
سومین نوآوردگاه »مرکز نوآوری 
ایرانسل« برگزار شد 

در سومین سال فعالیت مرکز نوآوری ایرانسل، 
ســومین نوآوردگاه این مرکز، با حضــور ۱۰ تیم 

استارتاپی برگزار شد. 
 Startup( به گزارش  ایلنــا، این نــوآوردگاه
Weekend(، از اول تا پنجم تیرماه ۱۴۰۰، توسط 
مجموعۀ »ایرانســل لبز )Irancell Labs(« در 
»شتاب دهندۀ کهکشان« مرکز نوآوری ایرانسل، 
واقع در »ایســتگاه نوآوری شــریف«، به صورت 
نیمه حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشــتی 
و فاصله گــذاری اجتماعی برگزار شــد و ۱۰ تیم 
اســتارتاپِی شــرکت کننده که پس از ثبت نام، در 
ارزیابی اولیه پذیرفته شــده بودنــد، در آن حضور 
داشــتند. در این نوآوردگاه گروه های استارتاپی 
شــرکت کننده، در زمینۀ خدمات سبک زندگی 
دیجیتال، ســامت دیجیتــال، خدمات مبتنی 
بر موقعیــت، رایانش ابری، بازاریابــی دیجیتال و 
ویدیوی درخواســتی )VoD(، شرکت داشتند 
و پس از برگزاری کارگاه هــای مختلف به صورت 
آنایــن، در روز پایانی نوآوردگاه، ایــدۀ خود را در 
حضور داوران ارائه کردند. تیم های برتر این رویداد، 
تابستان امسال، در دومین دورۀ پیش شتاب دهی 
و شتاب دهِی شــتاب دهندۀ کهکشــان، حضور 
خواهند یافت. نخســتین دورۀ پیش شتاب دهی 
شتاب دهندۀ کهکشان ایرانسل لبز، طی سه ماه، با 
حضور هشت تیم استارتاپی برگزیدۀ نوآوردگاه اول و 
دوم مرکز نوآوری ایرانسل و با تمرکز بر »آموزش های 
کاربــردی«، »ارزش آفرینــی« و »رویکــرد لین 
استارتاپ« برگزار شد و اردیبهشت ماه امسال، پایان 
یافت. نخستین نوآوردگاه مرکز نوآوری ایرانسل، 
از ۱۶ تــا ۱۸ آبان ماه ۱۳۹۹، بــا حضور دکتر بیژن 
عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل و با شرکت ۱۰ تیم 
استارتاپی برگزار شده بود. دومین نوآوردگاه مرکز 
نوآوری ایرانسل نیز از ۲۰ تا ۲۲ آذرماه ۱۳۹۹، توسط 
مجموعۀ »ایرانســل لبز )Irancell Labs(« در 
»شتاب دهندۀ کهکشان« مرکز نوآوری ایرانسل، 
واقع در »ایستگاه نوآوری شــریف«، برگزار شده و 
۱۲ تیم استارتاپِی شرکت کننده که پس از ثبت نام، 
در ارزیابی اولیه پذیرفته شده بودند، در آن حضور 
داشتند. مرکز نوآوری ایرانسل، در قالب مجموعۀ 
»ایرانســل لبــز )Irancell Labs(« و با هدف 
فرصت آفرینی در زمینۀ فناوری های برتر، به منظور 
خلق ارزش، رفاه انســان ها و توسعۀ سبک زندگی 
دیجیتال تشکیل شده اســت. مجموعۀ ایرانسل 
لبز، از سال ۱۳۹۸، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل، 
اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با جامعۀ 
دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپ ها و 
شرکت های فناور و با مأموریت انجام فعالیت های 

تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاری سازی در زمینۀ 
شبکۀ ارتباطات و فناوری اطاعات و کسب وکارهای 
پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشــی داخل 
و خارج از کشور، اعم از دانشــگاه ها، شرکت های 
دانش بنیان، استارتاپ ها و شــرکت های فناور، با 
هدف تأمین نیازمندی های بازار ICT تأســیس 
شده است. چشم انداز این مجموعه، پیشگام بودن 
در توسعۀ منابع انسانی و زیرساخت های تحقیقاتی 
اقتصاد دانش بنیان در حــوزۀ ارتباطات و فناوری 
اطاعات و دستیابی به جایگاه برترین شرکت ملی 
در زمینۀ خلق محصوالت و خدمات این حوزه است و 
»بخش تحقیق و توسعه«، »مرکز نوآوری ایرانسل« 
و »آکادمی ایرانسل«، از جمله بخش های اصلی آن 
هستند. ایرانسل، نخستین ارائه دهندۀ 5G در ایران، 
با راه اندازی مرکز نوآوری، در پی حرکت در مسیر 
گســترش خدمات متنوع و توسعۀ سبک زندگی 
دیجیتال و خلق آینده ای همگام با تحوالت دنیای 
دیجیتال است تا با بهره گیری از فناوری های برتر 
در حوزه های مختلف، خلــق ارزش کند. تیم های 
استارتاپی می توانند برای دریافت اطاعات بیشتر 
و مطالعۀ زمینه های مورد حمایت، به بخش »مرکز 
نوآوری ایرانسل« در وب سایت ایرانسل لبز به نشانی 

labs.irancell.ir مراجعه کنند
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ایرانسل، رگوالتوری و قوۀ قضائیه، با امضای 
یک تفاهم نامــه، برای آگاهی بخشــی دربارۀ 

پیشگیری از وقوع جرایم، همکاری می کنند. 
به گــزارش ایلنا، این تفاهم نامــه در قالب 

»پویش ملی ارتقــای آگاهی هــای حقوقی 
جامعه« و به منظور ایجاد و گسترش همفکری، 
همــکاری و تعامل در خصــوص موضوع های 
مربوط به پیشــگیری از وقوع جرایم در حوزه 
ارتباطات، بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از 
وقوع جرم قوه قضائیه و سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی )رگوالتوری( و اپراتورهای 

همراه، امضا شد.
مراسم امضای این تفاهم نامه، صبح شنبه 
۱۲ تیرمــاه ۱۴۰۰، در ســالن همایش های 
عمارت کاه فرنگی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطاعات، با حضور مهندس محمدجواد آذری 
جهرمی وزیر ارتباطات و فنــاوری اطاعات، 
مهندس حسین فاح جوشــقانی معاون وزیر 
و رئیس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی )رگوالتــوری(، دکتــر علی غامی 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوۀ 

قضائیه، دکتر بیژن عباســی آرند مدیرعامل 
ایرانســل و مهندس یاسر رضاخواه مدیرعامل 
رایتل برگزار شــد. با امضای ایــن تفاهم نامه، 
طرفین توافق کردند تا برای افزایش همکاری ها 
در زمینــۀ ارتقای ســطح فرهنــگ و آگاهی 
عمومی در استفاده از ابزارهای بهره برداری از 
خدمات ارتباطی و ظرفیت های فضای مجازی، 
پیش بینی، طراحی و اجرای اقدامات مشترک 
به منظور افزایش آگاهی حقوقی شــهروندان 
با رویکرد پیشــگیری از وقوع جــرم و کاهش 
آســیب های اجتماعی و نیز ایجاد بسترهای 
الزم حمایتی قضایی بــرای رفع موانع قضایی 
ایجاد پوشش ارتباطی و یا خلل در استمرار ارایۀ 
خدمات عمومی زمینه ســاز ارتــکاب جرایم، 

تاش خود را مضاعف کنند.
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعات در 
این مراســم، با اشــاره به لزوم کاهش ساالنه 

۳۰ درصــدِی وقوع جرایم آناین، بر اســاس 
سند شــبکۀ ملی اطاعات، از مجموعۀ وزارت 
ارتباطــات و اپراتورها برای ایجــاد زمینۀ این 

همکاری تشکر کرد.
آذری جهرمی ابراز امیــدواری کرد نتیجۀ 
این همکاری، آرامش بیشتر برای مردم و کمک 
به توسعۀ بیشتر در حوزۀ فضای مجازی باشد 

که از مطالبات مهم مردم است.
معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقوع 
جرم قوۀ قضائیه نیز در این مراســم، با اشــاره 
به آمــار قابــل توجه وقــوع جرایم ناشــی از 
کمبود آگاهی هــای حقوقــی، از جمله انواع 
کاهبرداری ها، ارتقای آگاهی حقوقی مردم به 
صورت عمومی و نیز در حوزۀ جرایم خاص، از 
طریق کانال های اطاع رسانی اپراتورها مانند 
ارســال پیامک را از جملــه مهمترین عوامل 

کاهش وقوع جرایم مذکور، عنوان کرد.

صبح دیروز در عمارت کاله فرنگی وزارت ارتباطات امضا شد؛

تفاهم نامۀ ایرانسل، رگوالتوری و قوۀ قضائیه برای آگاهی بخشی دربارۀ جرایم 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

خبر

امکان خرید آناین سیم کارت ایرانسل 
از طریق اپلیکیشن های بانکی فراهم شد. 

به گزارش ایلنا از روابط عمومی ایرانسل، 
با این امکان، خرید سیم کارت های ایرانسل، 
عاوه بر روش های متنوع موجود، از طریق 
اپلیکیشــن های بانکی نیز امکان پذیر شده 

اســت. متقاضیان خرید ســیم کارت های 
ایرانســل، می تواننــد بــا مراجعــه بــه  
اپلیکیشن های پرداخت بانکی، شماره های 
موجود در کانال فروش را مشــاهده کرده و 
شــمارۀ دلخواه خود را انتخاب کنند. پس 
از تکمیــل فرم های الزم و ثبــت اطاعات 

به صورت آناین، فرایند خرید ســیم کارت 
نهایی شده و سیم کارت، به نشانی مشترک 

ارسال می شود.
در فاز نخست راه اندازی این طرح، خرید 
آناین ســیم کارت های ایرانسل از طریق 
برنامۀ »ایوا«، متعلق به شــرکت پرداخت 

الکترونیک سداد بانک ملی ایران و نیز برنامۀ 
») هف هشتاد )۷۸۰« امکان پذیر است.

عــاوه بــر امــکان فــوق، خریــد 
ســیم کارت های ایرانســل از روش هــای 
متنوعی مانند فروشــگاه آناین ایرانسل، 
اپلیکیشن ایرانســل من و نیز فروشگاه ها و 
مراکز ارتباط با ایرانســل در سراسر ایران، 

میسر است.

خرید آنالین سیم کارت ایرانسل با اپلیکیشن های بانکی امکان پذیر شد 

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران و شهرداری 
شیراز، در راستای توســعۀ خدمات شهر هوشمند، تفاهم نامۀ 
همکاری با موضوع توسعۀ شبکۀ فیبرنوری در این شهر و ایجاد 
فازهای جدید، امضا کردند.  به گزارش ایلنا،ایرانســل تاکنون، 
۱۸۰ کیلومتر فیبر نوری را در شهر شیراز ایجاد کرده و با امضای 
این تفاهم نامه، فازهای بعدی این پروژه پیگیری می شود. مراسم 
امضای این تفاهم نامه، ظهر چهارشنبه ۹ تیر ماه ۱۴۰۰، با حضور 
مهندس حیدر اسکندرپور شهردار شیراز، دکتر بیژن عباسی آرند 
مدیرعامل ایرانسل و جمعی از مدیران شهرداری شیراز و ایرانسل، 

در محل شهرداری شیراز برگزار شد.

بر اساس این تفاهم  نامه، ایرانسل در طراحی، اجرا، بهره برداری 
و تحویل بستر شبکۀ فیبرنوری در ســطح شهر شیراز به طول 

تقریبی ۸۰ کیلومتر مسیر مشترک، مشارکت می کند.
مدیرعامل ایرانسل در این مراســم، با تأکید بر لزوم تسریع 
در ایجاد و توسعۀ زیرساخت های ارتباطی برای عرضۀ خدمات 
شهر هوشمند بر بستر فناوری های نوین تلفن همراه و اینترنت 
اشیا، از جمله 5G، گفت: تا چشم به هم بزنیم، نسل پنجم فراگیر 
می شود و باید شرایط و زیرساخت های الزم را از قبل فراهم کرد. 
پنجمین سایت 5G ایران و ایرانسل، سوم اسفند ماه ۱۳۹۹، با 
حضور معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 

رادیویی )رگوالتوری( و استاندار فارس، در محوطه باز شهرداری 
شیراز افتتاح شده و در اختیار مردم این شهر قرار گرفت. شیراز 
پس از تهران، دومین شهر ایران بود که توسط ایرانسل، نخستین 
ارائه دهندۀ  5G در ایران، صاحب فناوری نسل پنج تلفن همراه 
شد. عباســی آرند با تأکید بر لزوم بهره برداری هر چه بیشتر از 
ظرفیت  های اقتصــاد دیجیتال افزود: یکی از مســائل مهم در 
این زمینه، توسعۀ دسترسی به شبکۀ ارتباطی، با فراهم کردن 
زیرساخت هایی مانند فیبر نوری و دکل است. در شیراز با توجه 
به ظرفیت فیبری که تاکنون توسط ایرانسل ایجاد شده است، 
می توانیم به عنوان پایلوت شــهر هوشمند کشور، با شهرداری 

همکاری کنیم. همچنین ظهر دیروز، در دیدار مدیرعامل ایرانسل 
با منتخبان جدید شورای شهر شــیراز، ظرفیت های موجود 

همکاری برای ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی، بررسی شد.

تفاهم ایرانسل و شهرداری شیراز برای توسعۀ خدمات شهر هوشمند 
خبر
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برنامه های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری، بیش 
از ۳۳ میلیون دقیقه از لنز ایرانسل تماشا شد.  به گزارش ایلنا، 
همزمان با آغاز برنامه های تبلیغاتی کاندیداهای سیزدهمین 
دورۀ ریاست جمهوری، از ۷ تا ۲۶ خردادماه سال جاری، »لنز«، 
اپلیکیشن تلویزیون اینترنتی ایرانســل، اولین و بزرگترین 
اپراتور دیجیتال ایران، هفت شبکۀ اختصاصی ۲۴ ساعته برای 
هفت کاندیدای این انتخابات و نیز شبکۀ ویژه ریاست جمهوری 
را فعال کرد. در این دوره، چهار مناظرۀ اختصاصی و پوشش 
۱۰۰درصدی سه مناظره سراسری کاندیداها که از طریق صدا 
و سیمای جمهوری اسامی ایران تهیه و تدارک دیده شده بود، 
پخش شد. در کنار پخش مناظره های یاد شده بیش از ۲هزار 
محتوای تولیدی نیز از طریق لنز، برای مخاطبان نمایش داده 
شد. لنز، همچنین با همکاری خبرگزاری فارس، برنامه های 
انتخاباتی این خبرگزاری را نیز در اختیار مخاطبان خود قرار 
داد. برنامه های پخش شده از لنز، مجموعاً بیش از ۳۳ میلیون 
دقیقه توسط کاربران این تلویزیون اینترنتی مشاهده شدند و 
برای اطاع رسانی این برنامه ها، به مشترکان ایرانسل پیامک 

و به مشترکان لنز نوتیفیکیشن ارسال شد.
در بازۀ زمانی یاد شده، شبکۀ اختصاصی آیت اهلل رئیسی، 
رئیس جمهور منتخب با بیشــترین میزان اقبال از ســوی 
مخاطبان، ۲میلیون و ۸هزار و ۸۱۳ دقیقه بازدید داشــت. 

شبکۀ اختصاصی کاندیداهای دیگر به ترتیب آقایان جلیلی 
یک میلیون و ۸۴۹هزار و ۲۴۷ دقیقه، رضایی یک میلیون و 
۷۴۸هزار و ۷۲۸ دقیقه، همتی ۷۰۴هزار و ۶۰۳ دقیقه، زاکانی 
۴۹۴هزار و ۸۱۹ دقیقه، قاضی زاده  هاشمی ۴۱۱هزار و ۴۱۴ 

دقیقه و مهرعلیزاده ۳5۶هزار و ۴۸۲ دقیقه بازدید داشتند.
محتواهای پخش شــده از کانال »ویژه برنامۀ انتخابات 
ریاســت جمهوری« نیز، ۶ میلیون و 5۱ هزار و ۶۱۹ دقیقه 
و شــبکۀ انتخاباتی »آرا«، ۳ میلیون و ۷۳ هزار و 5۰۸ دقیقه 
مشاهده شده اند. مناظره های اختصاصی لنز مانند مناظرۀ 
مهدی مطهرنیا با ابوالفضــل ظهره وند، محمــد نمازی با 
سیدمحمد حسینی، عباس سلیمی نمین با علی تاجرنیا و 
محمد عطریانفر با ناصر ایمانی برگزار شد که به طور میانگین 

هرکدام بیش از نیم میلیون دقیقه دیده شده اند.
عاوه بر این، هر یک از سه مناظرۀ اصلِی سیزدهمین دورۀ 
کاندیداهای ریاست جمهوری که توسط صدا و سیما تهیه و 
پخش شد نیز، بیش از ۳ میلیون دقیقه، مورد توجه مخاطبان 
این تلویزیون اینترنتی قرار گرفته اند. همچنین، برنامه های 
انتخاباتی تولید شده توسط شبکه های مختلف صدا و سیمای 
جمهوری اســامی ایران که به طور مســتقیم از لنز پخش 

شده اند، 5 میلیون و ۷۱ هزار و ۷۴۴ دقیقه مشاهده شده اند.
در فاصله زمانی ۷ تا ۲۶ خردادماه، نزدیک به یک میلیون 
کاربر یکتا از لنز برای تماشا و پیگیری برنامه های انتخاباتی 

کاندیداها استفاده کردند.
لنز، یک تلویزیون اینترنتی اســت که توسط ایرانسل، 
نخستین ارائه دهندۀ 5G در ایران، عرضه شده و جدیدترین 
فیلم ها و ســریال های ایرانی و خارجــی، برنامه های زندۀ 
تلویزیونی، پخش مســتقیم برنامه های ورزشی، پادکست، 
کتاب های صوتی و آلبوم های جدید موســیقی را در اختیار 

مخاطبان خود می گذارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات، از ایرانســل برای اجرای 
پروژه های ارتباطی در استان فارس، تشکر کرد. به گزارش ایلنا، 
محمدجواد آذری جهرمی، هفتم تیر ماه ۱۴۰۰، در آیین افتتاح 
پروژه های ارتباطی استان فارس، در محل استانداری این استان، 
گفت: ایرانسل در پوشش روستایی استان فارس، تاش زیادی 
کرد. از ایرانسل تقدیر و تشــکر می کنم به خاطر کارهای بسیار 
بزرگی که انجام شد. وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات همچنین 
تصریح کرد: همان طور که 5G در شیراز توسط ایرانسل راه افتاد، 
سایر پروژه ها و خدمات ارتباطی نوین نیز باید در شیراز راه اندازی 
شود. آذری جهرمی همچنین از افتتاح سایت نسل پنجم ایرانسل 
در حرم حضرت احمدبن موســی )ع( در شــیراز، در آینده ای 
نزدیک خبر داد. پنجمین ســایت 5G ایران و ایرانســل، سوم 
اسفند ماه ۱۳۹۹، با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی )رگوالتوری( و استاندار فارس، در 
محوطه باز شهرداری شیراز افتتاح شــده و در اختیار مردم این 
شهر قرار گرفت. شیراز پس از تهران، دومین شهر ایران بود که 
توسط ایرانســل، صاحب فناوری نسل پنج تلفن همراه شد. در 
این مراسم که مهندس عنایت اهلل رحیمی، استاندار فارس، دکتر 
سید ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری و مهندس مهرداد 
ترابیان مجری توسعۀ ارتباطات روســتایی وزارت ارتباطات و 
فناوری اطاعات و مهندس مهرداد سهرابی مدیرکل ارتباطات 

و فناوری اطاعات استان فارس و نیز شماری از مدیران و فعاالن 
ارتباطی اســتان به صورت حضوری و آناین حضور داشتند، 
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات، طی ارتباط تصویری آناین 
با نمایندۀ ایرانسل مستقر در روستای »کره داشی« شهرستان 
فیروزآباد استان فارس، سایت ارتباطی این روستا را به نمایندگی 
از سایر سایت های ارتباطی روستایی ایرانسل در استان فارس، 

افتتاح کرد.
افتتاح سایت روستایی شيراز آذری جهرمی وزیر 

ارتباطات | ایرانسل
در این ارتباط آنایــن، با حضور مهندس حســین آرگیو 
فرماندار فیروزآباد و مدیران منطقه ای ایرانسل، وزیر ارتباطات 
و فناوری اطاعات پس از استماع گزارشی از دستاوردها و روند 
توسعۀ ارتباطات روستایی و محرومیت زدایی ارتباطی در منطقه، 
سایت ارتباطی روستای »کره داشــی« را به نمایندگی از سایر 
سایت های ارتباطی روستایی ایرانسل در استان فارس افتتاح 
 ۳G( کرد و این روستاها، تحت پوشش اینترنت پرسرعت همراه
و ۴G( ایرانسل قرار گرفتند. در این آیین، در مجموع ۱۸ سایت 
جدید روستایی ایرانسل که پوشش ارتباطی ۳۹ روستا را تأمین 
می کنند، افتتاح شدند. از این سایت ها، ۶ سایت از محل اعتبارات 
ایرانسل و ۱۲ ســایت نیز از محل سهم پروژه »خدمات عمومی 
 )USO )Universal Services Obligation اجباری« یا
از درآمد اپراتورها، توسط ایرانسل اجرا شد و به بهره برداری رسید. 
همچنین ۴۴ سایت شهری و ۴۴ سایت جاده ای ایرانسل نیز در این 
مراسم توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات، افتتاح شدند. در 
آخرین گزارش رسمی وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات از پوشش 
اینترنت پرسرعت روستایی، با عنوان »طرح توسعۀ زیرساخت 
خدمات الکترونیکی روستایی«، ایرانســل نزدیک به سه برابر 
)۲.۹۲ برابر( بیشتر از اپراتورهای دیگر تلفن همراه، دارای پوشش 

شبکۀ اینترنت پرسرعت همراه )۳G و ۴G( روستایی است.

تشکر وزیر ارتباطات از ایرانسل برای اجرای پروژه های ارتباطی 
در استان فارس

 تماشای ۳۳ میلیون دقیقه برنامه های کاندیداهای 
ریاست جمهوری از لنز 

خبرخبر


