
 سومین نمایشــگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسامی 
ایران)ایران اکســپو ۲018( از تاریخ ۲۲  تا ۲۵ آذر ماه با حضور 
شرکت های داخلی و همچنین بیش از 600  بازرگان خارجی از 
60 کشور  در محل نمایشگاه شهر آفتاب برگزار شد ، نکته حایز 
اهمیــت  و متمایز این دوره از نمایشــگاه، حضور پر رنگ حوزه 
آی ســی تی و توجه ویژه مهندس جهانگــرد ، معاون فناوری و 
نــو آوری وزارت ارتباطات و فناوری اطاعــات به برگزاری این 
نمایشــگاه با محوریت آی ســی تی  و حضور شخص ایشان در 
زمــان افتتاحیه و تخصیــص وقت قابل توجه جهــت بازدید از 
تمامی غرفه های مرتبط  ونیزپاویــون اتحادیه صادر کنندگان 
خدمات فنی و مهندســی ، مشــاوران و پیمانــکاران مخابرات 
ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی حوزه آی ســی تی که با 
حمایت و همکاری شورای سیاستگذاری و رییس ستاد برگزاری 
نمایشگاه ،  وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات ، معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، سازمان توسعه تجارت ایران  ، اتاق 

بازرگانی ایران و وزارت صمت حضور داشته، بوده است .
 رییــس اتحادیــه صادرکننــدگان خدمات فنی  مهندســی، 
مشــاوران و پیمانکاران مخابرات ایران در ایــن باره اظهار کرد:  
در این  نمایشگاه  با حمایت واقعی  نهادهای دولتی و حاکمیتی 
توانمندی های صادراتی جمهوری اسامی ایران و تحقق نقش 
بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی و توسعه صادراتی غیر نفتی 

فراهم شد.  
دکتر داوود ادیب ،  در خصوص تاثیر افزایش صادرات غیر نفتی 
به عنوان یکی از راه حل های مشــکات اقتصادی کشور گفت: 
دســتیابی به بازارهای خارجی امکان استفاده از ظرفیت کامل 
و تولید به مقیاس اقتصادی را فراهم کــرده و در نتیجه کاهش 
هزینه تولید و تامیــن منافع مصرف کننده داخلــی را به دنبال 

خواهد داشت. 
وی افزود: در  شرایط تحریم، تنها راه برون رفت از این وضعیت، 

توسعه صادرات غیر نفتی است . 
دکتر ادیب ادامه داد: تجربه نشان داده یکی ازاصلی ترین مسیر 
های اقتصاد مقاومتــی و تحول و پایداری جمهوری اســامی 
ایران، ورود شرکت های فنی و مهندسی چه در حوزه نرم افزار و 
سخت افزار و چه در حوزه خدمات فنی و مهندسی به  بازارهای 

بین المللی اســت که پیمودن این مسیر با موانع و در عین حال 
مقاومت هایی روبروســت که  باید با برنامــه ریزی صحیح این 
موانع را مرتفع ساخت . رییس اتحادیه صادرکنندگان خدمات 
فنی  مهندسی، مشــاوران و پیمانکاران  صنعت مخابرات ایران 
عنوان کرد:صادرات غیرنفتی به دولت و بانک مرکزی کمک می 
کند تا سیاست های پولی و ارزی مناسب  تری را در کشور پیاده 
کنند. البته صــادرات غیرنفتی، حامل ارزش های دیگری نیز در 
حوزه های غیراقتصادی اســت، از جمله اینکه شاخص امنیت را 
ارتقا می دهد و نکته قابل توجه آن اســت که  صادرات غیرنفتی 
مانند هر فعالیــت اقتصادی دیگر، نیازمند ثبــات در مقررات و 

تصمیم  گیری هاست. 
وی گفــت: ضــرورت توجه بــه صــادرات غیر نفتــی بیش از 
گذشــته باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیــم اقتصاد مقاومتی 
را با تکیه بر توان شــرکت های داخلی فــن آور و دانش بنیان و 
همچنین شرکت های خاق محور و اســتفاده از تمام ظرفیت 
های  اقتصادی و صنعتی کشــور چه در حــوزه محصول و چه 
در حوزه خدمات و مشــاوره  محقق کنیــم.  وی گفت: صادرات 
خدمات در کنار سایر حوزه های  ارتباطات و فناوری اطاعات، 
افزایش صادرات غیر نفتی به عنوان یک راهبرد اســتراتژیک با 
هدف تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و دوری از خام فروشــی و 
همچنین توجــه به حوزه صادرات محصول مــورد توجه ارکان 

نظام است.
 به گفته دکتر ادیب، برای ورود بــه بازارهای جهانی باید برنامه 
ریزی و تمهیدات ازم از سوی شرکت ها صورت گیرد تا در این 
شرایط ناپایدار اقتصادی بتوانند حضوری موفق را تجربه کنند؛  
آشــکار اســت که  ورود به  بازارهای بین المللی مستلزم  یک 
برنامه ریزی اســتراتژیک، به روز، وجود اتحادیه های صادراتی 
مرتبط قوی،  طراحــی و تدوین اثربخش اســتراتژی بازاریابی 
بین المللی  و اســتفاده از مشــاوران خبره در این حوزه است. 
رییس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی  مهندسی، مشاوران 
و پیمانکاران  صنعت مخابرات ایران تاکید کرد؛ حرکت به سطح 
استاندارد ســازی و هماهنگی با استانداردهای های بین المللی 
محصوات و خدمات می تواند رشــد کمی و کیفی، توسعه و در 
نهایت ورود به بازارهای جهانی را به غیر از بازار داخلی در عرصه 

بین الملل فراهم ســازد. وی ادامه داد: در تجربیات جهانی می 
بینیم که  تمام این فرایندها با ورود عملی و جدی مردم و تشکل 
های مردمی، بــا اعتقاد و توجه حاکمیت به این ســاختارها  به 

وجود آمده است.
 وی درباره  نقش دولت در این زمینه گفت: زنجیره این حرکت 
بنیــادی در جهت حمایت از تشــکل ها و نهادهــای مردمی و 
اتحادیه ها زمانی می تواند تکمیل شــود که ســاختار دولتی و 
حاکمیتی در کنار زنجیــره اتحادیه ها  و مردم  قــرار گرفته و 
مثلث اقتصــاد مقاومتی و مراقبتی از صنعت و کســب و کار  را 

تکمیل و پویا نماید. 
وی همچنین در مورد نمایشــگاه ایران اکســپو اظهار کرد:در  
ادبیات تجاری ســازی و مدل های صادراتــی ، یکی از راههای 
ارتباط گیری شــرکتهای خدماتی و تولیــدی داخلی با تجار و 
بازرگانان خارجی، حضور درنمایشــگاه ها بوده که یکی از مهم 
ترین رویدادهای مرتبط با  صادرات ،  نمایشگاه توانمندی های 
صادراتی جمهوری اســامی ایران )ایران اکســپو( است  چون 
شــرکت های خارجی و تجار  با حضور خود دراین نمایشگاه از 

تولیدات  و خدمات داخلی کشورمان بازدید می کنند. 
وی گفت: با توجه به   شرایط کنونی کشور و افزایش نرخ ارزهای 
خارجی در مقابل ریال  ،  برنامه ریــزی  راهبرد ی  »اصاحات 
اقتصادی با رویکرد صادرات « ضرورتی اجتناب ناپذیر اســت. 
این شرایط ایجاب می کند که سیاســت های اقتصادی در یک 
فرایند منطقی و توالی زمانی مناســب با اســتفاده از پتانسیل  
اتحادیه صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ، پیمانکاران و 
مشاوران مخابرات ایران  که متشکل از  توانمندی های شرکت 
های بــزرگ و با تجربه  و  اندیشــمندان دانشــگاهی وصاحب 
نظران  مجرب، اســت  درجهت صــادرات  و همچنین تعامل 
ســازنده با تجارت  جهانی و تحکیم بنیانهای اقتصاد  کشــور 

عزیزمان صورت پذیرد.
 ادیب اظهار کرد: اتحادیــه ضمن دعوت از چند حوزه مخابراتی 
در کشورهای هدف نســبت به دعوت از کشور دوست و همسایه 
جمهوری اســامی افغانســتان اقــدام نموده و در این راســتا 
جلســات متعددی بین اعضا اتحادیه و نمایندگان هرات تلکوم 
گذاشته شد و امیدواریم این جلسات در آینده نزدیک تبدیل به 
قراردادهای اجرایی شود گفتنی اســت؛ نمایشگاه ایران اکسپو 
فرصت مناسبی برای شرکتهای داخلی صادرکننده و یا آماده به 
صادرات بود  تا بتوانند در یک فضای مناســب  از نزدیک با تجار 
وبازرگانان شرکت های خارجی حاضر در این  نمایشگاه  ماقات 
داشــته  و در کنار مترجمان از قبل تعیین شــده و بخش های 
حقوقی آشــنا به تجارت بین المللی محصوات خود را عرضه و 
بازاریابی کنند .ازم به ذکر اســت؛ سومین نمایشگاه توانمندی 
های صادراتی جمهوری اســامی ایران)ایران اکسپو ۲018( از 
تاریخ ۲۲ تا۲۵ آذرماه  با حضور شرکت های داخلی و همچنین 
بیــش از 600 تاجر  و بازرگانان خارجی از 60 کشــور  در محل 

نمایشگاه شهر آفتاب برگزار شد.
بدیهی است که حضور و بازدید نهادهای مرتبط با این موضوع از 
جمله وزیرICT، مسووان وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات ، 
مدیر عامل و هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران ،معاونت علمی 
و فناوری ریاست جمهوری، سازمان توسعه تجارت ایران  ، اتاق 
بازرگانی ایران و وزیر محترم صمت می توانددر  باشــکوه برگزار 

شدن دوره های بعدی  نمایشگاه موثر واقع شود.
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اتصال فین تک ها به سامانه شاهکار 
نیاز به معرفی نامه معتبر دارد

عضو هیات عامل ســازمان فنــاوری اطاعات ایران 
گفت: شــرکت های بخــش خصوصی بــرای اتصال 
به سامانه شــاهکار نیاز به معرفی نامه معتبر دارند و 
فین تک ها نیز باید از بانک مرکزی معرفی نامه داشته 

باشند.
رضا باقری اصــل در گفتگو با ایِبنا دربــاره خدمات 
بانک مرکــزی در حــوزه دولــت الکترونیکی گفت: 
بانک مرکزی در زمینه استعام چک های صادر شده 
و برگشتی و اســتعام تســهیات بانکی با استفاده 
از دولــت الکترونیک تعاماتی داشــته تــا بتوانند 
سرویس های یکپارچه را ارائه کنند که سرویس هایی 
کاربردی برای شهروندان محسوب می شود و باید این 
دسته از خدمات افزایش پیدا کند؛ در حال حاضر دو 
سرویس آماده شــده و بانک مرکزی در حال رایزنی و 
انجام اقدامات فنی به منظور تبادل اطاعات اســت و 

به سیستم GSB نیز متصل خواهد شد.
عضو هیات عامل ســازمان فناوری اطاعات ایران با 
اشاره به بحث اتصال سامانه شاهکار برای فین تک ها 
اظهار داشــت: به منظور استعام شــماره تلفن با کد 
ملی و بررســی اعتبار سازمان ها و شــرکت ها باید از 
سیستم شــاهکار اســتفاده کنند که این سامانه در 
بسیاری از دستگاه ها هم اکنون پیاده سازی شده و در 
حال ارائه خدمت اســت و بخش خصوصی نیز در این 
میان اگر برای دریافت دسترســی به سامانه شاهکار 
مراجعه داشته باشــد، در صورت داشتن معرفی نامه 
معتبر برای مثال پرداخت ســازان و شرکت های فین 
تک باید از بانک مرکزی معرفی نامه داشــته باشــند 
و در این صورت اقدامات فنی برای اتصال ســریعتر با 
کمک شــرکت ها و انجام اقدامات فنی شروع می شود 
که حدود یک ماه زمان نیاز دارد اما تاش می شــود 
مدت زمان اتصال به شــاهکار با همراهی شــرکت ها 
کاهش پیدا کند.باقری اصل افزود: تعامات در حوزه 
اتصال ســامانه شاهکار دوطرفه اســت و بعد از اعام 
آمادگی، ارسال درخواست و بررســی  به زیرساخت 
دولت الکترونیک، مجوزهای مورد نیاز سامانه شاهکار 
در ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویی 

صادرمی  شود.
عضو هیات عامل ســازمان فنــاوری اطاعات ایران 
تاکید کرد:  فین تک ها و شــرکت های پرداخت ســاز 
به منظور اتصال ســریعتر و دریافت دسترسی سامانه 
شــاهکار به منظور احراز هویت کاربران نیاز اســت 
تا تعامات فنی داشــته باشــند و ســازمان فناوری 
اطاعــات در صورت تــاش این شــرکت ها و انجام 
تعهدات فنی وعده می دهد که تــا ماه آینده آزمایش 

فنی شروع خواهد شد.
یادآور می شود، سامانه شاهکار به عنوان شبکه احراز 
هویت کاربران ایران، ســامانه ای بــرای احراز هویت 
کاربران اینترنت در ایران اســت که توســط سازمان 
تنظیم و مقــررات ارتباطات رادیویی بــه عنوان زیر 
مجموعــه وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
تولیدشــده و در ســال 1۳۹۴ به صورت آزمایشــی 
راه اندازی شــد؛ در همین راســتا با توجــه به هدف 
یکپارچه سازی و احراز اصالت ســرویس گیرندگان 
سرویس های ارائه شــونده توسط سرویس دهندگان 
پس از راه اندازی این ســامانه، تمــام اپراتورها و … 
در ایران موظف به اســتفاده در سیســتم های خود 
شدند و ســازمان های دولتی و خصوصی و همچنین 
شــرکت های دولتی و خصوصی برای احراز هویت با 
توجه به در اختیار داشتن اطاعات بخش اپراتورهای 
تلفن همراه و ثبــت احوال نیاز به دسترســی به این 
ســامانه برای احراز هویت )احزار هویت در ایه اول( 
دارند که این دسترســی از ســوی وزارت ارتباطات و 
فنــاوری اطاعات در اختیــار مجموعه های دولتی و 

خصوصی قرار می گیرد.

نتایج نظرسنجی از موفقیت 
پیام رسان های بومی

معــاون وزیر ارتباطات نتایج یک نظرســنجی درباره 
عوامل موفقیت پیام رســان های بومی را منتشر کرد. 
نتایج نشــان می دهد ۷۵ درصد مردم، جلب اعتماد 
عمومی را عامل موفقیت این پیام رســان ها می دانند.

حمید فتاحی با انتشار نظرسنجی در شبکه اجتماعی 
توئیتر، از کاربران فضای مجازی خواســت به عوامل 

موفقیت پیام رسان های بومی رای دهند.
وی خطاب به کاربران گفت: به نظر شــما کدام گزینه 
می تواند عامل اصلی موفقیت پیام رسان های داخلی 
شود؟در این نظر ســنجی ۴ گزینه حمایت های مالی 
دولت، فیلتر پیام رســان های خارجی، اعتماد عمومی 
مردم و توســعه فنی مناسب پیام رسان ها مطرح شده 

است.
معاون وزیر ارتباطات با تاکید براینکه »قطعا شنیدن 
نظر مردم به عنوان کاربران پیام رسان ها، راهگشاتر از 
تعیین تکلیف های دستوری اســت«، ادامه داد: پس 
بیایید با بازنشــر این توئیت، از نظر دیگر شهروندان 
مطلع شــویم.نتیجه این نظرســنجی در مورد عامل 
اصلی موفقیت پیام رســان های داخلی تاکنون حاکی 
از آن اســت که ۷۵ درصد کاربــران، اعتماد عمومی 
مردم را مهمتریــن عامل موفقیت پیام رســان های 
داخلی می دانند. در همین حــال ۲0 درصد کاربران 
موافق گزینه توســعه فنی مناسب پیام رسان  هستند 
و ۲ درصد به حمایت های مالــی دولت و ۳ درصد به 

فیلتر پیام رسان های خارجی رای دادند.

جدیدترین وضعیت ظرفیت 
شبکه ی اینترنت اعام شد

بررســی ها نشــان می دهد ظرفیت شــبکه IP ایران 
به عنوان هسته مرکزی شبکه ملی اطاعات، سه برابر 
شــده و با اجرای پروژه ای در کمتــر از 10 ماه آینده، 
تاخیر، قطعی و در دسترس نبودن های شبکه کاهش 

می یابد.
به گزارش ایسنا، مطابق سند الزامات مصوب شورای 
عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطاعات، زیرساخت 
ارتباطی فضای مجازی کشور محسوب می شود. همه 
شــبکه ها باید از طریق هســته مرکزی آن که شبکه 
ارتباطات زیرساخت اســت به هم متصل باشند و این 
شبکه از فیبر نوری، شبکه انتقال و شبکه IP )پروتکل 
اینترنت( تشــکیل شده اســت.طبق آماری که ارائه 
شــده،   در چند ســال اخیر حدود ۷0 هزار کیلومتر 
فیبرنوری در شــبکه زیرســاخت کشــیده شده که 
روی آن شــبکه انتقال قرار دارد و حاا شبکه IP که 
روی شــبکه انتقال قرار دارد، به سه برابر قبل افزایش 

ظرفیت داشته است.
 پس از اجــرای این پروژه،  ظرفیت شــبکه از حدود 
هفت ترابیت بــر ثانیه به حــدود ۲0 ترابیت بر ثانیه 
می رسد و فعالیت های امنیت شبکه نیز آسان تر شده 
و نقاط اتصال امن شــبکه افزایش می یابد که به این 
ترتیب مقابله با تهدیدات امنیتی جهانی نیز آســان تر 

خواهد شد.
هم چنین ظرفیت شــبکه انتقال در اردیبهشت ماه به 
بیش از ۲۲ ترابیت بر ثانیه رســید که اکنون بخشی 
از آن برای شــبکه IP مورد اســتفاده قرار می گیرد. 
عاوه بر حضــور شــبکه IP در 10۵ نقطه، در حدود 
۲۵0 نقطه از کشور نیز شبکه انتقال وجود دارد و فیبر 
شبکه زیرساخت هم بیش از ۳۵0 شهر و تعداد زیادی 
روستا را تحت پوشــش قرار داده است که با واگذاری 
فیبر تاریک در آینده نزدیک، گشــایش قابل توجهی 

ایجاد خواهد شد.
اما ظرفیت شــبکه ترانزیت بین الملل نیز در یک سال 
گذشته سه برابر رشد داشته و به بیش از سه ترابیت بر 
ثانیه رسیده که در برنامه ششم هدف توسعه ظرفیت 
ترانزیت بین الملل حــدود ۳0 ترابیت بر ثانیه تعیین 

شده است.
موقعیــت منحصربه فرد ایــران در منطقه خاورمیانه 
به عنوان پل ارتباطی شــرق و غرب و دسترســی به 
آبهای آزاد در جنوب کشــور، جایگاه ویــژه ای را در 
ســطح جهان برای ترانزیــت ارتباطات بیــن الملل 
از طریق کشــور پهناور ایران رقم زده اســت. شرکت 
ارتباطات زیرســاخت به عنوان تنهــا نهاد حاکمیتی 
زیرســاخت ارتباطــات و فناوری اطاعات کشــور و 
نماینده دولت در حوزه ارتباطــات بین الملل تاکنون 
پروژه ها و مطالعات متعددی را با هدف توســعه این 
بخش و درآمدهای حاصل از آن انجام داده اســت.به 
عنوان مثال، طرح ترانزیت ترافیک بین الملل شرکت 
ارتباطات زیرساخت بر روی شبکه فیبرنوری شرکت 
توانیر، پروژه عظیم و بلند مدتی است که امکان بهره 
برداری از شــبکه فیبر نوری بر روی شبکه انتقال برق 

کشور را فراهم می سازد.
 ظرفیت فیبرهای نوری موجود در این شــبکه پیش 
از ایــن فقط برای رفع نیازهــای ارتباطی وزرات نیرو 
مورد اســتفاده قرار می گرفت؛ با اتصال این شبکه به 
شبکه مادر مخابراتی کشور و استفاده از آن در پروژه 
ترانزیت ارتباطات، درواقع توســعه یک ظرفیت تازه 
بود که منافع متقابل همه طرفیــن را تامین می کرد.

این پروژه با هدف ترانزیت ارتباطات بین دو کشــور 
عــراق و ارمنســتان از طریق نقاط مــرزی مریوان و 
قصرشــیرین درغرب و نوردوز در شمال، در برگیرنده 
دو مسیر اصلی و پشــتیبان درمحدوده هشت استان 
کشور اســت.پروژه اوج در مردادماه 1۳۹1 در هیات 
وزیــران تصویب و مقرر شــد که شــرکت ارتباطات 
زیرســاخت، بخشــی از ترانزیت ترافیک بین المل و 
انتقال پهنای باند داخلی خود را بر روی شــبکه مازاد 
فیبرنوری شرکت توانیر اجرا کند و ظاهرا قرارداد آن 
در سال 1۳۹۳ منعقد شد.در این راستا، صادق عباسی 
شاهکوه -مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرساخت- 
معتقد است توســعه خدمات دولت الکترونیک، رشد 
استارت آپ ها و کسب وکارهای مبتنی بر وب و کاهش 
شــکاف دیجیتالی، توســعه مرزهای دانش و عدالت 
در آموزش، افزایش دسترســی عموم شــهروندان به 
اطاعات و خدمات در ســال های اخیــر که زندگی 
همه را تحت تاثیر خود قرار داده، حاصل شکل گیری 
شــبکه ملی اطاعات و توســعه اخیر شــبکه ملی 
اطاعات هم مربوط به توســعه شبکه IP ایران است.

او درباره  امنیت این شبکه نیز توضیح می دهد: در این 
شبکه با طراحی اتصال نقاط امن، پایداری و مقاومت 
بهتــری در برابر حمات و ویروس ها حاصل شــده و 
امکان ارائه سرویس در سطوح مختلف برای تضمین 
کیفیت به انواع خدمات فراهم شــده است. ما نیز هر 
آنچه اپراتورها درباره ارتباطــات و ظرفیت در داخل 

کشور به آن نیاز دارند، در اختیارشان قرار می دهیم.

فناوری

خبر

فضای مجازی

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بر اســاس گزارشی که در کمیسیون مطرح شد 
هیچ تخلفی در مذاکره با تلگرام برای مان حاصل نشد.

حجت ااسام و المسلمین سید جواد حسینی کیا در گفتگو با ایســنا گفت: در جلسه دیروز کمیسیون موضوع 
شــکایت برخی افراد از مذاکرات انجام شده با شرکت تلگرام در دستور کار بود که پس از ارائه گزارش ها و مباحث 

مطرح شده هیچ تخلفی در انجام مذاکرات برای کمیسیون محرز نشد.

نماینده مردم سنقر در مجلس با تاکید بر اینکه مذاکره با تلگرام کاری بود که نظام انجام داد، گفت: برخی شکایت 
کرده بودند که در مذاکرات انجام شده تخلفاتی اتفاق افتاد که این مسئله پس از بررسی کمیسیون رد شد.

وی متذکر شد: نشست دیروزو مباحث مطرح شده در آن به معنای رفع فیلتر تلگرام نیست.
حســینی کیا همچنین از تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شــرکت ملی مس در جلســه بعــد از ظهر دیروز 

کمیسیون صنایع و معادن خبر داد.

در مذاکره با تلگرام تخلفی نشد
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یک مقام مســئول در سازمان فضایی ایران گفت: در 
حال آماده سازی یک بسته پیشنهادی برای حمایت 
از متقاضیــان اپراتورهای ماهــواره ای مخابراتی در 
کشور هســتیم. به گزارش ســازمان فضایی ایران، 
احســان حامدرحمــت مدیــرکل طرح و توســعه 
شبکه های ماهواره ای ســازمان فضایی ایران گفت: 
این بسته حمایتی شامل متقاضیانی می شود که در 
مدت کوتاه تری شرایط مورد نظر دولت و مفاد پروانه 

اپراتورهای ماهواره ای را فراهم کنند.
وی ادامــه داد: با توجه به سیاســت هــای وزارت 
ارتباطات و فناوری اطاعات، ســازمان فضایی ایران 
به دنبال تقویت بخش خصوصــی در بهره برداری از 

اپراتورهای ماهواره ای مخابراتی است.

حامدرحمــت با اشــاره به اینکــه اپراتــور ماهواره 
مخابراتی به عنوان یک حلقه واسط در زنجیره ارزش 
فضایی قرار می گیــرد و با بهره بــرداری از ماهواره، 
نیاز شــرکت ها را از طریق سازنده ها تامین می کند، 
اضافه کرد: اپراتورهای ماهواره ای با داشــتن کنترل 
ماهواره، می توانند در قالب مدل های مختلف عمده 
فروشــی و خرده فروشی به مشــتریان و شرکت ها 

خدمات ارائه کنند.
وی با بیان اینکه در بحث اپراتور ماهواره ای با پهنای 
باند مواجهیم، خاطرنشــان کرد: پهنای باند خام به 
صورت عمده فروشی عرضه شــده و در قالب ایجاد 
ارزش افزوده ای که اپراتور ایجاد می کند، می تواند به 

صورت خرده فروشی نیز ارائه شود.

مدیرکل طرح و توسعه شبکه های ماهواره ای گفت: 
در کشورهای دنیا، بزرگترین مشتری سرویس های 
ماهواره ای دولت ها هستند، اما این به معنای حضور 
حداکثری دولت در بخش ســرمایه گذاری نیست و 
می توان گفت، حداکثر ۲۵ درصد ســرمایه گذاری و 
چرخه مالی این حوزه دولتی اســت و فعالیت دولت 
هــا در حوزه اپراتورهــای ماهواره ای بیشــتر جنبه 

حمایتی و تضمین خرید خدمات دارد.
حامدرحمت افزود: بعضی از کشورهای منطقه نظیر 
جمهوری آذربایجان با شعار تمرکز زدایی از اقتصاد 
نفــت و گاز و در جهــت حمایت از اپراتــور ماهواره 
مخابراتی خود، دولت الکترونیک این کشــور را نیز 
مبتنی بر پهنای باند ماهواره ای و استفاده از خدمات 

ماهواره مخابراتی بنا کرده اند.
وی ادامــه داد: در کشــور مــا نیــز در راســتای 
سیاســتگذاری هــای وزارت ارتباطات، ســازمان 
فضایی ایران برای اولین بار با کمک سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی، بســتری را برای بهره 
برداری بخش خصوصی از تجهیزات زمینی ماهواره 
مخابراتی، کنترل ماهواره و ایجاد بازار و ارائه خدمات 

به مشتریان فراهم کرده است.
حامدرحمت بــا بیان اینکه بر اســاس اصل ۴۴ باید 
بحث خصوصی ســازی را گســترش داده و تصدی 
گری دولت را خاصه در حوزه صنعت فضایی کاهش 
دهیم، افزود: همزمان با تدویــن پروانه اپراتورهای 
ماهــواره ای، رایزنــی خــود را با بخــش خصوصی 

آغاز کرده ایم و در این راســتا، بســیاری از شرکت 
ها در حال امکان ســنجی هســتند و در برنامه های 
راهبردی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خود، 
اهمیت ماهــواره و اپراتورهای ماهــواره ای و کاربرد 

اقتصادی آن را بررسی می کنند.
وی افــزود: بســیاری از شــرکت ها برای بررســی 
میزان ســوددهی و اهمیت اپراتورهای ماهواره ای از 
کارشناســان بخش خصوصی داخلی بهره گرفته اند 
که این امر نشان دهنده فعال شدن بخش اقتصادی 

این حوزه است.
مدیرکل طرح و توســعه شــبکه هــای ماهواره ای 
ســازمان فضایی ایران تاکید کرد: هــم اکنون مرکز 
گســترش فناوری اطاعات وزارت صنعت، تعدادی 

از شــرکت های خصوصی، ســازمان صداوسیما از 
طریق تعدادی از شــرکت های تابعه خود و شرکت 
های SAP )اپراتورهای ماهــواره ای( که بزرگترین 
بازیگران ماهواره های مخابراتی به شــمار می روند، 
در حال امکان ســنجی برای ورود به حوزه ماهواره 

های مخابراتی هستند.
وی گفت: در حال حاضــر ارزیابی متقاضیان حضور 
در عرصه بهــره وری از ماهواره هــا و منظومه های 
مخابراتی را آغاز کرده ایم و شــرکت های عاقمند 
به ورود به حــوزه اپراتورهای ماهواره های مخابراتی 
زمان زیادی برای ارائه طرح هــای خود ندارند، چرا 
که ســعی ما در این اســت تا پایان دی ماه ارزیابی 

متقاضیان واجد شرایط را به نتیجه برسانیم.

 ارائه بسته حمایتی به متقاضیان اپراتورهای ماهواره ای مخابراتی

  عضو ناظر مجلس در کارگــروه تعیین مصادیق 
مجرمانــه  نیزمی گویــد اگرچه در حــال حاضر 
موضوع فیلتر اینســتاگرام در این کارگروه مطرح 
نیســت ولی برخی تصمیم گیری هــا خارج از آن 
گرفته می شــود. رمضانعلی ســبحانی فر درباره 
زمزمه های فیلترینگ اینســتاگرام گفت: زمانی 
که یک سایت یا شــبکه اجتماعی خافی بکند، 

تخلفی داشته باشد و جرمی مرتکب 
شــود، پرونده او در کارگروه تعیین 
مصادیــق مجرمانه مورد رســیدگی 
قرار می گیرد؛ در آنجا پس از بررسی 
میــزان جرم او، اعضــای کارگروه به 

تناسب آن رأی می دهند که فیلتر شود یا مطلبش 
حذف شود. نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین 
و خوشاب در مجلس شورای اسامی با بیان اینکه 
به میزان تخلف شــبکه اجتماعی یا سایت برای 
جرم وی رأی صادر می شــود، گفــت: تاکنون در 
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانــه درباره فیلتر 

اینستاگرام صحبتی نشده است.

 جلسات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه 
تشکیل نمی شود

وی با انتقــاد از رویه برگزاری جلســات کارگروه 
تعیین مصادیق مجرمانه گفت: از ابتدای ســال تا 
کنون جلسه ای تشکیل نشده اســت. عضو ناظر 
مجلس در کارگروه تعییــن مصادیق مجرمانه در 
پاسخ به اینکه زمزمه های فیلترینگ اینستاگرام 
از کجا می آید، بــه خانه ملت گفت: 
این مباحث به صورت کلی در کشور 
مطرح می شود؛ در کارگروه تعیین 
مصادیــق مجرمانه مطرح نشــده 

است.
ســبحانی فر با بیان اینکه به لحــاظ رویه قانونی 
درباره بحث فیلتر اینســتاگرام موضوعی مطرح 
نیســت، افزود: بســیاری از موضوعات مرتبط با 
شــبکه های اجتماعی خــارج از کارگروه تصمیم 
گیری شــده اســت؛ با این حال اگر دنبال طرح 
موضوع از طریق مجاری قانونی باشــیم، باید در 

کارگروه مطرح شود.

موضوع فیلتر اینستاگرام مطرح نیست

تصمیم   ها خارج از »کار گروه« گرفته می شود!
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