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تدوین نظام پیوست فرهنگی
فضای مجازی

بازار کساد موبایل در نوروز
برخالف سالهای گذشته نوروز امسال تأثیر چندانی در رونق بازار
تلفن همراه نداشت .به گزارش ایسنا ،رئیس انجمن فروشندگان
سیمکارت ،گوشیهای تلفن همراه و تجهیزات جانبی با بیان این
مطلــب گفــت :در قیــاس با رونقی که ســالهای قبــل هنگام عید
ایجاد میشد ،امســال و حتی سال گذشته ،این بازار رونق چندانی
نداشــت .افشــار فروتن الریجانی افــزود :البته با توجــه به افزایش
نقدینگی شهروندان در این ایام حجم تقاضا در بازار تلفن همراه
با افزایش روبهرو شــد اما رونقی که در سالهای قبل وجود داشت
امسال در این بازار به چشم نمیخورد .وی ادامه داد :اگر بخواهیم
این مســأله را ریشهیابی کنیم شــاید دالیل متعددی برای آن پیدا
شــود ،امــا یکــی از مهمتریــن دالیــل ،قیمت گوشــیها محســوب
میشــود .فروتــن یادآور شــد :در حــال حاضر گوشــیهای موجود
در بازار به ســه دســته نســبتاً ارزان ،متوســط و گران قیمت تقسیم
میشــوند که دســته ارزانها به نسبت رونق بیشتری را تجربه کرد،
اما در بخش گوشیهای گرانقیمت فروش کمتری وجود داشت و
گوشیهای متوسط نیز فروشی متوسط را به همراه داشتند.
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کارشناسانحوزهفاوادرگفتوگو با«ایران»تأکید کردند

فعالسازی بخش خصوصی ،شرط ایجاد اشتغال در حوزه فناوری

سوسن صادقی

محمــود واعظــی وزیراتباطــات و فناوری
اطالعــات در ســالی کــه ســال اقتصــاد
مقاومتی-تولیدواشتغالنامگذاریشده
اســت ،از افزایــش  30درصــدی اشــتغال
یعنی ایجاد  130هزار شغل در حوزه ICT
خبر داد .وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
کهبارهابهموضوعایجاداشتغالبهعنوان
یکــی از اولویتهای دولت یازدهم اشــاره
کــرده و یکــی از مهمتریــن دغدغههــای
دولــت یازدهــم را ایجــاد اشــتغال بــرای
جوانــان میداند ،گفت :بــا توجه به اینکه
دولت همواره دغدغههای جدی در حوزه
اشتغال داشــته ،میتوان در حوزه  ICTبا
ســرمایه کمتر به ایجاد اشتغال پرداخت
و از دو ســال قبــل بــا افزایش پهنــای باند
و ورود بــه نســلهای دوم و ســوم ،حــدود
 ۱۰۰هزار شــغل درسال گذشته ایجاد شد.
محمود واعظی گفــت :فناوریهای نوین
بســتر مناســبی برای ایجــاد فرصتهای
شغلی جدید اســت و دولت تدبیر و امید
برای این بخــش برنامهریزی کرده و برای
ایجــاد  ۱۲۰تــا  130هــزار شــغل در ســال
 96خیز برداشــته اســت .البته ابوالحســن
فیروزآبادیدبیرمرکزملیفضایمجازی
نیــز از پیشبینی ایجــاد  ۱۲۰هزار فرصت
شــغلی در بخش فنــاوری اطالعات برای
ســال  ۹۶خبــر داد و گفــت :بخــش  ITاز
جمله بخشهایی اســت کــه میتواند در
حوزه خدمات به کار گرفته شود و با داشتن
ظرفیتها و پتانســیلهای باال بیشــترین
ســهم را در ایجاد اشــتغال داشــته باشــد.
وی افزود :خوشــبختانه با توجــه به اقبال
عمومی نسبت به این بخش ،بازار پویایی
در حوزه فناوری اطالعــات و ارتباطات در
کشورشکلگرفتهاست.
حال ســؤال این اســت که با ایجاد 100
هــزار شــغل در ســال گذشــته ،آیــا وزارت
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در زمینــه
اشــتغال در ســال  95موفــق عمــل کرده
اســت؟ و دولــت بایــد برای تحقــق وعده
جدید خــود که رشــد  30درصــدی ایجاد
اشــتغال در حوزه  ICTدر ســال  96است،
چــه راهکارهایــی را در پیش بگیــرد و چه
موانعی را باید رفع کنــد« .روزنامه ایران»

خالی کردن خودپردازها تنها با یک حفره

هکرهــا میتوانند با ایجاد تنها یک حفره روی ســطح خودپردازهای بانکی با
استفاده از مته و دستگاه دریل مبالغ کالنی را از داخل آنها سرقت کنند.
به گزارش وایرد ،محققان مؤسســه امنیتی کاسپراســکای در روســیه میگویند با
موفقیت توانســتهاند پولهای قرار گرفته شــده در داخل یک دســتگاه خودپرداز
بانکی را با ســوراخ کردن آن با اســتفاده از مته خارج کننــد .البته محل ایجاد این
حفره روی دســتگاه خودپرداز اهمیت زیادی دارد .بعد از این کار باید از یک ابزار
هکری خاص که با صرف تنها  ۱۵دالر قابل ســاختن اســت اســتفاده کرد و آن را
با اســتفاده از سیم به دســتگاه خودپرداز متصل و فرامینی را به آن منتقل کرد تا
خودپرداز فرایند پرداخت پول را آغاز کند .محققان نام شرکت سازنده خودپرداز و
بانکی که دچار این مشکل شدهاند را افشا نکردهاند ولی هشدار دادهاند که هکرها
قبــاً از روش یاد شــده برای خالــی کردن خودپردازها در روســیه و اروپا اســتفاده
کردهاند و بســیاری از خودپردازها در سراســر جهان در برابر این شــیوه هکری که
اجرای آن چند دقیقه به طول میانجامد ،آسیب پذیر هستند .بررسیها در این
زمینه در پاییز سال گذشته آغاز شد ،زیرا در این زمان مشخص شد خودپردازهای
یــک بانک بــه طور کامل و بدون اعمــال زور تخلیه شــدهاند و روی آنها تنها یک
حفره کوچک ایجاد شــده اســت .هکرها برای مخفی کردن این حفره روی آن را
با استفاده از یک برچسب پوشانده بودند ،اما محققان امنیتی سرانجام توانستند
جزئیات فنی این نوع حمله را کشف کنند.

آن سوی

سه فناوری تأثیرگذار آینده جهان

نیم نگاه
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کشورووروداینترنتنسل 3و 4بود

صادر کرده است که اگر آنهاهم عملیاتی
شوند شغلهای زیادی در این حوزه ایجاد
خواهد شد .فیضی در خصوص عملیاتی
کردن ایجاد اشتغال در سال  96نیز گفت:
رمز موفقیــت وزارت ارتباطــات و فناوری
اطالعات در ایجاد اشــتغال ،فعال کردن
بخــش خصوصــی اســت .وقتــی بخــش
خصوصی وارد حوزه ITو ICTشود امکان
ایجاد شغل بیشتر فراهم میشود .دولت
باید در ســرمایهگذاران اطمینان و اعتماد
ایجــاد کنــد تا بخــش خصوصی ســرمایه
خــود را در ایــن حوزه ســرمایهگذاری کند.
دولت باید زمینه ایجاد اشتغال را با بخش
خصوصــی فراهم کنــد البته بــه نظر من
دولت در این زمینه هم خوب عمل کرده
اســت و میتواند با پیگیری و برنامهریزی
بهتــر بخش خصوصــی را فعالتر از قبل
کرده و زمینه ایجاد اشتغال بیشتر در کشور
را بیش از پیش فراهم کند.
ëëتقویتزیرساختهایکشور
عاملایجادشغل
شــاهین جوانمــردی فعــال در حــوزه
 ICTبــا بیــان اینکــه عملکــرد دولــت در
زمینــه ایجاد اشــتغال در ســال  95مثبت

بوده اســت به «ایران» گفت :علت زمینه
موفقیــت دولــت در بحــث ایجاد شــغل
که ســال گذشــته اتفاق افتاد و حتی برای
مــردم هــم قابــل لمــس بــود ،تقویــت
زیرساختهای کشور و ورود اینترنت نسل
 3و  4بــود .جوانمردی مدیرعامل یکی از
کارخانههــای تولید دســتگاه کارتخوان که
بــرای  100نفر اشــتغال ایجاد کرده اســت
در ادامــه افــزود :یکــی از کارهــای قابــل
لمس بــرای مردم در حــوزه حمل و نقل
راهاندازی تاکســیهای آنالیــن و اینترنتی
بود .شــاید عدهای آن را شــغل مســتقیم
در حــوزه  ICTنداننــد ولی بــه اعتقاد من
بــه علت وجــود بســتر و زیرســاخت ICT
اســت کــه وزارت ارتباطــات و فنــاوری
اطالعات فراهم کرد و چنین شــغلهایی
راهانــدازی شــد و بــرای خیلــی از افــراد در
جامعــه شــغل و درآمــد ایجــاد کــرد .اگر
زیرساختهای الزم وجود نداشت امکان
راهاندازی کســب و کارهای اینترنتی وجود
نداشــت .جوانمردی یکی دیگر از کارهای
انجــام شــده در ایجــاد اشــتغال از ســوی
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات را
صدور مجوزهایی برای FCPها ،تلویزیون

اینترنتــی و ...دانســت و گفت :ایــن اتفاق
در  38سال گذشته بینظیر بود .بهعنوان
مثــال در بخــش تلویزیونــی بــا بســتری
کــه ایجــاد شــد شــرکتهایی در بخــش
تلویزیونــی ظهــور کردند کــه میتوانند با
صدا و ســیما رقابت کننــد بنابراین مردم
دسترســی بیشــتری به اطالعات خواهند
داشــت .راهاندازی این شــرکتها در سایه
فراهم شــدن زیرساختها از سوی دولت
تدبیر و امید اســت .این فعــال حوزه ICT
بــا بیان اینکه این حوزه به دو بخش تولید
(ســخت افزار ،نرم افــزار و تولید محتوا) و
خدمات (کشــاورزی ،دولــت الکترونیک،
ســامت ،گردشــگری ،حمل و نقــل و)...
تقسیم میشود گفت :برای ایجاد اشتغال
بیشــتر در این حوزهها باید زیرســاختها
بیــش از این تقویت و دسترســی همگانی
به اینترنت با افزایش پهنای باند و سرعت
باالیاینترنتمهیاترشود.
وی افزود :از سوی دیگر نباید کاری کرد
که دولت با بخش خصوصی وارد رقابت
شــود ،چــرا که بخــش خصوصــی چنین
قدرتی نــدارد بنابرایــن دولت بایــد برای
ایجــاد اشــتغال و ورود ســرمایهگذارهای

راهی برای رسیدن به تناسب اندام
تاپ اپ
ماهرخ چنگیز

در حــوزه ســامت و تناســب انــدام
اپلیکیشــنهای مختلفــی وجــود دارد
کــه با نصــب آن روی گوشــی میتوانید
بــه اهــداف خــود در زمینــه کاهــش یــا
افزایش وزن برســید .اکثر این برنامهها
بــا ارائه یــک برنامه رژیمی مشــخصی
براســاس اطالعاتی که به آنهــا دادهاید
بــه شــما کمــک میکنند تــا بــه اهداف
ســامتی مدنظر خود برســید .بهترین
اپلیکیشنها در حوزه تناسب و سالمتی
به زبان انگلیسی هستند و شاید استفاده
از امکانات آنها برای بسیاری از کاربران
که با این زبان آشنایی ندارند امکان پذیر
نباشــد .اما اگر گشــتی در فروشگاههای

اپلیکیشــن بزنید میتوانید برنامههای
فارسی با قابلیتی در این زمینه پیدا کنید
که یکی از این برنامهها «مانکن» است.
ایــن برنامــه در کافــه بــازار تاکنــون 5
ســتاره کامــل دریافــت کــرده و  20هزار
نصــب فعــال نیــز دارد .اپلیکیشــن
مانکــن برنامهریــز و محاســبهگر اســت
و شــاخصهای مختلــف زیبایــی،
تناسباندام و سالمت را برایتان اندازه
گیری میکند و شــما را برای رسیدن به
اهداف یاری میرساند.
ایــن برنامــه بــا ارائــه آمارهایــی ماننــد
محاســبه شــاخص توده بدنــی(،)bmi
تشخیص نوع استخوان بندی ،محاسبه
کالــری مصرفی ،درصــد چربــی و ...به
شــما برنامهای ارائه میکند تا براساس
آن بــه وزن ایــده ال برســید .کار بــا ایــن
برنامه بســیار ســاده اســت .در قدم اول
وزن ،قد و ســن خــود را در آن وارد کرده

و ســپس بــرای خود یک هــدف تعیین
کنیــد ،در نهایــت برای رســیدن به وزن
هدف ،مانکن به شــما برنامه میدهد.
همچنین هر روز هدف شما با محاسبه
کالــری دریافتــی و غذاهــای مصــرف

شــده شما مورد بررســی قرار میگیرد و
براحتی متوجــه اتفاقی که برای بدنتان
میافتد هستید .میتوانید در چالشها
شــرکت کنیــد و بــرای رســیدن بــه وزن
هدف با دیگران نیز به رقابت بپردازید.
در قســمت تناســب انــدام ،وزن شــما
آنالیز ،شــاخص توده بدنی شما معین
میشــود و تناسب اســکلت بدن با قد و
مچ مورد ســنجش قرار میگیــرد .برای
دریافــت اطالعات بیشــتر در خصوص
ســامتی و تندرســتی هــم میتوانید از
مجله تناسب اندام که در داخل برنامه
قــرار گرفته بــه صورت آنالین اســتفاده
کنیــد .این مجله آنالیــن از بخشهایی
ماننــد تغذیــه ،بشــقاب غــذای شــما،
کالــری غذاها ،متابولیســم پایه و مجله
تغذیه تشکیل شده و به صورت رایگان
در اختیار کاربران سیستم عامل اندروید
قرار گرفته است.

میز هوشمندی که «اسپیکر وایرلس» می شود
میترا جلیلی

قاب
فناوري

بخــش خصوصــی ،رقابــت ســالم را بین
بخشهــای خصوصــی ایجــاد کنــد و
ضمــن رفــع موانع ،نظــارت را بر حســب
استانداردها انجام دهد و اینکه تسهیالتی
را برای بخشهای خصوصی فراهم کند.
ëëرفعموانعبرایایجاداشتغال
رضا الفت نسب رئیس انجمن کسب
و کارهــای اینترنتی معتقد اســت با وجود
رکــود اقتصــادی کــه در چنــد ســال اخیــر
گریبانگیرکشوراستولیوزارتارتباطات
و فناوری اطالعات در زمینه ایجاد اشتغال
در ســال  95نسبتاً خوب عمل کرده است
و میتــوان به دولــت در حــوزه  ICTنمره
قبولی داد .الفت نســب به «ایران» گفت:
بــرای بهبود وضعیت اشــتغال در کشــور
بخصــوص در حــوزه کســب و کارهــای
اینترنتی دولت باید بســتر و زیرساختها
را بیش از پیش فراهم کرده و موانع پیش
پــای راهاندازی کســب و کارهــای اینترنتی
را از میــان بردارد تــا بتوان با کمک بخش
خصوصیشغلهایبیشتریایجادکرد.
الفت نســب یکــی از موانــع پیشپای
راهانــدازی کســب و کارهــای اینترنتــی و
ایجــاد شــغل را بحــث مجوزها دانســت
و افــزود :کســانی کــه میخواهند کســب و
کاری را راهانــدازی کننــد نمیداننــد برای
دریافت مجوز بایــد به کجا مراجعه کنند
از ایــنرو دولــت بایــد در این زمینــه از این
حــوزه کاری که میتواند شــغل زیادی در
کشــور ایجــاد کــرده و جوانــان را از بیکاری
نجات دهد ،حمایت کند .وی با بیان اینکه
بحثهای حمایتی دولت را در راهاندازی
کســب و کارهــا کمرنگ میبینــم ،گفت:
منظــور از حمایت هم این نیســت که وام
پرداخــت کنند بلکه باید بســتر مناســب
را بــرای راهانــدازی کســب و کارهــا فراهم
و قوانیــن مدونــی را تدوین کننــد .به نظر
میرســد خــود بدنــه دولــت در راهاندازی
کسب و کارهای اینترنتی که میتواند برای
افراد زیادی در کشــور شــغل ایجاد کند به
هماهنگی نرســیدهاند در صورتی که باید
در سال جدید بدنه دولت در بحث قوانین
و دیگــر موارد کاری به هماهنگی برســند.
بایــد قوانین مدون و هماهنگــی را تدوین
کنند چرا که نبود قوانین خود مانع بزرگی
برای ایجاد کسب و کارهای نوپا است.

اعتماد بین المللی به حوزه فضایی ایران

بســیاری از مــردم ترجیــح میدهنــد هنگام صــرف غذا به
موســیقی دلخواه خود نیز گوش دهند و از غذای خود لذت
بیشتری ببرند .استارتاپ ژاپنی  Kamarqکه در حوزه وسایل
هوشــمند خانه در این زمینه تالش فراوانی داشــته و با ارائه
میزهای شــیک و مجهز به صوت ،توجه بســیاری را به خود
جلــب کــرده اســت .ایــن میزهــا کــه  Sound Tableنامیده
میشــوند با کمک بلوتوث و نیز اینترنت  3Gکار میکنند و
میتواننــد با اســتفاده از این تکنولوژیها ،موســیقی دلخواه
کاربــر را بــرای وی پخش کنند .این میــز همچنین مجهز به
ی و نیز یک پریز برق برای شارژ گوشی یا
یک پورت یو اس ب 
هر وسیله الکتریکی دیگری است .به این ترتیب وقتی میهمان دارید و میخواهید فضا را برای آنها تلطیف کنید شاید بهترین راهکار این باشد
ی را به پورت موجود در
که آهنگهای گوشی خود را با این میز سینک کنید تا موزیک با قدرت بیشتری پخش شود .همچنین میتوانید یو اس ب 
میز متصل کنید یا اینکه مستقیم به اینترنت متصل شوید و دامنه انتخاب گسترده تری برای آهنگهای خود داشته باشید .منبع آهنگ شما از
هر کجا که باشد یک موضوع جالب وجود دارد و آن هم اینکه صدا هر قدر هم که بلند باشد میهمانان شما شاهد کوچکترین لرزش یا ویبرهای
روی میز نخواهند بود و به این ترتیب با خیال راحت میتوانید از میهمانان خود پذیرایی کنید .اما قابلیتهای این میز که آن را میتوان یک
اسپیکر وایرلس نیز نامید تنها به این موضوعها ختم نمیشود و کاربر میتواند میز را به گونهای تنظیم کند که صبح وی را با یک موزیک مالیم
از خواب بیدار کند و حتی قبل از آن فرمان تهیه قهوه را به قهوه ساز بدهد .این میز همچنین با اتصال به اینترنت میتواند نسبت به تغییرات
آب و هوایی حساس شود و در صورت ابری شدن هوا ،موضوع را به کاربر اطالع دهد تا بدون چتر از خانه بیرون نرود .این میز که در ژاپن پیش
فروش شده اکنون با بهای  460دالر از طریق سایت کیک استارتر در دسترس همه مردم جهان قرار دارد.

The verge

جوانــان منطقــه آســیا  -اقیانوســیه بــا شــرکت در یــک
خبر
نظرســنجی بــه ترتیب اینترنت اشــیا ،هــوش مصنوعی و
ی نانو را بهعنوان ســه فناوری برتر تأثیرگذار در آینده
فناور 
انتخاب کردند.
به گزارش ایرنا ،شــرکت مایکروسافت اخیراً از جوانان منطقه آسیا  -اقیانوسیه
نظرسنجی کرده است تا فناوریهای نوپدیدی که انتظار میرود در آینده بسیار
تأثیرگــذار باشــد را از نــگاه ایــن جوانان شناســایی کنــد .نتیجه کار نشــان داد که
تأثیرگذارترین فناوریهای آینده به ترتیب«اینترنت اشیا»« ،هوش مصنوعی» و
ی نانو» هستند« .رومان» ،مدیر مایکروسافت مالزی در این باره میگوید:
«فناور 
بیش از  60درصد از جوانان جهان در منطقه آسیا  -اقیانوسیه زندگی میکنند،
پس این منطقه را میتوان کانون انقالب دیجیتال دانست .رومان میگوید :بعد
ی نانو عوامل ایجاد فرصتهای
از اینترنت اشیا ،هوش مصنوعی به همراه فناور 
جدید برای کشــورها و ســازمانها هســتند تا با اســتفاده از این فناوریها ،آینده
هیجانانگیزی ایجاد شــود .در ســالهای اخیر ،تأثیر ابزارهای قدرتمند ،دادهها
و محاســبات ابری دیدگاههایی ایجاد کرده که چگونه اینترنت اشــیا میتواند با
آینده دیجیتال ما پیوند بخورد.
در این نظرســنجی 47 ،درصد از پاســخدهندگان به خانههای هوشــمند اشــاره
داشتند 23 ،درصد به سامانههای ترافیکی که قادرند براساس شرایط جادهها،
در آن واحــد تصمیمگیری کرده و تنظیم شــوند و 20درصد نیز ســاختمانهای
هوشــمند که مصرف انرژی را براســاس آب و هوا و تعداد ســاکنان ،بهینهسازی
میکنند در نظر داشتند .در رتبه دوم این نظرسنجی ،هوش مصنوعی قرار دارد
ی نانو نیز در رتبه سوم قرار
که موجب خلق ماشینهای هوشمند میشود .فناور 
دارد .در این نظرسنجی ،هزار و  400نفر از جوانان منطقه آسیا -اقیانوسیه شرکت
کردند که  100نفر آنها از مالزی و بقیه از کشــورهای اســترالیا ،چین ،هنگ کنگ،
هنــد ،اندونزی ،ژاپن ،کره جنوبی ،نیوزیلند ،فیلیپین ،ســنگاپور ،تایوان ،تایلند و
ویتنام بودند.

برای دریافت پاســخ این سؤاالت به سراغ
کارشناسان حوزه ICTرفته و نظر آنها را در
این باره جویا شده است.
ëëعملیاتی شدن ایجاد اشــتغال در حوزه
ICT
احمد معتمدی وزیر اسبق ارتباطات
با بیان اینکه مــن از ریز برنامههای وزارت
ارتباطاتدربارهاشتغالزاییاطالعدقیقی
نــدارم بــه «ایــران» گفت :ایجاد اشــتغال
بــه بحــث رشــد اقتصــادی و روانســازی
اقتصاد در کشــور مربوط است .به عبارتی
ایجاد شغل و اشتغالزایی معلول اقتصاد
روان اســت ،بنابراین اگر وضعیت کشــور
از رکــود اقتصــادی خارج شــود بــه دنبال
خــود رشــد اقتصــادی و ایجاد اشــتغال را
بــه همراه خواهــد آورد .دولــت باید کارها
و برنامههایــی که موجب رشــد اقتصادی
و فعال شــدن چرخه اقتصادی در کشــور
میشود را ســرلوحه کارهای خود در سال
 96قرار دهد تا بتوان ضمن خروج از رکود
اقتصادی ،شغل نیز ایجاد کرد .معتمدی
افزود :البته پیشبینی میشــود ســال 96
ســال بهتــری در بحث رشــد اقتصــادی و
خــروج از رکــود اقتصــادی باشــد از اینرو
انتظــار مــیرود زمینــه ایجاد اشــتغال در
حوزه  ICTنیز فراهم شــده و حتی بیشــتر
از  30درصد رشــد در این بخش را شــاهد
باشیم.
صابر فیضی مدیرعامل اسبق شرکت
مخابرات ایران نیز با مثبت ارزیابی کردن
بحث ایجاد اشــتغال در وزارت ارتباطات
و فنــاوری اطالعــات در حــوزه  ICTبــه
«ایران» گفت :هلدینگ بخش خصوصی
که در آن مشــغول به کار هســتم با گرفتن
مجوز  FCPاز ســازمان تنظیــم مقررات و
ارتباطات رادیویی (رگوالتوری) ،برای 150
نفر شــغل ایجاد کــرده اســت .رگوالتوری
بــرای  16شــرکت مجوز  FCPصــادر کرده
است که البته شاید بیشــتر آنها هنوز آغاز
بــه کار نکردهانــد ولــی همین  16شــرکت
اگــر هر کدام حداکثر  150نفر را اســتخدام
کننــد بــرای تعــداد زیــادی شــغل ایجــاد
خواهــد شــد بنابرایــن به نظر مــن دولت
در بحــث ایجــاد اشــتغال در حــوزه ICT
در حــد تــوان کار را عملیاتی کرده اســت.
دولت در بخشهای دیگر نیز مجوزهایی

منبعZD net :

معــاون مرکــز ملــی فضــای مجــازی از تدویــن نظام
پیوســت فرهنگــی ارائــه خدمــات در فضــای مجازی
مطابق با الزام برنامه ششم توسعه خبر داد.
به گزارش مهــر ،امیر خوراکیان با بیــان اینکه مطابق
برنامه ششم توسعه تمامی طرحهای کالن دستگاههای اجرایی در حوزه فضای
مجازی نیازمند داشــتن پیوســت فرهنگی است ،اظهار داشــت :پیرو این الزام،
موضوع تدوین نظام پیوست نگاری و پیوست فرهنگی فضای مجازی در دستور
کار مرکــز ملی فضای مجازی قرار گرفته اســت .وی ادامه داد :مطابق این آیین
نامه ،تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه فضای مجازی از جمله وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات موظف میشــوند مطابق بــا این نظام نامه ،برای
سرویسهای خود پیوست فرهنگی ارائه دهند .معاون مرکز ملی فضای مجازی
خاطرنشــان کــرد :با اجرای این طــرح ،دیگر نیاز نخواهد بود تا هر سرویســی که
قرار اســت به کاربران عرضه شود برای تدوین پیوست فرهنگی به شورای عالی
فضای مجازی ارائه شود .خوراکیان گفت :این نظامنامه فرهنگی فضای مجازی
بــرای تمامی دســتگاهها و خدمات ارتباطی در هر حوزهای دیده شــده اســت تا
تمامی سازمانهایی که در این بخش سرویس گسترده و عمومی ارائه میدهند
مطابــق با یک قانون واحد و شــفاف فعالیت کنند .وی اضافــه کرد :پیش از این
پیوســت فرهنگــی مربوط به تلفن همراه توســط مرکز ملی فضــای مجازی و با
همکاری وزارت ارتباطات و اپراتورهای ارتباطی تدوین و به شورای عالی فضای
مجازی ارائه شده است .اما با توجه به ورود تکنولوژیها و خدمات جدید در این
حوزه ،نیاز به داشتن نظام یکپارچه فرهنگی در این بخش الزامی است تا تمامی
خدمات دهندگان دولتی و غیردولتی تکالیف خود را در رابطه با سرویسهایی
که ارائه میدهند بدانند و از آن تبعیت کنند.

فنـــــاوری
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روی وب

معاون توسعه کاربرد و خدمات فضایی سازمان فضایی
ایران از فراهم شدن اعتماد بینالمللی در حوزه فضایی
خبرداد و گفت :الزم اســت از این اعتماد استفاده بهینه
کنیم.
به گزارش «ایران» ،محمد همایون صدر معاون توسعه کاربرد و خدمات فضایی
سازمان فضایی ایران درخصوص تأثیرات برجام بر فعالیتهای فضایی کشور،
با اشاره به اینکه ارتباط ایران در حوزه فضایی در هیچ زمانی با کشورهای خارجی
قطع نشــده است ،گفت :تعداد جلساتی که با شــرکتهای غربی بعد از برجام
انجام شــد شــاید صدها برابر ســالهای قبل بوده اســت .شــرکتهای غربی در
بحث انتقال مالی و ارتباطات بانکی ،مشکل داشتند که از طریق دولت ایران با
همکاری مراکز بینالمللی ،در حال رفع مشکل هستند.
وی با بیان اینکه ارتباط زمینی و فضایی در اعتماد میان کشورها به وجود میآید،
تأکید کرد :باید با مذاکراتی که بعد از برجام ســرعت گرفته اســت از این اعتماد
استفاده کنیم .درحال حاضر قرارداد ساخت ماهواره سنجشی بسته شده و جلو
میرود که این موضوع نشان از ایجاد اعتماد دارد.
صدر درباره کاربردهای ماهواره سنجشــی نیز با اشــاره به اینکه این کاربردها در
زمینههای حاکمیت کشــور میتواند نقش داشــته باشــد ،اظهار داشــت :به این
معنــی که میتواند اطالعات مکملی را برای تمام مدیریتها در تمام ســطوح
و بــه تمــام وزارتخانهها ارائه کند .وی گفت :به طور مثــال در حال حاضر یکی از
طرحهــای در حال اجرا پایش محصوالت کشــاورزی اســت یعنی با اســتفاده از
تصاویر ماهوارهای میتوان تولیدات محصوالت کشاورزی سال بعد را پیشبینی
کرد که این طرح ب ه صورت آزمایشــی در  3اســتان اصفهان ،خراســان رضوی و
گلستان نتایج مثبتی داشته است و طرح پایش محصوالت کشاورزی را در سطح
کل کشور برای سال آینده در دست اجرا داریم.
معاون توسعه کاربرد و خدمات فضایی سازمان فضایی ایران از پیشنهاد طرح
ســاخت ماهواره با همکاری دانشــگاه و صنعت به تمام دانشگاههای این حوزه
نیــز خبــر داد و گفت :دانشــگاها میتوانند در قالب یک گروه مشــترک کاری و با
همکاری پژوهشگاه فضایی و صنایع مرتبط ،در این طرح همکاری نزدیک داشته
باشند .صدر با اشاره به وظایف سازمان فضایی ایران پیرو مصوبه شورای عالی
فضایی کشــور اظهار داشت :این ســازمان طبق مفاد اساسنامه باید برنامههای
فضایی کشــور را اجــرا کند ،برهمین اســاس چنین طرحهایی از طرف ســازمان
فضایی ایران تدوین میشــود و با مشارکت تمام بخشهایی که پتانسیل انجام
چنین کارهایی را دارند به اجرا میرسد.
وی افــزود :نقش ســازمان فضایی آن اســت که در راســتای برنامههای مصوب
شــورای عالی فضایی برنامههــای اجرایی خود را توســط بخش خصوصی یا به
وسیله پژوهشگاهها یا دانشگاههای کشور اجراکند و باید تمام این پتانسیلها در
این حوزه به کار گرفته شود.
این مسئول همچنین در پاسخ به سؤالی در حوزه صادرات تجهیزات فضایی با
اشــاره به اینکه بازار فضایی بازار محدودی در کشور است ،تصریح کرد :موضوع
صــادرات از گذشــته هم مطرح بوده اســت ،ب ه طوری که پتانســیل صــادرات در
این حوزه به صورت بالقوه وجود دارد ولی برای عملیاتی کردن آن نیاز به زمان
زیادی داریم.
وی با تأکید بر اینکه باید در تمام برنامههای توســعهای به فناوری فضایی نگاه
اقتصادی داشت ،به امکان بازاریابی برای محصوالت فضایی اشاره کرد و گفت:
بایــد بــه بازار بیرون هم توجه کرد و برنامههایی وجــود دارد که بتوانیم از همین
سطح فناوری فضایی به کشورهای دیگر هم ارائه سرویس کنیم.

