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2 خبر

پنجره

سوءاستفاده تاکسی های اینترنتی
 از شرایط کرونایی

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره 
به سوءاس��تفاده تاکسی های اینترنتی از ش��رایط کشور برای 
افزایش نرخ کرایه  دریافتی، بر ضرورت نظارت بر نحوه قیمت 

گذاری تاکسی های اینترنتی تاکید کرد.
خانه ملت- داود محمدی گفت: دولت موظف است بر نحوه 
قیمت  گذاری ها در جامعه نظارت کنن��د. درخصوص قیمت 
گذاری دیدگاه های مختلفی وجود دارد اما بنده معتقدم در هر 
حوزه ای که دادوس��تد وجود دارد باید قیمت گذاری، واحدی 
توس��ط نهادهای دولتی انجام ش��ود و این وظیفه دولت برای 
ایجاد آرامش و امنیت اس��ت. وی ادامه داد: در شرایط کنونی 
ویروس کرونا در کشور شیوع دارد و از طرفی ظرفیت حمل و 
نقل عمومی مثل مترو و اتوبوس هم پاسخگوی مردم نیست و 
نمی توان موضوع فاصله گذاری فیزیکی را در این ش��رایط در 
ناوگان حمل و نقل عمومی رعایت کرد. در این وضعیت وزارت 
بهداشت پیشنهاد کرد که طرح ترافیک اجرا نشود تا مردم از 
خودروهای شخصی استفاده کنند. نماینده مردم تهران، ری، 
شمیرانات، اسالمش��هر و پردیس در مجلس شورای اسالمی، 
کاهش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی موجب افزایش 
سفرهای دورن شهری با تاکس��ی های اینترنتی شد، تصریح 
کرد: متاسفانه تاکسی های اینترنتی که در گذشته قیمت های 
مناسبی را برای س��فرهای درون ش��هری مردم تعیین کرده 
بودند، از وضعیت فعلی کشور سوءاستفاده کرده و کرایه های 
خود را به شکل قابل توجهی افزایش داده اند. عضو کمیسیون 
آموزش، تحقیقات و فن��اوری مجلس، با بی��ان اینکه نظارت 
بر نحوه قیمت گذاری تاکس��ی های اینترنتی بسیار ضروری 
اس��ت افزود: بنده معتقدم نهاده��ای نظارتی بای��د بگونه ای 
نظارت کنند که افراد به راحتی از ش��رایط خاص کشور سوء 

استفاده نکنند.

توسعه متوازن زنجیره ارزش فناوری 
فضایی برای جهش تولید

رئیس سازمان فضایی ایران از تدوین برنامه مدون و منسجم 
برای توسعه متوازن تمامی ارکان زنجیره ارزش فناوری فضایی 

در سال جهش تولید خبر داد.
مهر- مرتضی براری در اینستاگرام نوشت: توسعه متوازن 
تمام ارکان زنجیره ارزش فضایی همواره در دستور کار و جزو 
اولویت های سازمان فضایی اس��ت. وی گفت: ساختار جدید 
س��ازمان فضایی نیز مبتنی بر این زنجیره مصوب و برای تمام 

ارکان آن بخش، متولی مشخص شده است.
رئیس سازمان فضایی ایران ادامه داد: در سال جهش تولید 
و برای تحقق اهداف این ش��عار، همه این ارکان با یک برنامه 
مدون و منسجم نس��بت به توس��عه بخش و نهادسازی های 
مرتبط اق��دام خواهند کرد ک��ه گزارش آن را اطالع رس��انی 

خواهم کرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، دیروز در یک نشست خبری آنالین 
با ارایه گزارشی  از فعالیت های این شرکت در سال 1398 اعالم کرد که 
درآمدهای حسابرسی نشده 18 درصد و درآمد عملیاتی این شرکت 22 
درصد رشد کرده است. همچنین برای نخستین بار درآمد دیتای مخابرات 

از تلفن ثابت پیشی گرفته است.
فناوران- س��ید مجید صدری در این نشس��ت خبری ب��ا بیان اینکه 
نزدیک به 2.5 سال از مس��وولیت تیم مدیریتی جدید شرکت مخابرات 
ایران گذشته است، به ارایه گزارش��ی از وضعیت شرکت مخابرات ایران 

در سال 98 پرداخت.
به گفته صدری، استفاده از فناوری روز در تمامی امور توسعه  ای، توجه 
بیش��تر به خدمات و خدمات پس از فروش، توجه حداکثری به توسعه و 
تقویت نیروی انسانی، مدیریت نقدینگی و تخصیص منابع به اولویت های 
تجاری و فنی و توجه توانمندی های تولید داخل، تعدادی از سیاست های 

کلی شرکت مخابرات ایران در سال 98 بوده است.
وی در تشریح فعالیت ها در راستای سیاست ارایه خدمات بهتر گفت: به 
عنوان یک شرکت خصوصی، مهم ترین اصل برای ما رضایت مشتریان از 
عملکرد و سرویس است. یکی از تجلی های این ارایه خدمات در سرویس 
2020 است که به اعتقاد من مشکالت آن تا حد زیادی برطرف شده و در 
سال 99 سعی داریم که کل مشکالت این س��رویس را برطرف کنیم و از 

مراجعه مردم به مراکز مخابراتی تا حد زیادی بکاهیم.
به گفته صدری، سیاست مهم دیگری که در شرکت مخابرات پیگیری 

شد، استفاده از توانمندی های داخلی بوده است.
وی با بیان اینکه سال گذشته، دستاوردهای خوبی در این زمینه نصیب 
مخابرات ایران شده اس��ت، گفت: بیش از 80 درصد امکانات و تجهیزات 
مورد استفاده در شرکت مخابرات تولید داخل اس��ت و به این ترتیب به 

میزان قابل توجهی از ارزبری جلوگیری شده است.
به گفته ص��دری، در حوزه های مختلف��ی مثل باتری، م��ودم، کابل و 
فیبرنوری از تولیدات داخلی اس��تفاده ش��ده اس��ت. همچنین در حوزه 
نرم افزار نیز، تقریب��ا تمامی نرم افزارهای کلیدی مورد اس��تفاده از قبیل 
OSS، BSS،  CRMو بیلینگ بومی سازی شده است که این نرم افزارها 
ارزان تر و با کیفیت تر از نمونه های مش��ابه خارجی، در سیس��تم به کار 

گرفته شده اند.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، ایجاد یکپارچگی در کانال های فروش 

و پس از فروش را سیاست دیگر شرکت در سال 98 ذکر کرد.
وی با بیان اینکه توسعه شبکه نیز یکی از سیاست های دایمی شرکت 
مخابرات ایران اس��ت، گفت: پی��ش از این مناطقی داش��تیم که بیش از 
یک دهه توسعه امکانات نداش��تیم و در دو سال گذشته سعی کردیم که 
زیرساخت های الزم برای توسعه شبکه در این مناطق فراهم شود و امسال 

این توسعه را عملیاتی کنیم.
 رشد درآمد دیتا، افت تلفن ثابت

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران س��پس با بیان آماری از عملکرد این 

شرکت گفت: شرکت مخابرات ایران به عنوان بزرگ ترین اپراتور ارتباطی 
کشور، هم اکنون 29 میلیون خط تلفن ثابت، 5 میلیون و 700 هزار پورت 
ADSL منصوبه و بیش از 165 هزار کیلومتر فیبر در کشور نصب کرده 
است. همچنین در 51 هزار و 400 روستا ارتباط تلفن ثابت و در 15 هزار 

روستا ارتباط اینترنت را برقرار کرده است.
 VDSL و FTTH صدری با اعالم اینکه هم اکنون یک میلیون پورت
مخابرات نصب شده و آماده واگذاری اس��ت، گفت که در سال 99 شاهد 
جهش��ی در ارایه اینترنت پرس��رعت ثابت با اس��تفاده از این فناوری ها 

خواهیم بود.
مدیرعامل مخابرات ایران، همچنین با اعالم اینکه در س��ال گذش��ته، 
درآمد حسابرسی نشده این شرکت رشد 18 درصدی نشان می دهد، افزود: 
درآمد عملیاتی مخابرات ایران 22 درصد، درآمد همراه اول 72 درصد و 

درآمد پهن باند 15 درصد رشد کرده است.
به گفته صدری، در سال گذش��ته درآمدهای این شرکت از تلفن ثابت 
17 درصد کاهش یافت و نخس��تین بار، درآمد دیت��ای مخابرات از تلفن 

ثابت پیشی گرفت.
همچنین شرکت مخابرات ایران شاهد رشد 22 درصدی قیمت سهام 

و افزایش 188 درصدی ارزش بازار بوده است.
به گفته وی، در همین مدت ترافیک بین الملل این شرکت 155 درصد 
و ترافیک داخلی آن 250 درصد رش��د کرده که نشان از اعتماد مردم به 
س��رویس های اینترنت ش��رکت مخابرات دارد. همچنین مصرف روزانه 
اینترنت کاربران اینترنت پرس��رعت مخابرات نیز رشدی 110 درصدی 

داشته است.
نکته دیگر، افزایش ظرفی��ت پهنای باند این ش��رکت از 300 به 910 
گیگابایت و افزایش نسبت ترافیک داخلی از 10 به 30 درصد بوده است 
که صدری اظهار امیدواری کرد در سال جاری، درصد پهنای باند داخلی 

این شرکت باز هم افزایش پیدا کند.
ارتقای سیس��تم تلفن های همگانی و قابلیت ش��ارژ مجدد کارت های 
تلفن همگانی، پایش کیفیت و نوس��ازی ش��بکه آی پی، بهره برداری از  
پورتال جدید س��هامداران نیز از دیگر اقدامات شرکت مخابرات در سال  

98 بوده است.
FTTH و VDSL برنامه ریزی برای واگذاری 5 میلیون پورت 

س��ید مجید صدری گف��ت: مطابق با اهداف ش��بکه مل��ی اطالعات، 
ایجاد 5 میلیون پورت اینترنت با س��رعت باالی 25 مگابی��ت بر ثانیه با 
تکنولوژی های VDSL و FTTH باید در دستور کار قرار گیرد که با برآورد 

صورت گرفته نیاز به سرمایه گذاری 4.300 میلیارد تومان دارد.
وی با اش��اره به اینکه تا پایان خردادماه 550 ه��زار پورت VDSL در 
تهران و قم نصب می شود، ادامه داد: زیرساخت های الزم برای این موضوع 
فراهم ش��د و طبق قولی که به وزیر ارتباطات داده ای��م، ظرف دو ماه این 
پروژه را به مرحله اجرا رس��انده ایم و در برنامه داریم که تا پایان سال یک 

میلیون پورت VDSL آماده واگذاری شود.
وی گفت: ه��م اکنون از طریق پورتال ش��رکت مخاب��رات ایران 200 
هزار درخواست برای دریافت VDSL در تهران ثبت شده و 8 هزار خط 
VDSL نیز در قم تحویل داده شده اس��ت. پیش بینی ما این است که تا 

پایان خرداد در قم به 70 هزار مشترک برسیم.
صدری تامین برق برای کافوهای نوری و نیز صدور مجوز برای عملیات 
حفاری فیبر را از جمله مشکالت بر سر راه توسعه تکنولوژی VDSL در 
تهران عنوان کرد و گفت: در این رابطه طی مذاکراتی که وزیر ارتباطات با 
وزیر نیرو و نیز شهردار تهران داشته است، امیدواریم به زودی این مسائل 

برطرف شود.
وی گفت: در تکنولوژی ADSL متوس��ط س��رعت اینترنت حدود 8 
مگابیت بر ثانیه است که در تکنولوژی VDSL امیدواریم متوسط سرعت 

به 40 مگابیت بر ثانیه برسد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران به مشترکان تجاری پیشنهاد کرد که 
از سرویس شبکه دسترسی فیبرنوری )FTTH ( استفاده کنند که سرعت 
باالیی را در اختیارشان می گذارد و گفت: تا پیش از این هزینه سیم کشی 
فیبرنوری در یک ساختمان از حداقل 300 هزار تومان آغاز می شد اما هم 
اکنون این کابل کشی به صورت رایگان برای متقاضیان انجام می شود و 

مشترک تنها باید هزینه مودم پرداخت کند.
 بهبود ارتباط با FCPها

صدری درخص��وص روابط این ش��رکت ب��ا ارایه دهن��دگان اینترنت 
پرس��رعت ثابت نیز گفت: م��ن خودم پی��ش از این مدیرعام��ل یکی از 
شرکت های FCP بوده ام و مشکالت آنها را می دانم. هدف ما رقابت سالم 
و کمک کردن به رش��د بازار اینترنت ثابت است و سعی در حل مشکالت 

داشته ایم.
وی افزود: اخیرا محدودیت پهنای باند برای FCPها را در 4200 نقطه 

حذف کردیم که موجب افزایش 70 درصدی مصرف آنها شد.
وی توضیح داد: تا پیش از این، اگر FCPها نیاز به پهنای باند بیش��تر 
داشتند، باید نامه نگاری انجام می شد، ولی در روش جدید، به هر میزان 
که الزم  داشته باشند، پهنای باند استفاده می کنند و هزینه آن محاسبه 

می شود.
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مهر- نمایندگان مجلس ماده یک طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی را تصویب کردند.
مطابق با ماده 2 این طرح، وزارت امور خارجه موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، مقدمات الزم برای تشکیل »سفارت یا کنسولگری مجازی 
جمهوری اسالمی ایران« را فراهم و نتیجه را برای تصویب، تقدیم هیات وزیران کند. وزارت امور خارجه مکلف است اقدامات الزم در رایزنی با سایر کشورها به عمل آورد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در نشست خبری آنالین:

درآمد دیتای مخابرات، نخستین بار از تلفن ثابت پیشی گرفت

دریچه

با امضای تفاهمنامه عملیاتی شد
همکاری سازمان فاوای شهرداری و 
ایرانسل در گسترش خدمات هوشمند

 تفاهم نام��ه توس��عه همکاری های مش��ترک میان 
س��ازمان فاوای ش��هرداری تهران و ایرانسل به صورت 
آنالین در حوزه گس��ترش خدمات هوشمند به امضای 

دو طرف رسید.
فناوران- در این نشس��ت که روز 28 اردیبهشت به 
صورت کنفرانس ویدئویی برگزار شد، حامد مظاهریان، 
معاون برنامه ریزی و توس��عه شهری شهرداری، محمد 
فرجود، مدیرعامل س��ازمان، بیژن عباسی، مدیرعامل 
ایرانس��ل و جمعی از متخصصان دو مجموعه و اصحاب 

رسانه حضور داشتند.
مظاهریان در ابتدا با تاکید بر پیشرفت سریع در حوزه 
خدمات هوش��مند شهری در دوره ش��یوع کرونا گفت: 
امیدوارم که این تفاهمنامه نیز گامی اساس��ی در جهت 
تثبیت جایگاه شهرداری تهران به عنوان مرکز نوآوری 
تخصصی ش��هر هوشمند باش��د و ش��هرداری تهران با 
اجرای برنامه های خود در حوزه هوشمندی، به مرجعی 
برای سایر کالنشهرهای کشور در این مدل تبدیل شود.

فرجود هم با اش��اره به س��ابقه مثبت همکاری های 
مشترک میان ش��هرداری تهران و ایرانسل، در توضیح 
برخ��ی محورهای ای��ن تفاهمنامه افزود: ایجاد بس��تر 
تست بِد )test bed( یا مرکز آزمون برای حوزه های 
مختلفی مثل شبکه، خدمات و شهر هوشمند از مواردی 
اس��ت که در این تفاهمنامه م��ورد توافق ق��رار گرفته 
 experience( است و همچنین اکسپرینس سنتر
center(  که برای استفاده اولیه محصوالتی است که 
در آینده در اختیار شهروندان قرار می گیرد. مدیرعامل 
سازمان فاوای ش��هرداری تهران همچنین به پهنه های 
شهر هوش��مند در پایتخت و ارائه راهکارهای هوشمند 
برای خدمات رس��انی به ش��هروندان به عنوان س��ایر 
محورهای این تفاهمنامه اش��اره کرد و تعهد به اجرای 
بندهای آن را حائز اهمیت بس��یار دانست. در ادامه این 
نشست، بیژن عباسی با اش��اره به تاثیرات شیوع کرونا 
بر بستر شبکه های ICT و خدمات غیرحضوری گفت: 
مه مترین تاثیر این بیماری بر رفتار مردم و مطالبه آنها 
در حوزه سرویس های غیرحضوری است. اما این تجربه 
برای مدیریت شهری و ایرانس��ل تجربه خاصی است و 
این تفاهمنامه در جهت ظرفیت س��ازی در جهت ارائه 
خدمات هوشمند برقرار خواهد بود. او سپس این مدل 
همکاری را زمینه س��از توس��عه جدی تر سرویس های 
هوشمند در شهر تهران دانس��ت و ابراز امیدواری کرد 
استفاده از ش��بکه IOT )اینترنت اشیا( نیز در آینده ای 
نزدیک در پایتخت توسعه پیدا کند . در پایان این نشست 
مجازی، تفاهمنامه توسعه همکاری های مشترک میان 
س��ازمان فاوای ش��هرداری تهران و اپراتور ایرانسل به 

دست مدیران عامل هر دو مجموعه امضا شد.

آگهی تغییرات شرکت فن افزارهای هوشمند فراسو سهامی خاص به شماره ثبت 498733 و شناسه ملی 14006189045 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/01/19 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : محل ش�رکت 
در واح�د ثبت�ی تهران به آدرس: اس�تان تهران - منطقه 19 ، شهرس�تان تهران ، بخش مرکزی ، ش�هر تهران، محله 
امانیه ، خیابان ولیعصر ، خیابان ش�هید سرلش�گر غالمعباس سلطانی ، پالک -80 ، طبقه دوم ، واحد جنوبی کد پستی 

1967714115 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )846948(

آگهی تغییرات شرکت گروه فناوری اطالعات و ارتباطات آیریانا بوم با مسئولیت محدود به شماره ثبت 282302 و شناسه ملی 10103161522 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398/10/23 تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : ش�اپور 
رهب�ری به کدمل�ی 0439845556 و مهدی آذرصابری به کدملی 0042662117 به نمایندگی ش�رکت اس�پید ارتباط 
سامانه به شناسه ملی 10320271139و محمدهادی اسالمی به کدملی 4431887431 به نمایندگی شرکت پیشگامان 
توس�عه ارتباطات به شناس�ه ملی 10860123665 به س�مت هیات نظار برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه 

فناوران اطالعات بعنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )846951(

آگهی تغییرات شرکت سیدان نوپا یار سهامی خاص به شماره ثبت 462768 و شناسه ملی 14004513173 

به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1399/01/01تصمیمات ذیل اتخاذ ش�د : در اجرای ماده 141 
الیحه اصالحی قانون تجارت س�رمایه ش�رکت از مبلغ 10001000000ریال به مبلغ 1700000000ریال منقسم به 1000 سهم 
1700000ریالی بی نام کاهش یافت و ماده مربوطه در اساس�نامه اصالح گردید. محل ش�رکت به آدرس تهران، خیابان 
ولیعص�ر، خیابان س�ی و چهارم، پ�الک چهار، طبقه همکف، کد پس�تی: 1516713911 تغییر یاف�ت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )851112(

عضو کمیس��یون عمران مجلس گفت: خوشبختانه با 
ورود دس��تگاه قضا و ممانعت از درج قیمت در آگهی های 
خرید و فروش، بازار مسکن و خودرو در چند روز اخیر به 
سمت ثبات و آرامش حرکت کرده و میزان چشمگیری از 

تالطمات فروکش کرده است.
خانه ملت- مجید کیان پور عضو کمیس��یون عمران 
مجلس، با تقدیر از ورود دس��تگاه قضا به پرونده فعالیت 
سایت های خرید و فروش اینترنتی، گفت: متأسفانه این 
سایت ها در چند ماه اخیر به عاملی برای تشدید و تالطم 
در بازارهای اقتصادی به ویژه بازار مسکن و خودرو تبدیل 
شده بودند و این مساله موجب افزایش قیمت ها شده بود.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس ش��ورای اس��الم 
ی ادامه داد: بحث نق��ش س��ایت های اینترنتی در تنش 
بازارهای اقتصادی در چند س��ال اخیر مطرح ش��د، این 

مسئله موجب شد که دستگاه قضا س��ال گذشته به این 
مسئله ورود کند، در نهایت سایت های اینترنتی مکلف به 
عدم درج قیمت در آگهی های خرید و فروش شدند، پس 
از این اقدام بازارهایی همچون مس��کن و خودرو به ثبات 

و آرامش رسید.
وی ادامه داد: اما متأس��فانه پس از مدتی س��ایت های 
اینترنتی بار دیگر اقدام به درج قیمت در آگهی ها کردند، 
این مس��ئله موجب ش��د که قیمت ها در بازارهای هدف 
افزایش یابد که خوشبختانه بار دیگر دستگاه قضا به این 

مسئله ورود کرده است.
کیان پور گفت: آنچه که واضح و مبرهن اس��ت، نقش و 
فعالیت دالالن در سایت های اینترنتی است، متأسفانه به 
دلیل نبود نظارت و عدم ساختار درست، این سایت ها به 
مرکزی برای فعالیت دالالن تبدیل شده اند، این افراد به 

صورت گروهی و سازمان یافته اقدام به درج قیمت باالتر 
از نرخ بازار کرده و این مسئله زمینه ساز افزایش قیمت ها 

می شود.
وی گفت: ع��دم ثبت و اح��راز هویت کارب��ران یکی از 
مش��کالت س��ایت های اینترنت��ی اس��ت، در ش��رایط 
کنونی مش��خص نیس��ت که چ��ه اف��راد ی��ا گروه هایی 
اق��دام ب��ه درج آگه��ی خری��د و ف��روش می کنن��د 
 و این مس��ئله فض��ا را ب��رای مدیریت این حوزه س��خت 

کرده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: خوشبختانه 
با ورود دستگاه قضا و ممانعت از درج قیمت در آگهی های 
خرید و ف��روش، ب��ازار در چند روز اخیر به س��مت ثبات 
و آرامش حرکت کرده و میزان چش��مگیری از تالطمات 

فروکش کرده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس مدعی شد:

ثبات تدریجی بازار مسکن و خودرو با حذف قیمت از سایت های اینترنتی

مجید صدری: 80 درصد تجهیزات مورد استفاده در مخابرات، تولید داخل است

طرح جهش تجارت فناوری که ب��ا هدف ایجاد تحرک 
بیشتر در حوزه تبادل و س��رمایه گذاری بر روی فناوری 
تدوین شد، با جلب مشارکت 50 کارگزار آموزش دیده در 

کشور، آغاز به کار کرد.
معاونت علمی  و فناوری ریاس�ت جمهوری- این 
طرح که به ابتکار ش��بکه فن بازار معاون��ت علمی تبیین 
شده است، هدف اصلی خود را افزایش مبادالت فناورانه 
در سراسر کشور می داند. افزایش مبادله در حوزه فناوری 
می تواند ب��ه افزایش تولی��د محصوالت  دان��ش بنیان و 

فناورانه بیانجامد. این طرح با توجه به شبکه فن بازارهای 
استانی ایجاد شده در سراسر کشور آغاز به کار کرده است. 
50 کارگزار فع��ال در حوزه تجارت فن��اوری با این طرح 
همکاری می کنند. محمد صالح خالقی دبیر شبکه فن بازار 
معاونت علمی در اینباره اظهار کرد:  موارد مختلفی در این 
طرح پیش بینی شده است که  توسعه سرمایه گذاری بر 
روی اس��تارتاپ ها و اختراعات و طرح های فناورانه از این 
جمله اس��ت. وی همچنین با با اشاره به اهمیت بازار یابی 
محصوالت دانش بنیان و فناورانه گفت: بازاریابی داخلی و 

بین المللی نیز بخشی از راهبردهای طرح جهش  تحارت 
فناوری را شامل می ش��ود. خالقی با اشاره به اهمیت رفع 
نیازهای صنایع بزرگ، بیان داش��ت : سعی شده است تا 
برای این نیازها، پاس��خ های فناورانه جستجو شود.  این 
طرح در سراسر کشور اجرا می ش��ود وعرضه کنندگان و 
متقاضیان اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور با مراجعه 
به یکی از دفات��ر فن بازارهای منطقه ای ی��ا تخصصی و یا 
مراجعه مستقیم به کارگزاران تجارت فناوری می توانند از 

این خدمت بهره مند شوند.

طرح جهش تجارت فناوری با مشارکت ۵0 کارگزار آغاز شد
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