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ــخیص مصلحت نظام گفت: دولت با اجرای دولت الکترونیک  یک عضو مجمع تش
جلوی فساد در اقتصاد همچون امضاهای طالیی را بگیرد؛ دولت می تواند از طریق 

سهیم کردن مردم در سود نفت نقدینگی های سرگردان را جذب کند.
غالمرضا مصباحی مقدم در نشست تخصصی »جمهوری اسالمی ایران – سرمایه ها 
و چالش ها« که به همت پژوهشکده تحقیقات راهبردی برگزار شد، اظهار کرد: در 
زمان جنگ ما با یک کشور انقالب کرده روبه رو بودیم که دشمن به میدان آمده بود 
در حالی که در زمان انقالب ارتش ما از هم پاشیده بود و سپاه هنوز قوام نیافته بود 
اما جوانان ما به میدان آمدند و هیچ مشکلی برای کشور به وجود نیامد. در این دفاع 
مقدس جوانانی پای کار آمدند که بی نظیر بودند امروز هم جوانان ما پیشرفت هایی 

داشتند که باید از سرمایه های آن ها استفاده شود.
ــرمایه های جمهوری اسالمی ایران توضیح داد: به جز جوانان که  وی درخصوص س
ــرمایه های عظیم این کشور هستند، منابع طبیعی ما از جمله دیگر سرمایه های  س
ــرد ایران بدون  ــاس تحقیقی که ادعا می ک ــاب می آیند. بر اس ــور به حس این کش
تکنولوژی های پیشرفته می تواند 300 میلیون جمعیت را غذا بدهد، از کارشناسان 
ــت است اما فقط با مدیریت  ــوال کردند. آن ها گفتند بله درس امر این موضوع را س

صحیح امکان پذیر است.
ــزود: اکنون روزانه 8 میلیون  ــخیص مصلحت نظام در ادامه اف این عضو مجمع تش
ــکه نفت و گاز تولید می کنیم. از لحاظ ذخایر ایران با نفت و گازش در جایگاه  بش
اول قرار دارد که 70 درصد انرژی تولید شده را پاالیش می کنیم و به مصرف داخلی 
می رسانیم. اما با قانون بهینه سازی مصرف انرژی که سال 85 تصویب شد می توانیم 

ساالنه 100 میلیون دالر درآمد به دست بیاوریم.
ــگری است.  مصباحی مقدم اظهار کرد: یکی دیگر از ظرفیت های ما ظرفیت گردش
ــور و از نظر گردشگری دینی و پزشکی هم  ــتانی جزو 10 کش ایران از نظر آثار باس

در جایگاه ویژه ای قرار دارد.
ــرگردان در بازار  ــاره به افزایش رقم نقدینگی س ــابق مجلس با اش این نماینده س
ــتفاده از نقدینگی های سرگردان می تواند یک  ــان کرد: اس اقتصادی ایران خاطرنش
ــمی  ــاب بیاید. من 2 تا 3 بار از مرحوم هاش ــش عظیمی در اقتصاد ما به حس جه
رفسنجانی شنیدم که به رییس جمهور گفتند شما 20 درصد نقدینگی را به سمت 

تولید هدایت کنید من تجربه اش را دارم شرایط تغییر خواهد کرد.
ــال گذشته صورت گرفته  وی با بیان اینکه حدود 37 میلیون دالر خروج ارز در س
ــت دارای رتبه دوم مصرف کننده  ــت گفت: ایران در منطقه ما که 8 کشور اس اس
ــت. ذخایر طال هم جزو سرمایه های راکد به حساب می آید که باید از آن ها  طال اس
بهره گرفت.وی در ادامه این سخنرانی در تبیین چالش های جمهوری اسالمی ایران 
گفت: رکود تورمی، بی ثباتی در نرخ ارز و سکه، کاهش امید به آینده و تحریم های 
آمریکا از جمله چالش های ماست. اگر مشکالت را ریشه یابی کنیم می توانیم با دو 

نگاه کوتاه مدت و بلند مدت آن ها را برطرف کنیم.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس به ریشه یابی دلیل افزایش بی رویه 
نرخ ارز و طال پرداخت و گفت: شهریور سال گذشته بانک مرکزی بر اساس دالیلی 

ــود 20 درصد به باالی بانک ها را به 15 درصد کاهش داد. بازار  ــت بود، س که درس
متوجه شد که دولت در این شرایط توانایی پرداخت ارزهای روزانه را ندارد. دی ماه 
ــال دولت تصمیم گرفت بر اساس گفته رییس جمهور از پول مردم برای  همان س
ــات پولی و مالی و اعتباری از بانک مرکزی استقراض  خسارت مالباختگان موسس
کند. 10 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض شد. بنا بر این دو مورد، 10 
ــت سپرده گذاران افتاد و  ــد که به دس هزار میلیارد تومان پول پرقدرت وارد بازار ش

آنان هم تصمیم گرفتند ارز و طال بخرند.
وی ادامه داد: این موضوعات با تحریم های آمریکا برای خروج از برجام و بازگرداندن 
ــت به دست هم داد تا یک نوع  ــده بود. مجموعه این عوامل دس تحریم ها همراه ش

اشتهای کاذب برای دالالن ایجاد شود که به تبعش سکه و ارز هم باال رفت.
مصباحی مقدم در ادامه تحلیل هایش از شرایط فعلی بازار یادآور شد که مشکالت 

اقتصادی ایران ریشه در نفتی بودن بودجه عمومی دارد.
ــورهایی مثل افغانستان و عراق دستخوش تغییر  ــپس گفت: اینکه پول کش وی س
ــد  ــزی آن ها بر ایجاد توازن میان رش ــت، دلیلش در توانایی بانک مرک ــده اس نش

نقدینگی و رشد تولید بوده است.
ــوال که آیا شرایط فعلی  ــخیص مصلحت نظام با طرح این س این عضو مجمع تش
ــناخته شده  اقتصاد ایران راه برون رفت دارد یا خیر گفت: بیماری اقتصاد ایران ش
ــت و راه حلش هم مشخص است. باید جلوی نقدینگی را گرفت. من خبر دارم  اس
که آن 10هزار میلیارد استقراض از بانک مرکزی به 33 هزار میلیارد رسیده است. 
این سیالب نقدینگی مثل سیالب آب است. اگر جلوی این سیالب  را سد بگذارند 
ــیالب همه چیز را خراب می کند.  می توانند از انرژی آن بهره گرفت وگرنه مانند س
پیش از این هم کارشناسان می گفتند که حجم نقدینگی سرگردان در بازار نگران 

کننده است. دیدیم که درست گفتند.
ــود گفت: امام  ــت و باید اصالح ش ــیوه بانکداری ما معیوب اس وی با بیان اینکه ش
ــود  ــود نکند بلکه تولیدات به س خمینی )ره( فرموده بودند کاری کنید که پول س

برسند. این حرف را باید با طال نوشت.
ــابق مجلس سپس افزود: جناب آقای جهانگیری نکته ای گفتند که  این نماینده س
ــت را از طریق بورس به مردم  ــد. گفتند حاضریم نف ــی آن را می گرفتن ای کاش پ
بفروشیم. همین کار یک راه حل است. نمی گوییم یک دفعه این کار را بکنند بلکه 
ــت 5 میلیارد دالر کمک به  ــته آهسته می شود انجامش داد. توتال می خواس آهس

ایران بیاورد که این مقدار را می شود از دست مردم گرفت و آن ها را شریک کرد.
ــاد بویژه  ــن گفت: تامین منابع مالی بنگاه های زودبازده و مبارزه با فس وی همچنی
در سازمان های مالیاتی و گمرک، جمع شدن امضاهای طالیی و قطع وابستگی به 

بودجه نفت از جمله اقداماتی است که باید در اقتصاد ایران صورت بگیرد.
ــور می فرمایند باید دولت  ــد: آقای رییس جمه مصباحی مقدم در پایان یادآور ش
ــازمان ها و نهادهای ما به ابزارهای الکترونیکی  ــیم. تمام س ــته باش الکترونیک داش
مجهز هستند اما هنوز در یک مجموعه واحد درنیامده اند. اگر این اتفاق بیفتد دیگر 

امضای طالیی وجود نخواهد داشت.
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مصباحی مقدم: دولت جلوی امضاهای طالیی را بگیرد

آقای رییس جمهور می فرمایند باید دولت الکترونیک 
داشته باشیم. تمام سازمان ها و نهادهای ما به ابزارهای 
الکترونیکی مجهز هستند اما هنوز در یک مجموعه واحد 

درنیامده اند. اگر این اتفاق بیفتد دیگر امضای طالیی 
وجود نخواهد داشت.



گفته می شود فساد در هندوستان نهادینه شده و بر اساس برخی برآوردها در 10 سال 
ــوه و فساد اداری بیش از 340 میلیاردالر به اقتصاد این کشور آسیب وارد کرده  اخیر رش
است. نهادهای بین المللی نیز یکی از مهمترین مشکالت کشورهای در حال توسعه از جمله 
هندوستان را مبارزه با فساد ارزیابی می کنند. حتی بانک جهانی این عارضه را اصلی ترین 
مانع برای رشد اجتماعی و اقتصادی کشورها ارزیابی کرده است.در سال های اخیر به ویژه 
در دوره نخست وزیری »نارندرا مودی« اقدامات گسترده ای در هندوستان برای مقابله با 
فساد در پیش گرفته شد. اگرچه وی نتوانست فساد را ریشه کن نماید اما قادر شد امتیاز و 
رتبه شفافیت دهلی نو را ارتقا دهد و پیش بینی می شود با ادامه اقدامات وی، هند شاهد 
روزهای بهتری در زمینه مقابله با فساد سیستماتیک خواهد بود.تارنما در گزارشی نوشت: 
نهاد بین المللی شفافیت می گوید میزان فساد در هند بیشتر از چین و کمتر از پاکستان 
است. در سال 2017 این کشور از نظر شاخص فساد با امتیاز 40 در رتبه 81 قرار داشت. 
این بدان مفهوم است که شرایط آن بدتر از کشورهای همسایه همچون چین و بوتان اما 
بهتر از بنگالدش و پاکستان است. پاکستان در رتبه 117 با امتیاز 32 و بنگالدش با نمره 
28 در رتبه 143 قرار دارد. میانمار نیز در جایگاه 130و سری النکا در جایگاه 91 قرار دارند. 
بوتان با امتیاز 67 در رتبه 26 و چین هم با نمره 41 در رتبه 77 قرار گرفته است.این نهاد 
بین المللی پس از بررسی برخی متغیرها به کشورها بین صفر تا 100 امتیاز می دهد. در 
گروه کشورهای بریکس هم که هند عضو آن است، آفریقای جنوبی با رتبه 70 بهترین و 
روسیه با رتبه 135 بدترین جایگاه را دارد. به طور کلی نیوزلند و دانمارک در صدر کشورهای 
با کمترین فساد اداری و سوریه، سومالی و سودان نیز در قعر این جدول قرار دارند.نکته مهم 
در بررسی روند تاریخی شاخص فساد در هند اینجاست که براساس اعالم این نهاد، دهلی 
نو در سال 2016 نیز امتیاز 40 را کسب کرده بود اما در سال های 2015 و 2014 وضعیت 
فساد بدتر بود و این کشور نمره 38 را داشت. در سال های 2012 و 2013 نیز نمره این 
کشور 36 بود. در واقع هند توانست در 4 سال 4 نمره به امتیازات خود اضافه کند و جایگاه 

دهلی نو را حدود 20 پله در زمینه شفافیت اقتصادی ارتقا دهد.
 

واکنش شهروندان هند به فساد اداری
اوضاع فساد در هند در گذشته بسیار ناگوارتر از امروز بود. این عارضه چالشی مهم برای 
مردم این کشور بود و اعتراضات گسترده ای نیز در مورد آن صورت گرفت. در پژوهشی 
در سال 2010 بیشتر از نیمی از مردم هند اعالم کردند که در یک سال گذشته برای حل 
مشکالت اداری خود مجبور شده اند رشوه پرداخت کنند.فساد در هندوستان به میزان 
بسیار خطرناکی رسید به گونه ای که حتی »کوشیک باشو«، یک مشاور اقتصادی ارشد 
هندی در سال 2011 در مقاله ای پیشنهاد داد دولت این کشور برخی انواع رشوه دادن را 
قانونی کند.براساس قوانین در هند رشوه دهنده و رشوه گیرنده باید جریمه شوند و مبلغی 
را معادل میزان رشوه به دولت پرداخت کنند. باشو پیشنهاد داد جریمه رشوه گیرندگان 
ــتند دوبرابر شود اما رشوه دهنده جریمه نشود. از این طریق  که بیشتر مقام دولتی هس
درآمدهای دولت کم نمی شود و فرد کارمندی که رشوه دریافت کرده است مجازات سختی 

موفقیت هند در مقابله با فساد اداری؛ با اجرای سیاست های »نارندرا مودی«

شیوه هایی که دولت هند در چند سال اخیر برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در پیش گرفته است می تواند الگویی برای دولتمردان سایر کشورها باشد. سیاست های 
»نارندرا مودی« موجب شد رتبه شفافیت کشوری که فساد در آن امری عادی بود به میزان قابل توجهی بهبود یابد.

خواهد شد.همچنین در سال 2011 یک هندی با انتخاب مسیری مشابه راهکار غیرخشن 
)مسالمت آمیز( ماهاتما گاندی توانست جنبش موفق ضدفساد را در این کشور راه اندازی 
کند. »آنا هزاره« یک فعال اجتماعی شناخته شده در هندوستان است که با هدف سخت 
تر کردن قوانین مبارزه با فساد و تاسیس یک نهاد جدید مستقل قدرتمند برای تحقیق و 
مجازات مرتکبین به فساد و اصالح قوانین انتصاب افراد در دستگاه های دولتی به اعتصاب 
غذای نامحدود روی آورد. پیروان وی نیز در یک میدان در دهلی نو دست به اعتصاب زدند.
هزاره پیش از آن نیز در منطقه ای که زندگی می کرد کمپین های موفقی را در زمینه بهبود 
روش های کشاورزی، مقابله با سیگار و الکل و حتی سنت های دیرین این کشور در بحث 
ازدواج راه اندازی کرده بود و تقریبا در همه آن ها موفق شد.رسانه ها نیز در این مسیر به کمک 
هزاره آمدند تا اینکه وی پس از 12 روز با درخواست دولت به اعتصاب غذای خود پایان داد. 
در همان زمان مجلس هند در واکنش به جنبش اجتماعی که هزاره به راه انداخته بود الیحه 
جدیدی را برای مبارزه با فساد اداری در دستور کار قرار داد.این الیحه اعمال اقدامات قانونی 
برای مهار فساد اداری در این کشور را همگام با قوانین بین المللی از جمله مقررات سازمان 

ملل متحد طراحی کرد.

عزم دولت مودی برای مبارزه با فساد
با وجود خواست عمومی مردم هند اما تازمانی که دولت اراده محکمی را برای بهبود اوضاع 
نشان نداد وضعیت تغییری نکرد. فساد امری غیرقابل کتمان و بخشی از فرهنگ هند شده 
بود؛ به همین دلیل ریشه کنی آن یکی از وعده های نارندرا مودی در انتخابات سال 2014 
بود. وی موفق شد منصب نخست وزیری هند را کسب کند و از همان ابتدا اراده خود برای 

مقابله با رشوه و فساد در هند را نشان داد.
به نوشته روزنانه چینی South China Morning Post در دوره های اخیر دولت هند 
اقدامات مهمی را برای مقابله با فساد در پیش گرفته است اما با توجه به بزرگی این کشور، 
جمعیت فراوان و تقسیم قدرت، دستاوردهای حکومت مرکزی به اندازه کافی چشمگیر نبوده 
است.این روزنامه اعتقاد دارد با این وجود در چند سال اخیر رتبه بسیار بد این کشور به تدریج 
در حال ترمیم است و جایگاه دهلی نو در حوزه شفافیت بهبود پیدا کرد. یکی از راهکارهای 
دولت هند این بود که تالش کرد به صورت نرم اما عمیق به داخل جامعه نفوذ کند و مزایای 
مبارزه با فساد را برای همگان روشن سازد. اگرچه نبود شفافیت در برخی حوزه ها کار را سخت 
کرده بود اما سیاست های مودی در حوزه های اقتصادی موجب توسعه و در عرصه سیاسی، 
تقویت حکومت مداری و درنهایت موفقیت نسبی وی را به همراه داشت.از سوی دیگر مودی 
قوانین سختگیرانه ای را برای جلوگیری از رشوه دهی و فساد ثروتمندان و افراد پرنفوذ در 
پیش گرفت. به نوشته روزنامه فایننشال تایمز مصادره امول مقامات و تاجران بزرگ این کشور 
یکی از راه کارهایی بود که برای پاسخگو کردن این افراد نسبت به اقداماتشان در پیش گرفته 
شد. بازگرداندن کالهبرداران بزرگ به کشور، دادگاه سریع مجرمان اقتصادی و مصادره اموال 
آن ها در صورت حضور نیافتن در دادگاه تنها بخشی از سیاست های مودی برای پاسخ دادن به 
خواست افکار عمومی هند بوده است.همچنین از دو سال قبل دولت تغییراتی را در قوانین این 
کشور در زمینه اعالم ورشکستگی بنگاه ها به تصویب رساند که بر اساس آن طلبکاران اجازه 
یافتند برای یک دوره مشخص تعهدات قانونی خود را عملی سازند.اگرچه کسب نمره 40 و 
رتبه 81 در زمینه میزان فساد اداری در هندوستان چندان نکته افتخار آمیزی برای نارندرا 
مودی نیست اما تحلیلگران عملکرد دولت این کشور را در سال های اخیر مثبت و امیدوار 
کننده می دانند. مودی از زمان آغاز دوره نخست وزیری خود در سال 2014 اقدامات مثبتی 
را برای پایان دادن به روند فساد در این کشور که به یک موضوع عادی تبدیل شده بود به کار 
بست. وی تقریبا بدون توجه به جایگاه، نفوذ و روابط سیاسی مجرماِن اقتصادی، قوانین را علیه 
آن ها به اجرا گذاشت. به همین دلیل وی تاکنون ضمن جذب افکار عمومی توانسته است به 
موفقیت های نسبی در زمینه رشد اقتصادی، جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی و بهبود 

اوضاع معیشتی مردم عادی این کشور دست پیدا کند.
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با اجرای طرح های دولت و شهروند الکرتونیک

فساد در اشکال گوناگون در همه جای جهان مشاهده می شود و هم اینک بیش از دو سوم کل کشورهای جهان در زمره ممالک فاسد قرار دارند و در این میان استثناهایی 
همانند سنگاپور نیز وجود دارند که به الگوی مبارزه با این پدیده تبدیل شده اند.

فساد می تواند توجیه اقتصادی داشته باشد؛ بسیاری از پرداخت های غیرقانونی با هدف تسهیل رویه های قانونی صورت می گیرد. هند و چین به عنوان دو نمونه از موفق 
ترین اقتصادهای آسیا، باالترین نرخ فساد را دارند. کره جنوبی و ژاپن نیز در اوج رشد اقتصادی شان با فساد دست به گریبان بوده اند. به عقیده برخی صاحب نظران، از 
جمله ساموئل هانتینگتون، آنچه در ظاهر فساد خوانده می شود، در حقیقت جبران کننده نظام دست و پاگیر دیوان ساالری و روغنی برای افزایش سرعت حرکت چرخ 

اقتصاد است.

سنگاپور الگوی کشورهای آسیایی در مبارزه با فساد 

ــد  ــاد و رش هر چند نتایج برخی پژوهش ها موید وجود ارتباط مثبت میان فس
اقتصادی است، اما شمار بیشتری از مطالعات نشان می دهد که توسعه اقتصادی 
ــعه یافتگی جوامع و  ــود. با رشد توس ــاد در جامعه می ش باعث کاهش میزان فس
ــتمزدها، در واقع هزینه درگیر شدن افراد در تخلفات مالی و  ــطح دس افزایش س

رانت خواری نیز افزایش می یابد.
ــدترین و  ــان می دهد که فاس ــن نگاهی اجمالی به داده های مرتبط نش همچنی
ــورها در گذشته، امروز نیز در همان وضعیت قرار دارند؛ به عبارتی  فقیرترین کش
مهار نکردن فساد باعث ادامه چرخه معیوبی می شود که رهایی از آن، اگر نگوییم 

غیرممکن، یقینا دشوار خواهد بود.
ــتفاده از قدرت برای  ــوء اس ــاد عموما تحت عنوان »س در ادبیات مربوطه، از فس
ــتفاده از اختیارات  ــود، اما بانک جهانی فساد را »اس ــخصی« یاد می ش اهداف ش
ــت. این نهاد بین المللی ضمن آن که  دولتی برای منافع فردی« تعریف کرده اس
ــاد دولتی و  ــاد در بخش خصوصی را انکار نمی کند، تاکید دارد که فس وجود فس
ــعه و نظام سیاسی و اقتصادی کشورها بر  ــترین آثار مخرب را بر توس اداری بیش

جای می گذارد.
فساد در سطوح، مقیاس و رژیم های سیاسی و اقتصادی مختلف اتفاق می افتد و 
تاکنون هیچ کشوری به طور کامل از تیررس آن در امان نبوده است. رشوه، باج، 
فرار مالیاتی، اختالس، دزدی، خویشاوند ساالری و پولشویی رایج ترین شکلهای 

فساد مالی و دولتی هستند.
ریشه های فساد را در عوامل متعددی می توان جستجو کرد. فقر گسترده، پایین 
ــورهای در حال توسعه و نبود ارتباط  ــتمزدهای کارکنان دولت در کش بودن دس
میان ارتقای شغلی با عملکرد آنان، باعث افزایش انگیزه افراد برای کسب درآمد 

از روش های غیرقانونی می شود. 
ــاد، نبود قوانین صریح، شفافیت و اطالع  ــی برای مبارزه با فس فقدان اراده سیاس
رسانی درباره مصادیق فساد، فقدان قوانین مربوطه و تبعات نقض آن ها، فقدان 
پاسخگویی و نهادهای مستقل ضد فساد نیز امکان حسابرسی، مواخذه، و مجازات 
ــاد فراهم  ــترش فس موثر مرتکبان را کاهش داده، و در نتیجه زمینه را برای گس

می کند.
ــاد امروزه به عنوان هسته اصلی بیشتر معضالت شناخته می شود، به همین  فس
دلیل مبارزه با این پدیده شرط الزم برای ثمربخشی تالش های مرتبط با ریشه 
کنی فقر، ارتقای وضعیت رفاه و معیشت مردم، توزیع عادالنه ثروت، و مبارزه با 
تروریسم و افراط گرایی تلقی می شود. عالوه بر این وجود فساد اقتصادی و اداری 

مانعی بر سر راه جذب سرمایه گذاری خارجی است.
ــعه  ــد و توس ــاد بر رش هرچند با افزایش آگاهی عمومی درباره اثرات مخرب فس
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها، قوانین و نهادهای مبارزه با فساد را تقریبا 
ــورهای موفق در مهار این پدیده  در همه نقاط جهان می توان دید، اما تعداد کش
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بر اساس گزارش سال 2018 موسسه مشاوره 
ریسک اقتصادی و سیاسی، این کشور با امتیاز 1.9 
رتبه اول اقتصادهای مهم آسیا، آمریکا و استرالیا را 
کسب کرد؛ رتبه ای که از سال 95 تاکنون در قبضه 
سنگاپور بوده است. در این گزارش که بر اساس 

نظرسنجی از افراد مشغول به کار در کشورهای مورد 
بررسی تهیه شده است، استرالیا، ژاپن، هنگ کنگ 
و آمریکا پس از سنگاپور در رتبه های دوم تا پنجم 

قرار دارند.

به معنای واقعی انگشت شمار است.
ــورهای جهان در زمره  ــده، بیش از دو سوم کل کش ــاس آمارهای منتشرش براس
کشورهای فاسد قرار دارند، در این میان سنگاپور یکی از کشورهایی است که طی 
تاریخ چند دهه خود از زمان شکل گیری و استقالل، مبارزه با فساد را در اولویت 

سیاست هایش قرار داده و اکنون از سالم ترین جوامع جهان به شمار می آید.
این کشور در اوایل دهه 50 میالدی که تحت استعمار بریتانیا قرار داشت، با فساد 
گسترده مواجه بود. اما با روی کار آمدن حزب اقدام مردم در سال 1959، تدابیر 
مبارزه با فساد در سنگاپور شدت و جدیت بیشتری به خود گرفت. دولت سنگاپور 
بالفاصله قانون جلوگیری از فساد را که هدف اصلی آن کاهش فرصت های ارتکاب 

تخلف های مالی و اداری بود، تصویب کرد.
سنگاپور در گزارش شاخص درک فساد، آی سی پی )ICP( ، در سال 2017 با 
ــبت به سال 2016 در میان 180 اقتصاد جهان در رتبه ششم  یک رتبه ارتقا نس

قرار گرفت.
ــاالنه خود را به استناد داده های دست  ــفافیت بین الملل گزارش های س نهاد ش
کم 16موسسه مستقل ارائه و برای ارزیابی میزان فساد، کشورها و مناطق مختلف 
ــاس امتیاز صفر تا 100 رتبه بندی می کند. در این مقیاس هرچه  جهان را بر اس
امتیاز به صفر نزدیک تر باشد، میزان فساد باالتر و هرچه به 100 نزدیک تر باشد 
میزان فساد کمتر است. سنگاپور در سال گذشته با امتیاز 84 همتراز سوئد قرار 
ــور همچنین بعد از نیوزیلند، باالترین رتبه را در کشورهای آسیا  گرفت. این کش

پاسیفیک کسب کرده است.
سنگاپور در دیگر رتبه بندی های مرتبط با فساد نیز از موقعیتی مشابه برخوردار 
ــت. بر اساس گزارش سال 2018 موسسه مشاوره ریسک اقتصادی و سیاسی،  اس
این کشور با امتیاز 1.9 رتبه اول اقتصادهای مهم آسیا، آمریکا و استرالیا را کسب 
کرد؛ رتبه ای که از سال 95 تاکنون در قبضه سنگاپور بوده است. در این گزارش 
ــاس نظرسنجی از افراد مشغول به کار در کشورهای مورد بررسی تهیه  که بر اس
شده است، استرالیا، ژاپن، هنگ کنگ و آمریکا پس از سنگاپور در رتبه های دوم 

تا پنجم قرار دارند.
در آخرین گزارش پروژه عدالت جهانی، سنگاپور بر اساس فاکتور “نبود فساد” که 
دومین فاکتور از چهار فاکتور شاخص حکومت قانون است، در میان 113 کشور 
ــاخه حکومت، یعنی قوه  ــاد چهار ش در رتبه چهارم قرار گرفت. فاکتور نبود فس

قضاییه، مجریه، مقننه و پلیس را در بر می گیرد.

  اراده سیاسی
ــت که برای توضیح شکست  ــی مهم ترین و پرکاربردترین عاملی اس اراده سیاس
ــت های ضد فساد دولت ها به آن اشاره می شود. اراده سیاسی  یا موفقیت سیاس
ــت از میزان تعهد و حمایت مقامات ارشد از راه حلی مشخص  دولت ها عبارت اس
برای معضلی مشخص؛ اما، امروزه باور بر این است که سیاست گذاران دولتی به 
دلیل آن که به نحوی از وجود فساد منتفع می شوند یا حتی خود مستقیما در آن 

درگیر هستند، تمایلی به مقابله جدی با این پدیده نشان نمی دهند.
اداره مبارزه با فساد در سنگاپور همواره از حمایت کامل دولت در همه ابعاد، اعم از 
بودجه، تامین نیروی انسانی، استقالل عمل در تحقیق و تفحص، اختیارات قانونی 
برای تصمیم گیری و اجرا و نیز عدم مداخله دیگر نهادها و مقام ها برخوردار بوده 
ــاخص استقالل در تصمیم گیری و عمل به عنوان مهم  ــت. در این میان از ش اس
ــاد را به یکی از کارآمدترین آژانس های  ــن ویژگی می توان نام برد که این نه تری

مبارزه با فساد در جهان تبدیل کرده است. 
دولت سنگاپور عزم خود برای ریشه کنی فساد را با شعار انتخاباتی “پاک بمانید: 
رشوه نگیرید” حزب حاکم این کشور در سال 1959 اعالم و سپس در دهه 1980 
با پیگرد، بازجویی و مجازات شماری از شخصیت های عالی رتبه سیاسی به رای 
دهندگان این کشور ثابت کرد. اداره مبارزه با فساد بارها اعضای کابینه سنگاپور را 

به اتهام ارتکاب فساد تحت پیگرد قرار داده، محکوم و مجازات کرده است.
“لی سین-لونگ” نخست وزیر سنگاپور در شصتمین سالگرد تاسیس اداره مبارزه 
ــاد این کشور در سال 2012 تاکید کرده بود که مصمم به مقابله با فساد و  با فس
تخلف افراد در هر سطحی از قدرت است؛ ولو تحقق این هدف به رسوایی دولتش 

منجر شود.
 وی گفت ترجیح می دهم شرمسار شوم و کشور را از لوث فساد پاک کنم، تا آن 

که وانمود کنم اتفاقی نیفتاده و اجازه دهم فساد گسترش یابد.
ــت وزیر پیشین سنگاپور نیز در یادداشت هایش  “لی کوآن-یو” بنیانگذار و نخس
ــوم تا اول” تالش برای ایجاد عزم الزم در راه  ــنگاپور؛ از جهان س تحت عنوان “س

مبارزه با فساد را یکی از افتخارات بزرگ حیاتش دانسته است.
ــه را اتخاذ کرد تا  ــدف، راهبردی چند جانب ــرای تحقق این ه ــنگاپور ب دولت س
ــزه های ارتکاب  ــور از میان ببرد، بلکه انگی ــاد را در این کش ــه تنها فرصت فس ن
ــای اداری و مالی را نیز تا حد امکان کاهش دهد. به عبارت دیگر، تالش  تخلف ه
های سنگاپور برای مبارزه با فساد به تحقیق و مواخذه و مجازات خالصه نمی شود 
ــور در سایه اراده سیاسی برای از میان بردن زمینه های  بلکه دولتمردان این کش

فساد، با جدیت تدابیر مقابله با فساد را اجرا کرده اند.

  اصالحات
در سال 1960 قانون جلوگیری از فساد در سنگاپور بازنویسی شد و طی سال های 
بعد نیز با هدف تقویت و حمایت از این قانون که اساس کار نهاد مبارزه با فساد در 

سنگاپور را تشکیل می دهد، اصالحیه های متعددی بر آن افزوده شد.
ــری از اعمال نفوذ اعضای  ــوال کارکنان گمرک و جلوگی ــیدگی به ام قوانین رس
پارلمان در مباحث این نهاد برای پیشبرد اهداف و منافع شخصی در زمره قوانین 
ــنگاپور در جهان کمک کرده است. همچنین بر  ــی است که به وجهه س اثربخش
ــور، شهروندان سنگاپوری در هر نقطه ای از جهان مرتکب  اساس قانون این کش

تخلف شوند، در کشور خود مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
ــال 1995 با هدف بهبود اداره کشور به شیوه ای  ــنگاپور در س خدمات دولتی س
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ــالم مورد بازبینی و اصالح قرار گرفت. اصالحات زیربنایی در این کشور براین  س
ــان و با بهترین کیفیت،  ــتوار بود که ارائه خدمات در کوتاه ترین زم ــاس اس اس
ــاد مالی و اداری را کاهش خواهد  ــه برانگیز ارتکاب فس فرصت و عوامل وسوس

داد.
ــتا صورت گرفت، معرفی طرح دولت و شهروند  از جمله اقداماتی که در این راس
الکترونیک و ایجاد سازوکاری برای دریافت پیشنهادات و انتقادات از ارباب رجوع 
در مورد قوانین و مقررات اداری و بهینه سازی دائمی آن ها برای آسان تر شدن 
ــد تا  ــبب ش ــده س ــب و کار را می توان نام برد. حاصل تالش های انجام ش کس
سنگاپور در گزارش سال 2018 بانک جهانی در زمینه آسانی کسب و کار رتبه 

دوم را به خود اختصاص دهد.
 

   ایجاد و توانمندسازی آژانس مبارزه با فساد
اداره مبارزه با فساد سنگاپور )CPIB( در سال 1952 تاسیس شد. رسوایی های 
ــد این کشور از جمله همدستی چند تن از افسران عالی رتبه  مالی مقامات ارش
پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر، دولت سنگاپور را متقاعد کرد که آژانس مبارزه 
ــتقل از پلیس و هر نهاد دیگری با دایره اختیارات گسترده ای  ــاد باید مس با فس

برای رسیدگی به موارد مشکوک فعالیت کند.
به گفته »ُکه تک هین« معاون مدیر عملیات اداره مبارزه با فساد سنگاپور، هیچ 
محدوده ممنوعی پیش روی این اداره وجود ندارد و می تواند موارد مشکوک به 

فساد را از جزئی گرفته تا کالن در هر سطحی پیگیری کند. 
 ISO ــتاندارد ــا دارای اس ــاس نظام مدیریت مقابله با ارتش ــن اداره که بر اس ای
37001 است، هر ساله میزبان بازدیدکنندگان زیادی از کشورهای خارجی است 

که خواستار بهره مندی از تجربیات سنگاپور در زمینه مقابله با فساد هستند.
ــتاندارد ISO 37001 یک سیستم مدیریت مبارزه با رشوه خواری می باشد.  اس
این استاندارد به منظور کاهش و مدیریت خطر رشوه خواری، به سازمان ها در 
زمینه راه اندازی، پیاده سازی، نگهداری، بازنگری و بهبود سیستم مدیریت مبارزه 

با رشوه خواری )ABMS( کمک می کند. 
موفقیت اداره مبارزه با فساد سنگاپور را که تنها نهاد متولی رسیدگی به جرائم 
اقتصادی و فساد این دولت- شهر است، نه تنها از گزارش موسسات و سازمان های 
بین المللی نظیر شفافیت بین الملل، بلکه از سیر نزولی شمار پرونده های ارجاع 

داده شده برای رسیدگی نیز می توان دریافت.
ــنگاپور، تنها 103 مورد  ــاد س ــاس گزارش آوریل 2018 اداره مبارزه با فس براس
ــکایت مربوط به فساد در سال 2017 قابلیت پیگیری در این مرجع را داشته  ش
ــابقه از  که فقط 8 درصد از این موارد مربوط به بخش دولتی بوده و رقمی بی س

زمان تاسیس اداره مذکور را نشان می دهد.

   افزایش دستمزدها
ــنگاپور برای جلوگیری از فساد، افزایش دستمزد کارکنان  یکی از راهکارهای س

ــودن حقوق و مزایای کارکنان  ــت. ناکافی ب دولت به ویژه کارمندان رده باال اس
ــاختار  ــاد در س همواره یکی از عوامل اصلی برای فراهم کردن زمینه ارتکاب فس

دولتی بوده است. 
ــتمزد کارکنان دولت را افزایش داد، اما مهم ترین اقدامی که  ــنگاپور بارها دس س
ــتا صورت گرفت تصویب قانونی در سال 1994 بود که بر اساس آن  در این راس
دستمزد وزیران و کارکنان رده باالی بخش دولتی متناسب با میانگین باالترین 
ــابداری، بانکداری، مهندسی،  ــتمزدها در شش بخش پردرآمــد، یعنی حس دس
حقوق، صنایع تولیدی و شرکت های چند ملیتی را تعیین می کرد. تصویب این 
ــک آن را افــزایش  ــاد را کاهــش و ریس قانـــون در واقع انگیــزه ارتکاب فس

داد.

   شایسته ساالری
ــتعداد و تالش  ــنگاپور، راه موفقیت از اس ــه بخش ها و وزارتخانه های س در هم
ــازوکارهای متنوع برای شناسایی نیروهای  می گذرد، نه رابطه و امتیاز. ایجاد س
ــتمر آن ها پس از استخدام متضمن آن است که تالش و  ــتعد و ارزیابی مس مس
استعدادهای افراد نادیده گرفته نخواهد شد. در قوانین اداری سنگاپور تاکید شده 
است که گزینش کارکنان بخش دولتی باید بر اساس شایستگی آنان و از طریق 

رقابتی آزاد و عادالنه صورت گیرد.
ــران اکنون به یک  ــنگاپور که به عقیده برخی ناظ ــاالری س ــته س  نظام شایس
ــت این پیام را به شهروندان سنگاپوری می رساند که  ــده اس ایدئولوژی تبدیل ش
ــل شدن به راهکارهای  ــت نه متوس ــیدن به پاداش، کار و تالش اس تنها راه رس

غیرقانونی.

   تالش ها و همکاری های منطقه ای و بین المللی
سنگاپور با حضور فعال در نشست ها و کنفرانس های بین المللی می کوشد تا در 
ــد اقتصادی و اداری قرار  جریان جدیدترین روش ها و راهکارهای مقابله با مفاس

گرفته و از تجربه دیگر کشورها در این زمینه بهره مند شود.
 )UNCAC( این کشور در سال 2005 کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل
ــنگاپور همچنین در  ــما به آن محلق شد. س ــال 2009 رس را امضا کرد و در س
ــر در این حوزه عضویت  ــازمان منطقه ای و بین المللی موث چندین پیمان و س

دارد.

سنگاپور که فساد در آن زمانی به امری عادی و روزمره تبدیل شده بود، امروزه با 
اقدامات انجام شده طی چند دهه گذشته به عنوان یکی از نمونه های منحصر به 
فرد در آسیا و جهان شناخته می شود. با این وجود، رهبران سنگاپور تاکید دارند 
ــتلزم پیگری بی وقفه تالش ها از جانب  ــتاوردها مس که حفظ و ارتقای این دس

نهادهای مسئول با همراهی و مشارکت افکار عمومی است.
منبع: ایرنا

موفقیت اداره مبارزه با فساد سنگاپور را که تنها 
نهاد متولی رسیدگی به جرائم اقتصادی و فساد 

این دولت- شهر است، نه تنها از گزارش موسسات 
و سازمان های بین المللی نظیر شفافیت بین الملل، 
بلکه از سیر نزولی شمار پرونده های ارجاع داده 

شده برای رسیدگی نیز می توان دریافت.
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بازار استارت آپی کشور در انحصار رشکت های خصولتی است

نشست کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب وکارهای نوین و دانش بنیان اتاق ایران با هدف معرفی »استارت آپ های فعال در حوزه آب، محیط زیست و کشاورزی«، با عنوان 
»تجربه جهانی استارت آپ  ها در حوزه انرژی« برگزار شد. رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب وکارهای نوین و دانش بنیان اتاق ایران در این نشست تاکید کرد: 
متأسفانه بازار استارت آپی کشور در انحصار شرکت های خصولتی است که نقشی برای بخش خصوصی قائل نیستند و عرصه را برای فعالیت شرکت های نوپا دشوار کرده اند.

به اعتقاد افشین کالهی الگوبرداری از استارت آپ های موفق خارجی، یکی از مهم ترین عوامل موفقیت استارت آپ ها در داخل کشور است.

کالهی با بیان این موضوع که انحصار در بازار به مهم ترین مشکل این روزهای استارت آپ ها 
تبدیل شده است، افزود: متأسفانه بازار استارت آپی کشور در انحصار شرکت های خصولتی 
است که نقشی برای بخش خصوصی قائل نیستند و عرصه را برای فعالیت شرکت های نوپا 
دشوار کرده اند.به اعتقاد کالهی عدم پرداخت مطالبات، فعالیت شرکت های استارت آپی را با 
مشکل مواجه کرده است و در شرایط فعلی اگر شرکتی بتواند با موفقیت فعالیت های خود 
را تداوم ببخشد، باید تعجب کرد. از طرفی به رغم اینکه مدام این بحث مطرح می شود که 
شرکت های استارت آپی تنها به بازار داخلی فکر نکنند و بازار بین المللی را هم در نظر بگیرند، 
اما به خاطر تحریم بسیاری از قراردادها با شرکت های خارجی لغو شده و امکان فعالیت در بازار 
خارجی وجود ندارد. بروکراسی  اداری و تصدی گری در حوزه فناوری از دیگر مشکالتی است 
که به عقیده رئیس کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب وکارهای نوین و دانش بنیان اتاق 
ایران باعث ایجاد چالش در حوزه استارت آپ ها شده است.کالهی تصریح کرد: متأسفانه گاهی 
شاهد تمجید فعالیت های استارت آپ  از طرف کسانی هستیم که هیچ نقشی در موفقیت 
آن ها ندارند و بالعکس خود آن ها کسانی هستند که برای شرکت های استارت آپ مانع تراشی 
می کنند. او همچنین تاکید کرد: اتاق ایران تا جایی که بتواند تالش می کند تا از مشکالت 

حوزه استارت آپ ها کم کند، اما بعضی مشکالت خارج از توان و اراده اتاق برای حل است.

   سوء مدیریت، بزرگ ترین مشکل اقتصادی کشور است
آرش نجفی، نایب رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پاالیشی و پتروشیمی اتاق ایران نیز با 
تأکید بر ظرفیت شرکت های استارت آپی به ویژه در حوزه انرژی، بیان کرد: در طول 100 
سال گذشته خوشبختانه ظرفیت های نفتی کشور شناسایی شد و به عنوان موتور محرک 
برای رونق اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت.به اعتقاد نجفی »انرژی« یکی از مهم ترین 
مزایای اقتصادی کشور محسوب می شود و اگر شرکت های استارت آپی در این حوزه تمرکز 
کنند می توانیم رشد قابل توجهی داشته باشیم. اما متاسفانه آنچه در مواجه و بهره برداری 
ــور شاهدیم سوء مدیریت است تا مدیریت کارشناسی شده.به اعتقاد  از ظرفیت های کش
ــتارت آپی نمی توانند به صورت تکی یا چند نفره وارد این حوزه شوند  ــرکت های اس او ش
ــازنده داشته باشند تا امکان موفقیت کسب و  و باید با فعاالن اصلی بازار انرژی تعامل س
کارشان افزایش پیدا کند.به گفته نایب رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پاالیشی و پتروشیمی 
اتاق ایران، شناسایی ظرفیت های ایران برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه، شیوه های 
اندازه گیری کاهش مصرف، مبادالت بورسی در حوزه انرژی، معامالت ثانویه اوراق انرژی، 
پایش نقل و انتقال آب در لوله کشی شهری و بازنگری در انتقال آب به این شیوه ازجمله 
موضوعاتی است که می تواند برای تحقیق و بررسی موردتوجه فعاالن استارت آپی در حوزه 

انرژی قرار بگیرد.

افشین کالهی در نشست »تجربه جهانی استارت آپ  ها در حوزه انرژی«:

  سازوکار دور زدن تحریم ها توسط استارت آپ های فعال در حوزه انرژی
ــتاد انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و از  ــاور دبیر س ایمان نجفی، مش
مدعوین نشست کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب وکارهای نوین و دانش بنیان اتاق 
ایران، عامل اصلی موفقیت استارت آپ ها را در دیگر کشورهای پیشرفته، حمایت از آن ها 
عنوان کرد که این حمایت تنها به مسائل مالی محدود نیست.او همچنین تاکید کرد: در 
همه کشورهای پیشرفته و حتی آمریکا که مهد استارت آپ ها معرفی می شود، شاخص 
ــت. از  ــب وکارهای موفق نوپا از کل اقتصاد در بهترین حالت 10 درصد اس موفقیت کس
ــکل گیری 50 درصد از استارت آپ ها مبتنی بر نیازی است که بازار دارد و این  طرفی ش
نیاز را دولت ها عمدتاً تعیین می کنند. بنابراین نمی توان مدعی عدم دخالت دولت در این 
ــاور دبیر ستاد انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بیان کرد:  حوزه شد.مش
استارت آپ ها در بازار فعلی اگر نگاه بین المللی نداشته باشند به هیچ وجه به سود نمی رسند 
و تنها هزینه های کسب وکار خود را باالتر می برند.به گفته نجفی اولویت معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری هم حمایت از پروژه های بین المللی است.وی از تدوین طرحی 
در مرکز فناوری انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد که متمرکز بر 
تحریم های پیشرو و تأثیراتی است که این تحریم ها بر صنعت انرژی کشور دارند و در همین 
طرح سازوکار دور زدن تحریم ها توسط استارت آپ های فعال در حوزه انرژی و کمک به 

اقتصاد کشور در شرایط بحرانی تعریف شده است.

  برنامه جدی وزارت نیرو برای بهره گیری از ظرفیت های اس�تارت آپ های 
حوزه انرژی

ــرکت ملی گاز ایران، از برنامه  ــعید پاک سرشت، مدیر پژوهش و فناوری ش در ادامه س
ــرکت ملی گاز ایران و عزمی که در این سازمان برای بهره گیری از نقطه نظرات  جدی ش
استارت   اپ های فعال در حوزه انرژی وجود دارد، خبر داد.به گفته او شرکت ملی گاز در 
قالب بازارهای تخصصی به نحوی برنامه ریزی کرده تا بتواند از توان استارت آپ های فعال 
ــتارت آپ ها در  بازار کار واقعی است و  در حوزه انرژی بهره گیرد.به اعتقاد او موفقیت اس
دولت ها باید در قالب ساماندهی فعالیت ها و قوانین، کسب وکارهای نوپا را توسعه دهند و 
از آنان حمایت کنند. اما تعامل میان فعاالن کسب وکار و دولت باید دوطرفه باشد تا شاهد 

نتایج مثبت باشیم.

  نگاه بدبینانه دولت، مهمترین مشکل فعاالن استارت آپی است
حضور نمایندگان وزارت نیرو و همچنین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این 
نشست، به حاضران که عمدتا اعضای هیات مدیره شرکت های استارت آپی فعال در حوزه 
انرژی بودند این فرصت را داد تا مهم ترین مشکالت خود را مطرح کنند. آن ها همچنین 
برای حل این مشکل پیشنهاداتی مطرح کردند که مورد استقبال مسئوالن جلسه قرار 
گرفت.نگاه همراه با شک و تردید دولت به فعالیت استارت آپ ها در کشور مهم ترین گالیه ای 
بود که از سوی حاضران مطرح شد. همچنین فعاالن استارت آپی اظهار کردند دولت انتظار 
دارد تا یک کسب و کار نوپا در ایران مشابه استارت آپ هایی که در کشورهای پیشرفته 
راه اندازی شده، سودآور باشند و هر انتظاری که مسئوالن دارند، برآورده کنند.عدم تعریف 
دقیق و توافق نظر درباره مفهوم استارت آپ ها و فعالیت آن ها در کشور، عدم اطالعات دقیق 
و ضعف در ارتباط با ذینفعان، مناقصه گذاشتن طرح هایی که از سوی فعاالن استارت آپ  به 
دولت ارایه می شود، کنترل فعالیت استارت آپ ها به جای تعامل با فعاالن این حوزه و عدم 

ثبات در بازار از جمله مشکالتی بود که حاضران در نشست به آن ها اشاره کردند.
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اقدامات وزیر ارتباطات، امید به تحقق شعارهای کابینه  دوم روحانی را زنده نگه داشته است؛
وزیر جوان ارتباطات، خاطرات مدیران 

جوان و چهره های ماندگار اوایل انقالب 

را زنده کرد

صداقت و شفافیت، رسمایه های یک ساله  وزیر جوان در دولت دوازدهم

اقبال اسماعیلی
کارشناس ارشد ارتباطات و مخابرات

نصر عزیزی
فعال سیاسی-فرهنگی

یادداشت
ماه

سال اول دولت دوم دکتر روحانی در حالی گذشت که افزایش شدید نرخ ارز، سکه، طال و به تبع آن  افزایش 
ــار سنگینی به اقتصاد کشور و خانواده ها وارد کرده  ــام آور قیمت ها در همه  حوزه ها در چند ماه اخیر فش سرس

است.
ــارهای چندجانبه و در راس آنها خروج آمریکا از برجام، در اجرای وظایف و  ــکالت و فش بدون تردید این مش
فعالیت های کلیت کابینه و به طور خاص در برخی وزارت خانه ها بسته به نوع خدماتشان تاثیرات منفی داشته 

است.
اگر وزارت ارتباطات به مانند وزارت نفت و اقتصاد در ردیف اول فشارهای این روزها نباشد قطعا در ردیف دوم 
فشارهای ناشی از تحریم و مشکالت مربوط به افزایش بی رویه نرخ ارز می باشد. مشکالت ناشی از وابستگی 
به برخی تجهیزات و تکنولوژی های روز دنیا در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات که از گذشته دور تا نزدیک 
ــازی ها و تصمیم گیری های این روزهای وزارت ارتباطات و  ــار مضاعفی بر تصمیم س ــته و دارد، فش وجود داش

مجموعه های تخصصی وابسته به آن وارد کرده است.
ــی و نگاه دقیق به فعالیت روزهای اخیر وزارت ارتباطات، حضور پررنگ و پرتالش وزیر این وزارتخانه  با بررس

ــکالت این مجموعه به وضوح دیده شده و این  برای حل مش
حضور، نقطه  امیدی برای حل مشکالت در این حوزه است.

ــی مهندس آذری  ــته در کارنامه  قبول ــف و برجس ــه عط نقط
جهرمی در یک سال فعالیت ایشان در جایگاه وزیر ارتباطات 
ــتباه و  ــت دوازدهم، اذعان برخی منتقدان وزیر به نظر اش دول
برداشت ناصحیح قبلی در مورد ایشان را به همراه داشته است 

که به بیانی شفاف و رسانه ای این خطا را تصحیح نمودند.
ــی برای صیانت از  ــای صادقانه  مهندس آذری جهرم تالش ه
ــتفاده از خدمات متنوع ارتباطی،  حریم خصوصی مردم در اس
ــتغال پایدار،  ــوام با گردش آزاد اطالعات، کمک به ایجاد اش ت
ــب و کارهای نوپا، بهبود زیرساخت های  ــد کس ــعه و رش توس
ارتباطی در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته بر پایه  رعایت 
ــور، تالش برای بومی سازی تجهیزات  عدالت ارتباطی در کش
و فن آوری های ارتباطی پیشرفته و....گوشه هایی از تالش های 

شبانه روزی در وزارت ارتباطات طی یکسال اخیر می باشد.
ــور از برخی  ــادات زیادی که این روزها در کش علی رغم انتق
ــوزه اقتصاد وجود دارد،  عملکردهای دولت به خصوص در ح
ــه جلوی وزارت ارتباطات، تمایز غیرقابل انکاری  عملکرد رو ب

در مقایسه با سایر دستگاها به وجود آورده است.
ــت از حقوق مصرف کنندگان خدمات مختلف حوزه  ارتباطات، جدیت  ــت وزیر جوان ارتباطات در حمای صداق
ــار زیاد  ــبکه های اجتماعی در فضای مجـــازی علی رغم فش ــت قاطعانه از فعالیت هـــای آزادانه  ش در حمای
نهادهای قدرتمند خارج از دولت و برداشتن پرچــم شفافیــت در کابینــه به هنگام آشفتــه بازار ارز که یک 
ذهنیـــت بسیار منفی به عملکرد دولت در نحوه  تخصیص، چگونگی توزیع و سرانجام پرداخت ارز دولتی به 
برخی صاحبان صنایع، اصناف و به طور کل وضعیت اقتصادی کشور ایجاد کرده بـــود را توانست تا حدودی 
ــعارهای  ــود دهد؛ به عبارت دیگر این اقدامــات وزیر ارتباطات کابینـــه ی دوازدهم، امید به تحقق ش بهبـــ

دولت روحـــانی در کابینه  دوم را تا حدودی زنده نگه داشت.
در پایان پیشنهاد می شود برخی دیگر از مسووالن اجرائی که شائبه کم کاری و ناتوانی آنها در حل مشکالت 
جاری سازمان و وزارت مربوطه شان در بین نخبگان جامعه و عموم مردم وجود دارد با الگوبرداری از شفافیت 
ــکالت مجموعه تحت  ــارت وزیر جوان ارتباطات، می توانند به حل مش ــاری توام با جس ــت گفت کاری و صداق
ــکالت اقتصادی  را برای مردم به ارمغــان  ــتـــی و حل مش امر خود پرداخته و امید به بهبود وضعیت معیش

آوردند.

در خصوص مهندس آذری جهرمی باید گفت که در 
این مدت کوتاه کارنامه درخشانی ارائه نمودند و جای 
سپاسگزاری است. با چهل سال سابقه کار سیاسی و 
فرهنگی و اداری و حضور هوشیارانه و در متن مردم 
و قلمفرسایی در حوزه های مختلف از باب دیده بانی 
ــای اغراق ندآرم، ولی  و نگهبانی و حضور تکلیفی بن
ــه دالیل و زمینه ها و  ــرایطی ک انصاف باید داد در ش
ــت،  حق نقد، با مبانی و معیارهای انقالبی فراوان اس
ــاوت محیط  ــا وجود فضای متف ــدس جهرمی ب مهن

خدمتش، خوب درخشید.
رصد روزانه آثار مثبت و مفید 
عملکرد ایشان نشان می دهد 
ــور و شوق و احساس و  هم ش
ــی دارند و هم بر  تحرک جوان
ــیار خوبی از تجارب  رویه بس
ــی و  ــت و انقالب ــه خدم نهفت

جهادی بهره می برند.
اعالم اولین فهرست شفافیت 
ــایی، کاری  ــن وانفس در چنی
ــمند و پاسخ حق  بسی ارزش
ــدای عدالت امام  مدارانه به ن
ــه به حق  ــلمین و مطالب مس
ــم بدون  ــود و این ه ــردم ب م
هزینه و بازتاب هــای ناکوک 
ــود و باید پذیرفت پیمایش  نب
ــهدا و عزت و مبارزه با  راه ش
ــهــامت و جرات و  ــاد، ش فس
ــان و تقوا را  ــه و البته ایم ــارت و اراده و تجربــ جس
ــان وجود دارد و ما هم  ــاهلل در ایش الزم دارد که انش
ــادق و مومن  ــان و هر خدمتگذار ص دعــاگوی ایش
ــم خدمتگذاران  ــتیــم و یقین داری ــی هس و مخلص
ــوی برنـدگان  ــیره نب ــاس احادیث س حقیقی بر اس

حقیقی و پیروز مندان عرصه جهاد هستند.
ــن جوانی همچون  ــند تا اثبات کنند با س پس بکوش
ــان اول انقالب، می توان چهره ماندگاری در هر  جوان
ــود. یقین داریم که اگر در محضر خدا، در  حوزه ای ب
عرصه خدمت، معامله پرسود انجام شود، خود به خود 
ــدا می کند. تجارب گرانبهای  به دل مردم هم راه پی

انقالب همین را نشان می دهد. 
انشااهلل موفق باشند.
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تغییرات حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات چنان پرسرعت و شتابان است که بعضا 
نهادهای مشاوره ای و آینده پژوه نیز از پیش بینی تحوالت آن عاجز می شوند. شاید 
ــاوره ای برتر  ــته مهمترین پیش بینی آینده نگرانه نهادهای مش ــال گذش در 10 س
ــرکت های مخابراتی دارای زیرساخت ارتباطی، به حوزه های ارائه  در دنیا مهاجرت ش
ــرویس و اپلیکیشن بود که به عنوان راهکاری برای جبران هزینه های زیرساختی  س

شرکتها تلقی می شد.
ــای دیتا همچون فروش  ــرکت های مخابراتی در بخش ه ــتا حضور ش در همین راس
خطوط پرسرعت ADSL یا حتی ارائه زیرساخت هایی همچون دیتا سنترها توجیه 
پذیر می نمود، اما تغییرات این حوزه و افزایش بی سابقه حجم تبادالت دیتا به دلیل 
ــیاء یا فناوری های CONNECTED در  ظهور فناوری هایی همچون اینترنت اش
ــعه شرکت های  ــیاری از پیش بینی ها برای توس حوزه حمل و نقل موجب تغییر بس

تلکام در دنیا شده است.
ــال 2015 ترافیک آنالین داده وارد عصر زتا بایت شده  ــکو در س طبق گزارش سیس
ــت. آمار بین المللی همچنین حجم تبادل داده در ایاالت متحده آمریکا در سال  اس
2020 را فراتر از چند زتا بایت تخمین زده اند که این آمارها نمایانگر افزایش حجم 
تبادالت داده یک کشور در یک سال به میزان بیش از کل تاریخ تبادل داده در برخی 

از کشورها می باشد.
این موج در اروپا و به زودی در ایران نیز ایجاد خواهد شد و افزایش چند برابری پهنای 
ــت. با توجه به این تغییرات هم  ــال های اخیر در ایران نیز موید این امر اس باند در س
اکنون یکی از راه های درآمدزایی آینده برای شرکت های تلکام که دارای زیرساخت های 
ارتباطی می باشند، توسعه زیرساخت های ارتباطی جهت انتقال این حجم باال از دیتا 

در سال های آتی می باشد.
این آمادگی فارغ از بحث نیاز به فناوری و تجهیزات، نیازمند سطح باالیی از توانمندی 
مدیریتی در انسجام و کارا نمودن منابع می باشد. به طور ویژه در ایران با وجود برخی 

از تحریم ها و چالش های پیش رو اهمیت توانمندی های مدیریتی افزایش می یابد.
شرکت های تلکام معتبر و بزرگ در دنیا جهت تطبیق خود با شرایط جدید فناوری 
ــتند.  ــعه توانمندی های پویا هس ــریع در دنیای پیرامونی، قائل به توس و تغییرات س
ــال  ــتراتژی معتبر در دنیا که  در 10 س توانمندی های پویا به عنوان یک مکتب اس
ــت تاکید بر این دارد که به  ــیاری از رویکردهای راهبردی را گرفته اس اخیر جای بس
دلیل تغییرات سریع محیط پیرامونی پیش بینی پذیری مسیرهای آینده کاهش یافته 
ــود تا سازمان ها توانمندی های خود را به شکلی  است به همین جهت توصیه می ش
کارا توسعه دهند و در مواجه با شرایط جدید به شکلی خالقانه و نوآورانه، ترکیب و 

چیدمانی جدید از این توانمندی ها را برای حل چالش های پیش رو بکار گیرند.
تحقق چنین توانمندی نیازمند دو اصل کارایی و اثر بخشی در کنار یکدیگر است. نظم 
ــد. قریب به شش ماه است که مدیریت جدید شرکت  کلیدواژه اصلی کارایی می باش
مخابرات ایران و با مدیریت عامل مهندس سیدمجید صدری در شرکت مخابرات ایران 
ــغول به کار شده اند. مدیر عامل جدید شرکت مخابرات ایران با تجربه موفق در  مش
نظم بخشی و ساماندهی در شرکت رایتل هم اکنون راهی شرکت مخابرات ایران به 
عنوان بزرگترین شرکت مخابراتی منطقه شده است تا بتواند این مجموعه را در این 

مسیر پرتالطم به ساحل مقصود برساند.

دکتر رضا نقی زاده
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست 

علمی کشور و مشاور حوزه ی تلکام

آینده  ICT در دنیا و نقش مدیریت رشکت مخابرات ایران 

توجه مهندس صدری بر نقش و جایگاه نیروی انسانی شرکت مخابرات ایران و حل 
ــی اصولی و راهبردی است، زیرا یکی از  عوامل کاهنده بهره وری در این نیروها تالش

عوامل اصلی افزایش کارایی، افزایش رضایتمندی کارکنان است.
ــم و افزایش کارایی اثری جدی دارد  ــای کلیدی دیگری که در ایجاد نظ از فعالیت ه
اصالح فرآیندها می باشد. شرکت مخابرات ایران پس از ادغام شرکت های استانی در 
ــرکت مخابرات ایران نیازمند یک اصالح فرآیندی و ایجاد نظام یکپارچه مدیریت  ش
ــبختانه توجه جدی مدیرعامل جدید  ــتاد تا استان می باشد که خوش فرآیندها از س
شرکت مخابرات نویدبخش اصالح این امر حیاتی در شرکت مخابرات ایران و استان ها 
می باشد. نظم بخشی به فعالیت های شرکت مخابرات ایران و تقسیم مناسب وظائف 

میان ستاد و استان ها رمز موفقیت های آتی شرکت مخابرات ایران است.
توجه جدی آقای مهندس صدری و اعضاء هیات مدیره شرکت مخابرات ایران می تواند 
ــرکت مخابرات ایران و استان ها با رویکردی هم افزا ایجاد نماید.  تحولی جدی در ش
در مورد اثر بخشی نیز نگاه آینده نگرانه و تصمیمات علمی، عملیاتی و سریع بسیار 
کلیدی می باشد. به طور ویژه توجه به خواست مشتریان در سطح خرد و سازمانی در 
این بخش بسیار با اهمیت می باشد. نگرش جدی و پیگیرانه مدیرعامل جدید شرکت 
ــتری به عنوان کلیدی ترین عامل موفقیت شرکت به  مخابرات ایران به رضایت مش

شمار می آید.
آنچه امیدواری ها را به آینده مخابرات ایران بیشتر می کند تاکید مدیرعامل و هیات 
ــی در کنار یکدیگر  ــرکت مخابرات ایران بر افزایش کارایی و اثربخش مدیره جدید ش
است که می تواند آینده درخشانی را برای شرکت مخابرات ایران ایجاد نموده و تحولی 
ــاختی این  جدی در کارآمدی بهره گیری از ظرفیت های فعلی و افزایش توان زیرس

مجموعه ایجاد نماید.

توجه مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بر نقش و جایگاه نیروی انسانی شرکت مخابرات ایران و حل عوامل کاهنده بهره وری در این نیروها تالشی اصولی و راهبردی است، زیرا 
یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی، افزایش رضایتمندی کارکنان است.
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ماجرای فوق تنها یک سناریوی فرضی بود، اما چنین سناریوهایی را ما بارها در واقعیت 
دیده ایم و متأسفانه باید گفت که این یک اشتباه رایج در دنیای کسب وکار است. برخی 
ــرکت ها گاهی در انتصاب مدیران اعم از ارشد، میانی یا عملیاتی، اشتباهات بزرگی  ش
ــدن روابط بین کارکنان،  ــوند که نتیجه ای جز  افزایش تنش و تیره ش مرتکب می ش
عملکرد ضعیف و کاهش بهره وری ندارند، اما به راستی چرا بعضاً مدیران جدید نمی توانند 
عملکرد مناسبی که در جایگاه قبلی از خود نشان داده اند را در سمت باالتر نیز تکرار 

کنند؟

  1 -  ارتقای افراد بدون در نظر گرفتن قابلیت های مدیریتی آنها:
در بسیاری از شرکت ها افراد به دلیل برخورداری از قابلیت های فنی باال ارتقا پیدا می کنند 
و به سمت های مدیریتی می رسند، در حالی که دانش فنی لزوماً نمی تواند موفقیت آنها 
را در امر مدیریت تضمین نماید. اینکه یک نفر در بخش فروش عملکرد بسیار ممتازی 
دارد، لزوماً بدین معنا نیست که او می تواند یک مدیر فروش موفق نیز باشد. نباید انتظار 
داشته باشیم که یک متخصص خبره در حوزه فناوری اطالعات حتماً در آینده به یک 
مدیر بزرگ در این حوزه بدل شود؛ همان طور که فوتبالیست های بزرگ همیشه مربیان 
بزرگی نمی شوند. اگر در هنگام ارتقای کارکنان به سمت های مدیریتی مرتکب چنین 
خطایی شویم، در حق آنها جفا کرده ایم، زیرا در واقع آنها را بدون آموزش شنا به درون 

یک استخر بزرگ و عمیق انداخته ایم.

  2 - بی توجهی به پرورش افراد مستعد برای پست های مدیریتی:
اگر مدیران ارشد شرکت متوجه شوند که برخی کارکنان آنها استعداد مناسبی در زمینه 
مدیریت دارند، نباید صرفاً به دنبال این باشند که دیر یا زود آنها را به سمت های مدیریتی 

چهار اشتباه بزرگ رشکت ها در زمان انتصاب مدیران 

ــتعدادهای  بگمارند، بلکه باید برنامه هایی را برای پرورش اس
ــد و یا از مربیان متخصص  ــی این افراد در نظر بگیرن مدیریت
در این زمینه به منظور آماده سازی آنها جهت تصدی مشاغل 
مدیریتی استفاده کنند. شرکت ها باید برای شناسایی، هدایت و 
آموزش چنین افرادی، برنامه ای منسجم تدوین کنند تا بتوانند 
از این طریق ذخیره مناسبی از مدیران بالقوه را برای آینده خود 
ــازند. مدیران ارشد باید در این زمینه با بخش منابع  فراهم س
انسانی و نیز بخش های عملیاتی و آموزشی شرکت همکاری 

نزدیکی داشته باشند.

  3 - صحبت نک�ردن با کارکنان در مورد نقش های 
آینده:

سوای مسائل مرتبط با ارزیابی عملکرد، مدیران باید با کارکنان 
ــرکت جلساتی داشته باشند و با آنها در  تیم های تخصصی ش
ــان صحبت کنند. مدیران می توانند  خصوص آینده شغلی ش
ــات که باید در فضایی دوستانه و دوطرفه  در خالل این جلس
ــوند به نوعی تشخیص دهند که از بین کارکنان آنها  برگزار ش
ــانی به مدیریت عالقه دارند و چه کسانی می خواهند  چه کس
تنها نقش فنی و تخصصی داشته باشند. بحث و گفتگو در مورد 
آینده شغلی کارکنان نباید فرآیندی معماگونه و محرمانه تلقی شود. کارکنان باید بتوانند 
در زمینه چشم انداز کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت خود، صادقانه و صریح با مدیران 
گفتگو کنند و مدیران نیز باید خود را متعهد به حمایت از آرمان های شغلی کارکنان 
بدانند؛ تعهدی که می تواند در قالب ارائه آموزش های مدیریتی یا فراهم نمودن شرایطی 

مساعد جهت کسب تجربیات الزم به انجام برسد.

  4 - اجب�اری نک�ردن حضور فعال مدیران فعلی در فرآیند شناس�ایی و 
پرورش مدیران آتی:

بسیاری از مدیران به دلیل مشغله کاری، در اختیار نداشتن زمان کافی و البته احساس 
تهدید از جانب کارکنانی که ممکن است جای آنها را بگیرند، تمایلی به مشارکت در امر 
شناسایی و پرورش افراد مستعد برای حضور در پست های مدیریتی ندارند. در چنین 
شرایطی شاید چاره ای جز اجباری شدن حضور فعال مدیران در این فرآیند دوراندیشانه 
وجود نداشته باشد. اما چه تعداد از شرکت ها چنین وظیفه ای را به مدیران فعلی خود 

محول می کنند؟
ــخ به این سؤال باید اذعان داشت که تقریباً هیچ شرکتی از مدیران فعلی خود  در پاس
نمی خواهد که در تربیت مدیران آتی نقش آفرینی کنند. مدیران ارشد شرکت ها در حالی 
به سادگی از کنار این مسئله عبور می کنند که خود به خوبی می دانند که آینده شرکتشان 

در گرو این است که همواره از مدیرانی توانمند در بخش های مختلف برخوردار باشند.
نباید فراموش کنیم که یک کارمند عادی صرفاً وظیفه دارد که توانایی های خودش را 
تقویت کند، اما یک مدیر فقط زمانی می تواند ادعا کند یک مدیر موفق و وظیفه شناس 

است که قابلیت های زیردستانش را بهبود بخشیده باشد.

برخی شرکت ها گاهی در انتصاب مدیران اعم از ارشد، میانی یا عملیاتی، اشتباهات بزرگی مرتکب می شوند که نتیجه ای جز افزایش تنش، افزایش تنش و تیره شدن روابط 
بین کارکنان، عملکرد ضعیف و کاهش بهره وری ندارند.آقای توانا یکی از بهترین کارمندان بخش خدمات مشتریان بود و همه او را یک فوق ستاره می دانستند. همکاران، 
مشتریان و مدیران شرکت از کار کردن با آقای توانا لذت می بردند و او برای خودش برو و بیایی در شرکت داشت. وقتی مدیر آن بخش به سمتی دیگر منصوب شد، مدیرعامل 
شرکت تصمیم گرفت که آقای توانا را جایگزین او کند. آقای توانا خیلی ناگهانی ارتقا پیدا کرد و 16 نفر زیردست او شدند. او از اینکه مدیران شرکت توانایی هایش را دیده 
و جایگاهش را ارتقا داده اند، بسیار خوشحال بود، اما درعین حال به دلیل نداشتن هیچ گونه تجربه مدیریتی احساس نگرانی و اضطراب می کرد. آقای توانا در همان روزهای 
اول این نگرانی را با مدیرعامل شرکت در میان گذاشت و مدیر به او جواب داد: »اصالً نگران نباش، من مطمئنم که تو کارت را به بهترین نحو انجام خواهی داد«. ظرف تنها دو 
هفته افکار منفی بر آقای توانا غلبه کرده و این تردید در وی به وجود آمده بود که مبادا مدیران شرکت در انتصابش به آن سمت اشتباه کرده باشند. او بسیار عصبی نشان 

می داد و گویی اعتماد به  نفس خود را از دست داده بود.
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ــازی فعالیت  ــه نقش آن ها استانداردس ــازمان هایی وجود دارند ک ــوری س در هر کش
ــت. این  ــدگان کاال و خدمات و در مرحله ی بعد ارزیابی فعالیت های آن ها اس ارائه کنن
ــازمان ها برای استانداردسازی دقیق فعالیت ها، شاخص هایی را تعریف می کنند تا  س
ــرکت ها بتوان میزان تطابق  ــا ارزیابی آن ها در فعالیت های کوتاه مدت و بلند مدت ش ب
ــنجش قرار داد. این استانداردسازی حتی  ــتاندارد موجود مورد س خدمات آنان را با اس
ــده و به عنوان یک اصل اساسی شناخته می شود.  در ابعاد بین المللی نیز پذیرفته ش
ــتاندارد بین المللی  ــازمان هایی مانند سازمان اس ــت که س ــاس بوده  اس برهمین اس
 )ISO( ــار به نام ایزو ــا اختص )International Standard Organization( ب
ــده اند تا مقیاسی جهانی را  ــور در محیط بین المللی ایجاد ش با عضویت چندین کش
برای استانداردسازی فعالیت های سازمانی )Enterprise( ارائه کنند. از آنجایی که 
شرکت ارتباطات مبین نت یکی از افتخارات خود را حضور مستمر در ارزیابی های کیفیت و 
استانداردسازی فعالیت های خود می داند، در متن حاضر سعی می کنیم نقش و میزان اهمیت 

استانداردسازی و افزایش کیفیت را در فعالیت های بازیگران صنعت ICT بررسی کنیم.
استانداردسازی فعالیت ها و ارزیابی آن ها در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات توسط 
ــازمان ملی  ــازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و س دو نهاد معتبر به  نام های س

استاندارد انجام می شود.
  ارزیابی و رتبه بندی توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

 رگوالتوری ایران از سال 1382 به منظور ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و 
اجرایی در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات تأسیس شده است. این سازمان با محوریت 
ــت تا موجب  ــر اپراتور یک ناظر« الگوی ارزیابی دارندگان پروانه را تدوین کرده اس »ه
ــازمان در سال 1396 با توجه  ــود. این س ــالم و تعالی صنعت ICT ش ایجاد رقابت س
به بازخوردهای دریافت شده الگوی جامع ارزیابی، رتبه بندی و انتخاب اپراتورهای برتر 
سرویس های فناوری اطالعات را به منظور ارتقای ارزش افزوده برای ذی نفعان و براساس 
ــازمان تنظیم مقررات دارای 6  ــانی کرد. الگوی س منطق ارزیابی رادار 2013 به روزرس
ــار در بخش  ــامل 3 معی معیار ش
ــازها و 3 معیار در بخش  توانمندس
نتایج بوده که مجموع امتیاز آن ها 
ــازمان  ــود. ارزیابی س 1000 می ش
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
ــات و فناوری  از اپراتورهای اطالع
اطالعات براساس معیارهای فوق و 
ــود و  زیرمعیارهای آن انجام می ش
هر اپراتور به صورت ساالنه براساس 
ــل اندازه گیری در  اعداد و ارقام قاب
ــاخص ها مورد ارزیابی  هریک از ش
قرار گرفته و طبقه بندی می شود. نتایج این ارزیابی هرساله در قالب جشنواره ی ویژه ای 
منتشر شده و برترین اپراتورهای هر حوزه )اینترنت ثابت برروی سیم، اینترنت بی سیم 

ثابت، اینترنت موبایل، اپراتورهای تلفن همراه و...( معرفی می شوند. 
  مدل ارزیابی سازمان ملی استاندارد

ارزیابی معتبر دیگر در حوزه ی فناوری اطالعات و ارتباطات، ارزیابی جایزه ی ملی کیفیت 
ــت. این ارزیابی توسط سازمان ملی استاندارد با استفاده از مدل های شناخته  شده  اس
ــتانداردهای جاری در فرایندهای داخلی و خارجی سازمان ها انجام  ــتناد به اس و با اس
ــود. در این مدل به طور موازی از دانش روز مدیریت کیفیت محصول با تعریف  می ش

 مدل های ارزیابی ابزاری برای تعالی سازمانی

در خبرها اعالم شده است که شرکت ارتباطات مبین نت برای بار چهارم و به صورت متوالی در ارزیابی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موفق به کسب رتبه ی 
برترین اپراتور بی سیم ثابت شده است. این شرکت همچنین در چندین دوره ی ارزیابی کیفیت در بخش صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات )ICTINQA( موفق به کسب 
گواهینامه های اشتهار به کیفیت دو، سه و چهار ستاره و در ارزیابی سال 1395 سازمان ملی کیفیت شده است. اینکه این جوایز و استانداردها تا چه حد مبتنی برعملکرد 

واقعی اپراتورها و تأثیرگذار بر کیفیت خدمات آن ها هستند، موضوع مورد بررسی در متن حاضر است.

مناسب برای مصرف و سرآمدی سازمان با تعریف رضایت متوازن ذی نفعان، بهره برداری 
ــت. مواردی که طراحی مدل بر آن ها تاکید دارد عبارتند از: تعادل در منافع  ــده اس ش
ذی نفعان، مدیریت راهبردی کیفیت محصول، فرآیندگرایی، تضمین کیفیت، مشتری 
ــازی، مدیریت زنجیره تامین، بهره وری در مصرف منابع،  مداری، یادگیری و توانمندس
ــت محیطی که در فرآیندهای توسعه تکنولوژی، طراحی  مسئولیت اجتماعی و زیس
ــاخت و تولید و  مفهومی محصول، طراحی و تکوین تفصیلی محصول، فرآیندهای س
تحویل محصول، خدمات و پشتیبانی پس از فروش، عملکرد و رفتار زیست محیطی، از 

شروع طراحی محصول تا پایان دوره عمر آن قابل شناسایی است. 
   تأثیرات ارزیابی ها برای سازمان ها

  شناسایی نقاط قوت و زمینه های بهبود
ارزیابی های معتبر و مستند به خوبی می توانند سازمان ها را در زمینه ی شناخت نقاط 
ــایی بر طبق تمرکز  ــاط نیازمند بهبود یاری کنند. از آنجایی که این شناس ــوت و نق ق
ــت، می تواند تأثیرات به سزایی در  ــتراتژی سازمان استوار اس بر کیفیت محصول و اس

توانمندسازی برندهای فعال در کشور داشته باشد. 
  سنجش قابلیت ها در مقایسه با رقبا

ــای ارزیابی های  یکی از بهترین مزای
کیفیت، خصوصاً در صنعت ارتباطات 
و فناوری اطالعات، مقایسه محور بودن 
ــت. اینکه یک شرکت می تواند  آن اس
ــبت به رقبا و دیگر  جایگاه خود را نس
ارائه دهندگان خدمات در بازار تعیین 
کرده و میزان پیشرفت خود را براساس 

اهداف استراتژیک مشخص نماید.
ــی به عنوان نمادی از   این مدل ارزیاب
ــت. مدل  ــده اس حرکت، طراحی ش
ارزیابی کیفیت )INQA( دارای هفت 

معیار است که چهار معیار آن توانمندسازها و سه معیار دیگر نتایج هستند. اولین معیار 
توانمندساز رهبری و مدیریت است که در وسط مدل قرار دارد، سه معیار دیگر از گروه 
توانمندسازها به ترتیب معیارهای فرایندها، منابع و کارکنان هستند. سه معیار نتایج 
نیز عبارتند از معیار نتایج مشتریان و مصرف کنندگان به عنوان محوری ترین ذینفعان 
سازمان و معیار نتایج محیط زیست و جامعه و نهایتا معیار نتایج عملکردی که شامل 
نتایج مالی، غیرمالی و همچنین نتایج کارکنان به عنوان مهم ترین بخش از سرمایه های 
ــی مدل از یادگیری از نتایج شروع شده و از خالقیت و  ــازمان است .نیروی چرخش س
نوآوری در توانمندسازها به سمت کسب نتایج مورد انتظار ادامه می یابد. حرکتی که با 

ایفای مناسب نقش رهبری و مدیریت هرگز از حرکت نمی ایستد.
  نتیجه گیری

ــرض ارزیابی قرار می دهند تا نقاط ضعف خود  ــرکت های پویا همواره خود را در مع ش
ــیر صحیح جهت دهی نمایند. این مزیت به  ــند و نقاط قوت خود را در مس را بشناس
شرکت هایی همچون مبین نت کمک می کند که به صورت مستمر در مسیر تعالی قرار 
داشته و روزبه روز بر استانداردسازی خدمات خود بیافزایند. اتکا به چنین مزایا و دستیابی 
شرکت های معتبر به جوایزی از این دست، به مصرف کنندگان و کاربران عمومی این 
ــتفاده ی آنان از استانداردهای دقیقی پیروی  اطمینان را می دهد که محصول مورد اس

کرده و به مرور زمان در مسیر تعالی، بهبود خواهد یافت.
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دولت الکترونیکی سردمدار اصالح رویه های فسادزا به شمار می آید

مبارزه با فساد و اصالح رویه ها، پیگیری اجرای منشور حقوق شهروندی، شفافیت کامل با استفاده از 
ظرفیت های فناوری از طریق دولت الکترونیکی و پاسخ گویی به مردم از مواردی است که همواره از 

سوی مسووالن بر آن تاکید شده است. 
یکی از اولویت های عمومی در این باره نیز مالک قراردادن حقوق شهروندی خصوصا در حوزه های 

مرتبط با حقوق عمومی در پیوست حکم انتصاب وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات است.
منشور حقوق شهروندی همچنین مسوولیت هایی را برای شهروندان در نظر می گیرد. برای اجرای 
ــی و مهم را برای بخش ICT در نظر گرفت و وزارت  ــت و دقیق این منشور، باید نقش اساس درس
ارتباطات و فناوری اطالعات نیز در همین راستا تالش کرده است تا تمامی فعالیت های خود را در 
ــهروندی بازطراحی کند تا بتواند ایفاگر نقش اساسی و مهم خود در این  ــتای منشور حقوق ش راس

راستا باشد.
شاید مهم ترین دستاورد اجرای حقوق شهروندی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در دولت 
ــتای  ــت که در راس ــخصی دانس دوازدهم را بتوان تهیه الیحه صیانت و حفاظت از داده های ش
ــان ها تهیه  فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر منع تعرض به حریم خصوصی مردم در پیام رس
ــار و دسترسی آزاد به اطالعات به همراه اتصال 210 دستگاه به  ــده است. بهبود سامانه انتش ش
این سامانه جهت آگاهی و شفافیت برای شهروندان نیز مورد دیگری از اجرای حقوق شهروندی 
ــتگاه های اجرایی خود را بیش از پیش مکلف به توضیح در  ــاید به موجب آن دس ــت که ش اس

برابر مردم بدانند.
ــبکه ملی اطالعات در جهت حقوق شهروندی  ــازی الیحه ی محتوای ش کمک به بهبود و غنی س
ــب و فرهنگی را الزم می داند، اهمیت باالیی دارد. اجرا و پیگیری  مردم که تامین محتوای مناس
ــورای عالی مجازی در حمایت از پیام رسان های بومی، انجام حمایت های تحقیقاتی و  مصوبات ش
ارائه تسهیالت جهت توسعه محتوای بومی مانند توسعه جست وجوی تصویری مبتنی بر محتوا، 
ــی بومی، ایجاد سامانه پرسش و پاسخ  ــامانه ترجمه ماشینی دوسویه فارسی - انگلیس ارتقای س

خودکار قرآنی )قرآن جوی( نیز از جمله اقدامات مهم توسعه الیحه محتوا هستند.
ــی، افزایش سهم زبان فارسی در  ــالمی و زبان فارس به منظور صیانت از فرهنگ غنی ایرانی - اس
ــا اراده وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات  ــخ خطی از ابتدا ب ــی کردن کتاب ها و نس وب و دیجیتال
ــازی حافظه تاریخی ایرانیان و ارائه داده های حاصل از آن به صورت داده باز در  برای دیجیتال س
اختیار کسب وکار های نوپا از جمله این دستاورهاست که به تثبیت جایگاه زبان فارسی در سطح 
جهانی با رده بندی باالتر از زبان های ترکی، عربی و چینی منجر شده است. افزایش تعداد کاربران 
ــرویس های ویدئویی و  ــد چهار برابری س ــان های بومی از 1.5 میلیون به 10 میلیون، رش پیام رس
ــد تولید  ــان از روند رو به رش ــت که نش افزایش دو برابری ترافیک داخلی نیز از دیگر مواردی اس

محتوا دارد.
ــفافیت، دولت الکترونیکی به عنوان سردمدار اصالح رویه های فسادزا مطرح می شود.  در زمینه ش
ــتگاه های  ــت در صورت راه اندازی کامل این موضوع و اتصال و تبادل داده تمامی دس بدیهی اس
ــفافیت برای عموم دیگر جایی برای  ــور، با نظارت نهادها بر یکدیگر و دسترسی و ش اجرایی کش

امضاهای طالیی و فساد باقی نمی ماند.

معاون حقوقی رئیس جمهوری از تدوین الیحه جامع شفافیت برای 
ارتقای سالمت اداری و مبارزه با فساد خبر داد.دکتر لعیا جنیدی، 
گفت: الیحه شفافیت اقتصادی سال گذشته مطرح شد، اما پس از 
آن الیحه جامع شفافیت در همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی 
و اقتصادی مورد توجه قرار گرفت تا فرآیند شفافیت در همه امور 
ــاره به  ــود.معاون حقوقی رئیس جمهور با اش رصد و پیگیری ش
موضوع تأسیس نهاد ملی حقوق شهروندی، تاکید کرد: این موضوع 
از سال گذشته در دستور کار پیگیری این معاونت قرار دارد تا در 

هیات دولت مطرح و تصمیم گیری نهایی برای آن انجام شود.

  تدوین الیحه جامع شفافیت برای ارتقای سالمت 
اداری و مبارزه با فساد

ــت: در نظام اداری فعلی،  ــر ارتباطات و فناوری اطالعات، گف وزی
ــای اقتصادی از طریق  ــتگاه ها و نهادها بر فعالیت ه کنترل دس
استعالم است.مهندس آذری جهرمی در توئیتی نوشت: در نظام 
ــتگاهها و نهادها بر فعالیتهای اقتصادی  اداری فعلی، کنترل دس
از طریق استعالم است. نمودار زیر، نشان دهنده بیشترین تعداد 
استعالم برای کسب و کارهاست. ببینید که بیشترین اخبار فساد 
ــتعالمات را دارا  ــت که بیشترین اس مربوط به مجموعه هایی اس

هستند. راهکار استعالم نیست، شفاف سازی است.

  بیشترین اخبار فساد مربوط به مجموعه هایی است 
که بیشترین استعالم ها را دارند
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پیاده سازی کامل دولت الکترونیک، یکی از مهمترین عوامل فسادزدایی

هرچند حذف آبونمان تلفن های ثابت به نفع مردم است، اما اثر اجرایی اش 
موجب کند شدن فرآیند توسعه می شود

ماهی که
گذشت

ــاره به اینکه پیوند فناوری  ــات و فناوری اطالعات با اش وزیر ارتباط
ــد و بهره وری می شود، گفت: تحول در  اطالعات و صنایع باعث رش
ــال آینده رخ می دهد و  ــت که در 10 س اقتصاد دیجیتال اتفاقی اس
باید برای آن برنامه داشته باشیم.مهندس آذری جهرمی در همایش 
ــند اقدام مشترک  ــترک وزارت ارتباطات و وزارت نیرو درباره س مش
توسعه کاربردهای فناوری های نوین فناوری اطالعات با اشاره به اینکه 
منابع سنتی در اقتصاد دنیا مانند نفت، معادن و ذخایر زیرزمینی در 
حال افول است، گفت: اما اقتصاد دنیا در حال رشد است و این رشد 
ــت و بهره وری نیز با ابزار فناوری اطالعات  با بهره وری امکانپذیر اس
تجلی پیدا می کند.وی، به تاثیر شگرف فناوری اطالعات در صنایع 
مختلف اشاره کرد و افزود: پیوند فناوری اطالعات و صنایع مختلف 
ــود.آذری جهرمی، با  ــد و بهره وری در این حوزه ها می ش باعث رش
اشاره به اینکه انقالب صنعتی چهارم در حال وقوع است، خاطر نشان 
ــمت استفاده از کارکردهای آن  کرد: در این انقالب کاربر نهایی به س
می رود و اگر در این حوزه برنامه نداشته باشیم، بازار و منافع  و ثمره 
اقتصادی آن برای دیگران می ماند.وی، افزود: مقام معظم رهبری در 
جمع اعضای شورای عالی فضای مجازی به این نکته اشاره کردند که 
آینده به گونه ای رقم می خورد که مدیریت تحوالت شهرهای ما در 
ــهرها  یا در کشورهای دیگر به وسیله  شرکت ها انجام می شود. ش
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، تحول دیجیتال را تحولی بزرگ و 
تاثیرگذار عنوان کرد و گفت: امروز داده های مصرف انرژی و آب در 
ــط دستگاه های امنیتی جمع آوری و پردازش شده و برای  دنیا توس
اهداف اقتصادی استفاده می شود و این موضوع بسیار مهم است.وی، 
رویکرد وزارت ارتباطات را حضور فعاالنه در عرصه اقتصاد دیجیتال 
اعالم کرد و افزود: تحول در اقتصاد دیجیتال اتفاقی است که در 10 
سال آینده رخ می دهد.آذری جهرمی، تصریح کرد: نباید مانند کسانی 
که در سال های گذشته مسئولیت داشتند و درباره موضوع شبکه های 
ــی و فضای مجازی کاهلی کردند و در حال حاضر در مقابل  اجتماع
ــت دهیم و در چند سال  این مباحث انتقاد می کنند، زمان را از دس
آینده شاهد عقب افتادگی در این حوزه باشیم.وی، به دستور و تاکید 
رییس جمهوری و دولت برای حضور در عرصه هایی که نیاز به تحول با 
فناوری اطالعات دارد اشاره کرد و افزود: یکی از این عرصه ها، نیرو بود 
که با آغاز همکاری های مشترک بین وزارت ارتباطات و وزارت نیرو 
ــته در این حوزه  مطالعات میدانی و تطبیقی انجام و روش های گذش
ــدن تکالیف و اقدامات الزم، تفاهم  آسیب شناسی  و با  مشخص ش
ــه ای بین وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای تحول در این  نام

حوزه منعقد شد.

  تحول در اقتصاد دیجیتال در 10 سال آینده 
ــاوری اطالعات، گفت: برای رخ می دهد وزیر ارتباطات و فن

سهولت کسب و کار باید دستگاه های دولتی به 
مرکز ملی تبادل اطالعات متصل شود اما شواهد 
نشان می دهد که برخی دستگاه ها در این زمینه 
تعلل می کنند.مهندس آذری جهرمی در برنامه 
حاال خورشید، پیاده سازی کامل دولت الکترونیک 
را یکی از مهمترین مواردی عنوان کرد که باعث 
ــازی و حل فساد می شود و تأکید کرد:  شفاف س
دولت الکترونیک برای راحت کردن زندگی مردم 
است و برای مثال برای دولت دوزادهم  سامانه ای 
برای تأیید اصالت دارو راه اندازی شد که ارزیابی 

دقیقی از وضعیت دارو وجود داشته باشد.وی، با بیان اینکه این سیستم به وزارت بهداشت این امکان را 
می داد که وضعیت دارو را ساماندهی کند گفت: مقاومت های زیادی در برابر این سامانه وجود دارد و 
عده ای با ایجاد اخالل در این سیستم در صدد کندکردن آن هستند.آذری جهرمی، با تأکید بر اینکه 
دولت الکترونیک تنها مختص دولت نیست و کل حاکمیت باید در این زمینه تکالیف خود را انجام دهد، 
ــترین استعالمات با 27 درصد مربوط به قوه قضائیه و 17 درصد مربوط به  تصریح کرد: هم اکنون بیش
نیروی انتظامی است و این دو نهاد نمی توانند بگویند چون زیرمجموعه دولت نیستند نیازی به الکترونیکی 
شدنشان نیست.وی، یادآورشد: نظام اعتبارسنجی نیازمند پیوستن این دو دستگاه به دولت الکترونیک 
برای تکمیل فرآیندها است.وی، با بیان اینکه دولت الکترونیکی برای راحت کردن زندگی مردم است، 

گفت: وزارت صمت برای شفاف  سازی زحمات زیادی کشیده و در دولت الکترونیکی پیشرو است.

وزیر ارتباطات، با اشاره به موضوع حذف آبونمان 
از قبض تلفن های ثابت، گفت: هرچند ظاهر این 
ــت اما اثر اجرایی  حذف آبونمان به نفع مردم اس
این حکم درنهایت با توجه به مدل های اقتصادی، 
ــنل مخابرات و نارضایتی کارگری  ــار به پرس فش
است و همچنین موجب کند شدن فرآیند توسعه 
ــود. البته درنهایت این حکم قانونی دیوان  می ش
عدالت الزم االجراست.محمدجواد آذری جهرمی 
ــخ به علت ادامه روند  در جمع خبرنگاران در پاس
دریافت آبونمان در قبوض تلفن ثابت اظهار کرد: 
ــت؛ ما هم  حکم دیوان عدالت اداری الزم االجراس

حکم را که در سازمان تنظیم مقررات ارتباطات بوده به مخابرات ارجاع دادیم اما اینکه هنوز این آبونمان 
ــد، باالخره روال اجرایی فرآیند خود را دارد.جهرمی، ادامه داد: ضمن اینکه این تصمیم تاثیر  را می گیرن
بسیار بزرگی بر درآمدهای شرکت مخابرات دارد، آن هم در زمانی که هزینه ها به صورت سرسام آور باال 
رفته و مخابرات در عرصه توسعه هزینه های زیادی داشته که با توجه به افزایش نرخ ارز هم این هزینه ها 
افزایش یافته است.وی، افزود: هزینه های توسعه شبکه در کشور باال رفته است؛ هرچند ظاهر این حذف 
آبونمان به نفع مردم است اما با توجه به اینکه توسعه را دچار تاخیر می کند، حذف درآمدهای شرکت 
مخابرات باعث  می شود که اوال کارمندان تحت فشار قرار بگیرند؛ اثر اجرایی این حکم درنهایت با توجه 
به مدل های اقتصادی فشار به پرسنل مخابرات و نارضایتی کارگری است و هم چنین موجب کند شدن 
فرآیند توسعه می شود.وزیر ارتباطات، افزود: برای رییس دیوان عدالت نامه نوشتیم که در این حوزه با توجه 
به اثرگذاری زیادی که وجود دارد زمانی را قرار دهند، اما به هر صورت تصمیم گرفته شده و حکم قضایی 
الزم االجراست و ما هم از قانون تبعیت می کنیم؛ در هر صورت اینها تبعاتی است که صدور یک تصمیم 
بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی بر مجموعه ما تاثیر می گذارد. آبونمان چیزی نبوده که امروز  و 
ــاب مشترکان همواره لحاظ  ــود، از ابتدای انقالب می گرفتند و روال هایی در صورت حس دیروز گرفته ش
می شد، البته مشکالتی در این روال ها وجود داشته اما برای حل این مشکل ها شاید می شد راه حل های 

بهتری ارایه کرد. اما درنهایت این حکم قانونی الزم االجراست.
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بسته اجرایی عبور از شرایط تحریم در وزارت ارتباطات تهیه و تدوین شد

طرح راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و ارز دیجیتال رد شد

  امکان جابه جایی اینترنت و تلفن ثابت فراهم شد

ــارت راهبردی وزارت  ــاون برنامه ریزی و نظ مع
ــت: وزارت  ــاوری اطالعات، گف ــات و فن ارتباط
ارتباطات و فناوری اطالعات برای عبور از شرایط 
تحریم، بسته اجرایی این شرایط را تهیه و تدوین 

کرده است.
ــروج آمریکا از  ــیتنا، با توجه به خ به گزارش س
ــانات  برجام و اعمال تحریم های یکجانبه و نوس
نرخ ارز، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بسته 
اجرایی ویژه ای برای عبور از شرایط جدید را در 
دستور کار خود قرار داد. سیروس موثقی با اعالم این خبر، تاکید کرد: در این بسته اجرایی چالش های 
پیش رو در پنج محور بررسی و برای هر محور راهکارهایی تهیه شده که پس از تصویب در ستاد اقتصاد 

مقاومتی عملیاتی می شود.
ــعه و نگهداری شبکه، تامین زیرساخت های ارائه خدمات  ــطه برای توس وی، افزود: ورود کاالهای واس
فضایی، ترکیب سهامداری اپراتورهای ارتباطی، جابجایی و انتقال ارز و افزایش قیمت تمام شده محصول 
و خدمات بخش ICT ناشی از آزاد سازی ارز، پنج محوری هستند که در قالب این بسته اجرایی تهیه و 
تدوین شده اند. تعدیل نرخ ارز در قراردادهای پیمانکاری، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و بورس برای 
تغییر ترکیب سهامداری اپراتورهای مخابراتی غیردولتی بر اساس مصوبات و مجوزهای اخیر صادره از 
نهادهای باالدستی و حمایت همه جانبه از تولید کنندگان کاال و خدمات با کیفیت داخلی، از مهمترین 

راهکارهای ارائه شده برای تصویب در ستاد اقتصاد مقاومتی است.
ــته اجرایی با  معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارتباطات و فناوری اطالعات، تصریح کرد: این بس
هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، همکاری دستگاه های تابعه و بهره گیری از توان کارشناسی و 

نخبگان بخش خصوصی حوزه ICT، تدوین شده است.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه 
و محاسبات مجلس، گفت: موضوع 
ــتفاده از پیام  طرح راه اندازی و اس
رسان های مالی و انعقاد پیمان های 
ــه در تجارت  پولی دو و چند جانب
خارجی با حضور مسئولین ذیربط 
ــرار گرفت  ــی ق مورد بحث و بررس
که نمایندگان ایرادات متعددی به 
ــان های مالی  کلیات طرح پیام رس
ــال آن کلیات رد  ــد و به دنب گرفتن

شد.
ــاره به  ــح با اش ــدی مفت محمدمه
نشست کمیسیون برنامه، بودجه و 
ــیون فرعی موضوع طرح راه اندازی و استفاده از پیام  ــبات مجلس اظهار داشت: به عنوان کمیس محاس
رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه در تجارت خارجی با حضور مسئولین ذیربط 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: هیات رئیسه مجلس ماده 5 
طرح مذکور را به کمیسیون ارجاع داده، در این ماده گفته شده است به منظور تنوع بخشی و تسهیل 
ابزارها و روش ها در پرداختی کشور، بانک مرکزی موظف است زمینه الزم جهت راه اندازی انواع ارزهای 

دیجیتال با پشتوانه  دولت و غیر دولتی را فراهم کند.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس دهم شورای اسالمی گفت: برای بررسی این موضوع از بانک مرکزی، 
مرکز پژوهش ها از حوزه اقتصاد کالن و ابزارهای نوین در نشست حضور داشتند و توضیحات کاملی 

دادند.
وی بیان داشت: برای ورود به طرح ابتدا کلیات به بحث گذاشته شد که نمایندگان ایرادات متعددی به 
کلیات طرح پیام رسان های مالی گرفتند و به دنبال آن کلیات رد شد و طبیعتا ماده 5 در کمیسیون 

بودجه رد شده محسوب می شود.

با راه اندازی سیستم تلفن ثابت شرکت آسیاتک، امکان انتقال و 
استفاده از شماره های تماس ثابت در سراسر کشور فراهم شد.

ــرکت آسیاتک در این  ــفی زاده، مدیر عامل ش محمد علی یوس
ــن دغدغه های مردم در  ــت: از دیرباز یکی از اصلی تری باره گف
ــماره های تلفن  هنگام جابه جایی منازل یا محل کار، تغییر ش
ــرویس اینترنت ثابت بوده است. وی، افزود: بسیاری از  ثابت و س
ــاغل خرد و کالن، به دلیل استفاده چندین ساله از  صاحبان مش
ــماره های تماس ثابت و مشخص و صرف بودجه های کالن  ش
تبلیغاتی در جهت شناخت مردم و مشتریان از شماره های آنان، 
در هنگام جابه جایی محیط کار خود با مشکالت فراوانی روبه رو 
می شوند.یوسفی زاده، ادامه داد: با استفاده از سرویس تلفن ثابت 
 TD-LTE و یا ADSL  آسیاتل« و اینترنت ثابت و پر سرعت«
ــیاتک، این دغدغه برای همیشه به فراموشی سپرده  شرکت آس
ــرویس اینترنت ثابت و شماره های  شده و همگان می توانند س
ــته  ــور ایران که تمایل داش تلفن ثابت خود را به هر کجای کش
باشند منتقل کنند. امکان جابه جایی شماره تلفن یا تلفن های 
ــرعت ثابت،  ثابت ترابرد پذیر به همراه جابه جایی اینترنت پر س
ــیاتک  ــرویس های جدید آس یکی از اصلی ترین مزیت های س
ــت.مدیرعامل آسیاتک، از دو نوع امکان پاسخ گویی به تلفن  اس
آسیاتل به عنوان یکی دیگر از مزیت های این سرویس خبر داد 
و افزود: مخاطبین می توانند تلفن های ثابت آسیاتل را با نصب 
اپلیکیشن خاص این سرویس با درصد ایمنی باال بر روی گوشی 
ــی  ــخ داده و یا در صورت تمایل، از گوش های موبایل خود پاس
ــتفاده کنند.وی، ادامه داد:  ــل جدید VOIP اس های تلفن نس
ــرویس آسیاتل، امکان استفاده  یکی از مزایای منحصر به فرد س
ــماره تلفن )دو کاناله بودن(  ــه دو نفر همزمان از یک ش و مکالم
این سرویس است. به نحوی که دو نفر همزمان از یک خانه و یا 
محل کار می توانند در یک زمان با دو خط دیگر مکالمه کرده یا 
پاسخگوی دو تلفن همزمان باشند. هزینه های سرویس آسیاتل 
ــرویس بسیار با کیفیت و  ــیار منطقی و مبتنی بر یک س را بس
مقرون به صرفه است؛ در این سرویس کلیه تماس های آسیاتل 
به آسیاتل با بسته های تشویقی به صورت رایگان محاسبه شده 
ــیاتل به سایر خطوط تلفن از  ــبه هزینه های تماس آس و محاس
جمله مخابرات و ...، همچون هزینه های سایر خطوط خواهد بود.

مدیرعامل آسیاتک، در خصوص سرویس آسیاتل، تاکید کرد: این 
ــرویس برای شرکت ها، کارخانه ها و سازمان هایی که دارای  س
مراکز تماس یا خطوط متعدد تماس داخلی یا خارج از سازمان 
می باشند، با توجه به تکنولوژی جدید آن بسیار حائز اهمیت و 
ــی توانند عالوه بر دریافت خطوط  ــردی بوده و این مراکز م کارب
ــی همچون رایگان  ــیار رند، از امکانات ــماره های بس متعدد با ش
ــی، رایگان بودن تماس با نمایندگی های  بودن تماس های داخل
سراسر کشور دارای سرویس آسیاتل، در اختیار داشتن مالکیت 
شماره های آسیاتل نمایندگی ها در صورت جا به جایی یا قطع 
ــوند.وی، در  ارتباط با آن ها و امکانات متعدد دیگر بهره مند ش
ــیاتل همزمان با ثبت نام و  ــرویس آس پایان از امکان برقراری س
امکان پشتیبانی 24ساعته و مدیریت پنل کاربری مصرف توسط 
ــرویس به عنوان دیگر مزایای مهم آسیاتل نام برد و  صاحبان س
تاکید کرد: استفاده از سرویس آسیاتل و اینترنت ثابت آسیاتک 
ــور به آدرس  ــه عنوان برتــرین اپراتــور اینترنـــت ثابت کش ب
ــت ارتقای تکنولوژی  ــی در جه www.asiatech.ir، گام مهم

ارتباطی نسل نو و کیفیت سرویس در کشور است.
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در حوزه دولت الکترونیک مفهوم جدیدی با عنوان دولت هوشمند در حال 
شکل گیری است

تضمین کیفیت باالی شبکه ارتباطی از اولویت های شرکت مخابرات ایران است

ماهی که
گذشت

 با »دولت الکترونیک« مردم از دولت راضی می شوند؟

ــازمان فناوری اطالعات با  رییس س
ــاره به صعود 38 پله ای شاخص  اش
مشارکت الکترونیکی ایران در ارزیابی 
ــازمان ملل، گفت: در حوزه  های س
ــوم جدیدی  ــت الکترونیک مفه دول
تحت عنوان دولت هوشمند در حال 

شکل گیری است.
ــازمان  ــراییان رییس س ــول س رس
ــران، در برنامه  ــاوری اطالعات ای فن
تلویزیونی طلوع شبکه چهار سیما با 
بیان اینکه در حوزه دولت الکترونیک 
ــت عنوان دولت  مفهوم جدیدی تح
هوشمند در حال شکل گیری است، 
ــاس دولت ها از  ــر همین اس گفت: ب

ــران در اختیار دولت ها قرار می گیرد، می توانند نیازهای  ــق تحلیل داده هایی که از بدو تولد کارب طری
ــبت به برآورده کردن و  ــاس آن اطالعات، در موقع لزوم نس کاربران را از قبل پیش بینی کرده و بر اس
اطالع رسانی نیازهای بهداشتی، درمانی، آموزش و سرگرمی اقدام کنند. وی، با اشاره به اینکه در حال 
ــتگاه های اجرایی احصاء و شناسنامه دار شده اند، افزود: یکی از شاخص های  حاضر 1800 خدمت دس
مورد ارزیابی سازمان ملل، شاخص مشارکت الکترونیکی است، به این معنا که چه میزان مردم در توسعه 
دولت الکترونیکی مشارکت، تمایل و انگیزه دارند که ایران در شاخص مشارکت الکترونیکی ، 38 پله 
صعود کرده و این بیانگر میزان تمایل مردم به استفاده و توسعه خدمات الکترونیکی است. معاون وزیر 
ارتباطات، همچنین حضور زبان فارسی در وب را یکی از شاخص های توسعه حضور در فضای مجازی 
دانست و اظهار کرد: سال گذشته، حدود 1.2 درصد از کل صفحات وب دنیا مختص زبان فارسی بود 
که این عدد امسال به 2 درصد افزایش یافته بطوریکه در این حوزه، زبان فارسی، از زبان عربی و چینی 

پیشی گرفته است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران 
ــتان سیب  ــفر به شهرس در س
ــتان و  ــتان سیس ــوران اس و س
بلوچستان، اظهار داشت: تضمین 
کیفیت باالی شبکه ارتباطی و 
پشتیبانی و نگهداری 24 ساعته 
اولویت های شرکت مخابرات  از 

ایران در سراسر کشور است.
ــد صدری  ــید مجی مهندس س
ــترش و  ــریح اهمیت گس با تش
ــتاها و  ــعه در روس اهمیت توس
مناطق محروم خاطرنشان کرد: 
پوشش حداکثری ارتباطات ثابت 

و سیار در سراسر کشور از جمله اهداف مهم است، بدین منظور شاخص های ارتباطی و فناوری اطالعات 
استان سیستان و بلوچستان بهبود قابل مالحظه ای خواهد یافت.

ــش ارتباطی شهرها و جاده های استان  ــاره به لزوم افزایش پوش ــرکت مخابرات ایران با اش مدیرعامل ش
سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: تعهد داریم تا تعداد روستاها و شهرهای دارای ارتباطات مناسب و 

کامل در استان سیستان و بلوچستان را افزایش دهیم.
وی در پایان با اشاره به اهمیت پوشش سراسری ارتباطات خاطرنشان کرد: از قطعی های موردی پیش آمده 
عذرخواهی می کنیم و با تالش بیشتر و شبانه روزی تمام همکاران به دنبال این هستیم که هیچ گونه قطعی 

در ارتباطات مخابراتی نقاط مختلف کشور ایجاد نشود.

پژوهشگران در مطالعه ای علمی پژوهشی نشان داده اند که استفاده 
ــی خوب و به کارگیری خدمات دولت الکترونیکی،  از روش حکمران
می تواند نقش عمده ای در ارتقای اعتماد عمومی شهروندان داشته 
باشند.در گذشته جوامع حالت مکانیکی داشتند و برهمین اساس 
سازوکارهای جامعه پذیری و کنترل هنجاری به منظور تثبیت نظم 
اجتماعی کافی بود و متناسب با آن، شعاع اعتماد مورد نیاز محدود 
بود. اما با پیچیده ترشدن جوامع، ناگزیر انواع اعتماد ازجمله اعتماد 
ــی در بطن نیازهای جامعه  ــت و اعتماد به نهادهای سیاس ــه دول ب
ــد  ــد. اعتماد به عنوان کاتالیزوری قوی برای رش خودنمایی می کن
اقتصادی، بهره وری، توسعه، نوآوری، موفقیت در سطح سازمانی و 
کشوری و عوامل رشد، تعمیم داده می شود.آن گونه که متخصصین 
امر می گویند، وقتی سخن از اعتماد عمومی به میان می آید یعنی 
ــازمان های دولتی  ــد مقامات و کارکنان س ــه مردم انتظار دارن عام
ــخ دهند.  ــا اقدامات خود در تعامل با عامه، به انتظارات آن ها پاس ب
به عبارت دیگر، اعتماد عمومی یعنی انتظار عموم از دریافت مثبت 
ــان از طرف متولیان امور عمومی، یکی از  ــخ به خواسته هایش پاس
مهم ترین مسائلی است که جوامع امروزی با آن مواجه اند.محققین 
کشورمان در همین راستا و برای ارتقای اعتماد عمومی شهروندان، 
نقش عواملی چون »حکمرانی خوب« و »خدمات دولت الکترونیکی« 
را مورد بررسی علمی قرار داده اند.محققین در تعریف هر یک از این 
ــامل بهره گیری از  دو عبارت بیان می دارند که حکمرانی خوب، ش
قدرت سیاسی، اعمال کنترل بر جامعه و مدیریت منابع برای توسعه 
ــد عمومی از راه برپاکردن  اجتماعی و اقتصادی، یا مدیریت کارآم
ــتای پیشبرد  ــروع و قانونی در راس یا حکومت با قواعد و قواعد مش
ــت.دولت الکترونیکی نیز به  ارزش های اجتماعی فرد و گروه ها اس
استفاده از فناوری اطالعات به طورکلی و تجارت الکترونیکی به طور 
خاص به منظور دسترسی آسان و مطمئن شهروندان و سازمان های 
ــهروندان،  اطالعات و خدمات دولتی و عرضه خدمات دولتی به ش
گروه های تجاری و کسانی که در بخش عمومی فعالیت می کنند، 
اشاره دارد.در تحقیق کاربردی مورد اشاره، محققان پردیس فارابی 
دانشگاه تهران، تعداد 386 نفر از شهروندان 18 تا 65 ساله استان قم 
را که حداقل یک بار از خدمات دولت الکترونیکی استفاده کرده بودند، 
مورد پرسش قرار داده و سپس داده های به دست آمده را با روش های 
آماری و به کمک کامپیوتر، تجزیه وتحلیل کردند.نتایج بررسی های 
این پژوهش نشان می دهد که کیفیت خدمات دولت الکترونیکی، بر 
حکمرانی خوب تأثیر مستقیم و مثبت دارد. یعنی هرچه خدمات 
الکترونیکی بهتری توسط دولت عرضه شود، شاخص های حکمرانی 

خوب بیشتر جاری و ساری خواهد شد.
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شش روند تحول آفرین صنعت مخابرات 

در عصر دیجیتال صنعت مخابرات در تمامی سطوح اعم از عملیاتی-فنی تا مدیریت راهبردی دستخوش تحوالتی جدی شده است. تحوالتی که نپرداختن به آن ها 
بی تردید  آینده هر شرکت فعال در این صنعت را با مخاطراتی جدی و اغلب غافل گیرکننده مواجه خواهد ساخت. در راستای مدیریت صحیح بنگاه های اقتصادی، 

مایکل پورتر استاد برجسته ی دانشگاه هاروارد بر آن است که استراتژی بنگاه  )Corporate strategy( به دو شق کلی تقسیم  شود...

گام نو

) Blockchain( 5 تا شکل گیری زنجیره بلوکیG تحوالت تکنولوژیکی مختلف از ظهور
همه و همه نشانه هایی واضح از ورود صنعت مخابرات به عصر دیجیتال می باشند. آنچه که 
روشن است، امروزه صنعت مخابرات از یک حوزه سرمایه بر )Capital intensive(  به 
یک حوزه خدماتی کاربر محور  )User-centric services( تغییر جهت داده است. این 
تغییر که غالبأ از آن به عنوان دگرگونی دیجیتال)Digital Transformation( یاد 
می شود در تمامی بخش های جهان مشهود است. شاید چنین تحولی را بتوان نتیجه ی 
همگرایی تدریجی اینترنت و مخابرات )Internet-telecom convergence( دانست. 
به هرحال، آنچه که پر واضح است، این همگرایی  قویأ در حال دگرگونی شرکت های مخابراتی 
است به عنوان نمونه، خدمات سنتی صوت ارایه شده توسط شبکه های سوییچ عمومی تلفن  
)Public switch telephone network( امروزه از سوی فناوری های OTT نظیر 

واتزآپ، وایبر و تلگرام و غیره.... با چالش های تهدید کننده ای روبرو گردیده است.
ــیار مهم و  ــش رکن و زمینه ی بس در یک نگاه کلی تحول دیجیتال را می توان دارای ش
مرتبط به هم قلمداد نمود و در صورتیکه شرکت های مخابراتی و به طور کلی بنگاه های  
)ICT(برنامه های خود را بر اساس این ارکان تنظیم کنند به منابع پایداری از درآمد خواهند 
رسید در غیر این صورت چالش های جدی در انتظار آن هاست. این ارکان و زمینه ها  شامل 
1-اتصال پذیری و اینترنت اشیاء، 2-رشد داده و کالن داده، 3- تمایل به پهن باند سیار در 
قیاس با پهن باند ثابت، 4- اهمیت یافتن محتوا )به خصوص محتوای ویدیویی( ، 5- فناوری 

ابری و زنجیره های بلوکی می باشند.

  1- اتصال پذیری باال و شکل گیری اینترنت اشیاء:
رشد انفجاری دستگاه های متصل به هم  بعنوان یکی از ویژگی های اصلی تحول دیجیتال 
ــیأ  )IOT( تا سال 2020 میلیاردها  ــت. اینترنت اش در حال نوردیدن دنیای ICT  اس
دستگاه را بهم متصل و اقیانوسی از داده را  ایجاد خواهد نمود. بنابر گزارشات مؤسسه گارتنر 
ــال 2014 برابر با  3.13 میلیارد بود که  ــبکه در س تعداد تجهیزات با قابلیت اتصال به ش
تنها 5.3 میلیارد آن شامل تجهیزات ارتباطات عمودی )یعنی تجهیزاتی غیر از تلفن های 
همراه، تبلت ها و رایانه ها( مانند سنسورهای مورد استفاده در ماشین های متصل و تجهیزات 
هوشمندسازی خانگی بودند. این در حالی است که تعداد تجهیزات متصل در سال 2024 
به عدد 39 میلیارد افزایش خواهد یافت که حدود 69 درصد آن از نوع ارتباطات عمودی 
خواهد بود. روند  اینترنت اشیاء بیش از هر چیز مؤید افزایش بسیار چشمگیر در حجم و 

تنوع داده است.
 2- رشد سریع داده و شکل گیری کالن داده:

یکی دیگر از ویژگی تحول دیجیتال رشد سریع داده است که منجر به مفهومی بنام کالن 
داده )Big data(  گردیده است. شاید تمثیلی از حجم فیزیکی داده ی تولید شده در اینترنت 
بسیار جالب باشد، روزانه بالغ بر 2500 پتابایت )یعنی 2.500.000.000.000.000.000 
 50 )Blu-ray disc( ــک های بلو ری بایت داده( اگر بخواهیم این حجم داده را در دیس
گیگابایتی ذخیره کنیم، باید از 50 میلیون دیسک استفاده کنیم. چیدن دو و نیم میلیون 
دیسک بلو ری روی هم می شود تقریبأ 325 متر یعنی معادل ارتفاع برج ایفل. بنابر این 
ــده در روز تقریبأ معادل طول 20 برج ایفل  ــتدالل می توان گفت حجم داده  تولید ش اس
روی هم می باشد )یعنی اگر در دیسک های بلو ری 50 گیگاباتی ذخیره شوند(. به هرحال، 

دکتر سید مصطفی سیدهاشمی
رییس اسبق هیأت مدیره شرکت 

مخابرات ایران

رشد سریع داده اثر بسیار گسترده ای بر سبد درآمدی اپراتورها نهاده است. به عنوان نمونه 
 )SMS( پیش بینی مؤسسه گارتنر نشان می دهد که درآمد ساالنه ی سرویس پیام کوتاه
ــارد دالر کاهش خواهد یافت به گونه ای که این درآمد از  ــال 2018 حدودأ 23 میلی تا س
ــال 2013 به 96.7 میلیارد دالر در سال 2018 خواهد رسید. این  120میلیارد دالر در س
وضعیت نیز در ایران قابل مشاهده است در سال 1394، حدود 74.1درصد از درآمد 20000 
هزار میلیاردی تلکام به صوت و پیامک متعلق بود و فقط 4.6درصــد آن به داده مربــوط 
ــال 1399 بالغ بر 35.1درصد از درآمد  ــد و  پیش بینی داخلی آن است که در س می ش
67000 هزار میلیارد تومانی تلکام به صوت و پیامک و 29.6درصد آن به داده مربوط شود. 
 این رخداد حکایت از نصف شدن تقریبی سهم صوت و پیامک و شش برابر شدن تقریبی 

سهم داده در سبد درآمدی اپراتورها دارد.
 3- تمایل به پهن باند سیار در قیاس با پهن باند ثابت:

پیش بینی ها حکایت از آن دارد که، تا سال 2022 تعداد مشترکین موبایل به 8.9 میلیارد 
نفر خواهد رسید که 8 میلیارد آن ها مشترکین پهن باند موبایل خواهند بود و 6.1 نفر 
منحصرأ از تلفن هوشمند موبایل استفاده می کنند. با توجه به  انتشار وسیع تجهیزات 
هوشمند و تقاضای فزاینده برای خدمات استریمینگ چند رسانه ای حجم ترافیک داده  
موبایل به نحوی چشمگیر افزایش یافته است. دسترسی سریع به داده موبایــل یــکی از 
مهم ترین خواسته های مشترکین تلفن های همراه هوشمند بوده است. حامالن شبکه برای 
اریه  داده بهتر هزینه های تحقیق و توسعه فراوانی صرف نموده اند. تالش اپراتورها در  این 

راستا منجر به توسعه ی قابل توجهی در پهن باند سیار شده است. 
آمار و ارقام نشان دهنده  آن است که در جهان مشترکین پهن باند سیار به رشدی به مراتب 
بیشتر از مشترکین پهن باند ثابت رسیده اند. به گونه ای که نرخ رشد مشترکان پهن باند 
ــال 2012 به 11.9درصد در سال 2016 رسیده است. حال آنکه  ثابت از 0.9درصد در س
ــیار از 21.7درصد در سال 2012 به 49.4درصد در 2016 رسیده  نرخ رشد پهن باند س
است در ایران نیز مشترکین پهن باند سیار رشد به مراتب بیشتری از مشترکین پهن باند 
ثابت داشته اند. نرخ رشد مشترکان پهن باند ثابت در ایران از 2.81درصد در تابستان 2012 
به 12درصد در بهار 2017رسیده است. این در حالی است که نرخ رشد پهن باند سیار از 

1.92درصد در تابستان 2012  به 42.5درصد در بهار 2017 رسیده است.
 4- اهمیت یافتن محتوا به خصوص محتوای ویدیویی:

ــده  ــرکت های بزرگ مخابراتی مبدل ش تولید محتوا  امروزه به یکی از اهداف اصلی ش
است. یکی از نشانه های بسیار جالب » اهمیت تولید محتوا« را می توان در اقدامات اخیر 
شرکت های بزرگ مخابراتی در  ادغام و تملیک های شرکت های تولید محتوا مشاهده نمود 
به عنوان مثال خرید سازمان تایم وارنر )یکی از غول های تولید محتوا( توسط AT&T و 
خرید یاهو توسط Verizon  اشاره به تالش اپراتورهای بزرگ جهانی در موفقیت در عرصه 
محتوا دارند )در واقع در بازار مخابرات ما امروزه شاهد یک استراتژی یکپارچگی عمودی 
می باشیم(. افزون بر حجم محتوا، نوع آن نیز اهمیت یافته است به طوریکه بنابر گزارشی از 
اریکسون در سال 2016 از ترافیک داده موبایل 8.8 اگزابایتی تولید شده بالغ بر 50درصد 
آن یعنی 4.4 اگزابایت متعلق به محتوای ویدیویی بوده است. پیش بینی می شود، ترافیک 
داده ی موبایل تا سال 2022 به 71درصد ) یعنی بیش از 8 برابر( برسد که 75درصد آن 

یعنی )53.25 اگزابایت( متعلق به محتوای ویدیویی می باشد.
 5- فناوری ابری:

آسان تر و ارزان تر شدن روز افزون اتصال پذیری و تأثیر مستقیم آن بر  ایجاد کالن داده  
به همراه تحوالت تمایالت مشترکین بدون وجود زیرساخت مناسب امکان بهره برداری 
ــت. کالن داده ها برای ذخیره سازی و تجزیه و تحلیل اطالعات،  اقتصادی را نخواهد داش
نیازمند زیر ساخت هایی از جمله انواع نرم افزارها و دستگاه ها می باشند که فراهم آوردن این 
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زیر ساخت ها نیز هزینه ها و مشکالتی را به دنبال دارد. در این میان ابزارهایی نیز برای کنترل 
و مدیریت و تبدیل این مشکالت و تهدیدات به فرصت به وجود آمده است، که کاربردی ترین 
و نوین ترین آنها رایانش ابری می باشد. در ژانویه سال 2011 موسسه  بین المللی استانداردها 
ــاوری )National Institute of Standard and technology(  این تعریف  و فن
ــبات است که   ــت: رایانش ابری مدلی از محاس عمومی را برای رایانش ابری ارائه داده اس
تالش می کند منابع محاسباتی قابل پیکربندی مانند شبکه ها، سرورها، منابع ذخیر ه  سازی 
و سرویس های کاربری را در اختیار کاربران  قرار دهد، به طوری که هر کاربر به راحتی از 
هرنقطه و در هر زمان درلحظه بتواند از این منابع استفاده و آن ها را آزاد سازد. رایانش ابری 
یک سیستم توزیع شده در مقیاس باالست که صرفه جویی اقتصادی در مقیاس را به همراه 
دارد. در این سیستم ها منابع به صورت انتزاعی تجمیع و مجازی سازی می شوند که این کار به 
مقیاس پذیر شدن این منابع کمک می کند. در واقع قابلیت مدیریت توان محاسباتی، فضای 
ذخیره سازی، زیرساخت و ارائه   خدمات براساس تقاضای مصرف کنندگان فراهم می شود. در 
مدل های رایانش ابری هزینه ها با عنوان حق اشتراک و به صورت دوره ای پرداخت می شود 
و مشتری نیازی به پرداخت یک جای هزینه ندارد. مهم ترین ویژگی های رایانش ابری را 

می توان در موارد زیر خالصه کرد:
ــه  خدمات بر مبنای میزان تقاضا )On Demand Service(  و صرفه جویی در  •    ارائ

منابع
•    مقیاس پذیری  )Scalability( بسیار باال در سطح بین المللی

•    ارائه  دید یکپارچه از خدمات و امکانات به کاربران خارج از محیط ابری
•    ایجاد صرفه   اقتصادی در مقیاس گسترده

)virtualization(دارای قابلیت تنظیم خدمات به صورت پویا از طریق مجازی سازی    •
ــیاء و کالن داده است. این  ــاخت و پیشران اصلی اینترنت اش در واقع فناوری ابری زیرس
فناوری در سه قالب ابر عمومی )Public Cloud(، ابرخصوصی )Private Cloud( و 
ابرترکیبی )Hybrid Cloud( به کار گرفته می شود که بر اساس  نوع و سطح منابع به 
اشتراک گذاشته )shared sources(  و سرویس های ارائه شده به کاربران  در قالب سه 

سطح از سرویس زیر ارایه می شود.
ــرم افزار بعنوان خدمت )Software as a service(: به مدد  این الیــه کاربــران  -    ن
می توانند از راه دور برنامه های کاربردی را در فضای ابری اجرا کنند.  این دسته متداول ترین 
نوع خدمت ابری محسوب می شود. از نمونه های مطرح این دسته می توان با نام هایی نظیر 

جیمیل و نت فلیکس اشاره کرد.
-    پلتفرم به عنوان خدمت )Platform as a service(:  این سطح استقرار برنامه های 
ــدن در پیچیدگی خرید و همچنین فارغ از نیاز به  ــردی را بدون هزینه و درگیر ش کارب
مدیریت الیه های نرم افزاری و سخت افزاری زیرین  فراهم می سازد. در واقع در این سطح، 
سیستم عامل، زیرساخت پایگاه های داده ، زبان های برنامه نویسی مانند جاوا و پایتون با 
ــک رابط کاربری )UI( تحت عنوان یک خدمت یکپارچه)Integrated service( در  ی
ــامل نرم افزار و سرویس هایی است که  اختیار کاربران قرار می گیرند. این خدمات ش
ــط ارائه دهنده،  ــده توس ــتفاده از ابزارهای عرضه ش به کاربران اجازه می دهد با اس
برنامه های کاربردی بنویسند. از نمونه های مطرح این دسته می توان با نام هایی نظیر 

Microsoft Azure و Google AppEngine اشاره کرد.
-     زیرساخت بعنوان خدمت )Infrastructure as a service( ؛ زمانی که سرویس ارائه 
شده توسط کلود در برگیرنده ی منابع پردازشی نظیر سخت افزار سرور، پهنای باند شبکه، 
یا سیستم های باالنس بار باشد، در چنین حالتی گفته می شود که این ابر ارائه کننده ی 

زیرساخت است. یک نمونه ی شناخته شده از این نوع، سرویس های وب آمازون است.
  6- زنجیره بلوکی:

منظور از زنجیره بلوکی لیستی از رکوردها )یا بلوک ها( است که با استفاده از یک روش 
رمزگذاری به هم متصل شده و امنیت داده های درون آنها حفظ می شود. هر بلوک در این 

لیست شامل سه قسمت است که عبارتند از: اطالعات یک تراکنش، برچسب زمانی آن 
ــده در یک زنجیره بلوک قابل تغییر نیستند.  و رمز بلوک قبلی. تراکنش های ذخیره ش
در حقیقت، تغییر یک بلوک مستلزم تغییر تمام بلوک های متصل به آن است که امری 
غیرممکن است. بدین ترتیب، یک زنجیره بلوک را می توان به یک دفترکل تشبیه کرد که 
می توان تراکنش های دوطرفه را در آن برای همیشه ثبت نمود. امنیت باالی زنجیره بلوک 
آن را برای بسیاری از کاربردها از جمله ثبت انواع رخدادها، مدیریت تراکنش های مالی و 
رأی گیری مناسب می سازد.  زنجیره بلوک اولین بار در سال 2008 میالدی توسط آقای 
ساتوشی ناکاموتو به منظور تولید و ثبت پول رمزشده بیت کوین )Bitcoin( به کار گرفته 
شد. بیت کوین نیاز به بانک ها به عنوان واسطه را در تراکنش های مالی از بین می برد. از 
ابتدای سال 2017 میالدی تاکنون شاهد رشد قابل توجهی در ارزش سرمایه بیت کوین 
هستیم. ارزش سرمایه بیت کوین به صدها میلیارد دالر و ارزش سرمایه صنعت زنجیره 
بلوک نیز به بیش از هزار میلیارد دالر می رسد. شایان ذکر است رشد سایر صنایع وابسته 
به زنجیره بلوکی شش برابر بیش از بیت کوین است.  بسیاری زنجیره بلوک را شکل نوینی 
از اینترنت )New version of internet( می دانند و معتقدند که این فناوری پایه و 
اساس نسل سوم وب  خواهد بود. در واقع،  نسل سوم وب که گاه از آن بعنوان وب معنایی 
)The semantic web( یاد می شود بستر ارتباطات بدون واسطه را فراهم می کند.  از 
نقطه نظر تولید محتوا، تفاوت اصلی نسل اول وب، نسل دوم وب و نسل سوم وب  در 
آن است که در نسل اول، وب متشکل از سایتهایی است که محتوای آن توسط افرادی 
خاص و یا از منابعی خاص ارائه میشود و کاربران وب فقط مصرف کننده هستند. نسل 
دوم وب متشکل از سایتهایی است که محتوای آن توسط کاربران آن تولید میشود و 
هر کاربر میتواند هم مصرف کننده و هم تولید کننده محتوا باشد )وبالگها، ویکی ها، 
اجتماعات اینترنتی (. حال آنکه در نسل سوم وب  کاربران عالوه بر محتوا میتوانند سایتها 
ــازی )customization( کنند. در  ــم بنا به نیاز خود تغییر داده و خصوصی س را ه
حقیقت، در نسل سوم وب، کاربران و برنامه ها برای تعامل امن با یکدیگر به یک واسط مورد 
اعتماد متکی نیستند. در حال حاضر، پول رمزی مصداق بارز زنجیره بلوک به  شمار می رود. 
ــتر پلتفرم ها )مانند ethereum( و  اما، در آینده ای نزدیک نرم افزار های متعددی بر بس

سیستم های عامل )مانند EOSIO( زنجیره بلوک توسعه خواهند یافت.
ــترین تأثیر را  ــرکت های مخابراتی احتماأل بیش ــازی زنجیره های بلوکی در ش پیاده س
ــتیبـــانی عملیـــات    ــتم پش ــتم هـــای اصلی مدیریت آ ن ها یعنی  سیس بر سیس
ــــب و کار  ــتیبـــانــی کس ــتــم پش )Operation support system( و سیس
ــش هزینه از طریق  ــر به کاه ــاد و منج ــد نه )Business support system( خواه
بهبود کارایی خواهد شد. به هرحال برخی از اساسی ترین منفعت هایی که شرکت های 
مخابراتی می توانند از پیاده سازی فناوری زنجیره بلوکی به دست بیاورند شامل مواردی 
ــب )Fraud prevention(، مدیـــریت احـــراز هویـــت   نظیر  جلوگیری از تقل
)Identity management(، بهبود فرایندهای OSS/BSS، رومینگ، بهره گیری 
 ،)Digital asset management(ــی ــیع از 5G، مدیریت دارایی های دیجیتال وس
ــهیم طیف )Spectrum sharing( و مشارکت جدی در شهرهای هوشمنـــد   تس

می باشد.    
  نتیجه گیری

ــطوح اعم از عملیاتی-فنی تا مدیریت  در عصر دیجیتال صنعت مخابرات در تمامی س
راهبردی دستخوش تحوالتی جدی شـــده است. تحوالتــی که نپرداختــن به آن هــا 
بی تردید آینده هر شرکت فعال در این صنعت را با مخاطراتی جدی و اغلب غافل گیرکننده 
مواجه خواهد ساخت. در راستای مدیریت صحیح بنگاه های اقتصادی، مایکل پورتر استاد 
ــته  دانشگاه  هاروارد بر آن است که استراتژی بنگاه )Corporate strategy( به  برجس
دو شق کلی تقسیم شود. به عقیده  او شق نخست به »انتخاب کسب و کار« و شق دوم 
به »ایجاد هماهنگی بین کسب و کارها« اشاره دارد. با توجه به نقشی که شق نخست در 
شکل دهی استراتژی بنگاه دارد، ضروری است که تمام  بنگاه های ICT )نه فقط مخابراتی( 
ــب و کارهای خود به دقت ارکان و زمینه های تحول دیجیتال را مد نظر  در انتخاب کس
داشته باشند. زیرا شناخت صحیح این ارکان به برنامه ریزان صنعت این امکان را می دهد تا 
کسب و کارهای خوش آتیه صنعتICT  را به نحوی مناسب شناسایی نموده و در مسیر 

تحقق آن ها  اقدام نمایند.
منابع نزد ماهنامه نسل چهارم محفوظ است.

ضروری است که تمام  بنگاه های ICT در انتخاب کسب 
و کارهای خود به دقت ارکان و زمینه های تحول دیجیتال 
را مد نظر داشته باشند، تا کسب و کارهای خوش آتیه 
صنعتICT  را به نحوی مناسب شناسایی نموده و در 

مسیر تحقق آن ها  اقدام نمایند.
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توسعه

هم اکنون منطقه ویژه اقتصادی پیام بهترین محل برای سرمایه گذاری و استقرار صنایع 
ــتیک  ــان و های تِک و همچنین ترانزیت کاال و حمل و نقل لجس ــش بنی ICT ، دان

است.

منطقه ویژه اقتصادی پیام، قطب توسعه اقتصاد دیجیتال ایران

منطقه ویژه اقتصادی پیام متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات جمهوری اسالمی ایران در محدوده ای به وسعت 36۰۰ هکتار در استان البرز واقع شده است.
فاصله کوتاه منطقه ویژه اقتصادی پیام تا تهران، استقرار مراکز مهم علمی و پژوهشی کشور در این استان، وجود شهرک های صنعتی متعدد در استان البرز و استانهای 
همجوار بعالوه موقعیت اس�تراتژیک اس�تان البرز که محل اتصال مسیرهای ارتباطی شرق و غرب ایران است، مزیت های بسیار چشمگیر و مناسبی را برای منطقه ویژه 

اقتصادی پیام در جهت تولید، صادرات و واردات کاال و خدمات ایجاد کرده است.

ــت که دارای فرودگاه  ــه ویژه اقتصادی پیام تنها منطقه ویژه اقتصادی ایران اس منطق
بین المللی بوده و این یک مزیت بزرگ برای این منطقه به شمار می رود.
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قرار گرفتن این منطقه در مسیر راه آهن سراسری و برنامه ریزی برای احداث نخستین 
پایانه حمل ترکیبی سه وجهی جاده ای، ریلی و هوایی از دیگر مزیت های این منطقه 
ــمار می رود. با اجرای این پروژه، منطقه ویژه اقتصادی پیام اولین  ویژه اقتصادی به ش

نقطه ایران خواهد بود که در آن فرودگاه های ایران به ریل آهن متصل می شود.

ــژه اقتصادی پیام آغاز گردید  ــال 2016 فرآیند مطالعات طرح جامع منطقه وی در س
ــهر بین المللی ICT، دهکده سالمت، دهکده انرژی های نو،  ــاس آن ایجاد  ش وبر اس
ایجاد شهرک دانش بنیان )در حوزه های ICT ، بیوتکنولوژی، هوا-فضا و نانو(،  ایجاد 
شهر رسانه ای در 50 هکتار، ایجاد مرکز کارآفرینی و توسعه کسب و کار با اولویت در 
حوزه ICT، ایجاد سامانه تجارت الکترونیک با کشورهای عضو CIS، راه اندازی گمرک 
ــمند و ایجاد قطب دیتاسنتر کشور در این طرح  تخصصی  بخش ICT، گمرک هوش

برنامه ریزی شده است. 

ــرمایه گذار بخش  ــرکت س ــم اکنون در منطقه ویژه اقتصادی بیش از 200 ش ه
خصوصی مشغول به فعالیت هستند و بر اساس مطالعات طرح جامع منطقه ویژه 

اقتصادی پیام این تعداد با سرعت رو به افزایش است.

بر اساس طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پیام این منطقه به عنوان اولین منطقه ویژه 
ICT محور در ایران مطرح شده است. بر مبنای این طرح که ثمره ساعت ها کار عمیق 
ــت؛ منطقه ویژه اقتصادی پیام، نگینی درخشان در عرصه ICT کشور و  مطالعاتی اس

مرکز توسعه اقتصاد دیجیتال ایران خواهد شد.
مزیت های قانونی سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی پیام شامل: 

1 - امکان سرمایه گذاری برای اتباع ایرانی و خارجی  
2-  تضمین سرمایه گذاری خارجی 

3-  تسهیل و روان سازی قوانین اداری
4 - قابل انعطاف بودن روابط کار و کارگری

5 - ورود آزاد و بدون حقوق گمرکی کاالها و تجهیزات واحدهای مستقر در منطقه
6 - ورود و خروج کاال از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات گمرکی

7 - ترانزیت و صدور مجدد کاال 
8-  خرده فروشی کاال به اتباع خارجی برای خروج از کشور

9 - ورود کاالی تولید شده در منطقه به داخل کشور با معافیت های گمرکی متعدد
10 - مجاز بودن واردات و نگهداری کاال در انبارها بدون متروکه شدن

منطقه ویژه اقتصادی پیام، پذیرای همه سرمایه گذاران در اقصی نقاط جهان خواهد بود 
ــت تک تک آنان را در جهت ایجاد یک فعالیت اقتصادی مولد،  و در عین صداقت دس

خواهد فشرد.
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کنکاش

ایجاد شفافیت با تحقق دولت الکترونیک از فساد جلوگیری می کند

تحقق دولت الکترونیک پارتی بازی و حق و ناحق کردن ها را به صفر می رساند

نمایندگان مردم در مجلس ش�ورای اس�المی تحقق دولت الکترونیک را عاملی برای از بین بردن پارتی بازی و حق و ناحق کردن ها و همچنین ایجاد ش�فافیت را در گرو 
تحقق دولت الکترونیک عنوان کردند.دولت الکترونیک در واقع استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات برای فراهم ساختن زیرساخت های مورد نیاز ارایه انواع خدمات 
الکترونیکی، افزایش مشارکت شهروندان و ارائه خدمات دولتی متناسب با نیاز شهروندان و دیگر بخش های دولتی است. در واقع نتیجه اجرای دولت الکترونیکی را می توان 

در افزایش چابکی، کارآیی و اثربخشی دولت و تسهیل دسترسی به خدمات و اطالعات با کیفیت و همچنین افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت دانست.
امروزه همه کارشناسان اعتقاد دارند ایجاد دولت الکترونیک نه تنها یک الزام برای جوامع کنونی است بلکه ابزاری برای مبارزه با فساد نیز محسوب می شود.

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی نیز در گفت وگو با خانه ملت، تحقق دولت الکترونیک را عاملی برای از بین بردن پارتی بازی و حق و ناحق کردن ها دانستند.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس اعتقاد دارد تحقق دستاورد 
ــفافیت در طرح دولت الکترونیک می تواند مانع جدی و محکم در راه مبارزه با  ش

فساد تلقی شود.
ــینعلی حاجی دلیگانی ضمن تاکید بر اهمیت ایجاد دولت الکترونیک، گفت:  حس
تحقق طرح مذکور می تواند مانع بروز فساد شود اما به تنهایی مولفه کافی محسوب 

نمی شود.
ــاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد:  نماینده مردم ش
ــوان مثال وقتی جریان رای گیری در قوه مقننه به صورت الکترونیک نبود،  به عن
ــبت به موضوعات مختلف به وضوح دیده میشد اما  ــفافیت در دیدگاه افراد نس ش

اکنون این امر وجود ندارد.
ــتاورد شفافیت در طرح دولت  وی ادامه داد: بنابراین باید اذعان کرد که تحقق دس

الکترونیک می تواند مانع جدی و محکم در راه مبارزه با فساد تلقی شود.
ــدن امور  ــفانه الکترونیکی ش این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: متاس
ــیب هایی است که می تواند شامل افرادی شود که دارای سواد مناسب  دارای آس
نیستند از این رو باید آسیب های این امر نیز با بکارگیری راه های مناسب برطرف 

شود تا زمینه بروز فساد و سوء استفاده در این شرایط را ایجاد نکند.
حاجی دلیگانی افزود: نبود اراده جدی دولت ها، مقاومت کارکنان، بسته شدن دکان 

برخی افراد، جلوگیری از قیافه گرفتن برخی مسئوالن و ویژه خواری ها  از جمله 
دالیل محقق نشدن دولت الکترونیک است.

ــیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: به عنوان  عضو کمیس
مثال می توان گفت که سامانه نیما می تواند مصداقی از اقدامات انجام شده برای 

شفاف سازی محسوب شود.

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس اعتقاد دارد می توان روابط بین فردی، 
ــتدهای مدیریتی و مالی را  پارتی بازی، رانت، حق و ناحق کردن در حوزه دادوس

با اجرای دولت الکترونیک به صفر رساند.

ــی طی سال های  ــاس نظرات کارشناس ــاره به اینکه بر اس احد آزادیخواه با اش
گذشته مقرر شد طرح دولت الکترونیک در کشور اجرایی شود، گفت: متاسفانه 
ــق کامل این امر  ــمت تحق ــور به س به هر دلیل جریان مدیریتی و اجرایی کش

حرکت نکرد.
ــالمی بر همین اساس تصریح کرد:  ــورای اس نماینده مردم مالیر در مجلس ش
ــق کردن در حوزه  ــازی، رانت، حق و ناح ــط بین فردی، پارتی ب ــفانه رواب متاس
ــه می توان با نظارت آن را کنترل  ــتدهای مدیریتی و مالی وجود دارد ک دادوس

کرد.
ــه دولت الکترونیک می تواند نفوذپذیری در نظارت بر امور  ــا تاکید بر اینک وی ب
ــائلی مانند وجود رانت  ــاند، ادامه داد: در واقع باید اذعان کرد مس را به صفر برس
ــیب ها و آفت هایی است که برای مواجه با آن نیاز به نظارت دقیق  از جمله آس

است اما همواره نظارت ها نفوذپذیر بوده است.
ــفانه روند پیگیری امور در  ــن نماینده مردم در مجلس دهم اظهار کرد: متاس ای
کشورمان به دلیل وجود بروکراسی خسته کننده است لذا اگر بخواهیم این مهم 

برطرف شود باید به سمت ایجاد دولت الکترونیک حرکت کنیم.
آزادی خواه افزود: به عنوان مثال در حوزه خدمات شهری همواره مشاهده شده 
ــاخت و ساز و غیره به  ــت اما اگر صدور مجوزهای س ــته اس که رانت وجود داش

صورت الکترونیکی تبدیل شود دیگر شاهد ویژه خواری ها نخواهیم بود.
ــان کرد: همچنین  ــیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی خاطرنش عضو کمیس
الکترونیکی شدن امور به کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع ها کمک می کند 

و این امر نیز کمک شایانی به برطرف شدن بروکراسی خسته کننده است.
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کوتاه شدن فرآیند بررسی امور در ادارات سبب جلوگیری از فساد می شود

جلوگیری از بروز زمینه ویژه خواری با تحقق دولت الکترونیک

فساد اداری پدیده ای است که در دنیای امروز،به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل بر سر راه پیشرفت جوامع مطرح شده است. این پدیده 
توانسته صدمات جبران ناپذیری بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کند، در همین حال تاثیر عوامل مختلف ماهیت آن را پیچیده کرده به طوری که بسیاری از 
برنامه های طراحی شده دولتها برای مبارزه با فساد به شکست انجامیده است. یکی از مولفه های مهم در عصر حاضر به کارگیری دولت الکترونیک است که در صورت تحقق می 
تواند نقش بسزایی داشته باشد. دولت الکترونیک رویکردی جدید را در ایجاد شفافیت پاسخگویی و ترویج استراتژی ضد فساد به دولت ها پیشنهاد می دهد. استقرار دولت 
الکترونیک باعث ایجاد تحولی شگرف در نحوه زندگی مردم، سازمان ها و دولت ها می گردد. ایجاد دولت الکترونیک باعث ایجاد نتایج بسیار مثبتی می گردد که می تواند عالوه 
بر کاهش هزینه های دولتی و در اختیار گرفتن اطالعات توسط شهروندان، باعث کاهش فساد اداری، شفافیت امور و مسوولیت پذیری کارکنان و افزایش روند بهبود امور شود.

ــوراها اعتقاد دارد اجرای دولت الکترونیک سبب  عضو کمیسیون امور داخلی و ش
کاهش زمان رسیدگی و همچنین کوتاه شدن فرآیندهای بررسی امور می شود که 

این امر از بروز زمینه فساد در ادارات جلوگیری می کند.
ابوالفضل ابوترابی با اشاره به تحقق دولت الکترونیک می تواند فرآیندها را تسریع 
ــیدگی به موضوعات و پرونده های مختلف و  کند، گفت: در واقع کاهش زمان رس
همچنین کوتاه شدن فرآیندهای بررسی امور می تواند از بروز زمینه فساد در ادارات 

و جامعه جلوگیری کند.
ــالمی اظهار کرد: در این بین باید  ــورای اس نماینده مردم نجف آباد در مجلس ش
اذعان کرد که مولفه شفافیت می تواند دستاورد طرح دولت الکترونیک باشد که این 

ویژگی دارای اهمیت دوچندان در شرایط کنونی کشور محسوب می شود.
ــبب سوء  ــکالتی که در بازار ارز بوجود آمد، س وی ادامه داد: به عنوان مثال در مش
ــفافیت و مشخص کردن اسامی  ــتفاده برخی افراد را فراهم کرد اما با ایجاد ش اس
ــریعا حواشی این بازار خاتمه یافت که بیانگر  افرادی که ارز دریافت کرده بودند س

اهمیت تحقق دولت الکترونیک است.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: همچنین باید یادآور شد که اجرای 
طرح دولت الکترونیک نیازمند فراهم شدن بستر شبکه ملی اطالعات است؛ از این 
ــبت به محقق شدن این موضوع اهتمام جدی داشته  رو امیدواریم دولتمردان نس

باشند زیرا تاکنون از دولت ها کوتاهی مشاهده شده است.
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: به عنوان مثال امروزه برخی 
ــت برای جلب و جذب افراد  ــا ارزگرام را ایجاد کرده اند و در حال فعالی ــرکت ه ش

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: عدم مراجعه 
ــک از بروز زمینه ویژه خواری جلوگیری  ــوری مردم با اجرای دولت الکترونی حض

می کند.
محمدمهدی برومندی با تأکید بر اینکه یکی از راه های جلوگیری از فساد اداری 
و ویژه خواری اجرای طرح دولت الکترونیک است، گفت: در واقع وقتی انجام امور 
ــود که این مهم از بروز  مختلف از مراجعه حضوری به الکترونیکی تبدیل می ش

ــتند؛ پول الکترونیک مذکور در شرایط تحریم کنونی تهدید جدی محسوب  هس
می شود و این مهم در حالیست که اگر دولت الکترونیک اجرایی شود حتما فضای 
مجازی کشورمان نیز می تواند در عرصه بومی فعالیت کند و خطرات جدی خارجی 

کمتر در کمین جامعه قرار بگیرد.

زمینه ویژه خواری جلوگیری می کند.
نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسالمی بر همین اساس تصریح کرد: 
در این بین نباید فراموش کرد که الکترونیکی شدن کارها در طرحی مانند دولت 
الکترونیک می تواند شفافیت ایجاد کند و این امر امکان بررسی و نظارت مسائل 

از زوایای مختلف را امکان پذیر می کند.
ــازمان ها و نهادها برای  ــاره به اینکه عدم مراجعه حضوری مردم به س وی با اش
ــود، ادامه داد: به  ــری از اتالف وقت و انرژی می ش ــبب جلوگی پیگیری امور س
ــت  ــی دولت الکترونیک مزایایی مانند کمک به بهره مندی از محیط زیس عبارت
ــالم تر، جلوگیری از ایجاد ترافیک، حذف سفرهای غیر ضروری درون و برون  س
ــده مردم در مجلس دهم  ــت.این نماین ــهری و غیره را در خود جای داده اس ش
تصریح کرد: در این باره باید گفت که دولت الکترونیک می تواند در زمینه تحقق 
مولفه عدالت نیز موثر باشد زیرا دیگر روابط بین فردی نمی تواند امور را تسهیل 
ــتمی می توانند روند پیگیری امورشان را  کند و همه افراد در یک چرخه سیس

بررسی کنند.
ــیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی  نایب رئیس کمیس
ــا دولتمردان با همکاری و هم  ــان کرد: امیدواریم قوه مقننه و خصوص خاطرنش
ــک کوتاهی نکنند تا  ــتای تحقق دولت الکترونی ــی در راس افزایی از هیچ تالش

بتوانیم به موفقیت های خوبی در عرصه های مختلف دست یابیم.
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مسووالن در متام سطوح باید رویکردها و اقدامات خود را به مردم گزارش دهند

اعتامد اساس هر کاری است و شفافیت می تواند به آن کمک کند

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی معتقد است مردم حق دانستن دارند و مسئوالن کشور در تمامی سطوح باید مجموعه رویکردها و اقدامات بخش فعالیت خود را به مردم گزارش 
دهند.صالحی درباره مقایسه حجم فعالیت های فرهنگی و هنری این وزارتخانه با منابع مالی در نظر گرفته برای آن نیز می گوید: سهم فرهنگ در منابع مالی و رویکردهای مدیریت 
اجتماعی بسیار پایین و محدود است. سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در راستای سیاست ها و برنامه های دولت بر لزوم تبیین و تشریح اقدامات و برنامه های 
دستگاه های اجرایی، در گفت و گویی با پاد، برنامه ها، فعالیت ها، اقدامات و  مجموعه رویکردهای این وزارتخانه را تشریح کرد. متن کامل این گفت و گو در ماهنامه نسل چهارم 

منتشر می شود که به شرح زیر است:

 جناب آقای دکتر صالحی، کتاب، مطبوعات، موسیقی، سینما و تئاتر 
از جمله فعالیت های اصلی در وزارت فرهنگ و ارش�اد اسالمی است که 
مدیریت آن با جنابعالی است؛ با توجه به پیچیدگی های ذاتی فرهنگ، در 
مدت مسئولیت خود در این وزارتخانه به عنوان وزیر با چه مشکالنی رو 

به رو بوده اید؟
فرهنگ بر خالف سیاست که محل پر هیاهو و پر جنجال است، عرصه ای با فرایند طوالنی 
است و این موضوع یکی از چالش ها و مشکالتی است که با آن مواجه هستیم. ما در وزارت 
ــاد اسالمی به دنبال این هستیم که از زمین فرهنگ محافظت کنیم. در  فرهنگ و ارش
سال گذشته نیز تالش کردیم رویکردها و برنامه های فرهنگی را در فضایی آرام تر نسبت 
به گذشته اجرا کنیم. همچنین در فرهنگ موضوعــی از نظر عده ای واجــب و از نظــر 
برخی حرام است و این نیز یکی دیگر از مشکالتی است که در فرهنگ باید در نظر بگیریم. 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در پاسخگویی باید صد درصد حاضر باشد اما در اختیارات 
و منابع بسط ید چندانی ندارد. کل بودجه ما در سال 97، در مقایسه با بودجه فرهنگی 
برخی دستگاه ها قابل مقایسه نیست و بسیار کمتر است. سهم فرهنگ در منابع مالی و 
رویکردهای مدیریت اجتماعی و در منابع عمومی بسیار پایین و محدود است. فرهنگ عمال 
پس از اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی و امنیت قرار می گیرد و عمال صدای فرهنگ دیر 

شنیده می شود. بنابراین حل مشکالت عرصه فرهنگ زمان بر است.

 آقای وزیر همواره در س�خنرانی های ش�ما از ض�رورت ایجاد امید و 
نشاط در جامعه به عنوان یکی از راهکارهای کاهش آسیب های اجتماعی 
ش�نیده ایم. در این زمینه چه اقداماتی از سوی وزارتخانه تحت امر شما 

صورت گرفته است؟

ــوزه فرهنگ و هنر  ــالمی به عنوان متولی حاکمیتی در ح ــاد اس وزارت فرهنگ و ارش
ظرفیت های مناسبی برای ایجاد نشاط اجتماعی به ویژه در میان نوجوانان و جوانان دارد. با 
حجم وسیع کارکردهای وزارتخانه در بخش های مختلف فرهنگی، هنری و دینی و مذهبی 
می توان اقدامات زیادی در راستای ایجاد نشاط و امید با هدف کاهش آسیب های اجتماعی 
ــکیل کمیته های مختلف در معاونت های  ــام داد.در این زمینه اقداماتی از جمله تش انج
تخصصی و پیگیری امور آن از سوی دفتر امور آسیب های اجتماعی شده است. راه اندازی 
مراکز و گذرهای فرهنگی یکی دیگر از اقداماتی است که این وزارتخانه انجام داده که به 
بهبود فضای کسب و کار می انجامد. فعالیت های فرهنگی و هنری در امامزادگان و بقاع 
متبرکه از دیگر اقداماتی است که این وزارتخانه با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه 
ــت. جذب جوانان و نوجوانان به مراکز دینی مذهبی و انجام امور فرهنگی  انجام داده اس
و هنری در این اماکن می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی تاثیرگذار باشد. ستادهای 
عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد در سراسر کشور نیز یکی دیگر از ظرفیت هایی 
است که این وزارتخانه با اقدامات فرهنگی و هنری خود در آن در جذب جوانان، نوجوانان 
و کودکان برای انجام فعالیت های فرهنگی و هنری  با هدف ایجاد نشاط و امید اجتماعی و 
همچنین کاهش آسیب های اجتماعی کوشا بوده است. فضای مجازی نیز مستثنی از این 
اقدامات نیست. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در زمینه ایجاد محتوا در این زمینه در حال 
انجام اقدامات است. باید سعی کرد تهدیدهای این حوزه را به فرصت تبدیل کرد و از این 
فرصت ها در جهت ایجاد فضای شادی و نشاط و کاهش یاس و ناامیدی در جامعه بهره 
برد. به طور کلی معتقدم فرهنگ هوای تنفس است و هر کار و اقدامی اگر با نگاه فرهنگی 

صورت بگیرد نتیجه اثربخش تری خواهد داشت.

 معاونت امور فرهنگی یکی از معاونت های گس�ترده و خبرس�از این 
وزارتخانه اس�ت. دارای مخاطبان عمومی و تخصصی بسیاری است. چه 
اقداماتی در دوره مسئولیت شما به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در این معاونت به ویژه در جهت گسترش کتابخوانی صورت گرفته است؟

در حوزه تولید کتاب آمارهای خوبی داشته ایم. در سال گذشته حدود 100 هزار عنوان 
ــیاری از  ــت و از نظر تنوع نیز بس ــده اس کتاب در ایران اعم از چاپ اول و مجدد چاپ ش
ــود. چند اتفاق رخ داده که می تواند اثرات مثبتی داشته باشد و  بخش ها را شامل می ش
عالئم خود را نشان داده است که البته در کوتاه مدت نمی تواند سریعا نتیجه بخش باشد. 
ــهایی است که می تواند به افزایش  ــکل پویش  مورد اول جریان ترویج کتاب خوانی به ش
فرهنگ کتاب خوانی کمک کند. باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر اکسیژن کم 
شود دچار مشکل می شویم کتاب نخواندن نیز مشکالت زیادی را به وجود می آورد. خود 
مردم به میدان گسترش سطح مطالعه بیایند هم چنین میان شهرها و مناطق مختلف 
کشور رقابت هایی سازنده پدید آمده است و با استفاده از طرح هایی مانند پایتخت کتاب 
ایران، روستاها و عشایر دوستدار کتاب و جام باشگاه های کتاب خوانی کودکان و نوجوانان 
تالش شده این فرهنگ جا بیفتد. هم چنین اقدامات دیگری نیز انجام شده که هر یک از 
آن ها می تواند سهم و نقش خود را در فرهنگ سازی کتابخوانی داشته باشند. همچنین در 
بخش تقویت و جریان سازی شعر و ادبیات در این معاونت اقداماتی صورت گرفته است. 
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به طور کل کارهایی که در حوزه شفافیت در 
این یک سال انجام داده ایم به این شکل 

بود که تمامی حمایت های مالی در حوزه توسعه 
منابع، افراد و موسسات شفاف شود. همچنین 

معاونت های مختلف موظف شدند هزینه های مرتبط 
با جشنواره ها و برنامه های خود را تا ۴5 روز بعد از 

اتمام برنامه های خود اعالم کنند.

برای مثال  ساماندهي، ارائه شناسه و حمایت از 275 انجمن ادبي و فرهنگي در سراسر 
ــور، راه اندازي پایگاه نقد شعر و داستان به منظور ارتقاء سطح دانش ادبي شاعران و  کش
داستان نویسان کشور و تحقق عدالت فرهنگي با عضویت 3 هزار شاعر و نویسنده، برگزاري 
ــاعت در قالب 52 دوره آموزش ادبیات خالقه، متمرکز و نیمه متمرکز و  22 هزار نفر س
حمایت از اجراي 122 طرح و ایده مرتبط با انجمن هاي ادبي کشور از جمله این اقدامات 

در یک سال گذشته است.

 در حوزه معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی چه اقدامات شاخصی 
صورت گرفته است؟

با توجه به خروج آمریکا از برجام و تحمیل ناعادالنه برخی تحریم ها و تاثیر آن بر اقتصاد 
ــمار می رود نیز  ــور، کاغذ که یکی از مهمترین و از جمله مواد اولیه مطبوعات به ش کش
در این فضا گران شد. ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با پیگیری هایی که داشتیم 
ــی قرار دهیم و ارز دولتی در اختیار صاحبان  ــتیم کاغذ را در رسته کاالهای اساس توانس
مطبوعات برای خرید این کاال قرار دهیم. تالش هایی نیز برای محکم تر کردن ثبت سفارش 
و تخصیص کاغذ داشته ایم تا در فضایی شفاف وارد شده و به مصرف کننده که یکی از 
ــانه های مکتوب هستند برسد. در حوزه امنیت شغلی اصحاب رسانه  آن ها صاحبان رس
نیز برنامه ریزی هایی داشته ایم، امیدواریم تا پایان شهریور سه هزار بیمه خبرنگاری جدید  
داشته باشیم و بسته های حمایتی مدنظر برای اصحاب رسانه را به مرحله اجرایی برسانیم. 
یکی از کارهای خوبی که از دولت یازدهم انجام گرفته این است که ما یارانه ها را در یک 
فضای شفاف پرداخت می کنیم، تا سال های پیش یارانه مطبوعات پرداخت می شد اما به 

خوبی نوع پرداخت و دلیل آن بیان نمی شد.
سعی کردیم در یک فضای شفاف مبلغ پرداختی را اعالم کنیم، آنچه به عنوان یارانه و 
بیمه پرداخت شده است کامال قابل مشاهده است، از ابتدای امسال تاکنون 20میلیارد برای 
یارانه مطبوعات در نظر گرفته شده است که 10میلیارد آن پرداخت شده است و بقیه آن 
نیز به زودی پرداخت خواهد شد، همچنین اینکه با چه معیاری پرداخت می کنیم مشخص 
است، البته ممکن است اختالف نظرهایی در نحوه پرداخت وجود داشته باشد اما این بسته 

حمایتی کامال شفاف بیان می شود و معیار واریز خود را هم بیان می کنیم.

 آق�ای دکتر صالحی معاون�ت امور هنری یک�ی از پرمخاطب ترین 
معاونت های وزارتخانه متبوع شماست. همواره هجمه هایی نیز نسبت به 

عملکرد این معاونت وجود داشته و دارد. در این مورد توضیح دهید.
هنر ویژگی بارز ایران و ایرانی است. در جهان ما را به فرهنگ، هنر و تمدن چندهزار ساله 
مان می شناسند. ارتقا و منفک نشدن از این تمدن و تاریخ فرهنگ و هنری چند هزار ساله 
حق ما است. بنابراین وظیفه همه در مقابل حفظ و صیانت از این فرهنگ و هنر ضروری 
است و این ضرورت برای مسئوالن و بزرگان نظام نسبت به مردم دو چندان می شود. مردم 
ایران حق شادی و نشاط دارند. حق دارند که در مقابل آسیب های اجتماعی از جمله طالق، 
اعتیاد، بیکاری و ... مصون باشند. هنر یکی از ابزاری است که در عین رعایت قانون می توان 
ــت. وزارت  این حق را از طریق آن به مردم ارائه داد. هنر قلب تپنده هر ملت و دولتی اس

ــاد اسالمی نیز به عنوان نهاد حاکمیتی در حوزه فرهنگ و هنر کشور در  فرهنگ و ارش
معاونت امور هنری خود برنامه ها و سیاست هایی را در راستای محقق شدن این امر دارد. این 
معاونت فعالیت های گسترده ای در زمینه موسیقی، تئاتر، هنرهای تجسمی و ... دارد. همواره 
معتقد بوده ایم که تمامی رخدادهای هنری کشور زیر نظر و با تایید وزارت فزهنگ و ارشاد 
اسالمی است و این وزارتخانه نیز همه فعالیت ها در این زمینه را بر اساس قوانین باال دستی 
اجرا می کند. همچنین می دانیم در کشور سالئق و ذایقه های مختلف در حوزه هنر وجود 
دارد. ضمن احترام به تمامی این سالئق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بر اساس سلیقه ها 
و نظرات شخصی هیچ فرد و حزبی عمل نمی کند. قوانین باال دستی در همه زمینه ها از 
جمله بخش هنر مالک انجام برنامه ها و فعالیت های ما است.در حوزه تئاتر نیز اقدامات 
خوبی صورت گرفته است. صد هزار اجرا در سال گذشته داشته ایم.. در یکسال  گذشته 
در کل کشور حدود 400 عنوان تئاتر به صحنه رفته است. همچنین در تاالرهای مختلف 
نیز در یک سال گذشته نمایش ها و موسیقی های بسیاری اجرا شده است. در تاالر حافظ 
327 نمایش، در تاالر فردوسی 107 اپرای عروسکی، در برج آزادی 80 اجرای موسیقی، 
60 نمایش، در تاالر وحدت 147 اجرای موسیقی، 318 اجرای نمایش، در تاالر رودکی 
231 اجرای موسیقی داشته ایم. در حوزه هنرهای تجسمی نیز آیین نامه جشنواره های 
تجسمی در حال آماده شدن است. ویرایش نخست جشنواره هنرهای تجسمی فجر نزدیک 

دوماه ونیم پیش آماده شد و انشاءاهلل به زودی تکمیل می شود.

  سازمان سینمایی نیز یکی از سازمان های پر مخاطب در این وزارتخانه 
است. در طول یک سال گذشته چه اقداماتی در این سازمان صورت گرفته 

است؟
معاونت سینمایی تا به امروز تمام حمایت های خود را از ساخت فیلم ها، سینمای مستند و 
هزینه جشنواره ها را در راستای شفاف سازی عملکرد اعالم کرده است. همچنین در سال 
گذشته در این بخش 100سالن آماده شد و همین موضوع دسترسی به این حوزه را بیشتر 
کرده است، در حال حاضر نیز 19 سینما ساخته شده و 10 سینما نیز بازسازی شده است.
همچنین در شهرهای مختلف با مراکزی مانند کتابخانه های عمومی و کانون های پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان که سالن های چند منظوره دارند توافق هایی شده است تا برخی 
سالن هایی که قابلیت استفاده برای سینما را دارند شناسایی کنند. پیش بینی می کنیم 
امسال بیش از 10 تا 20 مورد از این سالن ها به بهره برداری برسد.رشد 40 درصدی میزان 
فروش و افزایش مخاطب نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حوزه سینما نیز نشانگر 

افق های امید بخشی برای این حوزه است.

 آقای وزیر یکی از تاکیدات این دولت همواره شفاف سازی بوده است. 
وزارت فرهنگ و ارش�اد اسالمی در زمینه ش�فاف سازی در بخش های 

مختلف خود به ویژه در یک سال گذشته چه اقداماتی داشته است؟
اعتماد اساس هر کاری است و شفافیت می تواند به آن کمک کند. به همین منظور هم در 
تمام دولت و هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در طول این یک سال گذشته بیش 
از پیش به این موضوع پرداختیم. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در زمینه دسترسی آزاد 
ــته است. در بحث مجوزها و جشنواره ها نیز سعی کردیم به  به اطالعات اقداماتی را داش
اتاق شیشه ای نزدیک شویم زیرا معتقدیم هرچقدر دولت ها و مسئوالن به اتاق شیشه ای 
نزدیک شوند حیات آن ها بیشتر است و جامعه نیز به سوی اعتماد در حرکت است.وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین در طول یک سال گذشته بر موضوع عدالت فرهنگی و 
توزیع اجتماعی نیز تمرکز جدی داشته است. بهبود فضای کسب و کار فرهنگی نیز یکی 
یکی دیگر از اقدامات این وزارتخانه در حوزه شفاف سازی است.همچنین اطالعات مدیران 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سایت این وزارتخانه قابل دسترسی است، اینکه مردم 
بدانند مدیران و معاونان وزارت مرتبط خود چه تحصیالت و تجربه ای دارند، البته ممکن 
است ما خطاهایی داشته باشیم که با این شفافیت قابل رویت است و ما استقبال می کنیم 
این ضعف ها گفته شود تا ما آن ها را برطرف کنیم.به طور کل کارهایی که در حوزه شفافیت 
ــکل بود که تمامی حمایت های مالی در حوزه  ــال انجام داده ایم به این ش در این یک س
توسعه منابع، افراد و موسسات شفاف شود. همچنین معاونت های مختلف موظف شدند 
هزینه های مرتبط با جشنواره ها و برنامه های خود را تا 45 روز بعد از اتمام برنامه های خود 

اعالم کنند.
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مقاله

کامپیوترهــای کوانتـومــی
حسین سبزیان

به هرحال دوبرابر شدن تعداد ترانزیستورهای روی یک تراشه در کنار نیاز به کاهش 
فضای اشغال شده از سوی آنها به تدریج مشکالتی نظیر گرمایش بیش از اندازه را 
به وجود می آورد که پس از رسیدن ابعاد ترانزیستورها به اندازه اتم های منفرد، توان 
پیشرفت آنها را متوقف می کند. چنین وضعیتی دانشمندان را به سوی شاخه های 
ــوق داده است. روش های محاسباتی که بتوانند جایگزین  جدیدی از محاسبات س
رایانه های امروزی شوند. رایانش کوانتومی یکی از برجسته ترین این روش هاست که 

تاکنون پژوهش های فراوانی در زمینه  آن صورت پذیرفته است.

   چیستی کامپیوترهای کوانتومی
رایانه هایی که از رایانش کوانتومی استفاده می کنند رایانه کوانتومی نامیده می شوند. 
ــتورکار می کنند تفاوت عمده ای دارند.  این رایانه ها با رایانه های فعلی که با ترانزیس
 )Quantum physics( ــه کوانتومی با بهره گیری از قوانین فیزیک کوانتوم رایان
عملیات پردازش و ذخیره سازی داده ها را انجام می دهد. مشابه با رایانش فعلی که 
ــود،  ــتفاده می ش ــالح بیت )Bit( به عنوان یکای اندازه گیری داده اس در آن از اصط
ــی هم اصطالحی با عنوان Qubit یا Quantum Bit وجود  در رایانش کوانتوم
ــود که واحد اصلی  ــوب می ش دارد. هر Qubit در واقع یک نقطه کوانتومی محس
ــاده یک  ــت. در بیانی س اطالعات کوانتومی )Quantum Information( اس
ــش یا کاهش یک  ــت که افزای ــیار کوچک اس ــه کوانتومی یک ذره مادی بس نقط
ــد.در رایانه های کوانتومی  ــمندی تغییر می ده ــرون خواص آن را به نحو ارزش الکت
 ،)Superposition of Quantum( ــی ــی کوانتوم ــون برهم نه مفاهیمی چ
ــی )Quantum Tunneling( و درهم تنیدگی کوانتومـی  ــی کوانتوم تونل زن

در سال 1965، گوردن ارل  مور )Gordon Earle Moore(  یکی ار بنیان گذاران شرکت اینتل)Intel( در مقاله ای که در مجله الکترونیکز منتشر کرد، به یک روند بسیار 
مهم اشاره کرد. آنچه او مطرح کرد این بود که تعداد ترانزیستورهای روی یک تراشه )IC( با مساحت ثابت هر دو سال به طور تقریبی دو برابر می شوند. با تداوم این روند در 
سال های بعدی این قاعده  سرانگشتی کم کم به عنوان معیاری برای پیش بینی صنعت میکروالکترونیک درآمد و به تدریج نام قانون مور )Moore’s law( را به خود گرفت. 
این قانون در سال های بعدی دستخوش تغییراتی شد به طوری که دوبرابر شدن ترانزیستورها از24 ماه به 1۸ ماه تنزل کرد. شکل زیر به خوبی قانون مور را نشان میدهد. 

آنگونه که می توان مشاهده کرد فقط ریزپردازشگر SPARC M7 که در سال 2۰15 توسط شرکت اوراکل ارایه شده دارای 1۰ میلیارد ترانزیستور است.

ــت  اهمی  )Quantum Entanglement(
ــیاری دارند. برخالف منطق دودویی که بنیان  بس
کامپیوترهای کنونی را تشکیل می دهد )یعنی هر 
ــا یک(، برهم نهی  ــد ی بیت می تواند یا صفر  باش
کوانتومی به این معنا است که یک کیلوبیت در آن 
واحد می تواند دو مقدار صفر یا یک را با هم داشته 
باشد. برهم نهی کوانتومی موضوع بسیار جالب و 
در عین حال عجیبی است که از مکانیک کوانتوم 
ــده  الهام )Quantum Mechanics(گرفته ش
ــت. طبق این مفهوم، به نظر می رسد که ذرات  اس
ــف وجود دارند  ــد در چند جای مختل در آن واح
یکی از راه های ممکن برای اینکه درک کنیم یک 
کیلوبیت چگونه می تواند در آن واحد در چند مکان 
مختلف وجود داشته باشد این است که تصور کنیم 
ــت که  هر کیلوبیت دارای دو یا بیش از دو بعد اس
ــر کدام از آنها می توانند پایین )منطق 0( و باال  ه
)منطق 1( باشند. از این رو یک کیلوبیت دو بعدی 
ــتقل  می تواند در آن واحد دارای چهار حالت مس
)11-10-01-00( باشد و حال اگر کیلوبیت مثأل 
ــد 32 حالت ممکن مستقل بین  دارای 5 بعد باش
ــت. این وضعیت توان ذخیره سازی داده را به  00000 و 11111 وجود خواهد داش
نحوی شگرف افزایش می دهد. انتقال اطالعات در کامپیوترهای کوانتومی مستلزم 
ــت. در تعریف ساده ای از تونل زنی کوانتومی می توان گفت  تونل زنی کوانتومی اس
تونل زنی کوانتومی به انتقال اطالعات از یک کیلوبیت به کیلوبیت دیگر)بدون اینکه 

این داده در حین انتقال درفضایی قرار بگیرند( اشاره دارد. 
ــت هایزنبــرگ  ــدم قطعی ــا اصل ع ــوال ب ــی معم ــی کوانتوم ــوم تونل زنــ مفه
ــتفاده از  ــود و با اس )Heisenberg uncertainty principle( تبیین می ش
ــم را تعریف کرد.  ــوج-ذره )Wave-particle( در جس ــوان خاصیت م آن می ت
ــاره دارد که دو کیلوبیت حتی اگر  درهم تنیدگی کوانتومی هم به این حقیقت اش

در جاهای مختلف باشند می توانند روی هم تاثیر بگذارند.
ــد همه داده های  ــاص، رایانه های کوانتومی می توانن ــن قابلیت های خ ــزون بر ای اف
ــری از تنها دو حالت  ــک زمان پردازش کنند چون دیگر خب ــون را هم در ی گوناگ

صفر و یک نیست.
  )Serial Processing( ــریالی ــع در رایانش کوانتومی به جای پردازش س در واق
ــتیم و در زمانی که  ــوازی )Parallel Processing( روبه رو هس ــردازش م ــا پ ب
ــدن مقدار یک پارامتر صادر می کند تنها یکی  ــخص ش ــتوری برای مش کاربر دس
ــه نمایش در می آید.  ــایرین دارد ب ــتری از س از حالت های ممکن که احتمال بیش
ــائل در رایانه های کوانتومی چند  ــود سرعت پردازش مس چنین کاری باعث می ش
ــد. کیلوبیت ها می توانند در اتم ها، یون ها یا  ــیک باش میلیون برابر رایانه های کالس
حتی موجودیت های کوچک تری مانند الکترون ها و فوتون ها ذخیره شوند و با قرار 

گرفتن در حالت های مشخص، داده ها را ذخیره سازی کنند.
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مقاله

   کاربرد
ــای کوانتومی می توانند  ــته ای که دارند، کامپیوتره ــا توجه به قابلیت های برجس ب
کاربردهای وسیعی داشته باشند. اولین کاربرد این کامپیوترها می تواند به نقل قول 
معروفی از ریچارد فایمن ) برنده جایزه نوبل فیزیک در سال 1965 ( مربوط باشد 
ــختی می توان سیستم های کوانتومی  ــنتی به س که می گفت »در کامپیوترهای س
ــازی کرد«. بنابراین، با داشتن یک کامپیوتر کوانتومی امکان مدل سازی  را مدل س
سیستم های کوانتومی وجود دارد )چیزی که از آن به عنوان شبیه سازی کوانتومی 
یاد می شود(. به عنوان نمونه ما می توانیم رفتار اتم ها و ذرات را در شرایط نامعمولی 

ــازی کنیم بدون آنکه این شرایط نامعمول را  ــیار باال( مدل س )مثل انرژی های بس
ایجاد کنیم. همچنین ما می توانیم واکنش های شیمیایی را شبیه سازی کنیم؛ زیرا 
ــا یک فرآیند کوانتومی  ــیمیایی اساس برهم کنش های بین اتمی در واکنش های ش
ــوب می شوند .کاربرد دومی که می توان برای کامپیوترهای کوانتومی در نظر  محس
گرفت به توان این تکنولوژی در جست وجو و تحلیل حجم عظیمی از داده ها اشاره 
دارد. به مدد این کامپیوترها می توان حجم بسیار عظیمی از داده ها را تقریبا 1000 
ــوم این کامپیوترها به  ــریع تر از کامپیوترهای معمولی انجام داد. کاربرد س برابر س
ــاره دارد. مثال فرض کنید که شما  ــت وجو اش ــرایط خاص در جس امکان اعمال ش
ــماره  تلفن هایی را که دو رقم اول  ــماره تلفن دارید و می  خواهید ش یک میلیون ش
ــابه است را پیدا کنید. طبیعی است که کامپیوترهای سنتی  و دورقم آخر آنها مش
ــد حال آنکه کامپیوترهای کوانتومی  ــاله را انجام می دهن طی یک میلیون گام  مس
ــر کاربردهای عمده   ــتخراج می کنند. از دیگ ــاله را اس ــزار گام جواب این مس در ه
ــیار پیچیده،  ــود به رمزنگاری، تحلیل های آماری بس کامپیوترهای کوانتومی می ش
یافتن فاکتورهای اعداد بزرگ، تحلیل رفتار سیستم های وفقی پیچیده  بزرگ و حل 

مسائل بهینه سازی بسیار بزرگ اشاره کرد.

   چالش ها و آینده کامپیوترهای کوانتومی
ــیر ایجاد رایانه های کوانتومی نیز  ــه هرحال مانند هر ایده  در دنیای علوم، در مس ب
چالش هایی وجود دارد. نخستین چالش مهم به نحوه کنترل و هدایت کیلوبیت ها 
اشاره دارد. به این معنی که کیلوبیت ها به گونه ای هدایت شوند که بتوان اطالعات 
ــت. دومین چالش  ــپس به پردازش آنها پرداخ ــیله آنها منتقل کرد و س ــه وس را ب
ــاره دارد که با توجه به طبیعت مکانیک کوانتومی،  ــی نیز به این حقیقت اش اساس
ــته باشند  در صورتی که ذرات با جداره هایی که آنها را در بر می گیرند برخورد داش
تمام اطالعات ذخیره شده روی آنها از بین خواهد رفت، یعنی ناهمدوسی کوانتومی 
ــخصا به همین دلیل است که  )Quantum Decoherence( رخ می دهد. مش
ــده نزدیک به صفر مطلق )منفی 273  ــی ساخته ش دمای کاری مدل های آزمایش
ــرایطی است که می توان رفتارکوانتومی  ــیوس( است، زیرا در چنین ش درجه سلس
ــال، به دلیل  ــاخت. به هرح ــی کوانتومی را برقرار س ــظ و همدوس ــتم را حف سیس
ــگرفی که محاسبات کوانتومی دارد؛ پر واضح است که تجاری سازی  قابلیت های ش
ــر خواهد  کامپیوترهای کوانتومی تاثیر عظیمی بر صنعت و به طور کلی زندگی بش
نهاد. ولی با توجه به ماهیت محدودیت های ساخت این فناوری به نظر نمی رسد که 

این فناوری حداقل تا 10 سال آینده وارد بازار شود.
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بالک چین چگونه از حقوق مالکیت فکری حفاظت می کند؟

استفاده از بالک چین در حوزه  کپی رایت، یکی از پرکاربردترین استفاده های این فناوری در حفاظت از حقوق مالکیت فکری و معنوی است. بالک چین فرایند نوظهوری است 
که برخی از آن با عنوان انقالبی ترین فناوری قرن حاضر یاد می کنند.این فناوری، عالوه بر استفاده در حوزه پرهیاهوی ارزهای دیجیتال، کاربردهای بسیار مفید دیگری نیز 

داشته که قادر است زندگی بشر را دست خوش تحوالتی بنیادین کند.
بالک چین یا زنجیره بلوکی، نام تازه ای است که این روزها بابت فرصت های زیادی که در عرصه های مالی و ارزهای دیجیتال ایجاد کرده، مورد توجه بسیاری از کارشناسان قرار 
گرفته است.امروزه از فناوری بالک چین، به عنوان یک فناوری انقالبی یاد می شود که پتانسیل تغییر  در بسیاری از امور متداول زندگی کنونی را خواهد داشت؛ حتی برخی 

انقالبی بودن این فناوری را  معادل ظهور اینترنت در قرن بیستم می دانند. 
فناوری بالک چین،  این قابلیت را داشته که بدون در خطر افتادن حریم خصوصی، امنیت دارایی های دیجیتال و طرف های درگیر، تمامی سیستم های مالی و فعالیت بسیاری 

از صنایع، مؤسسات مالی، بانک ها و شرکت های خدماتی سراسر دنیا را دست خوش تغییر کند.
در حال حاضر، مطالعه ابعاد استفاده از این فناوری، در دستور کار بسیاری از ارگان ها و نهادهای سیاست گذاری ملی در کشورهای مختلف قرار گرفته است.

به طور کلی، شرکت ها و دولت هایی که می توانند به سرعت روی امواج فناوری های جدید 
سوار شوند، پیش از همه دست به پیاده سازی بالک چین زده اند.

ــت که می خواهد تا سال 2020 نخستین دولت  برای مثال، دبی به تازگی اعالم کرده اس
توانمند شده با بالک چین در جهان باشد.

عالوه بر این، استفاده از فناوری بالک چین و پیشرو شدن در آن، در نهادهای سیاست گذار 
دولتی بسیاری از کشورها، مورد بررسی قرار گرفته است؛ به عنوان مثال، کنگره و سنای 
امریکا، پارلمان اتحادیه اروپا،  بانک مرکزی چین، نهادهای ملی روسیه و کارگروه دولتی 

زنجیره بلوکی روسیه، مجلس فرانسه، کره جنوبی، کانادا و ... را می توان نام برد.
عالوه بر این، بسیاری از سازمان های بین المللی، نظیر سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی 
نیز در حال بررسی استفاده از کاربردهای این فناوری در حوزه های مختلف مورد نظارت 
ــیس گری« مدیر کل  ــتند.در حوزه  حفاظت از حقوق مالکیت فکری،  »فرانس خود هس
سازمان جهانی مالکیت فکری )WIPO(، در  مصاحبه ای در سال 2017 میالدی درباره 
آینده فناوری ها، چالش ها و فرصت ها،  صراحتاً از فناوری بالک چین  به عنوان فرصتی برای 
حفاظت از حقوق مالکیت فکری نام برده است و پیش بینی کرده که عملکرد این فناوری، 
به شرط توجه  همه جانبه،  می تواند راهگشای بسیاری از مشکالت مربوط به حفاظت از 

حقوق مالکیت فکری شود. 

  تاریخچه بالک چین
ــواهد و قرائن بر می آید، ایده اولیه بالک چین، در مقاالت و پتنت دو دانشمند  آنچه از ش
ــتورنتــا« )Scott Storntta( و »استــوارت هابــر«   ــکات اس امریکایی به نــام  »اس

)Stuart Haber( شکل گرفته است.
براساس اطالعاتی که کانون پتنت ایران نیز به آن اشاره کرده و در مقاله لیال زارعی درج 
شده است، پتنتی که در سال 1997 میالدی، زمانی که این دو مخترع در پژوهشگاه بلکور 
ــغول بودند، در دفتر ثبت اختراعات و عالئم  )Bellcore(  به فعالیت های تحقیقاتی مش

تجاری امریکا ثبت شده و به افشای ایده اولیه بالک چین پرداخته است.
البته این دو مخترع، تا قبل از انتشار پتنت خود،  مقاالتی نیز درباره این فناوری  منتشر کرده 
بودند؛ در حقیقت، ایده اولیه بالک چین، سال ها قبل در یک رستوران، در ذهن اسکات 
ــتورنتا شکل گرفته بود و مانند بسیاری از ایده های بزرگ دیگر، کاربردهای فراوانش،  اس

آنچنان مشخص نبود.
او و همکارش یعنی استوارت هابر که متخصص در حوزه رمزنگاری بود، مدت ها به دنبال 
یافتن راهی بودند که بتوان از آن، برای تکثیر فایل های دیجیتال، به شکلی که سابقه آنها 

دست نخورده بماند، استفاده کرد.
در آن زمان، کامپیوترهای شخصی به شدت فراگیر می شدند و هر کسی به راحتی می توانست 
فایل ها را تغییر دهد؛ بنابراین چگونه می شد جلوی دست کاری سابقه یک فایل را گرفت و 

داده ها را در گذر زمان و برای آینده حفظ کرد؟
ــیده بود، بهره گیری از یک مدیریت مرکزی  ــان رس تنها راهی که در آن زمان به ذهنش
بود؛ اما در همان رستوران بود که ایده جدیدی به ذهن اسکات استورنتا رسید؛ او به این 
نتیجه رسید که به جای بهره گیری از یک مدیریت متمرکز، کپی هایی از دفتر کل را در 

شبکه ای غیرمتمرکز، ولی متصل، توزیع کند؛ اگر تعداد زیادی نسخه در این شبکه وجود 
داشته باشد، دیگر کسی به راحتی نمی تواند محتوای مورد نظر را تغییر دهد.دستاورد این 
دو دانشمند،  با افزودن یک مؤلفه بسیار نوآورانه،  یعنی استخراج ارز دیجیتال که در مقاله 
ــخص مجهول الهویه ای به نام  »ساتوشی ناکاماتو« ارائه شده بود، دچار تحوالت زیادی  ش
شد.این استخراج، باعث می شد که انگیزه مادی برای مشارکت در حفظ و به روزرسانی دفتر 

کل بالک چین، شکل گیرد.

  مفهوم بالک چین به زبان ساده
بالک چین ، از ترکیب دو کلمه، بلوک یا بالک وزنجیره، ایجاد شده است؛ بنابراین بالک چین 

به معنای زنجیره ای از بالک هاست.
ــن اطالعات، می تواند ویژگی ها و  ــود که ای در هر بالک، اطالعات بخصوصی ثبت می ش
مشخصات فیزیکی-شیمیایی یک محصول باشد یا آثار هنری یک فرد و یا حتی پرونده 

حقوقی یک شخص از نظر میزان جرم و جنایت و پرونده های کیفری به حساب آید.
در سیستمی نظیر بیت کوین نیز این اطالعات، شامل دارایی های ارزی شخص، در پایگاه 

داده است.
ویژگی خاص سیستم بالک چین که آن را از سایر پایگاه های داده متمایز می سازد، این 
است که برخالف سایر پایگاه های داده، اطالعات در یک مکان مرکزی ذخیره نشده است 
و تمامی مشترکین شبکه به نسخه ای از تمامی تراکنش های رخ داده در این پایگاه داده، 
دسترسی دارند.در حقیقت، هزاران نسخه از این اطالعات ثبت شده، در رایانه های سراسر 

جهان ذخیره می شود )در رایانه های خانگی و سرورهای تجاری(.
اصطالح »غیرمتمرکز«، اصطالحی است که به دلیل همین ویژگی، به بالک چین نسبت 
داده می شود و گویای این حقیقت است که در این سیستم، همه افراد به دلیل داشتن یک 
کپی از اطالعات، قابلیت کنترل و نظارت بر روی کل سیستم را دارند و این ویژگی، امکان 

هرگونه تغییر با هدف دستکاری در اطالعات را، از افراد متقلب و سودجو سلب می کند.
ــان  ــخصه ای به نام هش برخوردارند که به نش هر کدام از این بالک های زنجیره، از مش
مخصوص، امضا هم تعبیر می شود و در حقیقت، بالک ها به وسیله این هش، رمزگذاری 
می شوند.یک هش، رشته ای از کاراکترهاست که با توابع خاص ریاضی ساخته می شود؛ 
در بالک چین، هش بالک های بعدی، حاوی هش بالک قبلی نیز خواهد بود؛ کوچکترین 
تغییر در اطالعات یک بالک، هش آن را به طور کلی تغییر می دهد؛ مثالً اگر یک کاراکتر 
به اطالعات آثار هنری یک فرد اضافه شود، هش بالک تغییر کرده و در نتیجه، بالک های 

بعدی در این زنجیره نیز غیرمعتبر خواهند شد.
ــده ترین  عملکرد بالک چین در بحث مالی و در مورد انتقال پول که یکی از شناخته ش
کاربردهای آن در حال حاضر است، به این صورت است که وقتی دو نفر بخواهند انتقال 
ــند، رکورد جدیدی ایجاد می شود که جزئیات آن تراکنش را مشخص  پولی داشته باش

می کند.
ــال می شود؛ این  ــتند، ارس این رکورد به صدها رایانه دیگر که دارای یک کپی از آن هس
رایانه ها، تأیید می کنند که این معامله مجاز است و در نهایت، آنها قبل از تأیید رکورد، 

موافقت )یا مخالفت(  خود را در مورد مشروع بودن معامله اعالم می دارند.
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فناوری بالک چین، با مفهوم نسبتاً 
پیچیده اش، می تواند آغازی برای تغییر 

طوالنی مدت در صنایع گوناگون باشد.هنوز 
با صراحت نمی توان از انقالبی بودن این 

فناوری سخنی گفت؛ با این حال، نمی توان از 
رشد و تکامل سریع آن و استقبال و اهتمام 
دولت ها و سازمان های بزرگ بین المللی، در 

بررسی و توسعه آن، چشم پوشی کرد.

این کار، باید با همه کپی های اطالعات، مطابقت داشته باشد؛ بنابراین، عالوه بر دو نفری 
که  پول بین آنها رد و بدل می شود، صدها نفر نیز در کنار این دو ناظر خواهند بود که آیا 
نفر دوم واقعاً پولش را به دست آورده  است یا خیر؛ عالوه بر این، آنها قادر خواهند بود که 

جوانب دیگر معامله را نیز کنترل کنند.

  کاربردهای بالک چین
یکی از متداول ترین کاربردهای کنونی فناوری بالک چین، ارزهای دیجیتال است که در 

کشور ما نیز در سالیان اخیر، رواج زیاد و پرهیاهویی داشته است.
انتقال سریع، امن و ارزان، از ویژگی های بارز ارزهای دیجیتالی است.

بالک چین برای جلوگیری از کالهبرداری در معامالت، طراحی شده است.
این فناوری، یک پایگاه داده توزیع شده است که در آن، هر کسی  می تواند اعتبار معامالت 
را مورد بررسی قرار دهد. استقبال خوب از بیت کوین، اتریوم و سایر ارز های دیجیتالی در 
بازار، نشان از موفقیت این سیستم ها دارد؛ استفاده از  ارزهای دیجیتال، حتی ممکن است 
در سال های آتی، روند فعالیت سیستم های متداول تراکنش بین الملل، نظیرPaypal که 

برای هر تراکنش مبلغی دریافت می کند را نیز با چالش هایی مواجه  سازد.
احراز هویت و مالکیت، از دیگر کاربردهای فناوری بالک چین است؛ با استفاده از فناوری 

بالک چین، می توان مشخصات هویتی را به صورت واحد، غیرقابل انکار و ایمن ، ثبت کرد.
موارد استفاده از کاربردهای بالک چین در احراز هویت، می تواند شامل پاسپورت ها، پرونده ها 
و سوابق پزشکی، گواهی های تولد، سند عقد/ ازدواج،  اسناد مالکیت و ایجاد آیدی ها، بدون 

امکان دستکاری در سوابق باشد.
فناوری بالک چین، در قراردادهای هوشمند نیز قابل استفاده است؛ به طوری که توافق ها 
 می توانند به صورت خودکار تأیید و امضا شده و در هزینه و زمان شرکت ها،  بخصوص در 

شرکت های بزرگی که حجم تراکنش های باالیی دارند،  صرفه جویی کرد.
قراردادهای هوشمند، شامل تمام اطالعات مربوط به شرایط قرارداد است و اجرای تمام 

بندهای قرارداد، به صورت خودکار صورت می گیرد.
این قرارداد، در واقع کدهای کامپیوتری است که در پلت فرم بالک چین ذخیره می شود.

این قراردادهای هوشمند، قادر خواهند بود تا تعهد اجرای قوانین را از دوش مأموران اداری 
برداشته و به رایانه ها محول کند.

رهگیری کاال نیز از کاربردهایی است که در حال حاضر باعث شده بسیاری از شرکت های 
بزرگ، با استفاده از فناوری بالک چین، اقدام به رهگیری کاالهای خود از مبدأ تا مقصد 
کنند. شرکت هایی نظیر »والمارت کروگر«، »نستله«، »تیسون فودز« و »یونیلیور« در حال 

حاضر از این فناوری، برای رهگیری کاالها و مرسوالت خود، استفاده می کنند.

  کاربرد بالک چین  در حفاظت از حقوق مالکیت فکری
اگر شما نویسنده، طراح یا خالق نوشته، تصویر، موسیقی یا هر نوع مدیایی باشید، حتماً 

شاهد بوده اید که حفاظت از  آثار هنری، با چه دشواری هایی مواجه است.
بخصوص اینکه مطلب یا محتوای تولیدی شما، به صورت آنالین هم انتشار یافته باشد؛  به 
همان نسبتی که  کپی اثر خلق شده شما  آسان است،  در مراحل شکایت و پیگیری های 

قانونی، اثبات مالکیت  نیز دشوار خواهد بود.
ــده اند ولی  اگرچه  قوانین کپی رایت برای محافظت از کارهای هنری و دیجیتال وضع ش
ــده ای برای ثبت و اثبات مالکیت  ــتم تعریف ش به دلیل اینکه در حال حاضر، هیچ سیس
وجود ندارد،  نمی توان اتکای کامل به قوانین کپی رایت داشت؛ مخصوصا در کشورهایی 
که از زیرساخت ها و پشتوانه های حقوقی الزم  برای دفاع در برابر  چنین تخلفاتی برخوردار 

نیستند. 
علی رغم  موانع بزرگی  که به نظر می رسد برای اجرای فناوری  بالک چین در کاربردهای 
ــد )مثل ابهامات اجرایی برای وضع  قوانین  ــته باش حقوقی، در مقیاس بزرگ، وجود داش
مربوطه، امنیت اطالعات و حفظ محرمانه ماندن اطالعات(، با این حال، پتانسیل استفاده از  
بالک چین در مبحث حفاظت از حقوق  مالکیت فکری، چه در مرحله ثبت و چه در مراحل 

پیگیری و دادگاه، عملی تر به نظر می رسد.
عالوه بر این، با توجه به ساختار این فناوری،  تصور بر این است که  فرایندهای حفاظت از 

حقوق مالکیت فکری با استفاده از بالک چین، کم هزینه تر نیز باشد.
مهم ترین کاربرد هایی که  می توان از بالک چین در حوزه حقوق مالکیت فکری تصور کرد، 

عبارتند از:
اثبات خلق یک اثر هنری؛

ثبت یا  شفاف سازی حقوق مالکیت فکری؛
کنترل یا نشانه گذاری توزیع  دارایی های فکری ثبت نشده؛

ــبکه های تبلیغات و  ــتفاده از آن در بازار و ش اثبات اصالت یک اثر یا  پیگیری  اولین اس
بازاریابی؛

مدیریت حقوق دیجیتال، مانند وب سایت های آنالین موسیقی؛
کنترل و ردیابی توزیع انواع مصادیق مالکیت  فکری که ثبت نشده اند )کپی رایت، طرح و 

عالئم تجاری(؛
ــتن و اجرای قراردادهای IP،  مجوزهای بهره برداری )الیسنس( یا شبکه های توزیع  بس

انحصاری از طریق قراردادهای هوشمند؛
پرداخت به مالک دارایی فکری در زمان صحیح و مطابق قرارداد.

ــده، بالک چین  می تواند برای تأیید  اعتبار و اصالت در فرایندهای  عالوه بر موارد ذکر ش
شناسایی یا بازیابی اجناس تقلبی و دزدی یا هنگامیکه واردات موازی در کشور صورت 

گرفته است نیز مورد استفاده قرار گیرد.

  کاربرد بالک چین در حفاظت هوشمند از حقوق مالکیت فکری
پتانسیل استفاده از فناوری بالک چین در مدیریت حقوق مالکیت فکری، گستردگی زیادی 
دارد.ثبت حقوق مالکیت فکری در پایگاه های داده مورد استفاده در این فناوری که از ویژگی 
منحصربه فرد اشتراک توزیع یافته برخوردار است، باعث هوشمند  شدن سیستم حفاظت از 

حقوق مالکیت فکری نسبت به پایگاه های داده  متداول می شود.
این نوع سیستم هوشمند مالکیت فکری، در قالب یک راه حل متمرکز، دارای  پتانسیل 
ــل که  می تواند در طول عمر   ــت. به این دلی خوبی برای  اجرا در دفاتر مالکیت فکری اس
حفاظت از یک IP ثبت شده، تمامی وقایع موجود را به صورت تغییرناپذیری ثبت کند.این 
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IP می تواند یک عالمت تجاری یا پتنتی باشد که مجوز بهره برداری از آن، به طور موقت 
به شخص یا شرکتی داده شده یا مالکیت آن، به صورت کامل به شخص و شرکت دیگری 
واگذار شده است. توانایی ردیابی در طول چرخه عمر یک  نوع IP ، می تواند مزایای زیادی 

داشته باشد؛ یکی از این مزایا، حسابرسی های حقوقی شفاف تر است.

به عالوه، این سیستم  می تواند عملیات ارزیابی صالحیت )Due Diligence(  را که در 
ارزش گذاری و معامالت IP ضروری است، به خوبی هدایت کند و به عنوان مثال، هنگامیکه 
  IP شرکت ها با هم ادغام می شوند، ساده سازی کند.نگرانی از محرمانه سازی اطالعات مالک

هم، می  تواند با طرح انتخابی کردن این گزینه، رفع شود.

  کاربرد بالک چین در ثبت عالئم تجاری و پتنت
ــی از ویژگی های منحصربه فرد بانک  های داده این فناوری که در آن، داده ها به صورت  یک
ــده  اند، این است که استفاده از این  ــتراک گذاشته ش غیرقابل تغییر و غیرمتمرکز  به اش

فناوری، ما را قادر به مشاهده  جزئیاتی از نحوه و چگونگی مالکیت  خواهد ساخت.
به عنوان مثال،  می تواند نشان دهد چه کسی مالک واقعی چیزی است که مثالً یک فروشنده 
یا فرضاً صاحب برند، آن را پیشنهاد می دهد یا اینکه، یک محصول با یک برند خاص، به چه 
مقدار در بازار موجود است.این مورد، برای عالئم تجاری که اصالت و همچنین حد و حدود 
استفاده، یکی از فاکتورهای مهم  و چالش انگیز برای به رسمیت شناختن و ارزیابی آنها است، 
کاربرد زیادی  می تواند داشته باشد.همچنین در جریان اختالفات حقوقی، یا مراحلی که نیاز 
به شناسایی یک برند شناخته شده در بازار است، یا در مواردی که قرار است از یک عالمت 
ــتفاده نشده دفاع شود،  استفاده از  فناوری بالک چین بسیار مؤثر واقع خواهد  تجاری اس
شد.به همین ترتیب، جمع آوری اطالعات در بازار یا شبکه های تبلیغاتی که به صورت رسمی 
در سیستم بالک چین ثبت شده اند، با سهولت بیشتری صورت می گیرد و باعث کمک به 
دفاتر مالکیت فکری شده که برای ثبت عالئم تجاری به اطالعات کاملی نیاز دارند و بدین 

ترتیب، روند جست وجو و بررسی عالئم تجاری، بسیار کوتاه تر خواهد شد.

  کاربرد بالک چین در حفاظت از آثار هنری
استفاده از بالک چین در حوزه  کپی رایت، یکی از پرکاربردترین استفاده های این فناوری در 
حفاظت از حقوق مالکیت فکری و معنوی است.این فناوری، قادر است  تا یک پایگاه داده 
غیرمتمرکز و امن را برای ذخیره و نگهداری آثار هنری )بخصوص انواع دیجیتال آن( فراهم 

کرده و متا دیتای هر یک از این آثار را در بالک های مربوطه ثبت کند.
در فناوری بالک چین و پایگاه داده ای که بر اساس آن ساخته شده است، ثبت و ضبط آثار 

هنری و تأیید هویت آنها، با سهولت، سرعت و دقت بیشتری صورت می گیرد.
در نتیجه، حتی اگر حق مالکیت یک اثر از بین برود یا زمانش تمام شود، یک نسخه اصلی 
از آن اثر، در پایگاه داده مبتنی بر بالک چین، به نام تولیدکننده و صاحب حقوق اصلی آن 
باقی خواهد ماند.عالوه بر این، پتانسیل قابل توجه بالک چین که می تواند باعث منتفع شدن 
بیشتر هنرمندان و خالقان آثار هنری شود، ردیابی انتشار و توزیع هر اثر است  که بر این 

اساس،  تولیدکننده  می تواند به ازای هر بار استفاده از اثرش، هزینه آن را دریافت کند.
در این پایگاه داده، می توان اجازه استفاده های خاص را فراهم کرده و مهم تر از آن،  تمام 
این فعالیت ها قابل ثبت و محاسبه است.در حال حاضر، چندین استارتاپ با استفاده از 
ــتفاده »Pay Per Use«، این امکان را برای  روش پرداختی، به نام پرداخت به ازای اس
هنرمندان به وجود آورده اند که بدون واسطه و کمک ناشران موسیقی، به فروش آثار خود 
بپردازند؛ ضمن اینکه بر فرایند بازاریابی و تجاری سازی و توزیع آن نیز نظارت دارند. یکی 
از این استارتاپ ها، شرکت )Ujo Music( است که در آن، سازنده موسیقی، مبلغی را 
برای دانلود، ریمیکس تجاری یا استفاده های دیگر، تعیین می کند و پرداخت ها از طریق 
کریپتوکارنسی یا ارز دیجیتال، ممکن بوده و تمامی تراکنش ها نیز قابل ردیابی است.برخی  
استارتاپ های دیگر که در این حوزه شروع به فعالیت کرده اند عبارتند از بلوکور ، مدیاچین 

و مای سلیا 

  کاربرد بالک چین در قراردادهای هوشمند واگذاری مجوز بهره برداری 
و مدیریت حق مالکیت

قراردادهای هوشمند، در واقع کدهای کامپیوتری هستند که در پلت فرم بالک چین ذخیره 

می شود؛ این قراردادها، شامل تمام اطالعات مربوط به شرایط قرارداد بوده و در سیستم 
هوشمند، اجرای تمام بندهای قرارداد، به صورت خودکار انجام می گیرد.

ــته شده داده، یا به عبارتی  ــارکت گذاش از آنجا  که بالک چین به عنوان پایگاه های مش
تفاهم نامه های توزیع یافته، فعالیت می کند، همانند  یک شاهد،  امکان حفاظت از  حقوق 
ــروش و دادگاه فراهم  ــری را چه در مرحله ثبت و چه در مراحل خریدوف ــت فک مالکی
می کند.قرارداد هوشمند، می تواند برای ایجاد و به اجراگذاری قراردادهای  مالکیت فکری، 
نظیر قراردادهای واگذاری مجوز بهره برداری، استفاده شده و باعث شود که طبق قرارداد، 

انتقال پول به مالک دارایی فکری، در زمان مناسب و تعیین شده، صورت گیرد.
اطالعات هوشمند در مورد حقوق مالکیت فکری، می تواند به عنوان مثال در محتوای 

حفاظت شده یک آهنگ یا تصویر، به شکل دیجیتال  رمزگذاری شود. 
نمونه این قراردادها، در برخی شرکت های استارتاپی که در بخش کاربرد بالک چین در 

حفظ آثار هنری نام برده شدند، در حال  استفاده است.
ــرکت »کداک« در آخرین فعالیت های خود، از مدیریت تصاویر با  عالوه بر آن، مثالً ش
استفاده از فناوری بالک چین  و ارزهای دیجیتال  و قراردادهای هوشمند،  استفاده کرده 

است.

  جلوگیری از تقلب یک محصول
ــان دهد که چه کسی مالک چه چیزی  است و چه  ــت نش فناوری بالک چین، قادر اس
ــی مجاز و دارای صالحیت در واگذاری مجوز بهره برداری است. این قابلیت، باعث  کس
می شود که مشتری یا مصرف کننده، یک محصول اصیل و مشخص را از یک محصول 
تقلبی تشخیص دهد؛ از آنجا که در فناوری بالک چین، جزئیاتی  نظیر نام مواد و فناوری 
ــده،  مراحل و فرایند تولید از مواد خام و ... می تواند در بالک ها به عنوان  ــتفاده ش اس
اطالعات آن بالک گنجانده شود، مصرف کننده قادر خواهد بود تا با یک جست وجو، خود 
اقدام به تأیید اعتبار محصول مورد نظر کند.اضافه کردن تگ های قابل اسکن بالک چین 
به محصوالت و مهر و موم ضدضربه )چه به صورت آشکار یا پنهان(، یکی از موارد استفاده 
از این  فناوری منحصربه فرد است و می تواند نقش مهمی در جلوگیری از تقلب و کپی 
ــته باشد.اگر صاحب برند، اطالعاتی راجع به ویژگی هایی که  غیرمجاز محصوالت داش
محصول اصیل او حاوی آن است، با گمرک به اشتراک گذارد،  در این صورت، نداشتن 
چنین ویژگی در محصوالت مشابه، راهی آسان برای مقامات مرزی است که تقلبی بودن 

محصول را بررسی و تأیید کنند.
این روش، همچنین قابل آموزش به مشتریان بوده تا بتوانند محصول تقلبی و اصیل را از 

هم تفکیک کنند.

  جلوگیری از واردات موازی و رقابت ناسالم
توانایی فناوری بالک چین در ردیابی محصوالت غیرقابل تقلید،  باعث می شود که صاحب 
برند، تعهدات قراردادی خود را  با توجه به نقاط نشت در سیستم توزیع و تأمین، اجرا کند 

و از واردات موازی یا ایجاد بازار سیاه، ممانعت به عمل آورد.
ردیابی توزیع محصوالت، می تواند در صنایعی نظیر داروسازی،  برای رعایت الزامات قانونی 

و اعتباربخشی به ضمانت نامه ها استفاده شود.

  نتیجه گیری
فناوری بالک چین، با مفهوم نسبتاً پیچیده اش، می تواند آغازی برای تغییر طوالنی مدت در 
صنایع گوناگون باشد.هنوز با صراحت نمی توان از انقالبی بودن این فناوری سخنی گفت؛ با 
این حال، نمی توان از رشد و تکامل سریع آن و استقبال و اهتمام دولت ها و سازمان های 

بزرگ بین المللی، در بررسی و توسعه آن، چشم پوشی کرد.
ــم کاربردهای زیادی که فناوری بالک چین، در حوزه حفاظت از حقوق مالکیت  علی رغ
فکری می تواند داشته باشد، اما همچنان در مورد زیرساخت  های الزم برای اجرایی کردن 
این کاربردها، ابهاماتی وجود دارد.با مطالعه، بررسی و ایجاد شفافیت بیشتر در این حوزه 
که باید به دور از هیاهوهای معمول و تصمیمات شتاب زده باشد، می توان در رفع ابهامات 
مربوط به اجرایی شدن این فناوری، اهتمام داشت و به این ترتیب، با توجه به پتانسیل های 
این فناوری، به آینده استفاده از آن در حفاظت از حقوق مالکیت فکری، بسیار امیدوار بود.
منبع: تسنیم

داخل
گود
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بــازار

رسمایه گذاران بورسی آگاه باشند: رسنوشت نامعلوم استارتاپ های بدون ایده

ساناز توکلی افشار

واردات ۶۰۱ میلیون دالر تلفن همراه از ابتدای طرح رجیسرتی

ــتارتاپ هایی که بدون ایده و صرفا با هدف برند فروشی مدعی یونیکورن شدن  اس
ــاخ های میلیارد دالری خود  بودند، به تازگی اقدام به تعدیل نیرو کرده تا از تک ش
پیاده شوند. یکی از این استارتاپ ها بعد از بروز مشکالت مالی گسترده به فرابورس 
ایران درخواست پذیرش داده بود تا شاید بتواند از طریق منابع مردم عادی جذب 

سرمایه کند.
چندی پیش چند استارتاپ از جمله یک استارتاپ در حوزه تجارت الکترونیک اعالم 
کرد که درخواست پذیرش خود را به بورس و فرابورس ایران داده است. اما درباره 
ــرمایه گذاری در استارتاپ ها و ارزش گذاری آن ها ابهامات زیادی وجود داشت به  س
طوری که رئیس سازمان بورس اعالم کرد که ارزش گذاری استارتاپ ها مورد قبول 
نیست و درباره سرمایه گذاری خارجی در استارتاپ ها نیز اخبار جدیدی منتشر شد 
که حاکی از این بود که آن ها علیرغم ادعایشان سرمایه گذار خارجی جذب نکرده اند.
این استارتاپ ها که به گفته مدیرانشان سودآور نبودند فقط به امید فروش سهامشان 
ــیر می دهند، اما ظاهرا حتی سرمایه گذارانی که تا بحال به امید فروش  ادامه مس
سهام خود به قیمت های چند برابری در حال تامین مالی این استارتاپ ها بوده از 
وضعیت آنها ناامید شده و تزریق سرمایه را متوقف کرده اند. خبرها و اطالعیه های این 
شرکت ها حکایت از تعدیل چند صد نفری پرسنل این شرکت ها دارد. به این ترتیب 
ــتارتاپ هایی که بدون ایده و صرفا با هدف برند فروشی مدعی یونیکورن شدن  اس

بودند، از تک شاخ های میلیارد دالری خود پیاده شدند.  
با توجه به گفته های کارشناسان از اول نیز قابل پیش بینی بود که استارتاپ هایی که 
رشد خود را به جای ایده و نوآوری متکی به هزینه های باالی مارکتینگ و تبلیغات 
کرده بودند، آینده درخشانی نخواهند داشت، هر چند که عده ای سعی داشتند با 
شبیه کردن ظاهر این کسب و کارها به استارتاپ های سیلیکونولی و با ایجاد دفاتر 

شیک و جذاب و تدارک بازدید مقامات دولتی تداعی ایجاد استارتاپ های موفق در کشور 
داشته باشند. اما باید دقت کرد آنچه باعث ارزشمندی برند استارتاپ های موفق دنیا شده 
است نه دفاتر و انبارهای آنها بوده، بلکه ایده ها، نوآوری ها و خالقیت هایی بوده است که 

منجر به تسخیر بازارهای بین المللی شده است.
چندی پیش مدیرعامل فرابورس ایران اعالم کرد که این رکن بازار سرمایه می خواهد از 
طریق صندوق های سرمایه گذاری جسورانه از طریق سرمایه گذاران حرفه ای اقدام به جذب 
منابع مالی برای این استارتاپ ها کند. امیر هامونی وعده داد که برای سال 1396 و اوایل 
سال 1397 هزار میلیارد تومان از طریق منابع غیر بانکی برای صندوق های خطرپذیر منابع 
جذب می کند، اما در نهایت حتی 5 درصد از آن 1000 میلیارد تومان هم محقق نشد. 
یعنی علیرغم تالش های فرابورس ایران برای تامین مالی این استارتاپ ها سرمایه گذاران 
حرفه ای این استارتاپ ها را غیر شفاف دیدند و ریسک آن ها را بسیار باال برآورد کردند و 

حاضر نشدند در آن صندوق ها سرمایه گذاری کنند.

پس از اجرای طرح رجیستری، تلفن های وارد شده از مبادی گمرکی در سال 1396 به 
دو میلیون افزایش یافته و این عدد در سال 1397 تاکنون 1.6 میلیون بوده که حجم 

ارزی گوشی های واردشده از ابتدای اجرای طرح را به 601 میلیون دالر می رساند.
ــود، بازار  یکی از بازارهای مهم مورد نیاز مردم که هر روز بر اهمیت آن افزوده می ش
ــدی آن و ارزش باالی  ــای همراه با توجه به ضریب نفوذ بیش از 110 درص تلفن ه
چندین میلیارد دالری آن است که نیازمند نظارت جهت پیشگیری و مقابله با فساد 

در آن است.
در گذشته، بیش از 95 درصد این بازار به صورت قاچاق تأمین می شد که از حدود دو 
سال گذشته با همکاری وزارتخانه های اطالعات، صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز، ساماندهی این حوزه و مبارزه با قاچاق در قالب طرح ثبت تلفن های 

همراه )رجیستری( در مهر 1396 به بهره برداری رسید.
ــتری )ثبت شماره گوشی های همراه( و مشمول شدن تمامی  با اجرای طرح رجیس
برندهای گوشی از ابتدای اردیبهشت ماه، صرفا گوشی هایی که از مبادی قانونی وارد 
کشور شده اند، در شبکه اپراتوری کشور فعال خواهند شد. طبق اعالم سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی در راستای اجرای آخرین مرحله طرح احراز اصالت تجهیزات 
دارای سیم کارت )رجیستری( تمامی گوشی هایی که پیامک مبنی بر غیرقانونی بودن 
گوشی دریافت کردند، 31 روز مهلت استفاده داشتند و پس از آن از شبکه سرویس 

نخواهند گرفت.
مسووالن معتقدند آنچه اهداف اجرای طرح رجیستری موبایل در داخل کشور بوده 
تاکنون به صورت نسبی محقق شده است. زیرا در حال حاضر شاهد کم شدن قاچاق 
موبایل در ایران هستیم و شرکت های داخلی مجبورند از مجاری قانونی نسبت به واردات 

و خرید گوشی اقدام کنند و این موضوع به سود اقتصاد کشور است.
بر اساس آمار منتشره توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، در سال 1396،  تعداد 
تلفن های وارد شده از مبادی گمرکی قبل از اجرای طرح 1.3 میلیون و بعد از اجرای 
طرح به دو میلیون افزایش یافته است که این رقم در سال 1397 تاکنون 1.6 میلیون 
بوده که حاکی از موفقیت طرح رجیستری و افزایش تعداد تلفن همراه در میان مردم 
ــی های واردشده نیز از ابتدای اجرای طرح 601 میلیون دالر  است. حجم ارزی گوش
ــت که به درآمدزایی عمومی، سالمت بازار و به صفر رسیدن قاچاق در این عرصه  اس

منجر شده است.
در هر حال کارشناسان با تاکید بر تاثیر رجیستری در جلوگیری از قاچاق گوشی همراه 
بر این عقیده اند که یکی از اقدامات برجسته دولت در سنوات اخیر که واقعا قابل توجه 
ــتری است؛ اینکه گوشی هایی که به صورت قاچاق وارد شوند، رجیستر  بوده، رجیس
نمی شوند. در نتیجه در بخش های دیگر هم باید رجیستری را به عنوان مدل موفق در 

نظر بگیریم و سایر سامانه ها را هم برای کنترل بازار، راه اندازی کنیم.



بــازار
بــازار

34

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir
13

97
اه 

ر   م
ریو

شه
 / 3

ه 6
مار

ش

عرضه  آیفون دو سیم کارت فقط در بازار چین

ZTE از گوشی جدید خود رومنایی کرد

فروشگاهی که صندوق ندارد!

اخیرا چینی ها شروع به تبلیغاتی مربوط به دو سیم کارت شدن آیفون کرده اند.مدتی 
است که مصرف کننده های گوشی های هوشمند اپل در انتظار پشتیبانی این گوشی 

با دو سیم کارت هستند.
 اخیرا این شرکت با انتشار سیستم عامل iOS12 و کدهای موجود در آن افشا کرد 
که بزودی چنین پشتیبانی را اضافه خواهد کرد.از طرفی چینی ها در تبلیغات خود 
اعالم کردند که بزودی گوشی های دو سیم کارت آیفون به بازار عرضه خواهد شد 

بنابراین این ویژگی تنها در بازار چین خواهد بود.
البته هنوز مشخص نیست که در کدامیک از سه مدل آیفون ، دو سیم کارت شدن 
ــتیبانی می شود اما آیفون 6.1 اینچی بیشترین کاندیدا برای این ویژگی است.  پش
گفتنی است هنوز شرکت اپل هیچگونه اطالعیه ای در مورد دو سیم کارت شدن 
سری جدید گوشی های هوشمندش منتشر نکرده و این خبر توسط بزرگترین اپراتور 
تلفن همراه چین تبلیغ شده است و به احتمال زیاد این گزینه به طور انحصاری در 

بازار چین خواهد بود.

یک استارت اپ، فروشگاهی بدون صندوق راه اندازی کرده و با سیستم دوربین کاالی 
خریده شده مشتری را ردیابی و پس از پرداخت خودکار صورتحساب برای او رسید 
ارسال می کند.به گزارش انگجت، استارت اپ Standard Cognition در رقابت با 
آمازون یک فروشگاه بدون صندوق در سانفرانسیسکو افتتاح کرده است. این فروشگاه 
برای عموم مردم باز است و نخستین آزمایش خرده فروشی این شـرکت به حساب 
می آید.مشتریان این فروشگاه می توانند کاالها را بدون اسکن کردن در صندوق بخرند. 
کافی است آنها پس از ورود به فروشگاه اپلیکیشن مخصوص آن را باز کنند. همچنین 
یک دوربین  کاالهای انتخابی فرد و کاالهایی که به قفسه برگردانده شده همچنین 
ــوند را رصد می کند.پس از خروج مشتری از  ــه قرار داده می ش مواردی که در کیس
فروشگاه، صورتحساب خرید او پردازش و رسید ارسال می شود.به گفته این استارت 
اپ، اپلیکیشن اطالعات بیومتریک کاربران را جمع آوری نمی کند و همچنین در آن 
از فناوری شناسایی چهره استفاده نشده است. این شرکت قرار است قبل از المپیک 

2020 توکیو هزاران فروشگاه با این مشخصات را در ژاپن راه اندازی کند.

 nubia Z18 ،پرچمدار جدید خود ZTE کمپانی
را پس از مدت ها معرفی کرد.

ــط  ــی ZTE باالخره پس از مدت ها که توس کمپان
ــدار جدید خود،  ــود، پرچم ــده ب آمریکا تحریم ش
ــمی معرفی  nubia Z18 را در چین به صورت رس
ــی داشتن 91.8 درصد از  کرد. ویژگی بارز این گوش
ــگر است که این گوشی را تقریبا  پنل جلو به نمایش
ــمت باالی  ــیه کناری می کند و در قس بدون حاش
ــیار کوچک برای  ــگر Z18 فقط یک ناچ بس نمایش
دوربین سلفی آن دیده می شود. اندازه صفحه نمایش 
5.99 اینچ با رزولوشن 1080x2160 پیکسل است. 
 IPS LCD از nubia Z18 جنس صفحه نمایش
است که حاشیه های باال و پایین آن هم بسیار باریک 

است.
ــده  ــــت پردازنــ ــــط چیپس nubia Z18 توس

ــود و  ــه رم 6 یا 8 گیگابایتی هدایت می ش ــک حافظ ــه کم Snapdragon 845 ب
مشتریان این گوشی می توانند از دو نوع حافظه داخلی 64 یا 128 گیگابایتی انتخاب 

کنند.
ــاعتی قدرت سخت افزارهای این گوشی را تأمین می کند   باتری 3450 میلی آمپر س
و شرکت کوآلکام فناوری Quick Charge 4.0 را با نام Neo Power برای این 

گوشی ارائه داده است.
ــلفی Z18 که در بریدگی بسیار کوچک باالی صفحه نمایش قرار گرفته،  دوربین س
ــت سلفی های پورتره از  ــلی با دیافراگم f/2.0 دارد و قادر اس ــوری 8 مگاپیکس سنس

کاربران خود بگیرد. دو دوربین هم در پشت این دستگاه قرار دارند که سنسورهای 
ــورها قابلیت هایی را از جمله حالت پورتره،  ــلی دارد. این سنس 16 و 24 مگاپیکس
تشخیص منظره پیشرفته و توانایی فیلمبرداری 960 فریم بر ثانیه برای ویدئوهای 

آهسته )slow motion( دارد.
nubia Z18، پرچمدار ZTE در چین با قیمت هایی حدود 350 تا 415 یورو پیدا 
می شوند و برای پیش فروش گذاشته شده اند. دستگاه های این گوشی در رنگ های 
ــیار خاص از این گوشی با طرح  ــکی یا قرمز تولید می شوند اما یک نمونه بس مش
ــده که قیمت آن را به 450 یورو باال  ــی ونگوک برای تولید در نظر گرفته ش نقاش

می برد. امیدوار هستیم این گوشی به زودی در بازارهای جهانی عرضه شود.
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اچ تی سی در معرض خطر ورشکستگی!

اپل با حسگر اثر انگشت در گوشی های آیفون خداحافظی خواهد کرد؟

ــرکت چینی اچ تی سی نشان می دهد که این شرکت به شدت در  میزان فروش ش
معرض خطر ورشکستگی و کاهش فروش قرار گرفته است.به گزارش وب سایت 
gsmarena، شرکت اچ تی سی )HTC( که چند سال است در سراشیبی نزول 
و خطر ورشکستگی قرار گرفته است، حاال با ارائه گزارش مالی و میزان فروش آن 

در ماه اوت سال جاری 2018 میالدی، می توان به وضوح دریافت که آمار فروش این 
شرکت 53 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

کاهش 53 درصدی فروش در ماه اوت به معنای کاهش 45.2 میلیون دالری درآمد 
ــودآوری این شرکت بوده است. سال قبل بدترین سال تجاری و اقتصادی برای  و س
اچ تی سی بود چراکه متحمل یک ضرر و زیان معادل 580 میلیون دالری شده بود. اما 
این شرکت با هدف گذاری بلندمدت خود و سرمایه گذاری برروی فناوری های نوین و 
نوظهور همچون واقعیت افزوده و مجازی تصمیم گرفته است که به مرور شرکتش را از 
خطر ورشکستگی و از هم گسستگی برهاند.میزان فروش اچ تی سی در ماه اوت کمترین 
میزان در 15 سال گذشته برای این شرکت است. این خبر در حالی منتشر شده که 
این شرکت تایوانی اخیرا گوشی میان رده جدیدی را تحت عنوان یو 12 الیف را برای 
بازارهای اروپا و آسیا عرضه کرده و امیدوار است بتواند فروش نسبتا خوبی را برای آن 
ــد که این اقدامات نیز نمی تواند اچ تی سی را از خطر  رقم بزند. اما حاال به نظر می رس
ورشکستگی و سراشیبی فروش برهاند.البته باید این نکته را در نظر داشت که اچ تی سی 
با ارسال و انتشار هدست های واقعیت مجازی وایو که از ماه آوریل آغاز شد، می تواند تاثیر 

اقتصادی پررنگی را برروی میزان درآمد و فروش خود ایجاد کند.

یک تحلیلگر فعال در حوزه فناوری مدعی شده است که اپل برنامه ای برای بازگشت 
فناوری احراز هویت با اثر انگشت موسوم به تاچ آیدی به آیفون ندارد.

به گزارش وب سایت 9to5mac، مینگ چی کو – تحلیلگر ارشد محصوالت اپل – که 
تاکنون درباره بسیاری از قابلیت های احتمالی آیفون پیش بینی کرده است، حاال اعتقاد 
ــی های آیفون مدل 2018 و بعد از آن  دارد که اپل به احتمال زیاد قصد ندارد به گوش

حسگر اثر انگشت موسوم به تاچ آیدی را اضافه کند.
وی دلیل این تصمیم اپل را استقبال بی نظیر از فناوری تشخیص چهره هوشمند یا 
فیس آیدی در گوشی های آیفون دانسته و اظهار کرده است که علی رغم مزایای زیادی 
که تاچ آیدی نسبت به فیس آیدی دارد، به نظر می رسد که اپل می خواهد با آن برای 
همیشه خداحافظی کند و از زنجیره تامین و خط تولید گوشی های آیفون آن را حذف 

کند.
او همچنین برآورد کرده است که استفاده از حسگر اثر انگشت یکپارچه با نمایشگر در 
سال 2019 با یک رشد و افزایش 500 درصدی مواجه خواهد شد چراکه تولیدکنندگان 

گوشی های اندرویدی نیز همچنان می خواهند از آن بهره بگیرند.
تحلیلگر ارشد محصوالت اپل معتقد است که فناوری تشخیص چهره اپل یک راهکار 

امنیتی بیومتریک به منظور جلوگیری از هرگونه سواستفاده و نفوذ افراد غریبه به گوشی های 
آیفون محسوب می شود این در حالیست که گوشی های اندرویدی همچنان در حال آزمون 

و خطای انواع حسگرهای اثرانگشت یکپارچه با نمایشگر هستند.

ــت در جعبه آیفون های نسل بعد خود عالوه بر کابل Lightning کابل  اپل قرار اس
ــدن شارژرهای همه دستگاه ها با  ــان ش USB-C هم بگذارد اما این به معنای یکس
یکدیگر نیست.بر اساس شایعاتی که تا معرفی رسمی گوشی های جدید اپل منتشر 
شده اند، کمپانی سازنده این گوشی ها قرار است یک کابل شارژ USB-C هم در جعبه 
آیفون های نسل بعد خود قرار دهد اما این حرکت از سوی کمپانی اپل به معنای یکی 
شدن پورت های شارژ برای دستگاه های مختلف نیست.وجود کابل های USB-C در 
جعبه های اپل نوید این را می دهند که این گوشی ها از این پس، با فناوری شارژ سریع 
 Lightning تولید می شوند و سریع تر شارژ خواهند شد اما این کابل ها از یک طرف
هستند و از طرف دیگر USB-C که اتصال آن ها به رایانه های شخصی را برای افراد با 
مشکل روبرو خواهد کرد. پیش از این با وجود پورت USB-A در کابل های اپل اتصال 
دستگاه های آیفون به انواع رایانه ها، دستگاه های خودرو و اسپیکرها را آسان کرده بود اما 

از این پس باید تبدیلی برای این کابل ها خریداری شود و کنار آن ها قرار گیرد.
گفتنی است، این تغییر باعث ایجاد برخی مشکالت سازگاری دستگاه های اپل با یکدیگر 

در جعبه آیفون های بعدی کابل شارژ USB-C خواهد بود

خواهد شد چرا که افرادی که گوشی های جدید آیفون را خریداری می کنند، دیگر قادر 
نخواهند بود تا از شارژرهای نسل قدیم اپل استفاده کنند. این مسئله به این خاطر است 
که کابل های جدید اپل با آداپتورهای قدیمی اپل سازگاری ندارند و جریان الکتریسیته 

از این طریق بین دستگاه و آداپتور منتقل نمی شود.
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منایشگرهای تاشوی سامسونگ در اختیار سایر رشکت های تولیدکننده قرار می گیرد

به نظر می رسد که سامسونگ تصمیم گرفته است فناوری ساخت نمایشگرهای 
منعطف و تاشوی خود را در اختیار سایر شرکت های تولیدکننده نیز قرار بدهد.

ــال است که غول های  ــایت xda-developers، حدود یک س به گزارش وب س
تکنولوژی همچون سامسونگ از برنامه های خود برای معرفی و عرضه گوشی های 

هوشمند تاشو و انعظاف پذیر خبر داده اند.
از آنجا که بازار گوشی های هوشمند به مرحله اشباع رسیده و شرکت های سازنده 
نیز با معرفی و افزودن قابلیت های جدید، دیگر نمی دانند که برای جلب مشتریان 
ــتر و رضایت طرفدارانشان باید چه کار کنند، به سمت گوشی های هوشمند  بیش
تاشو و منعطف روی آورده اند تا شاید بتواند بازار راکد و بی تالطم را رونق بخشد 
و تحوالت عظیم و قابل توجهی را برای کاربران و شرکت های تولیدکننده موبایل 

به ارمغان بیاورد.
ــوی  ــگرهای انعطاف پذیر و تاش ــا توجه به آنکه این روزها فناوری تولید نمایش ب
ــتقبال بی نظیری برخوردار شده و به نظر می رسد که  گوشی های هوشمند از اس
توانایی خروج بازار موبایل از رکود را داشته باشد، حاال شایعات و گزارش های زیادی 
ــونگ احتماال این فناوری را در اختیار سایر تولیدکنندگان  مبنی بر اینکه سامس

موبایل نیز می گذارد، منتشر شده است.
ــونگ منظورش از سایر تولیدکنندگان موبایل شرکت های چینی  احتماال سامس
همچون اوپو و شیائومی بوده است چراکه پیش تر آن ها هم از تصمیم خود برای 
ــمند مجهز به این فناوری جدید خبر  ــعه گوشی های هوش طراحی، تولید و توس

داده بودند.
این غول تکنولوژی قصد دارد با این کار به تمام شرکت های فعال در حوزه فناوری 
اثبات کند که این فناوری در ابتدا به سامسونگ تعلق داشته است و سپس حق 
امتیاز آن را به سایر شرکت های تولیدکننده موبایل فروخته و در اختیارشان قرار 
داده است تا آن ها نیز بتوانند گوشی های تاشو و انعطاف پذیری را به مرحله تولید 

رسانده و به بازارهای جهانی روانه کنند.
ــیعی از  ــو در تعداد وس ــای انعطاف پذیر و تاش ــک بهره گیری از پنل ه ــدون ش ب
ــمند می تواند هزینه تمام شده و نهایی را برای تولیدکنندگان و  گوشی های هوش

مصرف کنندگان به طور قابل توجهی کاهش دهد.
ــونگ برای  ــه جرات می توان گفت هم اکنون  بزرگ ترین رقیب قدرتمند سامس ب
ــت که به تازگی اعالم کرده  ــرکت چینی هواوی اس ــی های تاشو، ش عرضه گوش
می خواهد نخستین گوشی تاشوی هوشمند را همین امسال معرفی و عرضه کند.

به نظر می رسد که هواوی به شدت قصد رقابت با این غول های تکنولوژی را دارد 
ــتین گوشی هوشمند تاشو را به خود اختصاص  و می خواهد لقب معرفی نخس
دهد. بنابراین تصمیم گرفته که از سایر رقبای قدرتمند خود یعنی سامسونگ 

و اپل سبقت بگیرد.
ــاخت صفحه هوشمند منعطف مورد نیاز این گوشی  هواوی برای طراحی و س
جدید، سراغ شرکت کره ای ال جی که در تامین صفحه نمایش در جهان شهرت 
و آوازه خوبی دارد، رفته و برای تولید انبوه محصول ذکرشده در ماه نوامبر سال 

جاری میالدی برنامه ریزی کرده است.
البته شرکت ZTE نیز که یکی از بزرگترین رقیبان چینی هواوی است، سال 
 )Axon M( ــوی جدید به نام آکسون ام گذشته از یک گوشی هوشمند تاش
ــال 2018 به بازارهای جهانی عرضه  ــت در س رونمایی کرد و گفت که قرار اس
شود. حاال باید منتظر بود که کدامیک از این غول های تکنولوژی زودتر از بقیه 

نخستین گوشی هوشمند تاشو را به بازارهای جهانی عرضه می کنند.

اولین تبلت لوله شدنی جهان ساخته شد
محققان دانشگاهی نخستین تبلت قابل لوله شدن را ساخته اند. این گجت هنگام باز 
شدن نمایشگر 7.5 اینچی و مولتی تاچ دارد. به گزارش دیلی میل، محققان نخستین 
ــاخته اند.این تبلت MagicScroll نام دارد و یک  ــدن دنیا را س تبلت قابل لوله ش
نمایشگر لمسی انعطاف پذیری است که دور یک بدنه سیلندری می چرخد یا باز و به 

یک نمایشگر مسطح تبدیل می شود.
 Human Medai Lab ــتگاه توسط گروهی از محققان نمونه اولیه این دس
در دانشگاه کویینز کانادا ساخته شده است. MagicScroll هنگام باز شدن 
 2K ــود. همچنین وضوح تصویر تبلت به یک تبلت 7.5 اینچی تبدیل می ش

ــت و تصاویر و ویدئوها را با رنگ های زنده نمایش می دهد.محققان درباره  اس
این محصول می گویند: MagicScroll هنگام باز شدن یک تبلت 7.5 اینچی با 

نمایشگر مولتی تاچ و وضوح باالست.
 نمونه اولیه این دستگاه به اندازه ای کوچک است که درون جیب کاربر جا 
ــان است.این دستگاه قابلیت کنترل شبکه  می گیرد و حمل و نقل آن آس
ــای اجتماعی و برقراری تماس صوتـی را دارد اما به گفتــه محققـــان  ه
می توان از آن به عنوان دستگاه ضبط صدا نیز استفاده کرد.همچنین تبلت 
دارای دوربینی است که به وسیله حرکات دست کنترل می شود.محققان 

امیدوارند در آینده نسخه ای از دستگاه را بسازند که به کوچکی یک قلم باشد و بتوان 
آن را در جیب لباس حمل کرد.
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رشکت چینی ZTE نخستین گوشی 5G را عرضه می کند

سامسونگ: زمان عرضه تلفن های هوشمند تاشو  رسیده است

رومنایی از اولین گوشی دارای اندروید Go سامسونگ

رئیس بخش موبایل شرکت سامسونگ گفته است که »زمان 
آن رسیده« تا تلفن های هوشمند تاشو به بازار عرضه شوند.

به گزارش بی بی سی، این سخنان باعث شده تا پیش بینی 
ــونگ به زودی از تلفن جدید تاشوی  ــود شرکت سامس ش
ــگ جین که، رئیس موبایل  ــود رونمایی خواهد کرد.دان خ
سامسونگ به سی ان بی سی گفته است تحقیقات این شرکت 
نشان می دهد بازار برای تلفن های تاشو وجود دارد.گفته شده 
چندین شرکت در حال تولید قطعاتی با صفحه نمایش های 
منعطف هستند که امکان تا شدن را دارند البته بدون نیاز 
به لوال.شرکت سامسونگ به بی بی سی گفته است »در حال 
حاضر اطالعاتی برای ارائه در این مورد ندارد.«دانگ جین که 

گفته است روند توسعه تلفن های تاشو »پیچیده« است اما 
سامسونگ »تقریبا به نتیجه رسیده است.«او در عین حال 
ــت برای ارائه تلفن تاشو، سامسونگ باید به هدف  گفته اس
روشنی از تولید چنین تلفنی داشته باشد.دانگ جین که این 
سوال را مطرح کرده که تلفن تاشو چه مزیتی نسبت به تلفن 
معمولی دارد و اگر چیزی مشابه تلفن های موجود است چرا 
مردم باید آن را بخرند.رئیس بخش موبایل سامسونگ گفته 
است هر محصولی، باید حاوی پیام معناداری برای مشتریان 
باشد.سامسونگ رقیب جدی مانند شرکت هواوی چین دارد. 
در ماه ژوئیه این شرکت چینی با کنار زدن اپل، به دومین 

شرکت بزرگ تولیدکننده تلفن های هوشمند تبدیل شد.

شرکت چینی زد تی ای در جریان برگزاری نمایشگاه ایفا 2018، بار دیگر از تعهد 
این شرکت برای عرضه زودهنگام گوشی های مجهز به فناوری 5G خبر داد.

ــل جدید  ــایت Android Authority، از آنجا که اخبار نس به گزارش وب س
اینترنت نسل پنجم در گوشه و کنار جهان منتشر شده و کاربران بسیاری نیز در 
انتظار اجرای آن هستند، کشورهای زیادی با همکاری بزرگترین اپراتورهای اینترنت 

و غول های تکنولوژی در جهان درصدد برقراری این نسل جدید از اینترنت اند.
اوایل سال 2012 میالدی بود که اتحادیه بین المللی مخابرات )ITU( تحت نظر 
سازمان ملل برنامه ای را برای توسعه تیم ارتباطات بین المللی موبایلی )IMT( برای 
افق 2020 و فرای آن آغاز کرد. درنتیجه رسما یک مسابقه جهانی برای تعیین نسل 
پنجم شبکه موبایل شروع شد و از آن پس، شاهد رقابت تنگاتنگی میان اپراتورهای 
اینترنت و تلفن همراه در سراسر جهان هستیم که هر یک بدنبال برقراری و راه اندازی 
نسل جدید و پرسرعت اینترنت 5G در کشورهای مختلفی همچون کره جنوبی، 
ژاپن، چین، ایاالت متحده آمریکا، استرالیا و غیره هستند و از توانایی ها و برنامه های 
خود در این زمینه رونمایی می کنند. شرکت زد تی ای )ZTE( علی رغم تحریم های 
خصمانه ایاالت متحده آمریکا همواره یکی از پیشگام ترین شرکت های مخابراتی و 
اپراتورهای فعال در عرصه راه اندازی و برقراری نسل پنجم اینترنت 5G در جهان به 
شمار رفته است، به گونه ای که درخصوص توسعه این فناوری در کشورهای متعدد 

تالش های بی شائبه ای کرده است.حاال این شرکت چینی در جریان برگزاری نمایشگاه 
ایفا 2018 برلین آلمان، با ارائه برنامه و زمان بندی از تعهد و وفای به عهد خود برای 

عرضه زودهنگام گوشی های هوشمند مجهز به فناوری 5G سخن گفت.
طبق اعالم این شرکت، انتظار می رود موبایل هایی که از فناوری 5G پشتیبانی می کنند، 
از نیمه دوم سال آینده 2019 میالدی معرفی شده و وارد بازارهای جهانی خواهند شد و 
بدین ترتیب یکی از بزرگ ترین پیشتازان در عرصه ارائه سرویس های اینترنت 5G برای 

کاربران در جهان محسوب خواهد شد.

ــی خود، Core Galaxy J2 را به  ــونگ جدیدترین گوش سامس
عنوان اولین گوشی دارای اندروید Go معرفی کرد.

به گزارش سیتنا، سامسونگ اولین گوشی دارای اندروید Go خود 
ــی هم اکنون  ــا نام Core Galaxy J2 معرفی کرد. این گوش را ب
ــترس است و در آینده ای نزدیک  در بازارهای هند و مالزی در دس
وارد دیگر بازارهای جهان خواهد شد. این گوشی قیمت مناسبی 
دارد و می تواند برای کسانی که برای اولین بار یک گوشی هوشمند 
ــی پایین رده سامسونگ دارای  ــد.این گوش می خرند، جذاب باش
نمایشگر 5 اینچی QHD است و با یک باتری 2600 میلی آمپری 
ــارژ را نگه خواهد داشت. نسخه  کار می کند که یک روز کامل ش
ــت که  ــد Oreo دارای قابلیت ذخیره دیتای اولترا اس Go اندروی
 Core J2 .ــرد ــت را تا حد زیادی ذخیره خواهد ک دیتای اینترن
ــت که تقریبا برای همه کاربران در حال  دارای اینترنت 4.5G اس
ــت. این گوشی همچنین قابلیت اتصال به  حاضر یک ضرورت اس
اینترنت از طریف وای-فای را دارد.دوربین پشتی Core J2 دارای 

لنز 8 مگاپیکسلی و دوربین جلویی آن 5 مگاپیکسل است. حالت 
Beauty در دوربین جلوی این گوشی به شما کمک خواهد کرد تا 

عکس های سلفی خود را در لحظه ویرایش کنید.
سیستم عامل محصول جدید سامسونگ به گونه ای طراحی شده 
ــت که میزان کمتری از حافظه رم این دستگاه را استفاده کند.  اس
حافظه رم این دستگاه تنها یک گیگابایت و حافظه داخلی آن هم 8 
گیگابایت است. این گوشی هوشمند دارای شیاری برای قرار دادن 
کارت حافظه جانبی microSD است تا افرادی که نیاز به حافظه 
بیشتر دارند از کارت حافظه استفاده کنند. پردازنده این دستگاه از 
چیپست Exynos 7570 بهره می برد که با فناوری 14 نانومتری 
ــرعت پردازش 1.4 گیگاهرتز  ــده و دارای 4 هسته با س ساخته ش

است.
همه منتظر هستند تا سامسونگ سایت خود را آپدیت کند تا قیمت 
ــخص شود ولی تا به حال هیچ خبری از  Core Galaxy J2 مش

قیمت این گوشی منتشر نشده است.
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تینا ضمیری آذر

فشار سنگین تعرفه های ترامپ بر دوش تیم کوک

شروع همکاری بالروس و کره جنوبی برای توسعه دولت الکترونیک

سرویس استریمینگ صوتی در توئیتر آغاز به کار کرد

آن سوی
مرزها

به گفته تحلیلگران بازار فناوری، تعرفه های ترامپ در حوزه فناوری فشاری سنگین بر 
اپل وارد می کند. به گزارش سی نت، تحلیلگران، تعرفه های ترامپ را فشاری سنگین 
ــر دوش اپل می دانند. با توجه به این که موضوع مذکور می تواند تاثیر مادی منفی  ب
ــته باشد، احتمال می رود اپل برای  ــنگینی به لحاظ مادی بر درامدهای اپل داش و س
جبران این خسارت ها بیش از گذشته و با فشار بیشتری کار کند. این احتماالت در 
شرایطی مطرح می شود که رئیس جمهور ایاالت متحده؛ دونالد ترامپ معتقد است 
ــازد نه در چین. بانک مرکزی  ــل باید محصوالت خود را در ایاالت متحده بس ــه اپ ک
آمریکا به طور رسمی اعالم کرده که تعرفه 200 میلیارد دالری در مورد چین روی اپل 
تاثیری بسیار منفی خواهد گذاشت. این تعرفه ها  باعث می شوند اپل قیمت برخی از 
محصوالت خود از جمله ایرپاد، هوم پاد و...را در ایاالت متحده افزایش دهد تا درآمد 
ــت رفته خود را جبران کند. بانک مرکزی امریکا اعالم کرد؛  25 درصد تعرفه  از دس
می تواند کامال مخرب باشد و این یعنی حدود یک سوم از 26 میلیارد دالر محصوالت 
ــار قرار خواهند گرفت. بر اساس داده های گزارش بانک مرکزی ایاالت  اپل تحت فش
متحده، هر یک میلیارد دالر از تخریب تقاضا می تواند درآمد را به میزان 0.05 کاهش 

دهد. 
ــود دهی ایرپادها را بین 10 تا 20 درصد کاهش دهد، که  این تعرفه ها می توانند س
منجر به تاثیر منفی 1 درصدی بر درآمد ساالنه اپل می شود. به نظر می رسد، دونالد 
ــتر محصوالت  ــاختن بیش ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تالش میکند تا اپل را به س

خود در ایاالت متحده متقاعد کند و البته معتقد است این روش از فشارها می کاهد. 
ــت که مدیران اپل چنین نظری ندارند. این را می توان به سهولت  اما موضوع این اس
ــرایط موجود درک کرد.اپل در  ــرکت از ش از اکانت توییتر اپل و اعالم نگرانی این ش
یک توییت نوشت: »دشوار است ببینیم که چگونه تعرفه هایی که شرکت های ایاالت 
متحده و مصرف کنندگان آمریکایی پرداخت می کند به بخشی از سیاست های دولت 
علیه چین تبدیل می شود.ما امیدواریم که این اقدامات توسط دولت بازبینی شود و راه 

حل هایی موثر به کار گرفته شود.«

کشور بالروس قصد دارد با همکاری کره جنوبی به توسعه زیرساخت های الزم برای 
ــالروس نیوز، دولت  ــایت ب ــام پروژه دولت الکترونیکی بپردازد.به گزارش وب س انج
الکترونیکی درواقع شامل اطالعات دیجیتال و سرویس  های اقتصادی به هنگامی است 
که در دسترس شهروندان قرار می گیرد. به بیانی دیگر، دولت الکترونیکی ترکیبی از 
ــبکه اطالع رسانی تار عنکبوتی به منظور ارائه خدمات محسوب  فناوری اطالعات و ش
ــود. این سرویس در بسیاری از کشورهای جهان هنوز در مراحل ابتدایی خود  می ش
ــت به طور کامل تا حد ممکن ارجاع به ادارات و حضور در این اماکن  بوده و قرار اس

را محدود کند.با توجه به آنکه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته در جهان 
سالهاست که از خدمات و مزایای فراوان دولت الکترونیکی )e-government( بهره 
می برند، حاال برخی دیگر از کشورهای درحال توسعه و جهان سومی درصدد برقراری 
ــعه زیرساخت های الزم برای اجرای کامل پروژه دولت الکترونیکی درآمده اند. و توس
تازه ترین گزارش ها  حاکی است که بالروس نیز تصمیم گرفته است با همکاری کره 
ــگامان فناوری و تکنولوژی به توسعه و راه اندازی دولت  جنوبی به عنوان یکی از پیش
ــترک وزرای خارجه این  ــیه دیدار مش الکترونیکی بپردازد.این همکاری که در حاش
ــید، برروی تالش و همکاری های  ــور در تاریخ 4 سپتامبر به توافق آن ها رس دو کش
دوجانبه کشور اروپایی بالروس و کره جنوبی در آسیا تاکید خواهد داشت. بعد از این 
ــر اجرای  ــانیدند که در آن توافق بر س دیدار، مقامات مربوطه پروتکلی را به امضا رس
ــت.دولت الکترونیکی که چند سالی است روی  ــریح شده اس این پروژه ها ذکر و تش
زبان ها افتاده است، درواقع به کاهش حجم دستگاه عریض و طویل بوروکراسی اشاره 
ــود حتی برروی ترافیک خیابان ها و کاهش آلودگی نیز  دارد. امری که اگر محقق ش
ــر می گذارد. چرا که مراجعه حضوری به ادارات و بعضا کاغذبازی های طوالنی را  تاثی
غیرضروری می کند. اصطالح دولت الکترونیکی و همچنین هم معناهای آن در اواخر 
ــتفاده از  ICT در سازمان های دولتی را  ــدند. اما تاریخچه اس دهه 1990 پدیدار ش

می توان تا اوایل تاریخ پیدایش رایانه دنبال کرد.

سیستم عامل آی او اس اولین سیستم عاملی است که قابلیت استریمینگ صوتی در توئیتر 
را به اجرا می گذارد.

کاربران عضو توئیتر فعالً از طریق آیفون می توانند برای فالوورهای خود استریمینگ صوتی 
پخش کنند.

توئیتر، پلتفرم میکروبالگ روزگاری محدودیت 140 کارکتر را برای کاربران خود به اجرا 
گذاشت و قرار بود محتوای متن و تصویر را به صورت محدود به اشتراک بگذارد اما حاال 

فعالیت خود را متنوع کرده و استریمینگ صوتی نیز پخش می کند.
اخیرا قابلیت جدید برای کاربران توئیتر و همچنین Periscope که سیستم عامل آی او 
اس دارند، فعال شده است. طریق فعال کردن صوت روی توئیتر مانند کلیک روی Live و 

آیکون میکروفون است و بدین طریق صوت بدون ویدئو فراهم می شود.
بدین ترتیب به زودی سخنرانی های صوتی در توئیتر باب خواهد شد.
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پیام رسان ها از شبکه های اجتماعی پیشی گرفتند

غول های مخابراتی آمریکا و سوئد برای اینترنت  اشیاء با هم همکاری می کنند

آن سوی
مرزها

اپلیکیشن های پیام رسان با جذب 1.3 میلیارد نفر کاربر فعال در روز توانسته اند از شبکه های 
اجتماعی پیشی بگیرند.

ــات جدیدی که به تازگی انجام پذیرفته،  ــایت اندروید هدالین، تحقیق به گزارش وب س
نشان می دهد که کاربران به طور قابل مالحظه ای از اپلیکیشن های پیام رسان بیش تر از 
شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک یا حتی سرویس های پست الکترونیک نظیر ای میل 
ــافت اوت لوک استفاده می کنند؛ به گونه ای که شرکت  یاهو، جی میل گوگل و مایکروس
تحقیقاتی SEMrush در گزارش خود عنوان کرده است که پیام رسان ها توانسته اند 1.3 
میلیارد کاربر فعال در روز را به سمت و سوی خود جذب کنند که این خود نشانه واضحی 

بر محبوبیت و کاربردی بیش تر پیام رسان ها در مقایسه با شبکه های اجتماعی است.
بسیاری از تحلیلگران فعال در حوزه فناوری بر این باورند که پیام رسان ها موفق شده اند 
شبکه های اجتماعی را به عنوان بزرگ ترین رقبای قدرتمند خود پشت سر بگذارند و کاربران 

بیش تری را به سمت خود بکشانند.
البته به عقیده آن ها، استفاده و محبوبیت بیش تر پیام رسان ها مرهون ماهیت کامال متفاوت 
آن هاست، به گونه ای که کاربران به منظور استفاده روزانه و لحظه به لحظه خود برای ارتباط 
با دوستان، همکاران و اعضای خانواده خود مجبورند از آن ها استفاده کنند و همین امر 
نیز موجب شد تعداد آن دسته از کاربرانی که از شبکه های اجتماعی و سایر سرویس های 

اینترنتی نظیر پست الکترونیکی استفاده می کردند، به شدت رو به افول و کاهش برود.
البته یکی دیگر از مسائلی که باعث شده است محبوبیت اپلیکیشن های پیام رسان نسبت به 
شبکه های اجتماعی افزایش یابد، قابلیت های روزافزون و کاربردی است که هر روزه به آن ها 
افزوده می شود و کاربران بوسیله آن قادر خواهند بود تمامی کارهای موردنظر و روزانه خود 
را انجام دهند و دیگر نیازی به ای میل و شبکه های اجتماعی نداشته باشند و حتی درصورت 

نیاز، کمتر از پیام رسان ها به آنها سر بزنند و لحظه به لحظه چک کنند.
آمار نشان می دهد که هم اکنون 20 درصد از پیام های ارسال شده در پیام رسان ها توسط 
کاربران باز می شود، این در حالیست که باز کردن و مشاهده پیام ها در سایر پلت فرم ها نظیر 

ای میل تنها به یک درصد می رسد.
به همین دلیل هم فیس بوک در تالش بوده است تا با بهره گیری از محبوبیت پیام رسان 

واتس اپ و فیس بوک مسنجر به سودآوری های خود افزایش داده و سهم بزرگی را از بازار 
پیام رسان های جهان تصاحب کرده و به خود اختصاص دهد.

اپلیکیشن واتس اپ هم اکنون پرطرفدارترین و محبوب ترین پیام رسان در جهان به شمار 
ــتم های عامل اندروید، iOS و ویندوز قابل نصب و  می رود و برنامه آن برای تمامی سیس
ــتفاده است. واتس اپ در سال 2016 میالدی لقب پرکاربردترین پیام رسان جهان را  اس
ــن از آن جهت ضریب امنیت سایبری باالیـی دارد که از قابلیـــت   گرفت.این اپلیکیش
End  to End Encryption   یا رمزنگاری پیشرفته پشتیبانی می کند و از پروتکل های 
پیشرفته ای برای حفظ حریم شخصی کاربرانش برخوردار است. این بدان معناست که 
مکالمات و اطالعات مبادله شده میان کاربران و مخاطبان به صورت کامل محافظت شده 
بوده و مکالمات، اطالعات شخصی و خصوصی آن ها از سوی نهادهای دیگر قابل رصد و 
ــرکت فیس بوک با در اختیار گرفتن و تصاحب شرکت واتس اپ  ردگیری نخواهد بود.ش
در سال 2014، 19 میلیارد دالر کسب کرد و از آن زمان تاکنون نیز با معرفی و افزودن 
قابلیت های جدید بدنبال جذب و حفظ طرفداران این پیام رسان بوده است. طبق تازه ترین 
ــده در ژانویه 2018، پیام رسان واتس اپ میزبان حدود 1 میلیارد و 300  آمار منتشر ش

میلیون کاربر فعال در ماه بوده است.

شرکت آمریکایی اسپرینت با همکاری بزرگترین اپراتور اروپا، اریکسون، قصد دارد به 
توسعه فناوری اینترنت اشیاء )IoT( بپردازد.

ــرکت مخابراتی و اپراتور فعال در آمریکا و اروپا تصمیم  به گزارش زد دی نت، دو ش
گرفته اند که با همکاری یکدیگر، به توسعه شبکه اینترنت اشیاء و فناوری های نوینی 

همچون برقراری امکانات الزم برای شهرهای هوشمند بپردازند.
اینترنت اشیاء و شهر هوشمند عباراتی هستند که این روزها در فضای مجازی زیاد 
به گوش کاربران می خورد. باید گفت که اینترنت اشیاء به کاربران ساکن در شهرهای 
هوشمند این امکان را می دهد تا با استفاده از دستگاه های الکترونیکی و هوشمند خود 
به کارها و فعالیت های روزمره خود بپردازند و این امر در زمینه هایی همچون انرژی، 
ــت و درمان، ساخت و ساز، خانه و شهر هوشمند نقش  حمل و نقل، صنعت، بهداش

پررنگ و به سزایی ایفا خواهد کرد.
اینترنت اشیاء )IoT( به معنی یک شبکه جهانی از اشیاء مرتبط و متصل است که 
هر یک دارای آدرس مختص به خود بوده و بر اساس قراردادهای استانداردشده ای با 

یکدیگر در ارتباطند.
ــمند اشیاء و دستگاه ها، امروزه  ــتم جدید کنترل از راه دور و کنترل هوش این سیس
در کشورهای توسعه یافته ای همچون کره جنوبی در سیستم های اداری و همچنین 

وسایل منزل بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.
ایوو روک – معاون ارشد شرکت آمریکایی اسپرینت – در این باره عنوان کرده است 
ــده تا عالوه بر توسعه  ــوئدی اریکسون وارد همکاری ش ــرکت با اپراتور س که این ش

فناوری نسل پنجم اینترنت 5G، به برقراری شبکه اینترنت اشیاء نیز بپردازد.
ــرکت اریکسون باهم ادغام  ــیاء را با تخصص ش وی ادامه داد: ما فناوری اینترنت اش
خواهیم کرد تا بتوانیم فناوری هایی همچون اینترنت اشیاء، شهر هوشمند، یادگیری 

ماشینی، روباتیک، وسائل خودران و خودکار، رایانش مرزی، هوش مصنوعی و نسل 
پنجم اینترنت 5G را بسط و گسترش دهیم.

اینترنت اشیاء در وهله اول در استفاده از زمان موجب صرفه جویی می شود که به تبع 
آن در حوزه های مربوط به انرژی نیز صرفه جویی اتفاق می افتد. این فناوری می تواند 
در ساختمان ها و مجتمع های بزرگ برای استفاده درست و تنظیم مصرف انرژی، در 
کنترل سیستم های هوشمند، سالمت و بهداشت، ترافیک، کشاورزی، حمل و نقل نیز 

مورد استفاده قرار بگیرد.
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تصمیم مدیرعامل شرکت »علی بابا« برای بازگشت به شغل قبلی اش

راه اندازی دادگاه اینترنتی در چین!

با پشتیبانی رایگان ویندوز7 خداحافظی کنید

مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک »علی بابا« اعالم کرد تا یک سال آینده از سمت خود 
بازنشسته می شود و به »معلمی« شغل سابق خود روی می آورد.به گزارش بی بی سی، 
»جک ما«، کارآفرین، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک »علی بابا« اعالم 

کرد تا یک سال آینده از سمت خود کنار می رود و بازنشسته می شود.او همزمان با تولد 54 
سالگی اش در 10 سپتامبر با ارسال نامه ای به مشتریان و سهامداران شرکت علی بابا اعالم 
کرد تا سپتامبر سال 2019 از سمت خود به عنوان مدیر عامل شرکت علی بابا کنار می رود 
و در نظر دارد به شغل پیشین خود بازگردد. او همچنین »دنیل ژانگ«، رئیس اجرایی 46 
ساله این شرکت را به عنوان جانشین خود تعیین کرد.او در بخشی از نامه خود آورده است: 
»معلم ها همیشه می خواهند دانش آموزانشان از آنها فراتر بروند بنابراین مسئولیت کاری 
برای من و شرکت این است که به جوانترها و افراد با استعداد اجازه دهیم تا خود را نشان 
دهند.«شرکت علی بابا نیز در بیانیه ای ضمن تایید خبر بازنشستگی جک ما، اعالم کرد 
ژانگ در تاریخ 10 سپتامبر سال 2019 جایگزین ما خواهد شد.»ما« پیشتر یک معلم زبان 
انگلیسی بود و پیش از میلیونر شدن در 30 شغل از جمله کار در اداره پلیس و رستوران 
زنجیره ای کی اف سی مردود شد. در سال 1999 پس از سفر به آمریکا به همراه دوستانش 
که از اینترنت سررشته داشتند، شرکت علی بابا را تاسیس کرد.خبر بازنشستگی »ما«که 
ــر و صدای زیادی به پا کرد.بر اساس  در تعطیالت آخر هفته منتشر شد واکنش ها و س
رتبه سنجی موسسه فوربز، جک ما در جایگاه بیستم ثروتمندترین افراد جهان و ششمین 

میلیاردر در چین قرار دارد. مجموع ثروت او 36 میلیارد و 600 میلیون دالر است.

ــب نکنید؛ این خبر واقعیت دارد: چین یک دادگاه اینترنتی دارد و دومین دادگاه را  تعج
در پکن افتتاح کرد تا به دعوای کاربران در فضای مجازی بپردازد.با داشتن بیش از 800 
ــت به خالقیت زده و دادگاهی را به صورت اینترنتی  میلیون کاربر آنالین، چینی ها دس
ــهروندان  راه اندازی کرده اند.دو دادگاه اختصاصی اینترنتی برای حل وفصل دعوا میان ش

تعریف شده که یکی از آن ها به نام دادگاه اینترنتی پکن روز شنبه افتتاح شد.
این دادگاه به پرونده هایی در حوزه نقل وانتقال مالی، اطالعات شخصی و مالکیت معنوی 
آنالین می پردازد و اختالفاتی مانند خریدوفروش آنالین، قراردادهای سرویس و خدمات 
آنالین، وام، حق ثبت و تکثیر در فضای مجازی را در برمی گیرد.در 8 ماهه گذشته چین 
با 37631 پرونده مرتبط با فضای مجازی روبرو شده که در مقایسه با قبل 24.4 درصد 
رشد را نشان می دهد. دادگاه اینترنتی پکن 24 ساعته باز است و 38 قاضی و داور ماهر 
ــازی آن را مدیریت می کنند.این دادگاه در پارک  ــاله در حوزه فضای مج باتجربه 10 س
فناوری Zhongguancun Fengtai واقع شده است و جزییات دادگاه به صورت آنالین 
قابل مشاهده است. جزییات پرونده نیز به صورت فایل های پی دی اف و ... قابل مالحظه و 
ــی برای طرفین دعوا است. قرار است دادگاه سوم اینترنتی در هوانگ ژو در جنوب  بررس

کشور افتتاح شود.

شرکت مایکروسافت در بیانیه ای اعالم کرده است که در تاریخ 14 ژانویه سال 2020 دیگر 
سیستم پشتیبانی برای ویندوز 7 نخواهد داشت.

به گزارش دیجیتال ترندز، این شرکت اعالم کرده که کاربران می توانند با پرداخت هزینه ای 
از پشتیبانی ویندوز 7 استفاده کنند.درواقع اگر شما بخواهید از به روز رسانی امنیتی ویندوز 
7 استفاده کنید باید هزینه ای به صورت ماهیانه پرداخت کنید. شرکت مایکروسافت هنوز 
مبلغی را برای این موضوع مشخص نکرده است ولی اعالم کرده این هزینه هر سال افزایش 
پیدا می کند.بدون شک افراد زیادی از شنیدن این خبر نگران می شوند زیرا عادت ندارند  

برای دریافت به روز رسانی های امنیتی ویندوز 7 هزینه ای پرداخت کنند.
در این خبر اعالم شده که سرویس مذکور برای تمام نسخه های ویندوز اعمال خواهد شد. 
در کل این خبر به کاربران ویندوز 7 اعالم می کند که اگر تمایل دارند از به روز رسانی های 
امنیتی جدید برای ویندوز خود به صورت رایگان بهره ببرند بهتر است که ویندوز 7 خود 
را به ویندوز 8 یا 10 ارتقا دهند.کاربرانی که تمایلی ندارند از به روز رسانی های ویندوز 7 
استفاده کنند، سیستم امنیتی قدرتمندی روی سیستم خود ندارند. باید دید این خبر چه 
واکنشی از سوی کاربران دریافت خواهد کرد. هم اکنون بیش از 38 درصد از کامپیوترهای 
جهان از ویندوز 7 استفاده می کنند و این موضوع می تواند باعث ایجاد هزینه های گزاف 

برای ارگان های بزرگ شود.
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یک چهارم آمریکایی ها فیس بوک را حذف کردند

اضافه شدن میان بر ایموجی های پرکاربرد به اینستاگرام

هوش مصنوعی با سرمایه گذاری 2 میلیارد دالری توسعه یافت

نتایج نظرسنجی های صورت گرفته نشان می دهد که یک چهارم کاربران آمریکایی اپلیکیشن 
 ،gsmarena ــایت ــی های خود حذف کرده اند. به گزارش وب س فیس بوک را از گوش
بسیاری از کاربران فیس بوک تحت تاثیر رسوایی سال گذشته این شبکه اجتماعی مبنی بر 
افشای اطالعات خصوصی و نقض حریم شخصی کاربرانش به نشانه اعتراض فیس بوک را 

ترک کردند.پس از آنکه وب سایت ها و رسانه های خبری بسیاری گزارش کردند که شبکه 
اجتماعی فیس بوک در انتشار اطالعات شخصی و خصوصی کاربرانش دست داشته است، 
مردم و منتقدان بسیاری فیس بوک را به خیانت در امانت و همکاری با نهادهای دولتی یا 
تحقیقاتی متهم کردند. این شبکه اجتماعی به سرعت آماج حمالت کاربران بسیاری در 
سراسر جهان قرار گرفت، به گونه ای که تعداد کثیری از شرکت ها و افراد معروف، به بستن 
و غیرفعال کردن صفحات مجازی خود در فیس بوک اقدام کرده و استفاده از این شبکه 
اجتماعی را ننگی برای دنیای مجازی توصیف کرده اند. حاال بر اساس تازه ترین تحقیقات 
انجام شده، یک چهارم از آمریکایی ها اپلیکیشن فیس بوک را حذف کرده و سایر آن ها به 
ایجاد تغییر در وضعیت و تنظیمات حریم خصوصی کاربران اقدام کرده اند.طبق این آمار، 
در طول یک سال گذشته 26 درصد از کاربران فیس بوک اپلیکیشن این شبکه اجتماعی 
را از گوشی های هوشمند و سایر دستگاه های الکترونیکی خود حذف کرده اند و حجم قابل 
ــی ) 54 درصد( از آن ها نیز تنظیمات حریم خصوصی آن را تغییر داده اند. این در  توجه
حالیست که 46 درصد از آن ها همان تنظیمات قبلی را مناسب دانسته اند. به نظر می رسد 
ــل جوان در گروه های سنی 18 تا 29 سال بیش تر از سایر کاربران فیس بوک به  که نس
تنظیمات حریم خصوصی و حفاظت از اطالعات شخصی خود اهمیت می دهند و این در 
حالیست که تنها یک سوم از کاربران باالی 65 سال تنظیمات فیس بوک خود را تغییر داده 

و 10 درصد از آن ها نیز اقدام به حذف اپلیکیشن فیس بوک کرده اند.

ــتاگرام به منظور بهبود رابط کاربری، یک میان بُر برای استفاده از  شبکه اجتماعی اینس
ایموجی های )شکلک(  پرکاربرد به پلت فرم خود افزوده است.

ــبکه های اجتماعی هر روز به دنبال  ــایت the verge، این روزها که ش به گزارش وب س
ــتند، اینستاگرام در جدیدترین نسخه  افزودن قابلیت های جدیدی به پلت فرم خود هس
ــده خود اعالم کرده که ویژگی جدیدی را به منظور بهبود رابط کاربری و  به روزرسانی ش
ــهیل استفاده کاربران برای برقراری ارتباط با دوستان و آشنایان اضافه کرده تا بدین  تس
وسیله کاربران به یک میان بُر که شامل ایموجی و شکلک های پرکاربرد آن ها در اینستاگرام 
می شود، دسترسی پیدا کنند و از آن هنگام مکالمه )چت( و نظر )کامنت( گذاشتن در زیر 
پست دوستان و مخاطبان بهره ببرند.این قابلیت که از ماه مه سال جاری 2018 میالدی 
برروی پلت فرم های اندروید و iOS تست و آزمایش شده است، حاال در جدیدترین نسخه 
از اینستاگرام در دسترس عموم کاربران قرار گرفته است.کاربران در این میان بر آن دسته 
از شکلک و ایموجی هایی را که از آن بیش ترین استفاده را کردند، مشاهده می کنند که 
به منظور تسریع و تسهیل برقراری ارتباطات میان کاربران اینستاگرامی به پلت فرم این 
شبکه اجتماعی اضافه شده است.اینستاگرام به عنوان یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین 

شبکه های اجتماعی، در ماه سپتامبر سال گذشته 2017 میالدی به رکوردی بی سابقه در 
میان شبکه های اجتماعی دست یافت و آن هم جای دادن بیش از 800 میلیون کاربر فعال 
در ماه بود. در این میان، نسل جوان و نوجوان از اینستاگرام نسبت به سایر رده های سنی 

استقبال بیشتری کرده اند.

ــته به وزارت دفاع ایاالت متحده آمریکا، اعالم کرده که قصد دارد در  ــرکت وابس یک ش
حوزه هوش  مصنوعی 2 میلیارد دالر سرمایه گذاری کند. به گزارش وب سایت تک کرانچ، 
ــرکت دارپا )DARPA( که وظیفه انجام و اجرای تحقیقات نظامی برای وزارت دفاع  ش
ایاالت متحده آمریکا را برعهده دارد، به تازگی در همایشی که در واشنگتن دی سی برگزار 
شد، اعالم کرده است که می خواهد در پنج سال آینده به منظور بهره گیری از فناوری های 
نوینی همچون هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی، 2 میلیارد دالر سرمایه گذاری کند.

ــانیدن مشکالت و ناکارآمدی های  ــرکت به منظور برطرف کردن و به حداقل رس این ش
موجود در سیستم های یادگیری ماشینی سعی دارد این سرمایه گذاری را انجام دهد و به 
توسعه فناوری هوش مصنوعی که کاربردهای ویژه و مهمی در صنایع دفاعی دارد، بپردازد. 
یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی دو فناوری جدیدی است که می تواند در بسیاری از 
زمینه ها به توسعه زیرساخت های مختلف کمک کند .از آنجا که چین پیش تر اعالم کرده 
بود قصد دارد تا سال 2030 میالدی به بزرگ ترین قطب فناوری هوش مصنوعی تبدیل 
شود، حاال به نظر می رسد که ایاالت متحده آمریکا نیز احساس خطر و نیاز کرده تا به توسعه 
و رقابت در فناوری هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی بپردازد و از سایر رقبای قدرتمند 

و احتمالی خود سبقت بگیرد.








