۷۰ تا ۷۹.۹ دارای نظام تقریباً آزاد، امتیاز ۶۰ تا ۶۹.۹ نسبتاً آزاد، ۵۰ تا ۵۹.۹ تقریباً 
ــوند. حال قضاوت  ــته اقتصادی تعریف می ش غیر آزاد و صفر تا ۴۹.۹ دارای نظام بس
کنید در خصوص کارایی قوانین که شامل شاخص های آزادی کسب و کارها، آزادی 
بازار کار و پول در اکوسیستم کسب و کارهای دیجیتالی در کجا قرار داریم و هر روز 
چقدر به اقتصاد کشور ضرر می زند، دقیقاً مثل بازی دومینو همین موضوع ناکارآمدی 
قوانین به تمامی بخش های دیگر تسری پیدا می کند چون این قوانین هستند که یک 

سیستم را می سازند.
خیلی ساده است، کافی است به این مفهوم برسیم که در سیستم های خوب، آدم های 
بد هم خوب عمل می کنند و در سیستم های بد آدم های خوب هم بد عمل می کنند. 
وقتی سیستم درست طراحی شده باشد حتی اگر کسی بخواهد بد باشد »نمی تواند« 
بد عمل کند یا اگر هم بتواند بزودی بازخوردها و خود آن ساختار او را اصالح خواهند 

کرد.
ــای مبتنی بر فنــــاوری، فضای مجـــازی و ــب و کاره قطعاً قوانین مرتبط با کس

Data-Enabled Learning باید به روز شده و قوانین اضافه و دست و پاگیر قبلی 
حذف شوند. بدین منظور آن را می توانیم در سه دسته اصلی تقسیم بندی کنیم.

اول:کسب وکارهای داده محور که مبتنی بر تجمیع، پردازش و ارزشمند سازی داده ها 
ــتم دیجیتالی ارزش افزوده اقتصادی ایجاد  و اطالعات دریافتی از بازیگران اکوسیس

می کنند.
ــب و کارهای هوشمند و متصل به شبکه که با اینترنت اشیا، پردازش های  دوم: کس

ابری و بالکچین، محصوالت متصل به شبکه و هوشمند تولید می کنند.
سوم: کسب وکارهای مبتنی بر شبکه که دارای توانمندی پذیرش و عضویـت افراد 

ــمار، متفاوت و متنوع در یک پلتفرم اجتماعی هستند و از این طریق به خلق  بی ش
ارزش و ثروت اقتصادی منجر می شوند.

ــرگ او، یک کد دیجیتال  ــدو تولد تا بعد از م ــهروند از ب ــای امروز، به هر ش در دنی
ــی، کارت بانکی و دفترچه  ــنامه، کارت مل ــی می دهند که جایگزین شناس ۱۱ رقم
ــت. مقایسه کنید با کشوری که به هر اداره ای که می روید باید کارت ملی،  بیمه اوس
ــت و رو و البته مدارک دیگر همراهت  ــری کپی از پش ــنامه به همراه یک س شناس
ــد.حتی پرکردن فرم های خدمات شهری، امور بیمه ای و مالیاتی، افتتاح حساب  باش
بانکی، دریافت تسهیالت یا تأسیس شرکت نوپا، مبتنی بر هویت دیجیتال و با امضای 
الکترونیک و کاماًل غیرحضوری است. شاید باورتان نشود که در حدود ۲۰ دقیقه یک 
ــرکت نوپای استارتاپی بدون هیچ کاغذبازی به طور کامل ثبت و شروع به دریافت  ش
خدمات مربوطه می کند. همین را مقایسه کنید با دریافت خدمات امروز ما در شهری 

که زندگی  می کنیم.
ــرمایه گذاری های  ــذب و رونق کارآفرینی و س ــعه، ج حتی می توان به منظور توس
بین المللی در کشور، زیرساخت کارآفرینی و سرمایه گذاری الکترونیک را ایجاد کرد، 
به طوری که یک کارآفرین یا سرمایه گذار خارجی بتواند بدون حضور در کشور، پس از 
تأییدیه های سریع، شرکتش را ثبت، حساب بانکی و بورسی خود را افتتاح، نیروهای 
بومی متخصص را جذب و با یک دفتر مجازی، شرکتش را اداره کند. قطعاً این موضوع 
نیازمند تعریف دقیق سازوکارهای قانونی و فرآیندهای اجرایی سریع مطابق با قوانین 

باالدستی کشور است.
فناوری های پیشران می توانند مثل تیغ دو لبه عمل کنند. از یک طرف شکوفایی و 
پیشرفت را فراهم می آورند و از طرف دیگر می توانند صدماتی را وارد آورند بنابراین 
ــهروندی در عصر  ــب و کارها و حقوق ش ــکل دهی قوانین کارآمد با کس تنظیم و ش
ــخص برای تحقیق، آزمایش و  دیجیتال و هوش مصنوعی و ایجاد چارچوب های مش
به کارگیری هوش مصنوعی از ضروریات حوزه قانونگذاری و لحاظ کردن آن در لوایح 

قانونی است.
در پایان بدانیم که شرکت های کوچک و متوسط حیاتی ترین بخش اقتصاد دیجیتالی 
و پیشران توسعه اشتغال هستند. تمامی این پارادایم های مدیریتی برای خلق ثروت، 
ارتقای تولید ناخالص ملی و درنهایت افزایش رفاه عمومی مردم شکل گرفته است و 
خأل چارچوب های ساده کننده و نیز وجود قوانین مخل می تواند به بدنه موتور محرک 

اقتصادی کشور و تولید ناخالص ملی ضربات جبران ناپذیری وارد کند.

تنظیم و ش��کل دهی قوانین کارآمد با کسب و کارها و 
حقوق ش��هروندی در عصر دیجیتال و هوش مصنوعی 
و ایجاد چارچوب های مش��خص ب��رای تحقیق، آزمایش 
و به کارگی��ری ه��وش مصنوع��ی از ضروری��ات حوزه 

قانونگذاری و لحاظ کردن آن در لوایح قانونی است.
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نگاه ویژه

نگاهی به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز به بهانه سالروز فرمان تاریخی 12 تیرماه 1381 مقام معظم رهربی

قاچاق کاال و ارز به  عنوان بخش غیرقانونی اقتصاد زیرزمینی )در کنار بخش های قانونی، غیررسمی، مشروع، ممنوع و... از این نوع اقتصاد( از سال های دور اقتصاد کشورمان 
را کمابیش درگیر خود ساخته بود، ولی با تشدید این مسئله و سپس فرمان مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در تاریخ 12 تیرماه 1381 خطاب به رئیس جمهور وقت در این 
خصوص، سنگ بنای تشکیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با مجموعه  ای متشکل از وزارتخانه ها و سازمان های مرتبط گذاشته شد که اکنون تعداد آن ها به 26 

دستگاه می رسد. 

ــخن  ــاق کاال و ارز همگان از ماهیت اقتصادی این معضل س ــه در ادبیات قاچ اگرچ
ــتگی درآمدی به نفت )رانت(،  می گویند، ولی مجموعه عوامل داخلی همچون وابس
رویکردهای متفاوت دولت ها در عرصه اقتصادی، بی توجهی به توسعه مناطق پیرامونی 
ــتن در منطقه  ــفافیت و همچنین عوامل خارجی منجمله قرار داش و عدم وجود ش
پرتنش خاورمیانه، همسایگی با دولت های ورشکسته و دشمنی آمریکا و ممانعت آن 
از پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی در کنار دیگر عوامل موجب گردیده بود، پدیده 
قاچاق کاال و ارز در کشورمان زوایا و ریشه های مختلف و متفاوتی از دیگر اقتصادهای 
دنیا داشته باشد. ازاین رو،  سال های اولیه پس از تشکیل ستاد، مصروف شناخت ابعاد 

مختلف و راهکارهای مبارزاتی شد. 

علی مویدی خرم آبادی 
رییس ستاد مرکزی مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز

ــاختن وظایف محوله نیازمند راهبردی مدون بود که در  ــد. عملیاتی س عهده دار ش
مرحله بعد به تدوین سند راهبردی پنج ساله )۹۴ – ۹۸( ستاد منجر گردید. 

ــال های اخیر و از جمله فشار حداکثری آمریکا علیه  با توجه به تحوالت جدید در س
ــاق کاال و ارز و همچنین پایان  ــادی و تأثیرات آن بر قاچ ــورمان در حوزه اقتص کش
برنامه راهبردی ستاد در سال ۱3۹۸، رویکرد تازه ای برای حفظ دستاوردهای سابق 
از یک سو و جلوگیری از تشدید وضعیت قاچاق در دستور کار قرار گرفت که تجدید 
ساختار سازمانی )تشکیل معاونت جدید »پیشگیری«(، تدوین سند راهبردی در افق 

۱۴۰۴ و اتخاذ رویکرد علمی و فناورانه نتیجه آن بود. 

تولید ادبیات مربوطه با تحقیقات گسترده و دستیابی به شیوه ای علمی برای برآورد 
ــل آن به دغدغه ای ملی  ــرایط را برای اثبات اهمیت مبارزه و تبدی ــم قاچاق، ش حج
ــب »قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز« در  ــه بعد فراهم نمود. تدوین و تصوی در مرحل
ــال ۱3۹۲ ویژگی بارز این مرحله به حساب می آید. از این زمان، ستاد طبق قانون  س
ــت گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در مبارزه با قاچاق کاال و ارز را  امر سیاس

در نتیجه تالش هایی که ذکر آن رفت، موارد زیر را می توان از دستاوردهای ستاد از 
بدو تشکیل آن تاکنون دانست:

• تدوین و تصویب »قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز«؛
• تشکیل کارگروه های مختلف متشکل از نمایندگان دستگاه های عضو ستاد؛

ــمند جهت نظارت شفاف بر فرآیند واردات،  ــامانه های الکترونیکی و هوش • ایجاد س
صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کاال و ارز؛

• راه اندازی سامانه رجیستری موبایل و به صفر رسانیدن قاچاق موبایل؛
ــی و بهداشتی و اکنون شناسه کاالی  ــه اصالت کاالهای آرایش • اجرای موفق شناس

لوازم خانگی؛ 
• از بین رفتن چالش قاچاق ارز و طال؛ 

• در نهایت کاهش حجم قاچاق از ۲۵ میلیارد دالر به ۱۲.۵ میلیارد دالر.
ــتاوردهای باال، در حوزه سامانه ها که تعداد آن ها از ۱۰ مورد در آغاز کار  از میان دس
به 3۰ تا ۴۰ سامانه و زیرسامانه رسیده، تمامی ۲۶ دستگاه عضو ستاد حضور داشته 
و با اتمام این فرایند انتظار می رود مسیرهای آلوده و غبارآلود که نیاز به شفاف سازی 
دارد، تبدیل به یک فضای باز روشن و قابل رؤیت شود. برگزاری گردهمایی سه روزه 
»نیازهای فناورانه در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کاال و ارز« در پاییز سال قبل و با 
ــرکت های دانش بنیان و استارت آپی نیز گامی در راستای بهره گیری از این  حضور ش
نوع فناوری ها در مبارزه بود که به عقد 33 قرارداد به ارزش ۹۸3 میلیارد تومان مابین 

دستگاه های عضو ستاد و شرکت های حاضر در این رویداد منتج گردید. 
ــتاوردها در مقابله با این پدیده شوم، قاچاق نیز  به هرحال، علی رغم موفقیت ها و دس
همانند دیگر موارد تبهکاری خود را با شرایط مختلف تطبیق داده و از امکانات جدید و 
به روز بهره می برد که همین امر مبارزه با آن را دشوار ساخته و شناخت و ارائه راهکارها 
ــتاد سعی دارد با تقویت بخش  ــازد. از این رو، س و راهبردهای نوین را ضروری می س
پژوهش ها، اقدامات خود را برمبنای یافته های علمی بر پایه فن آوری های نوین  قرار 

داده و از طوالنی شدن فرایند مبارزه و یا انحراف در مسیر خود جلوگیری کند.
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یادداشت
ماه

در آستــانه نظام مالیاتی هوشمنــد 

نظام مالیاتی ایران، اگرچه مسیر تحول و پویایی را در پیش گرفته و در سال های اخیر، توسعه در سه بعد قوانین و مقررات مالیاتی، مکانیزاسیون و هوشمندسازی نظام مالیاتی 
و گسترش پایه های مالیاتی را در دستور کار خود قرار داده است؛ با این حال بررسی شاخص های اقتصادی از جمله نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و مقایسه آن با 

کشورهای توسعه یافته نشان می دهد، هنوز راه بسیاری تا تبدیل شدن نظام مالیاتی ایران به یک نظام مالیاتی نوین و در حد و اندازه نظام های پیشرو در پیش دارد.

دکتر امیدعلی پارسا
رئیس کل سازمان امور مالیاتی 

کشور

با اجرای نظ��ام مالیات 
هوش��مند عم��ا فرار 
مالیاتی و فساد اداری 
کاهش یافته و تکریم 
مردم و عدالت مالیاتی 

گسترش می یابد.

در حالی که نسبت مالیات به GDP در ایران نسبت ناچیزی در حدود ۸ درصد است 
که با حجم اقتصاد کشور و همچنین هزینه های دولت قابل قیاس نیست، این نسبت 
ــت. همچنین در کشورهای پیشرو،  ــورهای توسعه یافته حدود 3۰ درصد اس در کش
حدود ۸۰  الی ۸۵ درصد بودجه، از محل درآمدهای مالیاتی تامین می شود؛ در حالی 
که در ایران تنها حدود 3۵ درصد بودجه عمومی کشور از این محل تامین می شود. 
همین امر باعث شده تا تغییر و تحوالت مهمی در راستای جهش درآمدهای مالیاتی 
اتفاق بیفتد. تغییراتی که عمدتا سیاست کلی سازمان مبنی بر »وصول با اصول« یا به 
عبارتی وصول مالیات از دهک های باالی جامعه و اخذ مالیات متناسب با درآمد، ثروت 
ــازمان امور مالیاتی  ــت، اما مهمترین برنامه س و مصرف از افراد را  هدف قرار داده اس
کشور در سال های اخیر برای تحقق این سیاست، سوق دادن نظام مالیاتی به سمت 

یک نظام مالیاتی هوشمند، مدرن و پویا بوده است.

ــت هوشمند که بر مبنای عدالت، مالیات می ستاند؛  نظام مالیاتی مدرن، نظامی اس
ــت  و قادر به ارایه  ــت؛ محبوب و مقتدر اس ــن داوطلبانه مودیان در آن باالس تمکی

اظهارنامه پیش فرض به مودیان می باشد.
ــت با اجرای طرح جامع مالیاتی در کشور، عمال گام نخست مدرن سازی  بدیهی اس
ــته و در حال حاضر نظام مالیاتی کشور، یک نظام مکانیزه  نظام مالیاتی محقق گش
است که با تکیه بر آن، امکان رصد هر مودی، بررسی آخرین وضعیت هر پرونده در 
هر نقطه از کشور و حتی رصد هر مامور مالیاتی به صورت آنالین وجود دارد. با اجرای 
ــرح جامع مالیاتی، همچنین بیش از 3۰ خدمت مالیاتی به صورت الکترونیکی به  ط
ــازمان امور مالیاتی کشور را جزو  ــود و مجموعه این تحوالت، س مودیان ارایه می ش

پیشگامان توسعه دولت الکترونیک قرار داده است.

ــگاه اطالعات مودیان  ــازی نظام مالیاتی و با تکمیل پای ــه در گام دوم مدرن س البت
مالیاتی، نظام مالیاتی قابلیت های هوشمندی از خود ارایه خواهد داد. می توان گفت، 
نظام مالیاتی در حال گذار از مالیات الکترونیک )e-Tax( به نظام مالیات هوشمند 
ــمند، در حقیقت مقصد و پایان راه مدرن سازی  ــت. نظام مالیات هوش )i-Tax( اس
ــمند، همه ریزداده های اطالعاتی افراد در  ــت. در نظام مالیاتی هوش نظام مالیاتی اس
اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد و سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس این 
ــفاف، از افراد مالیات اخذ می نماید. البته نظام هوشمند مالیاتی  اطالعات دقیق و ش

فواید و مزایای پرشماری برای اقتصاد کشور ایجاد می نماید. برای مثال هم اکنون با 
تکیه بر اطالعات طرح جامع مالیاتی، امکان حذف شیوه تشخیص علی الراس از نظام 
مالیاتی فراهم شده است. شیوه ای که همواره بحث ها و مسایل زیادی پیرامون خود 
داشته و به دلیل نبود اطالعات شفاف از مبادالت اقتصادی افراد، سازمان امور مالیاتی 

ناگزیر به اجرای آن بود.

هم اکنون، سازمان امور مالیاتی کشور اطالعات مهمی از قبیل صورت معامالت فصلی، 
تراکنش های بانکی افراد و سایر اطالعات اقتصادی اشخاص که توسط سایر مراجع 
ــده را در اختیار دارد و بعبارتی به  ــازمان ارایه ش ــتگاه های ذیربط به س قانونی و دس
ــت که  ــده اس ــرفته ترین و جامع ترین بانک اطالعات اقتصادی افراد تجهیز ش پیش
براساس آن می تواند به برآورد دقیقی از میزان درآمد و مالیات افراد دست پیدا نماید. 
ــال جاری، مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی، اظهارنامه  لذا از س
مالیاتی مودی است و پذیرش اظهارنامه مودیان مشروط بر تنظیم شفاف اطالعات و 
رعایت قوانین و مقررات مربوط بوده و اظهارنامه ارایه شده توسط مودیان با بانک های 
ــواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های  ــی مالیاتی که در اجرای مقررات م اطالعات

مستقیم ایجاد شده، مطابقت داده خواهد شد.  

ــان مالیاتی و همکاری همــه  ــدن اطالعات پایگاه اطالعات مودی البته با تکمیل ش
ــعه  ــازمان و همچنین توس ــرای ارایه اطالعات مورد نیاز س ــتگاه های ذیربط ب دس
ــگاهی در ابعاد  ــور به ویژه اجرای قانون پایانه فروش ــاخت های فناوری در کش زیرس
ــری، نظام مالیاتی هوشمند به مرحله اجرا نزدیکتر خواهد شد. با اجرای نظام  سراس
مالیات هوشمند که امید بسیار می رود تا سال ۱۴۰۰ نسخه اولیه آن به اجرا درآید، 
ــاد اداری به شدت کاهش می یابد، تکریم  ــد، فس عمال فرار مالیاتی به حداقل می رس
مردم به حداکثر می رسد، عدالت مالیاتی گسترش می یابد، درآمدهای مالیاتی رشد 
پیدا می کند و در نهایت نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور نیز از ۸ درصد 

جهش خواهد یافت.

هر چند برای تحقق این امر، تنها یک عامل و نیاز اساسی مطرح است و آن همکاری 
همه دستگاه های ذیربط در ارایه اطالعات اقتصادی و سایر اطالعات مورد نیاز سازمان 

امور مالیاتی کشور در فرصت زمان باقیمانده تا چشم انداز ترسیم شده است.
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5G  استفاده عملیاتی از هوش مصنوعی با فناوری

یادداشت
 ویژه

فناوری 5G سبب می شود تا عالوه بر افزایش سرعت و ارتقاء کیفیت ارتباطات و خدمات، ارائه سرویس های نوین و دور از دسترس حال حاضر، ممکن شود که این 
کاهش شکاف دیجیتالی بین شهرها و مناطق کم برخوردار را در پی دارد.

ــت. ایجاد  ــا متفاوت اس ــه نیازهای آن ه ــی دارد ک ــران متنوع ــاوری 5G بازیگ فن
 ،Smart Hospital و tele Medicine ــاخت های الزم جهت ارائه خدمات زیرس
نظیر جراحی از راه دور، کمک به بهره وری تولید در محیط های صنعتی با استفاده از 
ظرفیت هوش مصنوعی، مدیریت مصرف انرژی در حوزه های مختلف از جمله مصارف 
حوزه کشاورزی، شکل گیری شهر هوشمند با استفاده از قابلیت های توأم این فناوری و 
همزیستی آن با فناوری اینترنت اشیا و دسترسی کاربران به سرویس پخش محتوای 
باکیفیت باال )4K( از طریق تلویزیون های تعاملی  از جمله مواردی است که می توان 

به عنوان دستاوردهای عملکرد و نقش آفرینی آن ها اشاره کرد.
ــعه پهنای باند با استفاده از فناوری 5G میسر  ارتقاء کمی و کیفی ارتباطات و توس
است. ارتباطات و دسترسی ها در این فناوری رشد قابل توجهی دارد و طبیعتاً در چنین 
ــرایطی ارائه سرویس های موردنیاز جامعه از قبیل Remote surgery )جراحی  ش
ــد. باید توجه داشت که این حوزه با جان افراد سر و  از راه دور( امکان پذیر خواهد ش
کار دارد و واضح است که هرگونه قطعی ارتباط یا کاهش کیفیت ارتباط و سرویس، 

جبران ناپذیر است.

دکتر سیدستار هاشمی
معاون فناوری و نوآوری 

وزارت ارتباطات

ــیگنال های رادیویی )به سمت کاربران و سرویس ها( و استفاده  مدیریت هدفمند س
ــتای کاهش تأخیر و  هم زمان از یک طیف فرکانس در زوایای مختلف. البته در راس
  Mobile Edge Computing   سرویس ها، از قابلیت تکنولوژی های Latency

و پیاده سازی راهکارهای Small Cell نیز استفاده می شود.
ــکاف دیجیتالی را کاهش دهد به طوری که این خدمات در مناطق  5G می تواند ش
محروم توسعه داده می شود؛ در حالی که تحقق این موضوع در بستر 4G به صورت 

کامل امکان پذیر نیست.
ــت بوم فناوری 5G  در کشور بازیگران مختلفی دارد. در این حوزه  ــازی زیس پیاده س
ــازمان های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مانند سازمان تنظیم مقررات  س
ــاخت در خصوص ارائه  ــرکت ارتباطات زیرس رادیویی برای رگوالتوری فرکانس، ش
زیرساخت های ارتباطی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات در رابطه با فعالیت های 
پژوهشی به اتفاق سایر ذی نفعان از جمله اپراتورهای همراه و ارائه دهنده خدمات سطح 
دسترسی، تشکل های بخش خصوصی، شرکت های فناور و دانش بنیان حوزه ICT و 

مجموعه های دانشگاهی، نقش آفرین هستند.

در پیاده سازی فناوری 5G  نقش سخت افزارهای خاص 
و منحصر، کمتر و اهمیت بخش نرم افزاری زیست بوم 
این فناوری بیش��تر و پررنگ تر اس��ت که خوشبختانه 
کس��ب وکارهای حوزه ICT کش��ور، تجرب��ه موفقی در 

ارائه خدمات این بخش  دارند. 

در زمان قرنطینه ناش��ی از بیماری کرون��ا، توان ارائه 
خدمات را در داخل کشور مشاهده کردیم و معتقدیم 
که توسعه دهندگان نرم افزاری خوبی در کشور داریم 

و این فرصتی است که باید به آن توجه کنیم.

ــازی فناوری 5G  نقش سخت افزارهای خاص و منحصر، کمتر و اهمیت  در پیاده س
ــت که خوشبختانه  ــتر و پررنگ تر اس ــت بوم این فناوری بیش بخش نرم افزاری زیس
ــور، تجربه موفقی در ارائه خدمات این بخش  دارند.  کسب وکارهای حوزه ICT کش
ــرویس گرا ارائه  نظر به این که معماری این فناوری Flat بوده و خدمات به صورت س
ــعه »فکر افزاری« این فناوری، در بومی سازی  ــود، لذا با توجه به محوریت توس می ش
شبکه ملی اطالعات چشم انداز خوبی را برای بومی سازی زیست بوم آن و استفاده از 

محصوالت داخلی پیش بینی می کنیم.
در زمان قرنطینه ناشی از بیماری کرونا، توان ارائه خدمات را در داخل کشور مشاهده 
کردیم و معتقدیم که توسعه دهندگان نرم افزاری خوبی در کشور داریم و این فرصتی 

است که باید به آن توجه کنیم.
ــورها در یک فضای محدود  ــداد زیادی از سنس ــد بتوانیم به تع ــاوری 5G بای در فن
سرویس ارائه دهیم. در بخش رادیویی این فناوری باید پوشش بیشتر و بهینه تری را 
داشته باشیم؛ بنابراین بعضاً احتمال دارد که با طراحی متفاوت تا یک میلیون سنسور 
ــا افزایش طول موج  ــت که ب ــاحت یک کیلومترمربع قرار گیرند. طبیعی اس در مس
فرکانس، میرایی سیگنال بیشتر و دامنه کارآیی آن کمتر خواهد بود؛ بنابراین طراحی 
از ماکروسل به میکروسل و در نهایت پیکروسل تبدیل می شود و سایت ها در فاصله 

نزدیک تری قرار می گیرند.
ــتند نیز  ــوان محرک این فناوری هس ــوغ تکنولوژی هایی که به عن ــوص بل در خص
 ،5G ــت بوم فناوری ــتیابی به اهداف مدنظر در زیس می توان گفت که به منظور دس
ــود؛ نظیر تکنولوژی MIMO ، به منظور  ــتفاده می ش از تکنولوژی های مختلف اس
ــرفته در بخش انتشار امواج  ــازی آنتن ها و به عنوان تکنولوژی پیش طراحی و پیاده س
ــتم های مخابراتی بی سیم، همچنین تکنولوژی  Beamforming، جهت  در سیس

ــتای  ــی در این زمینه هم می توان گفت که در راس ــاره ظرفیت بخش خصوص درب
پیاده سازی پایلوت این فناوری، با اصناف و بخش خصوصی جلسات متعددی برگزار 

کردیم و از توان و کمک آن ها برای تولید بخشی از تجهیزات بهره بردیم.
در طراحی تست سناریوهای الزم و پیاده سازی آن از مراکز دانشگاهی و آزمایشگاه های 
داخلی و حتی البراتورهای معتبر دنیا کمک می گیریم. در اجرا نیز از همه ذی نفعان 

در این زمینه استفاده کرده ایم تا پیشرفت کار با بهره وری بیشتر صورت پذیرد.
با ارزیابی نتایج حاصل از پیاده سازی تست های مدنظر ذی نفعان، موضوعات مختلف 
ــاختی،  ــائل فنی- زیرس ــد اجرای کامل این فناوری )از قبیل مس ــذار در رون تأثیرگ
ــی می کنیم. یقیناً پس از پایلوت، باید  ــت ها، موضوعات اقتصادی و...( را بررس کاربس

فرصت ها را شناسایی و فرآیند اجرا را مدیریت کنیم.
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جزئیات مدل های سرمایه گذاری صندوق نوآوری در اکوسیستم فناوری
معاون سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی، ضمن تشریح عملکرد این صندوق در 
حوزه سرمایه گذاری تا پایان خرداد سال جاری، گفت: تا پایان خرداد امسال ۵۸۰ میلیارد 

تومان سرمایه از سایر بخش ها برای سرمایه گذاری جذب شده است.
ــرمایه گذاری صندوق نوآوری در  دکتر علی ناظمی در وبینار معرفی خدمات معاونت س
ــاه در ایجاد ۹ نهاد  ــکوفایی تا پایان خرداد م ــخنانی اظهار کرد: صندوق نوآوری و ش س
سرمایه گذاری خطرپذیر مشارکت و در سبد ۷ صندوق پژوهش و فناوری هم سرمایه گذاری 

کرده است.
وی در ادامه مدل های سرمایه گذاری و ابزارهای نوین صندوق نوآوری و شکوفایی در این 

زمینه را اینگونه تشریح کرد:
  مدل های سرمایه گذاری

رویکرد سرمایه گذاری مستقیم صندوق نوآوری و شکوفایی تغییر یافته و مدل های تزریق 
منابع توسط صندوق و ورود به بازار VC شامل هم سرمایه گذاری با صندوق های پژوهش 
و فناوری، مشارکت در صندوق های سرمایه گذاری جسورانه بورسی، تامین مالی پروژه ای 
ــده است. هدف از این مدل های  و ایجاد صندوق های پژوهش و فناوری جایگزین آن ش
سرمایه گذاری عرضه منابع به بازار VC و حضور فعال در اکوسیستم نوآوری است و بسته 

به موضوع، یکی از این چهار مدل استفاده می شود.
  هم سرمایه گذاری

ــاختار مدل هم سرمایه گذاری به این شکل است که در صورت سرمایه گذاری عامالن  س
صندوق نوآوری و شکوفایی مانند صندوق های پژوهش و فناوری در یک طرح یا پروژه، 
صندوق نوآوری ۴ برابر آن را در اختیار عامل قرار می دهد و نحوه تعامل آن قرارداد مشارکت 

بین صندوق و عامل است و صندوق در سود و زیان تا پایان پروژه همراه خواهد بود.
این مدل شامل دو گونه دو جزیی و سه جزیی است. در مشارکت دو جزیی ارکان مشارکت 
صندوق نوآوری و شکوفایی با عامل صندوق است و صندوق نوآوری ۸۰ درصد از نقدینگی 
مورد نیاز را تامین می کند و عامل متعهد خواهد بود که حداقل ۲۰ درصد از نقدینگی مورد 

نیاز موضوع مشارکت را از منابع خود تامین کند.
شیوه دیگر مدل هم سرمایه گذاری استفاده از یک نهاد همکار در کنار صندوق های پژوهش 
و فناوری است. شتاب دهنده ها، پژوهشگاه ها، پارک های علم و فناوری و مراکز تحقیقاتی 
به عنوان نهادهای فعال در اکوسیستم نوآوری می توانند در کنار عامالن صندوق نوآوری و 

شکوفایی قرار گرفته و در تامین ۲۰ درصد هزینه پروژه همکاری داشته باشند.
ــت  ــرمایه گذاری نهاد همکار و صندوق پژوهش و فناوری ۵ درصد اس حداقل میزان س
ــرمایه گذاری را تامین کنند. تمامی مسئولیت  و در مجموع باید ۲۰ درصد از مجموع س
سرمایه پذیر در این قالب با صندوق های پژوهش و فناوری است و صندوق نوآوری تنها با 

عامل مشارکت می کند.
ــرمایه گذاری در این مدل، آورده نقدی و ماهیت حقوقی آن، سهامی خاص است.  نوع س
موضوع مشارکت نیز باید دانش بنیان باشد و در صورتی که عامل دانش بنیان باشد الزامی 

به دانش بنیان بودن موضوع مشارکت نیست.
ترجیح صندوق نوآوری و شکوفایی مشارکت در موضوعاتی است که بازگشت سرمایه در 
۵ سال رخ دهد اما این دوره قابل تمدید است و در این مدت صندوق در سود و زیان طرح 

مشارکت خواهد کرد.
حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای یک موضوع مشارکت در سبد پیشنهادی نمی تواند 
ــقف مشارکت یک عامل باشد. حداکثر ارزش مشارکت  بیش از ۵۰ درصد حجم کل س
صندوق با یک عامل، محدود به سقف تعیین شده با آن عامل یا همان سقف مشارکت 

است.
برای محاسبه میزان آورده صندوق های پژوهش و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی از 
ضریب هم سرمایه گذاری استفاده می شود که حداقل آن یک به یک و حداکثر آن یک به 
چهار است. دو معیار آینده محور )اولویت فناوری( و مسئله محور )اولویت استراتژیک( در 
تعیین ضریب هم سرمایه گذاری تاثیر دارند؛ به عنوان مثال اگر یک پروژه فقط بعد راهبردی 
داشته باشد و تکنولوژی یا فناوری نداشته باشد میزان مشارکت صندوق یک به سه خواهد 

بود. ما به دنبال این هستیم که پول صندوق مشکالت کشور را برطرف کند.
در حال حاضر با صندوق های افالک، صندوق تحقیق و توسعه در صنایع و معادن، صندوق 

شریف، صندوق سالمت تهران، صندوق یزد، صندوق پرشین داروی البرز و صندوق زیست 
فناوری هم سرمایه گذاری انجام شده است. برای صندوق نوآوری و شکوفایی کیفیت مهمتر 
از کمیت است و انتظار می رود که عامالن صندوق در پروژه هایی VC کنند که با تسهیالت 

نمی توان کمک کرد.
 مشارکت در ایجاد صندوق های جسورانه بورسی

پروژه های استارت آپی، پلتفرم ها و IT می توانند از صندوق های جسورانه بورسی برای تامین 
مالی استفاده کنند. در این مدل صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان سرمایه گذار تا ۴۰ 
درصد از منابع صندوق را می تواند مشارکت کند. این مشارکت صرفا تامین مالی خواهد بود 
و صندوق ها توسط صندوق نوآوری و شکوفایی مدیریت نمی شوند. طول عمر این صندوق ها 
حداکثر ۷ سال است و بعد از طی شدن این دوره باید خروج کنند. صندوق های جسورانه 
بورسی سهم ندارند و یونیت دارند که این یونیت ها نیز قابل عرضه برای جذب سرمایه است. 
وضعیت این صندوق ها شفاف و مشخص است.در حال حاضر صندوق نوآوری و شکوفایی 

بین ۱۶.۵ درصد تا ۴۰ درصد در صندوق های جسورانه بورسی مشارکت دارد.
RBF تامین مالی پروژه ای 

این مدل که تامین مالی مستقیم طرح های تجاری سازی محسوب می شود خیلی کم در 
ایران استفاده شده است و مدلی مبتنی بر درآمد است یعنی زمانی از این مدل استفاده 
می شود که امکان ارائه وثیقه و تضمین وجود ندارد و خریدار به دلیل عدم وجود محصول 
ــک فنی و موارد دیگر تمایل به لیزینگ ندارد و در نهایت موضوع از اولویت  نهایی، ریس

برخوردار است و منطبق بر ماموریت صندوق است.
ــکل است که صندوق در فرایند تولید  اصول و مبانی تامین مالی در این پروژه به این ش
دخالت حداقلی خواهد داشت و در ساختار موجود و تعریف یک ساختار جدید دخالت 
نخواهد کرد، عالوه بر این مازاد بر سرمایه گذاری هیچ تعهد مالی، بیمه ای، مالیات و غیره 
نخواهد کرد. اجتناب از ورود به حوزه ارزش گذاری، عدم تعریف مشارکت حقوقی و حساب 
ــترک، ایجاد انگیزه برای بهره وری و کارایی، از بین بردن انگیزه مخاطرات اخالق و  مش

مشارکت در ریسک فنی از دیگر اصول صندوق نوآوری و شکوفایی در این مدل است.
به عبارت دیگر چارچوب مشارکت صندوق نوآوری در این مدل محدود به حوزه تجهیزات 
و مواد اولیه است و در حوزه نیروی انسانی و کارگاه و دانش فنی پروژه ورود نخواهد کرد و 

تنها در فروش و بهره برداری یا درآمد شریک خواهد شد.
زمان پایان قرارداد نیز بعد از رسیدن به نرخ بازدهی مورد انتظار )IRR( و سپری شدن 
مدت قرارداد بین ۵ تا ۷ سال خواهد بود. نرخ بازدهی مورد انتظار )IRR( نیز از مجموع ۱۵ 

درصد بازده بدون ریسک و ۶ درصد ریسک ناشی از دانش فنی محاسبه می شود.
ساختار قرارداد به صورت مشارکت در سود و زیان است و مقدار سود نیز قطعی نیست و 
اتمام قرارداد منوط به بازگشت اصل پول به عالوه بازده مورد انتظار یا ادامه تا پایان مدت 

مشارکت است.
  مشارکت در ایجاد صندوق های پژوهش و فناوری

اولویت سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی برای تاسیس صندوق های پژوهش و 
فناوری در استان ها و مناطق محروم است و کل مشارکت 3۴ درصد خواهد بود و در حال 
حاضر در صندوق ارس، صندوق خراسان جنوبی، صندوق خراسان شمالی، صندوق لرستان 
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همکاری شرکت های دانش بنیان و دستگاه های اجرایی در پژوهش های فناورانه حمایت می شود

و صندوق نوآوری و اجتماعی مشارکت دارد.
  ابزارهای نوین

ابزارهای نوین برای جذب سرمایه سایرین به بخش دانش بنیان شامل حمایت از انتشار 
اوراق نوآوری )دانش بنیان( و ضمانت سرمایه گذاری است که بیمه سرمایه گذاری و اوراق 

اختیار فروش تبعی در زیر مجموعه این ابزار قرار می گیرد.
  اوراق نوآوری )صکوک(

اوراق تامین مالی اسالمی یا صکوک اوراقی هستند که برای تامین مالی از بازار سرمایه با 
نرخ سود معین و سررسید معین منتشر می شود و برای تامین مالی پروژه، تامین سرمایه 
در گردش و خرید دارایی ثابت می تواند منتشر شود. این اوراق نیازمند ضامن از بین بانک ها، 
بیمه ها، شرکت های سرمایه گذاری و نهادهای عمومی به عنوان ارکان انتشار هستند که 
سازمان بورس، صندوق نوآوری و شکوفایی را به عنوان ضامن برای انتشار اوراق دانش بنیان 

پذیرفته است و تحت نماد اوراق نوآور به زودی منتشر می شود.
حمایت صندوق به سه شکل قبول سمت رکن ضامن، تقبل کارمزد ارکان )ضامن، متعهد 
پذیره نویسی و بازارگردان( با پرداخت تمام یا بخشی از کارمزد ارکان و در نهایت با پرداخت 

سود باالتر یا یارانه سود است.
مزیت استفاده از صکوک نوآوری شامل ورود به بازار سرمایه و تامین مالی برای شرکت های 

ــهیل خروج شرکت ها،  ــتفاده از برند صندوق، تس بزرگ )باالتر از ۵۰ میلیارد تومان(، اس
زیرساخت استانداردسازی و شفافیت برای شرکت های دانش بنیان و در نهایت مزیت بلند 

مدت همکاری شرکت های دانش بنیان با بازار سرمایه است.
  بیمه سرمایه گذاری

ــت که طی آن  ــرمایه گذاری اس ــکوفایی، بیمه س دومین ابزار نوین صندوق نوآوری و ش
سرمایه گذار در یک شرکت دانش بنیان می تواند با این ابزار بین ۶۰ تا ۹۰ درصد از اصل 
سرمایه گذاری خود را بیمه کند. در این زمینه توافق الزم با بیمه مرکزی انجام شده است و 
شرکت ها و هلدینگ های سرمایه گذاری، فناوری های پیشرفته و راهبردی می توانند از این 

بیمه استفاده کنند.
  اوراق اختیار فروش تبعی

ــکوفایی برای ضمانت  ــروش تبعی، ابزار نوین دیگر صندوق نوآوری و ش ــار ف اوراق اختی
ــت، به این شکل که یونیت های صندوق های جسورانه بورسی با یک  سرمایه گذاری اس
مبلغ معین به فروش می رسد و سرمایه گذاران و مردم می توانند این یونیت ها را در قالب 
اوراق خریداری کنند و صندوق نوآوری تضمین می دهد که این اوراق را در تاریخ مشخصی 
ــده اوراق اختیار فروش تبعی حق  ــتر خریداری کند. به عبارت دیگر دارن با مبلغی بیش

فروش)دریافت مابه التفاوت( سهم را در تاریخ معین به قیمت معین دارد.

شبکه فن بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با استفاده از ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان با پروژه های پژوهش و فناوری در دستگاه های اجرایی همکاری می کند.

ــتگاه های اجرایی می توانند در برخی حوزه های  ــاس تصویب  هیئت وزیران، دس بر اس

پژوهشی از ظرفیت شرکت های دانش بنیان نیز بهره ببرند.
ــت جمهوری با استفاده  ــبکه فن بازار معاونت علمی و فناوری ریاس ــاس، ش بر این اس
ــای فناورانه صنایع دولتی، با  ــرکت های دانش بنیان در جهت رفع نیازه از ظرفیت ش

پروژه های پژوهش و فناوری در دستگاه های دولتی همکاری می کند.
در سامانه عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری )ساعت(، پژوهش های مختلفی ثبت شده 
است و شرکت  های دانش بنیان می توانند برای انجام بهینه این پروژه ها همکاری کنند.

ــده،  ــامانه در نظر گرفته ش ــرکت های دانش بنیان و فناور می توانند با مراجعه به س ش
اولویت های پژوهشی ثبت شده توسط دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی را بررسی 
کنند. شرکت های دانش بنیان و فناور در صورت توانمندی در اجرای هر یک از پروژه ها، 
ــی، اخذ مشاوره و حمایت به  در صورت تمایل می توانند، پروپوزال پروژه را برای بررس

شبکه فن بازار معاونت علمی و فناوری ارسال کنند.
ــوالت و خدمات دانش بنیان و  ــرکت های دانش بنیان، عالوه بر عرضه محص برخی ش
ــی و تحقیقاتی قابل توجهی برخوردار هستند. دستگاه های  نوآورانه از توانایی پژوهش

اجرایی می توانند از این توانایی بهره مند شوند.

شرکت های دانش بنیان 50 درصد کمک  هزینه می گیرند

ــعه بازار محصوالت دانش بنیان خود باید همواره  ــرکت های دانش بنیان برای توس ش
بازار را رصد کنند و با روش های علمی، تحقیق و پژوهش انجام دهند. معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری در سبد حمایتی متنوع خود، کمک مالی به این تحقیقات را 

نیز قرار داده است.
بازار یک مفهوم اقتصادی متغیر است، یعنی همواره در حال تغییر است و شرکت های 
عرضه کننده محصوالت، باید همیشه تحوالت آن را با دقت رصد کنند. ممکن است 

محصولی که به بازار عرضه می شود دیگر با سلیقه مصرف کننده همخوانی نداشته باشد 
و یا آنکه رقبای جدید و قدرتمندی به بازار وارد شده باشند. به همین دلیل شرکت های 

تجاری باید با استفاده از روش های علمی همیشه تحوالت بازار را زیر نظر بگیرند.
شرکت های دانش بنیان نیز مانند هر بنگاه اقتصادی، به گزارش تحقیقات بازار شفاف 

و کار آمد نیاز دارند.
شناسایی مخاطبان و مصرف کنندگان محصول، تحلیل رقبا، تخمین صحیح از میزان 
کشش بازار و سهم قابل کسب از آن، از جمله موضوعاتی هستند که این گونه گزارش های 

مالی  با محوریت آنها تهیه می شود.
گزارش های مطالعه فرصت، گزارش های رصد بازار و گزارش های بازار داخلی، سه نوع 

گزارشی هستند که در راستای تحقیقات بازار انجام می گیرند.
   میزان حمایت

شرکت های دانش بنیان با درآمد کمتر از  ۱۰۰ میلیارد ریال می توانند به میزان ۵۰درصد 
ــقف مندرج در قانون، از معاونت علمی  از هزینه های تهیه این گزارش ها را با رعایت س
و فناوری ریاست جمهوری کمک دریافت کنند. همچنین شرکت های دانش بنیان با 
درآمد بیشتر از ۱۰۰ میلیارد ریال نیز می توانند به صورت آزاد و بدون تسهیالت از این 
خدمات بهره مند شوند. عالقه مندان برای اطالع بیشتر از جزئیات این بسته حمایتی و 

ثبت نام به سامانه http://daneshbonyan.isti.ir/  مراجعه کنند.
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شتابدهنده ها یکی از بازیگران زیست بوم فناوری و نوآوری در کشور هستند که به کمک 
آنها افزایش تعداد شرکت های دانش بنیان سرعت گرفته است. اما همزمان با شیوع کرونا 
در کشور در کنار سایر کسب و کارها، آنها نیز از آسیب های ویروس جدید در امان نماندند. 

پس با در نظر گرفتن بسته  حمایتی ویژه خدمت رسانی به آنها تسهیل می شود.
ــوآوری نقش آفرینی می کنند. در طول ۶  ــت بوم فناوری و ن بازیگران گوناگونی در زیس
ــد، پارک علم و فناوری، کارخانه های نوآوری و  ــال اخیر، صدها شتابدهنده، مرکز رش س
صندوق های مالی در سراسر کشور تاسیس شده است. بیش از ۵ هزار شرکت دانش بنیان 

و ۶ هزار استارتاپ در کشور، از خدمات این مراکز استفاده می کنند.
اما شیوع ویروس کرونا در کشور، کسب و کارهای مختلفی را دچار آسیب کرد. شتابدهنده ها 
و پردیس های نوآوری نیز از این آسیب ها در امان نماندند. معاونت علمی و فناوری ریاست 
ــالش کرد تا ضمن تامین  ــیوع ویروس کرونا، ت ــت ش جمهوری از همان روزهای نخس

شتاب دهنده ها تا سقف پنج میلیارد ریال تسهیالت دریافت می کنند

آمادگی صندوق نوآوری برای همکاری های فناورانه اقتصادی با سایر کشورها

ــیب های پیش آمده برای این مراکز را نیز  محصوالت مورد نیاز برای مقابله با کرونا، آس
جبران کند. برای کاهش آثار این آسیب ها، بسته های حمایتی تدوین شده است که توسط 

صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت می شود.
ــط معاونت علمی و فناوری  ــور که توس ــت بوم نوآوری کش از جمله بازیگران مهم زیس
ــتابدهنده های شرکت های دانش بنیان هستند، این  ریاست  جمهوری ایجاد شده اند، ش
شتابدهنده ها، با بهره گیری از منتورها و مدیران با تجربه، تیم ها و استارتاپ های فناور را به 
شرکت های دانش بنیان بالنده و پویا تبدیل می کنند. برای کاهش آسیب های احتمالی که 
در اثر شیوع ویروس کرونا به این این شتابدهنده ها وارد شده است، بسته تسهیالت متفاوتی 
در نظر گرفته شده است. بر اساس این طرح حمایتی، شتابدهنده های مستقر در استان 

تهران می توانند تا سقف ۵ میلیارد ریال تسهیالت با نرخ ۹ درصد دریافت کنند.
شتابدهنده های مستقر در سایر استان ها نیز می توانند برای دریافت تسهیالت، رقمی بین 
۴ تا ۵ میلیارد ریال درخواست بدهند. این شتابدهنده ها »متناسب با تعداد تیم های کاری 

سال ۹۸ و اسناد هزینه کرد« تسهیالت دریافت می کنند.
ــود. دریافت کنندگان  ــش ماهه پرداخت می ش ــهیالت در یک دوره حداکثر ش این تس
تسهیالت می توانند پس از یک تنفس شش ماهه، اقساط تسهیالت را در طی یک دوره 

دوازده ماهه پرداخت کنند.
عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر به سایت صندوق نوآوری و شکوفایی 
مراجعه کنند. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خدمات مختلفی به شتابدهنده ها 
عرضه می کند، این کمک ها بسته به نوع فعالیت شتابدهنده، متغیر است و طیف وسیعی 

از خدمات را در بر می گیرد.
استارتاپ ها و شرکت های نوپا به کمک شتابدهنده ها یاد می گیرند که چگونه ایده نوآورانه 

خود را به محصولی فناور و سودآور تبدیل کنند.

ــعه صندوق نوآوری و شکوفایی بر حمایت این صندوق از شرکت های دانش  معاون توس
بنیان در زمینه صادرات محصوالت مرتبط با حوزه کشاورزی به کشور قرقیزستان تاکید 
کرد و گفت: صندوق نوآوری برای همکاری های فناورانه اقتصادی با سایر کشورها آمادگی 

الزم را دارد.
دکتر سیاوش ملکی فر در نخستین رویداد بین المللی مجازی ارائه نیاز فناورانه و نشست 
ــرکت های دانش بنیان ایران و تجار و مدیران قرقیزستان در حوزه  تجاری-تخصصی ش
ــاورزی که به همت صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد، به آمادگی این صندوق  کش
برای حمایت از شرکت های دانش بنیان صادرکننده محصوالت کشاورزی به قرقیزستان 
اشاره کرد و گفت: ۵ هزار شرکت دانش بنیان ایرانی پتانسیل و توانمندی های قابل توجهی 
در صنعت به ویژه حوزه های های تک و کشاورزی دارند. بر این اساس صندوق نوآوری و 

شکوفایی برای همکاری های مختلف فناورانه اقتصادی با کشورهای دیگر آمادگی دارد.
ملکی فر ضمن اشاره به اهداف برگزاری این رویداد بین المللی مجازی، برگزاری آن را در ایجاد 
شناخت بیشتر دو طرف مفید دانست و گفت: هدف از این رویداد شناساندن توانمندی های 
دو طرف به همدیگر است و این نشست اولین و آخرین نخواهد بود و با حوزه های دیگر 
ادامه خواهد داشت. این نشست زمینه آشنایی بیشتر را برای دو طرف فراهم کرده است 
اما شرکت ها برای ورود به یک همکاری اقتصادی نیاز به زمان بیشتری دارند. بر این اساس 
ــتان از طریق شورای تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای  خانه تجارت ایران و قرقیزس

شرکت های عالقمند جلساتی را به صورت وبیناری ترتیب می دهد.
معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی در مورد حمایت های این صندوق از حوزه های 
ــرکت های دو طرف به صورت  ــور اظهار کرد: ما در ایران می خواهیم از ش فناورانه در کش
همزمان حمایت کنیم تا همکاری ها تقویت شود. این نشست شروع خوبی برای همکاری 
ــت. اگر شرکتی در  ــاورزی و زیست فناوری اس ــرکت های دانش بنیان در حوزه کش ش
قرقیزستان بعد از اخذ تصمیم قطعی برای خرید، توانست تضامین الزم را به خانه تجارت 
ایران و قرقیزستان به عنوان عامل صندوق نوآوری و شکوفایی بدهد یا شرکت دانش بنیان 
اراده کند ما از آنها حمایت خواهیم کرد در غیر این صورت تنها از شرکت ایرانی به صورت 

سرمایه در گردش حمایت می کنیم.
ملکی فر بر تشکیل نمایشگاه دائمی از محصوالت شرکت های دانش بنیان در خانه تجارت 
ــتان در بیشکک تاکید کرد و در مورد لیست محصوالت صادراتی ایران  ایران و قرقیزس
گفت: لیست محصوالت ایرانی در زمینه کشاورزی و زمینه های دیگر تهیه و در اختیار 
تجار و سرمایه گذاران قرقیزستانی قرار خواهد گرفت. همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی 
می تواند بخشی از هزینه های تجار قرقیزستانی را برای پرواز و اسکان در ایران و شرکت در 
نمایشگاه »اگروفود تهران« تامین کند تا تجار قرقیزستانی بتوانند از نزدیک با دستاوردهای 

شرکت های ایرانی در زمینه کشاورزی آشنا شوند.

  ارائه توانمندی های فناورانه شرکت های دانش بنیان ایرانی
در ادامه برگزاری نشست مجازی تجاری-تخصصی شرکت های دانش بنیان ایران و تجار 
و مدیران قرقیزستان در حوزه کشاورزی، توانمندی های فناورانه شرکت های دانش بنیان 

ایرانی ارائه شد.
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سرمایه گذاری در هوش مصنوعی پنج برابر می شود

اولین توانمندی ارائه شده در این وبینار، »دکتر بایو« محصول شرکت دانش بنیان راهبر 
زیست فناور البرز بود. این شرکت تولید کننده کودهای بیولوژیک و محرک رشد گیاه است 
که تمام مجوزهای بین المللی را از سال ۲۰۱3 اخذ کرده است. هدف این شرکت، استفاده 
از برنامه مدیریت تغذیه کشاورزی است تا در کنار کودهای آلی از کودهای بیولوژیک هم 

استفاده شود تا خاک برای کشاورزی و تولید بیشتر آماده شود.
یکی از محصوالت این شرکت تولید باکتری حل کننده فسفر برای گلدهی درختان است. 
به صورت معمول عنصر فسفر در خاک به صورت نامحلول وجود دارد و گیاه نمی تواند آن 
را دریافت کند لذا این محصول با حل کردن فسفر در آب به نوعی عنصر فسفر را برای 

گیاهان تامین می کند.
دومین شرکتی که در نشست مجازی تجاری-تخصصی شرکت های دانش بنیان ایران و 
ــتان در حوزه کشاورزی، توانمندی های فناورانه خود را ارائه کرد  تجار و مدیران قرقیزس
ــرکت دانش بنیان ماشین سازی غرب آسیا بود. این شرکت با محصول »تری سیلر«،  ش

توانمندی ها و مشخصات ماشین آالت بسته بندی خود را ارائه کرد.
این شرکت دانش بنیان ایرانی در زمینه طراحی و تولید ماشین آالت بسته بندی در حوزه 
مواد غذایی دارویی و تجهیزات پزشکی فعالیت می کند و انواع دستگاه های بسته بندی با 

بهترین کیفیت و در سطح استانداردهای بین المللی را تولید و عرضه می کند.
سومین شرکتی که در نشست مجازی تجاری-تخصصی شرکت های دانش بنیان ایران 

و تجار و مدیران قرقیزستان در حوزه کشاورزی، توانمندی های فناورانه خود را ارائه کرد 
شرکت دانش بنیان خزر الکتریک تولیدکننده ماشین آالت حوزه دامپروری و کشاورزی بود. 
مهمترین ماشین آالت تولید شده در این شرکت، خشک کن گردش مجدد شالی و غله و 
فرآوری فضوالت دام و طیور است که تقاضای باالیی در کشورهای اوراسیا دارد. همچنین 

محصوالت این شرکت به ترکیه، عراق، بالروس، کلمبیا و کشورهای CIS صادر می شود.
شرکت دانش بنیان آسپا تولید کننده انواع ریز مغذی های تک عنصره و چند عنصره چهارمین 
شرکتی بود که در نشست مجازی تجاری-تخصصی شرکت های دانش بنیان ایران و تجار و 

مدیران قرقیزستان در حوزه کشاورزی، توانمندی های فناورانه خود را ارائه کرد.
شرکت آسپا، سبد کاالیی کاملی از ریز مغذی ها دارد که در خانه تجارت ایران و قرقیزستان 
نمونه های آن وجود دارد و بسیاری عالقمند به تست این محصوالت هستند. ریز مغذی ها 
ــاورزی کمک  ــتند و به تغذیه گیاهان در کش ــی در کنار ماکرو مغذی ها هس محصوالت

می کند.
در نهایت آخرین شرکتی که در این نشست، توانمندی های فناورانه خود را ارائه کرد شرکت 

دانش بنیان نگین بذر دانش بود که در زمینه تولید بذرهای هیبریدی فعالیت می کند.
ــان وجود دارد.  ــورهای معدودی در جه ــدی فناورانه تولید بذر هیبریدی در کش توانمن
محصوالت تولید شده از طریق این فناوری شامل انواع بذر خیار گلخانه ای، گوجه فرنگی و 

فلفل گلخانه ای، بادمجان و هندوانه است.

حمایت از توسعه فناوری هوش مصنوعی یکی از اولویت هایی است که در معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری دنبال می شود. یک فناوری پیچیده و کاربردی که قرار است 
ــت بوم فناوری و نوآوری در کشور گسترش یابد. ستاد توسعه فناوری های  با تالش زیس
اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم با همین 
هدف به دنبال افزایش پنج برابری سرمایه گذاری های دولتی و خصوصی در این صنعت 

جهانی است.
ــازی جزئی از آگاهی ذهنی ما است و  ــاید ندانیم که دیدن، حرف زدن و حتی واژه س ش
همیشه به اشتباه از این واژه انتزاعی در اثبات شاه کارهای ذهنی، خالقیت ها و استعدادهای 
ذاتی استفاده می کنیم. هزاران سال است که محققان و اندیشمندان تالش می کنند دریابند 
انسان ها چطور دارای آگاهی هستند؟ چطور تعداد محدودی از موجودات می توانند ادراک 
حسی داشته باشند، بفهمند، پیش بینی کنند و جهانی که بسیار بزرگتر و پیچیده تر از 

خودشان است را تغییر دهند.
اما هوش مصنوعی فراتر از این مقوالت است. هوش مصنوعی از این هم جلوتر می رود و 
سعی می کند هویات هوشمند را نه تنها بفهمد، بلکه بسازد. این کار خارق العاده با همان 
آگاهی های انسان میسر شده است. نخبگانی که در تالشند تا با کمک هوش مصنوعی 

ماشین هایی هوشمند بسازند که مانند انسان ها عمل می کنند و واکنش نشان می  دهند.
شروع به کارگیری هوش مصنوعی به جنگ جهانی دوم بر می گردد. زمانی که نیروهای 
ــین enigma استفاده می کردند و  ــال ایمن پیام ها از ماش آلمانی برای رمزنگاری و ارس
ــمند انگلیسی، آلن تورینگ در تالش برای شکست این کدها برآمد. اما رفته رفته  دانش
استفاده از این فناوری به حدی گسترش یافت که امروز آگاهانه یا نادانسته در بسیاری از 

فعالیت های روزمره خود از این فناوری بهره می بریم.

شاید فیلم های تخیلی عامل مهمی در تصور اشتباه جامعه جهانی از هوش مصنوعی باشد. 
فیلم هایی که به ما القا کرده اند هوش مصنوعی یعنی یک ربات سخنگو. اما هوش مصنوعی 
فناوری است که قابلیت تفکر دارد البته نه تفکر انسانی اما در تالش است تا تقلیدی باشد 

از آن.
این فناوری کاربردی می تواند در آینده ای نه چندان دور زندگی بیشتر انسان ها را تحت تاثیر 
قرار دهد. بر اساس آماری جهانی پیش بینی شده که ۴۷ درصد از کل جایگاه های شغلی در 

سال ۲۰3۰ به شکل اتوماسیون و بدون حضور انسان انجام می شود.

  هوش مصنوعی چه می کند؟
هوش مصنوعی یک فناوری پیچیده اما با کاربردهای ساده است مثال از این تکنولوژی در 
چراغ های راهنمایی رانندگی هوشمند، غلط یاب  گوشی های هوشمند، موتور های جستجوگر 
و غیره هم استفاده می کنند. باید گفت که توسعه این فناوری کاربردی برای هر کشوری 
ضروری است. دنیا به اهمیت باالی توسعه هوش مصنوعی پی برده  و در حال حاضر ۶۰ 

کشور، سندی ملی برای توسعه این فناوری کاربردی در کشور خود تنظیم کرده اند.
این ضرورت در ایران هم درک شده و نخبگان و سرآمدان علمی کشور با ورود به این عرصه 

در تالشند تا زیست بوم فناوری و نوآوری هوش مصنوعی در کشور را ارتقا دهند.

  به دنبال توسعه هوش مصنوعی در کشور
ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست 
ــت بوم سودمند و خالق در تالش است تا تعداد  جمهوری هم برای همراهی با این زیس
استارتاپ های این حوزه را در آینده ای نزدیک به ۲۰۰ مورد برساند و سرمایه گذاران را به 

حضور در حوزه هوش مصنوعی ترغیب کند.
ــعه این حوزه، ۵ برابر کردن سرمایه گذاری در حوزه  ــتاد برای توس یکی از برنامه های س
شکل گیری استارتاپ های حوزه هوش مصنوعی است. در واقع یکی از اولویت های ستاد، 

افزایش سرمایه گذاری در این حوزه است.
مذاکره با 3 دانشگاه فعال در این حوزه هم از دیگر اقدامات ستاد در طی این چند سال اخیر 

است تا آزمایشگاه های تخصصی هوش مصنوعی در این دانشگاه ها راه اندازی شود.
هوش مصنوعی یک حوزه فناوری کلیدی در هر کشوری است و ۱۰ کشور چین، ویتنام، 
اندونزی، آمریکا، تایلند، برزیل، فرانسه، انگلستان، لهستان و ایتالیا در این حوزه رشد قابل 

توجهی کرده اند و بیشترین میزان استفاده از این فناوری را دارند.
حجم اقتصادی این فناوری نوظهور در دنیا تا ۲۰3۰، ۱۶ تریلیون دالر برآورد شده است که 

این عدد بسیار قابل توجه است و یک سوم بازار فعلی جهانی را تشکیل می دهد.
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تعمیق ساخت داخل راه نجات تولید کشور است

مدیرعامل رشکت مخابرات ایران در مجمع سالیانه صاحبان سهام:

اولویت فعالیت ما در دو سال گذشته، تکیه بر توان تولید داخل و استفاده از تجهیزات مخابراتی ایرانی بوده است

برای اولین بار، درآمد دیتای رشکت مخابرات در سال ۹۸ از صوت پیشی گرفت

۸۰ درصد امکانات رشکت مخابرات داخلی است و به سمت بومی سازی کامل پیش می رویم

گام نـو

سرپرست وزارت صمت در چهارمین میز توسعه و تعمیق ساخت داخل در صنعت 
خودرو و قطعات تأکید کرد: راه نجات تولید کشور از مسیر میزهای ساخت داخل 
عبور می کند و همه متفق القول هستند که راه نجات تولید، توجه به داخلی سازی 
است و راه پیشرفت تولید توجه به دانش و فنآوری است. حسین مدرس خیابانی 
انواع قطعات و  افزود: امسال داخلی سازی و کاهش ارزبری 3.۲ میلیارد دالری 
تجهیزات مورد نیاز از محل داخلی سازی و بهره گیری از توان تولیدکنندگان داخل 

هدف گذاری شده است.
وی افزود : در سال ۹۸ و در چارچوب برگزاری میزهای ساخت داخل، حدود 3 
میلیارد دالر برای داخلی سازی قطعات و تجهیزات مورد نیاز تفاهمنامه و قرارداد 

امضا شد که حدود یک میلیارد دالر آن منجر به کاهش ارزبری شده است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد : همزمان در سطح استان ها و 
به صورت جداگانه میزهای ساخت داخل برگزار می شود و استان ها در این حوزه 

پیشگام و پیش قدم هستند.
مدرس خیابانی گفت: برای پیشبرد اهداف ساخت داخل با سایر نهادها و دستگاه های 
مرتبط وارد همکاری مشترک شدیم که از جمله آنها می توان به سازمان هوا و 

فضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی و وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد.
وی افزود : به همه شهرک های صنعتی کشور ابالغ شده است تا در ورودی همه 
شهرک های صنعتی یک نمایشگاه از نیازمندی های صنعتی و توانمندی های صنعتی 

کشور راه اندازی شود تا مسیر همرسانی توان موجود و نیازمندی ها فراهم آید.
ارزی  وابستگی های  باید  کرد:  تصریح  تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  سرپرست 
به حداقل ممکن  تولید در سطح کشور  اقالم کاالیی در بخش  موجود در تمام 

برسد.
مدرس خیابانی گفت: یکی از ضروریات توسعه ای صنعت کشور آن است که فاصله 
همکاری های میان شرکت های دانش بنیان و واحدهای صنعتی به لحاظ فیزیکی 
و هم فکری های الزم کاهش یابد و مجموعه های دانش محور، فناور و دانش بنیان 
همانند شرکتهای بزرگ صنعتی نماینده دائمی داشته باشند و روند همکاری های 
مختلف  بخش های  در  پراکنده  ایده های  کرد:  تصریح  وی  شود.  تقویت  موجود 

صنعتی باید در سراسر کشور تجمیع و تبدیل به محصول شوند.
مدرس خیابانی تأکید کرد: امروز مهمترین مسئله کشورقطع وابستگی تولید به 
خارج از کشور است و راه عملی آن استفاده از توان بخش دانش محور و مراکز 
دانشگاهی و علمی است. سرپرست وزارت صمت افزود : با اقدامات انجام شده طی 
سه ماه گذشته ۴۵ هزار خودرو با تأمین قطعه از محل واردات تکمیل و تحویل 
مردم شده است ولی ضرورت اصلی این است که باید این اقالم و قطعات از محل 

تولیدات داخلی تأمین شود.
مدرس خیابانی تصریح کرد: در شرایط تحریم و محدودیت های آن، توجه به ساخت 
داخل دارای اهمیت ویژه ای است و نمود عینی آن موجبات تحقق استقالل صنعتی، 

اقتصادی، سیاسی و ...، را فرآهم می آورد.
وی گفت: از همه افرادی که در حوزه تولید، از خودگذشتگی دارند و پرچم استقالل 

کشور را برافراشته نگه داشته اند تقدیر و تشکر می کنم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به اینکه اولویت فعالیت مجموعه مخابرات 
تجهیزات  از  استفاده  و  داخلی  تولیدکنندگان  توان  بر  تکیه  در دو سال گذشته، 
مخابراتی ایرانی بوده است، خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده در سال ۹۸، برای 
اولین بار درآمد شرکت از دیتا از درآمد مبتنی بر صوت پیشی گرفته و ارزش سهام 

مخابرات در سال ۹۸ با رشد ۱۸۸ درصدی مواجه شد.
سیدمجید صدری در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مخابرات 
ایران با تشریح نقش صنعت پیشران ICT به عنوان سرمایه ای اساسی برای جهش 
تولید، اظهار داشت: ۸۰ درصد امکانات صنعت مخابرات، داخلی است و آمادگی کامل 

برای تامین باقی مانده این تجهیزات بر اساس تجهیزات داخلی وجود دارد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: در ماه های پایانی سال گذشته و امسال، 
شاهد افزایش چشمگیر سود خالص شرکت و رکوردشکنی نماد اخابر در بازار بورس 
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گام نـو

بودیم که حاصل نگاه ویژه مجموعه مخابرات به توسعه پایدار به منظور تحقق سود 
مستمر بود.

وی با بیان اینکه رتبه و جایگاه ICT ایران در میان ۲۲۷ کشور، رتبه هشتم است، 
افزود: در تعداد مشترکین پهن باند ثابت، رتبه ۱۸ را در جهان داریم که با فعالیت 
های انجام شده ، رکورد مصرف روزانه ۶ هزار و ۱۱۸ ترابایت ترافیک، در بخش 

ثابت شکسته شد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین تاکید کرد تمام کارکنان و مدیران شرکت 
مخابرات ایران در مسیر خدمت رسانی به ذینفعان شرکت و در جهت دستیابی به 
چشم انداز اقتصاد دیجیتال با استفاده از تولید داخلی و توجه به سرمایه های ملی 

گام برمی دارند.
صدری بیان کرد: چشم انداز شرکت مخابرات ایران در افق ۱۴۰۰، تبدیل به یک 
شرکت پیشرو دیجیتال در کالس جهانی و سفارشی سازی شده بر اساس خواست 
مشتری است که در این مسیربا ایجاد ارتباط مناسب مورد نیاز عموم، به دنبال ارائه 
متنوع ترین خدمات ارتباطات و فناوری اطالعات به منظور ارزش آفرینی حداکثری 

برای ذینفعان است.
از  استفاده  و  فروش  فرایندهای  سازی  ساده  ایران  مخابرات  شرکت  مدیرعامل 
فناوری های روز در اجرای تمام امور توسعه را از راهبردهای اساسی شرکت عنوان 
کرد و افزود: همسوسازی پتانسیل های اکوسیستم ICT کشور، جهت توسعه و 

ارائه خدمات و نگهداری، پشتیبانی و استفاده حداکثری از تجهیزات منصوبه جهت 
افزایش بهره وری، فصل نوینی را در به ثمر نشستن فعالیت های شرکت رقم زده 

است.
صدری همچنین اعالم کرد: در حوزه صنعت فاوا، افزایش 3 برابری ظرفیت پهنای 
بازدید از محتوای بومی و تکمیل شبکه  الملل، رشد ۶۰۰ درصدی در  باند بین 
ملی اطالعات با استفاده از زیرساخت های امن و پایدار شرکت مخابرات ایران، از 

دستاوردهای مهم در سال گذشته بوده است.
وی افزود: افزایش کیفیت خدمات روستایی با اجرای پروژه های متعدد نوسازی 
سایت ها و برقرای اتصال روستاهای قطع ارتباط شده و تنوع بخشی به خدمات 
دیجیتال و ارائه سرویس های ارزش افزوده مبتنی بر مشارکت و ارائه راهکارهای 
جامع از سیاست های کلیدی اجرا شده شرکت مخابرات ایران در یک سال گذشته 

است.
صدری افزود: توسعه شبکه انتقال، IP استان ها و core بین استانی و ارائه خدمات 
به شرکت های واجد شرایط در قالب بیت استریم از برنامه های در حال اجرای 

شرکت در سال ۱3۹۹ است.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پایان خاطرنشان کرد: ظرفیت سازی کامل برای 
۵ میلیون پورت پرسرعت VDSL و FTTH در راستای توسعه و تکمیل شبکه 

ملی اطالعات از مهم ترین برنامه های شرکت تا پایان امسال است.

رضورت ایجاد وحدت رویه برای دستیابی به اهداف کمی »ساخت داخل«

رییس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
تصریح کرد: برای دستیابی به اهداف کمی برنامه ساخت داخل باید به وحدت رویه 
و هماهنگی الزم برسیم تا اهداف کمی جایگزینی واردات از طریق تولیدات داخلی 

محقق شود.
سید محمد مهدی هادوی در دومین جلسه مشترک ویدئوکنفرانسی با مسئوالن 
توسعه ساخت داخل استان ها با تبیین دیدگاه ها و تشریح برنامه های این مرکز، 
گفت:»جهش تولید«، »توسعه صادرات و کنترل واردات«، »مدیریت و تنظیم بازار« 
و »تقویت و تعمیق ساخت داخل«، راهبردهای ۴گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در مقطع کنونی است که از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اجرای 

آن تاکید شده است.
اقدامــات  دربرگیرنـــده  داخل«  »توسعه ساخت  عملیاتی  های  برنامه  افزود:  وی 
گستـرده ای در حوزه داخلی سازی نیازها و قطعات واحدهای تولیدی از طریق به هم 

رسانی متخصصان، پژوهشگران، نخبگان و فعاالن عرصه تولید است.
هادوی تاکید کرد: در مرکز ساخت داخل، ارتقا سطح کیفی محصوالت ایرانی به 

جد دنبال می شود و در این زمینه باید به گونه ای عمل شود که مردم و شرکت ها 
با افتخار از کاالی ایرانی استفاده کنند و این نیازمند همت و کار دقیق مسئوالن 

استانی »توسعه ساخت داخل« است که در برنامه ها به آن توجه شده است.
وی با اشاره به هدف  گذاری برای جایگزینی واردات و توسعه ساخت داخل در وزارت 
صمت تا سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: این اهداف مبتنی بر اسناد باالدستی است و برای 
این منظور استان ها باید در گروه فعالیت های هشت گانه شامل: برق و الکترونیک، 
صنایع حمل و نقل، صنایع معدنی، صنایع غیرفلزی، صنایع فلزی و لوازم خانگی، 
ماشین سازی و تجهیزات، نساجی، پوشاک و سلولزی؛ برش استانی و برنامه های 

خود را اعالم و اجرایی کنند.
رییس مرکز ساخت داخل وزارت صمت گفت: آیین نامه های اجرایی نحوه رتبه بندی 
بنگاه های اقتصادی، روش احراز عمق ساخت داخل و تحقق آن و قیمت گذاری؛ 

نهایی شده است که پس از تصویب در هیات دولت برای اجراء ابالغ می شود.
تبادل  امکان  و  فرصت  نمایشگاهی  رویدادهای  برگزاری  اینکه  بیان  با  هادوی 
اطالعات به صورت رودررو را فراهم می کند، تاکید کرد: استانها باید برای برگزاری 
نمایشگاه های فرصت های ساخت داخل و رونق تولید و نمایشگاه دائمی در محل 

واحدهای بزرگ تولیدی برنامه ریزی کنند.
رییس مرکز ساخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات بر ضرورت پایش و نظارت 
بر اجرای میزهای ساخت داخل تاکید و خواستار ارایه گزارش از آخرین اقدامات و 

برنامه های میزهای ساخت داخل استان ها در سال جاری شد.
گفتنی است؛ در این جلسه مشترک مسووالن توسعه ساخت داخل استانها؛ ضمن 
بیان دیدگاه ها و نظرات خود سئواالت و دغدغه هایی که در خصوص اهداف کمی 
سامانه  فعالیت  چگونگی  قانون،  اجرای  نحوه  داخل،  تولید  به  واردات  جایگزینی 
توانیران، نقش پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور، مشوق های 
حمایتی، نحوه مشارکت پیمانکاران ایرانی– خارجی، وظایف هیات نظارت و انواع 

ابزارهای تضمینی در قانون حداکثر... ارایه نمودند.
در پایان رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صمت ضمن پاسخ به سوالها و دغدغه های 
مطرح شده از سوی مسووالن توسعه ساخت داخل استانها بر ضرورت ثبت دقیق 
اطالعات توانمندی ها و نیازمندی ها در سامانه توانیران، تالش برای ارتقاء سطح 
کیفیت تولیدات صنایع کشور به عنوان وظیفه ذاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به ویژه توسط مسئوالن توسعه ساخت داخل استان ها در جهت ارتقاء کیفیت، 
تولیدی  واحدهای  و  صنایع  تولیدات  تیراژ  افزایش  و  شده  تمام  قیمت  کاهش 

استـــان ها تاکید کرد.
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کمک فناوری های نوین ارتباطی به طرح تاپ در دوران قرنطینه و  کرونا؛

تعریف ۳ هزار و ۴۲۲ پروژه در سامانه طرح تاپ

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت، خرب داد:

تحقق 60 درصدی ثبت نام بنگاه ها در طرح تاپ
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت، بیان کرد: هدف گذاری برای ثبت نام تعداد 
۸ هزار و ۵۸۹ پروژه در طرح تاپ بوده است که تاکنون 3 هزار و ۴۲۲ پروژه در سامانه 

طرح تاپ، ثبت نام شده است.
برات قبادیان در نشست خبری با خبرنگاران، افزود: معاونت آموزش، پژوهش و فناوری 
وزارت صمت چهار حوزه تخصصی دارد و دانشگاه صنایع و  معادن هم زیر نظر این معاونت 
است.وی ادامه داد: دفتر آموزش و پژوهش، دفتر مالکیت صنعتی، دفتر توسعه و  کاربرد 
فناوری اطالعات و  مرکز توسعه و فناوری صنایع پیشرفته چهار دفتر ذیل این معاونت 
هستند.معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت توسعه بدون علم و  توسعه بدون 
فناوری و  دانشگاه را بدون مفهوم دانست و گفت: محور توسعه انسان است و انسان باید 
توسعه گر باشد و برای توسعه در دنیا تنها آموزش مطرح نیست چراکه توسعه فناوری و 
پژوهش هم مطرح است، پس دانشگاه های نسل دوم که در حوزه آموزش و پژوهش 
همزمان کار کنند به وجود آمدند.قبادیان با اعالم اینکه دانشگاه های کارآفرینانه نسل سوم و 
دانشگاه های ماموریت گرا نیز نسل چهارم هستند، اضافه کرد: سیاست های کالن در بحث 
آموزش، پژوهش و  فناوری را این معاونت در وزارت صمت جلو میبرد، در کنار این ماموریت 

پروژه های فناورانه را در دو بخش رسوخ و  نفوذ فناوری و بهره وری مطرح کردیم.
وی در خصوص انقالب چهارم صنعتی نیز افزود: انقالب چهارم صنعتی برای آینده کشور 
بسیار حیاتی است و در همین راستا ایجاد و ترویج فرهنگ مربوط به تحوالت آینده صنعتی 
را دنبال می کنیم.معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت در بخش دیگری از 
سخنان خود تصریح کرد: در سه سال گذشته تولید محصوالت بومی را دنبال کردیم، 
پـروژه های رونق تولید را در سال گذشته در دستور کار داشتیم و پروژه های امسال در 

راستای جهش تولید است.
  اجرای مدل های چرخه بهره وری در بخش صمت را در دستور کار داریم

قبادیان با اعالم اینکه اجرای مدل های چرخه بهره وری در بخش صمت را در دستور کار 
داریم، بیان کرد: در ۲۰ بنگاه بزرگ صنعتی این پروژه را دنبال می کنیم.
  طرح تاپ در سال ۹۹ به صورت وسیع در حال اجرا است

وی همچنین افزود: طرح ملی توانمندسازی تولید و  توسعه اشتغال پایدار) تاپ( از سال 
۹۷ شروع شده، در سال ۹۸ آزمایشی) پایلوت( دنبال شده و در سال ۹۹ به صورت وسیع 
در حال اجرا است و تحقق شعار ارتباط صنعت با دانشگاه با اجرای طرح ملی تاپ دنبال 
می شود. معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت رفع موانع و  مشکالت موجود 
فناورانه و علمی و بهره گیری از ظرفیتهای علمی و  فناورانه دانشگاه در بخشهای اساتید تاپ 
و دانشجویان تاپ از اهداف طرح تاپ دانست و گفت: در راستای طرح تاپ، پایان نامـه و 

رساله ها در راستای رفع نیازها و ماموریت های بخش به حرکت در می آیند.
قبادیان ادامه داد: به کارگیری دانشجویانی که در راستای طرح تاپ با یک بنگاه همکاری 
فناورانه و علمی دارند در همان بنگاه، از اهداف طرح تاپ است و ظرفیت سازی اشتغال با 

ایجاد ارزش افزوده در بخش صنعت از اهم اهداف طرح تاپ است.
  تحقق 60 درصدی ثبت نام بنگاه ها در سامانه طرح تاپ

وی در خصوص آمارهای این حوزه اضافه کرد: هدفگذاری برای ثبت نام ۱۷ هزار و ۱۷۷ 
بنگاه صنعتی، معدنی و  تجاری در طرح تاپ انجام شد که تاکنون ۱۰ هزار و 3۰۰ بنگاه 

ثبت نام کرده اند که ۶۰ درصد اهداف محقق شد.
معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت همچنین اضافه کرد: تاکنون ۵۱۱ دانشجو، 
۵33 استاد و ۱3۶ سرباز در سامانه طرح تاپ ثبت نام نموده اند و مجوز برای بکارگیری 
۲۰۰ سرباز نخبه در بخش صنعت، معدن و  تجارت را در چارچوب طرح سرباز تاپ از ستاد 
کل نیروهای مسلح گرفته ایم.قبادیان ادامه داد: بومی سازی فناوری از پروژه های بسیار 
مهمی است که از دو سال گذشته این پروژه را دنبال کرده ایم و وزارت صمت تصمیم به 

بومی سازی محصوالت وارداتی گرفته است.

وی گفت: وزارت صمت از دو سال پیش ۱۴۰۶ محصول را برای بومی سازی و کاهش 
ارزبری و قطع وابستگی هدفگذاری کرده است و نزدیک به ۲۰۰ طرح ملی بزرگ با ۱۷۰ 
هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری عمدتا با فناوری های داخل را در دستور اجرا و تکمیل 
دارد و هر هفته چند طرح بزرگ را در قالب پویش تولید، تداوم امید مورد بهره برداری 

قرار می دهد.
  سامانه ای تقاضا محور برای ثبت نام کارآموزان راه اندازی کردیم

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت، اضافه کرد: تفاهم نامه ای با وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری برای استفاده از اساتید و دانشجویان در طرح تاپ داشته ایم و موضوع 
کارآموزی دانشجویان با تفاهم نامه ای با وزارت علوم و راه اندازی یک سامانه تقاضا محور 

برای به کارگیری دانشجویان کارآموز در مقطع کاردانی به کارشناسی اجرایی شده است.
قبادیان ادامه داد: کرونا روی اجرای طرح دانشجو تاپ و استاد تاپ تاثیری نداشته است، 
استفاده از فناوری های نوین ارتباطی در دوران قرنطینه و  کرونا به کمک طرح تاپ آمده 
است.وی گفت: طرح کارورزی مخصوص فارغ التحصیالنی است که سربازی رفته اند و  
اکنون دنبال شغل می گردند، ارایه مهارتهای الزم به این قشر برای ورود به بازار کار در این 
طرح دنبال می شود.معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت در بخش دیگری بیان 
کرد: جلسه مشترکی میان وزارت صمت و  معاونت علمی،فناوری ریاست جمهوری انجام 
شد، آقای مدرس خیابانی برای همگرایی دستگاه های زیرمجموعه داخل وزارتخانه و بیرون 

از وزارتخانه در راستای فناوری های نوین حرکت خوبی را آغاز کرد.
قبادیان گفت: استخراج نیازهای فناورانه کشور و  معرفی به شرکتهای فناور برای برآورده 
کردن این نیازها در داخل را دنبال می کنیم و در حوزه طرح تاپ رابطه تنگاتنگی با وزارت 
علوم داریم، در بدنه وزارت علوم نیز معاونت آموزش، پژوهش و  فناوری وجود دارد که برخی 

نامه ها را با دو امضا بصورت مشترک با این معاونت می زنیم.
  11 میلیون نفر ساعت در سال آموزش داشته ایم

وی ادامه داد: ۱۱ میلیون نفر ساعت در سال آموزش داشته ایم، معاونت آموزش، پژوهش و 
فناوری، مدیریت این موضوع را با استفاده از ظرفیتهای دانشگاهی انجام می دهد.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت افزود: در پروژه بومی سازی فناوری که در 
سال ۹۸ اجرا شد با وزارت علوم وارد تعامل شدیم، وزارت علوم با دعوت از ۲۰ پژوهشگاه و 

مرکز پژوهشی برتر در همایشی با دعوت از پژوهشگران در این موضوع به ما کمک کرد.
قبادیان در پایان تصریح کرد: در هفته ملی پژوهش سال گذشته از شرکتها خواستیم تا 
نمونه محصول مورد نیاز خود را به همراه شناسنامه محصول در نمایشگاه عرضه کنند تا 

شرکتهای دانش بنیان بتوانند این محصوالت را بومی کنند.
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کرونا، همه معادالت اقتصادی را بر هم زد
اقتصاد ایران تحت فشار دوطرفه تحریم ها و ویروس کرونا قرار گرفته است و به عقیده کارشناسان، تاکنون شوک های سنگین به بخش های مختلف اقتصادی وارد 

شده است.

بررسی ها نشان می دهد اقتصاد ایران در حال بازیابی خود و تطبیق شرایطش با کروناست. 
افزایش صادرات غیر نفتی در کنار بهبود شرایط در بازارهای جهانی نفت کم کم شرایط را 

برای بازیابی اقتصاد مهیا می کند.
ــرایطی است که تا پیش از شیوع ویروس کرونا، پیش بینی می شد که اقتصاد  این در ش
ایران تقریبا خود را با تحریم ها و کاهش شدید درآمد نفتی وفق داده و از سال ۹۹، شرایط 

متفاوتی را تجربه کرده و خود را بازسازی کند، اما کرونا، همه معادالت را بر هم زد.
آن طور که از آمارهای رییس کل بانک مرکزی می توان دریافت، موید همین موضوع است 
که در سال ۹۸ اقتصاد کشور بدون نفت در حال رسیدن به شرایط مطلوبی بوده است. 
وی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: همانگونه که قبال بانک مرکزی پیش بینی کرده بود، 
گزارش تحوالت اقتصادی بخش واقعی اقتصاد ایران در سال ۱3۹۸، بیانگر مثبت شدن 

رشد اقتصاد بدون نفت کشور در سال گذشته است.
ــاس گزارش حوزه معاونت اقتصادی بانک، رشد اقتصادی بدون نفت در سال ۹۸،  بر اس
ــت که بر مبنای بخش های فعالیت، کشاورزی ۸.۸+ درصد، گروه  معادل ۱.۱+ درصد اس
صنعت ومعدن ۲.3+ درصد و خدمات عمدتاً به خاطرتأثیرشیوع کرونا در فصل آخر سال 
۰.۲-  درصد بوده است. به علت کاهش درآمد نفت، رشد این بخش 3۸.۷- درصد بود که 

در نتیجه آن، رشداقتصادی بانفت، به منفی ۶.۵ درصد رسید.
این گزارش، با در نظر گرفتن آمار عملکرد مناسب بخش کشاورزی و روند مثبت رشد 
بخش صنعت درنیمه دوم سال )۶.۷+ درصد در فصل سوم و ۱۰.۷+ درصد در فصل چهارم( 

مؤید رونق تولید در سال ۹۸ و نویدبخش جهش تولید   در سال ۹۹ است.
رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در نشست علنی مجلس با بیان این که تولید ناخالص 
داخلی با فراز و فرودهایی روبه رو بوده است، گفت: در طول سال گذشته نرخ رشد اقتصادی 
دو رقمی را داشته ایم که این به این معنا است که رشد اقتصادی با نفت کاهنده شده و رشد 
اقتصادی بدون نفت از ۱- به صفر و در سه ماهه سوم به ۰.۸ رسیده است، یعنی اگر نفت از 
اقتصاد خارج شود، ۰.۸ درصد رشد اقتصادی مثبت خواهیم داشت که البته با برنامه ششم 

فاصله بسیاری دارد و دلیل آن تاثیر تحریم ها است.

  عمق اثر کرونا به تولید ناخالص داخلی
در این شرایط اما، به دلیل عمق اثری که ویروس کرونا روی نه تنها اقتصاد ایران، بلکه اقتصاد 
کل دنیا داشته، پیش بینی ها حاکی از آن است که شدت رکود اقتصادی در سال ۹۹ باال 

خواهد بود؛ موضوعی که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به آن اشاره کرده است.
فرهاد دژپسند هم در صحن علنی مجلس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و خسارت های 
کرونا به اقتصاد گفت: بیماری کرونا ۱۵ درصد به تولید ناخالص داخلی خسارت وارد کرد.

براساس اظهارات اخیر نعمت اهلل ترکی، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، 
در ایران تا پایان سال ۹۸ تقریبا بیش از یک درصد رشد اقتصادی داشتیم که با وضعیت 

کرونا، پیش بینی مثبت ۴ درصد دولت تا پایان سال ۹۹ به منفی ۴ تغییر خواهد کرد.

  ضربه کرونا به اقتصاد جهان
ــاس گزارش  OECD، تولید ناخالص سال ۲۰۲۰ در جهان منفی ۶  در این میان، براس

درصد خواهد بود که نشان دهنده شدیدترین رکود یک قرن اخیر است.
طبق گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، در صورتی که موج دوم ویروس کرونا در 
جهان شکل نگیرد، رشد اقتصادی امسال جهان منفی ۶ درصد خواهد بود. در سناریویی 
ــد اقتصادی به منفی ۷.۶ درصد  ــیوع بیماری در موج دوم، رش دیگر با در نظر گرفتن ش

کاهش می یابد.
ــازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( می نویسد: همه گیری کووید-۱۹ یک  س
بحران سالمت جهانی است که در حافظه جمعی ما هیچ سابقه ای نداشته است. این بحران، 
اقتصاد را به شدیدترین رکود یک قرن اخیر فرو برده است و خسارت های بسیار عظیمی به 

سالمت، اشتغال و رفاه مردم وارد کرده است.

  پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران
تازه ترین پیش بینی بانک جهانی حاکی از آن است که امسال اقتصاد ایران تحت تاثیر شیوع 

کرونا ۵.۲ درصد کوچک شود.
بانک جهانی در گزارش بازبینی شده خود اعالم کرد که متوسط رشد اقتصادی کشورهای 
جهان در سال جاری منفی ۵.۲ درصد خواهد بود که فراگیرترین رکود اقتصادی از زمان 
ــوب می شود. این رشد برای  جنگ جهانی دوم ) ۱۹3۹-۱۹۴۵ میالدی( تاکنون محس
کشورهای پیشرفته از این هم بدتر بوده و انتظار می رود متوسط رشد اقتصادی آن ها به 

منفی ۷ درصد برسد.

در این میان، با وجود شیوع کرونا و تعطیلی گسترده کسب وکارها در کنار سقوط قیمت 
نفت در بازارهای جهانی و اخالل در زنجیره تامین، بانک جهانی نه تنها انتظار دارد که 
عملکرد اقتصادی امسال ایران به مراتب از سال گذشته بهتر باشد، بلکه این سال آخرین 
سال رشد منفی دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه باشد و سال  آینده، اقتصاد ایران با رشد 

مثبت ۲.۱ درصدی به سه سال رشد منفی متوالی خود خاتمه دهد.
اقتصاد ایران که در سال گذشته طبق تخمین بانک جهانی ۸.۲ درصد کوچک شد، امسال 
نیز رشد منفی ۵.3 درصدی را تجربه خواهد کرد. پیش از شیوع کرونا، بانک جهانی رشد 

اقتصادی ایران در سال جاری را صفر درصد پیش بینی کرده بود.
به گفته بانک جهانی، اصلی ترین دلیل رشد اقتصادی ایران در سال جاری کاهش مصارف 
داخلی و فشار وارد شده به بخش خدمات )به طور مثال گردشگری( به دلیل شیوع کرونا 
خواهد بود. ایران نخستین کشوری در منطقه بود که شیوع ویروس کرونا به طور گسترده 
در آن گزارش شد اگر چه طی هفته های بعد تقریبا تمامی کشورهای منطقه درگیر مقابله 

گسترده با این ویروس شدند.

به دلیل عم��ق اثری که وی��روس کرونا روی 
نه تنها اقتصاد ای��ران، بلکه اقتصاد کل دنیا 
داش��ته، پیش بینی ها حاکی از آن اس��ت که 
شدت رکود اقتصادی در سال ۹۹ باال خواهد 
ب��ود؛ موضوع��ی که وزی��ر ام��ور اقتصادی و 

دارایی نیز به آن اشاره کرده است.
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کرونا، اقتصاد را به سمت دیجیتالی شدن سوق داده است

  برنامه ریزی برای رونق کسب و کارهای توسعه یافته در ایام کرونا
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور، نیمه اول تیرماه در جلسه ستاد اقتصادی 
دولت پس از استماع گزارش وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره ایجاد مشاغل 
جدید در دوره کرونا، لزوم استفاده از فرصت دوره کرونا برای توسعه دولت الکترونیک را 
ضروری خواند و بر ضرورت برنامه ریزی و آمادگی بخش ارتباطات و فناوری اطالعات 

برای ارائه سرویس ها و خدمات بیشتر بر بستر شبکه ملی اطالعات تاکید کرد.

عضو هیات علمی دانش�کده اقتصاد دانش�گاه تهران می گوید: همه گیری ویروس کرونا اقتصاد کش�ورها را به دیجیتالی شدن تشویق خواهد کرد و دولت ها مجبور 
می شوند اقتصاد خود را به این سمت ببرند؛ موضوعی که پیش از این بدان توجه نمی شد.

ویروس کرونا دردسرهای بزرگی نه تنها در داخل ایران بلکه در سراسر جهان به وجود 
آورده است. حتی کشورهای توسعه یافته و پیشرفته با آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا 
درگیر هستند، گفته شده بحران کرونا از بحران های مالی ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ هم بزرگتر 

بوده است.

  برخی مشاغل از بین می روند
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که 
بیشترین آثار کرونا بر اقتصاد و رکود این حوزه بوده است، اظهار داشت: کرونا هم باعث 
رکود و کاهش سطح تولید و هم افزایش بیکاری شده است. نکته مهم دیگر نیز این است 
که برخی مشاغل از بین خواهند رفت. در دوره پساکرونا برخی اشتغال ها را در اقتصاد 
نخواهیم داشت. این موضوع یکی از تبعاتی است که در بحران های قبلی وجود نداشت 

اما کرونا سبب آن شده است.
برخورداری در مورد اینکه همه گیری کرونا چه تغییرات اقتصادی در سطح ملی ایجاد 
کرده است، گفت:  در این مورد هم می توان به تبعاتی که بحران کرونا به دنبال داشته 
است، اشاره کرد. این بحران باعث می شود که برخی شغل ها نیز در ایران از بین برود. 
نحوه فروش محصوالت که پیش از این به صورت سنتی بود، دیگر به صورت سنتی 
معنا نخواهد داشت. شغل هایی را که مبتنی بر نقش مردم هستند نیز تحت تاثیر قرار 

می دهد.
به گفته وی، نکته بعدی هم این است که برخی مشاغـــل که پیش از کرونـا تصـــور 
می کردند امنیت شغلی دارند، با شیوع بحران کرونا، از این فعالیت ها فاصله خواهند 

گرفت چرا که میزان متقاضیان این شغل ها کاهش خواهد یافت.
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: در استان تهران نیز به 
دلیل ارتباطات گسترده ای که مردم با یکدیگر دارند، مشاغلی که مبتنی بر نقش مردم 
هستند، متاثر شده است. همچنین روابط اجتماعی افراد با یکدیگر و خانواده ها با هم نیز 
تحت تاثیر کرونا است و بخش هایی که منجر به درآمدهایی می شد نیز متاثر شده است. 
بسیاری از فعالیت های اقتصادی همچون فعالیت های گردشگری و فرهنگی، هنری و 

رستوران داری بسیار تحت تاثیر خواهند بود.

  باید با کرونا کنار آمد
به گفته وی، حتی مهاجرت هایی که به دلیل بیکاری در شهرهای کوچــک اتفـــاق 
می افتاد و افراد به شهرهای بزرگ برای یافتن شغل کوچ می کردند نیز می تواند متاثر 
شود. این بحران می تواند باعث شود که مهاجرت به شهرهای بزرگ کاهش یابد و 
افرادی را که به شهرهای بزرگ آمده اند، مجبور به بازگشت به شهرهای خودشان کند.

 
وی همچنین دستگاه های ذیربط را موظف کرد در جهت رفع موانع گسترش کسب 
و کارهای مجازی اقدام کرده و برای کمک به رونق آن دسته از کسب و کارهایی 
که در ایام کرونا توسعه یافته و استعداد افزایش اشتغال در آنها بیش از دیگران است، 

برنامه ریزی کند.
رئیس جمهور اظهارداشت: الزم است کارگروهی برای تنظیم روابط بخش خصوصی و 
دولت در حوزه خدمات نوآورانه در وزارتخانه های تخصصی با حضور وزارت ارتباطات، 

معاونت علمی و فناوری و وزارت اقتصاد تشکیل شود.
وی از وزیر اقتصاد خواست تسهیل شرایط ورود شرکت های فعال در حوزه اقتصاد 
دیجیتال به بورس را پیگیری کرده و حتی االمکان یک بازار اختصاصی به منظور پذیرش 

شرکت های دانش بنیان و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال ایجاد شود.

  نقش آفرینی خدمات دیجیتالی در روزهای کرونایی به عنوان یک ناجی
طبق این گزارش، تالش دولت در توسعه زیرساخت های ارتباطی در چند سال گذشته 
باعث شد که در شرایط پیش آمده در دوره شیوع جهانی کرونا، بخش های مختلف 
اقتصادی و خدماتی بتوانند رویکرد جدیدی را در ادامه فعالیت های خدماتی و اقتصادی 
خود در پیش گیرند و به واسطه همین تالش ها امکان ارائه خدمات دیجیتالی فراهم شد 

که در روزهای کرونایی، نقش یک ناجی را داشته باشد.
در حال حاضر به واسطه تالش های دولت فرصت های خوبی برای سرمایه گذاری ها و 
برنامه های توسعه ای فراهم و متمرکز شده است و این زیرساخت در آینده با سرعت 
بیشتری توسعه خواهد یافت. شیوع این ویروس فرصت هایی را برای رونق صنعت تجارت 
الکترونیک و آموزش آنالین فراهم کرد که نمونه های آن را در بورس، بیمه، مالیات خرید 
آنالین، خدمات آنالین، جلسات و کنفرانس های آنالین و آموزش درسی و دانشگاهی 
آنالین مشاهده می کنیم. تغییر در الگوی خرید و افزایش حدود ۴۰ درصدی فروش 
اینترنتی و آشنا شدن مردم با فرهنگ تجارت آنالین از همین دستاوردها و گام مهمی 

برای تبدیل شیوه های سنتی به مدرن است.
سجاد برخورداری دورباش عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران می گوید: 

تاش دول��ت در توس��عه زیرس��اخت های 
ارتباط��ی در چند س��ال اخیر باعث ش��د در 
دوران شیوع کرونا و با امکان ارایه خدمات 
دیجیتال��ی، فعالیت ه��ای اقتص��ادی ادامه 

یابد.
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وی اضافه کرد: تاثیر بحران کرونا در شهرهای کوچک کمرنگ تر است؛ به عنوان 
مثال فردی از شهر خود به شهری بزرگتر مهاجرت می کرد و در رستوران به کارگری 
مشغول می شد، اما اکنون دیگر حتی تمام مشاغل نیز بازگشایی شود، مشاغلی همچون 

رستوران ها به پیش از کرونا بازنخواهند گشت و بسیار متاثر خواهند بود.

 
برخورداری این را نیز گفت که متخصصان بین المللی معتقدند باید با کرونا کنار آمد. در 

ایران نیز همین طور است باید خود را به زندگی و کار در کنار کرونا عادت دهیم.    
این استاد دانشگاه با بیان اینکه کرونا باعث تغییر ماهیت مشاغل خواهد شد، اظهار 
داشت: نوع ارایه خدمات دچار تحول می شود، فعالیت افراد بیشتر به سوی فضای 
مجازی سوق خواهد یافت، این تغییرات پایدار خواهد بود و نمی توان گفت تا چند سال 

دیگر شرایط به پیش از کرونا بازخواهد گشت.
باعث شکل گرفتن  و  پیدا کرد  برخورداری گفت: طاعون قرن ۱۵ میالدی شیوع 
کشورهای جدید شد، بحران کرونا هم ممکن است باعث چنین تغییری شود. کشورهای 
جدیدی وارد این حوزه )رشد و پیشرفت جهانی( شوند و کشورهایی که از این حوزه 
عقب می مانند، مرحله دوم پس رفتگی شان را طی کنند. ممکن است بحران کرونا باعث 

شود که حتی عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته عمیق تر شود.
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه بحران کرونا باعث تغییر برخی ماهیت ها شده است، 
تصریح کرد: نقش دولت ها باید این باشد که کمک کنند تا این تغییرات با سرعت بیشتر 
و در دوره زمانی کمتری رخ دهد. چرا که اگر این آثار سرایت کند، ادامه دار باشد، تبعات 
اجتماعی آن بیشتر خواهد بود. زیرا مردم بعد از یک مدت از خانه ها خارج می شوند 
که تبعات شدیدی در پی خواهد داشت. به همین دلیل دولت باید از اقتصاد و اشتغال 

حمایت کند.
وی توضیح داد:  برخی مشاغل دیگر قابل بازگشت نیست، باید به افراد شاغل در این 
حوزه ها بازآموزی داده شود و تحت آموزش مهارت های جدید قرار گیرند تا به مشاغل 
دیگر بازگردند، اگر می توانند تغییر ماهیت دهند و اگر هم نمی توانند تغییر ماهیت 
دهند و قادر به بازگشت به شغل قبلی هستند، این کار انجام شود اما باید یکسری 
اصالحات صورت گیرد که باید دولت کمک و حمایت کند و منابع مالی در اختیار 
قرار دهد تا به سرعت تغییرات انجام شود. هرچه دوره تغییرات طوالنی تر شود، تبعات 

اقتصادی آن شدیدتر خواهد شد.

  تغییر ماهیت  کرونا در اقتصاد
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به اینکه کرونا تغییر ماهیت هایی در اقتصاد ایجاد 
می کند که شامل روش کسب درآمد، ارتباط گیری و نوع مشاغل خواهد بود، ادامه داد: 
قطعا برخی مشاغل پس از کرونا در ایران از بین می روند، فعالیت های اقتصادی که 
مبتنی بر فضاهای مجازی است بیشتر رشد می کنند و افرادی که در این حوزه ها فعال 
هستند، درآمدهای خوبی خواهند داشت. فعالیت هایی هم که مبتنی بر روش سنتی 

بودند، ناخودآگاه از بین خواهند رفت.
به گفته وی، حتی به نظر می آید فعالیت های فرهنگی و هنری همچون سینما، تئاتر و 
غیره در ایران پس از کرونا کمرنگ شوند و آنچنان استقبالی از سوی مردم نخواهد شد، 

مگر اینکه فردی به خاطر عشق و عالقه به این فعالیت سوق یابد، در واقع دیگر انجام 
این فعالیت ها برای کسب درآمد نخواهد بود؛ چرا که از این حوزه درآمد چندانی حاصل 

نخواهد کرد. در واقع از متقاضیان محصوالت فرهنگی کاسته می شود.
وی اظهار داشت: حتی اگر اکنون بگویند همه چیز گشایش می یابد و محدودیت های 
کرونا برداشته می شود، به نظر می آید تاثیرات کرونا به قدری عمیق بوده است که مردم 

پس از کرونا احتیاط های الزم را خواهند داشت.
برخورداری در مورد شرایط جهان توضیح داد:  در سطح جهان نیز همینطور خواهد 
بود، آمار توریست های بین المللی بسیار کاهش خواهد یافت. کشورهای توریستی و 
گردشگری در دوران پس از کرونا بسیار متضرر خواهند شد، فعالیت های مبتنی بر این 
حوزه نیز به شدت متاثر خواهد شد و نوع تولیداتی نیز که انجام می شود، متاثر می شوند. 

به طوری که فعالیت های مبتنی بر فناوری گسترده تر خواهد شد.
استاد دانشگاه تهران تاکید کرد: برای اینکه ایران نیز بتواند خود را با شرایط جهانی وفق 
دهد، باید تالش کند تغییرات به سرعت انجام شود؛ چرا که با تاخیر انجام شدن آن 
تبعات بسیاری خواهد داشت  و تنها راه پیش روی دولت نیز این است که به شکل گیری 

سریعتر این تغییرات کمک کند.

قطعا برخی مشاغل پس از کرونا در ایران از بین می 
روند، فعالیت های اقتصادی که مبتنی بر فضاهای 
مجازی است بیشتر رشد می کنند و افرادی که در 
این حوزه ها فعال هستند، درآمدهای خوبی خواهند 
داشت. فعالیت هایی هم که مبتنی بر روش سنتی 

بودند، ناخودآگاه از بین خواهند رفت.

وی با بیان اینکه در این بین مشاغل عده ای از بین خواهد رفت، گفت: موضوع این است 
که ما کل اقتصاد کشور و نه بخش خاصی از آن را نیاز داریم. بخش هایی نیز که آسیب 
جدی می بینند و فعالیت های آنها تعطیل می شود، باید دولت حمایت کند. در غیر این 
صورت هزینه این گذر برای ما باال خواهد بود و ممکن است تبعات امنیتی و سیاسی 

نیز به دنبال داشته باشد.
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در بازدید مدیران وزارت ارتباطات صورت گرفت:
نمایش توان تولیدکنندگان داخلی مودم

در راستای دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات برای تولید ۵ میلیون پورت اینترنت 
پرسرعت خانگی تا پایان سال ۹۹ و برای مشاهده  میزان توان تولید داخل در حوزه مودم، 
تنی چند از مدیران سازمان فناوری اطالعات ایران با همراهی دبیر سندیکای صنعت 
مخابرات ایران از بخش طراحی و توسعه  دو سازنده  مودم داخلی مستقر در پارک علم و 

فناوری امام سجاد )ع( بازدید به عمل آوردند.

دبیر و عضو هیات مدیره س�ندیکای صنعت مخاب�رات، گفت: مودم یکی از 
زیربخش های ش�بکه ملی اطالعات اس�ت و غیر از این دسترسی 1۹ بخش 
دیگر نیز وجود دارد و اگر مسوولین نیازمندی ها را به ما اعالم کنند، تالشمان 

را می کنیم تا از توان تولید داخل استفاده کنیم.

این بازدید با حضور سجاد فالح عضو هیات عامل سازمان فناوری اطالعات ایران، مهدی 
کریمی نیسیانی معاون توسعه و مدیریت شبکه ملی اطالعات، فرهاد سنجری فرد مدیرکل 
همکاری های فراسازمانی، ارتباط با صنعت و دانشگاه و بهنام ولی زاده مدیرکل مدیریت 
یکپارچه شبکه ملی اطالعات این سازمان، سیداحمد طباطبایی معاون پارک علم و فناوری 
امام سجاد )ع(، محمدمهدی افالطونیان مدیرعامل شرکت جهان الکترونیک یزد و با 
همراهی مهندس فرامرز رستگار دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات و تنی 

چند از مدیران این حوزه برگزار شد.

مهندس محمد جابری، مدیرعامل شرکت اتصال صنعت میانه طی این بازدید ضمن 
معرفی خط تولید مودم این شرکت، توضیحاتی پیرامون انواع مودم های تولیدی و میزان 
بومی بودن قطعات مودم های این شرکت و همکاری با شهرک صنعتی یزد و شرکت 

جهان الکترونیک برای این بومی سازی داد.
 

پس از بازدید از خط تولید مودم های شرکت اتصال صنعت میانه، ارتباط زنده ویدیویی 
با کارخانه تولیدی این شرکت در شهرک صنعتی یزد برقرار شد و مسووالن حاضر به 

صورت آنالین از این کارخانه بازدید کردند.
 

پس از بازدید از شرکت اتصال صنعت میانه، مسووالن به ساختمان شرکت کارخانجات 
ارگ جدید در پارک علم و فناوری امام سجاد )ع( رفته و مهندس مهرداد میراسماعیلی 

توضیحاتی پیرامون محصوالت این شرکت ارائه داد.
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پس از بازدید حضوری از شرکت، مسووالن با ارتباط زنده ویدیویی با محل کارخانه در 
منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید، از خط تولید این شرکت تولیدکننده  مودم داخلی 

دیدن کردند.

این دو شرکت داخلی خواستار حمایت بیشتر دولت از توان تولید داخل شدند و بحث 
سرمایه در گردش و حمایت های مالی از مهمترین مواردی بود که از طرف تولیدکنندگان 

مودم داخلی به آن اشاره شد.

  حداکثر تالشمان را برای تحقق وعده وزیر ارتباطات بکار گرفته ایم
 مهندس فرامرز رستگار دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات، در ارزیابی 
بازدید مسووالن وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات از دو کارخانه  تولید داخل مودم 
داخلی، گفت: ۱۵ اردیبهشت امسال پس از آنکه بحث اینترنت پرسرعت خانگی و کرونا 
مطرح شد و با توجه به اینکه بخش مهمی از شبکه ملی اطالعات، موضوع دسترسی 
است، جلسه ای در وزارت ارتباطات با حضور سه معاون وزیر تشکیل شد و از ما به عنوان 
سندیکا درخواست کردند که با توجه به برنامه  ۵ میلیون پورت اینترنت پرسرعت خانگی، 

همکاری مستمری داشته باشیم.

وی ادامه داد: از این ۵ میلیون پورت، تعداد ۴ میلیون از جنس VDSL بوده و ۲ 
میلیون از این میزان را شرکت مخابرات، ۱.۵ میلیون آن را شرکت شاتل و بخشی 
از آن را شرکت آسیاتک انجام می دهند، پیرامون یک میلیون پورت باقی مانده از ۵ 
میلیون پورت هم که از جنس FTTH است، نیم میلیون را شرکت مخابرات و نیم 
میلیون را شرکت های وب انجام می دهند، لذا ما موارد  را مورد بررسی قرار دادیم و 
مقرر شد تا اعالم کنیم که در رابطه با مودم چه میزان می توانیم از توان تولید داخل 
استفاده کنیم.عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات، افزود: بررسی هایی از نظر 
زیرساخت و شبکه سازی انجام دادیم و برنامه تامین مودم را آماده کردیم، برنامه تولید 

مودم امسال نسبت به سال گذشته بیشتر است.
رستگار در ادامه توضیح به خبرنگار سیتنا، خاطرنشان کرد: شرکت هایی که منتظر بازار 
بزرگ مودم بودند را شناسایی و دو جدول تنظیم کردیم که یکی بر اساس ADSL و 
VDSL و دیگری براساس ONT تنظیم شد و تا آخر امسال برای تولید ۲.۵ میلیون 
مودم ADSL و VDSL داخلی و ۲۵۰ هزار مودم نوری داخلی برنامه ریزی کردیم و 
اعالم کردیم که اگر در ایجاد شبکه زیرساخت برنامه ها درست پیش بروند این ظرفیت ها 
را افزایش می دهیم و تاکید داریم که با ظرفیت موجود حدودا 3 میلیون از ۵ میلیون 
را می توانیم انجام دهیم.دبیر سندیکای صنعت مخابرات، گفت: شرکت ها مشغول بکار 
شدند و همکاران در وزارت ارتباطات مشتاق بودند که ببینند آیا این کار امکان پذیر است 
و آیا کاری سرهمی است یا مبتنی بر دانش داخلی است؟ مدیران خواستار بازدید از این 
دو شرکت بودند و بحث عمده  این مسووالن این بود که چقدر از  ساخت و سازهای 
مودم مبتنی بر دانش ایرانی است، چه میزان R&D نقش دارد و چه میزان بر نرم افزارها 

مسلط هستند و ظرفیت تولید نیز چقدر است؟
رستگار، اظهار کرد: هر دو شرکت به خط تولید پرسرعت وصل هستند؛ تولیدات شرکت 
ارگ جدید با یک مالکیت انجام می شود و یک خط تولید دارد و در شرکت اتصال 
صنعت میانه بخش R&D مودم در شرکت اصلی مستقر است و بخشی از کار ساخت 
مودم هم در شهرک صنعتی یزد انجام می شود.عضو هیات مدیره سندیکای صنعت 
مخابرات، گفت: براورد بنده از این بازدید این است که حس بازدیدکنندگان از تصوراتی 
که داشتند بهتر است و تصور نمی کردند این شرکت های داخلی به این میزان موفق 
باشند و بتوانند اپراتورها را راضی نگه دارند.رستگار، افزود: مودم یکی از زیربخش های 
شبکه ملی اطالعات است و غیر از این دسترسی، ۱۹ بخش دیگر نیز وجود دارد و اگر 
مسوولین نیازمندی ها را به ما اعالم کنند، تالشمان را می کنیم از توان تولید داخل 

استفاده کنیم.

  پتانسیل تولید مودم در کشور باالست؛ وام لیزینگی صندوق را وارد فاز 
عملیاتی می کنیم

با صنعت و  ارتباط  دکتر فرهاد سنجری فرد مدیرکل همکاری های فراسازمانی، 
دانشگاه سازمان فناوری اطالعات نیز در ارزیابی خود از این بازدید توضیح داد: 
پیرو دستور وزیر ارتباطات پیرامون تولید ۵ میلیون پورت پرسرعت در سال ۹۹ در 
کشور، برنامه ای در وزارت ارتباطات با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی اجرایی شد تا طبق آن بتوانیم از تسهیالتی 
تولیدکننده  شرکت های  به  لیزینگ  و  فروش  تسهیالت  از  نوآوری  صندوق  که 
می دهد، استفاده کنیم.وی، افزود: این طرح به این صورت است که با قراردادهایی که 
FCPها با شرکت های تولیدکننده منعقد می کنند، ما تسهیالت را به تولیدکننده ها 
ارائه می دهیم و در ازای آن زمانی که FCPها محصول را به مشتری ها رساندند به 

صورت اقساطی و از طریق قبوض، هزینه مودم را از مشترکان دریافت می کنند.
سنجری فرد، اظهار کرد: قسمت اصلی طرح این است که ما بدانیم آیا تولیدکنندگان 
داخلی پتانسیل تولید میزان پورتی که وزیر ارتباطات دستور آن را دادند، دارند یا 
خیر؟ با هماهنگی که با سندیکای صنعت مخابرات صورت گرفت و بررسی لیست 
شرکت هایی که برنامه  تولید داشتند، متوجه شدیم که این موضوع در حال اجراست 
و اجرای این کار را ممکن است.مدیرکل همکاری های فراسازمانی، ارتباط با صنعت 
و دانشگاه سازمان فناوری اطالعات، گفت: درخواست این بازدید ارائه شد تا ببینیم 
پتانسیل شرکت های تولیدکننده  داخلی به چه صورتی است و آیا می توانند طبق برنامه 
پیش روند یا خیر؟ خوشبختانه با بازدیدی که به عمل آمد، متوجه شدیم پتانسیل 
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خیلی خوبی در این زمینه وجود دارد و می شود به تولیدکنندگان داخلی حوزه مودم 
اعتماد داشت.

سنجری فرد، خاطرنشان کرد: این وام برای این است که بتوانیم تکنولوژی که برای 
ساخت مودم است را به طور بومی سازی و از صفر تا صد در کشور داشته باشیم. با توجه 
به بازدیدی که داشتیم متوجه شدیم این توانایی بسیار باالست و می توانیم با استفاده از 
تولید داخل به آن برنامه ای که مدنظر است برسیم. اگر با همین برنامه پیش برویم حدودا 
دو تا سه ماه آینده می توانیم برنامه را عملیاتی کنیم تا وام لیزینگی که صندوق قول آن 

را داده است را وارد فاز عملیاتی کنیم.

  تولید مودم های داخلی رو به افزایش است؛ باید تسهیالت ارزی به این 
شرکت ها ارائه شود

مهندس سجاد فالح عضو هیات عامل سازمان فناوری اطالعات ایران هم در بازدید از 
دو شرکت مودم ساز داخلی، گفت: به نظر می رسد که توان تولید داخل در حوزه  تولید 
مودم های VDSL که می تواند قسمت عمده  مبنای شبکه ملی اطالعات باشد، در این 
دو شرکت داخلی وجود دارد و دولت نیز مشخصا برنامه ی حمایت از تولیدکنندگان 
مودم را دارد تا بتوانند با همکاری شرکت های FCP و شرکت مخابرات ایران بحث 
پورت های VDSL را که در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفته است را انجام دهد.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطالعات ایران، اظهار کرد: پتانسیل تحقیق و توسعه ای 
که در مورد این دو شرکت بررسی شد نشان دهنده  این است که مشکلی برای تولید انواع 
مودم های این حوزه وجود ندارد و میزان تولید داخل آن ها روز به روز در حال افزایش 
است و به نظر می رسد که هم تولید محصول و هم تولید ماژول در داخل کشور انجام 

می شود و صرفا تولید چیپ است که در خارج از کشور انجام می شود.

فالح، خاطرنشان کرد: عالوه بر حمایت های ریالی به نظر می رسد باید تسهیالتی در 
حوزه  ارزی برای این شرکت ها در نظر گرفته شود تا لوازم و قطعات مورد نیازشان را 
بتوانند به موقع وارد کشور کنند و موضوع سرمایه در گردش موضوع مهمی است که اگر 

برای شرکت ها این موضوع حل شود، مشکلی بابت تولید مودم وجود نخواهد داشت.
عضو هیات عامل سازمان فناوری اطالعات ایران، گفت: به نظر می رسد این شرکت ها 
به نقطه مطلوب رسیده اند و می توانند تولید داخل را به خوبی داشته باشند و امیدواریم 

برای شرکت های دیگر نیز این موضوع محقق شود.

  شرکت خدمات مخابراتی ارگ جدید
  ADSL  برای کاربری A151 به صور مختلف وجود دارد. مودم ADSL مودم های
ساخته شده و با توجه به تک آنتن بودن آن و پورت شبکه برای کاربری های خانگی و 
فروشگاه های کوچک مفید می باشد. A154 نیز در همین خانواده است و تعـــداد 
پـورت های شبکه بیشتری دارد و مودم  A304U با دو آنتن پوشش بیشتری را فراهم 

می نماید و وجود پورت USB می تواند امکانات بدیعی را برای شما فراهم نماید.

 مودم V301 و  V304 مودم هایی هستند که هم 
از  ADSL و هم از  VDSL پشتیبانی می نمایند 
و می توانند سرمایه گذاری برای هر دو تکنولوژی 
محسوب شود. مودم V304 دارای دو پورت یو اس 
بی و پورت های تلفن تحت شبکه است که برای 

کاربر های حرفه ای کامالً مقرون به صرفه است.

بـــرای   G242  .G241فیبرنـوری مودم های 
 FTTH با   منزل  به  فیبر  انتقال  کاربری های 
طراحی شده اند و شما در صورت مهیا بودن این 
بستر در محل کار یا منزل می توانید از اینترنت 
فوق پرسرعت نور استفاده نمایید و می تواند برای 
شبکه ها و مکان هایی که تعداد کاربران زیاد است 
به کار رود. شرکت مخابراتی ارگ جدید با عرضه 
مودم های L443  امکان ارتباط با شبکه سلولی 
را فراهم نموده است و شما با نصب سیم کارت های 

مختلف قادر به بهره گیری از این شبکه هستید و شبکه 4G را سرویس دهی می نمایید.

  شرکت دانش بنیان  اتصال صنعت میانه
این شرکت در سال ۱3۹۰  توسط جمعی از کارشناسان فعال در حوزه ICT  به ثبت رسید 
و با ارائه محصوالت و خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات و اجراي طرحهـا و پـــروژه هاي 
ارتباطی  و هوشمند سازی با فناوری IoT ، حضوري فعال و مؤثر در بازار داخلي و رویکرد 
حضور در عرصه هاي منطقه اي و بین المللي دارد. این شرکت از سال ۱3۹۵ تاکنون با 
سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه چندین پروژه هوشمند سازی را به صورت پایلوت اجرا 
نموده  است در سال ۱3۹۸ با اخذ پروانه تولید، و با تکیه بر توانمندیهای تحقیق و توسعه 
داخلی، مودم های سیم کارتخور  نسل ۴ را روانه بازار داخلی نموده و توانسته توجه مشتریان 

سازمانی مهمی همچون اپراتورهای موبایل را به این محصوالت جلب نماید.

عمده محصوالت دانش بنیان تولیدی 
این شرکت  موارد ذیل می باشد:

• مودم ML141  وایرلس با استفاده از 
معتبرترین چیپ ست های موجود در 
جهان تهیه شده و دارای آنتن دهی و 
سرعت مناسب )۱۵۰مگ دانلود و ۵۰ 
مگ آپلود( می باشد و در محل هایی که 
پوشش نسل چهارم تلفن همراه وجود 
ندارد دستگاه به طور اتوماتیک به شبکه 

نسل سوم و یا دوم متصل می گردد. 
 

• مودم EL145   با دارا بودن استاندارد IP65 دارای مقاومت 
باالیی در مقابل نفوذ آب و گرد و غبار است. این مودم ها بر 
روی پشت بام ساختمان ها و یا بطور کلی در فضای بیرون از 
ساختمان نصب می شوند و دارای آنتن های با قدرت گیرندگی 
بسیار باالتری بوده و لذا دریافت و ارسال سیگنال بطور قابل 

توجهی بهبود خواهد یافت.
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توسکستان زیبا، به شبکه ارتباطی کشور می پیوندد

سابقه درخشان نیان الکترونیک در طراحی و ساخت تجهیزات زیرساختی کشور، بهینه 
سازی، نگهداری و...، در طول مدت ۲۵ سال سابقه در همراهی صنعت مخابرات کشور، 
باعث شد تا ایده طراحی و ساخت سیستم تغذیه نیروی هیبرید مخابراتی، برای مناطق 
دورافتاده و خارج از دسترس، به صورت منفصل از شبکه با قابلیت تامین برق سایت با 
ورودی های دیزل، باتری، نیروی خورشیدی و باد، شکل گیرد. نیان الکترونیک با شناسایی 
نیازهای مشتریان، اقدام به طراحی این محصول نمود و در سال گذشته از آن رونمایی کرد. 
این محصول به گونه ای طراحی شده که قادر است برق مورد نیاز سایت تحت پوشش در 
هر منطقه جغرافیایی و آب و هوایی را تامین کند. این دستگاه منحصر به فرد که دانش 
ــت، می تواند تا  آن ۱۰۰ درصد بومی و متعلق به جوانان متخصص نیان الکترونیک اس
ســـاعت های طوالنی بک آپ باتری نیز داشته باشد که زمان بسیار خوبی برای خدمت 

رسانی به شبکه می باشد.

با توجه به پیشرفت های بسیار در زمینه ارتباطات و تکنولوژی، هنوز هم مناطق صعب العبور یا دور افتاده ای در کشور وجود دارند که دسترسی به اینترنت و شبکه 
مخابراتی برای آنها میسر نمی باشد. در همین راستا وزارت ارتباطات برای ارائه خدمات اینترنت و مخابرات به ساکنین و گردشگران این مناطق، اپراتورهای کشور 

را ملزم کرده تا اجرای طرح ارتباطات روستایی )USO( را در اولویت کار خود قرار دهند.

آن منطقه ساکن می باشند، از امکانات مخابراتی و اینترنت بهره مند می شوند. 
همچنین به دلیل حجم باالی سفر گردشگران به این منطقه، شرایط جاده ای و احتمال 
تصادفات در برخی از ماه های سال و یا احتمال آتش سوزی و حریق در جنگل، نبود آنتن 
دهی سبب وارد شدن خسارت های جبران ناپذیری به طبیعت و یا افراد می گردد، که با 
پیاده سازی این سایت مخابراتی می توان میزان این خسارت ها را کاهش داد تا ساکنین 

منطقه و گردشگران، بتوانند با آسودگی خاطر با دیگر مناطق کشور ارتباط برقرار کنند.
ــت  ــرکت دانش بنیان نیان الکترونیک برای اجرای پروژه فوق با خلق این ایده توانس ش
سیستمی به بازار عرضه کند که تمامی اجزاء آن توسط مهندسین زبده و با تجربه شرکت 
نیان طراحی و تولید شده است و می توان گفت با اجرای این طرح ضمن برطرف شدن 
مشکل برق رسانی برای راه اندازی سایت های صعب العبور، حدود ۶۰ درصد از هزینه های 
برق رسانی به سایت های مخابراتی کاهش می یابد که این رقم قابل توجهی می باشد، 
چرا که برق رسانی برای اینگونه مسیرهای دورافتاده و خارج از دسترس بسیار پرهزینه و 

زمان بر می باشد. 

  برخی از ویژگی های سیستم تغذیه نیروی هیبرید مخابراتی نیان 
الکترونیک:

IP۵۵ دارای حفاظت-
-۱۰۰درصد فناوری و تکنولوژی بومی و تولید 
ــی )ارائه خدمات طراحی، تولید، نصب، راه  مل
اندازی، گارانتی و خدمات پس از فروش توسط 

متخصصین گروه صنعتی نیان(
-دارای انواع حفاظت های ورودی و خروجی 

AC .DC
-دارای ورودی سیستم های خورشیدی، بادی، 

دیزل ژنراتور و ... 
ــه فرد از  ــتم کولینگ DC منحصرب -سیس
لحاظ ابعاد و طراحی ۱۰۰درصد داخلی توسط 

متخصصین گروه صنعتی نیان 
ــه مطبوع  ــرل کننده تهوی ــتم کنت - سیس
)سرمایشی و گرمایشی( جهت باالبردن عمر 

باتری
-دارای BMS باتری و ارتباط با کنترل کننده 

مرکزی
-مجهز به ماژول ارتباطی GSM جهت نظارت و کنتــــرل از راه دور و ارسال کلیــــه 

آالرم های سوپروایزری
-مجهز به سیستم کنترل کننده مرکزی هوشمند با قابلیت ساپورت انواع باتری 

-دارای ابعاد بهینه به منظور تسهیل در حمل و نصب سیستم 
-درب های ضد سرقت 
-کابلکشی آسان و سریع

-رنگ کوره ای الکتروستاتیک، ضدضربه و رطوبت مطابق با شرایط سایت و استانداردهای 
روز دنیا

-دارای صرفه جویی ارزی 
پس از پیاده سازی سایت توسکستان، بیش از 3۰۰  نقطه دور افتاده و صعب العبور دیگر 
شناسایی شده که در برنامه ریزی های این سازمان قرارگرفته است تا به یاری خدا، ضمن 
ایجاد اشتغال برای حدود ۷۰ نفر، تمام مناطق جغرافیایی زیبا و خاص ایران عزیزمان را به 

شبکه ارتباطی متصل کنیم. 
منبع: روابط عمومی شرکت نیان الکترونیک

خلق ایده این طرح ملی که مستقیما توسط وزیر محترم ارتباطات طی بازدید حضوری 
ــرکت نیان الکترونیک مورد ارزیابی قرار گرفت، از نظر صرفه جویی ارزی و کاهش  از ش
هزینـــه های ملی و همچنین تکنولوژی جدید مورد استفاده در آن، نظر مسئولین را 
به خود جلب کرد. در همین راستا در اولین گام، جهت برق رسانی به سایتBTS  فول 

تکنولوژی منطقه توسکستان اقدام به راه اندازی سیستم فوق شد. 
منطقه گردشگری توسکستان که در ۱۸کیلومتری جنوب شرقی شهرستان گرگان از 
ــتای توسکستان تا دشت سرعلی آباد به طول تقریبا 3۵ کیلومتر در امتداد  ابتدای روس
جاده گرگان-شاهرود واقع شده است، یکی از مناطقی می باشد که تا کنون ساکنین و 
گردشگران آنجا امکان دسترسی به شبکه مخابراتی و اینترنت را نداشتند. گفته می شود با 
اجرای این طرح با پوشش منطقه گردشگری و جاده توسکستان بیش از۷۰ خانوار که در 



13
99

اه 
ر   م

��
 تی

/ 5
8  

اره
شم

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

24

گزارش
 ماه

آیین افتتاح بزرگترین مرکز داده غرب و شمال غرب ایران با هدف ارائه سرویس های دیجیتال

همراه اول لوکوموتیو اقتصاد دیجیتال ایران است

زهرا طاهری

همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور ارتباطی کشور یکی از بزرگترین مراکز داده اقماری 
شبکه ملی اطالعات را در تبریز افتتاح کرد تا نویدی بر تحقق رویای دیجیتال ایران زمین 

بویژه آذری زبان های کشور باشد.
»مرکز داده شهید قاضی طباطبایی« با اهدافی نظیر توسعه شبکه موبایل در غرب 
و شمال غرب کشور، تأمین بستر و زیرساخت مورد نیاز برای مجازی سازی شبکه، 
افزایش پایداری شبکه، افزایش کیفیت خدمات، افزایش قدرت مانور و کنترل ترافیک، 
ارائه سرویس های دیجیتال و ارائه سرویس های هاستینگ به مشتری های سازمانی و 

خصوصی طراحی شده و توسعه یافته است.
با توجه به اینکه مراکز داده به عنوان دارایی استراتژیک اپراتورهای تلفن همراه، راه 
پیاده سازی تحول دیجیتال را هموار می سازد، همراه اول با تکیه بر دانش فنی بومی و 
اعتماد بر استعدادهای داخلی کشور و همچنین استفاده از پیمانکاران بومی برای اجرای 

عملیات عمرانی، این پروژه را به سرانجام رسانده است.
این دیتاسنتر که با تأکید بر استفاده حداکثری از تولیدات تأمین کنندگان داخلی در 

بخش زیرساخت توسعه یافته است، به گفته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات، افزایش پایداری زیرساخت های مراکز داده و افزایش ظرفیت خدمات 
ابری را برای ایران عزیز فراهم خواهد آورد و انجام کسب وکار دیجیتال را برای جوانان 
تسهیل می کند.در حال حاضر شرکت ارتباطات سیار ایران، گسترده ترین شبکه برای 
ارائه سرویس های دیجیتال را در اختیار دارد و با افتتاح دیتاسنتر تبریز در راستای توسعه 
زیرساخت های شبکه ملی اطالعات، بزرگترین مرکز داده غرب و شمال غرب کشور زیر 
بار می رود.همراه اول به عنوان اولین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه ایران و با مأموریت 
»تحقق رویای دیجیتال« برای همه ایرانیان، برنامه گسترده ای برای ایجاد مراکز داده در 

کشور دارد و امید می رود هموطنان از مزایای این کار بزرگ بهره مند شوند.

»مرکز داده شهید قاضی طباطبایی« هشتم تیرماه در مراسمی با حضور محمدباقر 
قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات، ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، مهدی اخوان 
بهابادی مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت ارتباطات سیار ایران در ساختمان مرکزی 

همراه اول )برج همراه( افتتاح و سپس این مرکز وارد مدار شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به نقش همراه اول به عنوان »لوکوموتیو حرکتی 
اقتصاد دیجیتال« گفت: همراه اول توانمند است و می تواند در حوزه خارجی سرمایه گذاری 
و درآمد ارزی برای کشور حاصل کند.محمدجواد آذری جهرمی، »همراه اول« را بزرگترین 
اپراتور تلفن همراه خاورمیانه دانست که داشته بزرگی به حساب می آید و ضمن تشکر اظهار 
کرد: این اپراتور، وسیع ترین پوشش شبکه در ایران را دارد.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
 ICT با بیان اینکه بارها گفته ام که همراه اول بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور در حوزه
است و لوکوموتیو حرکتی اقتصاد دیجیتال در کشور به حساب می آید، ابراز کرد: اگر همراه 
اول موتورش را روشن و حرکت رو به جلوش را شروع کند، طبیعتا سایر بنگاه های حوزه 
اقتصاد دیجیتال هم حرکت خواهند کرد.وی با اشاره به ابالغ برنامه شبکه ملی اطالعات، 
بیان کرد: در راستای آن ابالغیه تقسیم وظایفی داشتیم که شاید گسترده ترین وظایف هم 
چه در زمینه بسط عدالت ارتباطی و چه در زمینه زیرساخت مراکز داده و خدمات ابری 
مربوط به همراه اول باشد.وزیر ارتباطات افزود: خوشبختانه امروز در تبریز مرکز داده غرب 
و شمال غرب افتتاح و بزودی مرکز داده دیگر همراه اول در تهران وارد مدار می شود.آذری 
جهرمی ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد تیم مدیریتی جدید اپراتور اول که راهکارهای 
خالقانه و اراده در انجام امور دارند، به ذکر مطالباتی از اولین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه 
پرداخت و گفت: قراراست تا شهریورماه در پنج نقطه تهران تجهیزات 5G  نصب  شود که 
این پروژه با توجه به مشکالتی که در توسعه و سرمایه گذاری مخابرات وجود دارد، حائز 
اهمیت است و مجبوریم بخشی از توسعه خدمات خانگی را هم بر بستر پهن باند سیار 
داشته باشیم.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ادامه داد: براساس سند شبکه ملی اطالعات، 
۲۰ درصد ارتباطات تا افق ۱۴۰۴ باید بر بستر تکنولوژی های نوین ارائه شود و در این راستا 
ظرف یکی دو هفته آینده، البراتور 5G  در مرکز تحقیقات مخابرات ایران راه اندازی می شود 
و در اختیار پژوهشگران قرار می گیرد.وی توجه بیشتر به زیست بوم کودک و نوجوان را با 
توجه به اینکه همراه اول در سرمایه گذاری این بخش، پیشتاز بوده است، از جمله موارد 

دیگر برشمرد.آذری جهرمی با مرور اقدامات انجام شده توسط همراه اول در دوران کرونا، 
تصریح کرد: بابت کاری که در ارتباط با اپلیکیشن »شاد« انجام دادید، تشکر می کنم 
زیرا مشکالت بسیاری از دانش آموزان کشور حل و اقدام بزرگی انجام شد.وزیر ارتباطات 
با تأکید بر اینکه نیاز نیست خدمات تان را رایگان ارائه کنید و دولت موظف به جبران 
هزینه هاست، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه روزانه ۹ میلیون دانش آموز از این بستر 
برای حضور در کالس مدرسه استفاده کردند، نیاز است بستر آن توسعه یابد و امکاناتی نظیر 
ارتباطات صوتی و تصویری، برگزاری نشست های مشترک دانش آموزان و وایت برد نیز به آن 
اضافه شود.آذری جهرمی در پایان با تشویق همراه اول به حرکت در مسیر سرمایه گذاری  
بین المللی، تصریح کرد: با توجه به اینکه صد درصد درآمد بخش ریالی است، همراه اول 
توانمند است و می تواند در حوزه خارجی سرمایه گذاری و درآمد ارزی برای کشور حاصل 
کند.وی خاطر نشان کرد: سرمایه گذاری بین المللی شما باعث می شود، اکوسیستم فضای 
مجازی و دیجیتال به کشورهای دوست و هم پیمان که عالقه مند به این موضوعات هستند، 

راه یابد و در این مسیر نیز دستگاه دیپلماسی در کنار شما خواهد بود.
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با دقت باال بر فضای مجازی نظارت داریم

همراه اول خدمات صادقانه ای را به مردم ایران ارائه می کند
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه همراه اول تالش می کند در این مقطع 
حساس کشور خدمات صادقانه ای را به مردم کشورمان مانند پلت فرم »شاد« که 
عدالت آموزشی را به ارمغان آورد، ارائه کند، گفت: می توانیم با اقتصاد دیجیتال به 

بزرگترین دستاوردها دست یابیم.
با بیان اینکه همراه اول تالش می کند تا در  باقر قالیباف در این مراسم  محمد 
این مقطع حساس از کشور خدمات صادقانه ای را به مردم عزیز کشورمان ارائه 
شد  افتتاح  ایران  سیار  ارتباطات  شرکت  در  مجموعه ای  امروز  کرد:  اظهار  کند، 
که می تواند با بیشترین تأثیرگذاری در همه جغرافیای کشور و در کمترین زمان 
ممکن، همچنین با اقتصادی ترین روش، نابسامانی های اقتصادی کشور را حل و 

فصل کند.
رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: در حقیقت وقتی حرف از اقتصاد دیجیتالی 
می زنیم، یعنی یک فرصت بزرگی در اختیار ماست که می توانیم به واسطه آن 

جبران عقب ماندگی های گذشته را داشته باشیم.
وی با تأکید بر اینکه می توانیم با اقتصاد دیجیتال به بزرگترین دستاوردها دست 
یابیم، ابراز کرد: با توجه به اهمیت این حوزه، اگر نسبت به آن غفلت کنیم هم، 

فاصله مان نسبت به باقی کشورهای دنیا بیشتر خواهد شد.
قالیباف تأکید کرد: دغدغه اول و آخر ما در این مقطع زمانی باید توجه به اقتصاد 
و معیشت مردم باشد. امروز، مردم از همه ما توقع دارند تا صادقانه کار کنیم یا به 

عبارتی هم خوب کار کنیم و هم کار خوب کنیم تا مشکالت آنها برطرف شود.
وی یادآور شد: به عنوان مثال در بالی کرونا که آسیب هایی در بخش های مختلف 
به دنبال داشت، فرصت های زیادی نیز بروز و ظهور یافت که یک نمونه آن همین 

بسترهای ارتباطی الکترونیک است که این افتتاح را از طریق ویدئو کنفرانس در 
حال انجام هستیم.

رئیس مجلس شورای اسالمی اشاره ای به پلت فرم »شاد« نیز داشت و تصریح کرد: 
این پلت فرم که یکی از مهم ترین پلت فرم های آموزشی ماست و توسط همراه اول 

توسعه یافته است، عدالت آموزشی را به ارمغان آورد.

رئیس شورای عالی فضای مجازی، گفت: برخی گمان می کنند ما فضای مجازی 
را رها کرده ایم، به هیچ وجه اینطور نیست و با دقت باال به تمام حوزه ها نظارت 

داریم.
سیدابوالحسن فیروزآبادی، گفت: نگاه ما در شورای عالی فضای مجازی نگاه تحولی 
است و یکی از مهم ترین زیرساخت ها برای ایجاد تحول، استفاده از زیرساخت 
شبکه ملی اطالعات است که از الیه کاربر آغاز می شود و بر الیه های باالی این 

هرم تاثیر می گذارد.  
دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: برای این که تحول ملی داشته باشیم 
روی  تحول  این  از  ای  عمده  بخش  که  کنیم  اجرا  و  را طوری طراحی  آن  باید 

زیرساخت های ملی کشور صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه شبکه ملی اطالعات و شبکه ملی ارتباطات به عنوان اولویت کشور 
شناخته شده است، اضافه کرد: همه روابط و فرآیندها باید در تمام حوزه ها به 
صورت متوازن مورد توجه قرار بگیرد. به همین دلیل در کنار شبکه ملی اطالعات 

به دولت الکترونیک، اقتصاد دیجیتال و آموزش دیجیتال توجه ویژه می شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد: در دروان کرونا پلتفرم های زیادی مورد 
توجه قرار گرفتند. یکی از آنها پروژه شاد برای آموزش مجازی دانش آموزان بود که 
بر روی زیرساخت هایی که در گذشته انجام شده بود اجرا شد و امیدوار هستیم 
مهرماه امسال بر اساس جلسه ای که در شورا داریم شاهد شکل گیری کالس 

مجازی روی پلتفرم شبکه دانش آموزی باشیم.
رکن  سه  کشور  مجازی  فضای  در  پایداری  و  امنیت  اعتماد،  گفت:  فیروزآبادی 
اساسی است که از شبکه ملی اطالعات آغاز می شود.  خوشبختانه پروژه دیتاسنتر 
بخش کوچکی از تصویر بزرگی است که برای فضای مجازی کشور طراحی شده و 

با دقت در حال پیگیری است.
دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: در برخی از حوزه های فضای مجازی 
شاهد تاخیر هستیم. این تاخیر نیز مختص ما نیست و در تمام کشورهای دنیا 

وجود دارد.  
وی اضافه کرد: نهادهای حاکمیتی و مراکز اصلی کشور که متولی حوزه تحول 

دیجیتال هستند از دستگاه ها مطالبه دارند تا این تأخر را جبران کنند.
در  اطالعات  ملی  شبکه  تعاریف  در  ما  افزود:  مجازی  فضای  عالی  شورای  دبیر 
کشور، کمی دچار اختالف نظر هستیم اما در مرکز ملی، سیاست مشخصی داریم 
و همانطور که مقام معظم رهبری آذرماه سال گذشته فرمودند: »خدمات پایه کشور 
بایستی به صورت ملی انجام شود« که بر این اساس، یکی از آنها ارائه  خدمات ابری 

و دیتاسنتری است.
وی افزود: ما باید از وابستگی بد به پلتفرم های جهانی که امنیت ندارند نجات پیدا 

کرده و پلتفرم های بومی را جایگزین کنیم.  
فیروز آبادی تصریح کرد: مقدمه شکل گیری پلتفرم ها همین دیتاسنترها و خدمات 
ابری است که باید مورد توجه قرار بگیرد. با همکاری وزارت ارتباطات تا پایان دولت 

شاهد بازگشایی و تاسیس مراکزی شبیه به همین دیتاسنترها خواهیم بود.



13
99

اه 
ر   م

��
 تی

/ 5
8  

اره
شم

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

26

مراکز داده یکی از حلقه های کلیدی زنجیره شبکه ملی اطالعات است

سرمایه گذاری 350 میلیاردی برای راه اندازی مرکز داده تبریز

گزارش
 ماه

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران، گفت: با توجه به اهمیت دیتاسنترها، برنامه توسعه 
آنها در نقاط مختلف کشور را در دستور کار قرار دادیم که مرکز داده غرب و شمال غرب 
نمونه بزرگترین دیتاسنتر خارج تهران است. مهدی اخوان بهابادی با بیان اینکه چند سالی 
است انقالب بزرگی تحت مقوله »تحول دیجیتال« در دنیا آغاز شده ابراز کرد: بنده چهار 
فناوری را در ارتباط با این تحول می دانم که به اختصار، عنوان آن را SMAC می گذارم که 

به ترتیب شامل  social media، Mobility، Analyze  و Cloud می شود.
وی تمرکز اصلی همراه اول را تا پیش از مدیریتش بر این مجموعه، تمرکز بر بخش 
Mobility یا همان کسب وکار سنتی که تأکید بر کانکشن داشت، دانست و نوید ورود 

جدی به هر چهار فناوری را داد.
اخوان بهابادی تصریح کرد: تجمیع این چهار فناوری، تحولی را در حوزه دیجیتال به ارمغان 
خواهد آورد که نیاز شرکت های بزرگ به اختیار کردن سخت افزار و امکانات را نیز از بین 

خواهد برد.
مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران، موضوع »زیرساخت« را شاهرگ حیاتی تحول 
دیجیتال عنوان و شرکت های دانش بنیان و بهره مندی از ظرفیت فارغ التحصیالن رشته های 

برق، مخابرات و کامپیوتر را به عنوان موتور محرک آن در بخش ICT معرفی کرد.
وی در ادامه سخنانش به ارائه گزارش عملکردی از وضعیت و جایگاه »همراه اول« در بازار 
ارتباطات سیار پرداخت و اظهار کرد: همراه اول در حال حاضر ۹۰ میلیون سیم کارت با 
ترکیب ۲۰ میلیون »دائمی« و ۷۰ میلیون »اعتباری« واگذار کرده که ۵۹ میلیون مشترک 

آن روزانه فعال هستند.

اخوان بهابادی با اشاره به تفکیک مسئولیت های مرتبط با »تحقق رویای دیجیتال« و 
فراهم آوردن تحول دیجیتال ذیل دو مجموعه تازه تأسیس مرکز تحقیق و توسعه و توسعه 
کسب وکارهای دیجیتال در همراه اول گفت: تجارت الکترونیک، آموزش مجازی، خدمات 
پرداخت دیجیتال و مواردی از این دست، مواردی هستند که در بحث دیجیتالی شدن 
مطرح بوده و همراه اول با دو واحد کسب وکاری مذکور به سمت بومی سازی و حمایت از 

مدل های جدید کسب وکاری رفته است.
وی ادامه داد: همچنین الزم به ذکر می دانم از شش سال گذشته تاکنون، مصرف دیتا در 
شبکه همراه اول ۵۰۰ برابر رشد داشته که پیک آن در ایام کرونا و رسیدن ترافیک مصرف 

دیتا به بیش از ۱۱ پتابایت در روز بود.
مدیرعامل اولین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور با تاکید بر اینکه پوشش نسل 3 و 
۴ همراه اول در ۱۰۰ درصد شهرهای کشور برقرار است، گفت: همراه اول ۱۱ هزار سایت 

متصل به فیبرنوری دارد.
اخوان بهابادی در بخش دیگری از صحبت هایش به بخش های درآمدی همراه اول اشاره 
کرد و یادآور شد: درآمدهای عملیاتی این اپراتور در سال ۱3۹۸ بالغ بر ۱۷ هزار میلیارد 
تومان بود که حدود ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از آن را در قالب های گوناگون نظیر 
تسهیم درآمد ، مالیات، حقوق پروانه، عوارض گمرکی و هزینه های زیرساختی به دولت 
پرداخت کرده ایم.وی خاطر نشان کرد: تا پیش از خصوصی سازی این شرکت، مجموع ارقام 
پرداختی به دولت از محل درآمدها، کمی بیشتر از هزار میلیارد تومان بود که اکنون به ۹ 

هزار میلیارد تومان رسیده است.
مدیرعامل همراه اول همچنین با تاکید بر اینکه سود این شرکت صوری نیست، بیان کرد: 
ارزش شرکت همراه اول در بورس به عنوان تنها اپراتور موبایلی عرضه شده، ۸۲ هزار میلیارد 

تومان است و همواره رتبه اول شفافیت مالی را کسب کرده است.
اخوان بهابادی همچنین اشاره ای به برنامه توسعه زودهنگام در شبکه همراه اول داشت و 
اظهار کرد: ایام شیوع کرونا فرصتی را فراهم آورد تا برنامه توسعه مربوط به سال ۱3۹۹ را 

ظرف دو سه هفته ابتدایی از پدیدار شدن این ویروس داشته باشیم.
وی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال پلت فرم »شاد« را به درخواست وزارت آموزش و 
پرورش و بنا بر مسئولیت های اجتماعی خود راه اندازی کردیم و به شکل کامال رایگان در 
اختیار آنها قرار دادیم؛ نهایتا هم شاهد بودیم که روازنه ۹ میلیون دانش آموز با استفاده از این 

پلت فرم وارد کالس مجازی شدند.
مدیرعامل همراه اول در پایان با اشاره به ضرورت راه اندازی مراکز داده به عنوان یکی 
از حلقه های کلیدی زنجیره شبکه ملی اطالعات، خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت 
دیتاسنترها، برنامه توسعه آنها در نقاط مختلف کشور را در دستور کار قرار دادیم که مرکز 

داده غرب و شمال غرب نمونه بزرگترین دیتاسنتر خارج تهران است.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: برای بهره برداری از بزرگترین مرکز داده غـــرب و 
شمال غرب کشور در تبریز 3۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

محمدرضا پورمحمدی اظهار داشت: این مرکز در فضایی به مساحت سه هزار مترمربع 
در سه طبقه با ظرفیت ۲۵۰ رک و قابل توسعه تا 3۵۰ رک و با قابلیت نصب تعداد هزار 
و ۵۰۰ سرور فیزیکی و ۱۶ هزار سرور مجازی اجرا شده و برای بهره برداری از آن بالغ بر 

3۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.
وی با قدردانی از تالش فعاالن حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات در زمینه گسترش 
زیرساخت ها و توسعه فناوری های ارتباطی گفت: افزایش مراکز رشد و پارک های آی 
سی تی از اولویت های استان در حوزه فناوری اطالعات بوده و اقدامات انجام شده در این 

راستا کمک بزرگی به توسعه فناوری خواهد کرد.
استاندار آذربایجان شرقی افزود: در ده سال گذشته تالش های بسیار خوبی برای کاهش 
وابستگی کشور به شبکه اینترنت انجام شده است که راه اندازی مرکز ملی ارتباطات یکی 

از اقدامات مهم در این زمینه است.
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ــرکت خطرپذیر »حرکت اول« بر روی استارتاپ »همراه  قرارداد سرمایه گذاری ش
ــید و به گفته  مدیرعامل حرکت اول،  ــمی به امضا طرفین رس مکانیک« طی مراس
ــرکت بر روی چندین استارتاپ دیگر در  ــم رونمایی از سرمایه گذاری این ش مراس

دستور کار است.

آغاز دور جدید سرمایه گذاری های شرکت خطرپذیر »حرکت اول« بر روی استارتاپ ها 

مهندس محمد مهدی عباسخانی، مدیرعامل حرکت اول طی سخنانی از دور جدید 
ــرمایه گذاری بر روی استارتاپ ها خبر داد و افزود:  ــرکت در حوزه  س فعالیت این ش
ــتراتژی حرکت اول، همراهی با کارآفرینان در حوزه های مالی و فنی و اجرایی  اس
ــب برای افزایش سرعت رشد  ــکل که عالوه بر تامین مالی مناس ــت؛ به این ش اس
آن ها، تیمی از متخصصان و خبرگان حوزه های گوناگون، به عنوان مشاور در کنار 
ــیدن به اهداف خود کمک  ــتارتاپ ها را در رس کارآفرینان قرار خواهند گرفت و اس

خواهند کرد.

ــت، سرعت رشد و فاصله  این  ــرمایه ای که اتفاق افتاده اس و امیدواریم با تزریق س
استارتاپ از رقبا را بیش از پیش شاهد باشیم. از مزیت های همراه مکانیک می توان 

به تیم باانگیزه، تسلط به بازار و اهداف و برنامه های توسعه ای آن اشاره کرد.
الزم به ذکر است؛ پلتفرم »همراه مکانیک« در حال حاضر به عنوان یکی از مراجع 
ــناخته  ــای واقعی از بازار خودرو بر روی مدل های مختلف خودرو ش ارایه  قیمت ه
ــود که در کنار آن سرویس کارشناسی خودرو و سرویس خرید و فروش نیز  می ش

به مشتریان ارائه می دهد.

ــعه تکنولوژی، شرکت  ــرمایه از صندوق توس ــتارتاپ چند مرحله جذب س این اس
ــمارت اپ و صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه  تهران  سرمایه گذاری خطرپذیر اس
ــرمایه را از حرکت اول  ــت که در آخرین مرحله توانسته است جذب س ــته اس داش

داشته باشد.
گفتنی است؛ شرکت خطرپذیر »حرکت اول« در راستای برنامه راهبردی پنج ساله 
ــیار ایران )همراه اول( با مأموریت »تحقق رویای دیجیتال«  ــرکت ارتباطات س ش
ــتم دیجیتال در نقش  ــرکت توانمندسازی اکوسیس ــالت این ش ــیس شد، رس تأس

سرمایه گذار جسورانه شرکتی CVC  گروه همراه اول می باشد.

ــرمایه گذاری حرکت اول شامل کسب و کارهای دیجیتال فعال در  تمرکز اصلی س
حوزه های تجارت الکترونیک و تبلیغات، خدمات مالی و بیمه، گردشگری، حمل و 
نقل، سالمت، آموزش، ارتباطات، رسانه و سرگرمی می باشد. شرکت حرکـــت اول 
بر روی استـــارت آپ هایی سرمایه گذاری می کند که مراحل رشد اولیه را پشت 

سر گذاشته و در آستانه رشد سریع باشند.
ــتارتاپ  ــرکت و اس ــود روی چندین ش ــت خ ــال های فعالی ــت اول« در س »حرک
ــنای حوزه فناوری اطالعات  ــرمایه گذاری کرده که در حال حاضر از نام های آش س
ــتند. اوبار، آچاره و همراه مکانیک از برترین های این سرمایه گذاری ها تا کنون  هس

هستند.

ــتارتاپ »همراه مکانیک« را به عنوان لیدر بازار خرید و  مدیرعامل حرکت اول، اس
ــرمایه گذاری حرکت اول  ــی خودرو، یکی از پروژه های جذاب س فروش و کارشناس
معرفی کرد و گفت: این استارتاپ در سال پنجم فعالیت خود، توانسته است سهم 
ــت آورد  ــی خودرو را به دس قابل توجهی از بازار آنالین خرید و فروش و کارشناس
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ساناز توکلی افشار

در سال ۹8 چند گوشی در سامانه  همتا ثبت شد؟

گلکسی فولد 2021 میالدی رونمایی می شود

ساخت قاب ضد کرونای موبایل توسط سامسونگ

 طبق جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال گذشته 
مجموعا ۱۵ میلیون و ۲۷۱ هزار و ۵۵۸ عدد تلفن همراه مسافری، وارداتی و تولیدی در 
سامانه همتا ثبت شده است. در سال گذشته حدود سه میلیون و ۸۴۱ هزار گوشی همراه 
مسافری در سامانه همتا ثبت شده که نسبت به ثبت سه میلیون ۴۰۲ هزار گوشی همراه 

مسافری در سال قبلش ۱۲.۹ درصد افزایش داشته است.

همچنین واردات گوشی همراه در سال گذشته بیش از چهار برابر شده، به طوری که در 
سال ۱3۹۷ و ۱3۹۸ به ترتیب حدود دو میلیون و ۵۹۴ هزار و ۱۱ میلیون و ۱۲۸ هزار 
گوشی همراه وارداتی در سامانه همتا ثبت شده که حاکی از افزایش 3۲۹ درصدی ثبت 

گوشی همراه وارداتی است.
در این میان آمارها حاکی از کاهش ۱۶.3 درصدی تولید گوشی همراه در سال گذشته 
نسبت به سال ۱3۹۷ است، به طوری که در سال ۱3۹۸ و ۱3۹۷ به ترتیب 3۰۲ هزار و 
۱۲۵ عدد و 3۶۱ هزار و ۱3۱ عدد گوشی همراه تولیدی در سامانه همتا ثبت شده است.

الزم به یادآوری است که آذر ماه سال گذشته انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم 
جانبی مصرف کشور را به صورت ماهانه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و 
۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه عنوان کرده و از احتمال تالطم در بازار شب عید به علت 
مشکالت شرکت های واردکننده در زمینه تخصیص ارز و ثبت سفارش خبر داده بود. اما 
شیوع ویروس کرونا همه چیز را تغییر داد؛ به طوری که فروردین ماه امسال حسین غروی 
رام - رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی - از به صفر 
رسیدن عرضه موبایل در کشور پس از شیوع ویروس کرونا خبر داد. البته بر اساس این 
آمار میانگین واردات موبایل در هر ماه در سال گذشته بیش از یک میلیون و ۲۴۷ هزار 

عدد بوده است.

سامسونگ حق امتیاز اختراع پوششی ضدمیکروب را ثبت کرده که در برابر ویروس کرونا 
مقاوم است و روی دستگاه های این شرکت به کار می رود.به گزارش اندروید هدالینز، 
تحقیقات نشان داده ویروس کرونا روی سطوح مختلف باقی می ماند و در صورت لمس 
به بدن انسان منتقل می شود. درهمین راستا به نظر می رسد سامسونگ تصمیم دارد با 

توسعه پوشش ضدمیکروبی از انتقال ویروس کرونا جلوگیری کند.
ــی را ثبت کرده که  ــال جاری میالدی حق امتیاز اختراع ــونگ در 3۰ ژوئن س سامس
ــش ضدمیکروبی« نام دارد. این پوشش ضدمیکروبی را که دربرابر ویروس کرونا  »پوش
نیز مقاوم است، می توان روی قاب دستگاه های سامسونگ به کار برد.سامسونگ این 
حق امتیاز را در کشورهای مختلف از جمله اسپانیا، ایتالیا، سوئیس و انگلیس ثبت کرده 
ــت زیرا روی موبایل باکتری های زیادی  ــت.چنین اقدام حفاظتی در کل مفید اس اس
ــتفاده از یک  ــت. اما با اس ــوند. همین امر درباره قاب آنها نیز صادق اس تجمیع می ش
پوشش ضدمیکروبی از باقی ماندن ویروس های مختلف از جمله کرونا روی دستگاه ها 
جلوگیری می شود.در توضیح حق امتیاز مذکور آمده است:» قاب و پوشش های محافظ 

برای موبایل، تبلت و رایانه ها«.پیش بینی می شود سامسونگ ماه آینده از قاب هایی با 
پوشش ضد میکروبی رونمایی می کند. کارشناسان معتقدند احتماال این قاب ها همراه 

گلکسی نوت ۲۰ رونمایی شوند.

سامسونگ قصد دارد در ۲۰۲۱ میالدی یک نسخه ارزانتر از موبایل گلکسی فولد را عرضه کند که 
ــت.به گزارش دیجیتال ترندز، سامسونگ مشغول توسعه یک نسخه  قیمت آن حدود ۹۰۰ دالر اس
ارزانتر از گلکسی فولد است که قیمت آن کمتر از هزار دالر باشد.قرار است گلکسی فولد ۲ در پنجم 
آگوست سال جاری در یک رویداد آنالین، رونمایی شود. این دستگاه هرچند از نسخه قبلی ارزانتر 
خواهد بود اما برچسب قیمت ۱۸۰۰ دالری نشان می دهد چنین موبایلی برای بسیاری از کاربران 
گرانقیمت به حساب می آید.در این میان گزارش هایی مبنی بر وجود یک موبایل گلکسی فولد رده 
پایین نیز وجود دارد که احتماال »گلکسی فولد الیت« نام گرفته که قیمت آن حدود ۹۰۰ دالر خواهد 
بود. به نوشته وب سایت کره ای »سام موبایل« قرار بود این موبایل نیز در پنجم آگوست رونمایی 
شود، اما به نظر می رسد سامسونگ رونمایی از آن را به ۲۰۲۱ میالدی موکول کرده است.عالوه بر آن 
شایعاتی وجود دارد که شرکت کره ای قصد دارد نسخه ارزانتر گلکسی اس ۲۰ به نام گلکسی اس ۲۰ 
فن ادیشن را عرضه کند. این شرکت پیش از این نیز نسخه هایی ارزان قیمت از موبایل های پرچمدار 

خود را به بازار ارائه کرده است. مانند گلکسی اس ۱۰ الیت و گلکسی نوت ۱۰ الیت.
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گوشی آیفون با شنیدن صداهای خطرناک به کاربر هشدار می دهد

فروشگاه های مایکروسافت برای همیشه تعطیل شد!

به روزرسانی ایرپادهای اپل و ویژگی های جدید این هدفون

ــد که مایکروسافت قصد دارد تمامی فروشگاه های حضوری خود را در   به نظر می رس
آمریکا و سایر نقاط جهان برای همیشه تعطیل کند.

مایکروسافت به تازگی با انتشار بیانیه ای جدید از تعطیلی تمامی فروشگاههای حضوری 
ــت که برای بسیاری از  ــورهای جهان خبر داده اس ــایر کش خود در ایاالت متحده و س

کاربران در سراسر جهان خبری غیر منتظره و غافلگیرانه بود.
بر اساس گزارشی که در وب سایت the verge آمده است، این بیانیه مطبوعاتی حاکی 
از آن است که مایکروسافت قصد دارد به جز چهار مرکز اصلی، سایر فروشگاه های خود 
را در کشورهای مختلف تعطیل اعالم کند. به عبارتی دیگر این غول تکنولوژی آمریکایی 
تصمیم گرفته است این چهار مرکز را که به احتمال زیاد در مناطق نیویورک، لندن، 
سیدنی و ردموند قرار دارند تنها برای تجربه کاربران برای کار با محصوالت مایکروسافت 
در نظر خواهد گرفت. این بدان معناست که در این مراکز دیگر شاهد فروش محصوالت 

مایکروسافت نخواهیم بود.
آمارهای منتشر شده از سوی این شرکت، فروشگاه های آنالین ایکس باکس و ویندوز و 
همچنین سایت رسمی مایکروسافت موفق شده اند که به ۱.۲ میلیارد کاربر فعال در ماه 
در ۱۹۰ بازار جهان دست پیدا کنند که همین امر نشان می دهد این شرکت قصد دارد 

تا بیش از پیش بر روی فروش دیجیتالی محصوالت خود تمرکز کند.
ــان و تحلیلگران فعال در حوزه فناوری بر این باورند که مسائل  ــیاری از کارشناس بس
ــت، نظیر شیوع گسترده و پاندمی ویروس  مختلف دیگری که اخیرا به وجود آمده اس
کرونا و همچنین اعتراضات اخیر مردم آمریکا که به اغتشاش و ناآرامی منجر شد، نیز در 

این  تصمیم گیری دخیل بوده است.

ــی های آیفون اکنون می توانند با شنیدن صداهایی که برای کاربر خطرناک است،   گوش
به وی هشدار بدهند. با تنظیمات جدیدی که در به روزآوری نرم افزاری در دست انتشار 
آی.او.اس ۱۴ وجود دارد، گوشی آیفون از قابلیت های جدید »تشخیص صدا« برخوردار 
می شود. آی.او.اس ۱۴ را همین چند روز قبل رونمایی کرده اند و قرار است چندی بعد در 
سال جاری در دسترس کاربران قرار گیرد. هر گوشی )آیفون( با برخورداری از این قابلیت، 

می تواند پیوسته گوش به زنگ صداهای مشخصی باشد و همین که آن ها را شنید، به کاربر 
خبر و هشدار دهد.

این قابلیت، بخشی از قابلیت های دسترس پذیری گسترده اپل برای ناشنوایان است که به 
صورت دیگری نمی توانند از رویدادهای مهم یا خطرناک، از طریق شنیدن باخبر شوند.

این قابلیت را در برنامک تنظیمات تعبیه کرده اند که با فشردن روی گزینه دسترس پذیری 
در همان جا، می توان از آن استفاده کرد.

در شرح این قابلیت، به صراحت ذکر کرده اند که تمام عملیات شنیدن و پردازش در درون 
ــی صورت می گیرد و هیچ صوتی برای اپل ارسال نخواهد شد. اپل در مورد قابلیت  گوش
همیشه فعال »هی سیری!« نیز همین کار را کرده است تا تضمین کند که میکروفون، هیچ 
یک از ارتباطات صوتی شخصی کاربر را جمع آوری نمی کند و برای این شرکت نمی فرستد. 
ــرح این قابلیت آمده است: »آیفون به طور مستمر گوش به زنگ صداهای معینی  در ش
شده است و با استفاده از قابلیت هوشمند درون گوشی، وقتی صدایی را شناسایی کرد، به 
کاربر خبردار می دهد. در مواقعی که خطر آسیب دیدن یا صدمه دیدن در موارد پرخطر یا 

اضطراری وجود دارد، یا برای مسیریابی، نباید به قابلیت تشخیص صدا اتکا کرد.«
ــت مفصل صداها را بررسی کنند و از میان آن ها صداهایی را که  کاربران می توانند فهرس

بخواهند گوشی شان شناسایی کند، انتخاب کنند و قابلیت هشدار-خبردار آن را فعال کنند.

اپل از به روزرسانی نرم افزار ایرپادهای خود در کنفرانس جهانی اپل که به صورت مجازی برگزار شد خبر 
داد و اعالم کرد که این ویژگی جدید شامل »صدای فضایی« است. این به روزرسانی شامل ویژگی »صدای 
ــت که به گفته اپل، با استفاده از فیلترهای صدا و فناوری های دیگر به کاربر اجازه می دهد  فضایی« اس
احساس کند صدا را از کل محیط پیرامون خود می شنود، در حالی که تنها دو هدفون در گوش دارد. اپل 
گفت این ویژگی از سنسورهای حرکتی در گوشی و هدفون ها بهره جسته تا حتی وقتی سر کاربر یا دستگاه 
در حال حرکت است، صدا را ثابت نگه دارد. به گفته اپل این ویژگی تنها در نسخه های جدیدتر ایرپاد پرو 
در دسترس خواهد بود. نرم افزار جدید هم چنین شامل »تغییر خودکار« است که یعنی ایرپادها به طور 
خودکار به هر دستگاهی که مشغول استفاده از آن هستید وصل خواهند شد به جای آن که مثل سابق، 
خود کاربر مجبور باشد به شکل دستی تنظیمات را تغییر دهد تا برای مثال بین آیفون و آیپد از هدفون 
استفاده کند. سیستم عامل ایرپادهای اپل مانند سایر دستگاه ها، نظیر آیفون، به روزرسانی نمی شود ولی به 
جای آن به روزرسانی هایی نرم افزاری دریافت می کنند که وقتی در حال شارژ و به دستگاه دیگری متصل 
است به طور خودکار به آن فرستاده می شود. از به روزرسانی های جدید در کنفرانس جهانی اپل پرده برداری 
شد. این اولین بار است که شرکت اپل مجبور شد به جای مراسم سالیان گذشته که از نزدیک و با جمع 

حضار اتفاق می افتاد، مراسم ساالنه خود را از راه دور و به صورت مجازی برگزار کند.
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سریع ترین ابررایانه جهان به نام »فوگاکو« ساخته شد

واردات و ترخیص گوشی موبایل نسبت به سال قبل سه برابر شده است

گوشی پرچمدار شارپ عرضه شد

محققان سریع ترین رایانه تاریخ را ساختند. ابررایانه ژاپنی فوگاکو اکنون در رتبه بندی 
رسمی انجام سریع کارهای جهان واقعی در صدر قرار گرفته است.

ــازندگان فوگاکو این ابررایانه در فهرست موسوم به ۵۰۰ برتر در صدر قرار  به گفته س
گرفته است، فهرستی که در آن سریع ترین ابررایانه های جهان رتبه بندی شده اند. این 
رایانه اکنون در سایر رتبه بندی ها نیز که براساس سنجش سرعت انجام کارهای جهان 
واقعی، انجام مطلوب برخی کارهای هوش مصنوعی و انجام مطلوب فرایندهای داد ه  بر 

تدوین شده اند در صدر قرار گرفته است.
ــازندگان فوگاکو تاکنون هیچ ابررایانه ای نتوانسته بود هم زمان در صدر سه  به گفته س

جدول رتبه بندی موسوم به ۵۰۰ برتر، اچ پی سی جی و گراف۵۰۰ قرار بگیرد.
ــت ۵۰۰ برتر به امتیاز ۴۱۵/۵3 پتافالپس دست یافته و نزدیک ترین  فوگاکو در فهرس
رقیب آن در این جدول یعنی رایانه آمریکایی سامیت که مبتنی بر سخت افزار آی بی ام 

است دارای امتیاز ۱۴۸/۶ پتافالپس است.
ــتور کار دارد که  ــو برنامه تحقیقی بر روی کووید ۱۹ را در دس ــال حاضر فوگاک در ح
شبیه سازی شیوع ویروس کرونا از آن جمله است. ابررایانه های بسیاری در سراسر جهان 
در حال کار بر شیوع ویروس کرونا هستند و به محققان کمک می کنند تا به شناخت 

بهتری از این ویروس و چگونگی مقابله با همه گیری آن برسند.
ژاپنی ها امیدوارند بتوانند عالوه بر این کاربردها در برنامه فناوری خود به نام جامعه ۵ هم 
از این رایانه استفاده کنند و آن را در تمامی آزمایش ها از شبیه سازی انفجارهای هسته ای 

گرفته تا شبیه سازی تغییرات اقلیم به کار گیرند.

نائوکی شینجو مدیرعامل شرکت فوجیتسو در بیانیه ای اعالم کرد: »امید فراوان دارم 
که فوگاکو به شکل کاربردی در دنیای واقعی کارساز باشد و به تحقق برنامه جامعه ۵ 

کمک کند.«
فوگاکو را گروه تحقیقاتی رایکن و شرکت فناوری فوجیتسو با استفاده از فناوری شرکت 
آرم )تولیدکننده نیمه رسانا و نرم افزار( ساخته اند. شرکت آرم برای بسیاری از تلفن های 
همراه هوش مند جهان مثل آیفون تراشه تولید می کند و شنیده شده است که قرار است 

برای رایانه های مک شرکت اپل هم تراشه تولید کند.

ــارپ موبایل پرچمدار خود با نمایشگر ۶.۵ اینچی و تنظیمات دوربین ۴ تایی را برای  ش
نخستین بار عرضه کرد.به گزارش گیزموچاینا، شرکت ژاپنی شارپ موبایل پرچمدار خود 
یعنی»آکوس آر 5G« را در تایوان عرضه کرد.شارپ در ماه فوریه این موبایل را رونمایی 
ــت که موبایل عرضه می شود. »آکوس آر 5G« با قیمت  ــتین باری اس کرد و این نخس
ــفید و سیاه در بازار به فروش می رسد.این دستگاه طراحی  ۱۱۸۷ دالر در رنگ های س
خاصی دارد و روی نمایشگر ۶.۵ اینچی IPS آن دو بریدگی دیده می شود. یکی از بریدگی 
ها در باالی نمایشگر و به شکل قطره آب است که دوربین سلفی در آن قرار می گیرد.  
بریدگی دومی در قسمت پایین نمایشگر  دیده می شود و حسگر اثر انگشت در آن تعبیه 
شده است. همچنین نمایشگر این موبایل مجهز به شیشه »گوریال گلس۶« است. کیفیت 
نمایشگر نیز QHD است.جدیدترین تراشه کوالکام یعنی اسنپ دراگون ۸۶۵ همراه ۱۲ 
گیگابایت RAM و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی در این دستگاه به کار رفته است. سیستم 
عامل موبایل پرچمدار شارپ نیز اندروید ۱۰ است و برای کاهش وزن دستگاه یک باتری 
3۷3۰ میلی آمپری در آن به کار رفته است.پشت»آکوس آر 5G« تنظیمات دوربین ۴ 

تایی شامل یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی باویژگی لرزش اپتیکال)OIS( ، ماژول اولتراواید 
۴۸ مگاپیکسلی و لنز ۱۲ مگاپیکسلی تله فوتو وجود دارد. چهارمین دوربین دستگاه یک 
ماژول دوربین مدت پرواز)ToF( است. این دستگاه می تواند با ماژول دوربین اولتراواید 

ویدئوهایی با کیفیت 8K ثبت کند.

دبیر شورای اطالع رسانی گمرک اعالم کرد: از ابتدای سال تا امروز دو میلیون و ۴۰۴ هزار 
و ۹33 دستگاه تلفن همراه وارد کشور ترخیص و وارد بازار شده که حدود سه برابر واردات 

تلفن همراه در مدت مشابه سال قبل است.سید روح اهلل لطیفی - سخنگوی گمرک - 
درباره برخی از خبرها مبنی بر کاهش وارادت گوشی تلفن همراه، اظهار کرد: بر خالف 
ادعاهایی که برخی از افراد با نیت های مختلف مطرح می کنند آمار رسمی واردات گوشی 
تلفن همراه نشان می دهد از ابتدای امسال تا ۱۵ تیر ماه، دو میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹33 

دستگاه با ۹۱۸ اظهارنامه از گمرکات کشور ترخیص و وارد بازار شده است.
ــال گذشته ۸۶۴ هزار و ۲۰۸ دستگاه  ــابه س وی افزود: واردات تلفن همراه در مدت مش
ــزار و ۸۶۰ دالر بود، در صورتی که ارزش تلفن همراه در  ــه ارزش ۷3 میلیون و ۶3۵ ه ب
مدت سه ماه و نیم ابتدای امسال 3۷3میلیون  و 33۶ هزار و ۵۹۰ دالر است که از لحاظ 
ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰۷ درصد رشد و از لحاظ تعداد نیز رشد ۱۷۸ 

درصدی داشته است.
طبق اعالم گمرک، سخنگوی این مجموعه اظهار کرد: با این حجم واردات تلفن همراه، در 

حالت طبیعی نباید مشکلی در عرضه تلفن همراه در بازار به وجود آید.
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عرضه  گران ترین گوشی تلفن همراه هواوی با بیشترین محدودیت دسترسی نرم افزاری

احتمال عرضه  آیفون 12 بدون شارژر و هدفون به منظور کاهش قیمت نهایی

یک تحلیل گر شرکت تی اف سکیوریتیز، پیش بینی کرده است که گوشی هوشمند جدید 
اپل یعنی آیفون ۱۲ ممکن است بدون ایرپادهای سیمی در جعبه و حتی بدون شارژر 
عرضه شود. مینگ چی کو، تحلیل گر شرکت تی اف سکیوریتیز که برای پیش بینی های 
دقیق خود از محصوالت اپل معروف است، ادعا می کند تصمیم بر عدم عرضه هدفون های 

سیمی برای این است که اپل بتواند ایرپادهای بی سیم خود را بهتر و بیش تر بفروشد.
ــط اپل اینسایدر هم گزارش شده است، نبود شارژر  در همین حال، همان طور که توس
برای کاهش هزینه ها صورت خواهد گرفت. هنوز معلوم نیست که آیفون جدید به طور 
پیش فرض کابل نوری داشته باشد یا خیر. آن طور که مکرومرز گزارش کرده است، این به 
این دلیل است که هزینه ساخت آیفون ۱۲ به خاطر استفاده از فناوری 5G بیش تر شده 

ولی این شرکت می خواهد گوشی جدید را نیز در همان طیف قیمت آیفون ۱۱ به مشتریان 
عرضه کند. به گفته کو، اپل به جای شارژر سنتی آداپتور قدرت مند ۲۰ واتی را به عنوان 
تجهیزات تکمیلی آیفون خواهد فروخت. به ادعای او بعد از این اپل به تدریج آداپتورهای ۵ 

و ۱۸ وات را تا آخر سال جاری کنار خواهد گذاشت.
کو گفت: احتمال کمی وجود دارد که اپل، شارژر سیمی را با شارژری بی سیم در جعبه 
عوض کند، ویژگی که با عرضه آیفون ۸ معرفی شد، ولی او معتقد است چنین اقدامی باعث 

کمک و نفع رسانی به شرکت های سازنده شارژرهای بی سیم خواهد شد.
کو پیش بینی کرد که اپل احتماال منافع استفاده از تجهیزات کم تر را برای کمک به محیط 

زیست تبلیغ خواهد کرد ولی ممکن است با استقبال چندان مشتریان روبه رو نشود.
ــنده درباره اپل و از طراحان آی او اس اشاره کرد  همان طور که بنیامین مایو، بالگر نویس
آداپتور ۱۸ واتی فعلی در حال حاضر بخش عمده ای از هزینه آیفون ۱۱ را شامل می شود.

ــد آن یا حتی نزدیک به آن  ــرد: »اگر اپل محصوالت خود را به قیمت تولی ــت ک او تویی
ــارژر و هدفون می شد ۱۰ دالر، آن وقت به نظر بهتر  می فروخت، که احتماال هر دوی ش
می توانست نگاه محیط زیستی خود را هم تبلیغ کند. در غیر این صورت تنها پیدا کردن 

راهی جدید برای افزایش سود خود است.«
دیگر پیش بینی های کو شامل این نکته است که آیفون ۱۲ ممکن است هیچ ورودی برای 
ابزار سیمی نداشته باشد، گرچه برخی از کارشناسان دیگر بعضی از پیش بینی های او را زیر 
سؤال برده اند.گرچه کو می گوید آیفون جدید ممکن است بیش تر مربع شکل باشد )چیزی 
شبیه گوشی قدیمی آیفون ۴( اما براساس گزارش های واصله دیگران معتقدند آیفون ۱۲ 

احتماال از اندازه آیفون ۱۱ درازتر و باریک تر است.

هواوی  Pro P۴۰+ یک دستگاه قوی است که با چندین دوربین، صفحه نمایش بزرگ، 
ــت،  ــیار قوی و حافظه RAM که حتی برای یک کامپیوتر کوچک کافی اس باتری بس
برتری اش را نمایان می کند، اما ادامه  جنگ تجاری آمریکا و چینی باعث عدم دسترسی 

کاربران این گوشی هواوی به برنامک های گوگل شده است.
ــی دارد: ممنوعیت  قوی ترین تلفنی که هواوی تا امروز تولید کرده، یک عقب گرد اساس
کار با شرکت های آمریکایی. البته این غول چینی پیشرفت هایی در زمینه فراهم آوردن 
جایگزین هایی برای خدماتی که یکی از بزرگترین  کمپانی های فناوری دنیا ارایه می دهد، 

داشته است، اما هنوز راهی طوالنی در پیش دارد.
تلفن همراه Pro Plus P۴۰ که بدنه پشتی آن از جنس سرامیک است، در دو رنگ سیاه 
و سفید به بازار عرضه شده  است. احساس می شود که این تلفن وزن زیادی داشته باشد، اما 

تنها چند گرم از رقبایش سنگین تر است و به طور حتم بر آن ها برتری دارد.
عالوه بر کیفیت باالی بدنه، این تلفن همراه صفحه نمایش OLED نمایش  ۶.۵۸ اینچی 
۲۶۴۰ در  ۱۲۰۰ با وضوح تصویر ۹۰ هرتزی دارد. این یک صفحه نمایش قوی است که 
رنگ ها و جزییات را به خوبی نشان می دهد و سفیدی ها را به خوبی کنترل کرده  است. تنها 
کمبود این تلفن، سرعت بارگذاری )refresh( محتویات یک صفحه ۱۲۰ هرتزی است 
که تلفن های دیگر دارند. در پایین این تلفن، یک دریچه USB-C برای شارژ کردن قرار 
دارد، اما انتظار می رفت که این تلفن دارای ۸ گیگابایت RAM  و ۵۱۲ گیگابایت حافظه 

ثابت، و یک ورودی 3.۵ میلی متری هدفون داشته  باشد.
عقب نگه داشتن هواوی نتیجه جنگ تجاری آمریکا و چین است که در نتیجه آن، کمپانی 

هواوی هنوز به برنامک های گوگل دسترسی ندارد.
ــکل را با »اپ استور« خودش با نام اپ گالری دور بزند و  هواوی تالش می کند این مش
ــت. چند برنامه رایج از جمله اسنپ چت و تیدال در دسترس  تا حدودی موفق بوده اس
ــتر برنامک ها، از جمله فیس بوک و توییتر باید یا از طریــــق ابــزار  هستند اما بیش
 Petal Search و یا از طریق ابزار جست وجوی هواوی یعنی Phone Clone tool

به تلفن منتقل شود.
هیچ یک از این راه حل ها عالی نیست. »اپ گالری« آن محدود است و هنوز فضاهایی برای 
ــاز می داند فراهم می آورد؛ Petal Search ابزار  برنامک هایی که گوگل آنها را مشکل س

خوبی برای یافتن فایل های منبع برنامک هاست، اما به نظر می رسد که از یک »اپ استور« 
تاییدشده، امنیت کمتری دارد و احتمال دارد که خریدارانی را که در بریتانیا برای نخستین بار 
 Petal Search یا دومین بار قصد خرید از هواوی دارند، منصرف کند. گفته می شود که
به صورت خودکار برنامک ها را از منبع APK آن ها، که مرتب هم به نظر می رسد، به روز 
می کند. عالوه  بر این، دو برنامک در دسترس کاربران است که موجب می شود احساس 

کنند Pro P۴۰+  به یک ابزار اندرویدی »استاندارد« نزدیک است.
تعادل رنگ این تلفن خوب است. هرچند که XL ۴  گوگل پیکسل ممکن است بهترین 
دقت را داشته  باشد، بسیاری از ویژگی های Pro P۴۰+ را ندارد. هرچند XL ۵ پیکسل 
می تواند این رقابت را فراتر ببرد. با وجود همه توانایی های دوربین این گوشی، استفاده از 
برنامک آن به طرز چشمگیری دشوارتر است. فرم راه اندازی و به کارگیری دوربین هواوی، 

زوم کردن را دشوارتر کرده است و از طریق کلیدهای پایین صفحه انجام می گیرد.
 درحالی  که کلیدهای گوشی Ultra Galaxy S۲۰ کنار انگشت شست قرارگرفته، یا 
گوشی Pro Oppo’s Find X۲ روش خیلی خوبی برای باالوپایین بردن دوربین دارد.

قیمت Pro P۴۰+ هم هشداردهنده است. 
هواوی گران ترین تلفن را با کمترین دسترسی نرم افزاری ارایه داده است. این تلفن ۱۲۹۹ 
 ۱۱۹۹ Ultra Galaxy S۲۰ پوند قیمت  گذاری شده است، درحالی  که گوشی گلکسی

پوند، و گوشی اوپوفایند )Pro Oppo Find X۲( ۱۰۹۹ پوند است.
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حمزه فاتح

استفاده از شبکه  تلفن همراه جهت ردگیری شیوع کووید 1۹

معرفی بهترین برنامه ها و بازی های اپل در کنفرانس ساالنه  برنامه نویسان

تحریم فناورانه ایاالت متحده علیه هنگ کنگ برای انتقام از چین!

محققان دانشگاه ایالتی کلورادو، یک استراتژی غیرتهاجمی توسعه دادند که امکان شناسایی 
مناطق در معرض خطر آلودگی بیماری کووید ۱۹ را فراهم می کند.

ــاینس دیلی، محققان با اطالع از این که بیماری کووید ۱۹ در صورت عدم  به گزارش س
رعایت فاصله گذاری اجتماعی، به سادگی منتقل می شود و از طرفی امروزه تقریبا تمام 
شهروندان از تلفن همراه استفاده می کنند، استراتژی جدیدی را برای شناسایی مناطق 
شلوغ و بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی توسعه دادند.در این استراتژی از فناوری های 
شبکه مخابراتی موسوم handover and cell )re(selection یا   HO/CS  که امکان 
حرکت آزادانه کاربران را فراهم می کنند، برای گردآوری اطالعات مربوط به جابه جایی و 

تراکم کاربران در هر محدوده استفاده می کنند.
این اطالعات که به طور دائمی به روزرسانی می شوند، امکان شناسایی مناطق در معرض 
خطر را فراهم می کند. در واقع هرچه میزان HO/CS بیشتر باشد، به این معنی است 
که تراکم جمعیت و جابه جایی مردم در یک منطقه بیشتر است و احتمال انتقال کووید 

۱۹ نیز بیشتر است.
ــتفاده از این رویکرد می توان درصد افرادی را که در منزل باقی  به اعتقاد محققان با اس

ــت های سالمت عمومی را رعایت می کنند،  مانده اند تخمین زد و جوامعی را که سیاس
شناسایی کرد.

شرکت اپل معموال مراسم جایزه طراحی را در جریان کنفرانس جهانی برنامه نویسان برگزار 
می کند، اما امسال به خاطر شیوع کرونا، این کنفرانس و در نتیجه مراسم جایزه، به صورت 
مجازی برگزار شد و هشت برنامه و بازی برای جایزه انتخاب شدند و البته بیشترین توجه 
روی برنامه نویسان کوچک تر بود. اعالم برندگان طراحی در شرایطی انجام می گیرد که هم 
برنامه نویسان و هم ناظران خبرهای »فروشگاه برنامه های اپل« را به جدیت دنبال می کنند 

و می خواهند بدانند آیا این شرکت با برنامه نویسان برخورد عادالنه ای دارد یا نه.
اپل با استفاده از فرصت کنفرانس، به اعالم سیاست های جدیدش پرداخت و در پاسخ به 
بخشی از این نگرانی ها اعالم کرد که برنامه نویسان می توانند سیاست های فروشگاه برنامه ها 
را به طور قانونی مورد سؤال قرار دهند. در بخش برنامه های برنده جایزه طراحی ۲۰۲۰، 
یک برنامه در حوزه انیمیشن، یک برنامه در حوزه موسیقی، برنامه ای دیگر در حوزه ویرایش 
عکس و ویدیو و آخرین برنامه مربوط به معماری و رسم فنی بودند. در بخش بازی ها نیز 

دو بازی انتخاب شدند که پیش تر در »پاساژ اپل« عرضه شده بودند. پاساژ اپل سرویس 
اشتراکی این شرکت است که عالقه مندان بازی با پرداخت شهریه ماهانه می توانند به تمام 
برنامه های پیش رفته بازی دسترسی پیدا کنند. اپل برنامه ها و بازی هایی را مورد تحسین 
قرار می دهد که بیش ترین بهره را از ابزارهای زیربنایی گرفته باشند، از کدهای پیش ساخته 
ــخت افزاری نظیر »قلم اپل«. به گفته ران اوکاموتو، معاون  نرم افزاری گرفته تا قطعات س
روابط بین الملل برنامه نویسان اپل، »برنامه نویسان و بازی نویسان هرساله هنر فوق العاده خود 
را در این کنفرانس به نمایش می گذارند و امسال نیز مفتخریم که بهترین بهترین ها را 

تعیین کنیم.«
ــتاوردی ویژه و افتخارآمیز است. بعضی از  وی ادامه داد: »دریافت جایزه طراحی اپل دس
کسانی که به این افتخار نائل آمدند  برجسته ترین برنامه ها و بازی های تاریخ را ساخته اند. 
ــتانداردهای دقیق خود، نه تنها الهام بخش  ــان برنده با بینش، قاطعیت و اس برنامه نویس
هم قطاران خود در صنف برنامه نویسی اپل اند، بلکه موجب دل گرمی همگی اعضاء و پرسنل 
شرکت اپل می شوند.« در بخش برنامه ها، برندگان عبارتند از Darkroom، یک برنامه 
ویرایش عکس و فیلم. Looom، یک زمین بازی انیمیشن که از ابزارهای ساخت موسیقی 
الهام می گیرد. Sharp3D، یک ابزار رسم فنی. StaffPad، ابزاری برای تبدیل نت های 

موسیقی دست نویس به صورت دیجیتال.
ــد از Sayonara Wild Hearts، یکی از بازی های  در بخش بازی ها، برندگان عبارتن
پاساژ اپل که سال گذشته جایزه دیگری نیز از اپل گرفت. سه بازی دیگر نیز عبارتند از 
ــه  Sky: Children of the Light، Song of Bloom، و Where Cards fall، ک

در پاساژ اپل نیز وجود دارد.

همزمان با افزایش تنش میان آمریکا و چین بر سر هنگ کنگ، ایاالت متحده از تحریم صادرات برخی 
ــای فناورانه دارای کاربرد دوگانه به هنگ کنگ خبر داد.به گزارش زد دی نت، چین قصد دارد  کااله
تسلط و کنترل خود بر هنگ کنگ را افزایش دهد و از همین رو آمریکا نیز در مقام تالفی برآمـــده و 
می خواهد با اعمال سیاست های تحریمی به جنگ چین برود.تحریم های جدید آمریکا در حوزه فناوری 
قبال تنها شامل چین می شد، اما حاال دامنه آن به هنگ کنگ نیز کشیده شده است. تا به امروز آمریکا 
رفتار متفاوتی با هنگ کنگ داشته و آن را در حوزه سیاست های گمرکی، ارزی و مسافرتی متفاوت از 
چین می دانست.اما حاال کاخ سفید مدعی شده که با افزایش کنترل چین بر هنگ کنگ، ممکن است 
برخی اقالم حساس فناورانه از این منطقه به چین منتقل شده و در اختیار ارتش این کشور قرار بگیرد. 
بر اساس قانون امنیتی جدید مصوب چین، کنترل این کشور بر هنگ کنگ که قبال مستعمره انگلیس 
بود، افزایش می یابد.تحریم های فناورانه جدید آمریکا بر علیه هنگ کنگ ممکن است به موقعیت این 

منطقه از جهان به عنوان قطب فناوری و کسب و کار آسیب قابل توجهی بزند.
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بودجه  100 میلیارد دالری برای توسعه اینترنت در روستاهای آمریکا

دسترسی به اطالعات محلی از ویروس کرونا با اخبار گوگل

آغاز فعالیت دوباره  گوگل در ساخت عینک های هوشمند با خرید شرکت »نورث«

مجلس نمایندگان آمریکا یک بودجه کالن ۱۰۰ میلیارد دالری را به توسعه دسترسی 
ــتایی آمریکا اختصاص داده است.به گزارش انگجت، مجلس  به اینترنت در نواحی روس
نمایندگان آمریکا قصد دارد نه تنها امکان استفاده از اینترنت را در مناطق روستایی آمریکا 
به وجود آورد، بلکه هزینه استفاده از اینترنت را تا حد امکان کاهش دهد تا عموم مردم به 

این خدمات دسترسی داشته باشند.
اختصاص این بودجه در قالب قانونی موسوم به Moving Forward Act صـــورت 
ــاخت های  می گیرد که بر مبنای آن بودجه ای ۱.۵ تریلیون دالری برای ارتقای زیرس
ــعه  فناورانه در آمریکا تخصیص می یابد که از این رقم ۱۰۰ میلیارد دالر مربوط به توس
اینترنت در مناطق روستایی است.بخش های دیگری از این بودجه مربوط به توسعه حمل 
و نقل، افزایش استفاده از انرژی های پاک و غیره است. به عنوان مثال ۵۰۰ میلیارد دالر 
بودجه به بازسازی بزرگراه ها، پل ها و خطوط راه آهن و ۷۰ میلیارد دالر بودجه به افزایش 
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر تخصیص داده می شود. بر اساس این قانون تخصیص 
بودجه دسترسی به اینترنت به خصوص مربوط به نقاطی خواهد بود که تا به حال در این 

زمینه وضعیت بسیار نامناسبی داشته اند و در قالب آن طرح هایی برای کمک به آموزش 
آنالین دانش آموزان نواحی روستایی با استفاده از وای فای نیز پیش بینی شده است.

ــرکت گوگل که تولید ناموفق عینک های هوشمند را در کارنامه اش دارد، به تازگی در  ش
پستی اینترنتی اعالم کرده است که از شرکت فناوری نورث که عینک هوشمند فوکال را 
تولید کرد، برای »سرمایه گذاری در تالش های سخت افزاری و آینده فراگیر کامپیوتری« 

استفاده خواهد کرد.
به گزارش نشریه تک کرانچ، ریک اوسترلو، معاون ارشد بخش سخت افزار و خدمات گوگل 
می گوید: » ما به سوی آینده ای حرکت می کنیم که همه چیز در اطراف شما مفید خواهد 
بود. جایی که دستگاه های شما با یکدیگر کار می کنند و فناوری در پس زمینه همه چیز 
ــرکت فناوری نورث در سال ۲۰۱۲ میالدی تاسیس شد. این شرکت  قرار می گیرد.« ش

به تازگی عینک هوشمند فوکال ۲.۰ را تولید کرده که با گوشی هوشمند شما از طریق 
بلوتوث مرتبط می شود و پیامک ها و تماس های تلفنی و نیز پیغام های روی دستگاه موبایل 

را به شما نشان می دهد.
به هر حال این پروژه  و پروژه های قبلی مربوط به عینک فوکال ۱.۰ به دنبال تغییر مالکیت 

لغو شده است.
نشریه »وایرد« در بررسی های سال گذشته خود، گفته بود فوکال ۱.۰ به خوبی طراحی 
شده و هماهنگی آن با » الکسا«، که احتماال حاال جایگزین »دستیار گوگل« خواهد شد، 

تحسین برانگیز بوده است.
با این حال تجربه استفاده کاربران »آی او اس«، از آن دشوار و بد قلق بوده و اپلیکیشن 

رهیابی آن فاقد زمینه کافی است.
ــران را ملزم می کرد تا برای اندازه گیری عینک به یک  عینک های فوکال همچنین کارب
ــود. این گزارش همچنین از  ــد. عالوه بر این که بیش از حد گران ب ــکان فیزیکی برون م

محدودیت های این نرم افزار در رابطه با گوشی ها و دستگاه های اپل انتقاد کرده است.
شرکت گوگل با معرفی عینک های گوگل به جهان، رسوایی به بار آورد. عینک کامپیوتری 
ــت مواجه شد و از بازار  ــیدن بود و در نهایت با شکس به قیمت ۱۰۰۰ پوند که قابل پوش
جمع شد )گرچه در سال ۲۰۱۷ میالدی کماکان بعضی نرم افزارهای به روز شده آن وجود 
داشت(. حاال این غول جستجوگر اینترنتی بنا دارد تا با استفاده از شرکت فناوری نورث 

چیزی مشابه آن تولید کند.

خدمات اخبار گوگل بخش جدیدی را برای کاربران خود در نظر گرفته که به آنها امـکان 
می دهد تا به اخبار محلی در مورد ویروس کرونا دسترسی یابند.

به گزارش انگجت، گوگل قصد دارد با همکاری موسسات خبری محلی در نقاط مختلف 
کانادا و آمریکا نسبت به شخصی سازی و محلی سازی اخبار مربوط به کرونا اقدام کند.

با توجه به رشد شدید تعداد افراد مبتال به کرونا در نقاط مختلف امریکا که موجب نگرانی 
مقامات محلی شده، گوگل هم قصد دارد در این زمینه به کاربران کمک کند تا آنها به اخبار 

و اطالعات محلی در مورد این ویروس خطرناک دسترسی داشته باشند.
از جمله خدماتی که به این شیوه در دسترس قرار می گیرد، می توان به دستورالعمل های 
سالمت و بهداشت، وضعیت زیرساخت های مراکز درمانی محلی و وضعیت سیستم حمل 
و نقل عمومی اشاره کرد. همچنین رویدادها و منابع محلی نیز در دسترس کاربران قـرار 
می گیرد.تا به حال این شخصی سازی و محلی سازی اخبار برای ۲۱ منطقه انجام شده 
و گوگل فعال قصد دارد خدمات یادشده را در آمریکا و کانادا ارائه دهد. ممکن است این 

خدمات در آینده به شکلی گسترده تر نیز ارائه شوند.
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بزرگترین انجمن رایانه ای جهان خواستار تعلیق فناوری تشخیص چهره شد

کسب وکارهای کوچک بیشتر در معرض سرقت اطالعات هستند

شرکت های آمریکایی رسما از همکاری با هواوی و ZTE منع شدند

بزرگترین انجمن رایانه ای دنیا که بیش از صد هزار دانشجو و متخصص علوم مختلف رایانه 
در آن عضویت دارند، خواستار عدم استفاده دولت ها و بخش خصوصی از فناوری تشخیص 

چهره شد.
به گزارش ان بی سی نیوز، انجمن ماشین های حسابگر که قدیمی ترین انجمن علمی و فنی 
و آموزشی در رشته کامپیوتر در جهان بوده و در سال ۱۹۴۷ تأسیس شده هر سال جایزه 

علمی معتبر تورینگ را نیز اعطا می کند.
ــردن فرصت ها برای یادگیری  ــداد اعضایش را با فراهم ک ــد حرفه ای تع این انجمن رش
مادام العمر، توسعه حرفه ای و شبکه ارتباطی حرفه ای پشتیبانی می کند. مقر این انجمن 

آموزشی بین المللی در نیویورک بوده و دارای ۱۷۰ شعبه محلی نیز هست.
انجمن مذکور در بیانیه خود تصریح کرده که فناوری های کنترل و نظارت اغلب به شکلی 
غرض ورزانه مورد استفاده قرار می گیرند و لذا استفاده از آنها موجب آسیب دیدن برخی 
گروه های آسیب پذیر و محروم در جامعه می شود. از جمله این گروه ها می توان به اقلیت های 

قومی، نژادی و جنسیتی اشاره کرد.
در بخش دیگری از بیانیه یادشده که در کمیته سیاست گذاری فناوری انجمن مذکور 
تهیه شده، آمده است: فناوری یادشده بسته به نحوه استفاده می تواند مفید یا مضر باشد. 

ولی سواستفاده از آن باعث به خطرافتادن حقوق بشر و حقوق قانونی افراد و نقض حریم 
ــخصی خواهد شد. از همین رو  ــوال رفتن عدالت و آزادی های ش ــخصی آنها و زیر س ش
سیاست گذاران باید از تعلیق استفاده از این فناوری تا زمان تعیین استانداردهای دقیق، 

عادالنه و مسئوالنه حمایت کنند.

کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا، اعالم کرد هواوی و زد تی ای تهدید امنیت ملی هستند. 
بنابراین شرکت هایی که از یارانه دولتی استفاده می کنند نمی توانند با آنها همکاری کنند. 
به گزارش سی ان بی سی، کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا به طور رسمی هواوی و زد 

تی ای را تهدیدی علیه امنیت ملی کشورش اعالم کرد.

این بدان معنا است که شرکت هایی که از برنامه یارانه ۸.3 میلیارد دالری دولت آمریکا 
به نام طرح »یونیورسال سرویس فاند« استفاده می کنند، نمی توانند هیچ گونه تجهیزات 
یا سرویسی از این دو شرکت را بخرند، در آن سرمایه گذاری کنند، نگهداری یا پشتیبانی 
کنند.»آجیت پای« مدیر این کمیسیون در بیانیه ای اعالم کرد: با توجه به دستورات امروز 
ــازمان هواوی و زد تی ای را به عنوان خطرهایی بــرای  ــواهد، این س و در نظر گرفتن ش

شبـــکه های مخابراتی آمریکا و آینده فناوری 5G کشور می داند.
 در حقیقت این حکم به رأی موافق کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا در ماه نوامبر رسمیت 
می دهد. در آن زمان این سازمان قانونگذاری اعالم کرد هر دو شرکت چینی تهدیدی برای 
امنیت ملی آمریکا هستند.این در حالی است که آمریکا سال گذشته هواوی را در فهرست 
سیاه وزارت بازرگانی قرار داد و این رای جدید احتماال سبب می شود ارتباط این شرکت 
چینی با زنجیره تامین ذخایر نیمه رسانا قطع شود.عالوه بر این موارد دولت ترامپ سعی 
دارد کشورهای دیگر را نیز وادار کند تا در توسعه شبکه 5G با هواوی همکاری نکنند. ژاپن 
و استرالیا نیز در همین راستا با هواوی همکاری نمی کنند. با این وجود برخی کشورها مانند 
انگلیس همچنان با این شرکت چینی همکاری می کنند و  اجازه می دهند نقشی محدود 

در توسعه شبکه 5G کشور داشته باشد.

نتایج یک بررسی علمی نشان می دهد هکرها عالقه زیادی به حمله به آدرس های ایمیل 
متعلق به کسب و کارهای کوچک دارند.

ــرقت اطالعات از ایمیل شرکت های کوچک و تا حدی  ــین ایج، هکرها س به گزارش آس
ــط را به حمله به ایمیل های شرکت های بزرگ ترجیح می دهند. زیرا شرکت های  متوس
کوچک و متوسط معموالً از سرویس های رایگان ایمیل استفاده می کنند و دامنه اختصاصی 

و خاص خود را به این منظور طراحی نمی کنند.
تحقیقات پلیس هند در مورد جرایم سایبری در این کشور نشان می دهد تالش برای نفوذ 
به آدرس های ایمیل متعلق به کسب و کارها در این کشور روز به روز در حال افزایش است 
و دامنه های رایگان و عمومی که توسط کسب و کارها مورد استفاده قرار می گیرند بیشتر 
از دامنه های اختصاصی شرکت ها در معرض خطر هستند. زیرا دامنه های اختصاصی ایمیل 
امنیت بیشتری دارند. در عین حال کسب و کارهای کوچک و متوسط از بودجه کافی برای 
اختصاص آدرس ایمیل برخوردار نیستند و از همین رو به استفاده از خدمات عمومی و 

رایگان ایمیل روی می آورند و از همین طریق امنیت خود را به خطر می اندازند.
ــده معموالً با هدف سرقت اطالعات مالی و بانکی صاحبان کسب و کارها  حمالت یادش

صورت می گیرد و گاهی منجر به افشای داده های شرکت ها و افراد ثالث نیز می شود. لذا 
ضروری است شرکت های کوچک و متوسط نیز با صرف هزینه ای اندک از سرویس های 

ایمیل اختصاصی خود استفاده کنند.
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ماسک هوشمند، صدا را به متن تبدیل می کند

5G نوکیا و اریکسون برنده  رقابت با هواوی برای توسعه  شبکه

5G خسارت 2 میلیارد پوندی انگلیس برای حذف هواوی از برنامه

استارت آپ ژاپنی موفق به ساخت ماسک هوشمندی شده است که توانایی تبدیل گفتار به 
نوشتار را دارد.اکنون مدت زمان نسبتا زیادی از آغاز شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان 
گذشته است. این بیماری به مرور زمان بعضی از رفتارهای ما را دستخوش تغییر کرده 
است. تاثیری که ویروس کرونا روی زندگی مردم داشته به قدری زیاد بوده است که حتی 
فناوری های مرتبط با آن نیز تولید شده اند. اخیرا یک نوع ماسک بسیار جالب ساخته شده 
که می تواند کمک زیادی به کاربران دنیای فناوری کند.بر اساس جدیدترین خبر منتشر 
شده، یک استارت آپ ژاپنی موفق به ساخت یک نوع ماسک جدید شده که می تواند به 
تلفن همراه کاربر متصل شود. استارت آپ Donut Robotics که سازنده ماسک های 
هوشمند c-mask است ادعا می کند محصول جدیدش می تواند صدا را به متن تبدیل 
کند. البته تبدیل صوت به متن در بخش پیام، همه امکانات این ماسک پیشرفته نیست. 
یکی از قابلیت های جذاب c-mask توانایی ترجمه پیام های نوشته شده از ژاپنی به هشت 
زبان دیگر است.شیوه کار این ماسک نیز بدین صورت است که از طریق بلوتوث به دستگاه 
شما متصل شده و با قابلیت خاص خود گفتار را به متن تبدیل می کند. البته حتی این 

ماسک می تواند صدای فرد را در حال مکالمه تقویت کند تا ارتباط موثرتری برقرار شود.
ممکن است برای شما سوال ایجاد شود که آیا اصال این ماسک از لحاظ بهداشتی توانایی 

 c-mask ،محافظت از افراد در برابر ویروس کرونا را دارد. بر اساس تحقیقات انجام شده
ــتاندارد های الزم برای یک ماسک بهداشتی را در اختیار دارد، در نتیجه هنگام  تمام اس

استفاده از آن نیازی نیست نگران آلوده شده به ویروس کرونا باشید.
ژاپن اولین بازار هدف ماسک های هوشمند استارت آپ Donut Robotics است. این 
ماسک ها به قیمت 3۷ دالر در این کشور به فروش می رسد. البته شرکت نوپای سازنده 

c-mask قصد دارد فروش محصول خود را به آمریکا، اروپا و چین نیز برساند.

بزرگترین اپراتورهای مخابراتی سنگاپور برای توسعه و برقراری شبکه 5G شرکت های 
ــون را بر هواوی ترجیح دادند.بر اساس خبری که در رویترز آمده  اروپایی نوکیا و اریکس
ــال های اخیر به شدت از سوی دولت  ــرکت چینی هوآوی در س ــت، از آنجایی که ش اس
آمریکا و بسیاری از متحدانش برای توسعه زیرساخت های مخابراتی و شبکه 5G تحت 
فشار قرار گرفته است، به نظر می رسد که بزرگترین اپراتورهای مخابراتی فعال و مستقر 
در سنگاپور نیز با انتخاب شرکت های اروپایی نوکیا و اریکسون سعی دارند توسعه و راه 

اندازی زیرساخت های مربوط به نسل پنجم شبکه اینترنت همراه شبکه 5G را به دستان 
هواوی نسپارند.دولت سنگاپور پیشتر اعالم کرده بود که اپراتورهای مخابراتی در این کشور 
ــرکت های مخابراتی خارجی  قادر خواهند بود به اختیار خود در خصوص همکاری با ش
تصمیم بگیرند و به توسعه برقراری و مشارکت با آنها بپردازند.اما حاال به نظر می رسد که 
با انتخاب شرکت های نوکیا و اریکسون توسط اپراتورهای سنگاپوری، تالش کاخ سفید 
برای تحریم و محدود سازی شرکت چینی هوآوی که از سوی دولت آمریکا به جاسوسی و 
نقض حریم خصوصی کاربران متهم شده بود، به ثمر نشسته است.اپراتورهای سنگاپوری با 
انتشار بیانیه ای در این خصوص خاطرنشان کرده اند که تاکید و تمرکز آنها بر روی امنیت 
ــبکه 5G خواهد بود و در این راستا  ــایبری مقاومت و عملکرد تجهیزات مربوط به ش س
 mmWave قصد دارند برای تامین تجهیزات هسته ای و مرکزی و توسعه شبکه های
در این کشور از تجهیزات و تکنولوژی های شرکت سوئدی اریکسون بهره ببرند.بسیاری 
از کشورهای مختلف پیشتر اعالم کرده بودند که به منظور حذف نگرانی های امنیتی در 
خصوص احتمال شنود و جاسوسی توسط تجهیزات مخابراتی هوآوی در نظر دارند تنها 
در بخش های فرعی و غیر اساسی از فناوری های این شرکت چینی استفاده کند و سایر 
تجهیزات اصلی را از سایر شرکت های مخابراتی معتبر و مطمئن اروپایی همچون اریکسون 
و نوکیا تامین خواهد کرد.هنوز هواوی در این خصوص پاسخی به پرسش از گزارشگر رویترز 

نداده و اظهار نظر نکرده است.

 5G ــود حذف تجهیزات هواوی از زیربنای شبکه تخمین زده می ش
انگلیس، حدود ۲ میلیارد پوند به صنعت مخابرات این کشور خسارت 
بزند و قطعی گسترده سرویس را منجر شود.به گزارش تلگراف، جدا 
ــبکه 5G انگلیس به قطعی  ــزات هواوی از زیربنای ش کردن تجهی
سیگنال موبایل و هزینه ای ۲ میلیارد پوندی به صنعت مخابرات این 
کشور منجر می شود.جیمز بارفورد مدیر بخش شرکت های مخابراتی 

در شرکت »اندرز آناالیسیس« این تخمین را انجام داده است. 
ــیار ناراحت کننده  ــی گوید: این امر برای اپراتورهای موبایل بس او م
است.نگرانی ها پس از آن به وجود آمد که گزارشی جدید نشان داد 

انگلیس احتماال تصمیم دارد استفاده از فناوری 5G را تا پایان سال جاری متوقف کند. 
ــت.این در حالی است که به گفته یک  ــده اس دلیل این امر نگرانی های امنیتی اعالم ش
ــناس، اپراتورهای موبایل از هم اکنون مذاکره با رقبای هواوی مانند اریکسون  منبع ناش

ــد تجهیزاتی  و نوکیا را آغـــاز کـرده اند. با این وجود به نظر می رس
که جایگزیــن هـــواوی می شوند، هزینه ای بیشتر اضافه می کنند.
آنچه پیچیدگی اوضاع را بیشتر می کند، ساخت شبکه های 5G روی 
زیربنای فعلی 4G است. به عبارت دیگر ممکن است اپراتورها مجبور 
شوند تا تجهیزات 4Gو 5G هواوی را از شبکه های خود حذف کنند 

و این امر به افزایش هزینه ها منجر می شود.
متیو هاوت یکی دیگر از تحلیلگران حوزه فناوری می گوید: این بدان 
ــانی قطع می شود و مردم نمی توانند به  معنا است که سرویس رس
ــی داشته باشند. اگر این طرح اجرایی شود  اینترنت 4G نیز دسترس

اختالل گسترده ای در شبکه 4G به وجود می آید.
این در حالی است که شرکت ودافون قبال هشدار داده بود اگر شرکت ها مجبور شوند زمان 

و هزینه صرف جایگزینی تجهیزات کنند، انگلیس نمی تواند در زمینه 5G پیشرو باشد.
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The facility will house tech units and innovators working 
in different fields related to ICT and digital economy, 
providing equipment for empirical research and localizing 
technology.
Iran’s tech authorities have joined forces to establish a 
“digital economy park” in Tehran to boost Iran’s startup 
ecosystem and increase tech firms’ share in the economy.
During an event, Information and Communications 
Technology Minister Mohammad Javad Azari Jahromi and 
Sorena Sattari, vice president for science and technology, 
signed an agreement related to the project, the ministry’s 
website, Ict.gov.ir, reported.
The park is to be established adjacent to Pardis Teck Park, 
located in Tehran’s eastern satellite city Pardis, in a 30 
hectare land.
The facility will house tech units and innovators working in 
different fields related to ICT and digital economy. 
According to the officials, the project is aimed at providing 
equipment for empirical research and localizing the 
technology.
Based on the deal, the ICT Ministry agreed to provide the 
required land and a part of preparation expenses, along 
with the technical infrastructures. 
The Vice Presidential Office for Science and Technology 
also committed to pay at least 500 billion rials (2.8$ million) 
as an initial budget for setting up the project.
Speaking at the signing ceremony, Jahromi said the 
project strengthens ties between the ministry and 
the vice presidential office in line with developing the 
knowledge-based economy.
Pointing to the damaging effects of US sanctions 
against Iran, he said, “Economic systems that can survive 
and grow under constraints will achieve a sustainable 
power. Fortunately, Iran’s knowledge-based economy is 
flourishing with the help of talented and innovative young 
generation,” he said, hoping that such collaborations will 
soon deliver.
Referring to the expansion of Pardis Tech Park, Jahromi said 
a large data center will soon be established in the area.
“The data center will be the largest database for the 
National Information Network, making the park a data hub 
for the country,” he said.
NIN was initially launched in August 2016 as an alternative 
and independent network with content compatible with 
Islamic values. It is reportedly designed to facilitate Iranian 
users’ access to indigenous content.
Jahromi said the data center will become partially 
operational in August, providing extra capacity for NIN 
data processing and services.
Also speaking at the event, Sattari focused on the 
productivity of knowledge-based firms in the park.
“Tech units in Pardis park managed to raise their income 
to 110 trillion rials [621.5$ million] in the last Iranian year 
[ended March 2019 ,2020],” he said.
“The figure indicates that the government’s investment in 
the technology ecosystem is paying off. The good news 
of technological achievements is frequently heard from 
Pardis Tech Park. The growth will be accelerated with the 

park’s expansion plan and its conversion to a tech town.”
Sattari noted that plans are to enlarge the park to over 
1,000 hectares.  

Pardis Branches
Located 20 km east of Tehran, Pardis Tech Park and its two 
branches, called Azadi and Highway, have been established 
by the vice presidential office, offering free and subsidized 
workspace for technology companies and emerging 
startups.
Azadi Innovation Factory was launched in August 2018 at 
an abandoned chemicals factory near Azadi Square, west 
of Tehran. The factory is backed by the vice presidential 
office and is managed by Sharif University of Technology.
Highway, the capital’s second innovation factory, is still 
under construction but is partially operational. The factory 
is being established in an old building near Tehran’s 
Nobonyad Square.
The space, which is 5,000 square meters wide, was formerly 
owned by Iranian Space Agency.
The most recent project inaugurated in the park expanded 
the park by a new center covering 21 hectares.
The new center named “Entrepreneurship Pardis” is 
expected to become operational in the coming fall. 
The center is planned in 85 sections, including workspace for 
fledgling and professional startups developing high-tech 
products, research and development units, laboratories 
and workshops.Amin-Reza Khaleqian, the park’s head of 
International Affairs Office, said around 300 companies are 
currently settled in the park.
“With the opening of the third space, the number will rise 
further,” he said.
He noted that attracting companies and startups 
working on advanced medical equipment, information 
and communication technologies, electronics and their 
applications are high on the park’s priority.
Khaleqian said when the third branch is completed, the 
total area under the management of Pardis Tech Park will 
reach 60 hectares. 
Officials at the park believe the center can help establish 
up to five branches in the capital in the form of innovation 
factories.
Giving support to new startups and technology firms 
has been on the government’s agenda since 2013 when 
President Hassan Rouhani began his first term in office.
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New Projects Launched to Spur «Sistan» Tech Ecosystem
With government support, several new tech projects have 
been inaugurated in the southeastern province of Sistan 
Baluchestan to boost its startup ecosystem.
During a visit to the province, Sorena Sattari, vice president 
for science and technology, launched tech centers and 
conferred with provincial managers.
According to the vice presidential office’s website 
Isti.ir, Sattari launched the construction of an innovation 
factory, which is to be developed in a 2 hectare area. It is 
expected to complete by the end of the current Iranian 
year (March 2021).
When completed, the factory is to become a shared 
working place for tech firms and startups, as it gathers 
mentors, technical and legal advisors and accelerators, 
providing multi-dimensional support for tech units.

Rural Communications Get Boost
The expansion of telecom coverage is part of ICT Ministry’s 
plan to provide all villages with over 20 households with 
access to speedy telecom and internet connections by 
the end of the current Iranian year (March 2021).
To upgrade ICT infrastructures in underdeveloped parts 
of the country, the Iranian government has joined hands 
with the private sector to provide over 1,000 rural areas 
with access to mobile network and internet services. 
During an event held in Tehran, ICT Minister Mohammad 
Javad Azari Jahromi made the announcement and held 
symbolic inaugurations in Shahniz and Golaneh villages 
in Kohgilouyeh-Boyerahmad and Kurdestan provinces, 
the ministry’s website Ict.gov.ir reported.
The total budget spent on development project amounts 
to 3 trillion rials (16.89$ million), of which 896 billion rials 
(4.98$ million) are provided by the major mobile operator 
MTN-Irancell. 
As a result, people in 1,034 villages were linked to the 
National Information Network and can now access 
mobile data connection.

New Data Center to Help Expand Northwest ICT Infrastructures
A data center was launched in East Azarbaijan Province 
with an investment of 3.5 trillion rials (17.2$ million) made 
by mobile communication operator MCI.
In line with plans to develop the country’s information 
and communication technologies infrastructures, ICT 
Ministry has launched a data center in East Azarbaijan 
Province in northwest Iran. During a video-conference in 
Tehran, the data center was inaugurated by ICT Minister 
Mohammad Javad Azari Jahromi, who was accompanied 
by Mohammad Baqer Qalibaf, the Iranian Parliament 
speaker, Abolhassan Firouzabadi, the head of Iran’s High 
Council of Cyberspace, and a number of officials from 
Mobile Telecommunications Company of Iran (MCI).
The data center has been established at a cost of 3.5 
trillion rials (17.2$ million) by MCI in a three-story building 
with a total area of 3,000 square meters.

Ju
ne

/J
ul

y 
20

20



w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir
Ju

ne
/J

ul
y 

20
20

7

ICT
 in Iran

Gov’t, Academia Forge Deals to Develop Tehran Tech Ecosystem

New Tech Projects to Boost Ardabil Startup Ecosystem

State and private institutions should jointly contribute 
to boosting startups and knowledge-based companies 
that have a huge untapped potential.
“Startups can boost domestic production and curb the 
country’s reliance on foreign resources,” the head of 
Iran’s Municipalities and Village Administrators said.
Mehdi Jamalinejad added that a new generation of 

entrepreneurs with totally different working strategies 
and levels of innovation are expanding their role in the 
domestic economy.
“If this human treasury is employed in more executive 
and managerial roles, knotty problems facing the 
country will hopefully be solved more quickly and 
efficiently,” he said.

The project to establish a new tech zone in Tehran, which 
is to be managed by the Vice Presidential Office for 
Science and Technology and Tarbiat Modares University, 
will provide startups and knowledge-based companies 
with support.
Government entities and academia have forged 
agreements to further develop the domestic technology 
ecosystem.
The project to establish a new tech zone in the city’s 
District 6, which is to be managed by the Vice Presidential 

Office for Science and Technology and Tarbiat Modares 
University, will provide startups and knowledge-based 
companies with support for expansion of ties linking 
scientific, industrial and economic sectors, the office’s 
website Isti.ir reported.
A 380 sqm space in the vicinity of the university will be 
designated for the project. 
According to the report, when completed, the center will 
attract and provide shared working space for tech units 
with ties to the university. 
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“If we infuse the antibody taken from the recovered patient 
into the body of an infected subject, the critically ill patients 
show signs of improvement,” he said.
Abolqasemi noted that the use of convalescent plasma 
therapy was successful in treating diseases like Ebola and 
SARS.
Prior to our achievements in using this method to treat 
coronavirus, “the Chinese used it in 10 case studies”, he 
remarked.
He then talked about the meeting in which they discussed 
how the private sector could help test this approach.
“So, the private sector has been of great help regarding 
this issue. We received 400,000 liters of plasma from 
recovered Covid19 patients. This is collected at least 28 
days after the patient has recovered,” he added.
Abolqasemi said the plasma was tested after ensuring 
that it is safe. 
“So, we began to infuse it into critically ill patients in mid-March. 
We constantly shared our Covid19 convalescent plasma 
findings with the world via internet,” he said.
“In our experiment, we transfused 500 cc plasma to 50 
critically ill patients and some of them survived.”
Data collected from this study showed that the use of 
convalescent plasma can decrease the mortality rate by 
up to 20% and it can be used to prevent the worsening of 
patients’ condition and their admission to ICU.
Asked if CP can cure Covid19 completely, he said, “Before 
using any new approach, first of all we have to make sure 
that it is safe. Now we are certain that CP is safe. The next 
step is to prove that the new treatment is efficacious. This 
depends on the quality of the plasma donors’ antibodies. 
Therefore, we are not yet certain that CP is 100% effective 
in curing the disease.” 
Fear and Dread
Peyman Eshqi, managing director of Iranian Blood 
Transfusion Organization, stated that “in an atmosphere 
of fear and dread, people adopt a negative approach 
toward doing what they used to do previously”.
“So, people all over the world started to get more reluctant 
for donating blood after the outbreak of Covid19. This 
resulted in a shortage of plasma,” he said.
“Another obstacle is that direct transfusion of the plasma 
of previously-pregnant women may cause allergic 
reactions in receivers, so they are excluded from donating 
plasma.”

Eshqi noted that patients with diabetes or high bold 
pressure might harm themselves by donating plasma.
“We asked many recovered Covid19 patients to donate 
plasma. Although we have received a good quantity of 
plasma, we need it 10 times more than what we have 
now,” he said.
“So we have to ask all the Covid19 patients worldwide to 
donate plasma. The receivers of CP should not be worried 
about the side effects.”
The IBTO chief stated that “up to the middle of May, 
15,000 recovered Covid19 patients donated plasma, from 
which 5,000 were proved to be completely safe.
“However, we began to use this method sooner, so we 
are one step ahead in Iran,” he added.
Asked if IBTO has any plans to supply plasma to other 
countries, the official said, “We can definitely share 
our experiences, but supplying plasma and blood to 
other countries, except in rare cases, has strict rules and 
limitations.”
Eshqi then mentioned his participation in a recent 
international conference on problems caused by Covid19 
in blood banks.
“I talked about Iran’s use of CP for confronting 
Covid19 in this conference. The equipment needed for 
plasmapheresis is being supplied to Egypt, so that they 
can also use this method.” 

Vaccination
Abdolmajid Cheragh-Ali, a faculty member of Baqiyatallah 
University of Medical Sciences, was asked whether CP 
therapy can enter the phase of vaccination as it is believed 
to improve the immune system.
“Vaccine, serving as active immunization, stimulates the 
immune system to produce antibody. On the contrary, 
CP transfusion is passive immunization, because rather 
than being secreted inside one’s body, it is taken from 
someone else,” he said.
The faculty member said “500 ml of plasma are infused 
into each patient, from which only 2 or 3 grams are 
effective”.
“We aim to get the pure 3/2 grams of antibody through 
some pharmaceutical processing, which a goal has not 
been achieved yet,” he added.
According to Cheragh-Ali, the advantage of CP therapy in 
Covid19 is that it is “immediately available”.
Emphasizing that donating plasma does not harm the 
donor, he said each person can donate plasma 100 times 
in a year.
“Considering the number of Covid19 infected people 
worldwide, 6 to 7 million recovered patients can donate 
plasma. We can share the Covid19 CP therapy experience 
with other Muslim countries,” he said.
At the end of the meeting, Eshqi said, “IBTO cooperates 
with WHO in the region covered by the Eastern 
Mediterranean Regional Office. That’s where we can 
convey the experiences of CP therapy. We are ready for a 
regional solidarity meeting regarding this issue.” 
They concluded that as a way to show gratitude for 
regaining their health, all recovered Covid19 patients 
need to donate plasma.
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Smart Tech to Guard Nat’l Parks Against Wildfires

New Projects Help Develop Data-Based Tech Ecosystem

Panel Discusses Plasma Therapy Used for Treating Covid19

Sorena Sattari, the vice president for science and 
technology, launched a center for promoting innovation 
in data-oriented businesses at the National Library and 
Archives of Iran.
The Vice Presidential Office for Science and Technology, 
a strong supporter of technology ecosystem, has taken 
several additional steps for promoting knowledge-based 

companies and startups, including the launch of tech 
centers and providing workspace.
Sorena Sattari, the vice president for science and 
technology, inaugurated a center for promoting 
innovation in data-oriented businesses at the National 
Library and Archives of Iran.
The center, which is expected to become operational by 
the end of the current Iranian year (March 2021), provides 
working places for entrepreneurs and owners of startup 
ideas in the field of librarianship and archival science.
Underlining the necessity of strengthening the Persian 
language in cyberspace, Sattari said the digitalization of 
the library’s archive and promotion of online accessibility, 
as well as production of scientific content, will not only 
help the digital ecosystem but also strengthen Iranian 
culture in the digital and real world.

Golestan National Park was the first park in Iran equipped 
with a smart protection system that authorities plan to 
use in Tehran as well.
National parks and natural reserves in Tehran Province 
should be protected from wildfires through smart and 
modern technologies, an official with Tehran Governorate 
said.
Mohammad Taqizadeh added that municipalities and 
the fire department should jointly take responsibility for 
saving green space from conflagration, besides taking 
preventive measures with the help of tech facilities.
Climate change has made wildfires more frequent and 
harsher. Since May 22, the Zagros Mountain Range 
in southwestern Iran has been ravaged by forest fires 
spreading across thousands of hectares. 
Iran is woefully underprepared to deal with the country’s 
hot season because of a lack of resources and budget, 
and so extinguishing the fire falls to volunteers. Locals 
are underequipped to fight the fire, while Iranian officials 
have tried to deny the extent of damage.
The Zagros Mountain Range, along Iran’s western border, 

is home to many unique species of flora and fauna, with 
40% of all plants used for medicinal purposes found in 
the region. However, drought and overconsumption of 
resources have damaged the forests in the region, and 
now wildfires threaten it, too.

Scientists attended a panel discussion convened by Iran’s 
Mustafa Science and Technology Foundation to discuss 
Covid19 and the possibility of using convalescent plasma 
therapy to treat the disease.
Iran’s Mustafa Science and Technology Foundation 
organized a panel discussion in Tehran, in which scientists 
discussed the effectiveness of convalescent plasma (CP) 
therapy for treating Covid19.
Official statistics have reported over 233,000 coronavirus 
cases and 11,106 deaths in Iran.
As coronavirus cases surge around the globe, scientists 
are debating possible cures for treating the disease. 
Financial Tribune is only reflecting the opinions of experts 

without endorsing or rejecting them.
President of Baqiyatallah University of Medical Sciences 
Hassan Abolqasemi said, “Covid19 has caught the world 
by surprise. For almost all diseases, there is a protocol which 
we abide by, but we had no protocol for Covid19.”
Although there was no protocol for this disease, “we had 
to reduce the mortality rate, because this virus is perilous 
to vulnerable groups like the elderly, the obese and those 
who suffer from diabetes,” he was quoted as saying by 
MSTF Media.
He said the body gets automatically immunized when 
exposed to any virus and the immune system produces 
antibodies.










